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Tuomioistuinvirasto Vaasaan
Vaasan kaupunki on halukas toimimaan oikeusministeriön toimikunnan perustettavaksi ehdottaman
tuomioistuinviraston sijoituspaikkakuntana. Kaupungilla on lukuisia viraston toiminnan kannalta
olennaisia vahvuuksia, joista merkittävimpiä ovat:
1) Vaasassa on vahva oikeudellinen infrastruktuuri
Vaasan kaupungissa on vahva oikeudellinen infrastruktuuri, joka rakentuu usean toisiaan
tukevan pilarin varaan. Kaupungissa sijaitsee hovioikeuden, hallinto-oikeuden ja
käräjäoikeuden
muodostama
molemmilla
kotimaisilla
kielillä
palveleva
tuomioistuinkokonaisuus.
Tuomioistuinten ohella kaupungissa toimii syyttäjänvirasto, oikeusaputoimisto,
ulosottovirasto sekä poliisilaitos. Myös yksityisen sektorin lakimiehet ovat hyvin
edustettuina. Asianajotoiminta on vilkasta ja kaupungissa toimivat kansainväliset yritykset
työllistävät lukuisia juristeja.
Näin laaja oikeudenkäytön kokonaisuus edistää huomattavasti perustettavan viraston
toiminnan käynnistymistä.
2) Vaasassa on monipuolinen kokonaisuus oikeustieteellistä koulutusta
Kaupungissa toimii Helsingin yliopiston kaksikielinen oikeustieteellinen koulutus, joka jo
neljännesvuosisadan ajan on tuottanut kielitaitoisia lakimiehiä alueen ja maan tarpeisiin.
Vaasassa on saatavilla myös korkeakoulutasoista oikeustradenomikoulutusta sekä
julkisjohtamisen ja julkisoikeuden koulutusta.
Vaasan kaupungilla on vahva tahto huolehtia korkeatasoisen oikeustieteellisen koulutuksen
tulevaisuudesta. Eräs ilmentymä tästä on uusi professuuri, joka tällä hetkellä on kaupungin
ja Vaasan korkeakoulujen yhteistyöhanke, mutta tulee jatkossa laajenemaan yritys- ja
säätiöpohjaiseksi projektiksi.

Vaasassa tuomioistuinviraston on helppo rekrytoida kaikkiin toimintoihinsa osaavaa,
kaksikielistä henkilöstöä. Lisäksi yhteydet alan koulutukseen ovat kaupungissa hyvät.
3) Vaasan seutu on Suomen elinvoimaisimpia alueita
Vaasa ja Vaasan seutu ovat Suomen elinvoimaisimpia alueita. Useat yhteiskunnalliset ja
taloudelliset mittarit osoittavat, että elämänlaatu seudulla on korkea, palvelut runsaita,
etäisyydet lyhyitä ja ostovoima hyvä.
4) Tilaratkaisut
Mitä tuomioistuinviraston tilaratkaisuihin tulee, Vaasan kaupungilla on osoittaa useita
riittävän korkeatasoisia kiinteistöjä, joissa toiminta voidaan käynnistää ja joihin on
mahdollista asentaa nykyaikaiset viesti-, kommunikaatio- ja muut työvälineet.
5) Kaksikielisyyteen liittyvät vahvuudet
Yhteiskunta kehittyy tällä hetkellä kohti suurempia alueita ja kokonaisuuksia. Tästä
näkökulmasta kansalaisten kielellisten oikeuksien ja kaksikielisyyden turvaamisen merkitys
on kasvanut. Oikeudenkäyttö on kehittyneiden yhteiskuntien tunnus ja sen merkitys
yksilöille ja yhteisöille aivan olennainen. Mahdollisuus asioida äidinkielellään
oikeudellisessa prosessissa, ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi ovat välttämättömiä.
Maamme kansalliskielien, suomen ja ruotsin näkökulmasta Vaasa on ainoa paikka
maassamme, joka kykenee aidosti takaamaan kansalaisten kielellisten oikeuksien
toteutumisen. On myös huomattava, että tuomioistuinvirastolla on olennainen rooli muun
muassa digitaalisten työvälineiden ja koulutuksen kehittämisessä osana tuomioistuintyön
kaksikielisten palvelujen toteuttamista.

Vaasan kaupungilla ja sitä ympäröivällä seudulla on vahva halu olla käynnistämässä ja edistämässä
suomalaisen tuomioistuinhallinnon toimintaa ja tulevaisuutta.
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