Tuomariliiton lehdistötiedote 22.5.2016

Yli 100 tuomaria ja esittelijää eri puolilta Suomea kokoontui 20.-21.5.2016 Suomen
tuomariliiton vuosikokoustapahtumaan Tampereelle.
TUOMIOISTUINVIRASTO TOTEUTUMASSA
Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Tuomariliitto on tyytyväinen, että sen pitkään ajama hanke on vihdoin etenemässä. Vuosikokouksessa oltiin kuitenkin huolestuneita toimikunnan toimeksiannon rajauksista. Tuomioistuinvirastosta ei saa tehdä rampaa ankkaa.
TUOMIOISTUINTEN RAHOITUS KRIISIYTYMÄSSÄ - KÄSITTELYAJAT RÄJÄHTÄVÄT KÄSIIN
TUOMARILIITOLLA ON KONKREETTINEN EHDOTUS
Sekä edellinen että nykyinen eduskunta on ollut erittäin huolissaan tuomioistuinlaitoksen
perusrahoituksen riittämättömästä tasosta. Siitä huolimatta hallitus jatkaa tuomioistuinlaitoksen resurssien alasajoa oikeusturvan kustannuksella. Tuomarit ja esittelijät eri puolilta
Suomea kysyvät, miksi hallitus ei ota huolta vakavasti.
Tuomioistuinten on säästettävä 16 miljoonaa euroa (6 prosenttia) vuoteen 2019 mennessä, mikä vastaa 266 henkilötyövuoden vähentämistä. Valtioneuvoston selonteon mukaan kaikilla valtion hallinnonaloilla menot alenevat reaalisesti kehyskauden vuosina
2017 - 2020 keskimäärin 0,7 prosentilla vuodessa. Kansalaisten ja yritysten asioita on
mahdotonta käsitellä kohtuullisessa ajassa. Tämä on ristiriidassa hallituksen oman linjauksen kanssa, että se panostaa sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon.
Tuomariliitto ehdottaa, että tuomioistuinmaksujen korotuksesta saatavat tulot palautetaan tuomioistuimille, kuten alunperinkin oli tarkoitus.
KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON SUPISTAMISTA JATKETAAN - HALLITUS EI UUDISTA VAAN LEIKKAA
Koko maan kattavat yt-neuvottelut on aloitettu käräjäoikeuksissa. Oikeusministeriö ei
vastaa henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut lakkauttavansa 7 käräjäoikeutta, 9
kansliaa ja 14 istuntopaikkaa. Jatkossa olisi 20 käräjäoikeutta nykyisen 27 sijasta. Oikeusministeri on ilmoittanut, että meillä ei ole varaa turvajärjestelyihin ja nykyiseen mää-

rään istuntosaleja, koska salien nykyaikaistaminen on liian kallista.
Suomeen on tulossa maan alueelliseen laajuuteen nähden Pohjoismaiden vähiten kattava käräjäoikeusverkosto. Alasajoa ollaan toteuttamassa käsittämättömällä kiireellä ja ilman kunnollisia selvityksiä. Viimeksi käräjäoikeusverkosto puolitettiin vuonna 2010.
Selvää on, että käräjäoikeusverkoston supistaminen heikentää oikeusturvan saatavuutta. Se ei myöskään tuo nykytilaan verrattuna todellisia säästöjä edes pitkällä tähtäimellä,
kuten oikeusministeriö on väittänyt. Päinvastoin verkostouudistuksen edellyttämät lisärakennustarpeet johtavat merkittäviin kustannuksiin. Lisäksi asianosaisten ja tuomareiden
matkustusaika ja matkakustannukset lisääntyvät. Tuomariliitto ei usko, että videoyhteyksien käytön laajentaminen on mahdollista oikeusturvan edellyttämällä tavalla nykyisillä
resursseilla.
Tuomioistuinlaitosta on kehitettävä käräjäoikeuksia vahvistamalla eikä verkostoa
alas ajamalla. Tuomarikunta toivoo eduskunnan torjuvan oikeusturvaa heikentävän verkostouudistuksen.
TUOMAREIDEN KOULUTUKSEN UUDISTAMISEEN TARVITAAN AIKALISÄ
Tuomariliitto kannattaa tuomareiden koulutuksen kehittämistä, mutta eduskunnan käsiteltävänä olevan tuomioistuinlakipaketin yhteydessä ehdotettu koulutusjärjestelmä on toteuttamiskelvoton. Keskeisesti kysymys on siitä, että ehdotus sulkee tuomarinuran tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilta hakijoilta ja rajoittaa myös tuomioistuimissa työskentelevien nuorten lakimiesten etenemismahdollisuuksia. Ehdotus on esitetty lähes kustannusneutraalina, vaikka se Tuomariliiton laskelmien mukaan maksaa yli 6 miljoonaa euroa.
Oikeusministeriön laskelmassa ei ole otettu muun muassa lainkaan huomioon työn ohella tapahtuvan opetustyön kustannusvaikutuksia.
Tuomareilla ei ole aikaa kouluttaa muita ratkaisutoiminnan ohella nykyisillä resursseilla.
Koska lisäresursseja ei olla antamassa, järjestelmä tulee pidentämään käsittelyaikoja
entisestään.
Tuomarikoulutuksen uudistus on irrotettava tuomioistuinlakipaketista ja sen valmistelua on jatkettava osana tuomioistuinviraston perustamista.
Tuomariliiton edustajat ovat tavoittavissa puhelimitse:
- puheenjohtaja Kimmo Vanne, puh. 040 725 7929
- varapuheenjohtaja Minna Hällström, puh. 040 5510 218
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