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RAPORTTI TUOMIOISTUINHARJOITTELUKYSELYSTÄ 2018 
 

Tuomioistuinharjoittelun hakumenettely uudistettiin ja ensimmäinen keskitetty valtakunnallinen 
haku järjestettiin keväällä 2017. Selvittääkseen tuomioistuinharjoitteluun pyrkivien kokemuksia ja 
ajatuksia uudesta hakumenettelystä Nuoret Lakimiehet ry (Nula) toteutti aiheesta kyselyn helmi-
maaliskuussa 2018. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki uudessa hakumenettelyssä hakeneet. 

Kyselyyn vastanneet 
 
Vastanneita oli yhteensä 93. Näistä vain uudessa hakumenettelyssä hakeneita oli 38, sekä uudessa 
että vanhassa hakeneita 53 ja vain vanhassa hakumenettelyssä hakeneita 2. Vuonna 2017 hakijoita 
oli 437, joten vastausprosentti oli noin 20. 
 
Vuonna 2017 harjoittelupaikan sai vastanneista 39 (41,9 %) ja ilman paikkaa jäi 541 (58,1 %). 
Suurin osa vastanneista oli hiljattain valmistuneita: vuonna 2017 11 (11,8 %), vuonna 2016 25 
(26,9 %), vuonna 2015 20 (21,5 %), vuonna 2014 11 (11,8 %), vuonna 2013 10 (10,8 %) ja loput 16 
vuosina 2012-2008. 
 
Kysyimme myös valmistumisen jälkeistä työkokemusta hakuhetkellä, eli maaliskuussa 2017. 
Valmistumisvuosia vastaavasti tuomioistuinharjoitteluun pyritään pääsääntöisesti työuran 
alkuvaiheessa; alle 1 vuosi työkokemusta oli 30 hakijalla (32,3 %), 1-3 vuotta 37 hakijalla (39,8 %), 
3-5 vuotta 12 hakijalla (12,9 %) ja yli 5 vuotta 14 hakijalla (15,1 %).  

Hakumenettelystä 
 
Uudistuksen myötä hakeminen muuttui merkittävästi, sillä aikaisemmin jokaiseen käräjäoikeuteen 
haettiin erikseen. Osa käräjäoikeuksista käytti hakumenettelyssä Valtiolle.fi-portaalia ja osa ei. 
Lisäksi mm. pyydetyt liitteet vaihtelivat käräjäoikeuksien mukaan. Vuodesta 2017 alkaen kaikkiin 
käräjäoikeuksiin on yhteinen keskitetty haku, jossa hakija voi hakea niin moneen käräjäoikeuteen 
kuin haluaa yhdellä hakemuksella. Selvitimme käräjänotaariksi haluavien kokemuksia uudistuksen 
menettelyllisestä puolesta muutamalla kysymyksellä. Käytetty asteikko oli 1-5, jossa 1 oli täysin eri 
mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Lisäksi tarjolla oli vaihtoehto "en osaa sanoa". 
 
Hakijoiden selkeä enemmistö (63 eli 67,8 %) oli täysin samaa tai samaa mieltä, että hakulomake oli 
selkeä ja helppo täyttää. Kun vielä 14 (15,1 %) valitsi vastausvaihtoehdon 3 ja vaihtoehdon "en 
osaa sanoa" 6 (6,5 %), oli vain hyvin harva tyytymätön hakulomakkeeseen. 
 
Kysymykseen "Hain myös sellaisiin käräjäoikeuksiin, joiden osalta en ollut varma ottaisinko 
tuomioistuinharjoittelupaikan vastaan" vastasi olevansa täysin samaa tai samaa mieltä 17 
vastannutta (18,3 %) kun taas eri mieltä tai täysin eri mieltä oli vastanneista 69 (74,2 %). Kyselyn 
perusteella valtaosalla hakijoista oli selkeä käsitys siitä, mihin käräjäoikeuteen tai -oikeuksiin he 

                                                           
1 Lukuun sisältyy kaksi vastannutta, jotka eivät olleet hakeneet vuonna 2017. 
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halusivat ja olivat valmiita lähtemään harjoittelua suorittamaan. Tämä siitäkin huolimatta, että 
aikataulullisesti hakuprosessi on jossain määrin haasteellinen: haku toteutetaan maaliskuussa ja 
harjoittelun aloitusajankohdat vaihtelevat seuraavan vuoden tammikuusta joulukuuhun. Tätä 
hakijoiden selkeää käsitystä tukee myös se, että suurin osa haki vain pieneen tai pienehköön 
määrään käräjäoikeuksia: 1-3 käräjäoikeuteen 15 (16,1 %) ja 4-6 käräjäoikeuteen 47 (43 %). 
Kahteenkymmeneen tai useampaan käräjäoikeuteen haki 12 (13 %). 
 
