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Eurooppalaiset
 
oikeuslaitokset
 
vertailussa
 
Kolmatta kertaa toteutetussa oikeuslaitosvertailussa on 

tutkittu tuomioistuinlaitosta, syyttäjälaitosta, oikeusapua, 

ulosottoa, asianajolaitosta sekä muun muassa vaihtoehtoisia 

riidanratkaisumalleja. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty sitä, 

minkälaisia uudistuksia eurooppalaisissa oikeuslaitoksissa on 

suunnitteilla ja ovatko linjaukset yhteneväisiä. 

Oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva osta 45.Vertailun pohjana ovat tilastotiedot 

Euroopan neuvoston Cepej-komitea (Eu vuodelta 2006. 

ropean Commission for the Etftciency of Suomessa tuomioistuimiin, syyttäjiin ja 

Justice) on julkistanut laajan eurooppalai oikeusapuun käytettiin 59 euroa asukasta 

sia oikeusjärjestelmiä ja niiden toimivuutta kohden. Tuomioistuimien osalta Suomessa 

koskevan vertailevan selvityksen. Kyselyyn asukaskohtainen panostus on noussut 40,4 

vastasi Euroopan neuvoston 47 jäsenvalti- eurosta 42 euroon. Määrän osuus brutto

kansantuotteesta on pudonnut 0,14 prosen

tista 0,13 prosenttiin vuodesta 2004,jolloin 

edellinen tutkimus tehtiin. Syyttäjien mää

rärahat olivat säilyneet kuudessa eurossa 

asukasta kohden,ja oikeusapu kymmenessä 

eurossa asukasta kohden. 

Tuomioistuinten, syyttäjien ja oikeus

avun yhteiskustannukset olivat vuonna 

2006 Suomessa 0,18 prosenttia brutto

kansantuotteesta. Muissa maissa luku vaih

teli seuraavasti: Ruotsi 0,23, NOlja 0,13, 

Viro 0,26, Saksa 0,28, Itävalta 0,22 ja Ve

näjä 0,37 prosenttia. Suomi oli sijoittanut 

näille tahoille kahdeksanneksi pienimm~n 

osan bruttokansantuotteestaan vertailumai

den joukossa. Lieneekö asialla yhteyttä vii

västyviin oikeudenkäynteihin? 

Tuomareiden määrä lisääntynyt 
Vuonna 2004 Suomessa keskimääräinen 

julkisen oikeusavun arvo oli 654 euroa jut

tua kohti,ja vuonna 2006 se oli kolme eu

roa suurempi. Suomessa oikeusapua saa 160 

henkeä 100000 asukkaasta.Virossa luku on 

225, Hollannissa 254 ja Belgiassa 116. 

Suomessa vireillä olevien uudistusten 

kannalta mielenkiintoinen tieto on se, että 

Suomessa on 2,5 tuomioistuimen toimi

paikkaa 100 000 asukasta kohden. Ruot

sissa luku on 1,5,Virossa 0,7, Norjassa 0,9, 

Venäjällä 1,9, Saksassa 1,4, Ranskassa 1,2ja 

Italiassa 2,2. Portugalissa, Jr1annissa, Sveitsis

sä ja Belgiassa luku on suurempi kuin Suo-
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messa. Käräjäoikeusverkostossa taitaa siis to

della olla supistamisen varaa. 

Tuomarien määrä on valtion tuottavuus

ohjelman tavoitteiden vastaisesti kasvanut 

Suomessa vuodesta 2004 vuoteen 2006. 

Vuonna 2004 Suomessa oli 875 tuomaria, 

kaksi vuotta myöhemmin 901. Määrä on 

17,1 tuomaria 100 000 asukasta kohden; 

nousua 0,4 tuomarin verran. Samaan aikaan 

Ruotsissa tuomareiden lukumäärä 100000 

asukasta kohden laski 17,9 tuomarista 13,9 

tuomariin.Tanskassa on 6,6, Norjassa 10,9, 

Saksassa 24,5, Englannissa 7,0, Hollannissa 

12,7 ja Virossa 17,8 tuomaria 100 000 asu

kasta kohden. LautamiesjäLjestelmästä luo

puminen Suomessa lisää käräjätuomareiden 

lukumäärää lähivuosina. 

Riita-asioita ratkaistu vähän 
Vertailussa oli mukana Euroopan Ihmisoi

keustuomioistuimen tuomiot liian pitkistä 

oikeudenkäynneistä. Suomen osalta riko

sasian käsittely on katsottu kohtuuttoman 

pitkäksi viidessä tuomiossa vuonna 2006. 

Ruotsin, Hollannin, Irlannin, Saksan, Itä

vallan, Viron ja Tanskan kohdalla luku on 

nolla, Ranskassa on yksi tapaus.Tulkinnassa 

on huomioitava eräissä maissa käytössä oleva 

kansallinen hyvitysjärjestelmä liian pitkistä 

oikeudenkäynneistä kärsineille. Sellaista val

mistellaan myös Suomeen. 

Eräässä taulukossa Suomi oli sangen 

erikoisessa omassa luokassaan. Ensimmäi

sen oikeusasteen oikeudenkäyntejä riita

asioissa ratkaistiin Suomessa 173 tapausta 

100 000 asukasta kohden. Suomalaisittain 

ne luokiteltaneen laajoiksi riita-asioiksi.Yh

dessäkään maassa määrä ei oJlut pienem

pi. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku oli 

346, Norjassa 293, Tanskassa 1 150, Saksassa 

1 929, Hollannissa 5 777. Hajonta selittynee 

summaarisen järjestelmän erilaisella käyttö

alaIlaVastaavasti riidattomien asioiden koh

dalla Suomi on luvullaan 3 489/100 000 

asukasta melko yksin, tosin Itävallassa°rhäärä 

on yli 10000. Itävalta oli suomalaisen jär

jestelmän esikuva. 

Mielenkiintoinen rieto koskee syyttä

jiä: 45 vertailumaan osalta 41:ssä syyttäjän 

tehtävänä on hakea tuomioistuimelta lupia 

erinäisiin esitutkintatoimiin, esimerkkinä 

mainitaan koti etsintä todisteiden löytämi

seksi.Tältä osin toimivalta Suomessa on yk

sin poliisilla, eik~i mitään ulkopuolista lupaa 

koti etsintään tarvita. Tämä olisi hyvä saat

taa valitusteitse Ihmisoikeustuomioistuimen 

arvioitavaksi. 

Raportti: www.coe.int/CEPEJ 
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