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ESIPUHE 

Tassa tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan eri oikeudenkayntiprosesseissa 
(siviili-, rikos-, ja hallintoprosessi) esiintyvia ongelmia. Erityisesti huomiota 
on kiinnitetty prosessisaantOjen soveltamisen yhtenaisyyteen tuomioistuimis
sa. Aineistona tutkimuksessa on kaytetty tuomareille ja asianajajille suunnat
tuja kyselyita seka tuomareille tehtyja haastatteluita. Tutkimus on esiselvityk
senomainenja keskeisena lahtakohtana on ollut kartoittaa teemojaja ongel
mia, joihin tuomioistuinten toiminnan kehittamisessaja tutkimuksessa tulisi 
keskittya. 

Hertta Kallioinen on vastannut tutkimuksen hallintoprosessia koskevas
ta osuudesta (Juku 5) ja Kaijus Ervasti riita- ja rikosprosessia koskevista 
osista sekajohdannosta (luvut 1-4). Johtopaatoksista (Juku 6) vastaa niin
ikaan hallintoprosessin osalta Kallioinenja muilta osin Ervasti. 

Yhteistyotahoina tutkimuksessa ovat olleet oikeusturva-asiain neuvotte
lukunta seka Turun hovioikeuspiirin laatuhanke (Tampereen siviiliprosessi
tyoryhma). Lukuisat tuomarit ja asianajajat ovat eri yhteyksissa antaneet 
asiantuntevia kommentteja, joita on voitu kiiyttaii hyvaksi tutkimuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisesti laamanni Juhani Hirvonen on ollut 
tukena tutkimuksen toteuttamisessa. Tutkimusjohtaja Marjukka Litmala ja 
tutkija Heini Kainulainen ovat antaneet arvokkaita kommentteja kasikirjoi
tuksesta. Tutkimuksen taitosta j a graafisesta ulkoasusta on h uo I ehtinut 
osastosihteeri Eira Mykkanen. Englanninkielisen tiivistelman on tehnyt OTT 
Vivan Storlund. 
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1 JOHDANTO 

1 .1 Tutkimuksen taustaa 

Tuomioistuinten toimintaymparisto ja tuomioistuinmenettelyt ovat olleet 
jatkuvien muutosten kohteena viimeisen kymmenen vuoden ajan. Suomessa 
seka siviili- etta rikosprosessi samoin kuin hallintoprosessi ja hovioikeus
menettely on uudistettu 1990-luvulla. Myos oikeusapujarjestelmaa, oikeuden
kayntikuluja, syyttajalaitosta, tuomareiden nimittamista ja rangaistusmaarays
menettelya koskevia saannoksia on uudistettu. Kesakuussa 2002 tuli voimaan 
uusi oikeusapulaki. Siviiliprosessia koskevat uudet muutokset tulivat voi
maan vuoden 2003 alusta. Myos hovioikeusprosessiin, rikosprosessiin ja 
hallintoprosessiin on ehdotettu tehtavaksi erilaisia muutoksia. Talla hetkella 
toimii myos useita valtionhallinnon elimia- kuten tuomioistuinlaitoksen 
kehittamiskomitea j a oikeusturva-asiain neuvottel ukunta- j otka pohtivat 

tuomioistuinten asemaa ja toimintaa. Myos uusi hallitusohjelma sisaltaa 
useita tuomioistuimia koskevia kehittamistoimia. 

Siviiliprosessiuudistuksen vaikutuksia ja toimivuutta on tutkittu sen 
voimaantulosta lahtien Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Uudistusta on 
seurattu tilastojen, tuomioistuinten asiakirjojen ja eri lakimiesryhmille lahe
tettyjen kyselyiden avulla. Uudistuksen toteutuneista vaikutuksista on saatu 
runsaasti tietoa ja se on vaikuttanut myos korjaustoimenpiteisiin ja lainsaa

dant6muutoksiin, joilla havaittuihin ongelmiin on pyritty tarttumaan. 1 Tall a 
hetkella vireilla on tuomioistuinten sovintomenettelya koskeva tutkimus, 

jossa aineistoina on tuomioistuinten asiakirjoja seka tuomareille ja asianajajil
le tehtyja haastatteluita.2 Kaynnissa ovat lisaksi tutkimukset muutoksenhausta 
ja oikeusavusta. 

1 Ks. Ervasti 1994a; Ervasti 1997a; Ervasti 1997b; Jaakkola & Vuorinen 1997; Ervasti 
1998. Velkajiirjestelystii on tehty useita tutkimuksia tuomioistuinaineistojen pohjalta. 
Varis 1996; Koskinen ym. 1997; Muttilainen & Tala 1998. Lisiiksi on tutkittu avioero
prosessia. Litmala 2001. 

2 Kyseessii on viiitOskirja (Kaijus Ervasti: Kiiriijiioikeuksien sovintomenettely konfliktinrat
kaisun vaihtoehtona), joka julkaistaan keviiiillii 2004. 
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Myos rikosprosessista on tehty tai on vireilla yksittaisia tutkimuksia, 

mutta siita ei ole tehty systemaattista seurantaa. Oikeuspoliittisessa tutkimus

laitoksessa on tutkittu esimerkiksi lautamiesjarjestelmaa, rikosprosessuaalista 

vangitsemista, lykkayksia rikosprosessissa, rikosten sovittelua, nuorten rikos

prosessia seka toimenpiteista luopumista huumausainerikoksissa. 3 Lisaksi on 

tehty tutkimus luottamuksesta tuomioistuimiin.4 Oikeuspoliittisessa tutkimus

laitoksessa ei ole tutkittu hallintoprosessia aiemmin. Hallintoprosessin 
kehityssuunnista on tehty ainoastaan yleiskuva Oikeusolot 2000 -katsauk
seen.5 

Taman tutkimuksen yksi keskeinen taustatekija on Oikeustmva-asioi

den neuvottelukunnan oikeusministeriolle tekema aloite prosessisaantojen 
soveltamisen yhtenaisyyden tutkimisesta. 6 Neuvottelukunta on kiinnittanyt 

huomiota siihen, etta prosessisaantOja noudatetaan epayhtenaisesti eri karaja

oikeuksissa ja jopa saman karajaoikeuden sisalla. Tama saattaa neuvottelu

kunnan mukaan vaikeuttaa asianosaistenja asianajajien valmistautumista 

istuntoihin. Neuvottelukunta mainitsee kuitenkin, ettei silla ole tarkempia 

selvityksia asiasta. Tasta syyta olisi aiheellista selvittaa asianajajien ja oi

keusavustajien kasitykset muun muassa siita, missa asioissaja missa maarin 

eroavuuksia on ilmennyt. Vastaavalla tavalla olisi selvitettava, onko hallinto

oikeuksien prosessisaantOjen soveltamisessa epayhtenaisyytta. Myos edus

kunnan lakivaliokunta on mietinnoissaan painottanut prosessiuudistusten 
seurantaa.7 Niinikaan oikeusministerio on yleisesti painottanut oikeuspolitii

kan strategiassaan lainmuutosten vaikutusten arvioinnin seurantaa. 8 

3 Ks. Kainulainen 1998; Kainulainen 1999; Takala 1998; Mielityinen 1999; de Godzinsky 
& Ervasti 1999; de Godzinsky 2000; Marttunen 2002. 

4 Lappi-Seppa1a ym. 1999. 

; Ks. Harmala 2000. 

6 Oikeusturva-asiain neuvotte1ukunnan kirje oikeusministeriolle 15.2. 2002. 

7 Eduskunnan lakivaliokunta on esimerkiksi edellyttanyt ponnessaan, etta vuoden 2003 
alussa voimaan tulleita siviiliprosessin muutoksia seurataan: "Oikeuspoliittinen tutkimuslai
tos on oikeusministerion toimeksiannosta tutkinut seka riita-asioiden etta rikosasioiden 
oikeudenkayntimenettelyn toimivuutta. Valiokunnan kasityksen mukaan seuranta on ollut 
tuloksellista. Sen avulla on saatu varmaa tietoa menettelyuudistusten toimivuudestaja 
tarpeellisten muutosehdotusten valmistelu on nopeutunut. Valiokunnan mielesta seurannan 
jatkaminen myos taman uudistuksen osalta on tarpeen." LaVM 12/2002 vp., 6. Taman 
tutkimuksen siviiliprosessia koskevat aineistot on keriitty ennen vuoden 2003 uudistuksen 
voimaantuloa, joten uudistuksen vaikutuksia ei ole voitu seurata tiissa yhteydessa. Tarkoitus 
on kuitenkin kaynnistaa vuonna 2004 tutkimushanke, jossa seurataan muutosten vaikutuksia. 

M Oikeuspol itiikan strategia ja kehitysnakymat vuosiksi 2003-2012. 
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Kokonaisuudessaan siis tuomioistuinmenettelyihin on tehty viimeisen 

vuosikymmenen aikana runsaasti muutoksiaja useita uudistuksia on edelleen 

vireilla tai suunnitteilla. Samalla on kasvanut tarve saada tietoa tuomioistuin

menettelyiden toimivuudesta ja tuomioistuinten toiminnasta. Osaltaan tie don 
puutetta- on korostanut se, ettei Suomessa ole harrastettu juurikaan tuomiois

tuinten toimintaan kohdistuvaa empiirista tutkimusta yl iopistoissa eika 

sellaiselle tutkimukselle ole traditiota. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet j a kaytetyt aineistot 

Tassa tutkimuksessa tavoitteena on kartoittaa eri prosessilajeissa (siviili-, 

rikos- ja hallintoprosessi) ilmenevia ongelmia empiiristen aineistojen avulla. 

Nakokulma tutkimuksessa on yleinen ja se on esiselvityksenomainen. Tarkoi

tuksena on ollut selvittaa, mita keskeisia ongelmia nykyprosesseihin liittyy. 

Tutkimuksessa ei ole voitu kasitella syvallisesti yksittaisia oikeudenkaynti
menettelyihin liittyvia kysymyksia. Yleinen kartoitus on tarpeen, koska 

empiirista tietoa tuomioistuimista on suhteellisen vahan. Keskeisena tavoit
teena tutkimuksessa onkin nostaa esiin sellaisia ongelmiaja aihealueita, jotka 

edellyttavat j atkotutkimusta. 
OikeudenkaytOn yhtenaisyys on yksi keskeinen nakokulma tutkimuk

sessa, mutta ei suinkaan ainoa. Yksinomaan lainkayton yhtenaisyytta korosta

va nakokulma olisi suppeampi kuin yleinen ongelmia painottava nakokulma. 

Oikeudenkayntimenettelyissa onkin monia ongelmakohtia, jotka eivat aukea 

vain oikeudenkayton yhtenaisyytta korostavan nakokulman avulla. Oikeuden

kayton yhtenaisyytta on kuitenkin kasitelty erikseen luvussa 2, koska etenkin 

oikeudenkayntimenettelyn osalta sita on kasitelty suhteellisen vahan tutki

muksissa. 
Tutkimuksessa on keskitytty karajaoikeuksien ja hallinto-oikeuksien 

toimintaan. Tassa yhteydessa ei ole selvitetty ylempien oikeusasteiden toi

mintaa. Yksityiskohtaisimmin on tarkasteltu siviiliprosessia, jonka osalta 

voidaan tukeutua aikaisempiin tutkimuksiin, vireilla oleviin hankkeisiin seka 

useisiin ajankohtaisiin aineistoihin. Siviiliprosessin osalta onkin kasitelty 

erikseen kirjallistaja suullista valmistelua, sovintomenettelya seka erilaisia 

oikeudenkaynnin jarjestelyihin liittyvia seikkoja. Hallintoprosessia on tutkit

tu haastattelemalla tuomareita. Nain on voitu saada nakemyksia prosessin 
ongelmista tuomareiden nakokulmasta. Hallintotuomioistuimista ja uudesta 
hallintoprosessista ei ole juurikaan aikaisempia empiirisia selvityksia, joten 

tassa on pyritty alustavaan kartoitukseen, jonka perusteella voidaan suunnata 
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jatkotutkimusta. Rikosprosessin osalta tutkimuksessa on selvitetty asianaja

jien nakemyksia oikeudenkaytOn yhtenaisyydesta eraissa yksittaisissa kysy

myksissa. Nain ollen yksityiskohtaisempi rikosprosessin ongelmien kartoitus 

j aa mahdo ll isten j atkotutki musten tehtavaks i. 

Tutkimuksessa on kaytetty hyvaksi seuraavia aineistoja: 

1) Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: Tutkimuksessa on kaytetty hyvaksi 

aiemmin tehtyja tutkimuksia,joita on tehty siviili- ja rikosprosessista. Myos 

Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeessa kerattyja tietoja on hyodynnet

ty. Hallintoprosessin osalta taas on voitu kayttaa hyvaksi oikeusministerion 

asettaman hallintolainkaytan toimivuutta arvioineen tyoryhman mietintoa. 

2) Tilastotiedot: Tuomioistuinten juttumaaria on seurattu Tilastokeskuksen 

tilastojen avulla. Siviiliprosessista on muodostettu pitkan ajan tilastosmjoja. 

Hallintotuomioistuinten juttumaaria on sen sijaan seurattu lyhyella aikavalil

la. 

3) Kyselyt: Tutkimuksessa on kaytetty hyvaksi useita tuomareille ja asiamie

hille suunnattuja kyselyita: 

a) Vuonna 1997 riitaprosessiuudistuksen arvioinnin yhteydessa tehtiin 

tuomareille, asianajaj ille ja yleisille oikeusavustajille kysely, joss a kartoitet

tiin myos riitaprosessin ongelmia. Tuomareista siihen vastasi 60 prosenttia 

(N=lll), asianajajista (N=l58) noin puoletja yleisista oikeusavustajista 

(N=57) niinikaan noin puolet. 9 

b) Syksylla 2002 Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeessa tehtiin kysely 

piirin alioikeustuomareille siviiliprosessista. Laatuhankkeen siviiliprosessia 

koskeva osuus hall innoitiin Tampereen karajaoikeudessa ja rikosprosessia 

koskeva osuus Turun karajaoikeudessa. Kysely lahetettiin 112 Turun hovioi

keuspiirin tuomarille. Vastauksia siihen saatiin 80. Nain ollen vastausprosent

ti o I i 71, mika on suhteell is en korkea ottaen huomioon sen, etta osa tuoma

reista ratkaisee pelkastaan rikosasioita ja lienee jattanyt vastaamatta sen 

vuoksi. Samassa yhteydessa tehtiin kysely 130:lle Hameen, Satakunnan ja 

Turun piirin asianajajalle. Vastauksia siihen saatiin 57 eli vastausprosentti oli 

44. Myos nama aineistot ovat olleet kaytettavissa tutkimuksessa. 10 

9 Ks. Ervasti 1998. 

111 Aineistoa ei ole julkistettu aiemmin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos osallistui kysymys
ten viimeistelyyn sekii huolehti aineiston tilastollisesta kiisittelystii. 
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c) Vuodenvaihteessa 2003 tehtiin Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitok

sessa asianajajakysely, jossa esitettiin erilaisia kysymyksia kansalaisten 

oikeusongelmista, prosessisaantOjen soveltamiseen liittyvista ongelmista seka 

rikosjulkisuudesta. Asianajajilta tiedusteltiin avokysymykse!Ui, mitka ovat 

kolme keskeisinta ongelmaa siviili-, rikos-, ja hallintoprosessissa. Lisaksi 

kysyttiin tuomioistuinten kaytantOjen vaihtelusta riita- ja rikosprosessissa. 

Aluksi kysely lahetettiin sahkopostina marraskuussa 2002 kaikille niille 

asianajajille- yleisia oikeusavustajia lukuun ottamatta- joilla on sahkopos

tiosoite (N=1 308). Koska vastauksia ei saatu kylliksi, asianajajille tehtiin 

viela kaksi lisakyselya helmikuussaja huhtikuussa 2003 postitse (N=l 404). 

Loppujen lopuksi kyselyyn (N=l 404) vastasi 39 prosenttia (N=549). Asian
ajajat eivat ole kovin aktiivisia vastaamaan tallaisiin kyselyihin ja yleensa 

heidan vastausprosenttinsa on ollut 40 ja 50 valilla. 11 

Yleensa tallaisissa kyselyissa pidetaan nyrkkisaantOna, etta vastauksia 
pitaisi saada vahintaan puolet. Tulokset lienevat kuitenkin suuntaa-antavia. 

Naisten maara vastaajissa oli 18 prosenttia (N=97), mika vastaa heidan 

osuuttaan myos koko asianajajakunnasta. 12 Vastaajat olivat kuitenkin keski

maaraista vanhempiaja kauemmin asianajajana toimineita kun vertaa heita 

koko asianajajakuntaan. Kun vuoden 2002 asianajajakyselyssa aile I 0 vuotta 

toimineita asianajajia oli 53 prosenttia kaikista vastanneista13
, Oikeuspoliitti

sen tutkimuslaitoksen vuoden 2003 kyselyssa heita oli 25 prosenttia (N=135). 

Vastaavasti kun vuoden 1997 asianajajakyselyssa 50-vuotiaita tai vanhempia 

oli asianajajista 30 prosenttia1
\ Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselyssa 

heita oli 41 prosenttia. Asianajajien keski-ika oli 48 vuotta. Asianajajista 38 

11 Kuten edella kavi ilmi Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kyselyyn vuonna 2002 
vastasi 44 prosenttia asianajajista. Suomen Asianajajaliiton asianajajakyselyyn vuonna 
2002 vastasi 54 prosenttia asianajaj ista. Asianaj ajatutkimus 2002, 2. Vuoden 1997 
riitaprosessiuudistuksen arvioinnissa kysely lahetettiin asianajajille kaksi kertaaja kolman
nella kerralla vastauksia karhuttiin puhelimitse. Tuolloin vastausprosentiksi saatiin 49. 
Ervasti 1998, 8-9. 

12 Vuonna 2001 asianajaj ista naisia oli 21 prosenttia. Asianajajatutkimus 2002, 3. 

IJ Asianajajatutkimus 2002, 4. On tosin huomattava, etta Suomen Asianajajaliiton kyselys
sa tiedusteltiin kauanko henkild on toiminut asianajajana. Oikeuspoliittisen tutkimuslai
toksen kyselyssa taas kysyttiin "kuinka kauan olette toimineet paatoimisesti asianajoalal
la". Jalkimmaisen kysymyksen muotoilu on selkeasti laveampi ja antaa mahdollisuuden 
vastata myos toimimisen asianajoon liittyvissa tehtavissa ilman asianajajan nimiketta 
(esim. avustavana lakimiehena tai yleisena oikeusavustajana). 

14 Asianajajakysely 1997. Vuoden 2002 asianajajakyselyssa ei ole mainintoja vastaajien 
iasta. 
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(N=204) toimi "yhden miehen toimistossa". Luku on tarkalleen sama kuin 
vuoden 2002 asianajajakyselyssa. 

4) Haastattelut: Tutkimuksessa haastateltiin 15 :tta hallintotuomaria hallinto
prosessiin liittyvista ongelmistaja oikeudenkayton yhtenaisyydesta. Haastat
teluiden toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin hallintoprosessia kasittelevas

sa j aksossa. 
Mahdollisia ongelma-alueita eri oikeudenkayntimenettelyissa kartoitet

tiin alustavasti kesalla 2002 kysymalla niista sahkopostitse 15:\ta asianajajalta 
seka oikeusturva-asian neuvottelukunnalta ennen vuoden 2003 asianajaja
kyselyn toteuttamistaja toisaalta ennen hallintotuomarien haastatteluita. Nain 
saatiin alustava kuva mahdollisista ongelmistaja siita, mita kysymyksiaja 
teema-alueita kyselyissa ja haastatteluissa olisi syyta kartoittaa. 

Raportissa on ensin kasitelty oikeudenkayton yhtenaisyytta ja siihen 
Iiittyvia kysymyksia. Sen jalkeen on erikseen kasitelty siviiliprosessia, rikos
prosessia ja hallintoprosessia. Oikeudenkayton yhtenaisyytta on kasitelty 

erikseen omanajaksonaan, koska siina nakokulma on jossain maarin erilainen 
kuin prosessin ongelmien kartoittamisessa. On huomattava, etta aihetta 
kasitellaan kuitenkin myos eri prosessilajeja koskevissajaksoissa. 



2 OIKEUDENKAYTON YHTENAISYYS 

Use in on korostettu, etta tuomitsemisessa ja koko oikeudenkayt6ssii on 
kysymys ihmisten oikeusturvastaja sen toteutumisesta sekii ihmisten oikeus
turvaodotusten tiiyttamisestii. Oikeusturvaodotuksen muodollisella puolella 
on viitattu vaatimukseen mielivallanja satunnaisuuden eliminoimisesta sekii 
samanlaisten asioiden ratkaisemiseen ja kiisittelyyn samalla tavalla. Oikeu
denkiiyton tulee olla myos ennustettavaa. Oikeusturvaodotuksen materiaali
sella puolella on viitattu siihen, etta ratkaisut ovat lainmukaisia eli perustuvat 
oikeusnormeihinja selvitettyihin tosiasioihin sekii siihen, etta oikeus toteutuu 
eli etta ratkaisut tiiyttiiviit oikeudenmukaisuuden ja kohtuuden vaatimukset. 15 

Hyviille oikeudelliselle ratkaisulle on siis yleensii asetettu kaksi vaatimusta. 
Ratkaisun tulee olla mahdollisimman hyvin ennakoitava sekii hyviiksyttiivii. 
Toisaalta on katsottu, etta ennustettavuuden ja yksittaistapauksellisen kohtuu
den viili lla on a ina j ann ite, j oka edellyttiiii ratkai sua tehtiiessii punnintaa. 16 

OikeudenkiiytOn yhdenmukaisuusvaatimus on usein ymmiirretty siten, 
etta samanlaisia tapauksia tulee kohdella samoin tavoin ja erilaisia eri tavoin. 
Piiiiongelma yhdenmukaisuudessa on se, koska kaksi tapausta ovat riittaviin 
samanlaisia, etta erilaiset piiatOkset tuottaisivat epayhtenaisyytta. Piiatos nojaa 
sekii todellisuudelle etta normatiiviselle perustalle. Jotta syntyisi epiiyhteniii

syyttii sekii todellisuuden etta normatiivisen pohjan taytyy olla kahdessa 
tapauksessa samanlaisia, mutta piiiitOksen erilainen. On sanottu, etta tapaus
ten todellisuuspohjassa on ainajoitain eroja. Kaikki erot eivat kuitenkaan ole 
relevanttej a. Ensisij aisia todellisuuden piirteiden relevanssin maarittaj iii ovat 
normatiiviset perusteetja tavoitteet. Yhdenmukaisuuden perusta on siina, etta 
epayhtenaisia paatOksia voi pitaa seurauksena ihmisten epatasa-arvoisesta ja 
epaoikeudenmukaisesta kohtelusta. 17 

Oikeudenkiiynnin ennustettavuus ja samanlaisten tapausten kohtelu 
samalla tavoin eivat ole yksi yhteen sama asia oikeudenkayton yhtenaisyyden 
kanssa. Puhuttaessa oikeudenkiiyton yhtenaisyydestii korostuu oikeudenkiiy-

15 Virolainen & Martikainen 2003, 8-9; Aarnio 1989, 186-187. 

16 Piiyhiinen 1988, 5-6; Leppanen 1998, 15-16. 

17 Bayles 1990, 87-111. Ks. myiis Lappi-Seppala 1987, 183-188. 
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tOn funktio kaytHiytymisen ohjaamisessa kun taas ennustettavuudestaja 

samanlaisesta kohtelusta puhuttaessa korostuu voimakkaammin asianosaisten 

oikeusturva. Oikeuden rationaalisuus ja koherenssi sinansa jo edellyttavat 

oikeudenkaytoltajonkinlaista yhtenaisyytta. Usein on katsottu, etta ei ylipaan

sa ole mahdollista puhua oikeusjarjestyksesta ilman tietynlaista vahimmais

maaraa rationaliteettia. 18 

Toisaalta paatosten yhdenmukaisuuteen liittyvat kysymyksenasettel ut 

ovat jossain maarin erilaista kuin oikeudenkayntimenettelyn yhtenaisyyteen 
liittyva problematiikka. Leppanen on esimerkiksi katsonut, etta (siviili) 

oikeudenkayntimenettelyssa ennustettavuus korostuu jossain maarin verrattu

na moneen materiaalisen siviilioikeuden lohkoon. Oikeudenkaynnin asian

osaisten taytyy varsin luotettavasti tietaa, miten heidan pitaa toimia ajaakseen 

asiaansa ja mita seurauksia johonkin toimintaan I iittyy. Nain he voivat suun

nitella toimintansa etukateen. 19 On huomattava, etta dispositiivisissa asioissa, 

joita asiat tavallisimmin siviiliprosessissa ovat, asianosaisille voidaan antaa 

laajempi maaraysvalta myos itse prosessin kulusta kuin indispositiivisissa 

siviiliasioissa tai rikosasioissa. 20 Dispositiivisissa asioissa osapuolet voivat 

kuitenkin milloin tahansa lopettaa oikeudenkaynnin ja siirtaa asian millaiseen 

tahansa haluamaansa konfliktinratkaisumenettelyyn toisin kuin rikosasioissa. 

Toisaalta kayttaytymisen ohjaamisen ja jarjestelman koherenssin kannalta 

saattaa olla tarpeen pitaa ylla yhtenaisyytta silloinkin, kun se ei valttamatta 

yksittaisen oikeudenkaynnin toimijan kannalta ole tarpeellista. 

Empiirisen tutkimuksen nakokulmasta oikeudenkayton yhtenaisyys 

voidaan toisaalta jakaa kahteen eri ulottuvuuteen, oikeudenkayton yhdenmu
kaisuuteen normiston kanssa ja oikeudenkayton yhdenmukaisuuteen eri 

oikeudenkayntien valilla. Kaikissa tapauksissa ne eivat ole sama asia, vaikka 

normatiivisesta nakokulmasta voidaan edellyt@i molempia. Esimerkiksi 

rikosprosessissa, jossa kasitellaan siviilioikeudellisia korvausvaatimuksia, 

tuomioissa ei ole juuri koskaan viittauksia vahingonkorvauslakiin. 21 Talta 

osin tuomioistuinten toiminta on hyvin yhtenaista, joskin kaytantO poikkeaa 

oikeudenkaymiskaaren maarayksista. Toisaalta on syyta pohtia, millaisissa 

tapauksissa epayhtenaisyys on relevanttia tai ongelmallistaja milloin ei- ja 

tR Ks . Ross 1953, 365. 

19 Leppanen 1998, 16. 

20 Prosessioikeudessa kysymysta on jasennetty puhumalla legaliteetti- ja delegointiperiaat
teista. Ks. Virolainen 1995, 180-181. 

21 Ervasti 1994b, 73 . 
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kenen naki:ikulmasta. Suomessa on esimerkiksi ainakin yksi tuomari, joka 

kirjoittaa tuomiot mina-muodossa. Sille ei ole mitaan lainsaadanni:illisia 

esteita, mutta se poikkeaa muiden tavoista kirjoittaa tuomio. Tallainen poik

keama ei liene kuitenkaan erityinen ongelma. 

Oikeustieteen piirissa ollaan pitkalti luovuttu yhden ainoan oikean 

ratkaisun ajatuksesta ja hyvaksytty naki:ikanta, jonka mukaan tuomioistuimet 

eivat ainoastaan mekaanisesti sovella lainsaatajan antamia maarayksia, vaan 
myi:is vaikuttavat oikeuden sisalti:ii:in soveltamistoiminnassaan. On myi:is 

korostettu sita, etta hyvinvointivaltion moderni oikeus on tukeutunut yha 

laajemmin puitelakeihin, joilta puuttuu normatiivinen sisalti:i tai jotka ovat 

hyvin valjia, jolloin tuomioistuimille jaa enemman 1iikkumavaraa.22 

J otkut tutkij at ovat korostaneet, etta myi:ihaismodernissa yhteiskunnas

sa tuomarin omat arvovalinnatja vastuu kasvavat, eika han voi piiloutua vain 

abstraktien saadi:isten taakse. Samail a on katsottu, etta oikeus muuttuu aikai

sempaa pluralistisemmaksi ja oikeudenkayti:issa korostuu aikaisempaa enem

man tapauskohtainen, kontekstuaalinen oikeudemnukaisuus.23 Talli:iin oikeu

denkaytti:i voi myi:is muuttua aiempaa epayhtenaisemmaksi. On myi:is katsot

tu, etta oikeuden privatisoitumisen myi:ita virallinen oikeudenkaytti:i saa 

vaikutteita yksityiselta sektorilta. 24 

Esimerkiksi suullinen valmistelu ja tuomioistuinten sovintomenettely 

siviiliasioissa ovat muuttaneet perustavaa laatua olevalla tavalla suomalaista 

siviiliprosessia. Siina korostuvat aikaisempaa enemman joustavuus, osapuol

ten tarpeet ja oikeudenkaynnin funktio osapuolten konfliktin ratkaisemisessa 

eika niinkaan "monoliittinen" yhtenaisyys ja kayttaytymisen ohjaaminen. 

Toisaalta rikosprosessissa osapuolten merkitys prosessin kulussa on korostu

nut aikaisempaa enemman. 

Keskustelu tuomioistuintoiminnan yhtenaisyydesta tai epayhtenaisyy

desta yleisella tasolla ei ole kovin hedelmallista. Tulisi analyyttisesti pohtia, 

milta osin, mi llaisista naki:ikulmista ja millaisista tiedonintresseista kasin 

22 Hyden 1997, I 07-108. Hyden in mukaan oikeudenkaytto ei olekaan vain voimassa 
olevan oikeuden vahvistamista, vaan myos sen kehittamistaja tassa toiminnassa tarvitaan 
myos empiirista tietoa. Hanen mukaansa perinteinen oikeusdogmatiikka kykeneekin 
kasittelemaan modernia muuttuvaa oikeutta vain rajoitetusti. Hyden 1988, 203-223. Tuori 
taas on taas katsonut, etta lainsaadantO edustaa vasta oikeuden raaka-ainetta, "ei-viela 
oikeutta". OikeudenkayttO ja oikeustiede vastaavat hanen mukaansa paaosin oikeuden 
sisaisesta rationaalisuudestaja lainsaadannon on suodatuttava erityisen muuntamisme
kanismien lavitse tullakseen "jo-oikeudeksi". Tuori 2000a, 149-154. 

23 Esim. Wilhelmsson 2002. 

24 Vindel0v 1995, 19-20. 
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mikakin yhtenaisyys tai epayhtenaisyys on relevanttia. Samalla tulee pohditta
vaksi ylipaansi! se, minkalaista poikkeamaa tulisi pitaii jossain tapauksessa 
osoituksena epiiyhtenaisyydesta ja millaisista kriteereisHi kasin. On myOs 
syyta analysoida, milti! osin, mista nakokulmastaja missa laajuudessajokin 
havaitlu yhtenaisyys tai epayhtenaisyys on negatiivinen, neutraali tai positiivi
nen asia. 



3 SIVIILIPROSESSIN TOIMIVUUS 

3.1 Riitojen mlHira suomalaisissa tuomioistuimissa 

Vuonna 2002 karajaoikeuksien paakasittelyssa- eli varsinaisessa oikeuden
kaynnissa- ratkaistiin kaikkiaan 3 913 riita-asiaa. Suullisessa valmistelussa 
taas kasiteltiin 1 967 asiaa eli suullisessa kasittelyssa karajaoikeuksissa 
kasiteltiin yhteensa 5 880 riita-asiaa. Vuonna 2002 kaikista karajaoikeuksista 

(N=69) noin puolet (N=33) oli kasitellyt paakasittelyyn edenneita riita-asioita 
enintaan 24 eli 2 juttua kuukautta kohden. Neljassa karajaoikeudessa ei ollut 
koko vuonna yhtaan paakasittelyyn edennyttajuttua. Vain reilu neljannes 
(N=18) kaikista karajaoikeuksista on sellaisia, joissa on vahintaan 52 paa
kasittelyyn edennytta riita-asiaa eli 1 juttu viikkoa kohden. 

Valtaosa asioista ratkeaa karajaoikeuksissa jo kirjallisessa valmiste
lussa, mutta niissa ei ole kyse varsinaisista oikeudenkaynneista vaan 
paaosin riidattomien saatavien perinnasta, joissa velkoja haluaa 
taytantoonpanokelpoisen paatOksen. Kirjallisessa valmistelussa asioi
ta ratkaistiin vuonna 2002 kaikkiaan 142 030. 

Paakasittelyssa ratkaistujen juttujen maara on vahentynyt voimakkaasti 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kehitys onkin johtamassa siihen, etta 
alioikeudet keskittyvat hyvin vahvasti rikosoikeudellisten asioiden kasitte
lyyn. Riita-asioita on vain muutama prosentti kaikista varsinaisessa oikeuden
kaynnissa kasitellyista asioista. Myos hovioikeuksien kasittelemien sivii
liasioiden maarat ovat vahentyneet. Vertailtaessa eri maiden siviilijuttujen 
maaria nayttaisi silta, etta riitaisten siviiliasioiden maara suomalaisissa 
alioikeuksissa tai hovioikeuksissa ei ole nykyisin mitenkaan erityisen suuri 

muihin Euroopan maihin verrattuna. 25 

Riita-asioiden vahenemisen taustalla on keskeisesti vuonna 1993 
toteutettu alioikeusuudistus, jonka yhteydessa siviiliprosessiaja oikeuden
kayntikuluja koskevia saannoksia uudistettiin. Juttumaarien vertaaminen 
uudessaja vanhassajarjestelmassa onjossain maarin vaikeaa, koska aiemmin 
myos velkojen perinta kanavoitui istuntokasittelyihin, joissa niita ratkottiin 

25 Ks. Ervasti 1999, 646-648 ja siina mainitut lahteet. 
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antamalla yksipuolisia tuomioita vastaajan poissaolon vuoksi. Joka tapauk
sessa vanhassa jiirjestelmassa tuomioon paiittyneita riita-asioita- eli sellaisia, 

joissa osapuolet yleensa olivat istunnossa mukana- oli alioikeusuudistusta 
edeltavana 10 vuonna keskimaarin no in 20 000 vuodessa. Viela valittomasti 
alioikeusuudistuksen j a! keen paakasittelyyn eteni lahes 7 000 juttua ja suulli
seen valmisteluunkin noin 3 000. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

I• Suullinen valmistelu 1!1'!1 Paakasittely I 

Kuvio 1 Suullisessa valmistelussaja paakasittelyssa paattyneet riita-asiat karajaoi
keuksissa 1995-2002 (Tilastokeskus) 

Nousiainen on lisensiaattityossaan kerannyt pitkan aikavalin tilastoja riita
asioista aina 1800-luvun puolivalista 1960-luvun loppuun. Tallaisten tilasto
jen tulkinta on monin tavoin ongelmallista. Selvimmalta tulokselta nayttaii se, 
ettajuttujen laadussa on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana muutok
sia. Esimerkiksi 1800-luvulla painottuivat kiinteistoasiat nykyista enemman. 
Toisen maailmansodanjalkeen alkoi avioliittoon liittyvien riitojen lisaantymi
nen, jotka nykyisin ratkaistaan yleensa hakemusasioina. 26 Tiilla hetkella 
tuomioistuimissa on eniten riitoja velkasuhteista, tyo- ja palvelussopimuksis

ta, huoneenvuokrasta seka perheoikeudellisista kysymyksista. Nousiaisen 
tilastojen valossa riita-asioiden kehitys ei nayta evolutionaariselta prosessilta, 
jossa asiat automaattisesti lisaantyvat vaan pikemminkin aaltoilulta, jossa osa 
riidoista lisaantyy toisten vahentyessa. Nain ollen tuomioistuinriitojen kehitys 
Suomessa nayttaisi vastaavan monilta osin kehitysta muissa lansimaissa. 

26 Nousiainen 1985, 133-146. Ks. myos Tala & Alander 1990,327-334. 
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Pitki:in aikavi:iiin tarkastelussa nykyiset suulliseen ki:isittelyyn (suullinen 
valmistelu, pi:ii:iki:isittely) etenevi:it juttumi:ii:iri:it ni:iytti:ivi:it suhteellisen vi:ihi:iisil
ti:i. Vuosisadan vaihteessa alioikeuksissa ki:isiteltiin vuosittain yli 30 000 
juttua ja I 930-luvulla yli 50 000 juttua. Esimerkiksi 1920- ja I 950-luvuilla 
juttuja taas oli noin I 7 000 vuosittain. Sen sijaan summaaristen velkomusten 
mi:ii:iri:i on lisi:ii:intynyt tuomioistuimissa etenkin 1970-Iuvulta li:ihtien. 

Pelkki:i riitojen absoluuttisen mi:ii:iri:in seuraaminen ei vi:iltti:imi:itti:i ole 
hedelmi:illisti:i, vaan niiden mi:ii:iri:i on syyti:i suhteuttaa asukaslukuun. Kuviossa 
2 on esitetty alioikeuksissa ki:isitellyt riita-asiatjoka kymmenennelti:i vuodelta 
sadan vuoden ajalta seki:i maksamismi:ii:iri:iykset 1900-luvun loppuvuosikym
menilti:i. 

4000~------------------------------------------~ 

3500 ................................................................. ......................... .. 

3000 ,_ ...................... ... ..................................... .... ................... . 

2500 .................................................... _ ..... , ... __ .... _ .. ,_ ...... __ 

2000 ............. ........................ _ .... ,,_, ................ - .... .. 

1000 

500 

0 

1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 

I• riita-asiat l!lll maksamismaaraykset Ill! suullinen D kirjallinen [ 

Kuvio 2 Riita-asiatja maksamismi:Uiraykset 100 000 asukasta kohti 1900-2000 

Hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa27 on tall a hetkelli:i siviiliasioita 
100 000 asukasta kohden suunnilleen saman verran kuin 1950-luvulla. 

27 Korkeimman oikeuden osalta on huomattava, ettii vuodesta 1980 on ollut voimassa 
valituslupajarjestelmaja vuosittain valitusluvan saa vain noin 200--300 tapausta. Kuviossa 
3 ovat mukana my tis tapaukset, joissa valituslupa on evatty. 
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Absoluuttisina lukuinakin hovioikeuksissa on tiilla hetkella vahemman 
siviiliasioita kuin kolmeenkymmeneen vuoteen. Hovioikeuksien juttumiilirista 
on jo pidemman aikaa ollut noin kaksi kolmasosaa rikosasioita ja yksi kol
masosa siviiliasioita. Korkeimmassa oikeudessa sen sijaanjutuista vain yksi 
kolmasosa on rikosasioita.28 

250.--------------------------------------------. 

200 ....... _ .............. ....... .......................... - ....................................... . 

150 ,_, .......... ... ........................... ........ .. ..... ... ... .. ..... ............... . 

100 ........... ............................ - .............. . 

0 
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1981 1985 1990 1995 2000 

I• hovioikeudet 1[!1 korkein oikeus j 

Kuvio 3 Hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden kasittelemat siviiliasiat 100 000 
asukasta kohti 1945-2000 

Riita-asioiden maaria suomalaissa tuomioistuimissa voidaan jasentaa kysyn
nan ja tarjonnan kautta. Juttumaariin vaikuttaa yhtaalta se, kuinka paljon 
ihmisilla on tarvetta saattaa asioitaan tuomioistuimiin. Toisaalta juttumaariin 
vaikuttaa se, kuinka tuomioistuimet toimivat, kuinka helposti niihin saa 
juttunsa vireille, kuinka kallista oikeuden kayminen on seka se, minkalaisia 
kilpailevia konfliktinratkaisumenetelmia on yhteiskunnassa. Tuomioistuinten 
juttumaarissa nakyvat seka 1930-luvun ettal990-luvun lamat. Molemmat 
johtivat vaihdantaan liittyvien riita-asioiden miUiran huomattavaan kasvuun. 
Nykyinen juttumaarien lasku alkaa juuri 1990-luvun Iaman j a! keen ja osa 
laskusta selittyykin kysynnan vahenemisen kautta. Asiamaarat ovat kuitenkin 

2
H Ks. Ervasti 2002. 
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pudonneet niin poikkeuksellisen alas, ettii kyse on selvasti myos tarjonnan 
vahenemisesta. 29 

Vuoden 1993 alioikeusuudistus ja etenkin oikeudenkayntikuluja 

koskeva uudistus nostivat kynnysta saattaa asia tuomioistuimeen- etenkin 

yksityisten henkiloiden osalta. Keskeisimpana riita-asioiden tuomioistuinkli

sittelyyn liittyvana ongelmana onkin pidetty liian korkeaa prosessikynnysta.30 

Alioikeusuudistuksen myota asianosaisten oikeudenkayntikuluriski kasvoi ja 

kasittelyajat pitenivat. Etenkin riski joutua maksamaan korkeita kuluja 

oikeudenkaynnista on ehkaissyt tuomioistuimeen turvautumista- vaikka 
samalla kyettiinkin luomaan toimivampi ja asianosaisten oikeusturvan kan

nalta parempi siviiliprosessi. 

Korkeasta prosessikynnyksesta voi aiheutua monenlaisia ongelmia. Voi 

oil a, etta ihmisten oikeusongelmat ja konfliktit jaavat kokonaan kasittelemat
ta. Ne saattavat myos ajautua instituutioihin- kuten eduskunnan oikeusasia

miehen kansliaan - joille ne eivat varsinaisesti kuulu. On myos otettava 

huomioon, etta Suomen perustuslaki ja Suomen solmimat kansainvaliset 

sopimukset- Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskeva yleissopimus seka Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi tehty sopimus- edellyttavat, etta kansalaisilla 

tulee olla mahdollisuus saada oikeuksiaanja velvollisuuksiaan koskeva asia 

oikeudenmukaisessa oikeudenkaynnissa kasiteltavaksi. 

Suomen perustuslain (731 /1999) 21 § mukaan myos "jokaisella on 
oikeus saada asiansa kasitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta 
viivytysta lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa seka oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva paatas tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkaytto
elimen kasiteltavaksi". Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan mukaan "jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa 
oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkayntiin laillisesti peruste
tussa riippumattomassaja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, 
kun paatetaan hanen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai hanta 
vastaan nostetusta rikossyytteesta". 

Liian korkea prosessikynnys voi vaikuttaa myos tuomioistuimia kohtaan 

tunnettuun luottamukseen- joka on Suomessa ollut perinteisesti hyvin korkea 

muihin Euroopan maihin verrattuna. Toisaalta on huomattava, etta yleisena 

29 Ks. tekijoista, j otka voivat vaikuttaa tuomioi stuinriitojen maaraan tulevaisuudessa 
Ervasti 2002, 597-601. 

3° Ks. Ervasti 1999. Vrt. kuitenkin Leskinen 2002. 
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pitkan ajan tendenssina Euroopassa on ollut tuomioistuimia kohtaan tunnetun 

luottamuksen vaheneminen.31 

Seuraavissa jaksoissa pyritaan tuoreiden kyse1yiden avulla kartoitta

maan, millaisia ongelmia siviiliprosessissa on tuomareiden ja asianajajien 

mukaan. On huomattava, etta kesan 2002 oikeusapu-uudistus ja vuodenvaih

teen 2003 uudet siviiliprosessisaannokset- joilla on pyritty vaikuttamaan 

myos prosessikynnykseen- ovat tulleet voimaan samoihin aikoihin, kun 

kyselyt tehtiin, joten niiden vaikutukset eivat nay vie Ia naissa aineistoissa. 

