TAMPEREEN KAUPUNGIN LAUSUNTO KOSKIEN TUOMIOISTUINVIRASTON SIJAINTIA
Oikeusministeriö on 25.1.2018 asettanut hankkeen tuomioistuinviraston perustamiseksi. Hankkeen
taustalla on tuomioistuinviraston perustamista valmistelleen toimikunnan työskentely ja sen
huhtikuussa 2017 julkaistu mietintö. Nyt käynnissä oleva hanke jakautuu kahteen eri vaiheeseen.
Tuomioistuinviraston sijaintipaikasta päättäminen edellyttää alueellistamislainsäädännön (laki
362/2002 ja valtioneuvoston asetus 567/2002 valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista
koskevasta toimivallasta) mukaista menettelyä. Alueellistamisasioita valmistelee
valtiovarainministeriön asettama alueellistamisen koordinaatioryhmä. Lopullinen toimivalta päättää
tuomioistuinviraston sijoittamisesta kuuluu oikeusministeriölle.
Sijoittamismahdollisuuksien selvittämiseksi ministeriön tulee laatia sijoittamisselvitys.
Sijoittamisselvityksen tulee sisältää tiedot tuomioistuinviraston perustamisen toiminnallisista,
taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista. Oikeusministeriö on päättänyt
selvittää Espoon, Helsingin, Joensuun, Kouvolan, Rovaniemen, Tampereen, Vaasan ja Vantaan
kaupunkien soveltuvuuden tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi. Oikeusministeriön on
sijoittamisselvitystä tehdessään kuultava kaupunkeja.
Oikeusministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt edellä mainittuja kaupunkeja ottamaan
tuomioistuinviraston sijaintia koskevassa lausunnossa kantaa seuraaviin kysymyksiin.
Miten tuomioistuinviraston sijoittaminen kaupunkiinne tukisi viraston tehtävien tuloksellista
hoitamista?
Tuomioistuinvirasto tulee hoitamaan julkisia hallintotehtäviä. Virasto tarvitsee osaavan ja
sitoutuneen henkilöstön. Tampereella virastolla olisi parhaat mahdollisuudet saada pätevää
henkilöstöä niin asiantuntija- kuin tukitoimintotehtäviin. Tampereen koulutusympäristö tarjoaa
hallinto-oikeudellisen ja julkisoikeudellisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen, jotka pystyvät
tuottamaan pätevää ja osaavaa henkilökuntaa tulosohjausta harjoittavaan keskusvirastoon.
Julkisten palvelujen rakentaminen digitaalisiksi on asetettu yhdeksi maan hallituksen strategisen
ohjelman kärkihankkeeksi. Tampereen tavoitteena on olla teknologisen kehityksen mallikaupunki.
Tämä tarkoittaa ratkaisuja, jotka parantavat kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palvelujen ja
toimintojen tehokkuutta sekä alueen kilpailukykyä. Digitalisaation avulla helpotetaan arkea, lisätä
hyvinvointia ja turvallisuutta sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Kaupunki ei ole digitaalisen
kehityksen sivustakatsoja, vaan haluaa toimia muun muassa alustana muidenkin toimijoiden

kehittämiselle. Tampereella on runsaasti yhteiskumppanuuksia tarjoavia yksityisen puolen ICTosaajia.
Mitä tuomioistuinviraston toimintaa tukevia muita viranomaisia ja toimintoja
kaupungissanne on?
Tuomioistuinvirastoa lähellä olevia viranomaisia Tampereella ovat Pirkanmaan käräjäoikeus, SisäSuomen syyttäjänvirasto, Pirkanmaan oikeusaputoimisto, Pirkanmaan ulosottovirasto ja SisäSuomen poliisilaitos. Lisäksi Tampereella ovat tarjolla laajat yksityisen sektorin lakimies- ja
lakiasiaintoimistojen palvelut.

Mitkä tekijät kaupungissanne lisäisivät arvionne mukaan osaavan henkilöstön ja heidän
perheidensä siirtymishalukkuutta?
Suomalaiset ovat valinneet vuosi toisensa jälkeen Tampereen suosituimmaksi paikaksi elää ja
asua. Tampere on riittävän iso, mutta tarpeeksi pieni, jotta monet asiat hoituvat helposti ja
ihmisläheisesti. Tampere yhdessä naapurikuntien kanssa muodostaa kokonaisuuden, jossa löytyy
mahdollisuuksia niin kaupunkimaiseen kuin väljempäänkin asumiseen päällekkäin, rinnakkain tai
omakotitalossa.
Tampereella on työntekijöille loistavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet
kirjastoista urheiluhalleihin, lenkkipoluista teattereihin ja tapahtumiin. Nämä ovat asioita, jotka
tekevät Tampereesta Suomen suosituimman kaupungin.
Vetovoimasta ja vuosia jatkuneesta merkittävästä kasvusta huolimatta asuntojen neliöhinnat ovat
Tampereella pysyneet maltillisella tasolla verrattuna pääkaupunkiseutuun. Yhteiskuntataloudelliset
kustannukset ovat Tampereella kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseutua edullisemmat. Henkilötasolla
elämisen kustannukset ovat alhaisemmat ja kulkuyhteydet joustavampia ja nopeampia verrattuna
pääkaupunkiseutuun.

