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Perustuslakivaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä 91/2002 vp valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä

hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi.

1. Oikeus hakea muutosta

1.1. Perusoikeutena

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on ollut Suomessa turvattu perusoikeutena vuodesta

1995. PL 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti

ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa

viranomaisessa sekä saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun

riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 2 momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä

oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta
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samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan

lailla.

PL 21 §:n 1 ja 2 momenttien kohderyhmä poikkeavat toisistaan. 1 momentti kohdistuu yksilöihin ja

on siten suoraan sovellettavaa oikeutta, kun taas 2 momentti velvoittaa ensisijaisesti lainsäätäjää.

Muutoksenhakuoikeuden turvaaminen on perustuslaissa asetettu nimenomaan lainsäätäjän tehtäväksi

ja velvollisuudeksi. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaisia lainsäätäjälle positiivisia

toimintavelvoitteita asettavia säännöksiä velvoittavuudeltaan astetta tiukempina kuin joissakin

muissa perusoikeussäännöksissä mainitut lakiviittaukset ovat (PeVM 25/1994 vp, s. 6). Lainsäätäjä

ja viranomaiset on tämän lisäksi velvoitettu PL 22 §:ssä turvaamaan perusoikeuksien toteutuminen,

mikä tarkoittaa kummaltakin taholta aktiivista toimintaa tehtävän hoitamiseksi.

Lähtökohta on siten varsin selvä. Lainsäätäjän velvollisuutena on aktiivisin toimin edistää

muutoksenhakuoikeuden toteutumista jokaisen perusoikeutena.

Oikeudet ovat harvoin kaiken kattavia tai muutoinkaan absoluuttisia. Myös PL 21.2:ssa mainittuihin

oikeuksiin voidaan esitöiden mukaan säätää lailla vähäisiä poikkeuksia. PL 21 §:stä tai sen esitöistä

ei ilmene, minkälaisissa asioissa ja millä tavalla muutoksenhakuoikeus on lainsäädännössä

turvattava. Tällaisessa tilanteessa asettaisin lähtökohdaksi perusoikeusuudistuksen aikoihin

vallinneen tason säilyttämisen. Koska perusoikeusuudistuksella oli tarkoitus voimistaa

perusoikeuksiksi säädettyjen oikeuksien asemaa, perustuslainsäätäjän tarkoitus ei liene

samanaikaisesti ollut sallia tehtäväksi tavallisella lailla olennaisia kavennuksia voimassa olevaan

tasoon.

Ristiriitaiselta tuntuvaa lainvalmistelu- ja lainsäädäntötyötä on kuitenkin ollut havaittavissa.

Muutoksenhakuoikeuden kaventamiseen yleisissä tuomioistuimissa tähtääviä esityksiä on

valmisteltuja annettu rinnakkain muutoksenhakuoikeutta korostavan perusoikeusuudistuksen kanssa.

Toisaalta perusoikeusuudistuksen vuoksi hallintolainkäytössä muutoksenhakuoikeutta on pyritty

laajentamaan, koska siinä vallinneita muutoksenhakukieltoja on pidetty perusoikeusuudistuksen

vuoksi ongelmallisina. Lainsäädäntötrendit eivät siten ole muutoksenhakuoikeuden osalta olleet

viime vuosina täysin johdonmukaisia.



1.2. Ihmisoikeutena

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on turvattu myös kansainvälisesti ihmisoikeutena

Euroopan Neuvoston Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaamiseksi (EIS),

YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (KP-sopimus) ja Euroopan

Unionin perusoikeusasiakirjassa. Mainituista sopimusmääräyksistä käytännössä merkityksellisin on

toistaiseksi ollut EIS:n 6 artikla, mikä johtuu lähinnä tehokkaasta valitusmahdollisuudesta ja

runsaasta sopimuksen sanamuotoa - toisaalta täsmentävästä ja toisaalta kehittävästä - Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännöstä. Tästä syystä keskityn lausunnossani erityisesti

EIS:n vaatimuksiin. Lisäksi on huomattava, että eri sopimukset ovat pääsääntöisesti keskenään

sisällöllisesti identtiset, joten jokaisen käsittely erikseen ei ole senkään vuoksi tarpeen.

EIS 6 artiklassa ei edellytetä muutoksenhakumahdollisuuden järjestämistä, mutta mikäli

sopimusvaltion kansallisessa lainsäädännössä tällainen mahdollisuus on säädetty, myös

muutoksenhakuoikeudenkäynnin on täytettävä oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Oikeudenmukainen muutoksenhakuvaihe voi kuitenkin osittain koostua erilaisista osatekijöistä kuin

oikeudenmukainen alioikeusvaihe. Tärkeintä on prosessin oikeudenmukaisuus kokonaisuutena

arvostellen.

Muutoksenhakuvaiheessa on mahdollista korjata alioikeusvaiheessa tapahtuneita puutteita, jolloin

prosessia voidaan pitää oikeudenmukaisuuden vaatimukset täyttävänä joistakin alioikeusvaihetta

rasittaneista menettelyllisistä puutteista huolimatta.

Koska oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta on tarkasteltava kokonaisuutena,

muutoksenhakumahdollisuuden olemassaolo voi olla merkityksellinen harkittaessa oikeuksien

saavutettavuutta tai pääsyä tuomioistuimeen (access to court). Pääsy tuomioistuimeen on olennainen

osa EIS 6 artiklan sisältämää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta.

Muutoksenhakumahdollisuus on yksi tekijä arvioitaessa sitä, miten tehokkaasti access to court on

kussakin sopimusvaltiossa toteutettu, mutta muutoksenhakuoikeus ei ole ehdoton taikka ainoa tapa

huolehtia tehokkaasti tuomioistuimeen pääsystä tai oikeuksien saavuttamisesta.
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EIT:n ratkaisussa Gracia Manibardo v. Espanja (15.2.2000) oli kyse vakuuden tallettamisesta

valituksen tutkimisen edellytyksenä. EIT katsoi, että tallettamisella oli sinänsä hyväksyttävä

tarkoitus, koska sillä pyrittiin välttämään asioiden ruuhkautumista ylioikeudessa. Jos sopimusvaltio

kuitenkin oli perustanut valitustuomioistuimia, EIS 6 artiklan takeita oli noudatettava varsinkin siinä

suhteessa, että asianosaisille oli taattava tehokas pääsy tuomioistuimeen.

EIS:n 7. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa pidetään kuitenkin lähtökohtana muutoksenhakuoikeuden

olemassaoloa rikosasiasta tuomitulle. Sopimusvaltiolle annetaan samalla melko laajat valtuudet

säätää tämän muutoksenhaun toteuttamistavasta kansallisella lailla. Tässä yhteydessä on syytä myös

korostaa, että KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleen mukaan jokaisella rikoksesta tuomitulla on

oikeus saada syyllisyyskysymys ja tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa

lain mukaisesti. Sanamuodon mukaan rikosasiasta tuomitulla on aina oikeus muutoksenhakuun

ainakin kerran, mutta KP-sopimuksesta olevan vähäisen oikeuskäytännön perusteella tulkinta

muutoksenhakuoikeuden laajuudesta on jossakin määrin epäselvä.

Muutoinkin sopimusvaltiolla on aina tietty harkintamarginaali toteuttaessaan EIS 6 artiklan

vaatimuksia. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti voi eri sopimusvaltioissa koostua erilaisista

osatekijöistä, joskin EIS:n tulkinnassa otetaan huomioon yleiseurooppalainen standardi, johon

kunkin sopimusvaltion tilannetta verrataan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö sinänsä erilaiset

oikeusjärjestykset voi täyttää oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Oikeudenmukaisuudessa on aina

ratkaisevaa kokonaisuus eikä niinkään se, millaisista osatekijöistä se kulloinkin koostuu.

1.3. Esitettyjen muutosten näkökulmasta

Hallituksen esityksessä 91/2002 vp (HE) esitetään ns. seulontamenetelmän käyttöönottoa, jonka

mukaan valitusta ei oteta enempään tutkintaan, jos valitus selvästi ei voi johtaa tulokseen eikä

erityisesti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen ole muutakaan perustetta jatkaa käsittelyä.

Ratkaisu tehdään valituksen ja käräjäoikeuden ratkaisun perustella. Lisäksi selvitetään tarvittaessa

todistelutallenteelta käräjäoikeudessa vastaanotetun todistelun sisältö. Hovioikeuden tarkoituksena

on siten tutkia, onko valituksen perusteella aihetta epäillä, että käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä

noudatettu menettely ei ole oikea.



HE:ssä korostetaan, että esitys ei sisällä mitään rajoituksia muutoksen hakemiseen tai asian

tutkittavaksi saamiseen hovioikeudessa. Jos ei ole selvää, että alioikeuden ratkaisu on oikea, asia

otetaan aina täystutkintaan hovioikeudessa. Näin aineellinen oikeudenmukaisuus esityksen mukaan

toteutuu. Lisäksi HE:ssä korostetaan, että esityksen mukainen menettely on omiaan nopeuttamaan

oikeudenkäyntejä ja siten menettely toteuttaisi nykyistä paremmin niin ikään perus- ja

ihmisoikeutena turvatun oikeudenkäynnin joutuisuuden.

Esityksen tarkoituksena ei siten ole hyväksyä virheellisten käräjäoikeusratkaisujen jäämistä

lainvoimaiseksi, vaan tarkoituksena on ns. turhien muutoksenhakujen karsiminen ja hovioikeuksien

resurssien oikea kohdentaminen. Muutoksenhakijan oikeusturvan takeina mainitaan vielä erikseen

ratkaisun kriteerit, ratkaisukokoonpano, äänestyssäännöt ja jatkomuutoksenhakumahdollisuus.

Perusteluissa korostetaan, että käräjäoikeuden ratkaisun on oltava epäilyksittä hyväksyttävissä, jotta

asia voidaan jättää sen varaan.

Uudistus ei esityksen mukaan merkitsisi muutoksenhakuoikeuden rajoitusta, vaan hovioikeuden

käsittelyjärjestyksen eriyttämistä asioiden laadun mukaan oikeudenmukaisesti. Lähtökohtana olisi

valitusten ottaminen täystutkintaan. Ehdotus koskisi kaikkia asioita riippumatta niiden laadusta tai

henkilön asianosaisasemasta, mitä on perusteltu yhdenvertaisuusnäkökohdilla.

Pitkällä aikavälillä uudistuksen on toivottu vaikuttavan niin, että vailla menestymisen

mahdollisuutta olevia valituksia pidättäydyttäisiin tekemästä. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että

seulontamenetelmän pitäisi tehdä itse itsensä tulevaisuudessa käytännössä tarpeettomaksi. Mikäli

uudistus toteutuu, olisikin pidettävä huolta siitä, että näin todella tapahtuu eikä seulontamenetelmää

enää jatkossa käytetä, jos ns. turhat muutoksenhaut sen käyttöön ottamisen johdosta ovat itsestään

karsiutuneet.

Uudistuksen onnistumiseen käytännössä on syytä suhtautua varauksella. Esityksessä on korostettu,

ettei kyse ole muutoksenhaun rajoittamisesta eikä virheellisiä alioikeusratkaisuja myöskään saa

jäädä lainvoimaiseksi. Täystutkintaan pitäisi siis päästä aina, kun se on tarpeen. Lähtökohta on hyvä,

mutta jossain määrin ylioptimistinen. Inhimillinen toiminta on aina vajavaista ja täydellisesti

onnistuva seulonta ei liene mahdollista. Turhien valitusten seulonta ilman täystutkintaa ei ole helppo

tehtävä. Seulottavaksi joutuminen voi myös riippua tavasta,



7

jolla valituskirjelmä on laadittu. Esimerkiksi maallikko ei ehkä osaa laatia kirjelmää siten, että siitä

kävisi oikealla tavalla ilmi, mihin seikkoihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Menetelmä

saattaakin suosia niitä, joilla on käytettävissään ammattiapua. Tosiasiallisesti uudistus saattaa siten

johtaa muutoksenhakumahdollisuuden kaventumiseen, mikä on syytä avoimesti myöntää harkittaessa

uudistuksen perustuslainmukaisuutta.

Mietittäessä esityksen perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisuutta on pidettävä huolta siitä,

ettei tavoitteena olevaa resurssisäästöä ja hovioikeuden käsiteltäviksi tulevien asioiden määrän

vähentämistä ole naamioitu prosessin tehostamiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa hovioikeuksien

työmäärää pyrittiin uudistuksilla rationalisoimaan, mutta EIS:n velvoitusten vuoksi paluu

kirjalliseen hovioikeusprosessiin oli mahdotonta. Tämän vuoksi uudistusta koskeneessa mietinnössä

(SOU 1991:106, s. 313.) todettiin, että kirjalliseen menettelyyn siirtyminen voidaan "muotoilla"

valituslupamenettelyksi, joka on EIS:n mukaan sallittua.

Ehdotusta on perusteltu hovioikeusresurssien oikeanlaisella suuntaamisella ja myös

oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttamisella. Ihmis- ja perusoikeuksien mukaan oikeudenkäynnin on

tapahduttava kohtuullisessa ajassa, joten muutoksenhakuoikeus ja joutuisuus vaatimus johtavat tällä

tavalla ajateltuna oikeuksien kollisioon, jossa on punnittava törmäävien tavoitteiden keskinäinen

painoarvo ja joko valittava tärkeämpi tai sovellettava molempia optimaalisella tasolla. Hallituksen

esityksessä todetaan, että "yksittäisen asian asianosaisten ja siinä kuultavien todistajien kannalta on

tärkeää, että asiassa saadaan lopullinen ratkaisu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Riita-asiassa

vastapuoli pääsee näin oikeuksiinsa viivytyksettä. Rikosasian vastaajalle oikeudenkäynnistä

aiheutuva epävarmuus ei saa kestää tarpeettoman pitkään." Rikosasioissa on vielä tärkeää, että teosta

seuraava rangaistus pannaan täytäntöön riittävän lyhyellä aikavälillä, jotta sen yhteys tekoon

hahmottuu tekijälle.

Perustelut ovat sinänsä oikeat, mutta joutuisuusvaatimus menettää merkityksensä, mikäli menettely

ei ole täyttänyt oikeudenmukaisuuden vaatimusta tai johtanut oikeaan lopputulokseen.

Oikeudenmukaisuuden vaatimus tai vaatimus ratkaisun oikeellisuudesta eivät ole alisteisia

joutuisuudelle. On pidettävä erityisesti huolta siitä, että joutuisuuden lisäämiseksi tehtävät

uudistukset eivät vaaranna menettelyn oikeudenmukaisuutta muutoin tai vaikeuta oikean

lopputuloksen saavuttamista. Näin ollen seulontamenetelmää voidaan puolustaa joutuisuuden



lisäämiseksi vain silloin, kun se todella toimii sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti myös

käytännössä.