3.2 Keskeiset ongelmat siviiliprosessissa 

Vuonna 1997 tuomareille, asianajaj ille ja yleisille oikeusavustajille tehdyssa 

kyselyssa tiedusteltiin avokysymyksella uudistetun riitaprosessin keskeisia 

etujaja haittoja. Uuden prosessin etuina vastaajat toivat tuolloin esiin keskite

tyn oikeudenkaynnin, turhien istuntojen vahentymisen, tyonteon paremman 

jasentelyn tai suunnittelun, riidattomien ja riitaisten asioiden erottamisen 

toisistaan seka sovintomenettelyn. Keskeisina uuden prosessin haittoina 

kaikki vastaajaryhmat taas pitivat kasittelyaikojen venymista ja prosessin 

kalleutta. Osa tuomareista korosti myos asiamiesten huonoa prosessin hallin
taa.32 

Vuonna 2002 Turun hovioikeuspiirin tuomareille tehdyssa kyselyssa 

(N=80) kysyttiin avokysymyksella kolmea keskeisinta ongelmaa riitaproses

sissa. Tuomareiden vastauksissa nousi selkeasti esiin viisi ongelmaa: 

1) jasentelemattomat ja Iii an pitkat haaste- ja vastauskirjelmat, 2) puutteelli

sesti valmistautuneet tai ongelmallisesti toimivat asiamiehet, 3) liian korkeat 

oikeudenkayntikulut, 4) oikeudenkayntiaineiston ja todistelun paisuminen, ja 

5) tuolloin viela voimassa ollut 14 paivan maaraaika suullisen valmistelunja 

valittoman paakasittelyn valilla. Suhteellisen usein tuomarit nakivat ongelma

na myos kasittelyajoista sopimisen osapuolten kanssa. Yksittaisissa vastauk

sissa ongelmana nahtiin prekluusiosaannokset, saantelyn jaykkyys tai epa

maaraisyys, pitkat kasittelyajat, ilman avustajia esiintyvat maallikotja paa

kasittelynomainen kasittely valmistelussa. Melko suuri osa tuomareista, 39 

prosenttia jatti vastaamatta keskeisia ongelmia koskevaan kysymykseen ja se 

heikentaa jonkin verran tulosten luotettavuutta. Voisi kuitenkin olettaa, etta 

3 1 Ks. luottamuksesta Lappi-Seppala ym. 1999. 

32 Ervasti 1998, 36-40. 
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jos vastaamatta jattaneet olisivat kokeneet esitetyt asiat suuriksi ongelmiksi, 

he olisivat myos tuoneet sen esiin. 

Yleiskuvaksi nayttaa muodostuvan, etta tuomarien mielesta siviili

prosessi nayttaisi toimivan suhteellisen hyvin. Missaan kysymyksessa neljan

nesta enempaa tuomareista ei nahnyt ongelmia. Vaikuttaisikin silta, etta 

tuomarit nakevat nykyisin siviiliprosessissa vahemman ongelmia kuin uudis

tuksen alkuvaiheessa. Tulos on varsin luonnollinen, koska suuren uudistuk

sen Hi.pivienti ja omaksuminen vie paljon aikaa ja uuden jarjestelman omak

suminen ja soveltaminen tuottaa usein alkuvaiheessa ongelmia. 

Keskeisimpia ongelmia nayttaisivat tuomarien mielesta siis olevan 

puutteellisesti valmistautuneet asianosaiset tai heidi:i.n edustajansa, jasentele

mi:i.ttomat tai liian pitkat haastehakemuksetja vastauskirjelmat, kasittelyjen 

paisuminen, oikeudenkayntikulutja kasittelyjen liian tiukat mai:i.ri:i.ajat. Sen 

sijaan prekluusiosi:i.annokset ja liian pitki:i. prosessi nahtiin vain suhteellisen 

harvoin ongelmina. Molemmissa kyselyissa tuomarit toivat yhtena keskeisena 

ongelmana esiin asiamiesten tai heidi:i.n edustajiensa puutteellisen valmistutu

misen tai prosessin hallinnan. Nayttaisi silta, etta tuomarien mielesta keskei

set ongelmat siviiliprosessissa liittyvi:i.t valmisteluvaiheeseen. 

Asianajajat olivat kriittisempia vastauksissaan. Turun hovioikeuspiirin 

laatuhankkeen kyselyssa 2002 liki puolet asianajajista (N=57) piti pitkii:i. 

kasittelyaikoja ongelmana siviiliprosessissa. Kolmannes piti ongelmana 

korkeita oikeudenki:i.yntikulujaja nelji:i.nnes tuomareiden erilaisia kasittelyta

poja. Prekluusion uhka nahtiin yleisesti myos ongelmaksi. Yksittaisissi:i. 

vastauksissa viitattiin siihen, ettei tuomari hallitse prosessia, si:i.i:i.nnosten 

joustamattomuuteen seki:i. siihen, etta prosessi tulee itse asiaa ti:i.rkei:i.mmi:i.ksi. 

Myos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen asianajajakyselyssi:i. (N=549) 

vuodenvaihteessa 2002-2003 asianajajat pitivat yleisimmin siviiliprosessin 

ongelmina hitautta, kalleutta, prekluusiouhkaa seki:i. prosessinjohtotyylien 

vaihtelua. Puutteelliset perustelut ni:i.htiin sen sijaan vain harvoin ongelmana. 

Seuraavasta kuviosta nakyy, kuinka asianajajat vastasivat kysymykseen 

"mitka ovat kolme keskeisinta ongelmaa riitaprosessissa". Taman tyyppisella 

kysymyksella ei valtti:i.mi:i.tta saada selville, kuinka moni piti:i.i:i. jotain asiaa 

ongelmana, mutta sen sijaan se, miti:i. asioita yleisimmin pidetai:i.n ongelmina. 
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I• Kylla ~ Ei o Ei tietoa j 

Kuvio 4 Siviiliprosessin ongelmat asianajajien mukaan 2003 (N= 549)33 

On huomattava, etta vuosien 1997 ja 2003 kyselyiden samoin kuin vuonna 

2002 Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehtyjen asianajajahaastattelui

den perusteella34 nayttiiisi silta, etta osa asiamiehista pitaa ongelmana joiden

kin tuomarien huonoa prosessin hallintaa. Tuomareille ja asianajajille teh

dyissa haastatteluissa tuli voimakkaasti esille se, etta prosessin toimivuus 
riippuu hyvin paljon siita, ovatko kaikki osallistujat eli niin tuomari kuin 

asiamiehetkin asiansa osaavia. Nahtiin, etta ongelmia tulee silloin, jos jollain 

osallistujista on huono prosessin hallinta. Kaikissa selvityksissa- myos 

Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeessa tehdyssa kyselyssa- vastaajat ovat 

olleet myos sita mielta, ettei prosessissa esiintyvia ongelmia voi tai kannata 

yrittaa poistaa uusilla lainmuutoksilla. 

Keskeisimpana ongelmana asianajajat pitavat prosessin kestoa. Tilasto

keskuksen tilastojen mukaan esimerkiksi kasittelyajat ovat pysyneet vuodesta 

1997 vuoteen 2001 jokseenkin yhta pitkina. Suullisessa valmistelussa paatty-

33 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 3. 

14 Haastattelut tehtiin karajaoikeuksien sovintomenettelya koskevassa tutkimuksessa. 
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neiden juttujen kesto on keskim1Uirin noin 9,5 kuukautta, valittomassa paa

kasittelyssa paattyneiden no in 10 kuukautta ja erillisessa paakasittelyssa 

paattyneiden 9,5 kuukautta. Karajaoikeuksien valilla on kuitenkin suuria 

eroja kasittelyajoissa. Erot ovat suuria myos hovioikeuspiireittain tarkasteltu

na. 
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Kuvio 5 Riita-asioiden kasittely~at karajaoikeuksissa 2001 hovioikeuspiireittain 
(Tilastokeskus) 

3.3 Vaihtelut tuomareiden kaytannoissa 

Kuten aiemmin on kaynyt ilmi, oikeusturva-asiain neuvottelukunnan mukaan 

epayhtenaista prosessisaannosten soveltamista ilmenee todistajien kuuluste
luissa, todistusteemojen ilmoittamisessa, prekluusiosaannoksen soveltamises

saja asioiden ulkoisen kulunjarjestamisessa. Oikeuspoliittisesta tutkimuslai
toksesta pyydettiin, etta oikeusturva-asiain neuvottelukunta tarkentaisi, mita 

ongelmia neuvottelukunnassa on havaittu. Oikeusturva-asian neuvottelukunta 

toi esiin seuraavat seikat siviiliprosessin osalta: 

1) Tuomareiden kaytannot vaihtelevat siina, kuinka tarkasti todistus
teemat tulee ilmoittaa. Osalle riittaa esimerkiksi "tapahtumien kulku" 
tai "tavarassa havaitut virheet". Osa taas vaatii todistusteemat ilmoi
tettavaksi aarimmaisen tarkasti. Osa tuomareista myos vaatii, etta 
teemat tulee ilmoittaa todistekohtaisesti. Osalle tuomareita riittaa, kun 
todistusteema on ylipaataan ilmoitettu jonkin todistajan osalta, jolloin 
tata teemaa koskevat kysymykset sallitaan kaikkien todistajien osalta. 
Lisaksi todistusteemojen ilmoittaminen kuultavien asianosaisten 
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kohdalla saattaa vaihdella eri tuomareilla. Osa vaatii, etta teemat 
ilmoitetaan osa taas ei. 

2) Eri tuomareiden valilla on myos eroja siina, kuinka aktiivisesti he 
puuttuvat todistajan kuulusteluihin. 

3) Prekluusiosaannosten tulkinnassa on eroja tuomareiden valilla. 
Esimerkkina voidaan mainita hometalojuttu, jossa osapuoli saattaa 
nimeta useita asiantuntijatodistajia silta varalta, ettajoku ei paase 
paikalle. Tamajohtuu siita, etta kaikki tuomarit eivat hyvaksy sita, 
etta alun perin nimetyn todistajan tilalle kutsutaan joku muu asiantun
tija kertomaan kyseiseen teemaan kuuluvasta asiasta. 

4) Kaytannot vaihtelevat sen suhteen kaydaanko prosessin alussa 
asianosaisten kanssa keskustelua prosessin kulusta, aikataulutuksesta 
ja siita, miten tiukasti tuomari tulkitsee esimerkiksi prekluusiosaan
nostoa ja todistusteemojen ilmoittamista. 

5) Kirjallisen valmistelun osalta on eroja ilmeisesti ainakin siina, 
kuinka usein tuomioistuin pyytaa kirjallisia lisalausumiaja kuinka 
monta lausuntoa pyydetaan. Myos siina on eroja, esitetaanko lausun
topyynnossa yksiloityja kysymyksia vai ovatko lausuntopyynnot 
avoimia. 

6) Tyoryhma on pohtinut lisaksi oikeudenkayntikulujen kalleutta. 

Kesalla 2002 ennen valtakunnallisen asianajajakyselyn lahettamista tiedustel
tiin sahkopostitse viideltatoista asianajajalta I) Milta osin esiintyy epayh
tenaisyytta a) siviili-, b) rikos- ja c) hallintoprosessissa?, 2) Milta osin epayh
tenaisyys on ongelmallisinta?, 3) Ovatko neuvottelukunnan esittamat esimer
kit oikeita eli onko niissa ongelmiajajos on, milta osin (esim. mihin viittaa 
epayhtenaisyys todistajien kuulustelussa)? Nain pyrittiin kartoittamaan 
alustavasti mahdollisia ongelmia, joihin laajassa kyselyssa kannattaisi keskit
tya. Vaikka kyseessa on esikartoitusta varten keratty tausta-aineisto, on syyta 
kertoa muutamalla sanalla siina ilmenneita asioita. 

Jotkut asianajajat kommentoivat yleisella tasolla yhtenaisyyteen liittyva 
problematiikkaa. Usea asianajaja toi esille nakokulman, jonka mukaan on 
tietylla tavalla itsestaan selvyys, etta tuomareiden kaytannot vaihtelevat. 
Talloin vaihtelun syyksi nahtiin nimenomaan soveltamiskaytannot, ei niin
kaan saannokset. Asianajajat valittivat myos sita, etteivat puheenjohtajat 
kerro heti oikeudenkaynnin alussa, milla tavoin kyseisessa oikeudenkaynnissa 

on tarkoitus edeta tai miten kyseinen tuomari tulkitsee prosessisaannoksia. 
Yksi asianajaja oli sita mielta, etta epayhtenaisyys siviilijutuissa johtuu 
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enemman asianajajien erilaisesta kulttuurista kuin tuomarien valisista eroista, 
koska prosessi menee "hyvin asianajajavetoisesti". Pari asianajajaa valitti 

myos suhtautumistapaa ihmisiin joissain karajaoikeuksissa. 

"Totta kai epayhtenaisyytta on kaytannon prosessin kulussa: puheen
johtajat ovat yksi!Oita. Mutta milloin ongelmana on normisto?" 

"Onhan sita, mutta turha kuvitella, etta paastaan eroon. Talla tarkoitan 
siis sita, etta eri tuomioistuimissa kaytannot vaihtelevat... Suurin osa 
olisi hyvallajohtamisella hoidettavissa, ei tassa taida lakimuutokset 
auttaa. Osapuolten koulutuksen lisaaminenkin voisi auttaa. Tai ehka 
pitaisi saataa pakolliseksi kasittelysta sopiminen asianosaisen/avusta
jan kanssa ja prosessisuunnitelman laatiminen etukateen usean vastaa
janjutussaja aina siviilijutuissa seka muistion laatiminen siviilijutus
sa!" 

"Yhtenaisyys/epayhtenaisyys sinansa kuvaa vallitsevaa tilannetta 
hyvin, koska pitaisi olla yhtenaista, mutta onkin epayhtenaisyytta, 
joka voi vaarantaa oikeusturvaa, jos ei osaa ottaa sita huomioon 
ajaessaan juttua. Pitaa ensin selvittaa se miten puheenjohtaja aikoo 
karajat kaydaja sovittaa karajien kaymisen puheenjoht<Uan tulkintaan 
oikeudenkaymiskaaresta." 

"Epayhtenaisyys, jota kyllakin kokemusteni mukaan esiintyy, ei 
varmaankaan johdu epayhtenaisista prosessisaannoksista, vaan epayh
tenaisesta soveltamisesta." 

"Minun mielestani ongelma on toisaalta juuri tassa epayhtenaisessa 
kaytannossa ja toisaalta siina, etta julkisesti naytetaan oma kyllastymi
nen ja taydellinen tuskastuminen. Eivat ihmiset tunne saavansa oi
keutta, jos heita kohdellaan taydellisina hallintoalamaisina. Pahin 
probleema on siina, ettei kukaan auta. Kun tavallinen ihminen menee 
elamansa ensimmaista kertaa todistamaan, [karajaoikeuden nimi] 
KO:ssa voi loytya kyllastyneen oloinen haastemies, joka tuumaa 
luukulla, etta mita asiaaja nayttakaas sita paperiaja ei hanella ole 
mitaan tekemista sen osaston juttujen kanssa ja mista ihmeesta han 
voisi tietaa milloin juttu tulee esille eika han todellakaan tieda missa 
oikea haastemies on. Sen jalkeen salissa kiusataan todistajaparkaa, 
joka ei ole osannut yksiloida ansionmenetystaan." 

Asianajajien kasitykset olivat hyvin yhdensuuntaisia oikeusturva-asiain 
neuvottelukunnan kanssa eli he olivat sita mielta, etta tuomareiden kaytan
noissa on vaihtelua. Monilta osin nahtiin, etta vaihtelua on juuri niissa kysy
myksissa, joihin neuvottelukunta on kiinnittanyt huomiota. Ainoa selkea 

poikkeus siviiliprosessin osalta oli prekluusio, jota monet asianajajat eivat 
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pitaneet enaa ongelmallisena- vaikka kasitykset vaihtelivat jonkun verran. 
Yksi asianajaja esimerkiksi katsoi, etta "prekluusio oli OK:n voimaantulon 
jalkeen suuri ongelma, koska pelattiin saannosta tulkittavan ankarasti, mutta 
mielestani tana paivana asia ei ole mitenkaan ongelmallinen". Kokonaisuu
dessaan asianajajat toivat esiin seuraavanlaisia ongelmia siviiliprosessin 
osalta: 

I) tuomareiden aktiivisuus todistajien kuulustelussa vaihtelee 
2) vaihtelua, kuinka tarkkaan puheenjohtaja vaatii ilmoittamaan todis-

tusteemoja 
3) vaihtelua muistioiden laatimisessa 
4) prosessisuunnitelman puute 
5) prosessinjohtotyylit vaihtelevat 
6) kaytannot kirjallisessa valmistelussa vaihtelevat; toisinaan kiijel

mointia paljonkin; toisinaan taas mennaan heti suulliseen valmiste
luistuntoon 

7) sovintojen edistamisessa epayhtenaisyytta 

Asianajajilta saatujen vastausten pohjalta valtakunnalliseen asianajaja
kyselyyn vuoden vaihteessa 2002-2003 tehtiin kysymyksia tuomareiden 

kaytannon vaihtelusta sivii)iprosessissa ja rikosprosessissa. Siviiliprosessin 
osalta kysyttiin, onko tuomareiden kaytannoissa paljon vaihtelua 1) siina, 
kuinka tarkkaan vaatii todistusteemoja ilmoitettavaksi, 2) muistioiden ja 
yhteenvetojen laatimisessa, 3) kirjelmoinnin maarassa ja kirjallisessa valmis
telussa, 4) prosessinjohtotyyleissa, 5) sovintojen edistamisessa, 6) aktiivisuu
dessa todistajien kuulemisessa. Kysymyksiin rakennettiin viisiportainen 
asteikko: erittain vahan tai ei Iainkaan, vahan, jonkin verran, paljon, erittain 
paljon. Koska kyseessa oli laaja asianajajakysely, josta oikeudenkayntimenet
telyn ongelmat muodostivat vain yhden osan, kysymysten maaraajouduttiin 

rajoittamaan, eika myoskaan voitu tehda tarkentavia kysymyksia ongelmien 
laadusta. Vastausten perusteella saa kuitenkin hyvanyleiskuvan tuomareiden 
kaytantOjen yhtenaisyydesta asianajajien nakokulmasta. 

Keskeisin havainto oli se, etta asianajajien mielesta tuomarien kaytan
not vaihtelivat kaikkien esitettyjen kysymysten osalta. Eniten vaihtelua 
nahtiin olevan tuomareiden prosessinjohtotyyleissa. Noin kahdeksankymmen
ta prosenttia asianajajista oli sita mielta, etta prosessinjohtotyylit vaihtelevat 
paljon tai erittain paljon. Vain kolme prosenttia vastaajista oli sita mielta, etta 
vaihtelua oli viihan tai erittain vahan. Kaksi kolmasosaa oli sita mielta, etta 

muistioiden ja yhteenvetojen laatimisessa seka sovintojen edistamisessii on 
paljon tai erittiiin paljon vaihtelua. Todistusteemoissa ja aktiivisuudessa 
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todistajien kuulustelussa naki paljon tai erittain paljon vaihtelua noin puolet 
asianajajista ja kirjelmoinnin miiiiriissii kirjallisessa valmistelussa yli kolman

nes. 
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Tuomareiden kaytantOjen vaihtelu asianajajien mukaan 200335 Kuvio 6 

Myos Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen yhteydessii 2002 tehtiin asian

ajajille kysymyksiii kiiriijiioikeuksien kiiytiint6jen vaihteluista. Asianajajilta 

(N=57) kysyttiin oletko havainnut eroa kiiriijaoikeuksien viilillii I) sen suh
teen, kuinka usein kirjallista lausumaa pyydetiiiin, 2) liihetetiiiinko kirjallinen 

lausuma kommentoitavaksi vai pyydetiiiinko vastaamaan vain esitettyihin 

kysymyksiin, 3) kirjallista yhteenvetoa koskevissa kiiytiinnoissii, 4) suullisen 
valmistelun suunnittelua koskevissa kiiytiinnoissii, 5) suullisen valmistelun 

kulkua koskevissa kiiytiinnoissii? 

35 Ks. liitetaulukot 6-7. 
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Kuvio 7 Erot karajaoikeuksien kaytannoissa asianajajien mukaan 200236 

Tassa kyselyssa nayttaisi olevan systemaattisesti vahemman "paljon vaihte

lua" -vastauksia kuin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen valtakunnallisessa 
kyselyssa. Luultavasti tulosten erilaisuus johtuu erilaisista kysymysasteikois

ta. Asianajajille annettiin vaihtoehdot: paljon eroja, jonkin verran eroja, 
vahaisessa maarin eroja ja ei eroja. Tallaisessa neliportaisessa asteikossa 
korostuvat vahaisia eroja korostavat vaihtoehdot. Nayttaisikin silta, etta 
taman kyselyn "paljon eroja" ja "jonkin verran eroja" vastaavatjakaumaltaan 
valtakunnallisen kyselyn- jossa oli viisiportainen asteikko- "paljon eroja" 
ja "erittain paljon eroja" -kategorioita.37 Joka tapauksessa Turun hovioikeus
piirin laatuhankkeen kyselyn mukaan yli puolet asianajajista oli sita mielta, 
etta naissa kirjallista valmisteluaja suullista valmistelua koskevissa toiminta
tavoissa on erilaisia kaytantOja ainakin jonkin verran. 

On myos huomattava, etta hovioikeuksien kasittelemissa riita-asioissa 

jutun lopputulosta muutettiin 30 prosentissa tapauksista vuonna 2002. Muu
toksista 36 prosenttia koski nayton uudelleen arviointia, 50 prosenttia loppu
tuloksen muutosta muusta syysta ja 14 prosenttia epaolennaisia muutoksia. 
Kaksi kolmasosaa kaikista tapauksista sailyi siis muuttumattomana. Hovioi
keuksien paakasittelyssa ratkaisemista asioista muuttui kuitenkin puolet ja 

36 Ks. liitetaulukot 27- 8 ja 32-34. 

37 Toisaalta on huomattava, etta Turun hovioikeuspiirin kyselyssa kysyttiin eroja kaytan
ni:iissa karajdoikeuksien valillaja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselyssa tuomarei
den valilla. 
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yleensa muutokset koskivat nayton uudelleen arviointia.38 Voi siis sanoa, etta 
hovioikeudet muuttavat suhteellisen usein karajaoikeuksien paatOksia riita
asioissaja yleensa muutokset ovat olennaisia. Muutosten maaraa voi myos 
pitaa yhtena mahdollisena indikaattorina erilaisista kaytannoista. 

Kokonaisuudessaan nayttaisi silta, etta oikeusturva-asiain neuvottelu
kunnan esittama huoli kaytantOjen epayhtenaisyydesta siviiliprosessissa on 
aiheellinen. Keskeinen ongelma nykyisessa jarjestelmassa onkin se, etta 
tilanne saattaa johtaa hyvin erilaisiin kaytantOihin tuomareiden valilla seka 
siihen, etta tuomareiden kokemukseen perustuva ammattitaito saattaa ajan 
myota heikentya. Riita-asioiden juttumaarat ovat pudonneet niin alas, etta 
yhta karajatuomaria kohden talla hetkella Suomessa on keskimaarin 9 paa
kasittelyyn edennytta riita-asiaa vuodessa. 39 Toisaalta riita-asioissa kaytetaan 
vain harvoin kolmen tuomarin kokoonpanoa. Etenkin suurten ikaluokkien 
jaadessa elakkeelle vaarana on osaamisen vaheneminen tuomioistuimissa. 
Uudella tuomaripolvella on yha harvemmin kokemusta taysimittaisen proses
sin lapikayneisUi riita-asioista seka muiden tuomareiden toimintatavoistaja 

kaytannoista. Jo nyt on havaittavissa hyvin monenlaisia kaytantOja tuomiois
tuimissa. Seuraavissa jaksoissa kuvataan Turun hovioikeuspiirin laatuhank
keessa tehtyjen asianajaja- ja tuomarikyselyiden valossa tarkemmin yksittai
sia siviiliprosessin ongelmia. 

3.4 Kirjallinen valmistelu 

3.4.1 Haastehakemusja vastaus 

Oikeudenkaymiskaaren 5:2 mukaan haastehakemuksessa on ilmoitettava 
I) kantajan yksiloity vaatimus, 2) (yksityiskohtaisesti40

) seikat, joihin vaati
mus perustuu, 3) mahdollisuuksien mukaan todisteet, jotka kantaja aikoo 
esittaaja mita han kullakin todisteella aikoo nayttaa toteen, 4) oikeudenkayn
tikulujen korvaamista koskeva vaatimus seka 5) milia perusteella tuomiois
tuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta. 

H Oikeusministerio. Toimintaja hallinto 2003:8, 113. 

39 Vuonna 2002 karajaoikeuksissa oli 461 tuomarin virkaa. Oikeusministerio. Toimintaja 
hallinto 2003:8, 15. 

4
" Sana "yksityiskohtaisesti" poistettiin 1.1.2003 voimaan tulleen muutoksen yhteydessa 

(768/2002). Kyselyiden tekoaikaan saannos oli vie! a vanhassa muodossaan. 
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Vuoden 1997 kyselyssa tiedusteltiin, ovatko OK 5:2 mukaiset haaste
hakemukset aikaisempaa perusteellisempia. Tuomareista ja asianajajista 93 
prosenttiaja yleisista oikeusavustajista 94 prosenttia oli sita mielta, etta 
uudessa jarjestelmassa haastehakemukset ovat perusteellisempia. Tuomarien 
vastausten perusteella haastehakemusta koskevalla uudistuksella on naytetty 
saavutetun sen tyyppisia etuja, mita alkuperaista siviiliprosessiuudistusta 
valmisteltaessa ajateltiin. 41 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty kasitys, jonka mukaan oikeuden
kayntimenettely on muodostunut liian etupainotteiseksi, seka haastehakemuk
setja vastaukset liian laajoiksi. 42 Haastehakemuksenja vastauksen sisalti:ija 
ja eri toimijoiden kasityksia niista on pyritty kartoittamaan useissa eri kyse
lyissa. 

Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeessa 2002 tuomareiltaja asianajajil
ta kysytti in, ovatko haastehakemukset jasennelty OK 5:2 edellyttama!Hi 
tavalla. Kaksi kolmasosaa tuomareista (65 %) oli sita mielta, etta haastehake
mukset onjasennelty OK 5:2 mukaan usein tai lahes aina. Neljanneksen 
(25 %) mielesta neon joskus jasennelty asiaankuuluvalla tavalla. Vain 
kymmenen prosenttia tuomareista oli sita mielta, etta niita ei ole juuri kos
kaan tai harvoin jasennelty silla tavoin. Nayttaisi siis silta, etta paasaantOisesti 
haastehakemukset on jasennelty siten kuin oikeudenkaymiskaaressa on 
edellytetty. Asianajajista yhdeksan kymmenesosaa (89 %) katsoi jasentele
vansa haastehakemuksen aina tai usein saannoksen edellyttamalla tavalla. 
Joskus katsoi nain tekevansa nelja prosenttiaja kuusi prosenttia harvoin tai ei 
juuri koskaan.43 

Asianajajilta kysyttiin erikseen sita, kuinka usein he ovat joutuneet 
vastaamaan epataydelliseen haastehakemukseen. Mielenkiintoista on se, etta 
asianajajista neljannes (26 %) katsoi joutuneensa toimimaan nain usein tai 
lahes aina ja puolet (53 %) joskus. Asianajajista vain viidennes (21 %) katsoi, 
etta joutui vain harvoin tai ei juuri koskaan vastaamaan epataydelliseen 
haastehakemukseen. 44 Nain ollen asianajajilla on selkeasti parempi kuva 
omista haastehakemuksistaan kuin kollegoidensa haastehakemuksista. 

Tuomareilta kysyttiin myos sita, onko vaatimus haastehakemuksessa 
yksiloity riittavan hyvin. Tuomareista 92 prosenttia oli sita mielta, etta vaati-

41 Ervasti 1998, 44-45 . 

42 Lappalainen 2002, 16; Sippo & Viilimaa 2003, 6. 

43 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko I 0. 

H Ks. liitetaulukko II . 
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mukset on yksilOity usein tai lahes aina riittavan hyvin ja kahdeksan prosent
tia sita mielta, etta neon vainjoskus yksilOity riittavan hyvin. Kun asianajajil
ta kysyttiin, onko vaatimuksen yksilOinti vaikeaa, kaksi kolmasosaa (66 %) 
vastasi etta eijuuri koskaan tai harvoin. Neljannes (28 %) katsoi sen olevan 
joskus vaikeaa ja kuusi prosenttia aina. 45 Nain allen yleisesti kysyttyna 
vaatimuksen yksilointia ei ole koettu suureksi ongelmaksi sen enempaa 
tuomarien kuin asianajajienkaan keskuudessa. 

Seka vuoden 1997 etta 2002 kyselyissa kiinnitettiin kuitenkin huomiota 
siihen, etta haastehakemukset ovat joissain tapauksissa paisuneet Iii an Iaa
joiksi. Vuoden 1997 kyselyssa tiedusteltiin erikseen ovatko haastehakemuk
set Iii an suppeita, sopivan laajuisia vai liian laajoja oikeustosiseikkojen ja 
tapahtumainkuvauksen osalta. Oikeustosiseikkojen osalta tuomareiden 
nakemykset hajaantuivat, silla 40 prosenttia oli sita mielta, etta ne ovat 
sopivan Iaajuisia, 34 prosentin mukaan Iiian suppeitaja 26 prosentin mukaan 
Iiian Iaajoja. Sen sijaan reilusti yli puolet tuomareista oli sita mielta, etta ne 
ovat liian laajoja tapahtumainkuvauksen osalta.46 

Vuoden 2002 kyselyssa tiedusteltiin pitaisiko haastehakemuksen 
vaatimuksessa ilmoittaa I) pelkastaan oikeustosiseikat, vai lisaksi myos 
2) todistustosiseikat, 3) tapahtumainkulku tai tapahtuman taustaa, 4) ennak
kokiistaminen ja kantajan kannanotto siihen, 5) viittaukset oikeuskaytant66n 

ja kirjallisuuteen tai 6) ennakkokanta todistelua koskevaan kysymykseen. 
Kukaan tuomari ei ollut sita mielta, etta pelkat oikeustosiseikat on ilmoitetta
va. Jotkut yksittaiset asianajajat olivat sen sijaan sita mielta. Kolme nel
jasosaa tuomareista ja asianajajista oli sita mielta, etta haastehakemuksessa 
pitaisi ilmoittaa todistustosiseikat. Noin puolet tuomareista oli sita mielta, etta 
myos tapahtumainkulku tulee ilmoittaa, mutta asianajajista nelja viidesosaa. 
Viidennes tuomareista ja neljannes asianajajista oli sita mielta, etta pitaa 
ilmoittaa ennakkokiistaminen. Joka kymmenennen tuomarinjajoka kahden
nenkymmenennen asianajajan mukaan pitaa ilmoittaa viittaukset oikeuskay
tant66n ja kirjallisuuteen. Kokonaisuudessaan nayttaisi siis silta, etta useam

mat asianajajat kuin tuomarit katsoivat, etta haastehakemuksessa pitaa ilmoit
taa muutakin kuin oikeus- ja todistustosiseikat. Ero oli suurin tapahtumainku
vauksen osalta. On sinansa mielenkiintoista, etta vain puolet tuomareista oli 
sita mielta, etta tapahtumainkulkua pitaa selittaa, silla hallituksen esityksen 
mukaan "haastehakemuksesta tulisi kayda asiaan vaikuttavilta osin koko-

45 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 12. 

46 Ervasti 1998, 46-47. 
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naisuudessaan ilmi se tapahtumain kulku, jonka seurauksena on hakijan 
vaatimus".47 
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Kuvio 8 Mita haastehakemuksessa piUiisi tuomarienja asianajajien mukaan ilmoit
taa 200248 

Vuoden 2002 kyselyssa tiedusteltiin myos, miten eri asioita ilmoitetaan 
vaatimuksessa. Hieman yli puolet tuomareista oli sita mielta, etta oikeus
tosiseikat ilmoitetaan riittavan konkreettisesti usein tai lahes aina. Sen sijaan 
vain viidennes oli sita mielta, etta oikeustosiseikat ilmoitetaan usein tai lahes 
aina riittavan pelkistetysti. Enaa joka seitsemas tuomari oli sita miellli, etta 
todistustosiseikat erotetaan oikeustosiseikoista selkeasti haastehakemuksissa 
usein tai lahes aina. Hieman yli puolet tuomareista oli myos sita mielta, etta 
tapahtumainkulku on selostettu usein tai lahes aina liian laajasti. Tulos on 
hyvin samansuuntainen kuin vuoden 1997 kyselyssa.49 

47 HE 15/1990 vp., 50. 

48 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 13 . 

49 Ks. Ervasti 1998, 4 7. 
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Tulos nayttaisi antavan tukea vuoden 2003 alusta voimaan tulleelle OK 5:2 
muutokselle, jonka mukaan ilmoitettavista seikoista on pudotettu pois sana 
"yksityiskohtaisesti".51 Kuitenkin kun tuomareilta kysyttiin kuinka tama 
epakohta pitaisi korjata, valtaosa oli sita mielta, etta kouluttamalla. Vain alle 
viidennes halusi lakia muutettavaksi. Voi ollakin, etta tuon muutoksen 
vaikutus jaa vahaiseksi, jollei muutosta tueta myos muilla keinoin. 

Kyselyssa tiedusteltiin myos asianajajilta, onko 1) oikeustosiseikkojen 
konkretisoiminen vaikeaa, 2) onko oikeustosiseikkojen pelkistaminen vai
keaa, 3) onko todistustosiseikkojen erottaminen oikeustosiseikoista vaikeaa 
ja 4) onko asian selostuksen eli tapahtumankulunja aikaisempien vaiheiden 
tiivistetty esittaminen ja vaatimusten perusteista erottaminen vaikeaa? Mie
lenkiintoista on se, etta asianajajien mukaan vahiten vaikeaa on tapahtumain
kulun tiivis esittaminen, jotka taas tuomarien mukaan on ongelmallisinta. 

5° Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukot 16--19. 

51 Ks. tasta Sippo & Valimaa 2003, 54--63. 
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Kuvio 10 Haastehakemuksen tekemiseen liittyvat vaikeudet asianajajien mukaan 
200252 

OK 5:10 mukaan haas tees sa vastaajaa on kehotettava vastauksessaan 
1) ilmoittamaan myontaako vai kiistaako han kanteen, 2) kiistaessaan esitta
maan sellaiset perusteet, joilla voi olla merkitysta asian ratkaisemisen kannal
ta, 3) mahdollisuuksien mukaan todisteet, jotka kantaja aikoo esittaa ja mita 
han kullakin todisteella aikoo nayttaa toteen, 4) esittamaan vaatimuksensa 
oikeudenkayntikulujen korvaamisesta, 5) liittamaan vastaukseen asiakirja, 
johon kanteen kiistaminen perustuu ja kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa 
vedotaan seka 6) tekemaan vaitteensa siita, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa 
tutkittavaksi. 

Turun hovioikeuspiirin hankkeessa kysyttiin sita, onko vastaukset 
jasennelty OK 5:10 edellyttamalla tavalla. Tuomareista 43 prosenttia oli sita 
mielta, etta vastaukset on jasennelty OK 5:10 mukaisesti usein tai lahes aina. 
Tuomarit pitivat siis vastauksia keskimaarin heikommin jasenneltyina kuin 
haastehakemuksia. Asianajajista yhdeksan kymmenesosaa katsoi tekevansa 

seka haastehakemukset etta vastaukset saannosten edellyttamalla tavalla. 
Nain oil en tuomareiden ja asianajajien nakemysten valilla on selkea ero.53 

52 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukot 16-19. 

53 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukot 20-21. 
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Kuvio 11 Haastehakemuksenja vastauksenjasentely OK 5:2ja OK 5:10 mukaises
ti tuomareidenja asianajajien mukaan 2002 

Kokonaisuudessaan siis nayttaisi silta, etta paasaant6isesti valtaosa tuoma
reistaja asianajajista on sita mielta, etta haastehakemukset on yleensa laadittu 
oikeudenkaymiskaaren saannosten mukaisesti. Tuomareillaja asianajajilla on 
myos suhteellisen samanlainen kasitys siita, mita haastehakemuksessa pitaisi 
olla. Ainoa selkea ero on siina, etta asianajajat painottavat laajemmin tapahtu
mainkuvauksen tarkeytta kuin tuomarit. Monet tuomarit ovatkin pitaneet 
siviiliprosessin keskeisena ongelmana liian laajoja tapahtumainkuvauksia. 

3.4.2 Todistusteeman ilmoittaminen 

Oikeudenkaymiskaaren 5:2,1/3 mukaan haastehakemuksessa on ilmoitettava 
mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo (kanteensa 
tueksi)54 esittaa ja mita han kullakin todisteella aikoo nayttaa toteen. OK 
5:10,113 mukaan haasteessa kehotetaan vastaajaa ilmoittamaan samat seikat. 
Vastaavasti OK 19 § 3 kohdan mukaan valmistelussa on selvitettava mita 
todisteita tullaan esittamaan ja mita kullakin todisteella aiotaan nayttaa 
toteen. Osapuolten on esitettava siis haastehakemuksessa ja vastauksessa 
todistuskeinot ("todisteet") seka todistusteemat ("mita todisteella aikoo naytta 
toteen"). 55 Hallituksen esityksen mukaan todistusteeman ilmoittamisessa ei 

l
4 1.1.2003 voimaan tulleen muutoksen yhteydessa (768/2002) saiinniikseen lisattiin sanat 

"kanteensa tueksi". Kyselyiden tekoaikaan saanniis oli vielii vanhassa muodossaan. 

l l Ks. Lappalainen 2001, 130; Virolainen 1994, 36. 
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riita yleinen maininta siita, etta "todistelulla aiotaan nayttaa kanne toteen". 

Sen sijaan taytyy ilmoittaa konkreettinen asian ratkaisemisen kannalta merki

tyksellinen seikka, joka aiotaan nayttaa toteen- esimerkiksi "sopimuksen 

syntymisajankohta" tai "sopimuksen sisalt0". 56 

Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeessa 2002 tehtiin tuomareille ja 

asianajajille kysymyksia myos todistuskeinojen ja todistusteeman ilmoittami

sesta haastehakemuksessa. Aluksi asianajajilta kysyttiin "missa maarin 

ilmoitat todisteita haastehakemuksessa?" Lahes puolet ( 4 7 %) ilmoitti esitta

vansa ne mahdollisimman kattavasti. Noin kolmannes (35 %) kertoi ilmoitta

vansa todisteita oletettuja riitaisia seikkoja koskien. Vajaa viidennes (18 %) 

kertoi ilmoittavansa keskeisimmat todisteet. Kun taas tuomareilta kysyttiin, 
missa maarin todisteita ilmoitetaan haastehakemuksissa ja vastauksissa, 

nakemykset hajaantuivat. Tuomareista hieman aile puolet (42 %) oli sita 

mielta, etta niita ilmoitetaan sopivasti, noin neljannes (23 %) sita mielta, etta 

niita ilmoitetaan liikaaja neljannes (28 %) sita mielta, etta liian vahan. Nain 

ollen nayttaisi silta, ettei asianajajillaja tuomareilla ole selkeaa yhtenaista 

kasitysta siita, kuinka laajasti todisteita pitaisi ilmoittaa haastehakemukses
sa.s7 

Vuoden 2003 alusta voimaan tulleessa muutoksessa oikeudenkaymis

kaaren 5:2,1/3 §:aan tehtiin lisays, jonka mukaan haastehakemuksessa tulee 

ilmoittaa todisteet, jotka kantaja aikoo esittaa kanteensa tueksi. Muutoksella 
oli tarkoitus korostaa sita, ettei haastehakemuksessa tarvitse ilmoittaa todis

teeksi kaikkea asiassa kertynyttii asiakirja-aineistoa. Kyselyn pohjalta on 

vaikea sanoa, missa maarin uudistus on ollut tarpeellinen. 

Kyselyssa tehtiin kysymyksia myos todistusteemasta tuomareille ja 

asianajajille. Oikeuskirjallisuudessa on vaitetty, etta todistusteemoja on pyritty 

ilmoittamaan liian laajasti tai todistelun kohteena olevasta tosiseikastosta 

irrallisena. Myos tuomioistuimia on syytetty levaperaisesta suhtautumisesta 

todistusteemojen yksilointiin.58 Turun hovioikeuspiirin kyselyssa tiedusteltiin 

aluksi pitaisiko todistusteema ilmoittaa 1) riitaiseksi vaitetyn seikan yhteydes

sa, 2) haastehakemuksenja vastauksen lopussa yleisluonteisesti tai 3) muulla 

tavalla. Tuomareista puolet (51 %) oli sita mielta, etta todistusteema pitaisi 

ilmoittaa riitaiseksi vaitetyn seikan yhteydessa, mutta asianajajista vain 5 

prosenttia kertoi toimivansa niin. Toisaalta tuomareista 68 prosenttia samaan 

56 HE 15/1990vp.,50ja57. 

57 Ks. liitetau1ukot 13 ja 14. 

58 Sippo & Va1imaa 2003 , 66. 



33 

aikaan katsoi, etta todistusteema pitaisi ilmoittaa haastehakemuksen ja 
vastauksen lopussa yleisluonteisesti. Asianajajista kolme neljasosaa (72 %) 
ilmoitti toimivansa nain. 59 Vaikka vastaukset ovat j ossain maarin vaikeasti 
tulkittavissa voi kuitenkin sanoa, etta tuomarit korostivat asianajajia enemman 
todistusteeman ilmoittamista riitaiseksi vaitetyn seikan yhteydessa. 

Tuomareilta kysyttiin myos, milia tavalla todistusteema tulisi ilmoittaa. 
Kyselyssa annettiin vaihtoehdot 1) esim. sovittu kauppahinnan maksusta 
kateissuorituksella, 2) esim. sopimusneuvottelut, ja 3) jollakin muulla tavalla. 
Ensimmainen vaihtoehto edustaa siis yksityiskohtaisempaa tapaa ilmoittaa 
todistusteema kuin jalkimmainen. 

Tuomareista (N=76) kahdeksankymmenta prosenttia oli sita mielta, etta 
todistusteema olisi ilmoitettava vaihtoehdon 1) mukaisesti. Viidentoista 

prosentin mukaan se pitaisi ilmoittaa vaihtoehdon 2) mukaan ja viiden 
prosentin mielesta muulla tavoin. Tuomareilta kysyttiin myos, kuinka todistus
teema heidan kasityksensa mukaan yleisesti ilmoitetaan. Vastaavasti asianaja
jilta kysyttiin, kuinka yksityiskohtaisesti he ilmoittavat todistusteeman. 
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Kuvio 12 Todistusteeman ilmoittaminen 200060 

Kuten kuviosta 12 nakyy, tuomareiden mukaan todistusteema esitetaan usein 
yleisemmin kuin heidan mukaansa pitaisi tehda. Vain viidennes tuomareista 
on sita mielta, etta todistusteema ilmoitetaan yleisesti esim. muodossa "sovit
tu kauppahinnan maksusta kateissuorituksella". Myos noin viidennes asian
ajajista oli samaa mielta yleisella tasolla. Kun sen sijaan kysyttiin, kuinka he 

59 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukosta 22. 

