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Päätösvaltaisuus

HE 33/1997 vp oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen ja asian käsittelyä
hovioikeudessa koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta I
käsittely

Kuultavina:
- Lainsäädäntöneuvos Iiro Liukkonen, Oikeusministeriö
- Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg
- Professori Mikael Hiden
Seuraava kuuleminen on 25.4.

HE 20/1997 vp laiksi pakkokeinolain 5 a j a 6 luvun muuttamisesta Jatkettu I
käsittely
Hyväksytään sihteerin laatima lausuntoluonnos (15.4.) käsittelyn pohjaksi. Yleiskeskustelu -
yksityiskohtainen käsittely.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista
koskevista havainnoista vuodelta 1995 (K 8/1996 vp) Jatkettu I käsittely

Hyväksytään sihteerin laatima mietintöluonnos käsittelyn pohjaksi: yleiskeskustelu. Muut
mahdolliset asiat.
- PeV:n vierailu keskusrikospoliisissa tiistaina 3.6. klo 9.30 ~ 11.30, Jokiniemenkuja 4, 01370
Vantaa (= Tikkurila). Lähtö KRP:n bussilla eduskuntatalon edestä klo 9.00.

Seuraava kokous on keskiviikkona 23.4.1997  klo 10.00.



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 22.4.1997 KELLO 10 HE 33/97
vp oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua
hovioikeuteen ja asian käsittelyä hovioikeudessa
koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien
lakien muuttamisesta

Hallituksen esityksen perusteluissa ei ole erillistä jaksoa säätämisjärjestyksestä. Perusteluissa on kuitenkin

(s. 33) viitattu ehdotettuun muutoksenhakulupajärjestelmään ja katsottu, että se ei ole ristiriidassa

oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan HM 16,2 §:n kanssa eikä myöskään Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan eikä myöskään sopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 2 artiklan

kanssa.

Hallitusmuodon 16 §:n 2 momentin mukaan mm. "oikeus... hakea muutosta samoin kuin muut

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla". Perusoikeusuudistukseen

johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa ei lausuta erityisesti tämän lainkohdan tulkinnan kannalta

merkittävää (H 309/93 vp. s. 21 ja s.74). Kohtaan ei kajottu myöskään esityksestä annetussa

perustuslakivaliokunnan mietinnössä (prvm 25/94 vp, s. 11). Perustuslakivaliokunnalle asiassa annetussa

lakivaliokunnan lausunnossa viitattiin tässä kohden vuoden 1989 hovioikeustoimikunnan

loppumietinnössä ehdotettuun valituslupajärjestelyyn. Valiokunta totesi ehdotuksesta, joka on ollut myös

tämän esityksen pohjana, että "näin suunniteltu oikeudenkäymiskaaren muutos ei turvanne oikeutta

muutoksenhakuun." Lakivaliokunta piti tärkeänä, "että perustuslakivaliokunta tässä kohdin harkitsee myös

sitä, onko ehdotettu lakivaraus asianmukainen."

Hallitusmuodon 16,2 §:n säännöksen, jonka mukaan "oikeus...hakea muutosta ...turvataan lailla", voidaan

katsoa merkitsevän lainsäätäjälle velvoitetta huolehtia siitä, että muutoksenhakuoikeus on lailla järjestetty

ja että järjestely on sellainen, joka ainakin pääsääntönä antaa oikeudenkäynnissä oikeuden

muutoksenhakuun. Säännöksen voidaan myös
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sanoa merkitsevän sitä, että laissa olevaa muutoksenhakuoikeuden järjestelyä ei voida (ilman korvaavaa

järjestelyä) poistaa. Sen sijaan säännöksen sanonta ja säätämisasiakirjoissa esitetty ei mielestäni anna

tukea sille, että muutoksenhakujärjestelyjen pitäisi olla juuri tietynlaisia (esim. näyttökysymys ja/tai

oikeuskysymys), tai sille, että olemassa olevaa muutoksenhakuoikeutta ei saisi lainkaan heikentää.   Tässä

kohden keskeisenä kysymyksenä voidaan pitää sitä, täyttääkö järjestely, jossa osassa asioita sovelletaan

muutoksenhakulupamenettelyä, perustuslainkohdassa asetetun vaatimuksen.