Paitsi valitukselta ja seulontavaiheelta uudistus vaatii paljon myös alioikeusmenettelyltä, jota on

aivan oikein tarkoitettukin korostaa muutoksenhakumenettelyn perustana. Seulonta ei estä

mahdollisten menettelyvirheiden korjaamista tai perustelujen tason parantamista vielä

muutoksenhakuvaiheessakin. Mikäli tällaisia tarpeita ilmenee, asia otetaan täystutkintaan. Kaikesta

huolimatta seulontamenetelmä edellyttää toimiakseen esimerkillistä alioikeusvaihetta, jossa

menettely täyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja ratkaisu on huolellisesti ja avoimesti

perusteltu niin kokonaisuudessaan kuin myös näyttökysymysten osalta. Erityisesti alioikeuden

perusteluilta edellytetään uudistuksen jälkeen entistä enemmän.

1.4. Yhteenveto

En pidä esitystä muutoksenhakuoikeuden osalta suoranaisesti perustuslain tai Suomea sitovien

ihmisoikeussopimusten vastaisena, mutta suhtaudun jossakin määrin skeptisesti esityksen

tosiasialliseen toimivuuteen. Vaarana on, että uudistus aikaisemmin mainituista syistä tosiasiallisesti

johtaa muutoksenhakuoikeuden kaventumiseen. Mikäli uudistus toteutetaan, on erityisen tärkeää

pitää huolta siitä, että esityksessä mainittuja tavoitteita ja kriteerejä yksinomaan turhien

muutoksenhakujen karsimisesta noudatetaan tiukasti myös käytännössä.

Muutoksenhakuoikeuteen liittyvästä edellisestä hallituksen esityksestä (HE 33/1997 vp)

perustuslakivaliokunta lausui aikanaan, että muutoksenhakulupajärjestelmän noudattaminen jo

hovioikeusasteessa ei valiokunnan käsityksen mukaan sovi aivan vaikeuksitta suomalaiseen

oikeusperinteeseen. Perustuslakivaliokunta huomautti myös, että korkein oikeus on ylin oikeusaste,

mikä asema ei olisi selvä, jos hovioikeudet saattaisivat valikoida käsiteltäväksi otettavia asioita.

Samassa yhteydessä perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi, että silloisen HM 16 §:n 2 momentin

mukainen oikeus muutoksenhakuun tulee riittävästi turvatuksi, jos hovioikeus antaa aina

asiaratkaisun sen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa, vaikka muutoksenhakulupaa ei

myönnettäisikään. Tällaisella menettelyn keventämisellä katsottiin olevan hyväksyttävä päämäärä

oikeudenkäyntien jouduttamiseksi ja siten toisen perusoikeuden toteuttamiseksi. Sen sijaan

perustuslakivaliokunta ei pitänyt onnistuneena menetelmän kutsumista

muutoksenhakulupajärjestelmäksi. (PeVL 9/1997 vp).
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Verrattuna aikaisempiin, toteutumatta jääneisiin ehdotuksiin, jotka ovat koskeneet muutoksenhakua

hovioikeuteen, nyt käsillä oleva esitys on perus- ja ihmisoikeusystävällisin. Muutoksenhaun

muuttamiseen liittyvät oikeusturvaongelmat on otettu huomioon ja niille on koetettu löytää riittävät

vastapainot, joilla asianosaisten oikeusturva taattaisiin.

Tästä huolimatta ehdotuksessa on pikemminkin kyse muutoksenhakuoikeuden kaventamisesta kuin

sen laajentamisesta verrattuna voimassaolevaan tasoon. Mikäli muutoksenhakuoikeuden kirjaaminen

perusoikeusuudistuksen myötä PL 21.2:een lainsäätäjää velvoittavana normina ymmärretään

tarkoituksessa korostaa muutoksenhakuoikeuden merkitystä suomalaisessa lainkäytössä,

uudistusehdotus ei ole linjassa tämän tavoitteen kanssa. Myös hallintolainkäytössä uudistukset ovat

tähdänneet valituskieltojen poistamiseen ja siten muutoksenhakuoikeuden laajentamiseen. Kyse ei

siis niinkään ole perustuslain vastaisuudesta kuin ehkä enemmän lainsäädännön linjausten

yhdensuuntaisuudesta.

Myös EIS velvoittaa valtioita suojaamaan ihmisoikeuksia tehokkaasti, mikä edellyttää myös

positiivisia toimenpiteitä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Pelkkä sopimusmääräyksien negatiivinen

noudattaminen eli ihmisoikeuksien loukkaamiselta pidättäytyminen ei näin ollen ole aina riittävää.

EIS 60 artiklassa todetaan, että minkään tässä yleissopimuksessa ei pidä katsoa rajoittavan tai

loukkaavan sopimuspuolen lainsäädännössä turvattuja ihmisoikeuksia tai perusvapauksia. Täten ei

ole ihmisoikeussopimuksen hengen mukaista kaventaa kansallisessa lainsäädännössä turvattuja

oikeuksia pelkästään sen vuoksi, että ihmisoikeussopimuksessa ei velvoiteta turvaamaan oikeuksia

näin laajasti.

Perusoikeusuudistuksen jälkeen on lisäksi korostettu perusoikeusjärjestelmän ensisijaisuutta

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin nähden ja painotettu mahdollisuutta turvata kansallisella

tasolla ihmisoikeuksia pidemmälle menevä suoja. Lainkäytön oikeusturvatakeiden osalta

muutoksenhakuoikeuden korostaminen on juuri ollut yksi kansallisen perusoikeusjärjestelmän

erityispiirre, jossa on voitu kansallisella tasolla turvata ihmisoikeussopimuksia laajempi

oikeussuoja.

2. Suullisuus

2.1. Perusoikeutena



Suullisuusvaatimus ei ilmene sen paremmin perustuslain kuin ihmisoikeussopimustenkaan

sanamuodosta, mutta on kiistatonta, että sitä pidetään yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

keskeisistä elementeistä. Suullisen menettelyn sisältyminen perusoikeutena turvattuun

asianmukaiseen käsittelyyn ilmenee Suomessa lain esitöistä ja ihmisoikeussopimusten osalta niitä

koskevasta oikeuskäytännöstä.

Perusoikeutena suullisuus on toistaiseksi turvattu yhteneväisesti kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla. Perusoikeussuojahan on minimisisällöltään

ihmisoikeussopimusten edellyttämää suojaa vastaava, mutta mahdollistaa lisäksi kansallisella tasolla

näitä pidemmälle menevän tulkinnan ja paremmat oikeusturvan takeet. Kansallisia perustuslain

mukanaan tuomia erityispiirteitä ei suullisuuden osalta ole toistaiseksi ollut nähtävissä.

2.2. Ihmisoikeutena

Suullinen käsittely on yksi oikeudenmukaisen käsittelyn peruselementeistä. Tämä koskee myös

muutoksenhakua etenkin silloin, kun ei ole kyse vain juridisen puolen ratkaisemista. Myös

oikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa EIT on viime aikoina korostanut suullisuuden rikastavan

ratkaistavana olevista kysymyksistä käytävää keskustelua.

Suullisuuden vaatimusta on muutoksenhakuasteessa kuitenkin pyritty lieventämään etenkin silloin,

kun tutkittavana ei ole ollut suulliselle todistelulle perustuvaa näyttökysymystä. Harkinnassa otetaan

huomioon kyseisen maan muutoksenhakujärjestelmä ja sen tarjoamat oikeusturvan takeet

kokonaisuutena kuin myös asian merkitys asianosaisille. Harkittaessa suullisen käsittelyn

tarpeellisuutta on EIT:n mukaan otettava huomioon myös menettelyn joutuisuusvaatimus (Zumtobel

v. Itävalta 21.9.1993).