611 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 23. 
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itse ilmoittavat todistusteeman, noin puolet asianajajista vastasi tekevansa sen 

kohdan 1) mukaisesti. Nain oil en he katsoivat ilmoittavansa itse todistustee

man yksityiskohtaisemmin kuin kollegansa. 

3.4.3 Haastehakemuksenja vastauksen ti:iydenti:iminen 

Ennen vuoden 2003 alussa voimaan tulleita muutoksia OK 15:5 §:ssa saadet

tiin, etta haastehakemuksen ollessa puutteellinen kantajaa on kehotettava 

maaraajassa korjaamaan puute, jos korjaaminen on valmistelun jatkamiseksi 

tarpeen. Kantajalle oli myos ilmoitettava, milia tavoin haastehakemus on 

puutteellinen. Hallituksen esityksen mukaan taydentamiskehotus tulee kysee

seen silloin, kun vaatimustaja sen perusteluita ei ole ilmoitettu niin selvasti 

haastehakemuksessa, etta vastaaja voi antaa yksi!Oidyn vastauksen. Vahaisis

sa puutteissa taydennyskehotusta ei pitaisi antaa.61 Vastauksen "taydentamises

ta" ei ole ollut laissa saiinnoksiii. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuoden 1997 kyselyssii tuomareilta, 

asianajajiltaja yleisilta oikeusavustajilta tiedusteltiin, kuinka usein haasteha
kemuksiin on pyydetty taydennyksia. Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeessa 

2002 tuomareilta kysyttiin kuinka usein haastehakemuksiin tai vastauksiin 
tuomari on pyytiinyt taydennysta. Nain ollen kysymykset eivat ole taysin 

identtisia. 

Kuten kuviosta 13 nakyy tuomarien kasitykset siita, kuinka usein 

haastehakemuksia taydennetaan, ovat hyvin samansuuntaiset vuosina 1997 ja 

2002. Valtaosa tuomareista vastasikin pyytavansa taydentamaan haastehake

musta harvoin tai joskus. Vain noin viisi prosenttia tuomareista oli sita mieltii, 

etta taydennyttavat niita usein. Asianajajistaja yleisista oikeusavustajista 

kaksi kolmasosaa oli sita mielta, etta taydennyksia pyydetaan harvoin. Nayt

taisikin silta, etta tuomareilla ja avustajilla on ollut jossain maarin erilainen 

mitta-asteikko kysymykseen vastattaessa. Vuoden 1997 tutkimuksessa on 

epailty eron syyksi sita, etta yksittaisen tuomarin kasittelemien riita-asioiden 

maara on suurempi kuin yksittaisen asianajajan tai yleisen oikeusavustajan.62 

Talloin nakokulma taydennyspyyntOjen maaraan voi myos olla erilainen. 

Toisaalta tuomarit myos kasittelevat tapauksia, joissa asianosaisilla ei ole 

avustajia. 

61 HE 1511990 vp ., 53. 

r,2 Ervasti 1998, 48. 
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Tuomarit 2002 Tuomarit 1997 Asianajajat 1997 YOA:t 1997 

• Ei juuri koskaan rn1 Harwin o Joskus 11!11 Usein/lahes aina 

Kuvio 13 Haastehakemuksen taydentaminen63 

MinkiUin vastaajaryhman mukaan taydentamiskehotuksia ei pyydeta usein. 
Asia ei nayta siis olevan mikaan kovin keskeinen ongelma, vaikka tuomarei
den kaytannoissa lienee jonkin verran vaihtelua. Vuoden 2003 alussa voimaan 
tulleiden muutosten yhteydessa pyrittiin hieman nostamaan kynnysta haaste
hakemuksen taydentamiseen. Uuden OK 5:5,1 mukaan haastehakemusta on 
kehotettava taydentamaan, jos korjaaminen on oikeudenkaynnin jatkamiseksi 
tai vastauksen antamista varten valttamatonta. On katsottu, etta muutos voi 
keventaa raskasta alkuvalmisteluaja yhdenmukaistaa kaytantOja. Uuden 
saannoksen mukaan taydentamista voi pyytaa myos puhelimitse tai muuta 
soveltuvaa tiedonvalitystapaa kayttaen.64 Uudistuksessa saadettiin myos uusi 
OK 5:10, 2, jonka mukaan karajaoikeus voi kehottaa vastaajaa lausumaan 
vastauksessaan j ostain erityisesta kysymyksesta. 

3.4.4 Kirjallinen lausuma 

Ennen vuoden 2003 alussa voimaan tulleita muutoksia OK 5: 15,2:ssa saadet
tiin, etta tuomioistuin voi kehottaa asianosaisia toimittamaan ennen suullista 
valmistelua tai istuntojen valisena aikana tuomioistuimeen kirjallisen lausu
man, jos tuomioistuin katsoo sen aiheelliseksi. Talloin tuomioistuimen on 
maarattava, mista kysymyksesta asianosaisen on lausuttava. Oikeuskirjalli-

63 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 25. 

64 Ks. Hista Sippo & Valimaa 2003, 70-78. 
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suudessa on esitetty, etta tasta maarayksesta poikettiin kaytannossa. Vaitettiin, 
etta Iausumapyyntoja saatettiin pyytaa rutiininomaisesti yksiloimatta Iausuma

pyyntojen kohdetta. Talloin on ehka esiintynyt samojen asioiden toistoa ja 
aineiston paisumista.65 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselyssa vuonna 1997 tuomareilta, 

asianajajilta seka yleisilta oikeusavustajilta kysyttiin, kuinka usein on pyydet

ty kirjallista lausumaa. Sarna kysymys tehtiin tuomareille ja asianajajille 

Turun hovioikeuspiirin Iaatuhankkeen kyselyssa vuonna 2002. Tuomareiden 

vastaukset ovat samansuuntaisia molemmissa kyselyissa. Noin puolet tuoma
reista katsoo, etta kirjallisia lausumia pyydetaan usein tai lahes aina. No in 

neljannes-viidennes on sita mielta, etta niita pyydetaan harvoin tai ei juuri 
koskaan. Vuonna 1997 asianajaj ista ja yleisista oikeusavustajista vain no in 

neljannes katsoi, etta lausumia pyydetaan usein tai lahes aina.66 Selitys erolle 
voi olla sama, mita on epailty taydennyspyyntOjen osalta eli se, etta yksittai

nen tuomari kasittelee enemmanjuttuja kuin avustajatja nakokulma voi siksi 

oiia erilainen. 

Sen sijaan asianajajien vastaukset vuonna 2002 poikkeavat taysin 

muista. Nelja viidesosaa asianajajista katsoi, etta lausumia pyydetaan usein tai 

lahes aina. Nain suurta eroa kokemusten vali!Hi on vaikea selittaaja vaikuttaa

kin silta, etta vuoden 2002 kyselyssa Turun hovioikeuspiirin asianajajat ovat 

kayttaneet vastatessaan jossain maarin erilaista mitta-asteikkoa kuin tuomarit 
seka avustajat aiemmissa kyselyissa. 

65 Sippo & Valimaa 2003, 87. 

66 Ervasti 1998, 50-52. 
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Kuvio 14 Kirjallisen lausuman pyyUiminen67 
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Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kyselyssa tehtiin myos tarkempia 

kysymyksia kirjallisen lausuman pyytamisesta. Asianajajilta kysyttiin, mita 
menettelya he pitavat parhaana silloin, kun kirjallista lausumaa pyydetaan: 

1) vastaus tai lausuma lahetetaan kommentoitavaksi yleisesti, 2) pyydetaan 
pelkastaan vastaamaan esitettyihin kysymyksiin tai 3) muu menettely. Asian
ajajista (N=49) 43 prosenttia piti parhaana yleista kommentointia ja 49 
prosenttia tasmakysymyksia. Muun menettelyn kannalla oli kahdeksan 
prosenttia. Nain ollen asianajajien keskuudessa esiintyy selvasti kahdenlaisia 
nakemyksia asiasta. Tuomareilta taas kysyttiin erikseen, kuinka usein he 
lahettavat vastapuolen vastauksen tai lausuman yleisesti kommentoitavaksija 
kuinka usein he pyytavat vastaamaan vain esitettyihin kysymyksiin. Kyselyn 

perusteella "tasmakysymykset" nayttavat tavanomaisemmalta toimintatavalta 
kuin kommentoitavaksi yleisesti lahettaminen. Kuitenkin molempia toiminta
tapoja esiintyy tuomarien joukossa. 

67 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukot 29-30. 
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Kuvio 15 Kirjallinen lausuma 2002 tuomareiden mukaan 
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Vuoden 2003 alussa voimaan tulleessa muutoksessa saadettiin uusi OK 5:15a, 

jonka mukaan tuomioistuin voi kehottaa asianosaisia toimittamaan tuomiois

tuimelle kirjallisen lausuman katsoessaan sen aiheelliseksi. Myos uuden 

s1Hinnoksen mukaan tuomioistuimen on m1Hirattava, mista kysymyksesta 

asianosaisen on lausuttava. Lisaksi on saadetty, etta asianosaista ei saa 

kehottaa toimittamaan kirjallista lausumaa useammin kuin kerran ellei siihen 
ole erityistii syytii. Uudistuksen tarkoituksena on ollut estaa kiljallisen valmis
telun pitkittyminen. Hallituksen esityksen mukaan "asianosaisilta on saatettu 

pyytaa useampia kirjallisia lausumia ilman, etta lausumapyynnolle selkeasti 
olisi ollut laissa tarkoitettua aihetta ja etta pyynnot olisi laissa edellytetyllii 

tavalla yksiloity".68 Kyselyiden perusteella niiyttaakin selkeasti siltii, etta osin 

kiirajaoikeuksissa on kiiytetty myos yksiloimattomia lausumapyyntOja. 

3. 4. 5 Kirjallinen yhteenveto 

Vuoden 2003 alussa voimaan tulleen OK 5:24 muutoksen mukaan tuomiois

tuimen on paiisaantOisesti tehtava kirjallinen yhteenveto valmistelun kuluessa 
asianosaisten vaatimuksista, niiden perusteista sekii tarvittaessa todisteista ja 

siita, mita kullakin todisteella aiotaan nayttaa toteen. Saman pykiilan kolman

nen momentin mukaan yhteenveto olisi tehtiiviijo ennen valmisteluistuntoa, 

jos sen voidaan katsoa edistiiviin suullisen valmistelun toimittamista. Aikai

semmin yhteenvedon tekeminen ei ollut pakollistaja on katsottu, etta kiiytiin

not yhteenvetojen laatimisenja laatimistavan suhteen eriytyiviit. 

GR HE 32/2001 vp., 36-37. 
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Turun hovioikeuspiirin kyselyssa 2002 asianajajilta kysyttiin, pitava.tko 

he kiJjallista yhteenvetoa tarpeellisena. Nelja viidesosaa (79 %) asianajajista 

piti kirjallista yhteenvetoa tarpeellisena aina tai lahes ainaja kymmenesosakin 

(10 %) usein. Harvoin tai joskus tarpeellisena sen naki niinikaan kym

menesosa (11 %).69 

Tuomareilta tiedusteltiin, milloin he tekevat kirjallisen yhteenvedon. 

Noin neljannes vastasi tekevansa sen mahdollisimman pian vastauksen 

saapumisen jalkeen ja puolet ennen suullisen valmistelun istuntoa. Tuoma

reista 12 prosenttia kertoi tekevansa sen suullisen valmistelunjalkeenja yhta 

moni kertoi _kaytantOnsa vaihtelevan. 7° Kyselyssa tiedusteltiin viela erikseen 

tekevatko tuomarit kirjallisen yhteenvedon jo ennen suullisen valmistelun 

istuntoa. Tuomareista 81 prosenttia vastasi tekevansa yhteenvedon usein tai 

lahes aina ennen istuntoa. Nain allen vallinnut kiiytanto tuntuisi talta osin 

paaosin vastanneen j o uutta tulevaa saantelya. 

Tuomareilta kysyttiin myos, miksi he tekevat yhteenvedon ennen 

suullisen valmistelun istuntoa. Vaihtoehdoiksi annettiin: 1) haastehakemuk

sen ja vastauksen selkeyttamiseksi, 2) auttaa paasemaan asiaan sisalle, 

3) asianosaiset ymmartavat, mita puheenjohtaja aikoo valmistelussa kasitella, 

4) siita on hyotya poytakirjaa ja tuomiota laadittaessa tai 5) useammasta 

edella mainituista syista. Kolme neljasosaa tuomareista (77 %) vastasi teke

vansa yhteenvedon useista esitetyista syista. 71 Nelja viidesosaa tuomareista 

(80 %) vastasi myos tekevansa kirjallisen yhteenvedon teknisesti itse. Tuoma

reista 17 prosenttia ilmoitti karajasihteerin tekevan sen ja 2 prosenttia notaa

nn. 

Tuomareilta kysyttiin myos milloin han toimittaa kirjallisen yhteenve

don asianosaisille. Kaksi kolmasosaa tuomareista (65 %) ilmoitti toimittavan

sa sen asianosaisille ennen suullisen valmistelun istuntoaja noin kolmannes 

(35 %) suullisen valmistelun istunnossa tai senjalkeen.72 Lisaksi tuomareille 

tehtiin kysymys yhteenvedon ja suullisen valmistelun poytakirjan suhteesta. 

Runsas puolet seka tuomareista etta asianajajista katsoi, etta oikein laadittu 

poytakirja on sama kuin kirjallinen yhteenveto.73 

69 Ks. liitetaulukko 57. 

7° Ks. liitetaulukko 58. 

71 Ks. liitetaulukko 59. 

72 Ks. liitetaulukko 60. 

73 Ks. liitetaulukko 35. 
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3.5 Suullinen valmistelu 

3. 5.1 Suullisen valmistelun jdrjestdminen 

Vuoden 2003 vaihteessa voimaan tulevassa uudessa OK 5: 15b:ssa on saadet
ty, etta asia voidaan siirtaa suoraan paakasittelyyn, jos valmistelua ei ole 
tarkoituksenmukaista kasitella valmisteluistunnossa. Lisaksi OK 5:27 mukaan 
asia voitaisiin ratkaista jo kirjallisen valmistelun perusteella. 

Seka tuomareilta eWi asianajajilta kysyttiin Turun hovioikeuspiirin 
laatuhankkeessa, kuinka usein heidan kasittelemissaan tai hoitamissaan 
jutuissa suullinen valmistelu on tarpeeton kasittelyvaihe. Tuomareista kolme 
neljasosaaja asianajajista kaksi kolmasosaa oli sita mielta, etta suullinen 
valmistelu ei ole juuri koskaan tai vain harvoin tarpeeton kasittelyvaihe. 
Yllattavaa on ehka se, etta kymmenesosa tuomareistaja asianajajista oli sita 
mielta, etta se on usein tai lahes aina tarpeeton. Noin puolet asianajajistaja 
tuomareista ilmoitti myos, etta oli vain harvoin tai ei juuri koskaan vienyt 
asiaa paakasittelyyn vain ratkaisua varten. Uudistuksen vaikutuksia on syyta 
seurata, koska tuomareilla nayttaisi olevanjonkin verran erilaisia mielipiteita 
suullisen valmisteluistunnon tarpeellisuudesta. 
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Kuvio 16 Tuomarien (N=80) ja asianajajien (N=52) kasitykset siita, onko suullinen 
valmistelu tarpeeton kasittelyvaihe 200274 

Tuomareiltaja asianajajilta kysyttiin myos sita, kutsutaanko asianosaiset tai 
heidan edustajansa henkilokohtaisesti suullisen valmistelun istuntoon. Noin 
puolet tuomareistaja asianajajista oli sita mielta, etta harvoin tai ei juuri 

74 Ks. liitetaulukko 36. 
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koskaan, neljannes sita mielta etta joskus ja neljiinnes sita mielta etta usein tai 
lahes aina. Kun tuomareilta j a asianaj aj ilta kysyttiin, toimitetaanko nama 

kutsut vapaamuotoisesti puhelimitse, kaksi kolmasosaa vastasi, etta toimite

taan ja yksi kolmasosaa vastasi etta ei toimiteta. Hieman aile puolet asianaja

jista ja tuomareista vastasi myos, etta kutsut toimitetaan velvoittamalla 

saapumaan sakon uhalla. Nain ollen nayttaisi silta, etta tuomareiden kaytan

nossa on vaihtelua siina, kutsuvatko he asianosaisia henki!Okohtaisesti 
paikalle ja kayttavatko he siina sakon uhkaa.75 

Toisinaan on kritisoitu sita, etteivat tuomarit aina kerro, missa jarjestyk
sessa asian kasittelyssa edetaan. Seka tuomareilta etta asianajajilta kysyttiin· 

esitteleeko tuomari istunnon aluksi suunnitelman kasittelyjarjestykseksi ja 
asianosaisten henki!Okohtaisen lasnaolon syyn. Tuomareista kolmannes 

(30 %) vastasi, etta esittelee suunnitelman vain harvoin tai ei koskaan. Vii

dennes (22 %) totesi esittelevansa sen joskus j a no in puolet ( 48 %) usein tai 

lahes aina. Tuomarien kiisitykset poikkesivat selkeasti asianajajien kasityksis

ta, silla puolet (51 %) asianajajista oli sita mielta, etta suunnitelma esiteltiin 

vain harvoin tai ei juuri koskaan, kolmanneksen (30 %) mielesta joskus ja 

viidenneksen ( 19 %) mielesta use in tai lahes aina. 76 

3.5.2 Suullisen valmistelun.lykkaaminen 

Ennen vuoden 2003 alun uudistusta paakasittely oli joko ns. valitOn paakiisit

tely, jossa asiaa kasitteli valmistelua johtanut tuomari tai erillinen paakasitte

ly, jossa asian ratkaisi kolme tuomaria tai lautamieskokoonpano. Yhden 

tuomarin valittOmassa paakasittelyssa asia oli mahdollista kasitella vain 14 

paivan kuluessa valmisteluistunnon jalkeen. 
Hallituksen esityksen yleisperusteluiden mukaan aikaisemmin oli 

taipumusta kiertaa siiiinnosta, jonka mukaan valitOn paakasittely olisi pidetta
va 14 paivan kuluessa viimeisesta suullisen valmistelun istunnosta.77 Taman 

vuoksi valmistelussa oli usein pidetty "tekninen" viimeinen valmisteluistunto, 

jossa uudistettiin aikaisemmissa valmisteluistunnoissa esitetty. Nain toimit

tiin, jotta valmistelussa esitetty voitaisiin ottaa huomioon paakasittelyssa

mika ei ole mahdollista erillisessa paakasittelyssa. Tilanne johti siihen, etta 

75 Ks. liitetaulukot 44-45. 

76 Ks. liitetaulukko 47. 

77 HE 32/2001, 11-12. 
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erillisessa paakasittelyssa, jossa on kolme tuomaria, asioita ratkaistiin vain 
eritti:i.in harvoin. Hallituksen esityksen mukaan valittoman paakasittelyn 

suosiota "selittanee osaltaan sen ja valmistelun raj an hamartyminen". Sen 
vuoksi ns. 14 paivan saant6 kumottiin, eika nykyisin ole enaa erillista valitOn
ta ja erillista paakasittelya. 

Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kyselyssa 2002 tuomareilta ja 
asianajajilta kysyttiin, kuinka usein suullisen valmistelun istuntoja lykataan 
keinotekoisesti siina tarkoituksessa, etta valittoman paakasittelyn edellytykset 
toteutuvat. Kuten kuviosta 17 nakyy, kaksi kolmasosaa tuomareistaja asian
ajajista oli ennen vuoden 2003 uudistuksen toteutumista sita mielta, etta 
valmisteluistuntoja lykattiin usein tai lahes aina keinotekoisesti jotta valmiste
luistunnon edellytykset tayttyisivat. Nain ollen hallituksen esityksessa esitetty 
arvio valmisteluistuntojen keinotekoisista lykkayksista nayttaa pitaneen 
paikkansa. Tuomareilta kysyttiin viela, johtuiko heidan menettelynsa siita, 
etta paakasittelya koskeva saantely oli pakottavajajoustamaton. Vastanneista 
tuomareista yhdeksan kymmenesta (91 %) oli samaa mielta vaittaman kanssa. 
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Kuvio 17 Valmisteluistunnon keinotekoinen lykkaaminen 200278 

3.5.3 Vaatimuksetja todisteet 

Asianosaisten on OK 5:21 mukaan valmistelun alussa ilmoitettava vaatimuk
sensa ja niiden perusteet seka lausuttava siita, mita vastapuoli on esittanyt. 
Tuomareilta kysyttiin, kuinka kaytannossa toimitaan, ja asianajajilta, mita 
menettelytapaa he pitavat parhaana. Kysymyksessa annettiin kolme vastaus-

71 Ks. liitetaulukko 38. 
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vaihtoehtoa: I) puheenjohtaja esittelee vapaamuotoisesti asianosaisten 
kannanotot siten kuin on ne kirjallisen valmistelun perusteella ymmartanyt, 
2) puheenjohtaja tukeutuu esittelyssaan kirjallisen valmistelun yhteenvetoon 
tai 3) asianosaiset itse huolehtivat vaatimustensaja niiden perusteiden esitta
misesta siten kuin OK 5:21 :ssa saadetaan. Lisaksi jotkut tuomarit vastasivat 
myonteisesti useisiin kohtiin, jolloin katsottiin, etta 4) menettelytapa vaihte
lee. Vastauksia on jossain maarin vaikea tulkita. Mielenkiintoisin tulos oli 
kuitenkin se, etta vain noin kolmannes tuomareistaja neljannes asianajajista 
katsoi, etta asianosaiset itse huolehtivat vaatimustenja niiden perusteiden 
esittamisesta siten kuin OK 5:21 :ssa saadetaan. 
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Kuvio 18 Vaatimusten esittaminen suullisen valmistelun alussa vuonna 200279 

Asianosaisten on OK 5:21 mukaan ilmoitettava valmistelussa kaikki todisteet 
seka niiden teemat seka esitettava kaikki kirjalliset todisteet. Tuomareilta ja 
asianajajilta kysyttiin, pitaisiko todistelu kartoittaa valmistelun kuluessa 

kulloinkin riitaiseksi osoittautuvan seikan kohdalla vai vasta valmistelun 
paatteeksi. Tahan suhteellisen moni jatti vastaamatta. Kuitenkin vastanneista 
tuomareista (N=67) nelja viidesosaa (79 %) kertoi kartoittavansa todistelun 
valmistelun paatteeksi. Vastanneista asianajajista (N=48) reilusti yli puolet 
(60 %) oli sita mielta etta nain pitaakin toimia. 80 

Tuomareilta ja asianajajilta kysyttiin myos sita, pitaisiko todisteeksi 
hyvaksya myos sellaista kirjallista tai suullista todistelua, jonka tarpeellisuus 
on epavarmaa ja toisaalta pitaisiko oikeuden ottaa vastaan myos "tausta-

79 Ks. liitetaulukko 48. 

8° Ks. liitetaulukko 49. 
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asiakirja", vaikka silla ei olisi kirjallisen todisteen statusta. Kuten kuviosta 19 
nakyy, asianajajien ja tuomarien nakemykset poikkeavat voimakkaasti toisis
taan etenkin tarpeellisuudeltaan epavarmojen todisteiden hyvaksymisen 
suhteen. Siina missa kaksi kolmasosaa asianajajista on sita rnielta, etta myos 
epavarmoja todisteita pitaisi hyvaksya, kaksi kolmasosaa tuomareista katsoi, 
ettei niita pitaisi hyvaksya. 
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Kuvio 19 Todisteiden vastaanottaminen 200281 

On ollut epaselvaa, missa maarin tuomari voi esittaa kannanottojaan asian
osaisten asemasta ja naytosta. Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kyselys
sa 2002 tuomareilta ja asianajajilta kysyttiin miten todistustaakka tulisi 
kartoittaa valmistelussa. Kyselyssa annettiin seuraavat vaihtoehdot: 1) tuoma
rin pitaa ilmoittaa kenella on todistustaakka, 2) tuomari voi ilmoittaa, kenella 

on todistustaakka, 3) tuomarin ei tule ottaa kantaa siihen, kenella on todistus
taakka, 4) tuomari voi ilmoittaa, riittaako tarjottu nayttO, 5) tuomari ei voi 
ottaa kantaa nayti:in riittavyyteen. Ongelmaksi vastauksissa muodostui se, etta 
samassa kysymyksessa oli vaihtoehtoina seka todistustaakkaa etta naytOn 
riittavyytta koskevia kysymyksia ja monet vastasivat myi:inteisesti kahteen 
kohtaan. Jokainen kysymyskohta jaettiinkin aineiston analysoinnissa omaksi 
kohdakseen ja katsottiin, kuinka paljon niihin tuli kylla-vastauksia. 

Kuten kuviosta 20 nakyy, tuomareidenja asianajajien nakemykset ovat 
hyvin samansuuntaisia. Suurin osa oli sita mielta, etta tuomari voi ottaa 
kantaa todistustaakkaan. Vain harvat olivat sita mielta, etta tuomari ei voi 

ottaa kantaa siihen, kenella on todistustaakka. Toisaalta suurin osa tuomareis-

81 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukot 50--51. 
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ta ja asianajajista oli sita mieltii, ettei tuomarin pitaisi ottaa kantaa nayton 

riittavyyteen. Mielenkiintoista on se, etta useammat asianajajat kuin tuomarit 

toisaalta olivat sita mielta, etta nayton riittavyyteenkin voi ottaa kantaa. 
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Kuvio 20 Tuomarien ja asianajajien kasityksia siita, kuinka todistustaakka tulisi 
kartoittaa valmistelussa 200282 

Kannanottojen tarkempi perustelu kuuluu OK 6:2 mukaan paakasittelyyn eika 

valmisteluun. Alioikeusuudistuksesta kaydyssa keskustelussa on usein vaitet

ty, etta uudessa prosessissa asioita on valunut Iiikaa valmisteluun. Tuomareil

ta kysyttiin Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kyselyssa, sallivatko he 

asiaesittelyn valmistelussa. Noin puolet (55%) salli ja puolet (45 %) ei. 

Lisaksi kysyttiin salliiko tuomari asianosaisten perustella kantansa uskotta

vuutta eli riidellajo valmistelussajajalleen puolet (44 %) kertoi sallivansaja 
puolet (56%), etta ei salli. Lahes puolet (43 %) tuomareista katsoi, etta 

riitelyn salliminen edistaa sovinnon mahdollisuuksia. Asianajajien kanta oli 

hyvin samansuuntainen. Asianajajista puolet (52%) oli sita mielta, etta 

kantojen uskottavuuden esitteleminen sallitaan valmistelussa ja kolme nel
jasosaa (73 %) sita mielta, etta sallitaan asiaesittely. Nayttaisi siis silta, etta 

talta osin tuomareilla on erilaisia kaytantaja.83 

82 Ks. liitetaulukko 52. 

KJ Ks. liitetaulukot 53-54. 



46 

3. 6 Sovinnot 

3.6.1 Taustaa 

Tuomioistuimen on OK 5:19, 4 mukaan valmistelussa selviteWiva, onko 

asiassa edellytyksia sovinnolle. Hallituksen esityksen mukaan sovinnon 
edellytysten selvittaminen koskee dispositiivisten asioiden lisaksi "myos 
tiettyja kysymyksia sellaisissa asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu". Tallai

sissa asioissa tuomioistuimen olisi pyrittava "sovittelemaan asianosaisten 

erimielisyyksia, kun sita asian laadun kannalta voidaan pitaa sopivana". 84 

OK5:26, 1 mukaan "asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen on 

pyrittava saamaan asianosaiset sopimaan asia". Hallituksen esityksessa on 
korostettu sita, etta valmistelulla tulisi pyrkia paitsi luomaan edellytyksia 

paakasittelylle, myos selvittamaan onko edellytyksia sille, etta asianosaiset 
sopivat osaksi tai kokonaan asian. 85 Lisaksi OK 5:26,2 mukaan "katsoessaan 

sen sovinnon edistamiseksi aiheelliseksi tuomioistuin voi, huomioon ottaen 
asianosaisten tahdon, asian laadunja muut seikat, myos tehda asianosaisille 

ehdotuksen asian sovinnolliseksi ratkaisuksi." Vuoden 2003 alusta tulleissa 

siviiliprosessimuutoksissa sovintoja koskevia saannoksia ei muutettu. 

Tuomioistuimen vahvistamien sovintojen vuosittainen maara on koko 

alioikeusuudistuksen jalkeisen ajan ollut Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 
noin 2 000. Sillensajaaneita tapauksia, jotka tiedetaan sovitun, on ollut 

vuosittain noin 3 000-4 000 ja sillensajaaneita muita riita-asioita yli 20 000 

vuosittain. 
Karajaoikeuksien vahvistamista sovinnoista noin puolet syntyy kirjalli

sessa valmistelussaja puolet suullisessa valmistelussa. Varmastikin valtaosa 

osapuolten tekemista sovinnoista on sellaisia, joita ei koskaan vahvisteta 

tuomioistuimessa, vaan juttu jaa sillensa. Nain on varmaankin usein etenkin 
pienissa velkomusjutuissa. Talloin yleensa lienee kyse siita, etta osapuolet 

saavat itse sovittua konfliktinsa- velallinen esimerkiksi maksaa velkansa

eika tuomioistuimen toiminta ole vaikuttanut sovinnon syntymiseen. 
Maarallisesti vahvistettuja sovintoja on suhteellisen paljon, kun vertaa 

niita paakasittelyyn edenneiden juttuihin, joita on noin 4 000 vuosittain. 

Suulliseen valmisteluun tai paakasittelyyn edenneista jutuista (N=5 880) 

vuonna 2002 paatyi tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon 20 prosenttia 

(N=1 178) tapauksista ja sillensa jai 10 prosenttia tapauksista (N=599). 

84 HE 15/1990 vp., 64. 

85 HE 1511990 vp., 64. 
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Ilmeisesti siis kaikkiaan noin kolmannes suulliseen valmisteluun tai paakasit
telyyn edenneista jutuista sovittiin. 

Tassa yhteydessa on esitelty eraita keskeisia kysymyksia tuomioistuin
ten sovintomenettelysta. Yksityiskohtaista analyysia sovintomenettelyn 
ongelmista ei kuitenkaan ole esitetty, koska asiastajulkaistaan erillinen 
tutkimus kevaalla 2004 Oikeuspol iittisen tutkimuslaitoksen julkaisusarj as sa. 

3.6.2 Sovintomenettelyn edut 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuoden 1997 tutkimuksessa tiedusteltiin, 
mita etuja tuomarit, asianajajat ja yleiset oikeusavustajat nakevat alioikeuden 
sovintomenettelyssa. 86 Avovastauksissaan kaikki toimijaryhmat korostivat 
nykyisen sovintomenettelyn etuna sita, etta sovintoja syntyy aikaisempaa 

useammin. Talloin asianosaisten valit sailyvat parempina verrattuna siihen 
tilanteeseen, etta asia sailyy riitaisena loppuun saakka. Sovintojen etuina 
pidettiin myos asianosaisten tyon ja kustannusten saastoa seka ajansaastOa. 
Erityisesti tuomarit korostivat tuomioistuimen tyotaakan keventymista. 
Asianajajat ja yleiset oikeusavustajat taas katsoivat joissain tapauksissa, etta 
tuomarin auktoriteetista on apua sovintoneuvotteluissa, silla paamiehet 
saattavat suhtautua epaluuloisesti pelkastaan asiamiesten kesken kaytyihin 
sovintoneuvotteluihin. Joissain vastauksissa pidettiin positiivisena myos sita, 
etta sovinnon tekeminen on mahdollista kaikissa prosessin vaiheissa samoin 
kuin sita, etta asianosaiset sitoutuvat paremmin sovintoratkaisuun kuin 
tuomioon. Jotkut tuomarit korostivat vastauksissaan myos sita, etta asian 
paattyessa sovintoon valtytaan hankalilta nayttokysymyksilta. 

Se, etta asianajajien ja yleisten oikeusavustajien vastausprosentit ovat 
kautta linjan alhaisempia kuin tuomareiden, ei valttamatta kerro siita, etta he 
suhtautuisivat sovintomenettelyyn negatiivisemmin. Pikemminkin se heijastaa 
sita, etta tuomarit vastasivat ylipaansa tunnollisemmin avovastauksiin. 

86 Ervasti 1998,61-63. 
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Taulukko 1 Mitii keskeisiii etuja on nykyisessii sovintomenettelyssii (kysely 1997, avovas
taus) 

Tuomarit Asianajajat Yl. oik.avustajat 

% % % 

Asianosaisten viilit siiilyviit parempina/ 53 22 28 
viiltytiiiin turhilta riidoilta 

Tuomioistuimen kustannusten, 53 - -
tyiin tai resurssien siiiistii 

Asianosaisten kustannusten, 43 23 33 
tyiin tai resurssien siiiistii 

Ajansaastii tai nopeus 41 19 26 

Sovinto on lopullinen ratkaisu 9 I 5 

Tuomarin arvovalta edesauttaa sovinnon 4 14 19 
syntymista 

N) (Ill) _{15~ _{57) 

Myos vuonna 2002 Turun hovioikeuspiirin tuomareille ja asianajajille tehdys

sa kyselyssa tiedusteltiin "mitka seikat puoltavat sovinnon aikaansaamista?". 

Kyselyssa annettiin valmiit vastausvaihtoehdot: kustannussaasto/taloudelli

suus, nopea taytantoonpano, suhteiden sailyminen, mahdollisuus maarata itse 

lopputuloksestaja muut mahdolliset seikat. Tuomareista (N=80) 96 prosenttia 

oli sita mielta, etta kustannussaastO puoltaa sovinnon aikaansaamista. Napea 

Uiytant66npano puoltaa sovinnon aikaansaamista 70 prosentin mielesta ja 

suhteiden sailyminen 74 prosentin mielesta. Hieman yli puolet tuomareista oli 

sita mielta, etta oikeusrauha seki:i. mahdollisuus itse maari:i.ti:i. lopputuloksesta 

puoltavat sovintoja. Asianajajat korostivat sovinnon aikaansaamisessa eniten 

kustannussaastOi:i., suhteiden sailymisti:i. ja mahdollisuutta mi:i.ari:i.ta itse loppu

tuloksesta. 87 

Eri lakimiesryhmi:i.t korostavat sovintojen hyvini:i. puolina monin osin 

samoja asioita, joilla sovintojen edistamisti:i. on yleensi:i. pyritty perustelemaan 

kansainvi:i.lisessa keskustelussa. Vastauksissa on tosin paljon painotettu 

kaytannollisteknokraattisia liiht6kohtia, vaikka osapuolten vi:i.lisiin suhteisiin

kin on viitattu hyvin use in. Etenkin kustannukset ja ajansaastO korostuvat 

vastauksissa, mutta toisaalta myos suhteiden sailyminen. Molempien kyselyi

den antama kuva on myos melko yhdenmukainen. 

87 Ks. tarkat luvut liitetaulukosta 66. 
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3. 6. 3 Sovintomenettelyn haitat 

Vuoden 1997 kyselyssa keskeisimpana haittana kaikki lakimiesryhmat pitivat 
sita, etta sovintoratkaisu ei ole "materiaalisesti" oikeaja asianosaiset saattavat 
luopua oikeuksistaan. Monet toivat esiin myos sen, etta tuomarit saattavat 
pyrkia sovintoon vakisin ja luottamus tuomarin puolueettomuuteen voi 
vaarantua. Usea tuomari katsoi tulevansajaaviksi asiassa sovintoneuvottelu
jen myota. Osa asiamiehista taas korosti haittana sita, etta kuluriski saattaa 
pakottaa osapuolen sovintoon. Jotkut korostivat samassa yhteydessa sita, etta 
silloin, kun asianosaisella on oikeusturvavakuutus, vakuutusyhtiOt saattavat 
edellyttaa asian riitelemista loppuun saakka.88 

T I M' k k .. au ukko 2 1ta es eisia ha1ttoja on nyk' 1sessa sovmtomeneltelyss!i avovastaus 

Tuomarit Asianajajat Yl. oik.avustajat 

% % % 

Sovintoratkaisu ei ole materiaalisesti oikea 
ratkaisu tai asianosaiset saattavat luopua 
oikeuksistaan 37 27 37 

Tuomarit saattavat pyrkia sovintoon vakisin 31 32 25 

Luottamus tuomarin puolueettomuuteen 
saattaa vaarantua 9 13 11 
lrN) (Ill) (158) (57) 

Vastauksissa korostuu hyvin paljon tuomarin erilaisten roolien ristiriitaisuus 
ja epatietoisuus siita, kuinka neon sovitettavissa yhteen. Toisaalta monissa 
vastauksissa on painotettu sita, etta eri tuomareiden toimintatapa poikkeaa 
toisistaan seka sita, etta sovintomenettelyyn liittyvat kielteiset piirteet
samoin kuin positiivisetkin- ovat paljolti riippuvaisia oikeudenkaynnin eri 
toimijoiden- ja erityisesti tuomarin- persoonasta. Tama puolestaanjohtaa 

vaihteleviin kaytantOihin. Yksittaisissa vastauksissa viitattiin myos esimerkik
si siihen, etta kuluriski voi pakottaa taloudellisesti heikomman osapuolen 
sovintoon seka siihen, etteivat asianosaiset aina valttamatta ymmarra, mihin 
ovat sitoutuneet. 

Turun hovioikeuspiirin tuomareille ja asianajajille vuonna 2002 tehdys
sa kyselyssa kysyttiin ovatko seuraavat seikat vastaajien mielesta sovinnon 
haittoja: lainsaadannon lapilyonnin vaikeutuminen, oikeassa oleva joutuu 
luopumaan oikeuksistaan ja tyytymattOmyys sovintoon. Vain 4 prosenttia 
tuomareista naki sovinnon haittana lainsaadannon lapilyonnin vaikeutumisen 

&K Ervasti 1998, 64-{)6. 



50 

ja 17 prosenttia tyytymattomyyden sovintoon. Sen sijaan 37 prosenttia katsoi 
sovinnon haitaksi sen, etta oikeassa olevajoutuu luopumaan oikeuksistaan. 
Asianajajien nakemykset olivat hyvin samansuuntaisia. Lainsaadannon lapi
lyonnin vaikeutta korosti 7 prosenttia kaikista vastanneista (N=57), oikeuksis
ta luopumista 53 prosenttiaja tyytymatt6myytta sovintoon 19 prosenttia. 

Lakimiesten nakemys sovintojen haitoista heijastaa melko selkeasti 
legalistista nakokulmaa, mika ei ole kovin yllattavaa. Vastauksissa korostuvat 
laissa taatut oikeudet ja "materiaalisesti oikea ratkaisu". Mielenkiintoista on 
se, etta hieman aile viidennes vuoden 2002 kyselyyn vastanneista tuomareista 
ja asianajajista korosti sovintojen haittana tyytymattomyytta sovintoon, vaikka 
yleensa sovintojen etuna on pidetty nimenomaan sita, etta se on asianosaisten 
itsensa hyvaksyma ratkaisu ja siten helpommin hyvaksyttavissa kuin tuomio. 89 

3. 6. 4 Tuomarin merkitys }a rooli 

Kyselyssa Turun hovioikeuspiirin tuomareille vuonna 2002 kysyttiin, kuuluu
ko tuomarin rooliin sovinnon aktiivinen edistaminen. Tuomareista 96 prosent
tia katsoi, etta se kuuluu tuomarin rooli!n. Vain 1 prosentti katsoi, ettei se 
kuulu ja 3 prosenttia jatti vastaamatta kysymykseen. Nayttaisi siis silta, etta 

yleisella tasolla tuomarit ovat sisaistaneet sovinnon edistamisen tuomarin 
rooliin kuuluvana asiana. Asianajajista kuitenkin viidennes oli sita mielta, etta 
tuomarin rooliin ei kuulu sovinnon aktiivinen edistaminen. Kolme neljasosaa 
taas katsoi sen kuuluvan tuomarin rooliin.90 

Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kyselyssa 2002 annettiin erilaisia 
vaihtoehtojaja kysyttiin, hyvaksyyko tuomari sovinnon edistamisen annetuis
ta syista. Noin kaksi kolmasosaa tuomareista hyvaksyi sovinnon edistamisen 
sen vuoksi, etta juttu on selva. Hieman yli puolet oli sita mielta, ettei tuomio
istuimen tyon saastaminen ole hyvaksyttava syy sovinnon edistamiselle. Yli 
kolmannes tuomareista oli taas sita mielta, etta se on hyvaksyttava syy. 
Kahden kolmasosan mukaan oikeudellinen epaselvyys ei ollut hyvaksyttava 
syy ja kolmasosan mukaan taas oli. Nelja viidesosaa oli myos sita mielta, ettei 
hyvaksy sovinnon edistamista korjaamaan todistelussa olevia puutteita. 
Viidennes hyvaksyi taman.91 Vastausten perusteella nayttaisi silta, etta tuoma-

89 Ks. tasta myos Litmala 2000, 25. 

911 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 65 . 

91 Ks . tarkemmin liitetaulukko 69. 
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reilla on melko erilaisia kasityksia siita, minkalaisista syista on hyvaksyttavaa 

edistaa sovintoja. On huomattava, ettei lainvalmisteluasiakirjoissakaan ole 

asiasta mainintoja. Jotkut tuomarit suhtautuivat krittisesti koko kysymykseen 

ja kommentoivat sita kyselylomakkeeseen. Talloin katsottiin esimerkiksi etta 

"em. seikoilla ei ole merkitysta. Sovinto syntyy tai ei synny asianosaisten 
tahdosta". 

