
Muistitiedon keräämisen tarkoituksena on tallentaa erityisesti sitä 
tietoa, mitä vielä on jäljellä korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien 
toiminnasta ennen suuria muutoksia, joiden myötä korkeimmasta 
oikeudesta tuli vuonna 1980 ennakkotapaustuomioistuin ja 
hovioikeuksissa siirryttiin vuonna 1998 suuressa osassa jutuista 
suulliseen menettelyyn.

Arvokasta on myös se muistitieto, jota on noiden uudistusten 
jälkeiseltä ajalta, esimerkiksi henkilökunnan suhtautumisesta 
uusiin menettelytapoihin. Samoin kahden uuden hovioikeuden 
perustamiseen 1970-luvun lopulla ja äskeiseen yhden hovioikeuden 
lakkauttamiseen liittynee monenlaisia muistoja. Virastokulttuuri ja 
monet muut asiat ovat myös viimeisten vuosikymmenten aikana 
muuttuneet.

Kerro tositapauksia, kuvaile tilanteita, muistele persoonallisuuksia. 
Muistele työn vaikeita ja raskaita hetkiä, toisaalta työn tuottamaa 
iloa ja tyydytystä. Tarinasi on tärkeä ja yksittäinenkin muisto on 
arvokas muistitiedon kokonaisuudessa.

Keruukilpailun järjestävät korkein oikeus, hovioikeudet ja 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kansanrunousarkisto.

Tulokset julkistetaan toukokuussa 2015. Kolme parasta tekstiä tai 
äänitettä palkitaan, I palkinto 1000 euroa, II 800 euroa ja III 600 
euroa. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. 
Palkintolautakuntaan kuuluvat oikeusneuvos Kati Hidén, eläkkeellä 
oleva hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus, arkistonjohtaja 
Lauri Harvilahti ja arkistotutkija Juha Nirkko.

 

Hovioikeuksia ja korkeinta oikeutta koskevan 

muistitiedon keruukilpailu 1.10.2014–31.5.2015

Vastausohjeet 

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.  
Kirjoita vastauksesi alkuun yhteystietosi 
ja suostumuksesi siihen, että lähettämä-
si aineisto arkistoidaan SKS:n arkistoon.
 
Lähetä kirjoituksesi 31.5.2015 mennessä  
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
“HO- ja KKO-muistitieto”; tai sähköpos-
tin liitetiedostona osoitteeseen  
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään 
tunnus “HO- ja KKO-muistitieto”.  
Voit vastata myös osoitteessa  
www.finlit.fi/HO_KKO_muistitieto.  
Vastaus voidaan toimittaa myös kor-
keimmassa oikeudessa ja hovioikeuksis-
sa toimiville yhdyshenkilöille. 

Voit lähettää myös kuva-aineistoa tai  
äänitteitä. Tarkempia ohjeita saat otta-
malla yhteyttä arkistoon tai sivuiltamme 
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

...vaikka korkeimman oikeuden 
peräseinään saakka!

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, puhelin 0201 131 240, sähköposti keruu@finlit.fi sekä  
korkeimpaan oikeuteen ja hovioikeuksiin nimetyt keruukilpailun yhteyshenkilöt.

www.finlit.fi/keruut



Korkein oikeus tai hovioikeus työpaikkana
Kerro, missä tuomioistuimessa ja missä 
tehtävissä olet työskennellyt. Millainen 
muistikuva sinulla on ensimmäisestä 
työpäivästä? Miten sait työpaikan? Keitä 
siellä työskenteli? Miten sinut perehdytettiin 
tehtäviisi? Saitko urasi aikana muuta 
koulutusta? Vastasitko vuorostasi muiden 
perehdyttämisestä? Millainen henki 
työpaikallasi oli? Erosiko suhtautuminen naisiin 
ja miehiin? Millaiset olivat henkilöstöryhmien 
välit? Millainen tapakulttuuri vallitsi? Ketkä 
esimerkiksi sinuttelivat toisiaan? Millaista 
pukeutumista työpaikallasi edellytettiin?

Työtilat ja -välineet
Millaiset olivat tuomioistuimesi työtilat? 
Millaisissa työhuoneissa työskentelit eri 
vaiheissa? Miten työtilat ja -välineet kehittyivät 
ajan myötä?

Tehtävien hoito
Mitkä olivat eri henkilöstöryhmien tehtävät 
ja millainen työnjako niiden välillä vallitsi? 
Oliko riita- ja rikosasioiden käsittelyssä eroja? 
Miten istunnot ja istuntovuorot oli järjestetty? 
Millainen oli istunnon kulku kirjallisessa 
prosessissa ja millainen oli istuntoetiketti? 
Millainen virastokulttuuri muutoin oli? 
Miten jäsenten sijaisuudet oli järjestetty? 
Liittyikö palkkaukseen erityispiirteitä? 
Miten suhtauduttiin suullisen menettelyn 
lisääntymiseen? Millaisia olivat jutturuuhkien 
vaikutukset?

Työpäivä
Millainen oli tavallinen työpäiväsi? Kerro jutun 
käsittelyn vaiheista omalta osaltasi. Miten 
istuntoihin valmistauduttiin? Miten istunnot 
sujuivat? Millaisia jälkitöitä oli? Mitä muita 
tehtäviä sinulla juttujen ratkaisemisen lisäksi 
oli?

Yhteydet muuhun yhteiskuntaan
Millaisia yhteyksiä pidettiin tuomioistuin-
paikkakunnan hallintoon, valtion hallintoon 
ja muuhun yhteiskuntaan? Suhteet oikeus-
ministeriöön? Mitä rajoituksia tuomioistuinten 
riippumaton asema ehkä aiheutti näissä 
suhteissa?

Vuodenkierto ja juhlatilaisuudet
Mitä vuosittain säännöllisesti toistuvia
tapahtumia tai juhlia tuomioistuimessasi oli?
Pidettiinkö eläkkeelle siirtyville läksiäiskaronkoita? 
Järjestettiinkö karonkoita muissa yhteyksissä? 
Miten vietettiin tuomioistuimen vuosijuhlia?

Henkilöhistorioita
Kerro mieleen painuneista työtovereista 
tai muista työssä kohtaamistasi ihmisistä. 
vaikuttavista persoonallisuuksista ja ihan 
tavallisistakin. Millaisia humoristisia tai muuten 
erikoisia tapauksia sattui? Oliko  
niin sanottuja vakioasiakkaita?

Työuran ja työn merkitys
Kun ajattelet työuraasi, mitä tulee mieleen? 
Mikä oli mieleenpainuvin ajanjakso urallasi? 
Millainen korkein oikeus tai hovioikeus oli 
työpaikkana? Mikä oli jälkikäteen ajatellen 
parasta ja mikä ikävintä tai turhauttavinta 
työssäsi? Miten työtäsi arvostivat esimiehet 
ja työtoverit, entä tuomioistuimessa asioineet 
ihmiset ja julkinen sana? Mitä lähipiirissäsi 
ajateltiin työpaikastasi?

Perimätieto
Kerro myös työpaikallasi eläneestä entisiä 
aikoja koskevasta muistitiedosta. Mitä 
kerrottiin arjesta, tavoista, tapahtumista ja 
persoonallisuuksista?

Esimerkkejä aihepiireistä muistelusi tueksi:


