
Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni
7 prosenttia vuonna 2012
Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna 2012, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Käsitellyistä asioista oli rikosoikeudellisia asioita 6 500, riita-asioita 2 000 ja
hakemusasioita 1 700. Rikosasioista suurin osa oli edellisvuoden tapaan omaisuusrikoksia,
henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia sekä liikennerikoksia. Hovioikeuksiin saapui 9 800
asiaa vuonna 2012 eli noin 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tiedot käyvät ilmi
Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2012

Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta näytön uudelleen arvioinnin
tai muun syyn takia 28 prosentissa kaikista asioista. 30 prosentissa tapauksista hovioikeudet eivät muuttaneet
alioikeuden ratkaisua ja 13 prosentissa muutettiin vain perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin
useammin rikosoikeudellisissa asioissa (30 %) kuin siviiliasioissa (23 %).

Vuoden 2011 alussa otettiin valitusasiassa käräjäoikeudesta hovioikeuteen seulontamenettelyn tilalle ns.
jatkokäsittelylupa. Vuoden 2012 aikana hovioikeudet eivät myöntäneet jatkokäsittelylupaa 1 570 asialle.
Suurin osa näistä, yli 86 prosenttia, oli rikosoikeudellisia asioita.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 28.6.2013

Oikeus 2013



Pääkäsittelyssä eli suullisessa käsittelyssä ratkaistiin 3 078 asiaa, mikä on 30 prosenttia kaikista käsitellyistä
asioista. Vuonna 2012 pääkäsiteltyjen asioiden määrä pieneni 3 prosenttiyksikköä verrattuna edellisenä
vuotena pääkäsiteltyihin. Vuonna 2012 kaksi kolmasosaa pääkäsitellyistä asioista oli rikosasioita.
Rikosasioista pääkäsittelyyn etenivät erityisesti henkirikokset, törkeät kätkemisrikokset ja törkeät
rahanpesurikokset, raiskaukset sekä muut seksuaalirikokset. Riita-asioista pääkäsittelyyn eteni suhteellisesti
eniten mm. potilasvahinkolain mukaiset vahingonkorvausasiat sekä työsuhteen irtisanomisesta tai
purkamisesta aiheutuneet riidat.

Käsittelyajat lyhentyneet, ajoissa suurta vaihtelua
Asioiden käsittelyajat hovioikeuksissa ovat lyhentyneet koko 2000-luvun. Keskimääräinen käsittelyaika
oli kymmenen vuotta sitten, vuonna 2003, lähes kolme kuukautta pidempi kuin vuoden 2012 keskimääräinen
käsittelyaika, 5,9 kuukautta. Erityisen paljon kymmenessä vuodessa ovat vähentyneet yli vuoden kestäneet
käsittelyt. Vuonna 2003 joka neljännen asian käsittely vei vähintään vuoden, mutta vuonna 2012 enää
vain joka yhdeksännen.

Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului vuonna 2012 keskimäärin 5,6 kuukautta. Rikosoikeudellisista
asioista yli vuoden käsittely kesti törkeissä tai ammattimaisissa kätkemisrikoksissa sekä eräiden aineettomien
oikeuksien loukkaamisissa. Lyhyimpään, enintään 3,5 kuukautta, käsiteltiin mm. liikennerikoksia,
lähestymiskieltoasioita, pakkokeinoasioita ja rikosasioiden kanteluita.

Siviiliasioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 6,4 kuukautta. Riita-asioita käsiteltiin
keskimäärin 8,5 kuukautta ja hakemusasioita keskimäärin 4,2 kuukautta. Riita-asioista pisimmän ajan
veivät mm. monet aineettoman oikeuden asiat. Hakemusasioista keskimääräistä pidempään käsiteltiin
mm. pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelyyn liittyviä asioita.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olleet asiat hovioikeuksissa 2002–2012