Turun hovioikeuspiirin kyselyssa kuvattiin myos erilaisia menettelyta
poja sovinnon edistamisessaja kysyttiin, kuinka hyvin ne kuvaavat tuomarin 

omaa toimintaa. Vaitteen "esittelen asianosaisille sovinnon edut, ja he saavat 
halutessaan sopia asian" 74 prosenttia tuomareista hyvaksyi oman toimintansa 

kuvaukseksi. Sen sijaan vain 15 prosenttia oli samaa mielta seuraavan vaitta
man kanssa: "Olen aktiivisesti yhteydessa osapuoliin kirjallisen valmistelun 

aikana ja informoin heita normisisallosta ja todistustaakasta". Nayttaisi siis 

silta, etta joka seitsemas tuomari pyrkii edistamaan sovintoja jo kirjallisessa 

vaiheessa. Kolmasosa (34 %) tuomareista hyvaksyi vaitteen "pyrin melko 
voimakkaastikin saamaan asianosaiset ymmartamaan sovinnon edut" ja 16 

prosenttia vaitteen "kerron asianosaiselle kasitykseni hanen vaatimustensa 
menestymismahdollisuuksista asian kasittelyn kyseisessa vaiheessa". Toisaal

ta nelja viidesosaa (79 %) tuomareista ei hyvaksynyt vaitetta "luovun herkasti 
sovintomenettelysta, jotta ei syntyisi kasitysta, etta toimisin asianosaisten 

tahdon vastaisesti. 92 
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Aktiivinen Esittelee edut Markkinoi Luopuu helposti Kertoo 

kirjallisessa voimakkaastikin kasityksia 
valrristelussa 

Kuvio 21 Sovinnon edistamisen keinot tuomareiden mukaan 2002 

92 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukosta 73. 
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Myos asianajajilta (N=57) kysyttiin, pitavatko he perusteltuina edelia mainit

tuja tuomarin toimintatapoja. Asianajajat suhtautuivat kyseisiin toimintatapoi

hin huomattavasti kriittisemmin kuin tuomarit. Kolmannes (30 %) hyvaksyi, 

etta puheenjohtaja esittaa asianosaisille sovinnon edut. Vain 5 prosenttia 
hyvaksyi aktiivisen yhteyden kirjallisen valmistelun aikanaja 4 prosenttia sen, 

etta puheenjohtaja kertoo asianosaisiiie kasityksen heidan asemastaan. Vain 

7 prosenttia hyvaksyi sen, etta puheenjohtaja pyrkisi melko voimakkaastikin 
saamaan asianosaiset ymmartamaan sovinnon edut. Toisaalta kolmannes 

(30 %) asianajajista oli sita mielta, etta tuomarin tulisi luopua sovintomenette
lysta, jos se vaikuttaa asianosaisten tahdon vastaiselta.93 

Kokonaisuudessaan siis nayttaisi silta, etta valtaosa tuomareista on 
omaksunut aktiivisen sovinnon edistamisen tuomarin rooliin kuuluvana 

asiana. Toki on otettava huomioon, etta asiaa on kysytty vain Turun hovioi

keuspiirin tuomareilta. Toisaalta tuomareilla nayttaisi olevan eroja nakemyk
sissa, miiia perusteilla sovintoa voi edistaaja heidan toimintatapansa vaihtele

vat. Nayttaisi silta, etta noin kolmasosa tuomareista pyrkii voimakkaastikin 

edistamaan sovintojaja noinjoka kuudes-seitsemas pyrkii siihenjo kirjalli

sessa valmistelussa seka informoimalla asianosaisia heidan asemastaan. 

3.6.5 Selvatjutut 

Vuoden 1997 kyselyssa eri osapuolilta kysyttiin myos sita, pitaako tuomarin 

pyrkia sovintoon asiassa, joss a kanne vaikuttaa kaikin puolin perustellulta ja 

oikealta. Kaikissa vastaajaryhmissa yli puolet oli sita mielta, etta tuomarin 

pitaa pyrkia sovintoon tailaisissa asioissa. Tuomarit edustivat tata kantaa 

hieman asianajajia ja yleisia oikeusavustajia useammin. Kysymys jakaa 
selvasti lakimiehet kahteen eri ryhmaan, joiden kasitys oikeasta toimintata

vasta on selvasti erilainen. Vastakkain asettuvat perinteista riidanratkaisua 
korostava Iegalistinen nakemys ja toisaalta asian mahdoiiisimman joutuisaa 

ja halpaa ratkaisemista korostava kaytannollis-teknokraattinen nakokanta. 

Vuoden 2002 kyselyssa vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia kysyttaessa, 

hyvaksyvatko tuomarit sovinnon edistamisen siita syysta, ettajuttu on selva. 

93 Ks. liitetaulukko 74. 
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Kuvio 22 Sovintoon pyrkiminen selvassa asiassa94 

Sovinnon edistamisen puolesta puhuneet katsoivat usein, ettei ole jarkevaa 
pitkittaa juttua ja lisata kuluja, koska asia on selva. Kysyttaessa syyta nake

mykseen noin puolet sovintoon myonteisesti suhtautuvista tuomareista, 

asianajajista ja yleisista oikeusavustajista viittasi juuri saastOon oikeuden
kayntikuluissa. Lisaksi vastauksissa mainittiin seikkoja, joilla sovintojen 

edistamista on yleisesti muutoinkin puollettu kuten se, etta sovinto on osa
puolten kannalta aina parempi vaihtoehto kuin riitely. 

Toiset olivat taas sita mielta, etta oikeassa olevan osapuolen tulee 
paasta taysimittaisesti oikeuksiinsa, eika sovintoa tule sen vuoksi edistaa. 
Toisaaltajoissain vastauksissa on kyseenalaistettu se, etta oikeudenkaynteihin 
tulisi "selvia" juttuja. Kuten edella kavi ilmi- ainakin Turun hovioikeuspiiris
sa- kolme neljasosaa joka tapauksessa hyvaksyy sovinnon edistamisen sen 
vuoksi, etta juttu on selva. 

3. 6. 6 Yksityiset neuvottelut 

Oikeustieteellisessa kirjallisuudessa on kayty keskustelua siita, voiko tuomari 
kayda sovintoneuvotteluita toisen osapuolen olematta paikalla. Prosessioi
keuden tutkijat ovat lahteneet siita, etta oikeudenkaynti- siis myos valmiste
luistunto- on ainajulkinen tilaisuus, eivatka yksityiset sovintoneuvottelut ole 

mahdollisia. Vuoden 1997 kyselyssa eri lakimiesryhmilta kysyttiin, voiko 

94 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukosta 69. 
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tuomari heidan mielestaan keskustella asianosaisen kanssa toisen osapuolen 

olematta paikalla. Tuomareistaja asianajajista yli puolet suhtautui vahintaan

kin varauksellisesti tallaisiin neuvotteluihin ja yleisista oikeusavustajista jopa 

kolme neljasosaa. Kun eri ryhmilta kysyttiin, ovatko he itse kayneet sovinto

neuvotteluita toisen osapuolen olematta paikalla, jakauma oli miltei identtinen 

yleisen nakemyksen kanssa.95 Ne jotka katsoivat, etta nain voi toimia, olivat 

myos niin menetelleet. Kielteisesti tai negatiivisesti suhtautuneet eivat yleensa 

olleet myoskaan kayneet niita. Negatiivisesti yksityisiin neuvotteluihin suh

tautuvat kaikissa vastaajaryhmissa viittasivat yleisimmin siihen, etta luotta

mus tuomarin puolueettomuuteen saattaa vaarantua tai siihen, etta avoimuus 

lisaa luottamusta tuomarin toimintaan. Tallaisia neuvotteluita kannattavista 

tuomareistakin huomattava osa korosti sita, etta asianosaisten on suostuttava 

tallaiseen menettelyyn tai etta toista osapuolta on ainakin informoitava 

asiasta. Monet korostivat myos sita, etta kyse on pitkalti myos tuomarin 

persoonallisuudesta, eika tallainen menettely sovi kaikille. 

Myos Turun hovioikeuspiirin kyselyssa 2002 tiedusteltiin, keskustele

vatko tuomarit sovinnollisen ratkaisun mahdollisuudesta osapuolten kanssa 

yhdessa ja toisaalta erikseen. Tuomareista 95 prosenttia kertoi kayvansa 

keskusteluita yhdessa. Erillisia keskusteluja kertoi harjoittavansa vain 20 

prosenttia tuomareista. 96 Tama tulos poikkeaa selkeasti vuoden 1997 koko 

maan kattavasta kyselysta, jossa tuomarit suhteutuivat erillisneuvotteluihin 

myonteisemmin. Ei ole taysin selvaa, missa maarin ero johtuu erilaisesta 

otoksesta ja miss a maarin tilanne on mahdollisesti a jan myota muuttunut. 

Myos asianajajilta kysyttiin vuonna 2002 pitavatko he hyvaksyttavana toimin

tatapana sita, etta puheenjohtaja keskustelee asianosaisten kanssa erikseen. 

Joka kymmenes (9 %) asianajaja oli sita mielta, etta se on hyva keino. 

95 Ervasti 1998, 73-73 . 

% Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 71. 
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Kuvio 23 Voiko asianosaisen kanssa neuvotella toisen osapuolen olematta paikalla 

3. 6. 7 Tuomarin puolueettomuus 

Vuoden 1997 kyselyssa eri toimijoilta kysyttiin myos sita, onko tuomarin 
puolueettomuus heidan mielestaanjoskus vaarantunut sovintoneuvotteluiden 
aikana. Noin puolet asianajajistaja lahes kolmannes tuomareistaja yleisista 
oikeusavustajista oli sita mielta, c:tta tuomarin puolueettomuus oli ainakin 
joskus vaarantunut sovintoneuvottelujen aikana. Tallaista tapahtui kuitenkin 
vastaajien mielesta vain harvoin. Asianajajista ja yleisista oikeusavustajista 
noin puolet ali myos sita mielta, etta tuomari oli joskus painostanut heita 
tekemaan sovinnon.97 

Taulukko 3 Onko tuomarin puolueettomuus vaarantunut joskus sovintoneuvotteluiden 
'k . k . . . k . a1 anaJa on o tuoman pamostanut asianosaiSia te emlHin sovmnon 

Tuomarin puolueettomuus vaarantunut Tuomari painostanut 
sovintoon 

Tuomarit Asianajajat Yl.oik.avust. Asianajajat Yl.oik.avust. 

% % % % % 

Ei koskaan 70 50 68 43 57 
Harvoin 21 25 28 30 30 
Silloin talloin 7 20 4 24 13 

Usein - 4 - 3 -
Aina/liihes aina 2 1 - - -
Yhteensii 100 100 100 100 100 

97 Ervasti 1998, 75. 
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Yksi tuomioistuimen toiminnan peruselementeista on puolueettomuus. 
Vaikka kokemuksia puolueettomuuden vaarantumisesta ja painostuksesta ei 

ole kovin paljon, on asiaan syyta suhtautua vakavasti. Kyse on toisaalta 
saattanut olla siirtymavaiheeseen liittyvasta ilmiOsta, jossa uusi toimintakult
tuuri ja sen raj at eivat olleet kyselyn aikaan ehtineet viela kunnolla hahmot
tua. Tulos vahvistaa j oka tapauksessa aiemmin syntynytta kuvaa siita, etta 
kasitykset sovinnoista, sovintomenettelysta seka tuomarin roolista ja sen 
rajoista vaihtelevat niin asiamiesten kuin tuomarienkin keskuudessa. 

Turun hovioikeuspiirin tuomareille tehdyssa kyselyssa 2002 kysyttiin 
minkalaisissa tilanteissa tuomari katsoo puolueettomuutensa vaarantuvan. 
Heille esitettiin nelja erilaista tilannevaihtoehtoa: 1) Pyrit melko voimakkaas
tikin saamaan asianosaiset ymmartamaan sovinnon edut, 2) Esittelet asian
osaisille kasityksesi han en prosessiasemastaan ja menestymismahdollisuuksis
taan kasittelyn kyseisessa vaiheessa, 3) Teet oma-aloitteisesti sovintoehdotuk
sen, 4) Asianosaiset ovat hylanneet sovintoehdotuksen. Kuten taulukosta 4 
nakyy, tuomareilla on melko vaihtelevat kasitykset siita, milloin he katsovat 
puolueettomuutensa vaarantuvan. 

T I kk 4 K au u 0 k .I atsot o puo ucct omuutes1 vaarantuvan seuraav1ssa t1 ante1ssa 
kylla en ei tietoa yhteensa 

N % N % N % N % 

Pyrit melko voimakkaastikin 17 21 62 78 1 I 80 100 
saamaan asianosaiset ymmarta-
maan sovinnon edut 

Esittelet asianosaisille kasityksesi 35 44 44 55 1 I 80 100 
hanen prosessiasemastaan I 
menestvmismahdollisuuksistaan 

Teet oma-aloitteisesti 34 43 45 56 I 1 80 100 
sovintoehdotuksen 

Asianosaiset ovat hylanneet 26 33 54 67 - - 80 100 
tekemasi sovintoehdotuksen 

Varsin suuri osa tuomareista- nelja viidesosaa- katsoo, ettei heidan puo
lueettomuutensa vaarannu, vaikka he korostaisivat voimakkaastikin sovinnon 
etuja. Tuomarien kasitykset sen sijaan jakautuvat kahtia, kun kyse on siita, 
vaarantuuko puolueettomuus prosessiaseman ja menestymismahdollisuuksien 
kertomisesta asianosaisille seka oma-aloitteisesta sovintoehdotuksesta. On 
mielenkiintoista, etta pienempi osa- noin kolmasosa- tuomareista katsoo 
puolueettomuuden vaarantuvan asianosaisten hylatessa sovintoehdotuksen 
kuin tuomarin tehdessa oma-aloitteisen sovintoehdotuksen. Vastaus heijasta

nee kasitysta, jonka mukaan tuomarin ei pitaisi liian voimakkaasti pyrkia 
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sovintoon ilman asianosaisten tukea. Talloin olennaisempaa on se, ovatko 
asianosaiset pyytaneet tuomaria tekemaan sovintoehdotuksen kuin se, hyvak
sytaanko se lopullisesti. 

Vuoden 2002 kyselyssa lahes kaksi kolmasosaa asianajajista oli sita 
mielta, etta puheenjohtajan puolueettomuus vaarantuu, jos han esittaa kasityk
siaan asianosaisten asemasta tai tekee oma-aloitteisen sovintoehdotuksen. 
Asianajajista 40 prosenttia oli myos sita mielta, etta puolueettomuus vaaran
tuu, jos tuomari pyrkii voimakkaasti saamaan asianosaiset ymmartamaan 
sovintomenettelyn edut. 98 

3. 6. 8 Sovintoehdotus 

Vuoden 1997 kyselyssa tuomareilta tiedusteltiin yleisesti, kuinka usein he 
ovat antaneet konkreettisen sovintoehdotuksen. Vastaajista (N=l 07) 23 
prosenttia ei ollut juuri koskaan antanut sellaista, 40 prosenttia harvoin, 30 
prosenttia joskus ja 7 prosenttia usein. Yksikaan tuomari ei ilmoittanut 
antaneensa sovintoehdotusta "lahes aina".99 Tulosten valossa konkreettisen 
sovintoehdotuksen antaminen nayttaa suhteellisen harvinaiselta. Vastaajat 
myos korostivat usein, etta tuomarin on syyta olla harkitsevainenja varovai

nen pohtiessaan millaisissa tapauksissaja minka sisaltOisen sovintoehdotuk
sen han mahdollisesti tekee. 

Vuonna 2002 Turun hovioikeuspiirin tuomareille tehdyssa kyselyssa 
kysyttiin erikseen, ovatko tuomarit tehneet kirjallisiaja suullisia sovintoesi
tyksia. Tuomareista (N=80) 20 prosenttia kertoi tehneensa kirjallisia sovin
toesityksia ja 80 prosenttia taas vastasi, ettei ollut tehnyt sellaisia. Myos 
asianajajista (N=57) 23 prosenttia kertoi, etta heidan hoitamissaan asioissa oli 
tehty kirjallinen sovintoehdotus. Nayttaisikin silta, etta etenkin kirjallisen 
sovintoehdotuksen tekeminen on varsin harvinaista. Tuomareista noin puolet 
kertoi tehneensa suullisia sovintoehdotuksia vain harvoin tai ei juuri koskaan 
ja puoletjoskus, usein tai lahes aina. Asianajajien antama kuva on myos talta 
osin hyvin samanlainen. 

91 Katso absoluuttiset luvut liitetaulukosta 75. 

99Ks. kyselyn tuloksista Ervasti 1998, 221, liitetaulukko 53. Taulukossa on vir he, si!Hi siina 
luvut ovat siirtyneet vaarille paikoille. 
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Taulukko 5 Onko hoitamissasi asioissa tehty I Oletko tehnyt suullisia sovintoehdotuksia 
(2002)? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 
Ei juuri koskaan 18 32 26 33 

Harvoin 11 19 16 20 

Joskus 25 44 24 30 

Use in 3 5 13 16 

Uihes aina 1 1 

Yhteensa 57 100 80 100 

Tulosten val ossa nayttaisi silta, etta tuomarit tekevat konkreettisia sovintoeh

dotuksia useammin kuin alioikeusuudistuksen alkuvaiheessa. Yleensa ne 
nayttaisivat kuitenkin olevan suullisia. Kyselyn valossa nayttaisi myos silta, 
etta asianosaiset melko usein myos hyvaksyvat tuomarin tekeman sovintoeh
dotuksen.100 

3. 6. 9 Aineellinen totuus 

Kuten aiemmin on kaynyt ilmi, hallituksen esityksen mukaan tuomioistuimen 

ehdottoman sovinnon tulee olla aineellisen oikeuden mukainen. 101 On kuiten

kin kayty laajemminkin keskustelua siita, kuinka pitkalle tuomioistuimen 

vahvistamien sovintojen tulisi olla aineellisen oikeuden mukaisia tai vastata 
tuomiota, jokajutussa annettaisiin, jollei sovintoa synny. 

Vuoden 2002 kyselyssa Turun hovioikeuspiirin tuomareille kysyttiin, 

tulisiko tuomioistuimen vahvistaman sovinnon vastata mahdollisimman hyvin 

"jutussa annettavaa tuomiota". Tuomareista (N=72) hieman alle puolet (44 %) 

oli sita mielta, etta sen tulee vastata tuomiotaja hieman yli puolet (56%) sita 

mielta, etta ei. Nain ollen tuomarien nakemyksetjakautuvat selkeasti kahtia 
taman kysymyksen osalta. Myos asianajajista puolet oli yhta mieltaja puolet 

eri mielta. 102 Osa tuomareista, jotka katsoivat, ettei sovinnon tule vastata 
tuomiota, perusteli kantaansa kysymyslomakkeeseen. Perustelut olivat paa

asiassa kolmenlaisia. Ensinnakin jotkut korostivat sita, etta sovinnon tulee 
periaatteessa vastata tuomiota, mutta siita voidaan poiketa joissain tapauksis-

10° Ks. liitetaulukko 76. 

101 HE 15/1990 vp., 29. 

102 Ks. liitetaulukko 68. 
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sa esimerkiksi, "jos sovintoon tyytyva selvasti ymmartaa, mita sopii" tai "jos 

juttuun liittyy paljon irrationaalisia tunnepuolen juttuja". Toiseksi esiintyi 
kannanottoja, etta sovinnon ei tarvitse vastata tuomiota, mutta "sovinnon on 
oltava taytantoonpanokelpoinen". Kolmannen nakemyksen mukaan sovinnon 

ei tarvitse vastata tuomiota, koska asianosaisten tahto maaraa sovinnon 
sisallon. Yhdessa vastauksessa korostettiin, etta sovinnon ei tarvitse vastata 

tuomiota "varsinkaan velkomus- tai vahingonkorvausasioissa". 

Lisaksi kyselyssa tiedusteltiin voiko prosessissa kasitella myos proses

sin ulkopuolisia tosiseikkoja, jos ne ovat sovinnon esteena. Tuomareista 
kolme neljasosaa (77 %) samoin kuin asianajajistakin (74 %) oli sita mielta, 

etta myos prosessin ulkopuolisia tosiseikkoja voidaan kasitella. Tuomarien 
kysymykseen liittamat kommentit osoittavat toisaalta, etta kasitysten kirjo on 
laaja. 103 Yhden tuomarin mukaan "prosessin ulkopuolisten tosiseikkojen 
pohtiminen saattaakin olla koko riidan ydin". Toisen mukaan "taman kysy

myksen sisaltO on absurdi. OK 24:3 ilmaisee myos sovintoa ajatellen yleisen 

periaatteen". Jotkut taas katsoivat, etta prosessin ulkopuolisia seikkoja 

voidaan kasitella "harkitusti" tai "rajoitetusti". 

Kokonaisuudessaan voi todeta, etta tuomareilla on erilaisia kaytantOja 

sovintoihin pyrkimisessa ja erilaisia kasityksia siita milla tavoin ja kuinka 
voimakkaasti sovintoihin voi pyrkia. Sovintoihin pyrkimisessa korostuu myos 

hyvin paljon tuomarin persoona, ammattitaito ja henkilokohtaiset vuorovaiku
tuskyvyt. Sovinnoista on vain vahan saantelya, eika lainvalmisteluasiakirjois

sa ole edes esitetty minkaanlaisia tavoitteita sovintomenettelylle. Toisaalta 

sovintotoimintaa on luonteensa vuoksi hyvin vaikea ohjata saatelyn avulla. 
Joka tapauksessa tuomarien kaytantojen vaihtelua kuvaa hyvin Rovaniemen 

hovioikeuspiirin laatuhankkeessa tehty huomio: 

"Menettelytavat sovintoon pyrkimisessa ovat vaihdelleet. Osa vastan
neista oli yrittanyt aikaansaada sovinnon puhelimitse jo kirjallisessa 
valmistelussa. Osa oli pyrkinyt sovintoon valmistelunjoka vaiheessa 
ja osa myos p1Uikasittelyn kuluessa. Osa vastanneista oli esittanyt itse 
sovintoa kaikkien asianosaisten lasnaol!essa. Osa taas oli varannut 
asianosaisille mahdollisuuden tai oli kehottanut heita neuvottelemaan 
sovinnosta kesken1Uin. Osa vastanneista ei ollut itse aktiivisesti muka
na vaikuttamassa sovinnon tekemiseen. Vastanneista vain harvat 
olivat ilmoittaneet tehneensa sovintoesityksen."104 

103 Ks. liitetaulukko 78. 

104Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen tyoryhmaraportteja IV, 29. 
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On toisaalta huomattava, ettei tuomareille ole toistaiseksi jarjestetty minkaan
laista sovintomenettelykoulutusta. Jatkossa olisi tarpeen kouluttaa tuomareita 
neuvottelu- ja sovittelutaidoissa. Nayttaisi myos silta, etta tulevaisuudessa 
erilaisten vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien ja sovittelun merki
tys tulee korostumaan niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin. 

Oikeusministerion sovittelutyoryhma onkin ehdottanut mietinnossaan 

7.3.2003, etta Suomessakin otetaan kayttoon Norjan mallin mukaisesti 
tuomioistuinsovittelu, jossa tuomari tai joku tuomioistuimen ulkopuolinen 
henki!O sovittelee siviiliriitaa normaalin tuomioistuinprosessin ulkopuolella. 
Sovittelu merkitsisi siis vaihtoehtoa oikeudenkaynnille. Ehdotuksen taustalla 
on ajatus moniovisesta tuomioistuimesta ja tuomioistuimen toiminnasta 
asiakaslahtaisena menettelyna. Uusimuotoisessa tuomioistuinsovittelussa ei 
pyrittaisi tasmallisesti perusteltuihin, todisteisiin perustuviin ja voimassa 
olevan oikeuden mukaisiin ratkaisuihin. Sen sijaan Hihdettaisiin osapuolten 
tilanteesta ja yritettaisiin saada heidat lOytamaan konfliktiin ratkaisu ja 
sitoutumaan siihen. Ehdotuksessa on esitetty, etta tuomioistuinsovittelu tulisi 
nykyisin kaytossa olevan sovintomenettelyn rinnalle, joten nykyista menette

lya ei olisi tarkoitus kumota. 105 

3. 7 J ohtopiHitOksia 

Kuten edellisissajaksoissa on kaynyt ilmi, siviiliprosessia koskevien saannos
ten tulkinnassa ja soveltamisessa tuomioistuimissa on runsaasti vaihtelua. 
Vuoden 1993 alusta voimaan tullut uusi siviiliprosessi vuoden 2003 alusta 

voimaan tulleine korjauksineen antaa mahdollisuudenjoustaville menettelyil
le. Tuomarin persoona korostuu aiempaa enemmanja menettely on aiempaa 
informaalimpaa. Etenkin riita-asioiden valmistelu seka sovintoihin pyrkimi
nen ovat muuttaneet perustavalla tavalla siviiliprosessin luonnetta. 106 Osaltaan 
tama muutos on voinut johtaa aikaisempaa vaihtelevampiin kaytantaihin. 
Toisaalta on huomattava, ettei ole selkeaa kuvaa siita, kuinka yhtenaista tai 
epayhtenaista oikeudenkaytto on ollut ennen siviiliprosessiuudistusta, koska 
silta ajalta ei ole saatavilla empiirisia tutkimuksia tai selvityksia. Nain ollen 
ei ole selkeaa kuvaa siita, ovatko kaytannot sen epayhtenaisempia kuin 
aiemminkaan. 

105 Oikeusministerio. TyoryhmamietintO 2003:2. 

106 Ks. Haavisto 2002. 
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OikeudenkaytOn yhtenaisyys on tuomioistuintoiminnalle asetettu 
tavoite ja sellaisena oikeustieteellinen ideaalimalli oikeudenkaytosta. Empii

risten tuomioistuintutkimusten vakiohavainto lansimaissa on ollut se- niin 

kauan kuin niita on tehty- etta tuomareiden ja tuomioistuinten kaytannot 
vaihtelevat. Empiirisesta nakokulmasta voidaankin sanoa, etta oikeudenkaytto 

on aina vaihtelevaa. Jos siis havaitaan jonkinlaista vaihtelua kaytannoissa, se 

ei viela kerro kovin paljon, mika merkitys vaihtelulla on tai miten sita pitaisi 
arvioida.Voi myos ajatella, etta eri prosessilajeissa yhtenaisyytta tulisi arvioi

da jossain maarin erilaisilla kriteereilla. Dispositiivissa riita-asioissa osapuo
lilla on valta jarjestaa asia haluamallaan tavalla ja heidan nakemyksilleen 

voidaan antaa suurempi merkitys prosessinkin osalta kuin esimerkiksi ri
kosasioissa. 

Erilaisten alioikeusuudistusta arvioivien tutkimusten pohjalta voidaan 
sanoa, etta tuomareilla on vaihtelevia kaytantOja, jotka asianajajat kokevat 

ongelmallisina. Toisaalta tuomareiden nakokulmasta myos asianajajilla on 

vaihtelevia toimintatapoja, jotka he kokevat ongelmallisiksi. On kuitenkin 

huomattava, etta enempaa tuomarit kuin asianajajatkaan eivat ajattele kaikilta 

osin yhdenmukaisesti ja se mika yhden mielesta on ongelma, ei taas nayttaydy 
ongelmana toiselle. 

Empiiristen selvitysten perusteella nayttaisi silta, etta valtaosa tuoma

reistaja tuomioistuimista toimii suhteellisen hyvin. Joiltain osin yksittaisten 
tuomareiden ja tuomioistuinten prosessisaannosten soveltamiseen liittyy 

kuitenkin ongelmia. Monet tuomaritja asianajajat ovat olleet sita mielta, etta 

tallaisissa tapauksissa kyse ei yleensa ole ollut niinkaan nykyisten proses

sisaannosten toimimattomuudesta, vaan enemmankin yksittaisten tuomarien 

henkiiOon liittyvista ominaisuuksista. Etenkin vuonna 2004 julkaistavaa 

sovintotutkimusta varten tehdyissa haastatteluissa nousi hyvin paljon esiin 

myos nakemys, jonka mukaan nykyprosessi toimii hyvin, jos seka puheenjoh
taja etta asiamiehet ovat asiansa osaavia. Nain ollen on epailtavissa, etta 

kaikilta osin ongelmallisiksi koettuja kaytantOja ei kyeta muuttamaan pelkas

taan prosessisaantOja uudistamalla. Samalla on myos muistettava, etta vuoden 
1993 alioikeusuudistuksessa kyse on hyvin laajasta uudistuksesta, jonka 
toteutuminen vie pitkan aikaaja edellyttaa myos tuomarikulttuurin muutosta. 

Tamankaltainen muutos lienee kaynnissa, silla jotkut uudistuksen alkuvai

heessa esiintyneet ongelmat ( esim. prekluusiosaannon soveltaminen) ovat 

vahentyneet ajan kuluessa. 107 

1
"

7 Vuoden 1997 kyselyssa kavi ilmi, etta karajaoikeudet olivat joissain tapauksissa 
prekludoineetjopa oikeuslahteita. Ervasti 1998, 82. 
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Siviiliprosessia koskevia saannoksia on uudistettu runsaasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Nayttaisi silta, etta huomiota olisi kiinnitettava 
myos muun tyyppisiin toimenpiteisiin kuin saantelyyn prosessin laadun 
parantamiseksi.108 Onkin korostettu, etta oikeudenkayton laatu kehittyy vain 
tuomarikunnan sisaisen keskustelun, tyoskentelynja sitoutumisen tuloksena. 
Etenkin tuomioistuinten riippumattomuuden vuoksi tuomioistuinten toimin
nan laadun parantamista ei voida kovin paljon ohjata ulkopuolelta kasin. 109 

Ennen kaikkea olisikin kiinnitettavii huomiota 1) tuomarien rekrytointiin, 
2) koulutukseen, 3) tuomioistuinten laatuhankkeisiin, 4) aikaisempaa vah
vemman tuomari-identiteetin luomiseen samoin kuin 5) aikaisempaa asiantun
tevamman asianajajakunnan kehittamiseen, jolla niin ikaan olisi vahvempi 
yhtenainen ammatti-identiteetti ja ammattietiikka. Lisaksi tarvittaisiin 
6) laatumittareita tuomioistuinten tyon laadun arvioimiseksi. 11° Kollegiaalista 
paatOksentekoa kiirajaoikeuksissa olisi syyta myos lisata, koska nykyjarjestel
massa tuomareilla on hyvin vahan kokemuksia muiden tuomareiden toimin
nasta siviiliprosessissa. 

108 Ongelma on kuitenkin se, ettii lukuisten osittaismuutosten myota oikeudenkaymiskaa
resta on tullut hyvin vaikeaselkoinen ja se pitaisi uusia kokonaisuudessaan johdonmukai
seksi kokonaisuudeksi. 

109 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen tyoryhmaraportteja III, 13. 

110 Rovaniemen hovioikeuspiirin Jaatuhankkeessa on tarkoitus aloittaa tallaisten mittarei
den kehittaminen vuonna 2004. 



4 RIKOSPROSESSIN TOIMIVUUS 

4.1 Yleiskuva rikosprosessin toimivuudesta 

Uudet rikosprosessia koskevat saannokset tulivat voimaan 1.10.1997. Rikos

prosessin uudistamista koskevaa hallituksen esitysta (HE 1995:82 vp.) on 

kritisoitu uudistukselle esitettyjen perusteluiden niukkuudesta. Virolaisen 
mukaan esityksessa ei ole otettu huomioon kansainvalisten velvoitteiden ja 

perusoikeussaannosten rikosprosessille asettamia vaatimuksia. Esityksessa ei 
ole myoskaan pohdittu laajemmin rikosprosessin merkitysta kriminaalipolitii

kassa tai sen nykyista toimintaymparistoa. Puutteena on pidetty myos sita, 
ettei lainsaadannon uudistamisen yhteydessa ole keskusteltu rikosprosessin 

arvoista, funktioista tai tavoitteista. 111 

Eduskunnan lakivaliokunta toi mietinni:isstUin esiin, etta hallituksen 
esityksessa uudistuksen tavoitteita ei ole selostettu itsenaisesti. Sen 
sijaan ne on kerrottu uudistetun riita-asiain menettelyn tavoitteiden ja 
keinojen kautta. Lakivaliokunnan mukaan "hallituksen esityksessa 
kaytetty kirjoitustapa ei anna lukijalle selkeaa kuvaa uudistuksen 
tavoitteista eika sovellettavista prosessiperiaatteista". Valiokunnan 
mukaan perusoikeuslainsaadanti:ia ei myi:iskaan ole kylliksi huomioi
tu.112 

Uuden rikosprosessin toimivuuttaja ongelmia ei ole toistaiseksi tutkittu 
kattavasti. Tassa raportissa pyritaan kuitenkin erilaisten hajatietojen avulla 

luomaan yleiskuvaa rikosprosessin keskeisista ongelmakysymyksista. Hyvak

si on voitu kayttaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen asianajajille vuonna 

2003 suunnattua kyselya, Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeessa 

tuomareille ja asianajajille tehtyja kyselyita seka Oikeuspoliittisessa tutkimus

laitoksessa aiemmin tehtya tutkimusta rikosprosessista. 113 

Kuten aiemmin on kaynyt ilmi, kesalla 2002 ennen valtakunnallisen 
asianajajakyselyn lahettamista viideltatoista asianajajalta tiedusteltiin sahko-

111 Virolainen 1998, 67-68; Jonkka 1997,300--303. 

112 LaVM 911997 vp., 5. 

113 de Godzinsky 2000. 
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postitse I) Milta osin esiintyy epayhtenaisyytta a) siviili-, b) rikos- ja c) hal

lintoprosessissa?, 2) Milta osin epayhtenaisyys on ongelmallisinta?, 3) Ovatko 

neuvottelukunnan esittamat esimerkit oikeita eli onko niissa ongelmiajajos 

on, milta osin (esim. mihin viittaa epayhtenaisyys todistajien kuulustelussa)? 

Nain pyrittiin kartoittamaan alustavasti mahdollisia ongelmia, joihin laajassa 

kyselyssa kannattaisi keskittya. Seuraavassa esimerkkeja asianajajien vastauk

sista: 

"Esimerkki uuden ROL:n toteutumisesta: avustin vastaajaa pahoinpi
telyjutussa, jonka piti olla esi!Hi tammikuussa. Puheenjohtaja sairastui, 
joten piUikasittely peruttiin. Jo tata ennen asianomistaja oli kuollut, 
mista kukaan ei meille kertonut (kunjuttua seuraavan kerran kasitel
laan syksylla, syyttajan haasteessa on kohdassa todistelu edelleen 
asianomistajan kuuleminen). Seuraavan kerran jutun piti olla esilla 
maaliskuussa. Menin paikalle paamiehen kanssa. Kysyessani haaste
miehelta aikatauluista, han totesi, etta juttu on taas peruttu, eiko 
kukaan ole huomannut teille kertoa. Talla kertaa perumisen syy oli se, 
etta jutun uusi syyttaja (kolmas jarjestyksessa) oli pyytanyt poliisilta 
lisatutkintaa sukuselvityksen suorittamiseksi . Tama sen vuoksi, etta 
saadaan selville kuolleen asianomistajan oikeudenomistajat. No poliisi 
ei ollut kolmessa kuukaudessa tehnyt asian eteen mitaan." 

"-rikosasioiden ongelma nuorten jutuissa juttujen (liian) no pea esille
tulo niin, ettei avustajaa ehdita hankkia ajoissa (ks . asianajajaliiton 
aloite tasta). Nuorten rikosasioita pohditaan talla hetkella monessa 
toimikunnassa, ei siihen oikeusturva-asiainneuvottelukunnan resursse
ja enaa taideta tarvita. 
- rikosasioissa vaihtelua on siina kuka suorittaa vastaajan paakuuluste
lun (syyttaja vai vjan avustaja vai tuomari) 
- rikosasioissa todistusteemat on lahes kuollut kirjain" 

"Epayhtenaisyys todistajien kuulustelussa on seuraavaa: Kuka aloittaa 
todistajien kuulustelun. Kuinka kauan saa kayttaa aikaa. Kuinka 
paljon saa painaa paalle. Kuinka vaikeaksi todistajien kuuleminen 
tehdaan." 

"Todistajainkuulustelussa on kylla ongelmia eli esim. se kuka (pu
heenjohtaja, syyttaja vai oma avustaja) suorittaa todistajan paakuulus
telun ja kuka vastakuulustelun ja milloin saa esittaa johdattelevia 
kysymyksiaja saako samoja asioita kysya uudestaan vastakuulustelus
sa. Ongelmia tuottaa mytis kertomuksen muuttaminen esitutkintaker
tomukseen nahden. Prekluusio ei juuri koske rikosjutun vastaajia eika 
todistusteemoja yleensa vaadita edes rikosjutun ulkopuolisten todista
jien osalta, teemana kun yleensa on "havainnot tapahtumista". Kirjal
lista valmistelua ja valmisteluistuntoja tulisi kayttaa rikosasioissa 
huomattavasti nykyista enemman." 
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"- todistajien kuulemisen yhteydessa tuomarien suhtautuminen esitut
kinnassa annettuihin kertomuksiin vaihtelee myos paljon. Toiset 
tuomarit antavat osapuolten viittailla esitutkintakertomukseen 'milloin 
ja miten sattuu', toiset taas ainoastaan silloin, kun todistajan kertomus 
selvasti poikkeaa esitutkinnassa annetustaja talloinkin vain nimeten 
oikeudenkayntiaineistoksi tarkasti se sivu ja kohta, johon esitutkinnas
sa vedotaan. Mikali rajaton viittailu esitutkintaan sallitaan vesittyy 
koko todistajan kuulemismenettely oikeudessa- talloin kuulemisesta 
tulee kvasikuuleminen ja tosiasiassa todistajan esitutkinnassa antama 
lausuma tulee tuomion pohjaksi. Kun tiedamme miten esitutkintaker
tomuksien sisallot usein muodostuvat ei tata asiantilaa voida pitaa 
kovinkaan hyvana oikeusturvan kannalta." 

Valtaosa asianajajista oli sita mielta, etta kaytannot eri tuomarien valilla 

vaihtelevat. Tiivistetysti asianajajat nostivat esiin etenkin seuraavanlaisia 
ongelmia rikosprosessissa: 

1) tuomareiden aktiivisuus todistajien kuulustelussa vaihtelee 
2) epayhtenaisyytta siina, sallitaanko johdattelevat kysymykset 
3) epayhtenaisyytta kuulustelussa ja vastakuulustelussa; esim. missa 

jarjestyksessa kuulustellaan 
4) epayhtenaisyytta asioiden kasittelyjarjestyksessa 
5) todistusteemat 
6) prosessisuunnitelman puute 
7) valmistelun vahii.isyys 
8) erilaista kaytantoa esitutkintamateriaalin kasittelyssa 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselyssa asianajajille vuonna 2003 
tiedusteltiin avokysymyksella kolmea keskeisinta ongelmaa rikosprosessissa. 
Avokysymyksiin vastattiin melko huonosti- osin ilmeisesti sen vuoksi, etta 
monet asianajajat eivat hoida lainkaan rikosjuttuja. Kaksi kritiikin kohdetta 
oli kuitenkin toistuvia: rikosprosessin hitaus seka poissaolot, lykkaykset tai 
peruutukset prosessissa. Yksittaisissa vastauksissa nostettiin esiin myos 

valmistelun puutteellisuus, nayton arviointi, maksuttoman oikeudenkaynnin 
palkkioiden pienuus, tuomioiden perustelut, prosessinjohtotyylien kirjavuus 
seka puheenjohtajan tai syyttajan huono ammattitaito seka esitutkintamate
riaalin hyodyntaminen prosessissa. 

Asianajajilta tiedusteltiin myos sita, vaihtelevatko tuomareiden kaytan
not rikosprosessissajoiltain osin. Kysymysten laadinnassa kaytettiin hyvaksi 
tietoja, joita oli saatu edella mainitussa sahkopostitiedustelussa viideltatoista 
asianajajalta. Asianajajilta kysyttiin, onko tuomareiden kaytannoissa paljon 
vaihtelua 1) siina kuka suorittaa pii.akuulustelun (pj, avustaja, syyttaja), 
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2) siina, salliiko tuomari johdattelevat kysymykset, 3) kuulustelujarjestykses

sa (kuulustelu, vastakuulustelu), 4) siina, kuinka tarkkaan vaatii todistustee

moja ilmoitettavaksi, 5) esitutkintamateriaalin kasittelyssaja huomioonotta

misessa, 6) asioiden ulkoisen kulun jiirjestamisessa. 

Kuten kuviosta 24 nakyy kuulustelujarjestystii lukuun ottamatta kaikis

sa esitetyissa asioissa yli puolet asianajajista on sita mielta, etta tuomareiden 

kiiytiinnot vaihtelevat ainakin jonkin verran. Toisaalta on huomattava, etta 

asianajajien mukaan rikosprosessissa vaihtelua esiintyy vahemman kuin 

siviiliprosessissa. Kun vastaavantyyppisia kysymyksia tehtiin siviiliprosessis

ta, vastauksissa painottuivat huomattavasti enemman nakemykset, joiden 

mukaan vaihtelua on paljon tai erittain paljon. Tulos on jossain miiiirin 

ennakko-oletusten mukainen, silla rikosprosessissa oikeusturvaodotukset ja 

yhtenaisyysvaatimukset ovat lahtOkohtaisesti korkeammalla tasolla kuin 

siviiliprosessissa, jossa yleensa kasitellaan dispositiivisia riita-asioita. Toi

saalta yhtenaisesti ohjeistettu syyttajakunta saattaa olla omiaan yhtenaista

maan kaytantOja. 
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Kuvio 24 Tuomareiden kaytantOjen vaihtelu rikosprosessissa 2003 114 

Kokonaisuudessaan nayttaisi silta, etta tuomareiden kaytannoissa on ainakin 

kohtalaisesti eroa rikosprosessissa. Joissain tapauksissa kaytantOjen vaihtelus-

114 Ks. absoluuttiset luvut liitetaulukko 8-9. 



67 

ta on myos miUi. ilmeisimmin haittaa asioiden kasittelylle, eika asianajajilla 

ole aina selkeaa kuvaa etukateen, miten prosessi tulee etenemaan. Vahim
maisvaatimuksena onkin se, etta tuomareiden tulisi selkeasti kertoa osapuolil
le, kuinka prosessissa edetaan, vaikka kaytannot vaihtelisivatkin. 

4.2 Juttujen peruuttaminen ja kasittelyajat 

Kuten edella kavi ilmi, asianajajat pitavat rikosprosessin suurimpana angel
mana hitautta seka juttujen peruuttamista tai lykkaysta. Oikeuspoliittisessa 
tutkimuslaitoksessa keratti in vuonna 1999 kaikkiaan kahdestakymmenesta 

karajaoikeudesta tietoja juttujen peruuttamisista ja kasittelyajoista. 115 Tutki
muksen mukaan rikosprosessissa kasitellyista j utuista (N=S 011) 31 % 

peruutettiin ja yksi prosentti lykattiin. Ratkaisuun paattyi siis 68 prosenttia 
jutuista. Peruutuksista val tao sa, 79 prosenttia johtui vastaajan poissaolosta. 

Yli puolet juttujen peruutuksista johtui siita, ettei vastaajaa oltu saatu haaste

tuksi oikeudenkayntiin. 

Rikosjuttujen lykkayksia pidettiin ongelmana jo ennen vuoden 1997 

rikosprosessiuudistusta. Uudistuksessa lisattiinkin tuomioistuinten mahdolli

suuksia tutkia ja ratkaista asia vastaajan poissaolosta huolimatta, jotta turhilta 
lykkayksilta valtyttaisiin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen 

mukaan hieman yli viidesosa tapauksista ratkaistiin vastaajan poissaollessa. 
Nain allen tata mahdollisuutta kaytettiin hyvaksi suhteellisen usein. Yleisinta 

tuomitseminen vastaajan poissaollessa ali huumausainerikoksissa, joista 
tallaisia tapauksia ali kolmannes. Tutkimuksen mukaan asian ratkaiseminen 

ilman vastaajan lasnaoloa vaihtelee kuitenkin eri karajaoikeuksissa. Tata on 

pidetty vastaajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta ongelmallisena. 