EIS:ssä tai EIT:n oikeuskäytännössä suullisuutta korostetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

olennaisena osana, mutta suullisuudella ei ole itsetarkoituksellista merkitystä, vaan se saa arvonsa

muiden päämäärien edistäjänä. Näitä ovat julkisuus, menettelyn kontradiktorisuus ja todistelun

osalta erityisesti rikosasioita koskeva EIS 6(3d)-kohta, jonka mukaan rikoksesta syytetyllä on oltava

mahdollisuus kuulustella häntä vastaan todistamaan kutsutut henkilöt. Vastakuulusteluoikeuden

toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti sekä
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julkista että suullista käsittelyä. Todistajien kuulustelumahdollisuus ei rajoitu ainoastaan

rikosasioihin vaan se on asianosaisten tasa-arvoisuuden periaatteen nojalla johdettavissa myös

suoraan 6(1) artiklasta ja ulotettavissa siten muihinkin oikeudenkäynteihin, joita 6 artikla koskee

(Dombo Beheer B.V. v. Alankomaat 27.10.1997).

EIT on lukuisissa yhteyksissä ja erilaisia tilanteita koskeneissa valituksissa korostanut erityisesti

syytetyn henkilökohtaisen läsnäolon merkitystä niin puolustuksen oikeuksien, aineellisen totuuden

periaatteen kuin muidenkin asianosaisten oikeusturvan toteuttamiseksi. Samoin EIT on korostanut

suullisuuden merkitystä todistelun luotettavuuden arvioinnissa. Myös EIS 6(3d) artiklan sisältämä

vastakuulusteluoikeus on ymmärrettävä nimenomaan todistelun luotettavuustestinä eikä niinkään

todistelua rikastavana, uusia tosiseikkoja esiintuovana tapahtumana. Todistelun luotettavuuden

testaamiseksi EIT on pitänyt ensiarvoisen tärkeänä, että sitä testataan välittömästi sekä näkö- että

kuulohavaintojen perusteella.

Kysymys valitusluvan myöntämisestä on voitu EIT:n mukaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä

kuulematta osapuolia henkilökohtaisesti, koska menettely on luonteeltaan rajoitettua. Kirjallinen

menettely on sallittu myös rikosasiassa, jossa oli kyse esteellisyysväitteen ratkaisemisesta

summaarisessa menettelyssä. Esteellisyyttä koskenut kantelu oli ollut selvästi perusteeton. EIT

katsoi, että summaarinen menettely rinnastui tässä tapauksessa valitusluvasta päättämiseen ja

hyväksyi kirjallisen menettelyn (Bulut v. Itävalta 22.2.1996).

2.3. Esitettyjen muutosten näkökulmasta

Esitetty seulontamenettely olisi kirjallinen, joten arvioitavaksi tulevat sekä oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin suullisuusvaatimus että julkisuuden toteutuminen.

Selvää on, että julkisuus toteutuu parhaiten suullisessa menettelyssä, jota yleisöllä on mahdollista

tulla seuraamaan. Pääkäsittelyjen lisääntymisen myötä hovioikeuskäsittelyt ovat vastanneet entistä

paremmin julkisuuden haasteeseen, joten tältä osin esitys toisi lievän huononnuksen vallitsevaan

tilanteeseen. Julkisuuden kaventuminen ei kuitenkaan ole niin olennaista, että sillä olisi suurempaa

merkitystä perus- tai ihmisoikeusnäkökulmasta. Käsittelystä syntyneet asiakirjat olisivat

luonnollisesti samalla tavalla julkisia kuin oikeudenkäyntiasiakirjat yleensäkin.



Peruslähtökohta muutoksenhakumenettelyssäkin on suullinen käsittely silloin, kun ylioikeus antaa

asiassa asiaratkaisun. Yllä mainituissa tilanteissa tähän pääsääntöön on sallittu tehtäväksi

poikkeuksia ja rajoitettujen menettelyjen, kuten valitusluvasta päättämisen ja summaarisen

menettelyn on katsottu voivan olla kirjallista.

Esitetyssä seulontamenettelyssä ei esityksen mukaan ole kyse valitusluvasta. Menettely ei myöskään

ole summaarinen sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä esityksen mukaan on päinvastoin tarkoin

harkittava, että käräjäoikeuden ratkaisu on kaikin puolin oikea eikä edellytä täystutkintaa. Muutoin

esitetty menettely täyttää rajoitetun menettelyn vaatimukset ja kattanee siinä annettavasta

asiaratkaisusta huolimatta myös kirjallisena ihmisoikeussopimusten vaatimukset ainakin tämän

hetkisen oikeuskäytännön perusteella.

Seulonnassa on tarkoitus karsia yksinomaan ns. turhat muutoksenhaut, joilla ei ole menestymisen

mahdollisuuksia. Tämän vuoksi asianosaisten edut eivät sinänsä edellytä suullisen käsittelyn

järjestämistä, joskin kirjallisessa menettelyssä on vaikeampaa arvioida käräjäoikeuden ratkaisun

oikeellisuutta kuin täystutkintaisen menettelyn jälkeen. Seulontaa on kuitenkin tarkoitus käyttää vain

täysin selkeissä tilanteissa, joten kirjallisen menettelyn pitäisi olla riittävää asianosaisten etu

huomioon ottaen, mikäli seulonta toimii myös käytännössä yhtä onnistuneesti kuin mitä esityksessä

kaavaillaan.

Seulontamenettelyssä alioikeuden ratkaisua ei muuteta, joten siltä osin todistelun arviointi ei tule

kyseeseen ja menettely voi tämänkin puolesta olla kirjallista. Ongelmallista kuitenkin on se, millä

tavalla ylioikeus voi luotettavasti harkita ja arvioida alioikeuden tekemän näyttöratkaisun

oikeellisuuden ilman suullista käsittelyä. Esityksen mukaan valitus voidaan jättää ottamatta

täystutkintaan, vaikka siinä riitautettaisiin käräjäoikeuden ratkaisu siltä osin kuin siinä on arvioitu

todistelun uskottavuutta. Valituksen käsittelyn lopettaminen on mahdollista, kun valitus ei horjuta

luottamusta käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeellisuuteen. Tätä arvioitaessa voidaan selvittää

tallenteelta, vastaako käräjäoikeuden ratkaisu sitä, mitä todistelutarkoituksessa kuullut henkilöt ovat

kertoneet. Jos hovioikeus tämän jälkeen on vakuuttunut käräjäoikeuden ratkaisujen perustelujen

asianmukaisuudesta, valituksen käsittely voidaan lopettaa. Jos taas syntyy epäilys näyttöratkaisun

asianmukaisuudesta, asia on otettava täystutkintaan.
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Esityksen mukaan kantaa todistelun uskottavuuteen eli siihen, miten varmaksi jokin tosiseikka

kertomuksella on saatettu tai miten epävarmaksi se on kertomuksesta huolimatta jäänyt, ei tietenkään

voida muodostaa pelkästään tallenteelta, vaan tältä osin todistelu on sen uskottavuuden arvioimiseksi

otettava hovioikeudessa uudelleen vastaan suullisessa pääkäsittelyssä.

Tarkoituksena siis on, että seulontamenettelyssä ei arvioida todistelun uskottavuutta, mikä edellyttää

aina suullisen pääkäsittelyn järjestämistä. Epäselväksi kuitenkin jää, mikä ero on todistelun

uskottavuuden arvioinnilla sillä tavoin, että se esityksen mukaan edellyttää suullista käsittelyä ja

milloin taas on kyse ainoastaan käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeellisuuden arvioinnista. Ero on

joka tapauksessa niin hiuksenhieno, ettei näiden asioiden pitäminen erillään tule helpostikaan

onnistumaan käytännössä. Vaarana on, että seulontavaiheessa kuitenkin tehdään sellaisia näytön

arviointeja, jotka edellyttäisivät ihmisoikeussopimusten mukaan suullista käsittelyä.