Miten arvioitte työvoiman saatavuutta viraston palvelukseen kaupungissanne ja sen
työssäkäyntialueella?
Tampereella on ja kaupungissa koulutetaan koko ajan lisää osaavaa ja paikkakuntaan sitoutunutta
työvoimaa eri organisaatioiden tarpeisiin. Joka kuudes tamperelainen on korkeakouluopiskelija.

Tampereelle hakeutuu töihin oikeustieteen opiskelijoita maamme kaikista oikeustieteellisistä
tiedekunnista.
Mitä viraston toiminnan kannalta merkityksellistä asiantuntijoiden (oikeustieteellinen,
taloustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen) ja sitä tukevan henkilöstön koulutusta
kaupungissanne ja sen työssäkäyntialueella on tarjolla?
Tampere on maamme merkittävimpiä opiskelu- ja koulutuskaupunkeja, jonka korkeatasoiset
oppilaitokset vetävät puoleensa vuosittain tuhansia nuoria ympäri Suomea ja maailmaa.
Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistelmä Tampere3 täydennettynä Poliisiammattikorkeakoulun
opetustarjonnalla tarjoaa parhainta julkisen hallinnon osaamista ja toiminnan laadullista
kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tuomareille että tuomioistuinten muulle
henkilöstölle. Erityisesti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu (hallintotieteiden,
kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat) tuottaa virastontoiminnan kannalta
keskeisiä asiantuntijoita. Tampereella on kaiken kaikkiaan erinomaiset edellytykset suunnitella,
koordinoida ja toteuttaa tarpeellista koulutusta.
Miten kaupunkinne on saavutettavissa muualta Suomesta maanteitse, raideliikenteen avulla
tai
lentämällä?
Tuomioistuinvirasto palvelee koko tuomioistuinlaitosta ja tasapuolisesti koko maan tuomioistuimia
ja niiden henkilöstöä ajatellen Tampere on keskeisin esitetyistä vaihtoehdoista. Tampereen
logistinen sijainti läntisen Suomen keskuksena ratojen ja pääteiden solmukohdassa lähellä satamia
on viraston sijoittumiselle kiistaton etu. Tampere-Pirkkalan lentoasemalta lähtevät suorat yhteydet
useisiin Euroopan kohteisiin.
Päivittäiset hyvät ja nopeat junayhteydet sekä yhtämittainen moottoritieyhteys mahdollistavat myös
työmatkaliikkumisen pääkaupunkiseudun ja Tampereen välillä.
Lukuisia hyviä toimitilavaihtoehtoja on kaupungin keskustassa muutaman minuutin säteellä
rautatieasemasta. Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden matkustamiseen ei kulu aikaa kaupungin
sisällä.

Arvioitteko kaupungissanne olevan tuomioistuinviraston toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaiset

toimitilat?
Tampereelta löytyy niin uusia kuin vanhoja toimitiloja hallinnollisten toimintojen tarpeisiin läheltä
hyviä liikenneyhteyksiä. Tampereen kaupungilla on osoittaa useita riitävän korkeatasoisia, ja
käytännön yhteistyötä tukevia tilaratkaisuja tuomioistuin virastolle. Vaihtoehtoina saattavat olla
myös nykyiset Oikeustalon tilat tai tulevan Kansiareenan toimistotilat. Oikeustalo ja paljon muita
toimitilavaihtoehtoja sijaitsee 5 minuutin kävelymatkan etäisyydellä rautatieasemasta.
Arvioitteko tuomioistuinviraston sijoittumisen kaupunkiinne kasvattavan alueenne taloutta
(tulotaso,
työllisyys ja väestönkehitys)?
Vaikka viraston koko ei henkilötyövuosissa mitattuna ole massiviinen, vaikutus Tampereen
taloudelle olisi luonnollisesti hyvinkin positiivinen.
Mikä on alueenne työllisyystilanne?
Tampereen työllisyystilanne on ollut vuosia vaikea. Suurten kaupunkien vertailussa Tampere on
ollut vuosia heikoimpien joukossa. Tamperetta korkeampia työttömyyslukuja on viime vuosina ollut
isojen kaupunkien joukossa ainoastaan Kotkassa, Joensuussa ja Lahdessa.
Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että kun katsoo sitten Suomen, Pirkanmaan, Tampereen
seudun tai Tampereen lukuja, työttömyys on vähentynyt kaikkialla merkittävästi viimeisen vuoden
aikana. Viimeisimmän tilaston mukaan työttömyysaste Tampereella oli 13,3 prosenttia. Tämä on
2,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Myös pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt
samassa suhteen kokonaistyöttömyyden kanssa.
Onko kaupunkinne rakennemuutosaluetta?
Ei