Tutkimuksen mukaan rikosasioiden kokonaiskasittelyajat haasteen 

tiedoksiannosta tuomioon vuonna 1998 vaihtelivat 0 vuorokaudesta 2 776 

vuorokauteen. Kokonaiskasittelyaikojen keskiarvo haasteen tiedoksiannosta 
tuomioon ali 43 vuorokauttaja mediaani 28 vuorokautta. Nain allen kasittely

ajat olivat keskimaarin suhteellisen lyhyita. On kuitenkin huomattava, etta 
aika esitutkinnasta tuomioon on usein huomattavasti pidempi. Lyhyimmat 

kasittelyajat olivat rattijuopumus- ja liikennerikoksissa, joissa on myos 

suhteellisen vakiintunut rangaistuskaytantO. Pisimmat kasittelyajat olivat 

11
j de Godzinsky 2000. 
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talousrikoksissa ja huumausainerikoksissa. 116 Tilastokeskuksen ti lastojen 
mukaan vuonna 2001 rikosasioiden keskimaarainen kasittelyaika saapumis

paivastii paatOspaivaan oli 2 kuukautta 20 paivaa. Yli puolet rikosjutuista 
saatiin piiiitOkseen aile kahdessa kuukaudessa. Vain kymmenessa prosentissa 

jutuista kasittely kesti pidempiian kuin puoli vuotta. Kasittelyajat vaihtelivat 
myos eri karajaoikeuksissa.l\7 

Tuomioistuimilla on useita mahdollisuuksia toimia vastaajan ollessa 
poissa paakasittelysta kuten uhkasakon maariiaminen, vastaajan noutaminen 

paakasittelyynjajuttujen pilkkominen. Eri yhteyksissa on korostettu myos ns. 
keguajattelua. Sen mukaan rikosprosessin toimivuus edellyttaa eri toimijoiden 

eli poliisin, syyttajan, asianajajien ja tuomioistuimen yhteista panosta ja 
yhteistyota. 118 

4.3 Todistelu 

Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeessa tehtiin kesalla 2001 todistelua 

koskeva kysely tuomareille, asianajajille ja syyttajille. Kysely toimitettiin 
36:lle tuomarille, 27:1le syyttajalle, 72 :lie asianajajalle ja 27:lle yleiselle 

oikeusavustajalle. Kyselyyn vastasi tuomareista 75 %, syyttaj ista 44 %, 
oikeusavustajista 22% ja asianajajista 19 %. 11 9 Koska vastausprosentit ovat 

melko alhaisia ja siten tuloksetkin vain suuntaa-antavia, ei kyselyn tuloksia 
ole mielekasta kuvata lukuina- etenkiiiin, kun laatuhankkeen raportissa ei 

esitelty erikseen tuomareita koskevia tuloksia, vaikka heilla oli hyva vastaus

prosentti. Laatuhankkeessa saadut tulokset voidaan kuitenkin tiivistaa mm. 

seuraaviin johtopaiitOksiin: 

1) Tuomareiden kayti:into vaihtelee siina, kuka aloittaa vastaajan 
paakuulustelun. Yleisin kaytanto nayttaisi olevan se, etta kuulustelun 
aloittaa virallinen syyttaja. Melko usein sen tekee myos puheenjohtaja. 
Harvinaisinta on, etta sen aloittaa vastaajan avustaja. 

116 de Godzinsky 2000, 38--42. 

117 Oikeustilastollinen vuosikirja 2002. SVT 2002:18, 258. 

118 Karvonen 2003 , 175. 

119 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen tyi:iryhmaraportteja III, 
41-66 seka liite 3. 
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2) Melko usein rikosprosessissa hyvaksytlliin todistusteemaksi "tapahtu
mainkulku", eika sen maarittelya edellyteta konkreettisten tunnusmer
kistojen perusteella. 

3) Esitutkinnan suorittanutta poliisia kuullaan todistajana oikeuden
kaynnissa vain harvoin. 

4) Vastaajalta pyydetaan yleensa kirjallinen vastaus ennen paakasitte
lya. 

5) Uusia todistajia nimetaan vain harvoin paakasittelyssa. 

6) Tuomareiden kaytannot vaihtelevat siina, taydennetaanko esitutkin
taa, jos asian vireilletulon jalkeen nimetaan uusia todistajia. 

7) Paaosin oikeudenkaynnissa toteutuu jako paakuulusteluun, vasta
kuu lusteluun ja taydentavaan kuulusteluun. Epakohtia on kuitenkin 
talta osin, koska pienempi joukko vastaajista katsoi, etta jako tapahtuu 
vain harvoin tai ei koskaan. 

8) Todistajien kuulustelun aikatauluttaminen toteutuu varsin usein. 

9) Paakuulustelussa sallitaan johdattelevia kysymyksia vain harvoin. 

1 0) Todistajan kuulustelussa sallitaan usein todistusteemojen ulko
puolelle menevia kysymyksia. 

11) Todistajankuulustelussa ei yleensa sallita esittaa kiellettyja tai 
muuten sopimattomia kysymyksia. 

12) Yleensa kirjalliset todisteet luetaan niilta osin kuin ne halutaan 
oikeudenkayntiaineistoon 

13) Esitutkintapoytakirjaan merkitty lausuma otetaan yleensa oikeu
denkayntiaineistoksi vastakuulustelussa tai taydentavassa kuulustelus
sa lukemalla silta osin kuin siihen vedotaan. Jotkut tuomioistuimet 
kuitenkin ottavat lausumat oikeudenkayntiaineistoksi jo paakuuluste
lussajajotkut ottavat ne edelleen kirjal\iseksi todisteeksi. 

14) Useimmat karajaoikeudet nayttavat jarjestaneen yhteispalaverin 
syyttajien ja asianajajien kanssa. Palaverissa on annettu yleisohjeita 
todistelumenettelysta. Yleisohjeiden antaminen kasittelyn yhteydessa 
sen sijaan on harvinaista. Todistajia informoidaan usein ennen kuulus
telua. 
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Laatuhankkeessa on esitetty useita suosituksia todistajien kuulustelusta. 
Suositusten mukaan esimerkiksi todistelu tulisi kohdistaa johonkin konkreet
tiseen tunnusmerkistotekijaan, kuulustelun toimittaneen poliisin kuulemista 
todistajana pitaisi yleensa valttaaja vastaajat seka heidan avustajansa on 
saatava toimimaan niin, ettei uutta todistelua ilmoiteta vasta paakasittelyssa. 
Lisaksi on tuotu esiin, etta muissa kuin selvissa asioissa vastaajilta pyydetaiin 
kirjallinen vastaus ennen paakasittelya ja jos ilmoitetaan sellaisia todistaj ia, 
joita ei ole kuulusteltu esitutkinnassa, esitutkintaa taydennetaan. On myos 
katsottu, etta todistelu tulisi selkeasti vaiheistaa paakuulusteluun, vastakuu
lusteluunja paakasittelyyn. Puheenjohtajan tulisi myos estaajohdattelevien 
kysymysten esittaminen paakuulustelussa. Suosituksissa on niinikaan koros
tettu, etta asianosaisia, avustajia ja todistajia pitaa informoida menettelyta
voista todistelun alussa. 

Lahes kaikki kyselyyn vastanneet olivat myos sita mielta, etta heilla 
olisi tarvetta osallistua todistelua koskevaan koulutukseen. Vastaajat olivat 
myos sita mielta, etta koulutus pitaisi jarjestaa yhteistyossa tuomarien, syytta

jien ja avustajien kesken. On huomattava, etta selvitys koskee vain Rovanie
men hovioikeuspiiria. Laatuhankkeen raportissa onkin todettu, etta siihen 
liittyvissa karajaoikeuksissa menetellaan paaosin aikaisemmin laatuhankkees
sa sovitulla tavalla. Ei siis ole kuvaa siita, ovatko kaytannot erilaisia hovioi
keuspiireissa, joissa laatuhankkeita ei ole kaynnistetty. 

4.4 Tuomarin materiaalinen prosessinjohto 

Materiaalisella eli aineellisella prosessinjohdolla tarkoitetaan tuomioistuimel
le kuuluvaa asian selvittamisvelvollisuutta, jonka tarkoituksena on asianosais
ten esittaman aineiston tarkentaminen ja sen rikastuttaminen tai rajoittami
nen.120 Kaytannossa tama tarkoittaa sita, etta tuomioistuimen on aktiivisesti 

esitettava asianosaisille sellaiset kysymykset, jotka ovat tarpeen jutun selvitta
miseksi. Toisaalta sen avulla kasittelysta rajataan pois siihen kuulumattomat 
asiat. 121 Usein on kuitenkin katsottu, etta kovin pitkalle meneva materiaalinen 
prosessinjohto voi vaarantaa tuomarin puolueettomuuden. 122 

12
" Virolainen 1988, 31 ja 52. 

121 Wagner-Prenner 2003, 439. 

122 Virolainen 1988, 130- 139. 
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Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeessa tehtiin vuonna 2001 

kysely hovioikeuspiirin tuomareille materiaalisesta prosessinjohdosta. Heista 

85 prosenttia (N=32) vastasi kyselyyn. 123 Kyselyn tulokset voidaan tiivistaa 

seuraavasti: 

1) Tuomarit olivat paaasiassa tyytyvaisia haastehakemusten laatuun, 
eika haastehakemusten taydennystarvetta koettu suureksi ongelmaksi. 
Noin puolet tuomareista oli silloin talloin taydennyttanyt haastehake
musta. Yleensa syyna olivat puutteet teonkuvauksessa tai todisteluun 
liittyvat kysymykset. Taydennyttaminen tapahtui tavallisimmin puhe
limitse. 

2) Lahes kaikki tuomarit olivat tutustuneet esitutkinta-aineistoon 
etukateen ainakin suuremmissajutuissa mm. istuntokasittelyn ajan 
arvioimiseksi seka asian ratkaisemiseksi vastaajan poissaolosta huoli
matta. N oin puolet tuomareista oli silloin tal loin taydennyttanyt 
esitutkintaa ennen piiiikasittelya vastaajan ilmoittaman uuden henkilo
todistelun vuoksi . Tiiydennyttaminen tapahtui aina vapaamuotoisella 
ilmoituksella syyttajalle. 

3) Tuomareista kaksi kolmasosaa oli kayttanyt kyselyoikeuttaan 
aktiivisesti ja yleensa kyselyaktiivisuus oli lisaantynyt ROL:n voi
maan tulon jalkeen. Kyselytarve oli aiheutunut useimmiten asianomis
tajan vaatimusten selvittamisesta, vastaajan vastauksesta syytteeseen 
tai asianomistajan vaatimuksiin seka syytteen teonkuvauksen epasel
vyyksista. Tuomarin katsotiin voivan kiinnittiia syyttajan huomiota 
teonkuvauksesta pois jaaneeseen tunnusmerkistotekijaan. Sen sijaan 
syyttajan huomion kiinnittamiseen uuteen vaihtoehtoiseen rangaistus
vaatimukseen tai saman rikoksen eri t6rkeysasteisiin suhtauduttiin 
vaihtelevasti. Ankarammin rangaistavaan tekoon johtavan tosiseikan 
esille ottamiseen suhtauduttiin yksimielisen kielteisesti. 

4) Kyselyaktiivisuus lisaantyi asianosaisen ollessa istunnossa ilman 
avustajaa. Yli puolet tuomareista oli sita mielta, ettei kyselyoikeutta 
saanut kayttaa syytetyn vahingoksi puolustuksen suosimisen periaat
teen ja tuomioistuimen puolueettomuuden vaarantumatta. Kyselyoi
keutta kaytettiin aktiivisesti rangaistuksen miiiiraamiseen vaikuttavien 
seikkojen selvittamiseksi. 

5) Nayton hankkiminen tuoimioistuinaloitteisesti oikeudenkaymiskaa
ren 17 luvun 8 § nojalla oli harvinaista. Tuomioistuinaloitteiseen 
nayton hankkimiseen syytetyn vahingoksi suhtauduttiin kielteisesti. 
Sen katsottiin tulevan kysymykseen vain syytetyn eduksi. 

123 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen tyoryhmaraportteja III, 87. 
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Vuoden 2001 kyselyn perusteella laatuhankkeessa annettiin lukuisia suosituk
sia ja kysely uusittiin vuonna 2002. Tarkoituksena oli selvittaa, oliko tuoma
reiden tyoskentelytavoissa tapahtunut muutoksia. Uuteen kyselyyn kuitenkin 
vastasi 39:sta tuomarista vain kymmenen. 124 Aineiston ohuuden vuoksi 
vuoden 2002 kyselyn tuloksia ei ole kasitelty tassa. 

4.5 Johtopaatoksia 

Rikosprosessin kaytannon toimivuudesta on saatavilla vain vahan tietoja. 
Keskeinen ongelma rikosprosessissa nayttaisi kuitenkin olevan juttujen 

peruuttaminen asianosaisen poissaolon vuoksi. Valtaosa peruutuksista on 
johtunut siita, ettei vastaajaa ole saatu haastettua oikeudenkayntiin.Tuomarei
den kaytannoissa on myos vaihtelua monin osin, vaikka ei ilmeisestikaan yhta 
paljon kuin siviiliprosessissa. Vaihtelua nayttaisi olevan ainakin jonkin verran 
kuulustelujarjestyksessa, johdattelevien kysymysten sallimisessa, todistustee
mojen tarkkuusvaatimuksissa seka esitutkintamateriaalin kasittelyssa oikeu
denkaynnissa. 

Jatkossa olisi syyta kaynnistaa tutkimushanke, jossa selvitettaisiin 
empiirisesti rikosprosessin toimivuus kaytannossa. Myos lakivaliokunta on 
korostanut, etta rikosprosessiuudistusta on seurattavaja ryhdyttava tarpeen 
vaatiessa toimenpiteisiin saannosten korjaamiseksi. 125 Tutkimusta tarvitaan 
paitsi rikosprosessista tuomioistuimessa myos esitutkinta- ja syyttamisvaiheis

ta. Lisaksi tarvitaan tuomioistuinlaitoksen sisalla laatuhankkeita, joiden avulla 
voidaan pyrkia yhtenaisempiin kaytantOihin. Pitaisi myos pyrkia lisaamaan 
toimenpiteita, joiden avulla peruutusten maaraa rikosprosessissa voitaisiin 
vahentaa. 

124 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen tyoryhmaraportteja IV, 11. 

125 LaVM 9/1997 vp., 16-1 7. 



5 HALLINTOLAINKA YTON TOIMIVUUS 

5.1 Taustaa 

Hallintolainkayttoa osana hallinnon oikeusturvajarjestelmaa uudistettiin 

merkittavasti vuoden 1996 hallintolainkayttOlailla (HLL 586/1996), johon 

koottiin keskeisimmat hallintolainkayttoviranomaisissa noudatettavat menet

telysaannokset. Uudistuksen tarkoituksena oli parantaa kansalaisten oikeus

turvaa saantelemalla selkeasti yleislakiin muutoksenhaku hallintoviranomais
ten paatoksista hallitusmuodon 16 § :n sekaEuroopan ihmisoikeussopimuksen 

(EIS) 6 artiklan edellyttamalla tavalla. Hallintolainkayttolaki ei kuitenkaan 
saantele hallinto-oikeusprosessia tasmall isesti, vaan j attaa proses sin muotou

tumisen pitkalti HLL 33 §:n sisaltaman niin sanotun virallisperiaatteen 
varaan, mika mahdollistaa erilaisia tuomioistuimittain tai kokoonpanoittain 

vaihtelevia kaytantaja. 126 

Tass a tutkimuksessa tarkoituksena on ollut selvittaakeskeisia ongelmia 

hallintoprosessissa seka erityisesti epdyhtendisid kdytdntajd hallintolainkay
tOssa. Myos hallintoprosessin osalta tutkimus on esiselvityksenomainen. 

Perinteisesti hallintolainkayttOa on tutkittu osana hallinto-oikeutta eika 
prosessioikeutta, mista syysta hallintoprosessi itsenaisena tutkimuskohteena 

ei ole saanut kovin paljon huomiota. HallintolainkayttOa koskevaa empiirista 
tutkimusta ei Suomessa ole juurikaan tehty aikaisemmin. 127 Hallintolainkayt-

126 HLL 33 §: Valitusviranomaisen on huolehdittava siitd, etta asia tulee selvitetyksi, ja 
tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai pddtoksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitd 
lisdselvitystd asiassa tulee esittdd. Valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta 
selvitystd siind laajuudessa kuin kdsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian 
laatu sitd vaativat. Virallis- eli selvittamisperiaate toisin sanoen asettaa tuomioistuimelle 
velvollisuuden selvittaa asian materiaalinen totuus sen sijaan, etta tuomioistuin tekisi 
ratkaisunsa tasmallisten prosessuaalisten saantOjen mukaisesti pelkastaan asianosaisten 
seka hallintoviranomaisen toimittaman aineiston perusteella. 

127 OikeusministeriO asetti vuonna 1999 hallintolainkaytan horisontaaliryhman keraamaan 
aineistoa kaytdnnon kokemustenja tilastojen perusteella koskien hallintolainkayttOmenette
lyn toimivuutta, mahdollisia ongelmia ja kehittamistarpeita. Horisontaaliryhma antoi 
valiraportin toukokuussa 2000 seka jatti loppumietintansa joulukuussa 2001. Tilastoja 
hallinto-oikeuksissa seka KHO:ssa kasiteltyjen asioiden maarasta, niiden lopputuloksista 
seka eri asiaryhmien suhteellisista maarista on julkaistu Oikeusolot 2000 -katsauksessa. 
Litmala 2000, 97-131. 
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to lain tultua voimaan vuonna 1996 hallinto-oikeuksissa on jarjestetty useam
min suullisiakasittelyjaja katselmuksia, mika on korostanut hallintolainkayt
tOa prosessina ja samalla lisannyt prosessisaannostOn merkitysta hallintolain
kaytossa. 

Hallinto-oikeusmenettelyn yhtenaisyyden seka ongelmien selvittami
seksi haastateltiin kaikkiaan viittatoista tuomaria eri hallinto-oikeuksissa 
syyskuustajoulukuuhun 2002. Haastattelut suoritettiin avoimina teemahaas
tatteluina lukuun ottamatta kahden tuomarin kanssa samanaikaisestijarjestet
tya strukturoimatonta keskustelutyyppista haastattelua. 128 Haastatteluiden 
kesto vaihteli no in tunnista puoleentoista tuntiin. Haastattelutilanteet muistut
tivat vapaita keskusteluita, mika oli tavoitteenakin, ja haastateltavat kertoivat 
suhteellisen vapautuneesti kokemuksistaan hallintolainkayttolain soveltami
sestaja siita, mika heidan mielestaan on ollut hallintoprosessissa ongelmallis
ta. Tutkimustuloksia analysoitaessa on kuitenkin syyta ottaa huomioon, etta 
viidentoista haastatellun tuomarin nakemykset eivat valttamatta anna oikeaa 
kuvaa koko hallintoprosessin yhtenaisyydesta tai mahdollisista ongelmista. 
Hallintolainkayton toimivuuden selvittamiseksi lisatutkimusta tarvittaisiin 
paitsi tuomareiden myos asianajajien ja hallintotuomioistuinten asiakkaiden 
nakokulmasta. 

Tutkimushankkeen alussa oltiin yhteydessa kolmeen hallintotuomariin, 
joiden ehdotusten pohjalta valittiin haastateltavat. Haastateltavien valinnassa 
huomiota kiinnitettiin muun muassa tuomareiden pitkaan kokemukseen 
hallintolainkaytOsta, eri asiaryhmien asiantuntemukseen seka muutamien 
tuomareiden osallistumiseen hallintoprosessin kehittamiseen. Tutkimuksessa 
on edustettuna Suomen yhdeksasta alueellisesta hallintotuomioistuimesta 
seitseman. 

Haastatteluteemoja pohdittaessa kyseisten kolmen tuomarin ja kahden 
muun asiantuntijan mielipiteet otettiin huomioon. Muilta osin haastattelun 
teemat pohjautuivat Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan esiin nostamiin 
kysymyksiin, hallintolainkayttolakia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 
217/1995 vp. ), hallintolainkayttOmenettelya kasittelevaan kirjallisuuteen seka 
viidelletoista asianajajalle lahetettyyn tiedusteluun eri prosessilajien yhtenai
syydesta ja ongelmakohdista. 

Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan aloitteen mukaisesti tarkoituksena 
oli selvittaa, esiintyyko prosessisaantajen soveltamisessa epayhtenaisia 
kaytanti:ija seka onko mahdollisten epayhtenaisten kaytantojen aiheuttamat 

128 Neljlille tuomareista llihetettiin etukateen heidan pyynnosUilin kysymysluonnokset, 
jolloin haastattelu sai lomakehaastattelun piirteita, vaikka keskustelu ei aina kulkenutkaan 
tarkasti maarajarjestyksessa. 
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ongelmat huomattu ja tiedostettu hallintotuomioistuimissa. Neuvottelukunnan 
mukaan hal\intolainkayton erityispiirteet kuten varsin joustava prosessisaan
nostO, kasiteltavien asioiden moninaisuus, oikeudenkaynnin osapuolten 
keskinainen epatasapaino seka hallintoviranomaisen epamaarainen proses
siasema saattavat tietyissa tapauksissa vaarantaa oikeudenmukaisen oikeuden
kaynnin. Pyrkimyksena olikin selvittaa, miten eri hallintotuomioistuimet ja 
-tuomarit tulkitsevat prosessisaannostoa, ja onko soveltamisessa eroja 
hallinto-oikeuksien tai tuomarikokoonpanojen valilla. 

HallintolainkaytOn osalta tutkimus perustuu lahes kokonaan hallinto
tuomareiden haastatteluihin, minka vuoksi tutkimuksessa painottuu nimen
omaan tuomareiden nakokulma. Onkin syyta olettaa, etta esimerkiksi hallinto
virkamiehet tai asianajajat saattaisivat tiettyjen teemojen osalta omaksua 
hyvinkin erilaisen nakokannan kuin haastatellut hallintotuomarit. Tata 
oletusta tukevat myos tutkimuksen loppuvaiheessa pyydetyt kolmen asianaja
jan kommentit alustavasta kasikirjoituksesta. 

5.2 HallintolainkaytOn keskeiset ongelmat j a 
lainkayton yhtenaisyys 

Hallintolainkayton horisontaaliryhma totesi loppuraportissaan marraskuussa 
2001 129

, etta "hallintolainkayton perussaannoksiin ei talla hetkella liity kovin 
voimakkaitamuutostarpeita." Haastateltujen tuomareiden nakemys oli hyvin 

samanlainen. Useimmat haastatelluista tuomareista ilmaisivat olevansa 
yleisesti tyytyvdisid hallintolainkayttolakiinja pitivat sita enimmakseen hyvin 
kayttOtarkoitukseensa soveltuvana. Hallintolainkayttomenettelyn katsottiin 
olevan toivotulla tavallajoustavaa- muutamaa eriavaa mielipidetta lukuun 
ottamatta. Tama on toisaalta kiistatta edesauttanut epayhtenaisten kaytantOjen 
muodostumista paitsi hallinto-oikeuksien valilla myos niiden sisalla tuomari
kokoonpanosta riippuen. 

Toisaalta vain harvat haastatelluista pitivat kyseisia menettelyeroavai
suuksia negatiivisena piirteend, 130 mika on ensiarvoisen tarkeaa huomioon 
ottaen Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan hankkeen. Osa tuomareista myos 
huomautti, etta hallintolainkayttOa arvioitaessa on syyta ottaa huomioon, etta 

129 Oikeusministerio. Hallintolainkayton kehittaminen. 

IJo 1 otkut haastateltavista lisaksi huomauttivat, etta hallinto-oikeuksien valisia epayhtenai
sia kaytantoja on onnistuneesti yhtenaistetty prosessinjohtokursseilla, joilla on kayty Japi 
hallintoprosessin ongelmatilanteita. 
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hallintotuomioistuimissa kasiteltavien asioiden moninaisuus edellyt@i 
joustavaa prosessisaannostOa. Lahes yksimielisia haastatellut olivat siita, etta 
epayhtenaista kaytantOa loytyy niin eri hallinto-oikeuksista kuin myos hallin
totuomioistuinten sisalta. Yleisesti hallintotuomarit kuitenkin pitivat hallinto
lainkayttolain sisaltamaa joustavuutta positiivisena asiana seka prosessin 
tarkempaa saantelya tarpeettomana. Lisaksi haastateltavat huomauttivat, ettei 
prosessinjohdon saantely tasmallisella prosessilainsaadannolla valttamatta 
olisi kaikkein tehokkain keino yhdenmukaistaa hallintoprosessia, koska 
epayhtenaisyydetjohtuvat heidan mukaansa ennen kaikkea prosessisaantOjen 
erilaisesta soveltamisesta. 

"Joku harkintavalta pitaa olla. Mun mielesta sita ei pysty saatelemaan 
niin tarkasti, naita olosuhteita ... Se johtuu kerta kaikkiaan elaman 
monimuotoisuudesta, etta asiat ja tilanteet vaihtelee niin paljon. Etta 
sita ei kerta kaikkiaan pysty saatelemaan, vaikka kuinka yrittaisi." (T5) 

"Kylla mun mielesUini sita joustamisen varaa pitaa oil a. Etta se saa 
olla, mika toimii parhaiten." (T6) 

"Siina varmasti on erilaisia kulttuureja [prosessin suhteen eri hallinto
oikeuksissa],ja se on minusta hyva, etta se voi elaa ikaan kuin-- siina 
mielessa tietysti pitaisi olla tietyt kulminaatiopisteet ikaan kuin pro
sessille, ettajos sita ulkoa pain katsotaan ... pitaisi tietyt oikeusturva
kulminaatiopisteet olla." (T7) 

Ennen haastatteluiden tekemista viideltatoista asianajajalta pyydettiin heidan 
nakemyksiaan muun muassa hallinto-oikeusprosessin keskeisista ongelmista 
seka mahdo\lisista epayhtenaisista kaytannoista. Kyselyn perusteella hallinto
lainkayton ongelmakohtia nayttaisivat olevan 

a) epaselvat nayttosaannot etenkin lastensuojelujutuissa, 
b) todistusteemojen puuttuminen; seka 

c) epaselvyydet viranomaisen prosessiasemassa. 

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehtiin kevaalla 2003 asianajajakysely, 
jonka yhteydessa vastaajilta kysyttiin avokysymyksella heidan mielipidettaan 
hallintoprosessiin liittyvista ongelmista. 131 Kysymykseen vastanneista asian
ajajista (N=284) 67 prosenttia naki nimenomaan kasittelyn keston hallinto
lainkayton ongelmana, kun taas joka neljas vastaaja koki ongelmalliseksi 

131 Asianajajakyselyn toteuttamisesta tarkemmin kohdassa 1.2 Tutkimuksen tavoitteetja 
kaytetyt aineistot. 



77 

kirjallisen kasittelyn suuren maaran suhteessa suulliseen kasittelyyn. Noin 
joka kuudes vastanneista asianajajista oli lisaksi sita mielta, etta oikeuden
kayntikuluja ei korvata hallintolainkaytossa asianmukaisesti. 

Asianajajien eri nakemysten pohjalta laadittujen alustavien teemojen 
mukaisesti hallintotuomareilta kysyttiin, ovatko he kiinnittaneet huomiota 
vastaavanlaisiin ongelmiin hallintolainkaytossa. Tutkimuksessa haastatellut 
tuomarit toivoivat tiettyjen ongelmallisiksi havaittujen saannostenja kaytan
tOjen selventamista tai vahintaankin epayhtenaisten kaytanttijen selvittamista 
joidenkin kasittelyvaiheiden osalta. Yleisimmin mainittuihin ongelmakohtiin 
kuuluvat 

1) virallisperiaatteen Ja selvittamisvelvollisuuden laajuus etenkin 
yksityisen asianosaisen toimiessa hallinto-oikeudessa ilman avusta
jaa; 

2) suullisten kasittelyjen ja katselmusten jarjestaminen seka etenkin 
niiden tarpeettomuutta koskeva hallintolainkayttolain 38 §; seka 

3) todistajien kuulusteleminen tietyissa asiaryhmissa. 

5.3 Virallis- eli selvitUimisperiaate 

Hallintolainkayttolain 33 §:ssa maarataan, etta valitusta kasitellessaan hallin
totuomioistuimen on huolehdittava siita, etta asia tulee selvitetyksi. Tarvit
taessa tuomioistuimen taytyy osoittaa asianosaiselle tai paattiksen tehneelle 
hallintoviranomaiselle, mita lisaselvitysta asiassa tulee esittaa. Lisaksi 
valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta selvitysta siina laajuudessa 
kuin kasittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sita 
vaativat. 132 Hallintotuomioistuimen- kutenjokaisen lainkayttoviranomaisen 
- on ensiksikin otettava huomioon kaikki relevantit saannokset. Lisaksi 
tuomioistuimen on selvittamisperiaatteen mukaisesti selvitettava asian 
tosiseikat niin, ettei osapuolten tietamattomyys esimerkiksi kansainvalisesta 
tai Euroopan yhteison lainsaadannosta johda oikeusturvan vaarantumiseen. 

132 Virallisperiaate hallintolainkaytossa liittyy kansalaisten oikeusturvan edellyttamaan 
vaatimukseen hallinnon lainalaisuudesta. Hallberg & Ignatius & Kanninen 1997, 243-244. 
Tuomioistuinlaitoksen kehittamiskomitean III seminaariin liittyvassa muistiossaan 
Hallinnon oikeussuojajiirjestelmiin kehittiimisen painopisteitii (6.5.2002) Tarukannel 
muistuttaa, ettei virallisperiaate ensinnakaan ole itsenainen periaate vaan eriis keino 
tavoitella aineellista totuutta. Toiseksi, virallisperiaatteen merkitys vaihtelee asiasta 
riippuen, silla se onjuttulaadunja prosessitilanteen ehdollistama toimintajiirjestelmii. 



78 

Hall intoprosessissa virallisperiaate tarkoittaa toisin sanoen sita, eWi valitusvi
ranomaisen on otettava huomioon kaikki relevantit saannokset seka viran 
puolesta selvitettava asian tosiseikat seka niin, ettei osapuolten tietamatto
myys esimerkiksi kansainvalisesta tai Euroopan yhteison lainsaadannosta 
johda oikeusturvan vaarantumiseen. 133 Muutamat haastateltavista korostivat 
hallintotuomioistuinten asiantuntemusta prosessin seka eri asiaryhmat katta
vassa lainsaadannossa. Toisaalta jotkut asianajajista huomauttivat, etta 
lainsaadannon tun tern us kuuluu tuomioistuimen velvollisuuksiin prosessilaj is

ta riippumatta. 
Tuomioistuimen on tunnistettava tilanteet,joissa EY:n oikeuden normi 

tulee sovellettavaksi ja tehda ratkaisunsa huomioon ottaen seka kansallisen 
etta EY :n lainsaadannon. Hallintotuomioistuimen- kuten kaikkien tuomiois
tuinten- on tunnistettava til an teet, joissa EY :n oikeuden normi tulee sovellet
tavaksi ja tehda ratkaisunsa huomioon ottaen seka kansallisen etta EY:n 
lainsaadannon. Kuten Kanninen huomauttaa, kahden oikeusjarjestyksen 
normiston samanaikainen soveltaminen ei aina ole yksinkertaista, silla 
saadokset voivat tulia sovellettavaksi yhta aikaajoko rinnan, taydentavasti tai 

kilpailevasti. 134 Sovellettavien oikeuslahteiden moninaisuuden lisaksi tuo
mioistuimen on oltava tietoinen eri oikeusnormien valisesta hierarkiasta ja 
etusijajarjestyksesta seka otettava huomioon erilaisten oikeusnormien valilli

set ja valittOmat oikeusvaikutukset. 135 

Virallisperiaatteen nojalla lainkayttoviranomainen voi lisaksi paattaa 
todistelukeinoista, mika tarkoittaa, etta hallintotuomioistuin voi viran puolesta 
kutsua todistajia, mikali lisatodistelua tarvitaan asian ratkaisemiseksi. Hallin
totuomioistuin voi myos perustella paatOstaan sellaisella seikalla, jota asian
osaiset eivat ole itse tuoneet esiin. 136 

Haastatellut tuomarit olivat lahes yksimielisia siita, etta virallisperiaat
teeseen nojaava prosessi soveltuu erittain hyvin hallintolainkayttoon, koska se 
heidan mukaansa helpottaa asian totuuden lOytamistaja lisaksi mahdollistaa 
yksityisten asianosaisten asioimisen hallintotuomioistuimessa ilman asian~ a-

133 Hallberg 1995, 24. 

134 Kanninen 1995, 247. 

13s Maenpaa 1997,978. 

136 HallintolainkaytOssa ei kuitenkaan vallitse ehdoton virallisperiaate, sillii asianosainen 
itse piiattiiii valituksen tai hakemuksen tekemisestii painvastoin kuin esimerkiksi rikos
prosessissa, johon monesti (virallisen syytteen alaisissa rikoksissa) kuuluu oikeussuojan 
antaminen tuomioistuinlaitoksen taholta yksityisen asianosaisen tahdosta riippumatta. 
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jaa tai asiamiestii. Enemmisto haastateltavista kuitenkin koki tuomioistuimen 

selvittamisvelvollisuuden myos aiheuttavan ongelmallisia pohdintatilanteita 

tapauksissa, joissa asian selvittamisen katsottiin vaarantavan tuomioistuimen 

puolueettomuutta. Mikali tuomioistuimen selvityskeinot katsotaan toisen tai 

tietyn osapuolen hyvaksi tapahtuvaksi asianajoksi, voi haastateltavien mukaan 

prosessin puolueettomuus vaarantua, tai prosessi voi vahintaankin nayttaa 

epatasapainoiselta ulospain. 

"Taalla kauheastijoutuu miettimaan.-- Mita hallinto-oikeus voi tai ei 
voi tehda? Eika niihin juuri oikeita vastauksia saada." (Tl) 

"Sehan [HLL 33 §]on sellainenjoustava pykala, ettajoka kerta, kun 
siihen tartutaan, mietitaan hyvin tarkkaan, etta missa se raja kulkee. J a 
voidaanko ja suosiiko tamajotakuta." (T3) 

"Kyllajoitakin tapauksia on, jossa me heti toteamme, etta me emme 
voikaan asettaa tallaista kysymysta, etta se on niin raikeasti juuri 
jonkun tietyn asianosaisen eduksi." (T4) 

"Ei menna sille linjalle, etta joku karsii. Mutta vaarahan siina on se, 
ettaruvetaan toimimaan niin kuin toisen osapuolen asianajaja~a." (T6) 

"Me voidaan nahda vain se, mika me nahdaan ja mika meille tuodaan. 
Faktisesti me ei voida ikina nahda mitaan muuta kuin sellainen, mika 
meille tuodaan. - - Ja sittenhan meille voi tulia ongelmia, jos me 
oikeasti itse keksitaanjotain.-- Tuomarin taytyy olla niin kuin sellai
nen sopivan tyhma, sopivalla tavalla tyhma. Ja antaa naiden asian
osaisten ja oikeudenkayntiin osallistuvien valistaa itseaan." (T8) 

"Ei siina kenenkaan asianajajaksi voi ryhtya. Sita tasapuolisuutta 
parttien valiHa ei voi rikkoa." (Tl 0) 

Huolimatta siita, ettahaastateltavat myonsivat tuomioistuimen selvittamisvel

vollisuuden aiheuttavan pulmallisia rajanvetotilanteita, suhtautuminen 

virallisperiaatteen hallitsemaan prosessiin oli enimmakseen hyvin positiivista. 

Selvittamisvelvollisuuden asettaminen tuomioistuimelle antaa haastateltavien 

mukaan paremmat mahdollisuudet asian materiaalisen totuuden loytamiseksi 

kuin tasmallisiin prosessisaantOihin perustuva prosessi, jossa tuomioistuimen 

on tehtava ratkaisunsa pelkastaan asianosaisten toimittaman oikeudenkaynti

materiaalin pohjalta. 

Monet haa:statelluista tuomareista tekivat selvan eron hallintoprosessin 

ja toisaalta siviili- ja rikosprosessin valille. Heista muutamat muistuttivat, etta 

oikeudenkaymiskaaren saantelema prosessi soveltuu hyvin yleisiin tuomiois-
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tuimiin, eivatka hallintolainkayton periaatteet valttamatta soveltuisi siviili- tai 
rikosasioiden ratkaisuun. Toiset olivat sita mielta, etta yleiset tuomioistuimet 
voisivat omaksua menettelyynsa tiettyja hallintoprosessin piirteita - kuten 
tuomioistuimen selvittamisvelvollisuuden -mika edesauttaisi oikean totuuden 
!Oytymista kasiteltavassa asiassa. Asianajajien painvastaisten nakemysten 
mukaan hallintolainkayttoa pitaisi kehittaa vastaamaan nykyista paremmin 

oikeudenmukaisen oikeudenkaynnin vaatimuksia. Asianajajat painottivat, etta 
virallisperiaatteen edellyttamat selvittamistoimet eivat saa vaarantaa tuomiois
tuimen puolueettomuutta. 

"Ma olen itse sita mielta, etta tuomioistuimen tehtava on nimenomaan 
selvittaa niita asioita. Raskaampana rna koen sen, etta pyrittaisiin 
tahan tammoiseen prekluusion kayton tyyppiseen prosessiin, missa 
pyritaan siihen totuuteen, minka asiakirjat nayttaa. Jolloin se ei ehka 
ole totuus, vaan se on asiakirjatotuus, prosessitotuus, mutta se ei ole 
asian tode\linen totuus." (T9) 

Tuomioistuimen selvittamisvelvollisuus tulee todennakoisesti nakyvimmin 

esille suullisissa kasittelyissa, mutta asianosaisia ohjataan ja lisaselvitysta 
pyydetaan jo kirjallisen prosessin aloittavista valituskirjelmista lahtien. 
Virallisperiaatteen edellyttama tuomioistuimen prosessinjohto onkin haasta
teltavien mielesta yksi merkittavimmista hallintolainkayttoa leimaavista 
erityispiireista, silla hallintolainkaytossa on perinteisesti pyritty siihen, etta 
asianosaiset voisivat asioida valitusviranomaisessa ilman oikeusoppinutta 
avustajaa. 137 

5.4 Yksityiset asianosaiset hallinto-oikeuksissa 

"Siihen tama tahtaa koko hallinto-oikeusprosessi, etta on halpaa, 
nopeaaja sita voisi itse kayda, naita parhaita suomalaisia oikeusperi
aatteita. Etta ei tarvitsisi asianajajaa. -- voisi tavoitteenakin pitaa, etta 
ihmiset tulisivat omassa asiassaan puhumaan tuomioistuimelle suo
raan." (T3) 

137 Tuomioistuimen prosessinjohtotoimien merkitystii hallintoprosessissa voidaan pitiiiijopa 
prosessin "kulmakivena", huolimatta siita, onko prosessi suullista vai kirjallista. Siitari
Vanne 1999, 50. Eriis haastatelluista tuomareista huomauttikin, etta hiinen kokemuksensa 
mukaan jotkut hallintotuomareista eiviit katso kirjallisen prosessin olevan "varsinaista" 
prosessia eiviitkii siksi osallistu oikeudenkiiyntiaineiston kokoamiseen. Haastatellun 
mukaan tam a on yksi epakohdista, johon olisi mahdollista ja pitiiisi puuttua tuomareiden 
koul utuksessa sekii erityisillii prosessinj ohtokursseilla. 
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Haastattel uteemoihin kuuluivat myos hallintotuomareiden kasitykset yksityis
ten asianosaisten mahdollisuuksista asioida hallinto-oikeuksissa ilman 
lainoppinutta avustajaa seka asianajajien ammattitaidosta hallintolainkayttoon 
kuuluvissa asioissa. Lisaksi haastateltavat esittivat nakemyksiaan yksityisten 
asianosaisten mahdollisuuksista selvitasuullisesta kasittelysta ilman avustajaa 
tai asianajajaa huolimatta siita, etta heilla ei ollut juurikaan kokemusta 
kyseisista tilanteista. Vaikka suurin osa yksityisista asianosaisista kirjoittaa 
itse prosessin aloittavan valituskirjelman seka sen taydennykset, hyvin harvat 
ovat halukkaita jatkamaan mahdolliseen suulliseen kasittelyyn ilman oi
keusoppinutta avustajaa. 

"Aika monesti on [suullisessa kasittelyssa] asiamies mukana. Joskus 
on tapahtunut, etta [asianosainen on tullut oikeudenkayntiin ilman 
avustajaa] mutta harvemmin sitten. Kylla ne vahan arkailee ilmeises
ti." (T2) 

"Tama on valitettava totuus, etta ei ne uskalla tulia hallintotuomiois
tuimeen, vaikka ne uskaltaa kylla hyvinkin kirjoittaa sen alkupaperin 
tanne. Ja sittenjos se kalintyy suullisen puolelle, niin tulee tunne, etta 
se on liian vaikeaa, vaikka se ei tosiasiassa kylla ole mitenkaan vai
keaa." (T3) 

Tuomarit olivat lahes yksimielisia siita, etta keskimddrin, yleensd tai monesti 
yksityiset asianosaiset selviavat hyvin kirjallisesta kasittelysta, vaikka heidan 
mukaansa valituskirjelmien taso on vaihtelevaa. Keskusteltaessa yksityisten 
asianosaisten mahdollisuuksista toimia hallinto-oikeudessa ilman avustajaa 
useimmat haastateltavat vii ttasiv at tuomioistuimen selvittamisvel vollisuuteen, 

j a muutamat korostivat oman tuomioistuimensa valmiutta tai omaa halukkuut
taan kayttaa runsaastikin resursseja valituksen sisallon selventamiseksi. 