Esityksen kaltainen erottelu on mahdollista tilanteissa, joissa tallenteelta tarkistetaan, onko todistaja

kertonut samalla tavalla kuin käräjäoikeuden ratkaisusta ilmenee. Tällaisten, lähinnä teknisten

virheiden havaitseminen on luonnollisesti mahdollista ilman suullista käsittelyäkin. Mikäli

käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeellisuuden arviointi kuitenkin edellyttää tätä pidemmälle

menevää tulkintaa, joudutaan helposti vaarallisille vesille. Näin ollen esitystä olisi tältä osin syytä

tiukentaa.

2.4. Yhteenveto

Esitetty seulontamenettely täyttää lähtökohtaisesti perustuslain ja ihmisoikeussopimusten

vaatimukset sekä julkisuuden että suullisuuden osalta, mikäli se todella toimii myös käytännössä

esitetyllä tavalla. Näyttöratkaisun arviointia kirjallisessa menettelyssä koskevaa sääntelyä on

kuitenkin syytä soveltamisongelmien välttämiseksi selkeyttää. Tältä osin on korostettava sitä, että

kirjallisessa menettelyssä ei ole lupa arvioida suullisen todistelun luotettavuutta muutoin kuin

tarkistamalla todistajan kertomuksen vastaavuus siitä tehtyjen johtopäätösten kanssa.

3. Käsittelyratkaisun perustelut



3.1. Perusoikeutena

Kuten oikeus hakea muutosta, myös oikeus saada asiassa perusteltu päätös kuuluu PL 21.2:n

sisältämiin ensisijaisesti lainsäätäjää velvoittaviin oikeusturvan takeisiin. Siten jaksossa 1.1.

mainitut periaatteelliset näkökohdat soveltuvat myös perusteluihin.

3.2. Ihmisoikeutena

Perusteluvelvollisuus sisältyy myös EIS 6(1) artiklaan, vaikkei se ilmene suoraan sen sanamuodosta.

EIT:n oikeuskäytännön perusteella asiasta ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Perusteluvelvollisuus ei

kuitenkaan ulotu selvästi perusteettomiin, epäolennaisiin taikka epäselvästi tai epätäsmällisesti

ilmaistuihin väitteisiin. Sen sijaan kaikkiin asianosaisen oikeustilaan mahdollisesti vaikuttaviin,

järkevästi tehtyihin väitteisiin on ratkaisussa otettava perustellusti kantaa.

3.3. Esitettyjen muutosten näkökulmasta

Esityksen mukaan ratkaisuja, joissa päätetään siitä, edellyttääkö asian ratkaiseminen täystutkintaa

vai onko alioikeuden ratkaisu niin selvästi oikea, että asian käsittely hovioikeudessa voidaan

lopettaa, ei tarvitsisi perustella kovin laajasti. Esityksen mukaan suppeat perustelut olisivat riittävät.

Hovioikeus lähinnä toteaisi, ettei valitus anna aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen, vaan

se jää pysyväksi. Esityksessä todetaan, että käytäntö jäisi oikeuskäytännön muovattavaksi ja

ilmaisutavat voisivat tapauksittain vaihdella.

Hallituksen esitystä 33/1997 vp koskeneessa perustuslakivaliokunnan lausunnossa kiinnitettiin

huomiota ratkaisujen perusteluvelvollisuuteen. Esityksen mukaan muutoksenhakuluvan epäämistä

koskevia ratkaisuja ei yleensä olisi tarvinnut perustella. Valiokunnan mukaan myös

muutoksenhakulupahakemuksen johdosta annetuista hovioikeuden ratkaisuista tulee ilmetä perustelut

joko toteamuksin lopputuloksen jäämisestä alioikeuden perustelujen varaan tai hovioikeuden niihin

esittämin tarvittavin lisäperusteluin.

Mikäli alioikeuden ratkaisun perustelut eivät täytä säädettyjä vaatimuksia, asia otettaisiin

täystutkintaan myös tällaisen puutteen korjaamiseksi. Tätä onkin syytä ihmisoikeusnäkökulmasta
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korostaa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että puutteellisten perustelujen vuoksi asiasta ei nähdä, onko

se oikein ratkaistuja se on sen vuoksi otettava täystutkintaan jo asianosaisten oikeusturvan

takaamiseksi, vaan kyse on myös oikeudenkäyntivirheen korjaamisesta, mikäli asiaa ei puutteellisten

perustelujen vuoksi palauteta alioikeuteen. Joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että lopulliseksi

jäävän ratkaisun perustelut täyttävät perus- ja ihmisoikeuksien vaatimukset.

Mikäli alioikeuden perustelut täyttävät nämä vaatimukset, ylioikeuden perusteluiksi on EIT:n

tulkinnan mukaan riittävää viitata edellisen oikeusasteen laatimiin perusteluihin (esim. Helle v.

Suomi 19.12.1997). Perusteluja ei siten tarvitse toistaa.

3.4. Yhteenveto

Mikäli alioikeuden perustelut ovat puutteelliset, valitus otetaan joko täystutkintaan tai asia

palautetaan oikeudenkäyntivirheen vuoksi takaisin alioikeuteen. Näin ollen seulontamenettelyssä

kontrolloidaan myös alioikeuden perustelujen oikeellisuus.

Käsittelyratkaisun perustelut voitaisiin esityksen mukaan kirjoittaa suppeasti ja kaavamaisesti. On

syytä korostaa, että perustelut ovat käsittelyratkaisun osalta ainoa mahdollisuus asianosaiselle saada

tietää, millä perusteella valitus on seulottu pois täystutkinnasta. Koska suullista käsittelyä ei

järjestetä, asianosaisella ei ole edes mahdollisuutta arvella ratkaisun syitä.

Tämän vuoksi on tärkeää, että hovioikeuden seulontaratkaisu on selkeästi perusteltu myös siltä osin,

miksi asia jätetään alioikeuden ratkaisun ja perustelujen varaan, mitä ei ole erikseen tuotu julki

hallituksen esityksessä. Olisikin syytä erikseen todeta, että myös tämä vaihe on erikseen

perusteltava, joskaan perustelut eivät tällaisessa tilanteessa voi olla laajat. Mikäli seulontaratkaisu

vaatii laajoja perusteluja, asia kuuluu täystutkintaan. Asianosaisen oikeusturva ei kuitenkaan toteudu

pelkällä kaavamaisella toteamuksella, että alioikeuden ratkaisu on oikea eikä asiaa ole syytä ottaa

täystutkintaan. Asianosainen kaipaa vastausta myös valituksessa esittämiinsä kysymyksiin ja siihen,

miksi hovioikeus ei ole pitänyt vaatimuksia perusteltuina.

Muutoin esitys täyttää tältä osin perus- ja ihmisoikeuksien vaatimukset.



4. Vastaajan läsnäolopakko

4.1. Perusoikeutena

Oikeudessa puolustukseen ei ole toistaiseksi havaittavissa kansallisia erityispiirteitä PL 21 §:n

nojalla, joten sen sisältö perusoikeutena on identtinen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten

sisällön kanssa.

4.2. Ihmisoikeutena

EIS 6(3c) artiklan mukaan rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse

valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Valinnanvapaus henkilökohtaisen läsnäolon ja

oikeusavustajan (asiamiehen) välillä on - sanamuodosta huolimatta - kuitenkin lähtökohtaisesti

mahdollista vain, mikäli kyseisen valtion kansallisessa lainsäädännössä on tunnustettu tällainen

valinnanvapaus. Siten esimerkiksi asianajajapakon ei ole katsottu olevan ristiriidassa 6(3) artiklan c-

kohdan kanssa. Sen sijaan EIS 6(3c) artiklassa turvataan nimenomaan oikeus henkilökohtaiseen

läsnäoloon silloinkin, kun asiassa on käytettävä asianajajaa (ks. esim. Kremzov v. Itävalta

21.9.1993, jossa oli kyse läsnäolo-oikeudesta muutoksenhaussa silloin, kun ratkaistavana on

muitakin kuin oikeudellisia kysymyksiä).

Syytetyllä on lupa luopua läsnäolo-oikeudestaan silloin, kun läsnäolo ei ole taipeen. Tällöin asia

voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Luopumisen on oltava nimenomainen tai ainakin

kiistaton. Lisäksi syytetyn on tiedettävä, mistä hän luopuu. Yleinen luopuminen ei ole pätevä.

Oikeus puolustautua henkilökohtaisesti ei kuitenkaan ole pelkästään vapaasti valittavissa oleva

oikeus, vaan syytetylle voidaan aineellisen totuuden selvittämisen tarkoituksessa asettaa myös

henkilökohtainen läsnäolovelvollisuus. EIS:ssä ei siis turvata oikeutta poissaloon eivätkä

puolustuksen oikeudet tarkoita sitä. Rikoksen selvittämisintressi syrjäyttää siten tarvittaessa

syytetyn valinnanvapauden oikeudenkäyntiin osallistumisessa. Syytetyn saapuminen on mahdollista

varmistaa tehokkain pakkokeinoin.
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EIT on oikeuskäytännössään korostanut, että olennainen osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on

osapuolten henkilökohtainen läsnäolo kasvokkain oikeuden istunnossa. Tämä on erityisen tärkeää

rikosprosessissa, jossa sekä aineellisen totuuden periaate että osapuolten oikeusturva ovat

korostetussa asemassa. Syytetyn läsnäolon merkitystä on korostettu paitsi rikoksen selvitysintressillä

nimenomaan puolustuksen oikeuksien turvaamiseksi. Siten puolustuksen oikeuksia ei tule missään

tapauksessa ymmärtää siten, että niissä olisi tarkoitettu sallia puolustukselle valinnanvapaus paikalle

tulon osalta. Päinvastoin EIT on lukuisissa ratkaisuissaan korostanut, että sopimusvaltiolla tulee olla

käytettävissään tehokkaat keinot syytetyn saamiseksi oikeuden istuntoon. Tällaisena keinona ei

kuitenkaan ole lupa käyttää sitä, että rangaistuksena luvattomasta poissaolosta puolustukselta

riistettäisiin hänen prosessuaaliset oikeutensa.

EIT on myös korostanut syytetyn läsnäolon tärkeyttä muiden asianosaisten, erityisesti

asianomistajan oikeusturvan kannalta. Samoin EIS 6(3d) artiklan mukaisen vastakuulusteluoikeuden

toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti syytetyn henkilökohtaista läsnäoloa. Vielä EIT on

korostanut läsnäolon merkitystä osapuolten tasa-arvoisuuden kannalta. Jos syyttäjällä on ollut

kansallisen lainsäädännön perustella läsnäolo-oikeus, sitä ei luonnollisestikaan ole ollut lupa riistää

vastapuolelta.

EIT:n oikeuskäytäntö 6(3c) artiklan osalta ei ole täysin yksiselitteinen, mikä selittyy paljolti sillä,

että ratkaistavaksi tulevat tapaukset ovat aina yksittäistapauksia ja sidoksissa sekä kulloisenkin

sopimusvaltion kansalliseen lainsäädäntöön että kyseisen tapauksen erityispiirteisiin. Sen vuoksi

niistä on sekä vaikeaa että vaarallistakin tehdä kovin pitkälle meneviä yleistyksiä tai muita

johtopäätöksiä.

Asiamiehen käyttöä koskevista ratkaisuista voidaan kuitenkin löytää joitakin yhtäläisyyksiä.

Ensinnäkin on selvää, että oikeutta puolustukseen ei ole lupa riistää silloinkaan, kun vastaaja ei

saavu paikalle ja vaikka poissaolo olisi esteetöntä. Toiseksi on selvää, että valtiolla on oikeus ja

tarpeen tullen velvollisuuskin, määrätä vastaaja saapumaan paikalle henkilökohtaisesti. Lisäksi

valtiolla tulee olla käytössään riittävät keinot paikalle tulon varmistamiseksi. Kolmanneksi paikalle

tulo on tarpeen monesti myös muista kuin puolustukselle merkityksellisistä syistä, joita ei saa

unohtaa tai aliarvioida.



EIT:n asiamiehen käyttämistä koskevat ratkaisut ovat paljolti olleet äänestysratkaisuja, joissa EIT:n

jäsenten näkemykset EIS 6(3) artiklan c-kohdassa turvattujen puolustuksen oikeuksien

perimmäisestä tarkoituksesta vaihtelevat merkittävästi. Näkemykset voidaan jakaa kolmeen

kategoriaan. Ainakin toistaiseksi enemmistönä on ollut mielipide, jonka mukaan syytetyn

henkilökohtaisella läsnäololla rikosprosessissa on erityinen merkitys. Siten valtiolla on oikeus

velvoittaa syytetty tarvittaessa saapumaan henkilökohtaisesti paikalle ja käyttää pakkokeinoja

saapumisen turvaamiseksi. Hyväksyttävänä painostuskeinona ei kuitenkaan voida pitää sitä, että edes

muutoksenhakuvaiheessa syytetyn jäätyä pois, asia ratkaistaisiin tämän poissa ollessa samalla

epäämällä syytetyn oikeudenkäyntiavustajalta mahdollisuus puolustaa päämiestään.

Tämän enemmistön näkemyksen lisäksi on esitetty samaan lopputulokseen, mutta ratkaisevasti eri

perusteilla päätyvä mielipide, jossa korostetaan EIS 6(3) artiklan c-kohdassa turvattuja puolustuksen

oikeuksia nimenomaan vapausoikeuksina valtion vallankäyttöä vastaan. Tässä valossa EIS 6(3)

artiklan c-kohta avautuu nimenomaan syytetyn valinnanvapautena ja samalla se rinnastuu myös

syytetyn oikeuteen olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Kolmannessa, enemmistön kanssa pääasiasta eri mieltä olevassa näkemyksessä kiinnitetään huomiota

siihen, että puolustuksen oikeudet eivät voi olla ehdottomasti muita intressejä painavampia. Sen

vuoksi lainsäätäjällä tulee olla mahdollisuus ehkäistä oikeudettomia poissaoloja. Tämän mukaan EIS

6(3) artiklan c-kohta taikka mikään muukaan EIS:n säännös ei takaa vastaajalle yleistä oikeutta olla

poissa rikosjutun käsittelystä ja käyttää puhevaltaa edustajan välityksin.

4.3. Esitettyjen muutosten näkökulmasta

Hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 20 ja 21 §§.

Nykyinen menettely, jonka mukaan valittajan jäädessä pois pääkäsittelystä, valitus jätetään sillensä,

on esityksessä katsottu rikosasian vastaajan osalta EIS:n vastaiseksi. Muutosesityksen mukaan jos

henkilökohtaisesti saapumaan kutsuttu rikosasian vastaaja lähettää puolestaan asiamiehen,

pääkäsittely voitaisiin kuitenkin, milloin syytä on, toimittaa ja asia ratkaista poissaolosta huolimatta.
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Esitystä on perusteltu EIT:n oikeuskäytännöllä, jossa EIS:n vastaiseksi on katsottu menettely, jossa

paikalle tulleen asiamiehen ei ole sallittu puolustaa päämiestään. Kuten edellä ja hallituksen

esityksessäkin on todettu, EIT:n oikeuskäytäntö ei ole tältä osin aivan yksiselitteistä. Ratkaisut ovat

koskeneet muun muassa Alankomaita, Ranskaa ja Belgiaa, joten prosessuaalisten erojen vuoksi

niiden suora soveltaminen Suomeen ei ole mahdollista. Tapauksista ei selvästi ilmene, olisiko

Suomessa nyt voimassa oleva käytäntö EIS:n vastainen, koska EIT:n ratkaisuissa on tavalla tai

toisella ollut kyse asiaratkaisun antamisesta. Selvää on, ettei vastaajan poissa ollessa ja

samanaikaisesti asiamiehen läsnäolo eväten, ole luvallista ryhtyä tutkimaan juttua. Tällainen

painostus vastaajan paikalle saamiseksi on ilman muuta EIS:n vastaista. Tapauksista Suomen

voimassaolevaa tilannetta lähimpänä on Belgiaa koskenut Van Geyseghemin tapaus, jossa siinäkin

tilanne on ainakin osittain kytketty asiamiehen mahdollisuuteen tehdä vanhentumisväite

poissaolotilanteessa.

Nyt meillä voimassaolevan OK 26:20:n nojalla asia jää sillensä eikä minkäänlaista asiaratkaisua

anneta. Siinä mielessä tilanne on selkeämpi verrattuna niihin EIT:n ratkaisuihin, joissa asiamiehen

esiintymisen evääminen on katsottu EIS 6(3c) artiklan vastaiseksi. Toisaalta tilannetta, jossa

henkilökohtaisesti saapumaan määrätty vastaaja lähettää puolestaan asiamiehen ei voitane myöskään

katsoa sallituksi muutoksenhakuoikeudesta luopumiseksi tai valituksen peruuttamiseksi, joten asia ei

ole tältä osin täysin selvä.

Hallituksen esityksessä tilanne esitetään korjattavaksi, joten muutosesitys on EIS:n mukainen,

joskaan EIT:n oikeuskäytännön perusteella ei voi varmasti päätellä, että muutos olisi välttämätön.

Mikäli muutos toteutetaan on syytä erityisesti korostaa, että EIS:n tarkoituksena ei ole turvata

vastaajalle valinnanvapautta henkilökohtaisen läsnäolon tai poissaolon välillä. Tilannetta ei

muutoksen jälkeenkään saa päästää käytännössä luisumaan tällaiseksi, vaan edelleen on

varmistettava muilla keinoin vastaajan henkilökohtainen läsnäolo aina silloin, kun se on taipeen.

Muutoksen tarkoituksena on siten ainoastaan estää se, että valituksen jääminen sillensä niissäkin

tilanteissa, joissa vastaaja on osoittanut aktiivisuutta lähettämällä paikalle asiamiehen, tulkittaisiin

sellaiseksi luvattomaksi painostuskeinoksi, jolla puolustukselta riistettäisiin EIS 6(3c) artiklan

mukaiset oikeudet.



Mikäli muutoksen seurauksena vastaajat saavat käytännössä itse valita, tulevatko paikalle

henkilökohtaisesti vai puolustautuvatko asiamiehen välityksellä, tilanne muodostuu monessa muussa

edellä jaksossa 4.2. mainitussa suhteessa EIS:n vastaiseksi. Oikeudenmukaisuus on toteutettava

kokonaisuutena ja kaikkien asianosaisten osalta. Sen vuoksi on syytä korostaa, että huolimatta OK

26:20:n ja 21:n muutoksista, asian ratkaisemiseen syytetyn poissa ollessa ja asiamiehen saapuessa on

suhtauduttava varovaisesti. Lähtökohtaisesti tällaisissa tilanteissa pääkäsittely on peruutettava

ja sille on määrättävä uusi käsittelypäivä, johon istuntoon henkilökohtaisesti kutsuttu vastaaja

on koitettava saada riittäviä pakkokeinoja käyttäen paikalle.

Asian käsittelyjä ratkaiseminen vastaajan poissa ollessa on siten poikkeuksellinen mahdollisuus.

Asianosaisille ei saa muodostua kuvaa, että henkilökohtainen kutsu sakon uhalla on harkitsematon

tai turha, ja että he kutsusta huolimatta voivat itse päättää saapuvatko vai eivät. Esitetyt OK 26:20 ja

21 antavat kieltämättä tällaisen - myös ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta - ei toivottavan

signaalin.

4.4. Yhteenveto

Hallituksen esitys OK 26:20 ja 21:n osalta on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukainen.

Voimassaolevan lainsäädännön ristiriitaisuus EIS:n kanssa on EIT:n oikeuskäytännön perusteella

tulkinnanvaraista.

Jotta uudistus ei toisi tullessaan muita prosessuaalisia ihmisoikeusongelmia, on syytä erityisesti

korostaa, että OK 26:20:n ja 21:n sallimaa asian tutkintaa ja ratkaisemista on käytettävä vain

poikkeusluontoisissa tilanteissa ja todella varovaisesti. Pääkäsittelyn peruuttaminen ja riittävien

pakkokeinojen käyttäminen poissaolevan vastaajan saamiseksi henkilökohtaisesti paikalle

seuraavaan istuntoon olisi ehdoton pääsääntö, mikäli henkilökohtainen läsnäolo on alun perinkin

harkittu tarpeelliseksi. Tämän vuoksi esitettyyn OK 26 luvun 21 §:än sanamuotoon tulisi lisätä

"pääkäsittely saadaan, milloin erityistä syytä on, toimittaa ja asia ratkaista poissaolosta huolimatta.

Harkinnassa on otettava huomioon myös muiden asianosaisten oikeusturva."

5. Esityksen perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisuus kokonaisuudessaan
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Esittämieni täsmennysten jälkeen hallituksen esitys täyttää ihmis- ja perusoikeuksien vaatimukset ja

se voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Eri asia on halutaanko uudistuksen hyväksymisellä luopua muutoksenhaun vankasta asemasta

suomalaisessa lainkäytössä ja siten vähin erin lähentyä yleiseurooppalaista, tältä osin kevyempää

tasoa. Ratkaistavaksi täten jää, millä tavoin kansallisia perusoikeuksiamme halutaan kehittää

kansainvälisten ihmisoikeuksien rinnalla.

Turussa, 13.9.2002.

Kunnioittavasti

Laura Ervo

OTL, VT

prosessioikeuden assistentti, Turun yliopisto
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Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä valitusta
hovioikeuteen ja valitusasiain käsittelyä hovioikeudessa koskevien
oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi (HE 91/2002 vp) esitän kunnioittavasti
seuraavaa.