Esitimme kyselyssä myös väittämän "Hakeminen oli työläämpää vanhassa haussa (vuonna 2016 ja 
sitä ennen)". Tältä osin vastaukset jakautuivat tasaisesti: täysin samaa tai samaa mieltä oli 28 
vastannutta (30,1 %) ja toisaalta täysin eri tai eri mieltä 23 vastannutta (24,7 %). Ottaen 
huomioon, että vastanneista vain uudessa hakumenettelyssä hakeneita oli 38, on ymmärrettävää, 
että merkittävällä osalla vastanneista (36 eli 38,7 %) ei ollut kantaa väitteeseen. Tulosta voinee 
pitää jossain määrin yllättävänä, sillä uudistuksen voisi olettaa helpottaneen hakuprosessia 
hakijoiden kannalta. Toisaalta, aikaisemmissa hauissa hakijat lienevät käyttäneet pitkälti samaa 
hakemusta eri käräjäoikeuksiin hakiessaan. 

Valintakriteereissä ja niistä tiedottamisessa muutostarvetta? 
 
Jatkossa hakijat pisteytetään opintomenestyksen, työkokemuksen ja "muun pätevöitymisen" 
perusteella. Tuomarinkoulutuslautakunta päättää näiden keskinäisen painotuksen. Parhaiten 
pisteitä saaneet kutsuttiin vuonna 2017 haastatteluun, josta oli mahdollista saada lisäpisteitä.2 

Vuonna 2017 hakijoiden ansiot pisteytettiin seuraavasti: 
 
Opintomenestystä arvioidaan pakollisten aineopintojen arvosanojen keskiarvon ja maisteritutkielmasta saadun 
arvosanan perusteella. Pakollisten aineopintojen arvosanojen keskiarvo 4,00 tai enemmän tuottaa kuusi pistettä, 
keskiarvo 3,50 –3,99 tuottaa neljä pistettä ja keskiarvo 3,00 –3,49 tuottaa kaksi pistettä. Tätä alemmasta keskiarvosta 
ei kerry pisteitä. 
 
Tutkielman arvosanasta laudatur tai 10/10 kertyy viisi pistettä, arvosanasta eximia cum laude approbatur tai 9/10 
kertyy neljä pistettä ja arvosanasta magna cum laude approbatur tai 8/10 kertyy kaksi pistettä. Tätä alemmista 
arvosanoista ei kerry pisteitä. 
 
Muu osoitettu oikeudellinen osaaminen otetaan hakijoiden ansioiden arvioinnissa huomioon siten, että oikeustieteen 
tohtorin tutkinto, oikeustieteen lisensiaatin tutkinto, toinen ylempi korkeakoulututkinto Suomessa tai ulkomailla, LLM 
-tutkinto tai MBA -tutkinto oikeuttaa yhteen pisteeseen, kuitenkin niin, että muusta osoitetusta oikeudellisesta 
osaamisesta voi kertyä yhteensä enintään yksi piste. Lisäksi julkaisutoiminta oikeuttaa julkaistujen kirjoitusten 
määrästä riippumatta puoleen pisteeseen. 
 
Työkokemusta arvioitaessa otetaan huomioon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tehty lakimiehen 
työ siten, että työkokemuksesta kertyy puoli pistettä / puoli vuotta. Pisteitä voi saada enintään yhteensä kolmelta 
työvuodelta, ja työkokemus voi siten tuottaa enintään yhteensä kolme pistettä. Hakijan pisteitä tuottavat 
työkokemusjaksot yhdistettiin, minkä jälkeen laskettiin hakijalle työkokemuksesta kertyvät pisteet. 
 