Minusta muutoksenhakulupajärjestelyä sinänsä, siis järjestelytyyppinä, ei voida pitää HM 16,2 §:n

vastaisena. Tämä pohjautuu jo siihen, että perustuslainkohta ei lyö lukkoon mitään määrättyä tapaa

järjestellä muutoksenhakumahdollisuutta.   Samaan suuntaan puhuu tavallaan sekin, että

perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta ei lainkaan kajonnut tähän kysymykseen,

vaikka sen täytyy katsoa olleen tuolloin tietoinen lakivaliokunnan mainitsemasta hovioikeusmenettelyn

uudistamishankkeesta ja toisaalta myös tietoinen ihmisoikeussopimuksen seitsemännen pöytäkirjan 2

artiklan 2 kappaleen säännöksestä, joka nimenomaan sallii poikkeusten tekemisen vähäisten rikosten

kohdalla, sekä yleisesti myös ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan tulkinnoista. Toisaalta ei mielestäni

kuitenkaan voida lähteä siitä, että mikä tahansa muutoksenhakulupajärjestelmä olisi ilman muuta

sopusoinnussa HM 16,2 §:ssä säädetyn velvoitteen kanssa. Jos muutoksenhakulupajärjestelmä tehtäisiin

alaltaan hyvin laajaksi - tai vaikkapa kaikki alioikeusratkaisut kattavaksi - ja jos samalla vielä

muutoksenhakuluvan myöntämisen edellytykset laadittaisiin hyvin tiukoiksi, voitaisiin tulla tilanteeseen,

jossa muutoksenhakumahdollisuuden merkitys yksilön oikeussuojakeinona olisi tosiasiassa niin mitätöity,

että järjestelyä ei enää voitaisi pitää HM 16,2 §:n velvoitteen mukaisena.

Jos 1 lakiehdotuksen 25 luvun 3 - 6 §:n säännöksiä tarkastelleen edellä esitettyjen näkökohtien valossa, ei

minusta ole perusteita sanoa, että ehdotus rikkoo HM 16,2 §:n velvoitetta. Toisaalta voidaan sanoa, että

lainsäätäjän tulisi mahdollisimman hyvin toteuttaa perustuslaissa vahvistettuja periaatteita tai , toisin

ilmaistuna, kaventaa niitä vain niin paljon kuin on yleisen vuoksi välttämätöntä. Voi olla, että

ehdotuksessa olisi tältä kannalta vielä "parantamisen" aihetta. Tämän kysymyksen arvioimiseen ei minulla

ole riittävästi käytännön asiantuntemusta. Ehkä voin kuitenkin mainita yhden kohdan, joka jäi hieman

askarruttamaan. Oikeudenkäymiskaaren muutosehdotuksen 25 luvun 5 §:n mukaan rikosasian vastaaja



tarvitsee muutoksenhakuluvan, jos hänet on tuomittu vain sakkoon. Perusteluissa todetaan nimenomaan,

että luvan tarpeellisuutta harkittaessa ei siis olisi merkitystä sillä, minkälaisesta rikoksesta vastaaja on ollut

syytteessä. En tiedä, mistä kaikista rikoksista voi (lieventävien asianhaarojen vallitessa, nuoren

tekemänä...) seurata sakkorangaistus. Siinä määrin kuin sakkorangaistukset ovat mahdollisia hyvin

leimaavista rikoksista tai sakkotuomio voi muuten merkitä hyvin merkittäviä negatiivisia vaikutuksia

tuomitulle esim. virkauran tosiasiallisen katkeamisen muodossa, saattaa tuomitun oikeusturva edellyttää

muutoksenhakumahdollisuutta yhtä painavasti kuin esim. jostakin tuottamuksellisesta rikoksesta tuomitun

ehdollisen rangaistuksen kohdalla. En tiedä, voisiko tämänkaltaisiin näkökohtiin kiinnittää huomiota, jos

ei itse säännöksissä niin esim. 25 luvun 6 §:n perusteluissa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja erityisesti sopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 2

artiklan osalta tyydyn viittamaan esityksen perusteluissa mainittuun sekä siihen, että lisäpöytäkirjan 2

artiklan 2 kappaleessa nimenomaan todetaan, että muutoksenhakuoikeuteen voidaan tehdä poikkeuksia

"lain määräämien vähäisten rikosten kohdalla". Voidaan myös viitata siihen, että Pellonpää mainitsee

ihmisoikeussopimusta koskevan kirjansa uudessa painoksessa (1996, s.490) ihmisoikeustoimikunnan

hyväksyneen, että "mahdollisuus hakea valituslupaa saattaa sellaisenaan merkitä sopimusmääräyksen

vaatimaa muutoksenhakumahdollisuutta, vaikka lupaa ei myönnettäisikään."

Pienenä yksityiskohtana voidaan vielä viitata 1. lakiehdotuksen 25 luvun 3 §:n 3 momenttiin, jonka

mukaan oikeusministeriö vahvistaa vuosittain ko. pykälässä tarkoitetun markkamäärän

elinkustannusindeksin muutoksia vastaavan suuruuden. En tiedä, onko säännös soveltamista ajatellen

riittävän yksiselitteinen. Minusta näyttäisi tässä myös aiheelliselta, että jostakin ---   - mieluimmin jo

säännöksestä - ilmenisi, että kysymys on säädöskokoelmassa julkaistavasta päätöksestä.