Esityksen sisältämä perusratkaisu ja sen asianmukaisuus

Esityksessä ehdotetaan, että rajoittamaton muutoksenhakuoikeus hovioikeuteen säilytetään,
mutta hovioikeuskäsittely tehdään nykyistä monimuotoisemmaksi. Täysimääräisen
hovioikeuskäsittelyn vaihtoehtona voitaisiin alioikeuden päätöksen ja valituskirjelmän
vertaamisen perusteella hovioikeuden kolmijäsenisen kokoonpanon yksimielisellä
päätöksellä todeta, että valitus selvästi ei voi johtaa tulokseen eikä asianosaisten oikeusturva
huomioon ottaen ole muutakaan perustetta jatkaa käsittelyä. Vain tämän
hovioikeusmenettelyn sisäisen kynnyksen ylittävissä tapauksissa asia otettaisiin
täysimääräiseen hovioikeuskäsittelyyn, ml. vastapuolen kuuleminen ja suullinen käsittely.
Aiemmin esillä olleista suunnitelmista ns. muutoksenhakulupajärjestelmän
käyttöönottamiseksi jo hovioikeusasteessa (HE 33/1997 vp) siis luovuttaisiin.

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta esitetyllä ratkaisulla on monia kiistattomia
etuja:

Se turvaa rajoittamattoman oikeuden hakea muutosta alioikeuden päätökseen, kattaen
oikeudellisen perinteemme mukaisesti sekä oikeus- että tosiseikkakysymykset ja
toteuttaen siten tältä osin perustuslain 21.2 §:n ja KP-sopimuksen 14 (5) artiklan
vaatimukset.
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- Se edistää tuomioistuinlaitoksen ja erityisesti hovioikeuksien resurssien järkevää
kohdentamista siten, että turvataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti jokaisen tapauksen
omien vaatimusten mukaisesti (PL 21.2 §, EIS 6 artikla, KP-sopimuksen
14 artikla).
- Osana oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin täysimääräistä toteuttamista turvattaisiin
edellytyksiä asioiden joutuisaan käsittelyyn.
- Ratkaisussa on onnistuneella tavalla yhdistetty perustuslaista, Euroopan
ihmisoikeussopimuksesta ja YK:n KP-sopimuksesta seuraavat, toisistaan jossain määrin
poikkeavat vaatimukset (ks. PeVL 9/1977 vp ja valiokunnalle tuossa yhteydessä antamani
lausunto.) Jossain määrin yllättävää kuitenkin on, ettei esityksessä lainkaan
nimenomaisesti käsitellä KP-sopimuksen merkitystä asian kannalta.

Pidän ehdotettua ratkaisua hyväksyttävänä ja suorastaan kannatettavana perustuslain 21 §:n,
EIS:n 6 artiklan ja KP-sopimuksen 14 artiklan kannalta. Siten esitys on käsiteltävissä
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Kahteen erityiskysymykseen on silti syytä kiinnittää huomiota

Oikeus suulliseen käsittelyyn

Hallituksen esitys sisältää perusteellisen ja asiantuntevan katsauksen Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta seuraaviin vaatimuksiin suullisen käsittelyn
järjestämisestä muutoksenhakuasteessa (s. 14-19). Myös tämän selvityksen valossa on selvää,
että oikeus suulliseen käsittelyyn muutoksenhakuasteessa on laajempi Suomen kaltaisessa
järjestelmässä, jossa muutoksenhaun kohteena voivat olla sekä oikeus- että
tosiseikkakysymykset kuin kassaatiotyyppisissä järjestelmissä, joissa muutoksenhaku on
rajattu oikeuskysymyksiin. Kun esityksen mukaan puhtaasti kirjallisessa menettelyssä ja
rajoitetun aineiston perusteella voitaisiin päättää, ettei valituksella ole menestymisen
mahdollisuuksia, eikö tämä johda ongelmiin EIS:n 6 artiklan kannalta?

Vastaukseni on kieltävä. Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ei voi johtaa oikeutta suulliseen
käsittelyyn muutoksenhakuasteessa vain tämän oikeuden itsensä vuoksi, ei myöskään oikeutta
aiheuttaa tuomioistuimelle ja jutun muille asianosaisille yllätyksiä "säästämällä" ennalta
ilmoittamattomia oikeus- tai tosiseikkakysymyksiä hovioikeuden suulliseen käsittelyyn.
Ehdotetussa järjestelmässä valittajan olisi vähintäänkin perusteltava suullisen käsittelyn tarve
tekemällä uskottavaksi, että hänellä on esittää sellaista oikeus- tai tosiseikkakysymyksiin
liittyvää aineistoa, jonka esittämiseksi tai arvioimiseksi suullinen käsittely on tarpeen. Tämän
tarpeen arviointi olisi tärkeä osa hovioikeuden harkintaa OK 26 luvun 2a §:n nojalla.

Jos oikeutta suulliseen käsittelyyn tahdotaan painottaa esitystä selvemmin, olisi tietysti
mahdollista sisällyttää äsken mainittuun säännökseen nimenomainen lisäedellytys, että
valituksen enemmästä tutkimisesta voidaan luopua vain jos hovioikeus (säännöksessä jo
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mainittujen seikkojen ohella) yksimielisesti katsoo, ettei valittajan oikeusturva edellytä
suullisen käsittelyn järjestämistä.

Oikeus perusteltuun päätökseen

Esityksen mukaan oikeudenkäymiskaaressa ei säädettäisi siitä, miten 26 luvun 2a §:n 2
momentin mukainen päätös valituksen enemmästä tutkimisesta luopumisesta perustellaan. Sen
vuoksi herää kysymys, toteutuuko perustuslaissa turvattuja oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin ainesosiin kuuluva "oikeus saada perusteltu päätös" (PL 21.2 §).

Vaikka pidän ehdotettuja säännöksiä sinänsä asianmukaisina myös tämän oikeuden kannalta,
suhtaudun kriittisesti eräisiin esityksen perusteluissa esitettyihin lausumiin. Esityksen
yleisperustelujen jaksossa 3.2.1.4.5 (s. 27) on katsottu, ettei käsittelyjärjestyksestä tehtävää
ratkaisua kutsuttaisi hovioikeuden tuomioksi ja että riittäisi esittää sille "suppeat perustelut".
OK 26 luvun 2a §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa valmistelijoiden käsitystä on valotettu
tarkemmin toteamuksella, jonka mukaan perustelut voisivat olla "lyhyet". Tämän jälkeen
lausutaan: "Hovioikeus lähinnä toteaisi, ettei valitus anna aihetta käräjäoikeuden ratkaisun
muuttamiseen vaan se jää pysyväksi" (s. 44). Jos lausumalla on yritetty ilmaista eräs
hyväksyttävä tapa perustella valituksen hylkääminen ilman täyttä hovioikeuskäsittelyä, pidän
sitä ongelmallisena perustellun päätöksen saamisen oikeuden kannalta. Mielestäni
hovioikeuden ratkaisussa tulisi vähintään ilmaista, että hovioikeus on vertaamalla toisiinsa
käräjäoikeuden ratkaisua ja siitä tehtyä valitusta päätynyt siihen, ettei valituksessa ole
esitetty seikkoja joiden vuoksi käräjäoikeuden päätöksen voitaisiin epäillä olevan virheellinen
tai joiden vuoksi asiassa muusta syystä tulisi järjestää suullinen käsittely tai muulla tavoin
jatkaa valituksen tutkintaa. Vaikka tämänkaltaiset perustelut tavallaan vain toistaisivat
oikeudenkäymiskaaren asianomaisen säännöksen sisällön, ne kuitenkin selvittäisivät
valittajalle hovioikeuden suorittaman harkinnan sisällön ja lopputuloksen. Perustelut voisivat
vaihdella valituksen sisällön mukaan, esimerkiksi viittaamalla myös valituskirjelmän tueksi
esitettyihin kirjallisiin todisteisiin tai valittajan nimenomaiseen vaatimukseen suullisen
käsittelyn järjestämisestä.

Turussa 12.9.2002

Martin Scheinin, professori




