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JHL oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelevien jäsenten 
ajankohtaispäivien julkilausuma 

Oikeushallinnossa työskentelevät virkamiehet, jotka kuuluvat Julkisten ja hyvin-
vointialojenliitto JHL ry:hyn ovat huolissaan kansalaisten näkökulmasta oikeus-
turvan ja oikeusvaltion vuoksi.  Kansalaisille on luvattu perustuslaissa ja muussa 
lainsäädännössä riippumatonta ja tasapuolista oikeuden toteuttamista. Määrära-
hojen leikkauksilla ja siitä johtuvilla organisaatiomuutoksilla vaarannetaan nämä 
tavoitteet. Suomi on jo saanut huomautuksia EU-tasolta liian pitkistä prosesseis-
ta, joten oikeampi lääke olisi toiminnallisista tarpeista lähtevät kehittämiskohteet 
(sähköisen asioinnin parantaminen ja yhtenäiset järjestelmät), riittävät resurssit 
suhteessa työmäärään, panostuksia johtamiseen sekä työhyvinvointiin niin, että 
työuria saataisiin pidemmäksi. 
Parlamentaarinen työryhmä on ottanut kantaa leikkausten perumisten puolesta. 
Työryhmä teki johtopäätöksensä useilta tahoilta kerättyjen tietojen pohjalta. 

Näistä leikkausten seurauksista olisi tärkeää puhua julkisuudessa samaan sä-
vyyn. Leikkaukset vaikuttavat työn laatuun sekä työhyvinvointiin ja sitä kautta 
myös työuriin negatiivisesti vastoin yleisiä tavoitteita. Poliitikkojen ja päättäjien 
tulee ratkaista halutaanko leikkauksia ja olla valmiita ottamaan vastaan niiden 
seuraukset vai halutaanko kestävää tuloksellista toimintaa oikeuslaitokselta, jos-
sa henkilöstö tuloksen tekijänä on arvostettu, hyvinvoiva ja motivoitunut.

Oikeushallinnossa työskentelevä JHL:n jäsenistö haluaa muistuttaa, että oikeus-
turvapalveluiden täytyy olla kaikkien saatavilla riippumatta varallisuudesta, asuin-
paikasta tai jostain muusta syystä. Tämä maksaa, mutta siitä syntyy todella pal-
jon arvokasta lisäarvoa tälle yhteiskunnalle, jota ei saa missään nimessä unoh-
taa!

JHL oikeusministeriön hallinnonalalla
• jäseniä n.850
• hallinnonalalla on neljä yhdistystä

o Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys
o Suomen Haastemiehet JHL ry
o Oikeushallinnontoimihenkilöt JHL ry
o Oikeusministeriön ammattiosasto JHL ry

• Yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kihlakunnanulosottomiehet, haastemiehet, 
erilaiset sihteeritehtävät sekä viraston palveluihin liittyvät tehtävät.
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