Vireillä vuoden
lopussa

Ratkaistujen
asioiden
käsittelyaika
keskimäärin, kk

Ratkaistut asiatVuoden aikana
saapuneet asiat

Vuosi

9 2248,212 41313 0872002

9 3638,712 41612 4942003

7 8758,114 06712 5732004

7 0427,812 91612 5092005

6 3577,612 29311 7052006

5 6567,512 07611 3192007

5 3876,911 54711 3592008

5 3886,611 26411 2632009

5 0456,611 25410 9332010

4 4586,210 99110 3202011

3 8885,910 2279 7772012

Liitetaulukko 2. Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden käsittelyajat 2012

Käsittelyaika
hovioikeudessa
keskimäärin, kk

Käsittelyaika
hovioikeudessa
vähintään vuosi

Käsittelyaika
hovioikeudessa
6-11 kk

Käsittelyaika
hovioikeudessa
2-5 kk

Käsittelyaika
hovioikeudessa
alle 2 kk

Ratkaistut
asiat

Asiat

5,91 1853 0963 2922 65410 227Asiat yhteensä

5,66271 9442 0801 8036 454
Rikosoikeudelliset
asiat

6,06101 8431 8201 3475 620-rikoslakirikokset

6,45581 1521 2128513 773Siviiliasiat

8,54967904562291 971-riita-asiat

4,2623537295831 727-hakemusasiat

2,8-9273975-kantelut

Liitetaulukko 3. Ratkaistut asiat hovioikeuksittain vuosina 2002–2012

Rovaniemen
hovioikeus

Kouvolan
hovioikeus

Vaasan
hovioikeus

Turun
hovioikeus

Itä-Suomen
hovioikeus

Helsingin
hovioikeus

YhteensäVuosi

8801 4031 5763 2391 5033 81212 4132002

8751 4011 6713 1641 5123 79312 4162003

1 0431 4661 8063 3611 6744 71714 0672004

1 0171 4061 7962 9071 5104 28012 9162005

1 1541 3891 7622 6321 5403 81612 2932006

1 2011 3441 6082 4261 4974 00012 0762007

1 1011 2791 5642 8541 2333 51611 5472008

1 1661 1791 5932 9371 2093 18011 2642009

1 1431 1711 5702 9131 2573 20011 2542010

1 1021 1061 4612 6951 0513 57610 9912011

1 0031 0191 3592 4571 0803 30910 2272012
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Liitetaulukko 4. Käsitellyt, siirtyneet ja vuoden aikana saapuneet asiat hovioikeuksittain 2011–2012

Seuraavaan
vuoteen siirtyneet

Vuoden aikana
saapuneet asiat

Edelliseltä vuodelta
siirtyneet

Käsittelyaika
hovioikeudessa
keskimäärin, kk

Loppuun käsitellyt
asiat

Hovioikeus

2011201220112012201120122011201220112012

4 4583 88810 3209 7775 5754 8906,25,910 99110 227Yhteensä

1 5881 4153 4063 2111 8921 6946,46,53 5763 309
Helsingin
hovioikeus

3983391 0121 0324654335,55,31 0511 080
Itä-Suomen
hovioikeus

1 0978592 4562 2541 4561 2126,75,92 6952 457
Turun
hovioikeus

6936971 3951 3668057476,96,51 4611 359
Vaasan
hovioikeus

2262061 0459753602983,53,41 1061 019
Kouvolan
hovioikeus

4563721 0069395975066,76,11 1021 003
Rovaniemen
hovioikeus
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Laatuseloste: Hovioikeuksien ratkaisut

1. Tilastotietojen relevanssi
Hovioikeuksien ratkaisut -tilasto kuvaa loppuun käsiteltyjä siviili- ja rikosasioita ratkaisun ja asian laadun
mukaan hovioikeuspiireittäin, vuoden aikana vireillä olleita asioita sekä asian ratkaisuun kulunutta aikaa.
Siviiliasioissa tietoja on myös asian kokonaiskäsittelyajasta, käräjäoikeuteen saapumisesta hovioikeuden
ratkaisupäivään sekä rikosasioissa rikoksen tekoajasta hovioikeuden päätöspäivään, syyteharkintaan ja
esitutkintaan keskimäärin kuluneesta ajasta. Rikosasioissa kokonaiskäsittelyyn, syyteharkintaan ja
esitutkintaan kuluneesta ajasta tiedot on saatu syyttäjien ja alioikeuksien rikosasioiden
asianhallintajärjestelmään (Sakari) kirjatuista jutuista.

Hovioikeudet ovat yleisiä ylioikeuksia käräjäoikeustason yläpuolella. Hovioikeuksia on kuusi: Turun,
Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeudet. Käräjäoikeudet on jaettu vastaavasti
kuuteen hovioikeuspiiriin.

Hovioikeuksien tehtävänä on toimia yleisenä muutoksenhakuasteena käräjäoikeuden ratkaisuun.
Muutoksenhakukeinot voidaan ryhmitellä varsinaisiin ja ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin.
Varsinaisista muutoksenhakukeinoista tärkein on valitus. Varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin luetaan
myös takaisinsaanti yksipuolista tuomiota vastaan, jolloin asia voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi
ratkaisun tehneessä alioikeudessa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat kantelu tuomiovirheen
perusteella, lainvoiman saaneen tuomion purkaminen ja menetetyn määräajan palauttaminen. Asianosaisen,
joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä viimeistään
seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Määräaika
valituksen tekemiseen on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisupäivästä lukien. Joissakin lainkäyttöasioissa
hovioikeus toimii myös ensimmäisenä oikeusasteena. Rikosasioissa tällaisia asioita ovat valtiollisesti
merkittävät, kuten maanpetos- ja valtiopetosrikokset sekä korkeita virkamiehiä koskevat asiat. Myös
määrätyt siviiliasiat hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.

Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Lokakuusta 2003 vuoden
2010 loppuun käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen tehdyt valitukset käsiteltiin ensin ns.
seulontamenettelyssä. Siinä hovioikeus päätti, otetaanko valitus enempään tutkintaan vai hylätäänkö se
heti. Valitusta ei otettu täystutkintaan, jos kolme hovioikeuden jäsentä oli yksimielisiä siitä, että asia on
ratkaistu käräjäoikeudessa oikein. Seulontamenettelyä sovellettiin 1.10.2003 jälkeen annettuihin
käräjäoikeuden ratkaisuihin, joihin oli haettu muutosta.

Vuoden 2011 alussa oikeudenkäymiskaareen tehtiin muutoksia koskien valitusasian käsittelyä
hovioikeudessa. Seulontamenettelyn tilalle tuli ns. jatkokäsittelylupa. Riita-asiassa valittaja tarvitsee
jatkokäsittelyluvan, jos hovioikeudessa on kysymys vain saamisesta ja valittajan vaatimuksen ja
käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen välinen erotus ei ole yli 10 000 euroa.

Rikosasiassa vastaaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen
kuin neljä kuukautta vankeutta. Syyttäjä ja asianomistaja tarvitsevat jatkokäsittelyluvan, jos valitus koskee
rikosta, josta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin
sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Erikseen on säädetty muutamia asiaryhmiä, joissa
jatkokäsittelylupaa ei edellä sanotuista rajoista huolimatta tarvita. Tällaisia ovat muun muassa
lähestymiskieltoa, sakon muuntorangaistuksen määräämistä ja lapsen elatusta koskevat asiat.

Jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos  
- ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta,  
- käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa
myöntämättä,  
- lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa 
- luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Jos valitusasiassa ei tarvita jatkokäsittelylupaa tai lupa myönnetään, hovioikeus jatkaa asian käsittelyä.
Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
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Riita-asioiden vapaamuotoinen sovittelumenettely otettiin yleisissä tuomioistuimissa käyttöön vuoden
2006 alussa. (Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa 2005/663).

Vuodesta 2008 alkaen tilastoon on lisätty tieto pääkäsittelyssä ratkaistuista asioista. Pääkäsittely on
suullinen oikeudenkäyntitilaisuus, joka on pääosin samanlainen kuin käräjäoikeudessakin.