Tiedottamisen osalta vastanneista vain 14 (15 %) oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että 

                                                           
2 Laki ei velvoita järjestämään haastatteluita lainkaan hakijoiden pätevyyden arvioimiseksi, ja 

tuomarinkoulutuslautakunnan mukaan onkin mahdollista, että niistä luovutaan ennemmin tai myöhemmin. Katso lisää: 

https://nuoretlakimiehet.fi/2018/03/06/tuomioistuinharjoittelu-hakeutuminen-kaytannot-ja-hyodyt/ 
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uusista valintakriteereistä oli helppo löytää tietoa ja valintakriteerit olivat hakijan tiedossa 

hakuhetkellä. Sen sijaan täysin eri mieltä tai eri mieltä väittämän kanssa oli 59 vastannutta (63,4 
%).  
 
Väittämän "Tiesin hakuhetkellä, minkälaisia asioita voidaan huomioida "muu pätevöityminen" -
osiossa" kanssa täysin samaa tai samaa mieltä oli 15 vastannutta (16,2 %) ja täysin eri mieltä tai eri 
mieltä oli 57 vastannutta (61,3 %). 
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Valtaosa vastanneista (59 eli 63,4 %) oli sitä mieltä, että työkokemuksen huomiointi enintään 

kolmelta työvuodelta ei ole riittävää. Täysin samaa tai samaa mieltä kolmen vuoden riittävyydestä 
oli vastanneista 20 (21,5 %). 
 
Selvitimme myös hakijoiden näkemyksiä eri ansioiden painotuksista pisteytyksessä. Tässäkin osiossa 
asteikko oli 1-5 siten, että 1 oli "aivan liian vähäinen" ja 5 "aivan liian suuri". 

Opintomenestyksen osalta tulos oli selkeä: painotusta piti liian vähäisenä 2 vastannutta (2,2 %), 
neutraaleja oli (vaihtoehto 3) 15 vastannutta (16,1 %), painotusta liian suurena piti 21 vastannutta 
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(22,6 %) ja opintomenestyksen painotusta aivan liian suurena piti peräti 55 vastannutta (59,1 %). 
Myös gradun painotusta pidettiin jossain määrin liian suurena: asteikolla 1-2 6 vastannutta (6,5 %), 
3 33 vastannutta (35,5 %), vaihtoehdon 4 valitsi 22 vastannutta (23,7 %) ja painotusta piti aivan 
liian suurena 31 vastannutta (33,3 %). Lisäksi yhdellä ei ollut kantaa asiaan. 
 
Kyselyn perusteella opintojen painotusta haluttaisiin vähentää työkokemuksen hyväksi. Sen 
painotusta piti aivan liian vähäisenä 42 vastannutta (45,2 %), liian vähäisenä 27 (29 %), neutraaleja 
oli 20 (21,5 %) ja liian suurena sitä piti 3 vastannutta (3,2 %). Lisäksi yhdellä ei ollut kantaa asiaan. 
"Muu pätevöityminen" -osion painotusta piti aivan liian vähäisenä 16 (17,2 %), liian vähäisenä 21 
(22,6 %), neutraaleja oli 37 (39,8 %), painotuksen koki liian suureksi 4 (4,3 %) ja myös sama määrä 
piti painotusta aivan liian suurena. 11 vastanneella ei ollut kantaa asiaan. 
 
Enemmistö vastanneista koki, että heidän mahdollisuutensa saada tuomioistuinharjoittelupaikka 
uudistuksen myötä olivat huonontuneet (9 eli 9,7 %) tai huonontuneet selvästi (49 eli 52,7 %). 9 
vastannutta (9,7 %) koki mahdollisuutensa parantuneiksi ja 15 (16,1 %) selvästi parantuneiksi. 

Haastatteluista 
 
Tähän osioon pyysimme vastaamaan vain, mikäli osallistui haastatteluun vuonna 2017. Asteikko oli 
edelleen 1-5 ja lisäksi "en osaa sanoa". 
 