Hallintoprosessin moninaisista asiaryhmista muutamissa- esimerkiksi 
terveydenhuoltoon tai toimeentuloturvaan liittyvissa asioissa- muutoksenha
kijoiden toimintamahdollisuudet oman asiansa hoitamiseksi saattavat olla 
hyvin rajoitetut tai jopa olemattomat. Myoskalin ei voida olettaa muutoksen
hakijoiden muissa asiaryhmissa pystyvan itse hankkimaan oikeudellista 
asiantuntemusta valitusviranomaisen kasittelya varten. Kuten Pietilainen 

huomauttaa toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevassa oikeusturvatutki
muksessaan, "oikeaan" ratkaisuun pddsemisen ei pitdisi riippua muutoksen
hakijan henkisistd tai taloudellisista voimavaroista. 138 

138 Pietiliiinen 2002, 64--65. 
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"[Yksityisten ihmisten kirjelmien taso] vaihtelee hirveasti. Siisjotkut 
on oikein hyvia, niista tulee se olennainen esiinjajotkut on oikeastaan 
sellaisia yleisia 'valituskirjelmia' siina merkityksessa, etta valitellaan, 
miten huonosti kaikki asiat on. - - Mutta kyllahan me yritetaan aina 
lukea ne ihmisille niin kuin myonteisesti siina mielessa, etta yritetaan 
arvata mita ne tahtoo ja yritetaan lukea ne heille niin kuin heidan 
hyvakseen." (T2) 

"Me olemme siina maarin tottuneet siihen, etta otamme naiden Virtas
ten ja Lahtisten omista kirjoituksista selvaa. - - ei se ole mikaan 
ehdoton heikko kohta, etta kansalaiset itse esiintyvat meilla. Kylla se 
totuus taitaa sittenkin 10ytya sielta paremmin." (T4) 

"No minusta asianosaiset selviaa kohtuudella paaasiassa jutuista. 
S itten osa asianosaisistahan ei selvia,-- mutta kylla siina tuomioistuin 
ymmartaa parhaansa yrittaa." (T7) 

"Se [miten asianosaiset selviavat kasittelyssa yksinaan] on tuurissa 
niin kuin kaikki tassa maailmassa. Mulla ei henkilokohtaisesti ole 
koskaan ollut vaikeuksia tarttua tohon puhelimeen. Eisen kummoinen 
tarvitse sen valituskirjelman olla, sellainen, etta siita saa selville, etta 
mista on kysymys. -- Jos kerran kahdessa vuodessa yksi tuollainen 
on, niin hyva on,jolloin ei kerta kaikkiaan saa kaivettua esiin sita, etta 
mista tassa on kyse." (T8) 

Yli puolet haastatelluista tuomareista oli selkeasti sita mielta, etta virallisperi

aate ja tuomioistuimen prosessinjohto mahdollistavat yksityisten asianosaisten 
osallistumisen myos suulliseen kasittelyyn ilman avustajaa. Huomionarvoista 
on, etta asianajajilta pyydettyjen ennakkolausuntojen perusteella hallinto
tuomioistuimen kasittelyyn osallistuneet asianajajat ovatjokseenkin eri mielta 
yksityisten asianosaisten mahdollisuuksista toimia ilman avustajaa. Vain 
kaksi hallintotuomareista vastasi, etta asianosaisen on erittdin vaikeaa tai 
mahdotonta selvita itsekseen varsinaisesta suullisesta istunnosta, kun taas 
muutamat toivoivat asianajajia tai avustajia kaytettavan vaikeiden tai moni

mutkaisten asioiden kasittelyssa. 

"Ei siihen ( suulliseen kasittelyyn] mun mielestani valttamatta tarvitsi
si ollenkaan sita avustajaa, kylla me siella sitten kerrotaan, etta minka 
poydan aareen istua ja annetaan puheenvuoro ja kysytaan ja ohjataan, 
etta mita nyt pitaisi tehda." (T2) 

"On se kuitenkin vahan avuttomampaa, kun on yksin siella. Siina 
tietenkin on se, etta kun on tama virallisperiaate, etta viran puolesta 
asia selvitetaan, niin kylla, jos me nahdaan ... Kylla tuomioistuimen 
puheenjohtaja auttaa siina tilanteessa. Mutta vain tal lOin. Ettajos siina 
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on molemmilla puolilla advokaatit, niin vapaasti voidaan kayda sita 
keskustelua; etta se [virallisperiaate] on vain niin kuin johtamista." 
(T5) 

"Silloin kun me tutkitaan sita kansalaisen esittamaa vaatimusta, 
tutkitaan onko se vaatimus oikeutettu, ohjataan sita hankkimaan 
selvitysta, arvioidaan se selvitys, tarvittaessa hankitaan itse lisaa. 
Mihin sita avustajaa tarvitaan enaa?" (T8) 

"Kyllahan siita [suullisesta kasittelysta] on huomattavasti vaikeampi 
selviytya yksittaisen ihmisen ilman avustajaa. Etta jos pitaisi osata 
todist~ ia kuulustella, esittaa kysymyksia. Meilla on kuitenkin vallitse
vana kaytantona se, etta siita Iahdetaan, etta se, joka on nimennyt niin 
Jahtee kuulemaan, ja sitten vasta taydennetaan. Voidaanhan mekin 
tehda kysymyksia, mutta tehdaan yleensa vasta viimeiseksi. Se on aika 
vaativa tehtava kylla se." (TlO) 

Seitseman haastatelluista tuomarista ei kokenut asianajajien kayttamisen 

parantavan olennaisesti prosessin laatua, ja selva enemmist6 heista mainitsi 
yhtena syyna tahan asianaj aj ien taipumuksen toimia hallinto-oikeudessa ikaan 
kuin hoitaisivat rikosasiaa karajaoikeudessa. Asianajajien osallistumiseen 

torjuvasti suhtautuvat hallintotuomarit kokivat, etta riita- ja rikosprosessiin 

tottuneet asianajajat eivat aina osaa sopeutua hallintotuomioistuinten eri 

tyy!iseen prosessiin. Seitsemasta asianajajien tai avustajien kayttamiseen 
kielteisesti suhtautuvasta tuomarista viisi ilmaisi selkeasti tyytymattomyytensa 

asianajajien ammattitaitoon ja uskoi asioiden "oikean" totuuden lOytyvan 

helpommin, mikali yksityiset asianosaiset eivat kayta avustajia tai asiamiehia. 
Haastateltavista noin kolmannes suhtautui varauksettoman positiivisesti 

asianajajien toimintaan hallinto-oikeuksissa. 

"Se juristi rupeaa kovasti juristiksi ja selostaa juurta jaksain kaikki 
turvapaikka-asioiden kasittelyyn Iiittyvat teoriat ja opit ja vetoaa 
kaikkiin naihin kasikirjoihin ja sopimuksiin ja tallaisiin. Ja sitten ne 
kirjoittaa hirvean vahan siita, mika sita nimenomaista yksittaista 
valittajaa koskee." (T2) 

"Kylla asianajajat sen suullisen kasittelyn tilanteen hallitsee. Selvasti 
suurempi vaikeus heidan on ymmartaa tata koko jarjestelmaa, esimer
kiksi taman virallisperiaatteen ymmartaminen, se tuntuu olevan hyvin 
vaikeaa." (T3) 

"Sanotaan, etta kunnallisvalitukset kuntien paatOksistaja tuollaisista, 
niin ei ihmiset aina ole ihan selvilla siita, etta mita ne on tekemassa. 
Mutta tosin eivat ole asian~ajatkaan. Etta viime vuosina ne on kylla 
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parantuneet, kun asianajajia on enempi ollut, mutta monesti asianaja
jat on olleet ihan yhta pihalla kuin nama ihmiset." (T6) 

"Tietysti ne asiamiehet kautta linjan on semmoinen ongelma, etta 
heidan ammattitaitonsa on huono, ja hallintoprosessin tuntemus on 
heikkoa. Etta tavallaan sitten ei oikein ymmarreta, etta taalla pohjalla 
on hallintomenettely, jossa on jo tehty se paatOs, ja sitten kun tanne 
tullaan niin sitten on turha ruveta taalla taas esittamaan sen tyyppisia 
vaitteita, mita voisi esittaa karajaoikeudessa." (T 11) 

Haastatellut tuomarit olivat yleisesti tyytyvaisia yksityisten asianosaisten 

mahdollisuuksiin osallistua prosessiin ilman oikeusoppinutta avustajaa. 
Heidan mielestaan tarkempien saannosten sisallyttaminen hallintolainkaytto
lakiin esimerkiksi todistelun teemojen ilmoittamista taiprekluusiota koskien 
saattaisi olennaisesti vahentaa asianosaisten mahdollisuuksia asioida hallinto
oikeuksissa yksinaan. 139 Myos Halila on korostanut, etta hallintolainkaytossa 
ei pida liiaksi korostaa itse prosessiaja sen merkitysta, vaan prosessin tehta
vana on edistaa aineellisen oikeuden toteutumista. Hallintolainkayttomenette
lyn epamuodollisuus ja niin sanottu kansanomaisuus ovat luonteenomaisia 

prosessille, joka korostaa muutoksenhakijan henkilokohtaista oikeussuojaa ja 
ennen muuta pyrkii oikeusturvan tasa-arvoiseen ja tehokkaaseen toteutumi
seen.140 

Jotkut tuomareista toivoivat nykyista lainsaadantoa tarkistettavan 
todistelun teemoittamisen saantelyn osalta niin, etta asianosaiset jollain 
tavalla velvoitettaisiin ilmoittamaan todistusteemat etukateen. Yhtaan todis
tetta ei kuitenkaan saisi jattaa huomioimatta siksi, ettei teemoja ole 
ilmoitettu. 141 Nykyisen hallintolainkayttolain 38 §:n perusteella asianosaisen 

on ilmoitettava, mita selvitysta han aikoo esittaa mahdollisessa suullisessa 
kasittelyssa, mutta koska hallintolainkayttolaissa ei ole varsinaisia prek
luusiosaannoksia, todistelun tarkkaa teemoittamista ei voida vaatia. 

139 Haastatelluista vain yksi suhtautui edes jossain maarin myonteisesti jonkinlaisen 
prekluusioslHinnoksen sisallyttamiseen hallintolainkayttolakiin, kun taas suurin osa ali 
ehdottomasti prekluusion lisaamista vastaan. 

14 0 Halila 2000, 956-957. 

141 Haastateltavat eivat tehneet tasmallisempia ehdotuksia siita, miten saannosmuutos 
toteutettaisiin. Heidan mukaansa voisi olla vaikeaa laatia saannos, joka velvoittaisi 
asianosaiset ilmoittamaan todistelunsa teemat, mutta joka ei asettaisi ilmoittamatta 
jii.ttii.misesta seuraavaa sanktiota. Vaihtoehtoisesti todistelun teemoittaminen voitaisiin 
toteuttaa prosessinjohdollisin keinoin tuomioistuimen ohjauksessa. 



85 

"Ei, ei; sehan [prekluusio] romuttaisi koko taman meidan systeemim
me. Nimittain silloin se tarkoittaisi sita, etta asianosaiset ... Niiden 
olisi pakko kayttaa paljon enemman avustajia, se tulisi kauhean paljon 
kalliimmaksi ja hidastaisi ja voi voi. Kaikkea." (T4) 

Koska hallinto-oikeusprosessissa laht6kohtana ovat virallisperiaate ja sen 
sisaltama tuomioistuimen selvittamisvelvollisuus, monet haastateltavista 

katsoivat asianosaisten mahdollisuuden osallistua kasittelyyn riippuvan 
tuomioistuimen prosessinjohtovalmiuksista. Vaikka asianajaj ienja avustajien 
hyodyllisyydesta hallinto-oikeudessa esiintyi erilaisia mielipiteita, yhta mielta 

haastatellut tuomarit olivat siita, ettei avustajan kayttaminen ole, eika sen 

missaan tapauksessa pitaisikaan olla, valttamatonta edes suullisessa kasitte

lyssa. Toisaalta esimerkiksi asianajajat tai muut hallinto-oikeuden prosessiin 

osallistuneet voivat olla sita mielta, etta oikeusoppineen avustajan kayttami

nen itse asiassa vahvistaa yksityisen asianosaisen oikeusturvaa, koska silloin 
asian totuuden selvittaminen eijaa pelkastaan tuomioistuimen prosessinjohto

valmiuksien varaan. 

5.5 Suullisten kasittelyjenja katselmusten 
j arj estaminen 

HLL 37 §:n mukaan asian selvittamiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen 

kasittely, jossa voidaan kuulla asianosaisia, valituksenalaisen paatOksen 
tehnytta viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita. Lisaksi tuomioistuin voi 

ottaa vastaan muutakin selvitysta. Suullista kasittelya voidaan myos rajoittaa 
siten, etta se koskee ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten kasitysten selvit
tamista tai suullisen todistelun vastaanottamista. HLL 38 § :ssa saadetaan, 

etta hallinto-oikeuden on jarjestettava suullinen kasittely, mikali yksityinen 

asianosainen sita pyytaa. Asianosaisen pyytama suullinen kasittely voidaan 

kuitenkin jattaa toimittamatta, jos vaatimus jatetaan tutkimatta tai hylataan 

heti tai jos suullinen kiisittely on asian laadun vuoksi tai muusta syysta 
ilmeisen tarpeeton. Suullista kiisittelya pyytaessiiiin asianosaisen on 3 8 § :n 

mukaan perusteltava, minka vuoksi suullinen kiisittely on tarpeen seka 
ilmoitettava, mita selvitysta han aikoo kasittelyssa esittaa. 

Suullisten kasittelyjen toimittamista koskevissa hallintolainkiiytt6lain 
37-38 §:ssa tuomioistuimelle asetetaan velvollisuus jarjestaa suullinen 

kasittely asian selvittamisen sita vaatiessa tai mikali yksityinen asianosainen 

sita pyytaa, ellei suullinen kasittely jalkimmaisessa tapauksessa ole ilmeisen 
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tmpeeton. 142 Olennaista kuitenkin on, etta ensinnakin 37 § jattaa tuomioistui
men harkinnan varaan sen, miten hyodyllista suullisen kasittelyn jarjestami

nen olisi asian selvittamisen kannalta, eika siten varsinaisesti velvoita valitus
viranomaista jarjestamaan suullista kasittelya tai katselmusta. 143 Toiseksi 
myos suullisen kasittelyn jarjestaminen 38 §:n mukaisesti asianosaisen 

pyynnosta kuuluu tuomioistuimen harkintavaltaan, silla "ilmeisen tarpeeton" 

jaa kasitteena tuomioistuimen tulkinnan varaan. 

HallintolainkayttO!akiakoskevan hallituksen esityksen mukaan yksityi

sen asianosaisen pyytamaa suullista kasittelya voidaan tietyissa tilanteissa 

pitaa "ilmeisen tarpeettomana". Asianosaisen vaatimusjatetaan tutkimatta,jos 

vaatimuksen paaasia ei tule tuomioistuimessa ratkaistavaksi, tai se hylataan 
heti perusteettomana, mikali vaatimuksen ilmeinen perusteettomuus on 

todettavissa ilman laajempia selvityksia. 144 Asianosaisen vaatimus voidaan 
myos hyvaksya pelkan asiassa toimitetun kirjallisen selvityksen perusteella, 
missa tapauksessa asianosaisella ei ole oikeudellista intressia saada suullista 

kasittelya. Hallituksen esityksessa mainitaan lisaksi suullisesta kasittelysta 

kieltaytymisen perusteena asian vahapatOisyys seka se, ettei suullisesta 

kasittelysta hyvin todennakoisesti olisi hyotya asian selvittamisen kannalta. 

Tutkimushaastatteluiden perusteella on ilmeista, etta eri hallintotuomioistui

met seka yksittaiset hallintotuomarit ovat omaksuneet jossain maarin erilaisia 

tulkinta- ja lahestymistapoja yksityisten asianosaisten pyytamien suullisten 

kasittelyiden suhteen. Haastateltavien mukaan tuomarit voivat olla hyvinkin 
eri mielisia siita, missa tilanteessa suullisen kasittelyn jarjestaminen on 

"il meisen tarpeetonta". 145 

142 Suullista kasittelya ei myoskaan tarvitse jarjestiiii asianosaisen pyynnosta, jos taman 
asianosaisasema perustuu kunnan tai muun yhteisonjasenyyteen, vaan kyseisessa tapauk
sessa pyyntO suullisesta kasittelystii arvioidaan 37 §:n mukaan. 

143 Hallintolainkayttolakia koskevassa hallituksen esityksessa (HE 21711995 vp., Yksityis
kohtaiset perustelut, 3 7 §) valitusviranomaisen harkintavallan ei tosin katsota tarkoittavan, 
etta valitusviranomainen voisi vapaasti paattaasuullisen kasittelyn toimittamisesta. Pykalan 
tavoitteena on ollut, etta suullinen kasittely toimitettaisiin aina, kun se on menettelyn 
kannalta kokonaisuutena ottaen hyodyllistd. 

144 HE 21711995 vp., Yksityiskohtaiset perustelut, 38 §. 

14
l Huomion arvoista on, etta EIS 6 artiklan englanninkielisen tekstin "everyone is entitled 

to a fair and public hearing" sana "hearing" viittaa suoraan kaannettyna seka suomenkieli
sen version oikeudenkayntiinja kuulemiskasitteeseen etta varsinaiseen suulliseen kasitte
lyyn . EIS 6 artiklaan pohjautuvaa Suomen perustuslain 21 pykalaa on tulkittu niin, ettei 
varsinainen suullinen kasittely kaikissa tapauksissa kuulu oikeudenmukaisen oikeuden
kaynnin edellytyksiin, vaan kirjallinen "kuuleminen" riittaa. Aer 2003 , 41 . Pellonpaa tosin 
huomauttaa Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevassa selvityksessaan, etta "ylipaataan 
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Haastatellut tuomarit pitivat suullisia kasittelyita lahes poikkeuksetta 
tehokkaana selvityskeinona. Sen sijaan suullisen valmistelun tarpeellisuudesta 
oli erilaisia nakemyksia. 146 Noin puolet tutkimuksessa haastatelluista tuoma
reista suhtautui positiivisesti suullista kasittelya edeltaviin valmisteluihin ja 
toivoi niita jiirjestettiivan useammin. Monet mainitsivat valmisteluistunnon 
tarpeellisuuden etenkin todistelun rajaamisenja teemoittamisen kannalta, kun 
asianosainen on tarjonnut todistel ua asiasta, joka ei ole riitainen tai asianosai
nen on nimennyt useamman todistajan, joita pyritaiin tuomioistuimen taholta 
karsimaan. Yksi haastatelluista toi myos esiin valmistelussa saavutettavan 
sovinnon mahdollisuuden. 

Osa tuomareista ei kokenut valmisteluistuntojen olevan tarpeellisia, 
koska hallintolainkayttolaki sellaisenaan tatjoaa mahdollisuuden pitaa 
useampia suullisia kasittelyja,joiden erotteleminen valmisteleviinja varsinai
siin kasittelyihin olisi heidan mielestaan hyodytonta. Todistelun rajaamisesta 
ja teemoittamisesta valmistelussa muutamat haastateltavista huomauttivat, 
ettei ennen varsinaista todistajan kuulustelua ole mahdollista tietiia, mita 

nimetty todistaja tulee kertomaan. Tastii syysta todistajien liika karsiminen 
saattaisi vaikeuttaa asian materiaalisen totuuden IOytamista. 

"Jos se otetaan todistajaksi, niin sitten vasta kun se on valan vannonut 
ja kertoo, niin sitten tulee testatuksi, etta tiesiko se. Eihan sellaista voi 
ikina niin valmiiksi valmistella, etta varmaksi tietaisi, mita se tulee 
kertomaan. Sehan voi olla omantunnontuskissa ja kertoa totuuden, 
esimerkiksi, vastoin mita on sovittu." (T2) 

"Mun mielestani ongelmana on se, etta me ilia ei ole sellaista valmiste
luistuntoa kuin on siviilipuolella. Se olisi monessa asiassa hirvean 
hyva, etta kun tavallaan muutoksenhakija on ihan hakoteilla tai ym
martanyt asian vaarin, niin siina varmaankin moni asia selviaisi ja 
voitaisiin valttaa sen raskaan prosessin loppuun vieminen." (T6) 

"Tavallaan voisi olla sellainen istunto, jossa voitaisiin kayda nama 
lapija selvittaa sille muutoksenhakijalle, etta tama asia on nyt nainja 
todennakoisesti paattyy nain. Han voisi sitten valitaja saastaa aikaa ja 
vaivaa ja kuluja. - - Se [sovintokin] liittyisi juuri varmaan siihen 

vaatimusta suullisesta kasittelysUi voidaan pitaa ainakin 6( 1) artiklan sisaltamana selkeana 
p1Hisaantona." Pellonpaa 1989, 121. 

146 Perinteisemmassa valmistelussa esittelija huolehtii selvityksenhankkimisesta. Esittelijan 
keskeinen rooli valmistelussa saattaa vaarantaa oikeudenkaynnin valittOmyyden, ja siksi 
onkin suositeltu, etta tuomarit osallistuisivat asian kasittelyynjo varsinaista paatOksentekoa 
edeltavissa vaiheissa. Jokinen & Jukarainen & Tarukannel, 2001. 



88 

valmisteluun; etta kun olisi joku valmisteluistunnon tapainen, siella 
saattaisi syntya naita sovintoja." (T6) 

"Minka ihmeen takia pitaisi institutionalisoida tallainen suullinen 
kasittely,joita voi pitaa vaikka tuhat halutessaan sen oikeudenkaynnin 
kestaessa?-- Miksi me ruvettaisiin keksimaan tallaisia valmisteluis
tuntoja, kun niita ei tarvitse keksia, kun niita voi pitaa ihan vain naita 
suullisia kasittelyja?" (T8) 

"Siihen [valmisteluun] nahtavasti paadytaan juuri tilanteessa, jossa 
asiamies ei oikein nayta ymmartavan sita, etta kuinka paljon todistelua 
on tarpeellista. - - Pikemminkin se on ilmaus siita, ettei oikein se 
prosessi ole hallinnassa. -- Siina on taustalla vahan sellainen lapselli
nen kuvitelma, etta kun ihmiselta kysyy jotakin asiaa oikein tarkastija 
lyo katta poytaan, niin sitten sen pitaakin vastata silla tavalla, etta se 
paljastaa koko asian." (Tll) 

Eriavat soveltamiskaytannot saattavat johtua ensinnakin mielipide-eroista 
suullisten kasittelyjen yleisesta hyodyllisyydesta. Selva enemmistO haastatel
luista tuomareista suhtautui sinansa hyvin positiivisesti suullisiin kasittelyihin 
ja katselmuksiin pitaen niita erinomaisena keinona hankkia lisaselvitysta 
kasiteltavassa asiassa. Toisaalta muutamat haastateltavista eivat nahneet 
suullisia kasittelyja niinkaan selvityskeinona, vaan ennemminkin kaytantona, 
jolla edesautetaan asianosaisten tyytyvaisyytta oikeudenkayntimenettelyyn. 
Toisin sanoen haastateltavat uskoivat, etta asianosaisen mahdollisuus tulia 
kuulluksi omassa asiassaan helpottaa mahdollisen epamieluisan lopputulok
sen vastaanottamista seka kokonaisuudessaan lisaa asianosaisen luottamusta 
menettelyn oikeudenmukaisuuteen. 147 

"Suulliset kasittelyt ja katselmukset on meidan kasityksen mukaan 
erittain hyodyllisia. Just tassa muodossa kun ne on, etta ne ei ole 
paakasittelyja vaan ne taydentaa sita." (T3) 

"Kylla mun mielesta naista suullisista kasittelyista on yllattaen ollut 
hyotya. Se asia kumminkin kaantyy ihan toisin pain, jopa moneenkin 
kertaan, ja lopussa sitten nahdaan, etta nain tama oli." (T5) 

147 Samanlaiseen lopputulokseen on piUidytty useissa proseduraalista eli menettelyllista 
oikeudenmukaisuutta kasittelevissa tutkimuksissa. Haavisto 2002,27-29. Ks. myos Ervasti 
1999, 652. Myos Siitari-Vanne on tehnyt saman havainnon menettelyllisten seikkojen 
tarkeydesta asianosaisille. "Kokemukset suullisista kasitte1yista osoittavat-- ettajalkautu
va ja henkiloityvi:i hallintotuomioistuin voi saavuttaa vaikeissa soveltamistilanteissa 
osapuolten luottamuksen kirjallista menettelyi:i helpommin. Siitari-Vanne 1999, 53. 
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"Se monesti muuten on tama suullinen kasittely sellainen, etta se 
helpottaa sita haviamista. Taikka se kuitenkin, etta ihmiset kokee, etta 
jos tuomioistuin vaivautuu paikan paalle, niin se haviaminenkin on 
niin kuin helpompaa." (T6) 

"Ihmiset sanoo, kun ne paasee meidan kanssa juttelemaan, ne on 
hirvean kiitollisia, kun on vaivauduttu tulemaan." (T9) 

"Nykyaan pidetaan vahan hygieniasyistakin niita suullisia kasittelyja." 
(T8) 

"Tallaisissa rutiiniasioissa, joita on paljon, sanotaan nyt vaikka mie
lenterveysasioissa, ei mitaan merkitysta ole silla, etta mennaanko 
pitamaan niissa lisaa tai vahemman suullisia. Se nytkin on manta 
kertaa taysin muodollisuus." (Tll) 

Toisena syynli erilaisiin suhtautumistapoihin suullisten kiisittelyjenjarjestlimi
sen subteen saattaa olla muutamien haastateltavien mielesta tulostavoitteet 
seka resurssien vahaisyys. Suullisten kasittelyjen jarjestaminen yha useam
missa asioissa vahentliisi heidan mukaansa annettujen ratkaisujen yhteenlas
kettua lukumaaraa, mika taas johtaisi ratkaisuj en vii vastymiseen seka mahdol
lisesti hallintotuomioistuinten ruuhkautumiseen. Muutamat haastateltavista 
viittasivat "aikatekijalin" suullisista kasittelyista ja oikeusturvasta keskustel
taessa. Ratkaisun saaminen tuomioistuimelta kohtuullisessa ajassa on tiirkea 
osa kokonaisoikeusturvaa, eikli valitusviranomaisen harkintavallan poistami
nen suullisten kiisittelyjenjarjestamisessa siten valttamatta vahvistaisi kansa
laisten oikeusturvaa. Jotkut haastatelluista myos mainitsivat nimenomaan 
rajalliset resurssit eli tuomarinvirkojen vahliisen lukumaarlin yhtena maaraa
vana tekijana suullisten kasittelyiden jarjestamisessa. 

Hallinto-oikeuksiin sekli korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneiden 
asioiden maara kalintyi vuosituhannen vaihteessa lievaan nousuun, mutta 
vuonna 2002 hallinto-oikeuksista annettujen ratkaisujen malirii (19 851) on 
vain no in 90 prosenttia vuoden 1996 asiamaarasta (21 721 ). Jutturuuhkat 
hallinto-oikeuksissa lisiUintyivat vuoden 2002 aikana, mika ei kuitenkaan 
johdu saapuneiden asioiden merkittavlista lisaantymisesta. 148 Niin sanottuja 
jutturuuhkia muodostuu, jos kasittelyajat pitenevat asioiden vaikeutuessa, tai 

148 Huhtikuussa 2003 apulaisoikeuskansleri lahetti hallinto-oikeuksille selvityspyynnot 
hallintotuomioistuinten tyotilanteesta. Selvityksen tavoitteena on paikallistaa lisaantynei
den jutturuuhkien seka niista johtuvien pitkien kasittelyaikojen alkupera ja nopeuttaa 
kasittelya varsinkin sellaisten asiaryhmien kohdalta,jotka on syyt!lluokitellakiireelliseksi. 
Selvityspyynnot on pyydetty toimittamaan elokuuhun 2003 mennessa. 
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jos ratkaistuja asrmta on esimerkiksi tyovoiman v~hyyden tai erilaisten 
tyomenetelmien vuoksi v~hemm~n kuin hallinto-oikeuteen saapuneita asioita. 

Hallintotuomioistuimissa ratkaistujen asioiden kasittelyajat ovat viime 
vuosien aikana pidentyneet kaikissa asiaryhmissa, mika k~y ilmi myos 
kuviosta 26. Keskimaarainen kasittelyaika hallinto-oikeudessa on hieman aile 
yhdeksan kuukautta, mutta esimerkiksi veroasioissa sek~ rakennus- ja ympa
ristOasioissa kasittely kestaa no in vuoden. Haastattelujen perusteella ei voida 
tasmallisesti osoittaa, mista kasittelyaikojen piteneminen johtuu. Osa haasta
telluista oli sita mielta, etta nykyiset jutturuuhkat ovat muodostuneet k~sitelta
vien asioiden lisaantyessa, kun taas toiset pitivat asioiden vaikeutumista 
tarkeimpana vaikuttavana tekijana kasittelyaikojen pitenemisess~. 
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Kuvio 25 Alueellisissa hallinto-oikeuksissa ratkaistujen asioiden mi:Uira 
1991-2002149 

Tuomioistuinten toimintaa ei kuitenkaan voida arvostella pelkastadn maaral
Iisten tavoitteiden saavuttamisen nakokulmasta. Vaikka pa~Wksen saaminen 
kohtuullisessa ajassa on tiirkea osa kansalaisten oikeusturvaa, muutoin kuin 
numeerisesti mitattavat laatutekij~t kuten tasmallisesti perustellutja "oikeat" 
lopputulokset eivat saisij~ada huomiotta tuomioistuimen tuottavuutta arvioi-

149 Uihteet kuvioissa 25 ja 26: Oikeustilastolliset vuosikirjat 1992-2002 (Tilastokeskus) 
seka vuodelta 2002 http://statfin.stat.fi. 
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taessa. 150 HallintolainkayttOjarjestelmaa kehitettaessa lahtokohtana ei pitaisi 
olla tyomaaran ja numeraalisten tulostavoitteiden saavuttamisen arviointi, 
vaan toimintaa olisi syyta tarkastella kokonaisuutena oikeusturvan kannalta. 151 
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Kuvio 26 Hallinto-oikeuksissa ratkaistujen asioiden keskimaaraiset kasittelyajat 
1999-2001 

Haastatteluiden perusteella nayttaisi silta, etta suullisten kasittelyjen pyyntO
jen hylkaysperusteissa on jon kin verran epayhtenaisyytta. Huomionarvoista 
kuitenkin on, etta kyseinen epayhtenaisyys ei heijastu eri hallinto-oikeuksissa 

150 Anttila200 I, 305-306. Huomionarvoistaon, etUiOikeuspo\iittisessa tutkimuslaitoksessa 
keviHi!la 2003 tehdyn asianajajakyselyn mukaan yli ko\mannes asianajajista koki nimen
omaan kasittelyn keston hallintotuomioistuinprosessin ongelmaksi. 

151 Hallberg, 1995, 28. 
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jarjestettyjen suullisten kasittelyjen suhteelliseen maaraan, mika ilmenee 

hallinto-oikeuksien vuoden 2002 vuosikertomuksista. 152 Suullisten kasittely
jen maaraa koskevat tilastot osoittavat, etta keskimaarin hallinto-oikeudet 
jarjestavat suullisen kasittelyn noin kahdessa prosentissa kasiteltavia asioita, 
joskin Oulun ja Hameenlinnan osalta osuus jaa hieman pienemmaksi. 153 

"Suhtautuminen niiihin [ suullisiin kiisittelyihin] on hyvin myonteinen, 
mutta mahdotontahan se on 2500 asiassa pitiiii niiillii resursseilla 
suullisia. Se on tiiysin mahdotonta." (T3) 

"Tiimajarjestelma,jossa on tuomioistuimella aika paljonkin harkinta
valtaa siina, missa asiassa jarjestetaan [suullisia kasittelyjii], niin 
kokonaisoikeusturvan kannalta on parempi, koska sitten saadaan ne 
muutkin jutut kasiteltya. Jos ruvettaisiin pitamaan suullinen kiisittely 
2000 jutussa, niin tiima riijiihtiiisi ihan kasiin, ja ihmiset eiviit saisi 
missiiiin asiassa oikeutta." (T3) 

"Enemmankin [suullisia kasittelyja] voisi olla. Siina on sitten se just, 
etta kun meilla on nama tulostavoitteet, etta pitaa se tietty miiara 
asioita ratkaista. Etta jos naita kovin paljon jarjestetaan, naita suulli
sia, niin se on tulostavoitteen kanssa ristiriidassa." (TS) 

No niita suullisia kasittelyja jarjestettaisiin tietysti vaikka kuinka 
paljon, kun olisi vain resursseja riittavasti." (Tl 0) 

5.6 Todistelun vastaanottaminen lastensuojeluasioissa 

Muutamat haastateltavista kokivattodistajien kuulemiseen liittyvien menette
lytapojen aiheuttavanjoitakin ongelmallisia tilanteita etenkin lastensuojelua 
koskevissa asioissa. He myos totesivat nykyisen kaytannon vaihtelevan 
paljonkin eri hallinto-oikeuksissa, koska lasten kuulemista todistajana tai 

asianosaisena ei ole saannelty tasmallisesti ja kattavasti. Nykyisin jotkut 
hallinto-oikeuksista kayttavat kuulemisessa apuna tuomioistuimen asiantunti

jajasenta, kun taas toiset turvautuvat ulkopuoliseen avustajaan tai videoivat 
kuulemistilanteen. Merkittavaa tutkimustulosten kannalta on myos se, etta 
vaikka haastattelun teematjossain maarin koskivat seka todistajien kuulemis-

152 Kaikkien suullisten kasittelyjen maaraa tarkastelevissa tilastoissa ei ole eroteltu 3 7 § :n 
ja toisaalta 38 § :n nojallajarjestettyja suullisia kasittelyja, mutta tiettyja asiaryhmHi lukuun 
ottamatta molempia saannoksia sovelletaan hyvin samanlaisin harkintaperustein. 

153 Tiedot puuttuvat Kouvolanja Vaasan hallinto-oikeuksien osalta seka Ahvenanmaalta. 
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ta etta lastensuojeluasioita, nimenomaista kysymysta suullisesta kasittelysta 
lastensuojeluasioissa ei asetettu. Osa haastateltavista itse naki nykykaytannon 
aiheuttavan huomionarvoisia menettelyongelmia. 

Hallintolainkayttolaki ei varsinaisena prosessilakina ole kovinkaan 
kattava. Esimerkiksi todistajien kuulemista seka puhevallan kayttamista 
maarittavaa lainsaadantOa lOytyy paitsi oikeudenkaymiskaaresta myos hallin
tolainkayttOlain ulkopuolelta erityislainsaadannosta. 154 Lastensuojelua koske
vissa asioissa hallinto-oikeuden menettelya saantelee lastensuojelulaki 
(683/1983), jossa ei kuitenkaan haastateltujen tuomareiden mukaan osoiteta 
riittavan selkeasti, miten lapsen mielipide hanta koskevassa asiassa olisi 
kaytannossa selvitettava, ja milloin lapsi itse voi vajaavaltaisena kayttaa 
puhevaltaa. 

Lastensuojelulain 10 §:n mukaisesti lapsen etua selvitettaessa lapsen 
omat toivomuksetja mielipide taytyy ottaa huomioon, ja lastensuojeluasiassa 
12 vuotta tayttaneelle lapselle on varattava tilaisuus tulia kuulluksi. Lain 
17 §:ssa lisaksi saadetaan, etta ennen lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa 

koskevan ratkaisun tekemista sosiaalilautakunnan on aina, kun se on lapsen 
ika ja kehitystaso huomioon ottaen mahdollista, selvitettava lapsen omat 
toivomukset ja mielipide esilla olevista ratkaisuista. Myos huostaanottoa tai 
sijaishuoltoa koskien 12 vuotta tayttaneella lapsella pitaa olla mahdollisuus 
tulia kuulluksi. 

Hallinto-oikeuksissa on tullut ilmi eriavia kaytantOja lastensuojeluasioi
ta koskevissa suullisissa kasittelyissa. Lokakuun 2003 alussa voimaan tuleva 
laki oikeudenkaymiskaaren muuttamisesta (360/2003) saattaa muuttaa myos 
hallinto-oikeuksien kaytantOa lasten kuulemisessa, mutta saadosmuutos ei 
valttamatta tee nykyista hallintoprosessia yhtenaisemmaksi. Lain 17 luvun 

21 §:n mukaisesti henkiloa, joka ei ole tayttanyt 15 vuotta voidaan kuulla 
todistajana, mika!i se on asian selvittamisen kannalta olennaista, eika kuule
misesta aiheudu kyseiselle henkilOlle haittaa. Asianosaisille taytyy varata 
mahdollisuus esittaa kysymyksia kuultavalle. Lisaksi 34 a § :ssa saadetaan, 
etta alle 15-vuotiaan kuuleminen voidaan suorittaa videoneuvotteluna tai 
muuta teknista tiedonvalitystapaa kayttaen, mutta siinakin tapauksessa muilla 
istuntoon osallistuvilla taytyy olla mahdollisuus esittaa kysymyksia. 

154 Hallintolainkayttolain viittaukset oikeudenkaymiskaareen aiheuttavat tietynlaisia 
ongelmia hallintoprosessissa. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa silta, etta hallintolainkayttiilakia 
valmisteltaessa ei oikeudenkaymiskaaren sovellettavien saannosten vaikutusta hallinto
prosessiin osattu taysin ottaa huomioon. Kuten Siitari-Vanne kirjoittaa, kyseisella viittaus
menettelylla "on voitettu lain pituudessa, mutta havitty ehka lain selkeydessa." Siitari
Vanne 1999, 55. 
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Vaikka oikeudenkaymiskaaren muutos koskee myos hallintolainkaytos

sa sovellettavia saannoksia, hallituksen esityksen perusteella uuden lain 

keskeinen pyrkimys nayttaa ensisijaisesti olevan rikosprosessiin osallistuvien 

todistajien ja muiden kuultavien suojeleminen. Hallituksen esityksen (HE 

190/2002 vp.) kohdassa 2.1.2 myos mainitaan oikeudenkaymiskaaren 17 

luvun koskevan "seka riita- etta rikosasioita", vaikka osa 17 luvun pykalista 

tulee sovellettavaksi myos hallintolainkaytossa. Tasta syysta vaikuttaakin 

silta, etta lakimuutosta valmisteltaessa ei uusien saannosten seurauksia 

hallintoprosessin kannalta ole aina otettu huomioon. Lapsen kuulemista 

kasittelevassa hallituksen esityksen osuudessa 2.2 huomautetaan, etta hallinto

tuomioistuinten prosessia lasten kuulemisen osalta saannellaan lastensuojelu

laissa (683/1983 ), ulkomaalaislaissa (37811991) seka laissa sosiaalihuollon 

asiakkaan oikeuksistaja asemasta (812/2000), eika kyseinen oikeudenkaymis

kaaren muokkaaminen siksi aiheuta muutoksia hallinto-oikeuksien kaytan

tOon. Esityksen samassa kappaleessa toisaalta todetaan, etta luetellut lait 

saantelevat lapsen kuulemista hanen mielipiteensa selvittamiseksi; ei lapsen 

kuulemista todistelutarkoituksessa. Nahtavaksi jaa, mita muutoksia syksylla 

2003 voimaan tuleva lakimuutos kaytannossa aiheuttaa hallintotuomioistuin

ten prosessiin. 

Nykyisen prosessikaytannon epayhtenaisyydet voivat oil a uhka kansa

laisten oikeusturvan toteutumiselle, minka vuoksi soveltamiskaytantOa olisi 

syyta selventaajoko oikeuskaytannon kautta, koulutuksella tai mahdollisilla 

lainsaadannon muutoksilla. 

"Esimerkiksi Turussa on sellainen [kaytanto], ettasiella Jastensuojelu
asioissa videoidaan naita todistajankuulusteluita. Ja sitten oli viela 
sellainen juttu, etta sita Jasta haastatellaan pienella kokoonpanolla; on 
puheenjohtajaja tarkastavajasen muistaakseni." (TS) 

"Paraikaa juuri tuolla miettii lastensuojeluporukka, etta mita siella 
lastensuojelulaissa asianosainen tarkoittaa. Etta voidaanko asianosainen 
tulkita niin, etta esimerkiksi voidaan edunvalvoja maarata taalla aile 
12-vuotiaalle lapse lie, vai tarkoittaako se muodollista asianosaiskelpoi
suutta, vai materiaalista asianosaiskelpoisuutta. Kun Jastensuojelulaki 
lahtee siita, etta asianosainen on jo 1-vuotiaskin siella." (T7) 

"Yksi sellainen selkea ongelma on, joka liittyy tahan Jasten kuulemi
seen. Siis otetaan tuollainen 9-vuotias tenava,joka on paljon karsinyt, 
ja pitaisi kuulla, etta saataisiin selville sen mielipide. Millas sita 
kuulet? Tuomioistuimessa on kylla asiantuntijajasen. Helsinkilaiset on 
tehnyt silleen, etta ne lahettaa sen asiantuntijajasenen esittelijan 
kanssajututtamaan tenavaaja sitten ne tulee sielta takaisin ja kertoo, 
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mita tenava kertoi. Silloin tuomioistuin saa siis kuulla taman asiantun
tijajasenen johtopaatoksen siita, mita tenava sanoi. Sitten mennaan 
saliin, siella on tuomioistuimen poydan takana ihminen, joka tietaa 
lapsen tahdon - kuka sita voi tentata? Miten asianosaiset voi testata 
sen tiedon? Ei mitenkaan. Se on niin absurdi ajatus, etta tuomioistui
menjasen ... Sen pitaisi tulia alas sieltaja menna todistajaksi, kavella 
ulos ja tulia asiantuntijaksi. Sitten taas jos sossu hoitaa sen kuulemi
sen, niin sehan haisee kanssa. No sitten kaytetaan ulkopuolisia avusta
jia jossain, niin kuin taalla; nykyisin klinikkaa. Silloin se on aika 
puolueeton. Mutta kylla siina ihan oikeasti voi tulia ongelmia, ja 
varsinkin silloin syntyy mun mielesta ongelmia, kun sinne menee 
tuomioistuimen jasen, jonka saama informaatio on taysin kontrolloi
matontaja se tulee niin kuin takaovesta oikeudenkayntiin." (T8) 

5.7 Epaselvat nayttosaannot lastensuojeluasioissa 

Muutamat tutkimuksen taustoittamiseen osallistuneista asianajajista kokivat 

erityisen ongelmallisena hallintotuomioistuinten menettelytavat lastensuoj el u

asioiden nayttOsaantOjen suhteen. Asianajajat kritisoivat hallintoprosessia 

siita, etta lastensuojeluasiaa kasitellytta sosiaalivirkailijaa ei valttamatta 

prosessin aikana kuulla henkilokohtaisesti, ja siita huolimatta virkailijan 

kirjallista lausuntoa voidaan pitaa nayttona asiaa ratkaistaessa. Hallintolain

kayttO!ain 39 §:n mukaan kirjalliseen todistajankertomukseen vedottaessa 

todistajaa kuullaan suullisesti, jollei se ole tarpeetonta tai jollei siihen ole 
erityista estetta. 

Haastateltavat hallintotuomarit olivat lahes poikkeuksetta sita mielta, 

etta kirjallinen todiste voidaan hyvaksya naytoksi asiaa ratkaistaessa siita 

huolimatta, etta todistajaa ei ole kuultu suullisesti. Haastatteluissa useat 

tuomareista viittasivat tuomioistuimen vapaaseen todistelunharkintaan,jonka 

mukaan tuomioistuin paatOksenteossaan harkitsee kaikkia esiin tulleita 
seikkojaja paattaa, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa. 155 Haastatel

tujen mielesta kyselyyn vastanneiden asianajajien nakemyksetjohtuivat siita, 

etta asianajajat olivat perusteellisesti tottuneita toisenlaiseen kulttuuriin 

eivatka olleetperehtyneet hallintopuolen asioihin. Toisaaltajotkuttuomareis

ta saattavat liiankin kritiikittomasti ottaa vastaan hallintoviranomaisten 

laatimia lausuntoja, mika voi- kuten jotkut asianajajistakin huomauttivat

vaarantaa seka prosessin puolueettomuuden etta itse asian materiaalisen 

totuuden loytamisen. 