Helsingin hovioikeudelle kuuluu asioita, joita ei käsitellä muissa hovioikeuksissa. Näitä erityistehtäviä
ovat: sotilasoikeudenkäyntiasiat; eräät immateriaalioikeuden riita-asiat, jotka ovat tulleet Helsingin
käräjäoikeudesta; eräät kansainväliset perheoikeusasiat ja lapsikaappausasiat; elinkautiseen vankeuteen
tuomitun ja koko rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapauttamista
koskevat asiat (1.10.2006 alkaen); eräät virkasyyteasiat, valitukset Suomen Asianajajaliiton kurinpitoasioista.
Näistä erityistehtävistä johtuen tilastokeskuksen PX-Web Statfin -taulukoissa näkyy Helsingin hovioikeuden
alla alioikeutena muitakin kuin Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksia.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto perustuu kokonaisaineistoon. Tilaston perustiedot on saatu oikeushallinnon ylläpitämästä
hovioikeuksien asianhallintajärjestelmästä. Tilastokeskuksessa hovioikeuksien tiedostoon liitetään vastaava
alioikeuden ratkaisu siviiliasioissa tuomioistuinten asianhallintajärjestelmästä (Tuomas) sekä rikosasioissa
Sakari-järjestelmästä tietoja käsittelyaikojen laskemista varten.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilastossa ovat kaikki hovioikeuksien vuoden aikana lopullisesti ratkaisemat rikos- ja siviiliasiat. Tilaston
perusaineistoa voidaan pitää hyvänä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilaston perusaineisto poimitaan tilastovuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Tulokset valmistuvat
kesäkuun aikana.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja hovioikeuksien ratkaisemista asioista on saatavissa veloituksetta Tilastokeskuksen verkkopalvelusta
aihealueelta Oikeus, PX-Web StatFin -tietokantapalvelussa osoitteessa http://pxweb2.stat.fi.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Hovioikeuksien ratkaisut -tilasto sisältää hovioikeuspiireittäin myös käräjäoikeustietoja. Vuoden 2010
alussa muuttuivat käräjäoikeuksien toimialueet eli tuomiopiirit. Tuolloin toimintansa aloitti 27 käräjäoikeutta
aiemman 51 sijaan. Osa vanhoista käräjäoikeuksista säilyi ennallaan, mutta suurimmassa osassa sekä nimi
että toimialue muuttuivat. Uudet käräjäoikeudet on lueteltu laissa käräjäoikeuslain muuttamisesta
(1751/2009). Käräjäoikeusmuutoksesta johtuen hovioikeuksien PX-Web StatFin -tietokantojen aikasarjoja
on uudistettu. Vuosien 2009–2012 osalta tiedot on muutettu vastaamaan vuoden 2010 käräjäoikeusluokitusta.
Vanhalla käräjäoikeusluokituksella on saatavissa PX-Web- tietokantatietoja vuosilta 2002-2009.

Alkoholirikoksia koskeva rikoslain 50a luku ja alkoholilain muutos tulivat voimaan 1.11. 2009. Uusina
rikosnimikkeinä otettiin käyttöön alkoholirikos, törkeä alkoholirikos, lievä alkoholirikos (rikoslakirikoksia)
ja alkoholirikkomus (Alkoholilaki). Muutoksen takia rikosnimikkeistöä uudistettiin niin, että ryhmä
G Alkoholirikokset poistettiin ja edellä mainitut rikoslakirikokset siirrettiin ryhmään F Muut rikoslakia
vastaan tehdyt rikokset. Alkoholirikkomus on ryhmässä H Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset.

Vuoden 2009 alusta käytössä oleva uusi rikosten ryhmittely:
A Omaisuusrikokset
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
C Seksuaalirikokset
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D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan
E Liikennerikokset
F Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
H Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
I Muut asiat

Uutta ryhmittelyä käytetään tilastovuosien 2009-2012 PX-Web -tietokantataulukossa.

7. Yhtenäisyys
Tilastossa ovat kaikki hovioikeuksien lopulliset ratkaisut siviili- ja rikosasioissa. Vastaavanlaajuisia tilastoja
ei julkaista muualla. Tilastossa käytetyt asialuokitukset löytyvät Tilastokeskuksen PX-Web StatFin
-tietokannasta. Siviiliasiain nimikkeistö ja kolminumeroinen rikosluokitus ovat suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi Tilastokeskuksen luokitustietokannassa.
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