Uudistuksen myötä haastatteleva käräjäoikeus voi olla eri, kuin mihin hakija lopulta valitaan. Tästä 
oli tietoisia vastanneista 40 (59,7 %) ja epätietoisia 12 (18 %). Suurin osa (39 eli 58,2 %) piti 
haastattelukysymyksiä selkeinä ja ymmärrettävinä, eri mieltä oli 9 vastannutta (13,4 %) ja 
neutraaleja 9 (13,4 %). Kysymyksiä oleellisina harjoittelun kannalta piti 30 vastannutta (44,8 %), 
neutraaleja oli 17 (25,4 %) ja eri mieltä oleellisuudesta oli 8 vastannutta (12 %). 
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Enemmistö eli 35 vastannutta (52,3 %) koki saaneensa tuotua haastattelussa tarpeeksi esiin 
vahvuuksiaan ja niitä asioita, joita halusi tuoda esille. Neutraalisti väittämään suhtautui 9 
vastannutta (13,4 %) ja eri mieltä oli 11 (16,4 %). Lähes puolet (30 eli 44,8 %) katsoi haastattelusta 
saamiensa pisteiden olleen oikeassa suhteessa suoriutumiseen. Neutraaleja oli 9 (13,4 %) ja eri 
mieltä yhteensä 16 (23,9 %). 

Lopuksi 
 
Kyselyn lopuksi esitimme vielä väittämän "Uusi hakujärjestelmä on kokonaisuutena parempi kuin 
vanhempi". Täysin samaa mieltä oli 9 vastannutta (9,7 %), samaa mieltä 19 (20,4 %), neutraaleja 
12 (12,9 %), eri mieltä 17 (18,3 %) ja täysin eri mieltä 23 (24,7 %). Vaihtoehdon "en osaa sanoa" 
valitsi 13 (14 %). Tulokset ovat jossain määrin jakautuneet, mutta kuitenkin huomattavasti useampi 
oli täysin eri mieltä väittämän kanssa kuin täysin samaa mieltä. 
 
Kyselyn perusteella Nula katsoo, että uudistetussa hakumenettelyssä on vielä kehittämisen varaa. 
Pisteytyksen osalta tulisi harkita painotusten muutosta työkokemuksen hyväksi opintomenestyksen 
kustannuksella. Opintomenestys ei ole merkityksetöntä, eikä sen tulekaan olla, mutta tällä hetkellä 
sillä on hyvin korostunut asema hakijoita pisteytettäessä. Opintojen arvostelu ei myöskään ole 
täysin yhdenmukaista eri tiedekunnissa.  Vastausten perusteella myös tiedottamista 
hakukriteereistä tulisi parantaa. 
 
Uudistuksen myötä ne valmistuneet ja notaarin tutkinnon suorittaneet jotka eivät ole menestyneet 
opinnoissaan ovat ikävässä asemassa, sillä he eivät enää voi vaikuttaa arvosanoihinsa. Pahimmillaan 
heillä ei ole lainkaan mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua, mahdollisista 
muista ansioista huolimatta, mitä on pidettävä kohtuuttomana. Nula esittää harkittavaksi kiintiötä 
siirtymäajaksi tähän ryhmiin kuuluville siten, että he voisivat kompensoida opintomenestystään 
muilla ansioilla. 
 
Nula on ehdottomasti sitä mieltä, että haastattelut tulee säilyttää osana hakuprosessia. 
Käräjänotaarit tekevät tärkeää työtä ja ihmisten perusoikeuksiin liittyviä päätöksiä, ja heidän 
virkasuhteensa kestää yhden vuoden. Nähdäksemme hakijan soveltuvuutta tähän tehtävään ei 
voida arvioida pelkästään papereiden perusteella. Lisäksi haastattelut ovat edellä viitatulle ryhmälle 
hyvä keino tuoda esiin soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan tuomioistuinharjoittelun suorittamiseen, 
edellyttäen toki, että heidän lähtöpisteensä riittävät haastatteluun pääsemiseen. 
 
Uudistetussa hakumenettelyssä on kiitettävää ennen kaikkea parantunut avoimuus ja 
yhdenvertaisuus. Nula toivoo, että hakuprosessia kehitetään vielä, sillä ainakin toteutetun kyselyn 
perusteella muutoksille on selkeä tarve. 
 

 

Lars Lindeman 

Nuoret Lakimiehet ry, edunvalvonta 