Ill HLL 51 §. 
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"Tama on ilmeisesti sellainen tietynlainen ongelma, etta kun nama 
asianajajat-- eivat ole kovinkaan perehtyneet meidan puolen asioihin, 
niin ne eivat ollenkaan ymmarra sita, etta meillahan otetaan taytena 
naytttina mytis kirjallinen selvitys. - - Ei meilta ole poistettu sita 
hallintolainkayttolain myota sita oikeutta ja mahdollisuutta ottaa 
kirjallista naytttia vastaan. Ja se on varmasti hyvin hyvin hankalaa 
asianajajien ymmartaa, kun he ovat niin perusteellisesti tottuneet 
toisenlaiseen kulttuuriin." (T4) 

Suurin osahaastateltavista myos korosti nayttOsaantOihin Iii tty en hallintolain
kayton pohjana olevaa kirjallista menettelya seka suullisen kasittelyn asemaa 
kirjallisen prosessin taydentdjand. Hallintolainkayton juuret ovat nimen
omaan hallinnossa, minka vuoksi hallintotuomioistuinten prosessi on perintei
sesti ollut luonteeltaan kirjallista. Hallinto-oikeuksissa kasiteltavat asiat ovat 
lisaksi monesti luonteeltaan sellaisia, etta ne sisaltavat runsaastikin asiakirja
materiaalia, jonka esittaminen uudelleen suullisesti olisi haastateltavien 
mielesta tarpeetonta. 

Muutaman tuomarin mielesta perinpohjainen paneutuminen kirjalliseen 
oikeudenkayntiaineistoon suullisessa kasittelyssa varmistaisi osapuolten 
mahdollisuuden kyseenalaistaa hallintotuomioistuimen ratkaisun kannalta 
relevantin materiaalin todenperaisyys. L isaksi Euroopan ihmisoikeussopimuk
sen 6 artiklassa korostetaan suullisen kasittelyn tarkeytta oikeudenmukaisessa 
oikeudenkaynnissa. 156 Nykyinen hallintolainkayttolaki edellyttaakin suullisten 
kasittelyjenjarjestamista, mikali se on asian selvittamisen kannalta tarpeellis

ta ja/tai, jos asianosainen sita pyytaa. 157 Osapuolten oikeusturva saattaisi 
toisaalta karsia tuomioistuimen ratkaisun viivastyessa suullisen kasittelyn 
pitkittymisen vuoksi. 

"Lausunto on aina yksi osa sita prosessia, se voidaan riitauttaa ja ne 
asiat, mitka siella on esitetty niin puolin ja toisin. - - Ei me nyt joka 
ikista virkamiesta tanne ruveta ottamaan kertomaan, etta sen lausun
non, minka kirjoitin, niin olen mytis sen ... Yleisella puolella mikaan 
asia ei pade ennen kuin se on siella suullisesti esitetty, ja siinahan se 

156 Suomen liityttyaEuroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1990 suullisten kasittelyjen 
jarjestamisesta hallintoprosessissa tuli olennainen tavoite uuden hallintolainkaytti:ilain 
valmistelussa. Suomijoutui tekemaan ihmisoikeussopimukseen varaumanjuuri sen takia, 
ettei suullisia kasittelyja voitu taata kaikissa niissa tapauksissa, joissa sellainen olisi 
kuulunut sopimuksen 6 artiklan perusteella jarjestaa. Varauma oli voimassa uuden 
hallintolainkayttolain saatamiseen saakka. Ignatius & Kanninen 1993, 93. 

157 Tuori 2000, 526-527. 
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niiden ongelma onkin, etta paakasittelyssa pitaa ihan kaikki kayda 
lapi . Eihan tasta tulisi yhtaan mitaan." (Tl) 

"Lastensuojeluasiassakin viranomaisten merkint5ja on ainakin vii del
ta, ehka kymmeneltakin vuodelta. Kaikki ne perustuu virkamiesten 
virkavastuulla tekemiin asiakirjoihin, jotka on julkisia. Se on absur
dia, etta kaikki ne merkinnat siella pitaisi menna sosiaalivirkailijan 
valalla todistamaan, etta se oli nain. - - Tietysti ihan taysi mahdolli
suus on asia-argumentein pyrkia osoittamaan niita vaariksi." (T3) 

"Se on tietysti asianajajan nakokulma kun on toisenlainen. Periaat
teessa meilla on kirjallinen menettely, mutta sitten myoskin tama 
suullinen tulee siihen. Etta jos ajatellaan, etta suullista ei jarjesteta, 
niin sittenhan se ratkaistaan kirjallisen selvityksen mukaan. Etta se on 
yksi naytto se kirjallinen, ja sitten siita katsotaan, mita otetaan." (T6) 

Naytt6saannoistaja todistustaakasta kysyttaessa useat haastateltavista tuoma
reista viittasivat hallintolainkaytOn virallis- tai oikeusturvaperiaatteeseen, 
jonka mukaan tuomioistuimen taytyy, mikali osapuolet eivat ole toimittaneet 
riittavasti selvitysta, hankkia lisaselvitysta viran puolesta, kunnes asia voidaan 
ratkaista. Selvittamisvelvollisuuden ollessa tuomioistuimella todistustaak
kasaannostOn merkitys vahenee olennaisesti, 158 vaikka lahtOkohtana onkin, 
etta vaatimuksen tekij an taytyy esittaa ainakin j onkinlaista nayttOa vaatimuk
sensa perusteista. 159 Hallinto-oikeuksissa kasiteltavat asiat ovat haastateltuj en 
mukaan monesti tyypiltaan sellaisia, etta tarkkojen nayttotaakkasiiiinnosten 
noudattaminen olisi epatarkoituksenmukaista j a voisi vaikeuttaa asian totuu

den IOytiimistii. 160 

ll• Muutamat haastatelluista huomauttivat, etta suositeltavana olisi pidettava sita, etta se 
osapuolista hankkii tarvittavan selvityksen, jolle selvitys on helpommin saatavilla. Lisaksi 
veroasioissa tiettya etua vaativalla verovelvollisella on selvitysvelvollisuus, ja hake
musasioissa todistustaakka on luonnollisesti hakijalla. 

119 Virallisperiaatteen sisaltO ja sen myota tuomioistuimelta vaadittavat prosessinjohtotoi
met riippuvat kunkin oikeudenkaynnin asetelmasta seka osapuolten asemasta ja heidan 
keskinaisesta tasa-arvoisuudestaan. "[Virallis]periaatteen merkitys julkisen tai yksityisen 
edun kannalta ei ole etukateen selva vakio vaan tapauskohtainen kysymys, mista seuraa 
vaatimuksia aineelliselle prosessinjohdolle." Tarukannel 2002, I 03. 

160 Jotkut haastateltavista viittasivat nayttotaakkakysymykseen liittyen myos tuomioistui
men vapaaseen todistelunharkintaan, joka on sisallytetty hallintolainkllyttolain 51 §:n 1 
momenttiin. Hallintotuomareiden nakemyksia todistusharkinnasta kasitellaan tarkemmin 
viranomaisen todistaj ankel poisuuskysymysten yhteydessa. 
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"Niinhan se jossain hallintolainkayttolain hallituksen esityksessakin 
todetaan, etta hallintoasiat on tyypiltaan sellaisia, etta nailla todistus
taakkasaannoksilla ei materiaalinen totuus kylla millaan tule esiin
painvastoin. Perinteinen lahtOkohta hall intolainkaytossa jo ennen tuon 
lain saatamista on ollut se, etta juttuja ei saisi ratkaista todistustaak
kanormein ollenkaan, vaan ne pitaisi selvittaa mahdollisuuksien 
mukaan niin pitkalle, etta se totuus sielta ilmaantuu." (T3) 

"Siina tulee ensinnakin niin voimakkaasti esille se, etta aina sen 
lapsen etu on kaikista tarkein. Silloin tallaiset muodolliset nayttosaan
not ei ole silla tavalla tarkeita.-- Pikkuhiljaa siita kehkeytyy sellainen 
kokonaiskuva sen lapsen elinolosuhteista, ja silta pohjalta se paatOs 
tehdaan. Ei millaan nayttokikkailulla." (T5) 

"Meillahan ei sinansa tama ole kauhean suuri ongelma, koska ensi 
asteen hallintomenettelyssa sen hallintoviranomaisen on lahtCikohtai
sesti pidettava huolta, etta asia tulee selvitetyksi. -- Jos tanne tullaan 
ja ajatellaan, etta naissa nayttotaakoissa tai muissa on ongelmia, niin 
se on sittenjo paljon enemman naiden asiamiesten kehittelema tilan
ne. Etta tuo niin kuin sen mallin sielta karajaoikeudesta. Ja se ei kylla 
toimi." (Tll) 

"Todistustaakkaan turvaudutaan vain sitten, kun et enaa mitaan 
muutakaan ole tehtavissa." (Tl3) 

5. 8 Todistusteemat 

Hallintolainkaytti:ilain 38 § :n 3 momentin mukaan asianosaisen pitaa suullista 

kasittelya pyytaessaan ilmoittaa, miksi suullinen kasittely on hanen mielestaan 
tarpeellinen ja mita selvitysta han aikoo kasittelyssa esittaa. Saanni:ista ei 
kuitenkaan ole sovellettu niin, etta asianosaisilta vaadittaisiin todistelun 

tarkkaa teemoittamista tai etta todistelua mainittujen teemojen ulkopuolelta ei 

otettaisi vastaan. 161 Mahdollisesta teemojen vaatimisesta haastatellut hallinto
tuomarit olivat yleisesti sita mielta, etta vaikka prosessi helpottuisi jossain 

maarin tai paljonkin, jos asianosaiset osaisivat ilmoittaa teemoja etukateen, ei 

161 Haastatelluista tuomareista selva enemmistO vastusti ehdottomasti prekluusiosaannosten 
sisallyttamista hallintoprosessiin, koska se vaikeuttaisi huomattavasti yksityisten asian
osaisten mahdollisuutta osallistua asioiden kasittelyyn hallintotuomioistuimessa ilman 
oikeusoppinutta avustajaa. Tata kysymysta on kasitelty tarkemmin aikaisemmin. Maaraai
kojen lisaksi ainoa prekluusiota muistuttava saannos hallintolainkayttolaissa on 27 §,jonka 
mukaan valittaja saa valitusajan paattymisenjalkeen esittaa uusia perusteita vaatimuksensa 
tueksi, jollei asia senjohdosta muutu toiseksi. 
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minkaanlaista sanktiota voida asettaa niissakaan tapauksissa, joissa teemat 
ovat jaaneet ilmoittamatta. Haastateltavat korostivat, etta prekluusion puut

tuessa tarkkaa teemoittamista voidaan pyytaa, mutta asianosaisten osallistu
mista asioidensa kasittelyyn hallintotuomioistuimessa tai asian totuuden 
etsimista ei ole syyta tarpeettomasti vaikeuttaa. 

"Pikkusen mua on hairinnyt tassa prosessin ohjauksessa se, etta kun 
on henkilotodistelua, niin meillahan ei ole laissa saannosta siita, etta 
esimerkiksi todistelun, todistajan teemat olisi ilmoitettava etukateen. 
Siita voisi miettia kysymysta, etta onko siita syyta ottaa lainsaadannon 
tasolle jotain saannosta, jolloin se saattaisi niin kuin vahventaa paitsi 
meidan prosessin johtamista myos sitten ikaan kuin jos joku lukisi 
lakia niin nakisi, etta se pitaa ilmoittaa. Mutta sita ei missaan nimessa 
saa kytkea tahan prekluusioon sitten." (T7) 

"Tassa kohtaa tulee se, etta miten torjua todistaja, kun ei oikeastaan 
voida vaatia teemoittamista. Siis voi vaatia, mutta sen tekee sitten niin 
kuin pokalla. Onhan tossa toi, etta ilmoitettava mita kertoo, mutta 
entas jos ei ole- voiko hylata todistajan? Ja todistajaa ei myoskaan 
voi hylata etukateen sill a perusteella, etta sill a todennakoisesti ei olisi 
mitaan kerrottavaa; pirustako me se tiedetaan ... " (T8) 

"Siina pitaa ilmoittaa se todistusteema, etta minka takia. Ja kyllahan 
silloin katsotaan, ettajos samasta asiasta kymmenta, kahtakymmenta 
kuullaan, niin ... - - Sehan on kuitenkin vaikea tietaa. Sanotaan, etta 
jos annetaan todistusteema, etta ihminen todistaa siita ja siita, eika 
tosiasiassa todistakaan." (T9) 

"Ma olen itse sita mielta, etta tuomioistuimen tehtava on nimenomaan 
selvittaa niita asioita. Niin en rna sita raskaana koe. Raskaampana rna 
koen sen, etta pyrittaisiin tahan tammoiseen prekluusion kayton 
tyyppiseen prosessiin, missa pyritaan siihen totuuteen, minka asiakir
jat nayttaa. Jolloin se ei ehka ole totuus, vaan se on asiakirjatotuus, 
prosessitotuus, mutta se ei ole sen asian todellinen totuus. Eniten se 
kylla harmittaa, jos joutuisi tekemaan semmoisen paat6ksen, etta 
huomaa, etta tama on asiakirjojen mukaan, mutta tama ei ole totuus." 
(T9) 

Koska hallintoprosessissa pyritaan virallisperiaatteen avulla asian materiaali
sen totuuden Ioytamiseen, haastatellut tuomarit olivat sita mielta, etta prek
luusion asemesta todistajien kuulemisessaja teemojen maarittamisessa olisi 
syyta kayttaa prosessinjohdollisia menetelmia. Virallis- eli oikeusturvaperiaat
teen ja siihen pohjautuvan tuomioistuimen aktiivisen prosessinjohdon tavoit-
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teena onkin turvata hallintoprosessiin osallistuvien oikeusturva riippumatta 

osapuolten valmiuksista hoitaa itse asiaansa. 162 

Haastattelujen perusteella hallintotuomarit vaikuttivat olevan jossain 

maarin eri mielisia siita, miten tarkasti todistelun teemat tulee ilmoittaa. 

Hyvin yksimielisia oltiin sen sijaan siita, etta hallintotuomioistuimessa ilman 

avustajaa toimivalta yksityiselta asianosaiselta vaaditaan vahemman tarkkaa 

ja kattavaa teemoittamista kuin avustajalta tai asianajajalta. Mikali oikeuden

kaynnin osapuolet nahtiin oikeudellisen osaamisen suhteen tasavertaisina, kun 

esimerkiksi kaikilla osapuolilla oli oma asianajajansa, haastateltavat kokivat 

tuomioistuimen prosessinjohtoroolin sekaselvittamisvelvollisuuden merkityk

sen olevan huomattavasti vahaisempi kuin asiassa, jossa vahintaiin yksi 

osapuolista toimi kasittelyssa itsekseen. 

"Sitten me kerrotaan, etta taalla voidaanjarjestaa suullinenja kysytaan 
haluaako, ja kerrotaan vahan millaisia ne on. Kylla ne sitten joskus 
haluaa ja tulee itse. Ei me puhuta todistusteemasta; mista asiasta 
haluatte hanta kuulla? Pyydetaan ilmoittamaan, keita tulee suulliseen 
kasittelyyn; kasittelyn tarkoitus? Keita todistajiaja mista asiasta heita 
halutaan kuulla?" (Tl) 

"Me ilia oli just yksi sellainen autoverojuttu, jossa on lahetetty sellai
nen ihan luettelo, numeroitu luettelo henki!Olle, etta pyydetaan toimit
tamaan 1) selvitys sen auton omistajasta; rekisteriote tai muu kirjalli
nen; 2) selvitys siita, kuka sen toi maahan; milloin, missa paikassa, 
mista maasta, milia valineella, tultiinko autolla ajamalla vai Iaivalla. 
Selvitys siita, etta missa tam a tietty henki!O asui tiettyna vuonna-- me 
ollaan kirjoitettu se ihan nain yksityiskohtaisesti ." (T2) 

"Siihen toi hallintolainkayttolain 33 § nimenomaan on tarkoitettu . 
Tuomioistuimen pitaisi olla tarkkana: osoitetaan asianosaisille, mita 
pitaisi selvittaa. Ei saisi kayda niin, etta asiassa olisi saatavilla selvi
tysta, mutta sita ei ole osattu tuoda." (T3) 

"Jos siella nimenomaan tuomioistuin toimii sita kautta, ikaan kuin 
johtaa prosessia niin, etta se osoittaa, joko viranomaiselle tai asian
osaiselle, mita selvitysta tuomioistuin tarvitseejajattaa sen ensimmai
sessa vaiheessajoko viranomaisen tai han en harkintaan, etta toimittaa
ko se sen." (T7) 

162 Tarukannel & Jukarainen 2000, 40. 
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5. 9 Viranomaisen prosessiasema j a asianosaisuus 

Hallintolainkaytossa osapuolten valista suhdetta voidaan hieman yleistaen 

luonnehtia yksityisen asianosaisenja julkishallinnon valiseksi oikeussuhteek

si, vaikka tietyissa asiaryhmissa kuten ymparist6- ja rakennusasioissa asian

osaisten piiri voi ollahuomattavasti laajempikin. Epaselvyydetvalituksenalai

sen paatoksen tehneen viranomaisen prosessiasemassa seka viranomaisen 

valitus- ja jatkovalitusoikeuteen liittyen koettiin yhdeksi suurimmista ongel

mista seka asianajajien etta haastateltujen hallintotuomareiden taholta. 

Asianosaiskasite hallintolainkaytossa on epaselva, koska yleisesti 
hallintolainkayttolain on oletettu tarkoittavan materiaalista asianosaista, 
mika tarkoittaa, etta asianosaisuus edellyttaa kasiteltavan asian koskevan 

kyseisen henkil6n etua jaltai oikeutta. 163 Asianosaisuuden maarittaminen 

hallintolainkaytossa perustuu hallintolainkayttolain 6 §:aan, joka antaa 

asianosaisaseman ja valitusoikeuden hallintopaatoksen ylla mainittujen 

vdlittomien oikeudellisten vaikutusten perusteella.164 Lisaksi 6 §:n mukaisesti 

viranomaiselle myonnetaan tavallisesti asianosaisuuteen perustuva valitusoi

keus, jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana a/evan julkisen edun 
vuoksi tarpeen. Haliituksen esityksessa uudeksi hallintomenettelylain korvaa

vaksi hallintolaiksi (HE 72/2002 vp.) on kuten ha1Iintolainkaytt6laissakin 

omaksuttu asianosaisuuden pohjaksi hallintopaatoksen vaikuttavuus henkil6n 

oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. 165 Esityksen yksityiskohtaisissa peruste

luissa viitataan asianosaiskasitteen sisallon vaihteleviin merkityksiin seka 

epatasmallisyyteen ja ehdotetaan kasitteen selventamista yhtenevaisen 

oikeuskaytannon ja sen myota tehokkaan oikeusturvan takaamiseksi. 

163 Hallintomenettelyssil sen sijaan asianosaisasema mililrilytyy ensisijaisesti vireillepanon 
yhteydessil (muodollisesti) niin, ettil asianosaisasema on niillil,jotka toimittavat viranomai
selle hakemuksen itseililn koskevan asian kilsittelemiseksi. Aloitteella ei kuitenkaan 
vdlttdmdttd ole oikeudellisia vaikutuksia aloitteen tekijililn, minkil vuoksi pelkkil vireillepa
no ei tee hakijasta asianosaista valitusviranomaisen prosessiin. Kuusikko 2003, 245. 

164 Tosin viime vuosikymmenen aikana asianosaiskilsite muuttui ja laajenikin niin, ettil 
nykyisin merkityksellisempanil pidetaan muutoksenhakijan oikeussuojan tarvetta kuin 
hallintopaatoksen valittomia vaikutuksia. Siksi onkin mielekkaampaa kysya, vaikuttaako 
hallintoviranomaisen pailtos muutoksenhakijan asemaan sill a tavalla, etta muutoksenhakij a 
tarvitsee tuomioistuimen tarjoamaa oikeussuojaa ja etta muutoksenhakijalla tulisi olla 
mahdollisuus tulia kuulluksi hanta valillisesti tai valittomilsti koskevassa asiassa. Pohjolai
nen & Pohjolainen 1996, 19. 

16 ~ HE 72/2002 vp. Yksityiskohtaiset perustelut, 11 §. 
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Samalla tavalla asianosaiskasitteen selkiyttamista tarvittaisiin hallinto

menettelyn lisaksi hallintolainkaytossa. Taman hetkinen kaytant6 perustuu 

suurelta osin oikeuskaytant66n, eivatka esimerkiksi valitusoikeuden laajuutta 

koskevat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut tuo riittavaa selvyytta 
hallintoprosessiin. Hallituksen esityksessa hallintolainkayttolaiksi (217/1995) 

mainitaan, etta valitusoikeuden maaraytymista koskeva 6 § on kirjoitettu 

valjaan muotoon, jotta oikeuskaytanndn kehittaminen olisi mahdollista. 
Haastattelujen perusteella vaikuttaa kuitenkin silta, etta asianosaisuuden ja 

sen myota valitusoikeuden tasmallisempi maaritteleminen olisi hallintolain
kaytossa tarpeellista. 166 

Hallintoprosessissa sovelletaan asianosaisuuden maarittelyssa myos 
oikeudenkaymiskaaren 17 luvun saannoksia, jotka ensisijaisesti saantelevat 

yleisten tuomioistuinten prosessia. Ongelmalliseksi soveltamisen tekee se, 

etta yleisissa tuomioistuimissa asianosaisen kasite on materiaalisen sijaan 

muodollinen, eli asianosaisuuden vaatimukset on tasmallisesti saannelty 
laissa. 167 Asianosaisasema ja siihen kytkeytyvat todistelu-, puhevalta- seka 

166 Esimerkkeja korkeimman hallinto-oikeuden kaytannostii viranomaisen asianosaisuuteen 
ja valitusoikeuteen liittyen loytyy huomattava maara pelkastaan viime vuosilta. 
KHO 2002:3510. Kunnanhallituksella oli kunnan yleisen edun perusteella valitusoikeus 
hallinto-oikeuden paiitoksesta, jolla oli kumottu ymparistiilupaviraston myontama lupa 
laiturin rakentamiseen. 
KHO 2001:3107. Tyoministeriotaja paaesikuntaa ei pidetty asianosaisina siviilipalvelus
velvollisen asevelvollisuuslain mukaiseen palvelukseen siiiiymista koskevassa asiassa. 
Asianosaisuutta ei ollut erityislainsaadannon perusteella, eika ko. viranomaisilla ollut 
asiassa valvottavanaan sellaistajulkista etua, etta valitusoikeus olisi ollut tarpeen. 
KHO 2000:2095. Ulkomaalaisvirastolla ei ollut valitusoikeutta kansalaisuutta koskevassa 
asiassa, koska valitusoikeudesta ei ollut saadetty muualla, eika ulkomaalaisviraston 
valvottavana ollut valitusoikeutta vaativaa julkista etua. 
KHO 2000:491. Li:ianinhallituksella oli valitusoikeus laaninoikeuden paatiiksesta, jolla 
laaninoikeus oli osittain kumonnut HUlninhallituksen paatiiksen yksityisten sosiaalipalvelu
jen antamista koskevassa asiassa. 
KHO 2000:413. Maakuntamuseo!la oli museovirastolle lainsaadannossa annettujen 
tehtavien seka museoviraston j a maakuntamuseon valisella sopimuksella maakuntamuseol
le siirrettyjen tehtavien perusteella valitusoikeus rakennusoikeuttakoskevassa paatiiksessa, 
joka koski lomarakennuksen rakentamista kulttuurihistoriallisesti merkittavaan saareen. 
KHO 1999:2964. Ymparistiilautakunnalla ei ollut puhevaltaoikeutta laaninoikeuden 
ymparistalupamaksua koskevassa ratkaisussa. Kuntalain mukaisesti kunnan puhevaltaa 
kayttaa kunnanhallitus, eika puhevaltaoikeuksia ollut siirretty ymparistiilautakunnalle. 
KHO 1996:1750. Kunnanhallituksella oli valitusoikeus alueellisen ymparistiikeskuksen 
piiatiiksesta, jolla oli kielletty kunnassa sijaitsevallajarvella tapahtuva moottoriveneily. 

167 Esimerkiksi rikosasiassa "asianosaisia" ovat asianomistaja seka se, jota on syytetty 
teosta tai jolla on siihen valiton yhteys, ja riita-asiassa taas se, jonka hyvaksi tai jota 
vastaan asiassa annettu tuomio tulee voimaan. (OK 17luku 18 §.) 
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valitusoikeuskysymykset muodostavat hallintoprosessissa monimutkaisia 
sove1tamistilanteita useammin kuin yleisessa lainkaytossa, jossa yleensa on 
helpommin maariteltavissa, ketka ovat missakin tapauksessa asianosaisia. 168 

5.10 Valitusoikeus j a todistaj an esteellisyys 

Hallintoprosessissa asianosaiskasitteen tarkka maaritteleminen on erityisen 
tarkeaa, koska 

1) OK 17luvun 18 §:nmukaisesti asianosaistaei voidakuullaasiassa 

todistajana, ja 
2) hallintotuomioistuimen paatoksesta on jatkovalitusoikeus vain 

materiaalisella asianosaisella seka viranomaisella mikali erityislain
saadannossa niin saadetaan. 169 

Hallintoviranomaisen paatoksen kohteena olevalla asianosaisella on valitusoi
keus aina, ellei lakiin ole kirjattu nimenomaista valituskieltoa tai valitusoi
keuden rajoitusta kyseiseen asiaan liittyen.170 Valitusoikeus on tarpeen 

ensinnakin paatoksen kohteen subjektiivisten oikeuksien turvaamiseksi ja 
toiseksi hallintopaatOsten lainalaisuuden kontrolloimiseksi. 171 Hallintovalituk

sessa muutoksenhakij an tulee osoittaa valitusviranomaiselle, etta tehty paatos 

168 Kuusikko 2003, 231. 

169 HLL 6 §. 

1711 Yleinen valitusoikeus viranomaisten pi:Hitbksistfi on perusoikeus, joka on kirjattu 
perustuslain 21 § :aan. Kyseisen saadoksen mukaanjokaisella on oikeus saada oikeuksiaan 
ja velvollisuuksiaan koskeva padtOs tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkdytto
elimen kdsiteltdvdksi. 

Valituskiellot tai valitusoikeuden rajoitukset ovatkin hyvaksyWivia vain niiden 
hallintopaatasten suhteen, jotka eivat koske kenenkaan oikeutta tai etua, eika valituksella 
siten ole merkittaviii seurauksia kansalaisten oikeusturvan kannalta. Hallberg 1995, 27. 

171 Kuten Van Aerschot huomauttaa, hallintoviranomaisen pddasia/linen tehtava on sille 
maarattyjen institutionaalisten paamaarien toteuttaminen,johon vaikuttavat ennen kaikkea 
hallinnon resurssit ja toimintapolitiikka seka muut ei-oikeudelliset tekijat. Nain allen 
hal/into ei ole ensisijaisesti sitoutunut laillisuuden ideaaliin, ja laillisuuden toimeenpano 
jaa hallintoviranomaisten toimenkuvan ulkopuolelle. Van Aerschot ei kuitenkaan hyvaksy 
hallinnollisen pliiitOksenteon seka kaytannon oikeusturvan erottelua, vaan ehdottaa 
oikeusturvaoppia kehitettavan ennakollisia oikeusturvakeinoja korostavaksi niin, etta 
lainvastaisten hallintopaatOsten tekeminen voidaan estaa. Van Aerschot 2003, 620-621. 
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vaikuttaa muutoksenhakijan asemaan silla tavalla, etta han saattaa tarvita 
tuomioistuimen tarjoamaa oikeussuojaa oikeuksiensa turvaamiseksi. 

Kunnallisvalituksessa muutoksenhakijan ei ole tarvinnut nayttaa 
varsinaista oikeussuojan tarvetta, vaan kunnallisvalituksen valvontafunktion 
vuoksi kunnan j asenyys on riittanyt perusteeksi asianosaisuudelle. Tuoreessa 
kunnallisvalitusta kasittelevassa tutkimuksessa tosin havaittiin, etta kunnallis
valituksen kontrollifunktion merkitys on vahenemassa, koska yha useammas
sa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistussa kunnallisasiassa valitus 

koski muutoksenhakijan subjektiivisia oikeuksia. Mahdollisina syina valvon
tafunktion merkityksen vahenemiseen tutkimuksessa mainitaan kuntalaisten 
laskenut aktiivisuus seka kunnallisten viranomaisten toiminnan oikeudellisen 
laadun paraneminen, joista jalkimmaista pelkka kunnallisvalitusinstituution 
olemassaolo saattaa edesauttaa. 172 

Viranomaisella sita vastoin on valitusoikeus HLL 6 §:n 2 momentin 
mukaisesti vain, jos valitusoikeus perustuu laintasoiseen saadokseen tai jos 
viranomaisen tehtavana on asiaan liittyvanjulkisen edun valvonta. Jatkovali

tusoikeus, eli oikeus hakea muutosta valitusviranomaisen ratkaisuun, on 
yleensa hallintolainkaytOssa vain silla, joka on valittanut alkuperaisesta 
hallintoviranomaisen paatoksesta. Kunnallisvalituksessajatkovalitusoikeus on 
laajempi ja sisaltaa myos kunnallisten viranomaisten oikeuden valittaa 
ratkaisuista, joilla valitusviranomainen on kumonnut kyseisen viranomaisen 
tekeman hallintopaat6ksen. 173 

Monet haastatelluista tuomareista huomauttivat, etta viranomaisen 
jatkovalitusoikeutta hallinto-oikeuden paatOksesta olisi hyva kehittaa, koska 
nykyisin selva enemmistO hallintoviranomaisen paatOksen hylkaavista 
ratkaisuista jaa testaamatta korkei mmassa hallinto-oikeudessa. Haastateltavis
ta osa koki nykykaytannon aiheuttavan tarpeettomasti paineita tuomioistui
melle, silla hallinto-oikeuden lopulliseksi jaava ratkaisu saattaa joissakin 
tapauksissa olla virheellinen. Toiset taas toivoivat viranomaisen jatkovalitus
oikeutta laajennettavan tyypiltaan uudenlaisiin sekamerkityksellisiin asioihin, 
jotta Jainkaytosta tulisi korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisujen 
myota selkeampaaja yhtenaisempaa. 

Hall intotuomioistuimet ovat j outuneet tapauskohtaisesti maarittelemaan 
valituksenalaisen paatOksen tehneen viranomaisen aseman oikeudenkaynnissa 
ja sen mukaan arvioimaan, voiko kyseisella viranomaisella olla asiassa 
jatkovalitusoikeus ja I isaksi voidaanko viranomaisen edustajaa kuulla asiassa 

172 Kallio 2003,47 ja 51. 

171 Maenpaa 2000, 472. 
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todistajana. Mikali hallintoviranomaista on pidetty esteellisena toimimaan 

oikeudenkaynnissa varsinaisena todistajana, kuuleminen on taytynyt suorittaa 

muulla tavalla. Laht6kohtana hallintolainkaytossa tosin on, ettei osallistumi

nen valituksenalaisen hallintopaat6ksen tekemiseen itsessaan muodosta 

estetta kyseisen viranomaisen todistajankelpoisuudelle. 174 Viranomaisen 

prosessiasemaan liittyvat epaselvyydet ovat kuitenkin jossain maarin johta

neet epayhtenaisiin kaytantoihin eri hallinto-oikeuksissa ja tuomarikokoon

panoissa. 175 

"Se etta viranomaiset eivat ole asianosaisen asemassa on lahinna se 
ongelma tassajatkovalitustilanteessa. Viranomaiselta puuttuujatkova
litusoikeus. Siis niilla ei ole suoraan, kun ne ei ole asianosaisia. Mutta 
se on viranomaisen ongelma." (Tl) 

"Sinansa olisi kylla mun mielestani hyva, etta olisi sellainen taho,joka 
voisi hakea myoskin viranomaisen puolelta muutosta. -- Nythan on se 
tilanne, etta KHO:een menee vain ne, mitka me ollaan hylatty, eika 
koskaan niiHi,jotka me ollaan hyvaksytty. Ja tavallaan ne ei koskaan 
tule testatuksi siella KHO:ssa, ne mitka me ollaan hyvaksytty." (T2) 

"Epailematta se on yksi ongelma ... Ainakin jos on uudentyyppinen 
asia, niin jaadaan pohtimaan sita, etta kenella on valitusoikeus. - -
Ehka se on tass a myos se ongelma, etta on asiaryhmia, joissa, jos me 
mokaamme, teemme vaariin paatOksen, niin siita ei voi valittaa kuin 
yhteen suuntaan. Se aiheuttaa ehka hiukan turhia paineita tuomioistui
melle." (T3) 

174 Poikkeuksen muodostavat kunnanhallituksenj asenet,j oitahallintoprosessissa on pidetty 
esteellisina toimimaan todistajina kunnan yleiseen toimialaan liittyvissa kunnallisvali
tusasioissa, koska kunnanhallitus toimii kunnan laillisena edustajana. 

175 Esimerkkina todistajan esteellisyyssaanniisten soveltamisesta hallintolainkaytiissa 
voidaan kayttaa erasta Hameenlinnan hallinto-oikeuden oikeustapausta (295/54, 
19.4.2000). Lastensuojeluasiassakunnan perusturvalautakunnan edustajana toimi sosiaali
johtaj a, j a val ittaj a halusi kyseista sosiaalijohtaj aa kuultavan asiassa todistaj ana. Hallinto
oikeuden mukaan sosiaalijohtaja ei ollut esteellinen toimimaan todistajana, koska a) han ei 
ollut asianosainen henkiliikohtaisesti. Myiiskaan b) hanen edustamaansa perusturvalauta
kuntaa tai itse kuntaa ei pidetty asianosaisena, eika c) sosiaalijohtaja ollut asianosaisen 
laillinen edustaja, joten han ei OK:n saanniisten mukaisesti ollut esteellinen todistajaksi. 
Muutamat haastateltavista olivat sita mielta, etta mainitun kaltaisessa tapauksessa oikeu
denkaynnin puolueettomuus valittajan nakiikulmasta voisi vaarantua, koska todistajana 
kuultavat vannovat oikeudenkaynnissa todistaj anvalan- pain vasto in kuin he,j oita kuullaan 
asianosaisena. Yksi tuomareista tosin huomautti, ettei todistajan "puhdistautumisvalaa" 
saisi nahda tarpeettoman merkityksellisena, koska vala pelkastaan ei esta tuomioistuinta 
suhtautumasta tietyin varauksin todistajien lausuntoihin. 
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Haastateltujen mukaan viranomaisen prosessiaseman epamaaraisyyteen 
liittyvat todistaj an esteellisyyskysymykset eivat useinkaan aiheuta ongelmalli

sia tilanteita kdytdnn6ssd, silla tuomioistuin voi vapaasti ottaa huomioon 
kaiken asiassa esitetyn aineiston ja tarkastella materiaalia huomioon ottaen 
viranomaisen aseman. Nykytilanteen selventaminen olisi kuitenkin muuta
mien haastateltujen tuomareiden mielesta ensisijaisen tarkeaa viranomaisen 
valitusoikeuden selkiytymisen seka tuomioistuimen puolueettomuuden 
sailymisen kannalta. 

"Sehan on pitkaanjo ollut tass a sellaisena kysymyksena, etta pitaisiko 
paatoksen tehneen viranomaisen asema korottaa asianosaisen ase
maan, niin kuin Ruotsissa on tehty. Mutta mun tietaakseni sielta 
saadut kokemukset eivat ole kovin rohkaisevia. Se on enemman niin 
kuin teoreettinen ongelma, koska asetelmallisesti se on kuitenkin 
lahinna niin kuin asianosainen." (T3) 

"Jos se [viranomainen] olisi asianosainen, se voisi kokea jonkun 
oikeudenkaynnin loukkaavan viranomaisen oikeutta, ja semmoista 
kuin viranomaisen oikeuttaja etua ei oikeasti ole olemassakaan." (T8) 

Kaksiasiainosaissuhteen heikkouteen tai puuttumiseen liittyvat tuomioistui
men prosessinjohtotoimet saattavat vaarantaa oikeudenkaynnin tasapainonja 
oikeudenmukaisuuden, mikali tuomioistuin toimii tai sen koetaan toimivan 
ikaan kuin yksityisen asianosaisen asianajajana tai toisaalta viranomaisen 
edun valvojana. Haastateltavat huomauttivat, etta tuomioistuimen voidaan 

kokea toimivan oikeudenkaynnin yksityisen osapuolen hyvaksi tapauksissa, 
joissa tuomareiden taytyy prosessinjohtotoimillaan ohjata yksityista asian
osaista tuomaan tietynlaista nayttoa tai muulla tavalla "ajaa yksityisen asiaa 
hanen puolestaan" .176 Yleinen mielipide haastateltavilla olikin, etta yksityisen 
asianosaisen ohjaaminen - joka toisaalta on valttamat6nta ja suotavaakin 
hallintoprosessissa- aiheuttaa ongelmallisia rajanvetotilanteita hyvaksytta

vien prosessinjohtotoimienja oikeudenkaynnin oikeudenmukaisuuden val ilia. 
Vahemmisto haastateltavista koki ongelmalliseksi ennemminkin sen, 

etta tuomioistuimen nahtaisiin olevan ikaan kuin samalla puolella hallintovi
ranomaisen kanssa. Samanlaista kritiikkia hallintoprosessia kohtaan on tullut 
ilmi myos asianajajien taholta. Epatasapainoiseen prosessiasetelmaan voidaan 
ajautua, mikali hallintoviranomaisen velvollisuutta valvoa yleistd etua 

176 Muutamat haastateltavista nakivat prosessinjohdon kannalta he! pomp ina oikeudenkayn
nit, joissa molemmilla tai kaikilla osapuolilla on asianajaja tai avustaja, koska silloin 
tuomioistuin voi selkeiimmin toimia ulkopuolisena "erotuomarina" asianosaisten ja 
viranomaisen itse toimittaessa ratkaisuun vaadittavan niiyton. 
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korostetaan liiaksi niin, etta yksityisen osapuolen asema suhteessajulkiseen 

valtaan heikkenee. Toisaalta on myos huomattava, etta yleisen edun valvomi

nen tietylla tavalla jaa hallintotuomioistuimen tehtavaksi tilanteissa, joissa 

hallintoviranomaista ei pideta asianosaisena. 177 

Muutama haastatelluistahuomautti erilaisten menettelytapojen muodos
tuvan muun muassa siksi, etta hallinto-oikeudet suhtautuvat eri tavalla 

virkamiesten virkavelvollisuudella tekemiin hallintopaatOksiin ja lausuntoi
hin. Haastateltavien mukaan jotkut tuomareista eivat riittavan usein ole 

valmiita kyseenalaistamaan hallintovirkamiesten ratkaisujen oikeuden- ja 

lainmukaisuutta vaan hyvaksyvat ne sellaisenaan oikeudenkayntiaineistok
si.I78 

Viranomaisten paatOsten hyvaksyminen niiden lainmukaisuutta ja 

asiallisuutta kyseenalaistamatta saattaa tehda viranomaisen ja yksityisen 

asianosaisen valisesta prosessiasetelmasta hyvinkin epatasapainoisen. 
Hallinto-oikeudellisen perussaannon mukaan hallintoviranomaisten paatosten 

oletetaan lahes poikkeuksetta olevan lainmukaisia, kunnes hallintoviranomai
nen itseoikaisumenettelyssa tai valitusviranomainen hallintolainkayttomenet

telyssa kumoaa tai muuttaa paatOksen. Hallintopaatosten legaliteettipresump

tiota on pidettava lahtOkohtana, koska paatOksen kohteen tulee voida luottaa 

viranomaismenettelyn lainmukaisuuteen. Toisaalta laillisuusoletuksen taytyy 

toimia vain ldhtokohtana hallintoprosessissa, jossa valitusviranomaisen on 

viran puolesta varmistettava paatOksen lainmukaisuus ja viime kadessa 

huolehdittava yksityisen asianosaisen oikeusturvasta. 179 

"Eika heidan [ viranomaisten] pitaisi voida sill a tavalla pelata, etta he 
ovat niin kuin suurin piirtein hiljaa ja odottavat, etta me ajamme 
heidan puolestaan sita asiaa. Viranomainen ei ehka riittavan hyvin 
ymmarra sita asemaansa siina; jotenkin koetaan, etta tuomioistuin 
heidankin puoleltaan ajaa sita asiaa." (T3) 

"Varsinkin pienilla paikkakunnilla, kun niilla ei ole varaa palkata 
sinne lakimiesta edustamaan sita lautakuntaa, niin siina saattaa tulia 
sellainen vaaristyma, etta kun tuomioistuin ei perinteisesti ole jul-

177 Kuusikko 2003, 235 . 

178 Monissa hallintolainkayttiiasioissa kansalaisten oikeusturvaodotukset edellyttavat myiis 
sita, etta tuomioistuin ottaa kantaa siihen paatiiksen osaan, joka kuuluu viranomaisen 
tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Holopainen 1982, 84. Oikeusturvan ja tasa-arvon 
varmistamiseksi paatiiksen lainmukaisuudenjamenettelyn virheettiimyyden varmistaminen 
ei valttamatta ole kaikissa asioissa riittavaa. 

179 Van Aerschot 2003, 631--632. 
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kisosapuolta avustanut, niin tassa ollaan hyvin lahella sita. Silloin se 
prosessi kylla vaaristyy." (T4) 

5.11 Kaksiasiainosaissuhteen puuttuminen 

Kaksiasiainosaissuhteella tarkoitetaan siviiliprosessille luonteenomaista 
osapuolten valista yhteytta, jonka mukaisesti oikeusprosessi on perinteisesti 
kasitetty kahden osapuolen valiseksi "taisteluksi, jossa tuomari toimii (vain) 
'erotuomarina' ."180 Hallintolainkaytossa valituksenalaisen paatOksen tehneella 
viranomaisella ei katsota olevan sellaista intressia asiassa, etta viranomaista 
voitaisiin pitaa itsenaisenaasianosaisena. 181 Hallintoviranomainen toimii siten 
prosessissa ikddn kuin asianosaisena tuoden tarvittavaa selvitysta, mutta 
muilta osin hallintotuomioistuimen kasittelyssii ei ole kahta varsinaista 
asianosaista kuten esimerkiksi siviiliprosessissa. Huomionarvoista on, etta 
monet hallintolainkayttoon kuuluvista asioista ovat tyypiltaan sellaisia, etta 
yksityisen asianosaisenja viranomaisen erottaminen vastapuoliksi ei sovellu 
prosessin lahtokohdaksi. Kuten Liljestrom kirjoittaa, terveyspalvelujen 
j arjestamiseen liittyvissa hallinto-oikeudellisissa kiistoissa potilaan todellisen 
oikeussuojan toteuttaminen kuuluu hoitohenkilokunnalle, eika pida pyrkia 
siihen, etta esimerkiksi hoitavasta laakarista tehtaisiin potilaan oikeudellinen 
vastapuoli. 182 

"Kun ei siina ole kysymys siita, etta olisi tammoinen kaksiasiainosais
prosessi,jossa sitten osapuolet yrittaisi nokitella toisiaan. Sehan lahtee 
siita, etta me kuullaan, mita sanottavaa osapuolilla on." (Til) 

Kaksiasiainosaissuhteen puuttumisesta huolimatta haastateltavat eivat toivo
neet viranomaisesta tehtiivan varsinaista "asianosaista" lukuun ottamatta niita 
asiaryhmia, joissa viranomaistaholla on selkea oma intressi. Sen sijaan 
haastateltavat toivoivat asianosaiskasitetta sekii viranomaisen asemaa -
etenkin todistelu- ja puhevaltakysymyksia koskien- selkiytettavan. Tarukan
nel ja Jukarainen puolestaan muistuttavat, etta virallisperiaatetta ja kak
siasiainosaissuhdetta ei piUiisi nahda toisiaan poissulkevina prosessiperiaattei-

IHfl Vilkkonen 1982, 300. 

IHI Tietyissa asiaryhmissa kuten verotuspaatOksia koskevien valitusten kasittelyssa 
viranomaiselle on annettu asianosaisasema. 

112 Liljestrom 2003, 86. 
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na. Viranomaisen asianosaisaseman kehiWimisen ei tarvitse johtaa virallispe
riaatteen heikentymiseen, vaan asianosaisuus voidaan muodostaa sellaiseksi, 
etta selvittamisvelvollisuuden myonteiset ominaisuudet sailyvat samail a, kun 
tuomioistuimen puolueettomuutta korostetaan. 183 

"Ilman etta mennaan mihinkaan kaksiasiainosaissuhteeseen, ikaan 
kuin tata kuulemismenettelya yksinkertaisesti selkiytettaisi. Nama 
meidan esittelijathanjatkuvasti pohtii, etta keta viranomaisen puolella 
kuullaan, kuka kayttaa sen puhevaltaa." (T7) 

"Siinahan [hallintolainkayttolaissa] kaytetaan 'asianosainen' monessa 
paikassa. Mutta nyt onjouduttu tulkitsemaan, etta onko asianosainen
sana jossakin paikassa materiaalinen asianosainen. - - Voi oil a, etta 
tallaiseen asiantilaan pitaa jaadakin joustavan proses sin takia, mutta 
joskus voisi olla syyta miettia Iaajemmin tata asianosaiskasitteen 
maarittelya." (T7) 

"Onhan se kumma, etta siella pyorii sellainen harmaa mohkale nimel
ta viranomainen siella, milia ei ole niin kuin asemaa siina oikeuden
kaynnissa. Eika silla ole velvollisuuksia. Sita rna en tieda, voiko sille 
antaa asianosaisen aseman silla tavalla varsinaisessa mielessa. Mutta 
ei se nyt voi pelkastaan sattuman varaanjaada, etta miten tama oikeu
denkaynti maaritellaan." (T8) 

"Jotkuthan ajattelee, etta pitaisi jarjestaa tuommoinen kak
siasiainosaissuhde, jossa viranomainen olisi asianosainen. Jotkut taas 
sitten kiivaasti vastustaa. Mun mielestani valttamatta viranomaisen ei 
tarvitsisi olla mikaan asianosainen lain mukaan. Asiat vainjarjestettai
siin niin, ettei tarvitsisi miettia, etta onko se [asianosainen] vai ei. 
Selvennettaisi se. Millo in viranomaisella on esimerkiksi se valitusoi
keus." (T13) 

183 Tarukannel & Jukarainen 2000, 43. 
Asianosaisen valitusoikeuden pohjana on ollut hallinnon lainalaisuuden periaate, 

jonka varmistamiseksi on si.Hidetty yleinen valitusoikeus. Oikeuskaytanniin kautta myos 
viranomaisen asianosaisasemaa Ua sita kautta valitus- seka puhevaltaoikeuksia) on 
vahvistettu, mika tarkoittaa selkeamman kaksiasiainosaissuhteen muodostumista hallinto
prosessiin. Hallberg 1997, 654. 
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5.12 Oikeudenkayntikulut j a oikeusapu 

Yksityinen asianosainen voi saada hallintolainkaytOssa korvauksen oikeuden
kayntikuluistaan, mutta hanta ei voida maarata korvaamaan hallintovi
ranomaisen kuluja, ellei han ole esittanyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. 
Tavallisesti oikeudenkayntikulut eivat etenkin prosessin paaosin kirjallisen 
luonteen vuoksi muodostu hallintolainkaytossa yhta suuriksi kuin riita- tai 

rikosprosessissa. Taman vuoksi haastatellut tuomarit eivat nahneet oikeuden
kayntikuluj a hallintoprosessin erityisena ongelmana. 184 Hallintolainkayttoon 
kuuluvat asiat ovat monesti myos siina maarin tulkinnanvaraisia, etta oikeu
denkaynnin on katsottu olevan perusteltua asian selvittamiseksi. Siksi oikeu
denkayntikuluja on hallinto-oikeuksissa maaratty korvattavaksi suhteellisen 
harvoin. 185 

Asianajajat ovat hallintotuomareita useammin kokeneet hallinto
oikeuksien kulujen maaraamiskaytannon yhtena halli ntoprosessin epakohtana. 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa kevaalla 2003 toteutetun asianajaja
kyselyn mukaan vain viisi prosenttia kysymykseen vastanneista asianajajista 

koki hallintolainkayt6n kalleuden ongelmalliseksi, mutta toisaalta lahes 
viidennes vastaajista kritisoi hallintotuomioistuimia oikeudenkayntikulujen 
puutteellisesta korvaamisesta. 

Haastatellut tuomarit olivat yleisesti tyytyvaisia hallintotuomioistuinten 
mahdollisuuteen kayttaa harkintaansa oikeudenkayntikulujen maaraamisessa, 
joskinjotkut toivoivat saannoksen olevan ennustettavampi prosessiin osallis
tuvien kannalta. Yksimielisia haastateltavat taas olivat sen subteen, etta 
yksityista asianosaista ei pida maarata korvaamaan viranomaisen kuluja 

muuten kuin taysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Kyseinen poikkeuksellinen 
tilanne voi heidan mukaansa syntya, jos yksityinen asianosainen tekee jatku
vasti niin sanottuja "kiusavalituksia" hallintotuomioistuimeen, ja normaalisti 
silloinkin vain, mikali valittajalla on apunaan asianajaja. 

184 Haastatelluista tuomareista selva enemmistii oli hyvin tyytyvaisia hallintolainkaytti.ilain 
74 §:aan oikeudenkayntikulujen korvaamisesta, ja vain kaksi hallintotuomaria ali sita 
mielta, etta 74 §:n soveltaminen on vaikeaaja aiheuttaa ongelmatilanteita. 

Oikeudenkayntikulujen maaraja korvaaminen ovat perustavanlaatuisia oikeustur
vakysymyksia, silla- kuten Mukkala huomauttaa hallintolainkayti.in kuluja koskevassa 
tutkimuksessaan- "koko oikeusj arjestelman legitimiteetin ja uskottavuuden kannalta on 
tarkeaa, etta kansalaiset voivat turvautua oikeuslaitokseen kohtuuttoman kuluriskin sita 
estamatta." Yksityisilla asianosaisilla pitaisi olla yhtalaiset mahdollisuudet hakea muutosta 
heita koskevaan hallintopaatilkseen. Mukkala 2002, 108. 

ts l Kuosma 1994, 888. 
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Ongelmallisia kulujen mi:Hiraamistilanteita voi haastateltujen mukaan 

muodostua, jos tuomioistuin ja1jestaa suullisen kasittelyn tai muuten hankkii 

lisaselvitysta omasta aloitteestaan. Lisaselvityksen hankkiminen suullisen 

kasittelyn tai katselmuksen kautta lisaa olennaisesti tuomioistuinkasittelyn 

kestoa seka samalla oikeudenkayntikuluja. Kulujen maaraaminen toiselle tai 

yhdelle prosessiin osallistuvista voi tietyissa tapauksissa vaikuttaa epaoikeu

denmukaiselta. Nain voi kuvitella tapahtuvan etenkin, jos kyseisen lisaselvi

tyksen hankkiminen ei ollut osapuolille mahdollista tai he eivat tienneet 

mahdollisen todisteen olemassaolosta. 

"Paatoksen tehnyt viranomainen voidaan maarata maksamaan ne 
muutoksenhakukulut, mutta se [kulujen maaraamisen mahdollisuus] 
voi tietystijollain lailla saada ne miettimaan sen paat6ksensa lainmu
kaisuutta, kun ne tekee sita paatosta." (T2) 

"Varsinkin silloin, kun naita suullisia kasittelyja jarjestetaan viran
omaisen aloitteesta, kun kukaan ei edes pyyda, niin ainahan siina tulee 
se ongelma, etta helposti silla paatOksella tuotetaan kuluja." (T3) 

"Jos jotain voisi toivoa hallintolainkaytossa muutettavaksi, niin se 
olisi se normi oikeudenkayntikulujen maaraamisesta, se on vahan 
turhan valja. Se on aika epaennustettava varmaan asianosaisen kannal
ta. -- Ma ymmarran kylla asianajajia, jos ne katsovat, etta se tuottaa 
toiminnalle ongelm ia siina mielessa, ettaeivat voi asiakkaalle koskaan 
kertoa, etta kuka maksaa. Ettajos me tamajuttu voitetaan, niin mak
saako vastapuoli. Se lavahtaa vahan niin kuin lottokoneesta." (T3) 

"Oikeudenkayntikulut? Ihan kumma normi!-- Joson takaisinperinta
juttu: valtio hakee maksamaansa tukea takaisin silla perusteella, etta 
toi jatka ei ole oikeutta saanut. Toinen heittaytyy passiiviseksi ja 
sanoo enmaksaenmaksaenmaksa ja haviaa juttunsa. Ei sita voi kos
kaan velvoittaa korvaamaan TE-keskuksen [Tyovoima- ja elinkeino
keskuksen] oikeudenkayntikuluja, joka on kuitenkin oikeassa ja 
voittanut juttunsa, koska se on viranomainen." (T8) 

Hallintolainkaytto tuli Iakimuutoksen myOUi maksuttoman oikeudenkaynnin 

piiriin vuonna 1998, mista Iahti en hallintolainkayttoasiassa on ollut mahdol

Iista myontaa maksuton oikeudenkaynti seka, jos asianosaisen tilanne sita 

vaati, avustaja oikeudenkayntiin. 1.6.2002 voimaan tullut oikeusapulaki 

(257/2002) kumosi lain maksuttomasta oikeudenkaynnista (87/1973). Uuden 

oikeusapulain 1 §:n mukaisesti hallintotuomioistuimen kasittelyyn voidaan 

myontaa oikeusapua henkilOlle,joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudelli
sessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suoritta-



112 

maan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua ei piHisaantoisesti voida 

myontaa verotusta tai julkista maksua koskeviin valituksiin eika kunnan tai 

muunjulkisyhteison jasenyyteen perustuvaan muutoksenhakuun ( oikeusapu

lain 6 §). Avustajan tarvetta harkittaessa huomioon otetaan hakijan taloudelli

nen asema kokonaisuutena, kasiteltavan asian laatu ja arvo seka muut rele

vantit olosuhteet. 186 

Hallintotuomioistuimen kasittelya edeltava hallintoviranomaisen 

itseoikaisu vahentaa tarvetta muutoksenhakuun j a vaikuttaa hallinto-oikeuk

sien kasittelemien asioiden laatuun, kun valitusasiaa koskeva aineisto kootaan 

ennen hallinto-oikeusprosessia. Erilaisissa lautakuntatyyppisten muutoksen

hakuelimien oikaisumenettelyissa kuitenkin sovelletaan hallintomenettelyla

kia (HMenL 598/1982) hallintolainkayttolain asemesta, eika itseoikaisun 

katsota olevan varsinaista tuomioistuimen lainkayttoa. Oikeusavun myonta
mista hallinnon muutoksenhakulautakuntien prosessiin (niin sanottuihin 

ulkoprosessuaalisiin asioihin) on rajoitettu niin, etta yksityista avustajaa ei 

voida maarata hallintotuomioistuimen tai vakuutusoikeuden kasittelya 

edeltavaan oikaisuvaatimusmenettelyyn. Lisaksi oikeusapulain 13 § :n mukaan 

oikeusapua ei hallintotuomioistuimessa myonneta taannehtivasti kattamaan 

hallintotuomioistuimen kasittelya edeltavaa hallintomenettelya.187 

Muutamat haastatelluista tuomareista huomauttivat, etta oikeusavun 

myontamista hallintomenettelyn mukaisesti kasiteltaviin ulkoprosessuaalisiin 

asioihin ei tulisi tarpeettomasti rajoittaa varsinkaan niissa asiaryhmissa,joissa 

erityislainsaadannon nojalla sovelletaan oikaisuvaatimusmenettelya. Mikali 

oikeusapua ei tallaisissa asioissa ole saatavilla lautakuntakasittelyyn, on 

uhkana, etta oikaisuvaatimusmenettely muodostuu muutoksenhakijalle 

pelkastaan valttamattomaksi valivaiheeksi ennen varsinaista hallinto-oikeu

den kasittelya. Tama puolestaan saattaa aiheuttaa sen, etta oikaisuvaatimuk
sen kasittelyyn ei valttamatta tuoda kaikkea asiaan liittyvaa aineistoa eika 

asiaa selviteta perusteellisesti, koska tosiasiallisen kasittelyn, johon oi

keusapua voidaan myontaa, nahdaan tapahtuvan vasta hallinto-oikeudessa. 

186 Ks. oikeusavusta hallintolainkayttissa ennen 1.6.2002: Kuosma 1998, 90-107. 

187 Oikeusapujarjestelmanjatkokehittamistoimikunnan mietinnon (1999:7. Oikeusministe
rio, 156) mukaan saannos pohjautui vallitsevaan oikeustilaan, joka puolestaan perustui 
korkeimman hallinto-oikeuden asiassa tekemaan ratkaisuun (KHO 1990 A 122). 
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5.13 Hallintotuomioistuinten arvostus 

Hallintotuomarit kertoivat haastatteluissa myos kasityksiaan hallintotuomiois
tuimen ja oikeudenkayntiprosessin arvostuksesta etenkin yleisten tuomiois
tuinten henkilOkunnan seka muiden lainoppineiden taholta. 188 Mahdollinen 
arvostuksen heikkous ei suoraan aiheuta ongelmia hallintoprosessin yhtenai
syyden kannalta, muttajoidenkin haastateltavien mukaan vahainen tuntemus 
tai huomion puutteellisuus lainvalmistelijoiden osalta saattaa vaikuttaa 
hallintotuomioistuinten toimintaa saatelevan lainsaadannon laatuun. Muuta
mat haastatelluista huomauttivat, ettei hallintotuomioistuinten olemassaoloa 
ole aina riittavasti noteerattu uusia lakeja laadittaessa, eivatka yleisten 
tuomioistuinten tarkoituksiin muotoillut saadokset sellaisenaan valttamaWi. 
sovellu hallintolainkayttoon. Lisaksi muutamat uskoivat hallintotuomioistuin
ten vahaisen arvostuksen vaikuttavan oikeusministerion toimintaan tulo- ja 
menoarviota laadittaessa siten, etta hallintotuomioistuimien resurssit jaavat 

liian pieniksi. 189 

Haastateltujen mukaan hallintotuomioistuinten arvostus seka tuomio
istuin- etta yliopistomaailmassa on lisaiintynyt viime vuosina, mika heidiin 
mielestaan saattaa johtua etenkin siita, etta hallinto-oikeudet ovat itsenaisty
misensa myota tulleet tunnetummiksi. Aikaisemmin laaninoikeudet j a sittem
min myos hallinto-oikeudet nahtiin - ja vielakin joskus niihdaiin - osana 
hallintokoneistoa eika niinkiiiin tuomioistuimina. Myos Maenpaa toteaa, etta 
hallinto-oikeudellinen tutkimus on ollut niukkaa, mika voi hanen mukaansa 
johtua esimerkiksi julkishallintoon kohdistuneista leikkauksista seka viran
omaistoiminnan vahaisesta dynamiikasta verrattuna moniin muihin yhteiskun
nan aloihin. 190 Monet haastatelluista korostivat kuitenkin hyvaa ammattitai
toaan seka -ylpeyttaan, eivatka kokeneet vahaisen ulkopuolisen arvostuksen 
hairitsevan tuomioistuimen jokapaivaista tyota. 191 

188 Haastateltavat eivat kertoneet kokemuksiaan hallintotuomioistuimen asiakkaiden 
mielipiteista. Mahdolliseen jatkotutkimukseen olisikin ensisijaisen Uirkeaa sisallyttaa 
hallinto-oikeuksissa asioivien yksityishenkiloiden seka avustajien nakemyksia hallinto
prosessista. 

189 Eras tuomareista muistutti, etta vahaiset taloudelliset resurssit puolestaan vaikuttavat 
hallintotuomareiden palkkaukseen, mika aiheuttaa sen, etteivat parhaimmat mahdolliset 
tuomarit valttamatta hakeudu hallinto-oikeuksien palvelukseen. 

1911 Maenpaa 1997,997. 

191 Myos Tuomioistuinlaitoksen kehittamiskomitean valimietinnossa (2003: 1. Oikeusminis
terio, 9) huomautetaan, etta viime aikoina hallintotuomioistuimet ovat tehneet eraita 
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"Viela viisi vuotta sitten kukaan ei tiennyt meista mitaan, paitsi kaikki 
tiesi, etta taalla on roska-asioitaja roskatuomareita.-- Puhujanpontos
ta on nyt ruvettu julistamaan, etta hallinto-oikeuksissa on kaikki 
tarkeat asiat ja paljon isoja, yhteiskunnallisesti merkittavia asioita, ja 
on myos kaikki karajaoikeuksista paenneet pienten ihmisten asiat." 
(Tl) 

"Hirvean hyva ammattiylpeys meilla on itsella ja oikeasti hirvean 
hyva ammattitaito. - - Viela on paljon kritiikkia, mutta ei se meidan 
elamaa yhtaan haittaa, niin kuin tata arkipaivan tyota." (Tl) 

"Ei arvostettua, eika myoskaan kovin korkeaa palkkaa. Talle alalle ei 
sitten hakeudu parhaimmisto, ja seuraukset nakyvat." (T3) 

"Eihan laaninoikeuksia oikein mielletty oikeudeksi ollenkaan. Mutta 
sitten kun hallinto-oikeudet tulivat, niin se on parantumaan pain." 
(T6) 

"Sita [hallintoprosessia] ei ole kovin paljon tutkittu, siita ei ole paljon 
kirjoitettu, eika paljon opetettu." (T7) 

"Hallintoprosessia tunnetaan huonosti, vaikka tavallaan ihmiset 
helpoiten kuitenkin elamassaan joutuvat tekemisiin sen kassa. - -
Kylla semmoista pikkuisen saa huomata ihan lainvalmistelussakin, 
ettajoskus vahan tuntuu silta, etta hallintotuomioistuinten olemassa
olo vahan on paassyt unohtumaan." (TlO) 

5.14 Muutosehdotukset j a lisatutkimustarve 

Hallintotuomioistuinten prosessin perustana on hallintolainkaytt6laki, joka 
joustavana prosessilakina j attaa tuomioistuimille me1ko paljon harkintavaltaa 
hallintolainkayttomenettelyssa. Tuomareiden mukaan yhtena tarkeimpanii 
syyna oikeudenkaymiskaaren tyyppisen saannostOn puuttumiselle seka 
toisaalta myos tiismiillisen prosessisaantelyn mahdottomuudelle hallintolain
kaytossa on hallinto-oikeuksissa kasiteltavien asioiden moninaisuus. Heidiin 
mielestaan hallintotuomioistuinten prosessia ei ole tarkoituksenmukaista 
saannellii oikeudenkiiymiskaaren kaltaisella prosessilailla. Suurelta osin 
haastatelluttuomaritolivatkin hyvin tyytyvaisiajoustavaan hallintolainkayttO
lakiin. Selviia kuitenkin on, etta joustava prosessilaki saattaa edesauttaa 

yhteiskunnallisesti hyvin merkittavia ratkaisuja etenkin ymparisttioikeuden ja verotuksen 
a! all a, mika komitean mukaan osoittaa hallintotuornioistuinten painoarvon kasvua. 
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epayhtenaisten kaytantOjen muodostumista eri hallinto-oikeuksissa seka 
tuomarikokoonpanoissa. Lisaksi tietyt hallintolainkayttolain ongelmakohdat 
aiheuttavat hallintotuomioistuimissa monimutkaisia soveltamistilanteita, ja 
monet tuomareista toivoivat menettelyn selkiyttamista kyseisten saannosten 
osalta. 

Hallintoprosessin asianosaisuuden seka valitusoikeuden kasitteiden 

maarittel emisvaikeudet j uontuvat hall into lai nkiiyton perinteisesta kaksij ako i
sesta tehtavasta. Yhtaalta hallintolainkayton tehtavana on kansalaisten 
subjektiivisten oikeuksien turvaaminen, mita voidaan kayttaa perusteluna 
asianosaisuuden maarittelemiselle pelkastaan valittOmien oikeudellisten 
vaikutusten kautta. Toisin sanoen tehokkaan oikeusturvan toteutuminen 
edellyttaa, etta jokaisella on oikeus hakea muutosta hallintoviranomaisen 
tekemaan paatOkseen, mutta vain mikali paatos vaikuttaa kyseisen henkilon 
oikeudelliseen intressiin. Toisaalta hallintolainkayton tehtavana on myos 
hallinnon objektiivinen oikeuskontrolli, mika puhuu laajemmanja valjemman 

valitusoikeuden puolesta 192 

Haastateltujen mielesta asianosaisuudenja valitusoikeuden maarittele
minen ei useinkaan aiheuta ongelmatilanteita kaytannossa, vaan kasitteiden 
sisallon maarittaminen on enemminkin teoreettisen tason ongelma. Toisaalta 
monet haastateltavista huomauttivat viranomaisen jatkovalitusoikeuden 

mahdolliseen laajentamiseen liittyen, etta muutoksenhakumahdollisuuden 
myontaminen myos valituksenalaisen paatOksen tehneelle viranomaiselle 
vahentaisi hallinto-oikeuksiin kohdistuvia paineita tehda merkittavassa tai 
uuden tyyppisessa asiassa oikeanlainen ratkaisu. Lisaksi haastateltavat 
mainitsivat joutuvansa use in pohtimaan, miss a tapauksessa viranomaisella on 
valitus- tai jatkovalitusoikeus ja milloin taas ei ole. Kyseista kaytantOa olisi 
siten tarvetta selkiyttaajoko lainsaadannon keinoin tai muuten oikeuskaytan
tOa yhtenaistamalla. 193 

Oikeusturvan kannalta olisi olennaista huolehtia siita, etta kansalaista 
koskeva asia kasitellaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa julkishallin
non niin sanottujen ennakollisten oikeusturvakeinojen kautta, j a etta hallinto
viranomaiset ovat valmiita itse korjaamaan virheensa. Hallintotuomioistuinten 

192 Kulla 1998, 238. 

193 Siitari-Vanne huomauttaa, etta hallinnon kaksiasteista muutoksenhakujiirjestelmiiii 
muodostettaessa ei kyseisen jarjestelmiin kiiytiinnon vaikutuksia ilmeisesti havaittu 
riittiiviin tarkasti. Hiinen mukaansahallintotuomioistuinjiirjestelmiin kehittiiminen on viime 
vuosina keskittynyt organisaatioratkaisuihin, mutta nyt vaadittaisiin hallintoprosessin 
selventiimistii esimerkiksi osapuolten prosessiasemaa koskien. Siitari-Vanne 2000, 
1233-1234. 
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tehUivaksi jaisi siten yksityisten oikeuksien suojaaminen niissa tapauksissa, 

joissa hallinnollinen itseoikaisu on epaonnistunut, tai paatOksen sisallosta tai 

siihen johtaneen hallintomenettelyn oikeudenmukaisuudesta ei paasta yksi
mielisyyteen. Alueellisiin hallinto-oikeuksiin tai korkeimpaan hallinto

oikeuteen paatyvien asioiden suhteen on edelleenkin syyta kiinnittaa huo
miota kasittelyn pituuteen 194 j a yhdenmukaisuuteen seka muihin oikeusturvan 

kannalta olennaisiin prosessipiirteisiin. 
Alueellisten hallinto-oikeuksien vuosikertomusten perusteella eri 

hallintotuomioistuimetjarjestavat suunnilleen yhta usein suullisia kasittelyja 

ja katselmuksia suhteessa kokonaisasiamaaraansa. Siita huolimatta haastatel-

1 uilla tuomareilla vaikutti olevan se kasitys, etta hallinto-oikeuksien j arj esta

mien suullisten kasittelyjen maara vaihtelee huomattavasti. Yksi tekija 

epayhtenaisyyden vaikutelman muodostumisessa tuomareille saattaa ilmeises

ti olla suullisten kasittelyjen jarjestamisen perusteiden vaihteleminen, koska 
monet haastatelluista olivat sita mielta, etta suhtautuminen asianosaisten 
pyytdmiin suullisiin kasittelyihin on hyvinkin kirjavaa. 

Erilaisia mielipiteita esiintyi haastatteluissa myos suullisten kasittelyjen 

tarkoituksenmukaisuudesta. Osa tuomareista piti suullisia kasittelyja seka 

katselmuksia erittain tehokkaana selvityskeinonaja toivoi niita seka suullisia 
valmisteluistuntoja jarjestettavan enemman. Toiset taas eivat kokeneet 

niinkaan asian selvittamisen hyotyviin suullisten kasittelyjen jarjestamisesta, 

mutta olivat valmiit toimittamaan suullisia istuntoja,jotta asianosaiset saisivat 

mahdollisuuden tulla kuulluksi omassa asiassaan. Muutamat haastatelluista 

huomauttivatkin, etta osapuolten mahdollisuus tulia kuulluksi seka tuomiois
tuimen suorittama asian selvitystyo lisaavat kansalaisten luottamusta annetun 
ratkaisun oikeudenmukaisuuteen ja mahdollisesti oikeuslaitokseen yleensa. 

Oikeusturvan tasa-arvoinen toteutuminen tuomiopiirista riippumatta 

edellyttaa, etta hallintotuomioistuimet jarjestavat suullisia kasittelyja ja 
katselmuksia pitkalti samanlaisin perustein ja samanlaisissa tilanteissa. 

Taman hetkista vaihtelevaa kaytantOa tuskin kuitenkaan voidaan yhtenaistaa 

lainsiiiidannollisin keinoin, silla epayhtenaiset kaytannot eivat johdu niinkaan 

asiaa koskevan hallintolainkaytt6lain 7 luvun saad6sten epaselvyydesta. 
Ennemminkin vaihtelevat kaytannot nayttaisivat olevan lahtoisin hallintolain

kayttOlain epayhtenaisesta soveltamisesta, ja siita syysta yhdenmukainen 

194 HaJiinto-oikeuksien kasittelemien asioiden vaihtelevuuden vuoksi on kuitenkin mahdo
tonta asettaa asioiden kasittelemiseJie tiettya ajankayttM maaraavaa saannosta. Hallinto
oikeus voi saada kasiteltavakseen yhtaalta yksinkertaisen asiakirjapyynntln tai toisaalta 
mania asianosaisiaja viranomaisia koskevan ymparistoasian. Siitari-Vanne 2000, 1228. 
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prosessikayUintO pitaisikin lakimuutosten sijasta varmistaa tuomioistuinhenki-
16kuntaa kouluttamalla. 

Haastateltavat olivat kaiken kaikkiaan erittain tyytyvaisia virallisperi
aatteen maarittamaan hallintoprosessiin. Haastatteluissaan tuomaritviittasivat 
toistuvasti virallisperiaatteeseen seka siihen liittyen toisaalta tuomioistuimen 
velvollisuuteen selvittaa kasiteltava asia ja toisaalta tuomioistuimen vapaa
seen todistusharkintaan. Selvittamisvelvollisuuden asettaminen tuomioistui
melle mahdollistaa heidan mukaansa yksityisten asianosaisten asioimisen 

hallinto-oikeudessa ilman oikeusoppinutta avustajaa, mika on haastateltujen
kin mielesta yksi hallintoprosessin merkittavimpia erityispiirteita. Haastatell ut 
tuomarit korostivat, etta prosessin perustuessa tasmallisen prosessilain 
asemesta virallisperiaatteeseenja tuomioistuimen prosessinjohtoon kasittelyn 
osapuolten ei tarvitse olla tietoisia asiaan liittyvasta substanssilainsaadannosta 
tai menettelynormeista. Taman he mainitsivat olevan olennaista tasa-arvoisen 
oikeusturvan toteutumisessa. Asianajajat toisaalta pitivat tarkeampana 
tuomioistuimen puolueettomuutta asian selvittamisessa ja kokivat prosessin 
olevan tasa-arvoisempi, jos osapuolet itse huolehtivat oikeudenkayntimate

riaalin toimittamisesta. 
Tuomioistuimen selvittdmisvelvollisuus aiheuttaa kuitenkin tiettyja 

ongelmallisia rajanvetotilanteita, joissa osapuolten valinen tasapaino saattaa 

vaarantua. Useimmat tuomareista olivat sita mielta, etta ongelmia- joskin 
osittain vain teoreettisia ongelmia - voi muodostua etenkin siina tilanteessa, 
etta oikeudenkaynnin osapuolet kokevat tuomioistuimen toimivan ikaan kuin 
"yksityisen asianosaisen asianajajana". Toisaalta jotkut huomauttivat, etta 
tuomioistuin voi myos omaksua roolin yleisen edun valvojanaja viranomais
puolen edustajana, mika sekin muuttaa oikeudenkaynnin tasapuolisuutta. 

Haastatelluista muutamat viittasivat hallintotuomareille jarjestettyihin proses
sinj ohtokursseihin erinomaisena keinona kayda !a pi teoreettisia j a kaytannon 
ongelmatilanteita tuomioistuimen selvittamisvelvollisuuteen liittyen. Heidan 
mielestaan taman hetkinen lainsaadantO soveltuu mainiosti hallintoprosessin 
tarkoituksiin, mutta menettelyllista yhdenmukaisuutta pitaisi jatkossakin 
valvoaja varmistaa koulutuksen kautta. 

Yleisesta tyytyvaisyydesta huolimatta useimmat haastatelluista toivoi
vat lainsaadantoa ja/tai oikeuskaytantoa selkiytettavan koskien ensiksikin 
laps en kuulemista j a toiseksi viranomaisen prosessiasemaa. Lapsen kuulemis
ta tuomioistuinkasittelyssa saantelee ensisijaisesti lastensuojelulaki, joka ei 

kuitenkaan ole riittavan selvapiirteinen hallintotuomioistuinkasittelyn tarkoi
tuksiin. Sarna koskee kuulemista saantelevaa oikeudenkaymiskaarta, joka on 
tarkoitettu saantelemaan yleisten tuomioistuinten prosessia, eika siita syysta 
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ole kaikilta osin suoraan sovellettavissa hallintolainkaytOssa. Haastatteluissa 
tulikin ilmi, etta hallinto-oikeudet ovat omaksuneet hyvin erilaisia kaytantOja 
lasten kuulemisessa, mika ei edesauta tehokkaan ja tasa-arvoisen oikeustur

van toteutumista. 
Monet tuomareista eivat nahneet viranomaisen epamaaraisen proses

siaseman tai kaksiasiainosaissuhteen puuttumisen aiheuttavan juurikaan 

kaytannon ongelmia. Valituksenalaisen paat6ksen tehneen hallintoviranomai
sen asianosaisuus riippuu kyseisen viranomaisen mahdollisesta intressista 

asiaan liittyen ja siten maaraytyy osittain samoin (materiaalisin) perustein 
kuin yksityisenkin valittaj an prosessiasema. Viranomaista ei kuitenkaan use in 

pideta varsinaisena asianosaisena, mika vaikuttaa viranomaisen edustajan 
kuulemiseen todistajana tai muuten tuomioistuinkasittelyssa. Osa haastatelta

vista koki viranomaisen todistajankelpoisuuden muodostavan ongelmatilan
teita ja vaarantavan kasittelyn tasapuolisuuden, mikali valituksenalaisen 

paatOksen tekemiseen osallistunut viranomainen hyvaksytaan todistajaksi 
oikeudenkayntiin. Asianosaista ei oikeudenkaynnissa voida kuulla todistaja

na. Yksityinen asianosainen nakee hyvin todennakoisesti viranomaisen ikaan 

kuin vastapuolenaanja voi siksi aiheellisestikin olettaa, etta samaa kuulemis

menettelya noudatetaan kummankin tai kaikkien osapuolten subteen. 

Haastateltavat pitivat silti merkittavampana epakohtana viranomaisen 
valitusoikeutta seka jatkovalitusoikeutta, jotka myos maaraytyvat paaasiassa 
asianosaisaseman perusteella. Mikali viranomaiselle ei ole annettu nimen

omaista valitusoikeutta erityislainsaadannossa, valitusoikeus toisen viran
omaisen ja siten myos hallinto-oikeuden paatOksesta on vain, jos viranomai

nen voidaan nahda jutun varsinaisena asianosaisena. Useat haastatelluista 

tuomareista olivat sita mielta, etta valitusoikeus hallinto-oikeuden paatOksesta 

pitaisi myontaa viranomaiselle vahintaankin yhteiskunnallisesti tarkeissa ja 

toisaalta uuden tyyppisissa asioissa. Tama olisi heidan mukaansa mahdollista 

ja suotavaakin toteuttaa antamatta viranomaiselle varsinaista asian
osaisasemaa. Monet myos toivoivat viranomaisen valitusoikeuden maarayty

mista selkiytettavan, vaikka valitusoikeutta ei nykyisestaan laajennettaisikaan. 
Tutkimuksen ulkopuolelle jaavista teemoista erityisen tarkeanajatko

tutkimuksen ja oikeusturvaa vahvistavien muutosten kannalta on pidettava 

oikeudenkaynnin julkisuuteen liittyvia kysymyksia. Oikeusministerion 

asettama Oikeudenkaynnin julkisuus hallintolainkaytossa -tyoryhma totesi 

lausunnossaan, etta oikeudenkaynnin julkisuutta koskevat yleissaannokset 

eivat sovellu sellaisenaan hallintoprosessiin hallintolainkayttaasioiden 

luonteen vuoksi. Hallintoasioiden julkistaminen tuomioistuinkasittelyn 
yhteydessa onkin melko poikkeuksellista, sill a viranomaiset eivat paasaantOi-
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sesti kasittele hallintoasioitajulkisesti. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen piirissa 
asiakkaiden tiedot ovat palvelun luonteesta riippumatta salaisia. 195 Tyoryhman 

mielesta yleisiin tuomioistuimiin tarkoitetut julkisuussaannokset saattaisivat 

hallintoprosessiin omaksuttuna heikentaa olennaisesti yksityisyyden suoj aaja 

jopa aiheuttaa sen, etta aiheellisiakin valituksia jatetaan tekematta asian 
julkiseksi tulemisen pelossa. 

Muutaman haastatellun mukaan vielakin ongelmallisempia tilanteita 
saattaa syntya niin sanotuissa alistusasioissa, joissa hallintopaatoksen kohde 
ei ole valittanut paatOksesta ja siten itse saattanut asiaa julkiseksi, vaan 
viranomaisen paatOs on alistettu hallintotuomioistuimen kasiteltavaksi. Eraan 

haastateltavan mielesta onjokseenkin kasittamatOnta, etta hallinnossa salassa 
pidetty asia tulee julkiseksi hallintopaat6ksen alistamisen tai siita valittamisen 

takia. Yhtena esimerkkina pulmallisista tilanteista voidaan mainita alaikaisen 

henkilon tahdosta riippumaton hoi to mielenterveyslain ( 1116/1990) 8 § :n 

nojalla. Mielenterveyslain 11 § seka 13 § asettavat velvollisuuden alistaa 

alaikaisen pakkohoitopaatOs hallinto-oikeuden vahvistettavaksi, mika samalla 

tarkoittaa alistusasian merkitsemistaju/kiseen diaariin ja siten oletettavasti 
vaarantaa hoitoon maaratyn henki!On yksityisyyden suo jan. Hallintoprosessin 
julkisuutta pohtinut tyoryhma ehdottaakin, etta vapaudenriistotilanteissa 

diaariin kirjattaisiin oikeusturvan sekakansainvalisten ihmisoikeusvelvoittei

den vuoksi toimien kohteena olleen henki!On nimi, mutta samalla huolehdit
taisiin siita, ettei diaarin tietoja voida yhdistaa mihinkiian tuomioistuimen 

ratkaisuun. 196 

Merkittavaa olisi myos valitusoikeuden kehittaminen hallintovi
ranomaisten paatosten muutoksenhakukelpoisuuden osalta. Nykyisin valitus

kelpoisiksi paat6ksiksi luetaan vain varsinaisetpddtokset,jotka ovat syntyneet 

aktiivisen viranomaistoiminnan tuloksena. Hallintolainkayttolain tarjoamat 

oikeussuojakeinot eivat ulotu viranomaisen passiivisuuteen eli tilanteeseen, 
jossa hallintoviranomainen laiminlyo paatOksentekovelvollisuutensa ja siten 

estaa yksityista kansalaista paasemasta oikeuksiinsa. Tietyissa poikkeukselli

sissa tilanteissa viranomaisen toimimattomuutta voidaan pitaa eraanlaisena 
paatOksena, josta voidaan valittaa, mutta yleista valitusmahdollisuutta kysei

sessa tilanteessa ei ole. 

Valitusmahdollisuus viranomaisen toimimattomuudesta on olemassa 

seka Saksassa (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO, 40 §) etta koskien 

195 Maenp1Hi 1999, 161-163. 

196 Oikeudenkiiynninjulkisuus hallintolainkiiytossii. Oikeusministerio, TyoryhmamietintO, 
2003:8,38-39,45-47. 
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Euroopan yhteison toimielinten laiminlyonteja (Perustamissopimuksen 232 
artikla, entinen 175). 197 EY:n tuomioistuin on oikeuskaytannossaan tulkinnut 

laiminlyontikannetta laveasti, mutta kanne ei kuitenkaan ole kaytettavissa 
jasenvaltioiden viranomaisia vastaan. Tehokkaan oikeusturvan kannalta ei 
ole riittavaa, etta laiminlyontitilanteessa yksityinen voi tehda viranomaisen 
toimimattomuudesta hallintokantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai 
saada asiansa kansallisen tai EY :n tuomioistuimen kasiteltavaksi jalkikateise
na vahingonkorvausvaatimuksena, vaan hallintolainkayttomenettelyn pitaisi 
voida tarjota konkreettisia oikeussuojakeinoja viranomaisen passiivisuutta 
vastaan. 198 

Lisaksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttaa, etta 
jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkdyntiin silloin, kun paate
taan hanen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kaikki hallintolainkaytossa 
kasiteltavat asiat eivat kuulu sopimuskohdan soveltamisalaan, mutta oikeuk
sien ja velvollisuuksien kasitetta (civil rights and obligations I droits et 
obligations de caractere civil) on oikeuskaytannossa tulkittu laajasti. 199 EIS 
6 artiklan mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeudenkayntiin sisaltyvat muun 
muassa tuomioistuinkasittelyn jarjesti:iminen (access to court), puolueetto
muus (equality of arms), kohtuullisessa ajassa annettu perusteltu ratkaisu seka 
tietyissa olosuhteissa mahdollisuus suulliseen kasittelyyn.200 Muutamat 

197 EY :n perustamissopimuksen 232 artiklan mukaisesti laiminlyontikanne voidaan nostaa, 
mikali Euroopan parlamentti, neuvosto tai komissio onjaWinyttekematta oikeusvaikutuksia 
synnyttavan toimenpiteen, joka vaikuttaa kantajan oikeusasemaan. J outsamo & Aalto & 
Kaila & Maunu 1996, 285. Laiminlyontikanteen Euroopan yhteison tuomioistuimessa voi 
nostaa Euroopan unionin jasenvaltio tai sen toimielin, mutta myos luonnolliset ja oi
keushenkilot voivat kannella laiminlyonnista yhteison tuomioistuimeen. Koska toimenpi
teen kohteena olevan oikeushenki Ion kannalta kyse on hanen oikeusasemaansa vaikuttavas
ta paatoksesta aivan kuten hallintovalituksen asianosaisella, olisi hallintolainkayton 
saannoksia tarkistettava hallintopaataksen valituskelpoisuuden osa1ta niin, etta tehokkaita 
oikeussuojakeinoja olisi kaytettavissa myos viranomaisen passiivisuutta vastaan. 

19 ~ Suviranta 2002, 914-937; Hallberg & Ignatius & Kanninen 1997, 82-83 . 

199 Hallberg & Ignatius & Kanninen 1997, 13. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskaytannosta ks. esimerkiksi Feldbrugge v. the Netherlands, 29.5.1986 (Publications 
of the European Court of Human Rights, Series A, No. 99); Deumeland v. Germany, 
29.5.1986 (Publications of the ECHR, Series A, No. 100); Salesi v. Italy, 26.2.1993 
(Publications of the ECHR, Series A, No. 257-E) ; Schuler-Zgraggen v. Switzerland 
24.6.1993 (Publications of the ECHR, Series A, No. 263). Pellegrin v. France, 8.12.1999 
(Reports of Judgments and Decisions 1999-VIII); Frydlender v France, 27.6.2000 (Reports 
of Judgments and Decisions 2000-VII); Ferrazzini v. Italy, 12.7.2001 (Reports of Judg
ments and Decisions 2001-VII). 

200 Scheinin 2001 , 35. 
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hallintolainldiyttomenettelyyn kriittisesti suhtautuvista asianajaj ista huomaut
tivat, ettei heidan mieles@in hallintoprosessi nykyisellaan Hiyta kaikkia 
oikeudenmukaisen oikeudenkaynnin vaatimuksia esimerkiksi oikeudenkayn
nin osapuolten tasa-arvoisuuden tai suullisen kasittelyn jarjestamisen osalta. 
S uviranta myos korostaa, etta oikeudenmukaisen oikeudenkaynnin periaatteen 
toteutumiseksi kansalaisen tulee saada asiansa tuomioistuimen kiisiteltiiviiksi 
mybs tilanteessa, }ossa hallintoviranomaisten toimettomuus estiiii hiintii 
piiiisemiistii oikeuksiinsa. 201 

Hallintolainkayton horisontaaliryhman vuonna 2001 valmistunut 
loppuraportti tukee haastattelujen perusteella tehtavaa paatelmaa, etteivat 
hallintolainkayttolaki tai muut hallintotuomioistuinten prosessia koskevat 
saannokset talla hetkella vaadi suuria muutoksia. Haastateltavien mainitse
mien ongelmakohtien tarkistaminen olisi kuitenkin syyta toteuttaa. Tiettyja 
epakohtia seka epayhtenaisyyksia voidaan korjata myos tuomioistuinhenkilo
kunnan koul utuksella kuten prosessinjohtokursseilla, joita on j o j arj estettykin. 

Hallintotuomioistuinten prosessia ei aina ole kirjallisen luonteensa 
vuoksi pidetty varsinaisena prosessina, eika hallintotuomioistuimia "oikeina" 
tuomioistuimina. Hallintolainkaytosta ei Suomessa ole tehty juurikaan 
empiirista tutkimusta aikaisemmin. Koko hallinto-oikeusjarjestelman angel
mien tai menettelyllisten epayhtenaisyyksien selvittaminen yhdessa tai 
muutamassa tutkimuksessa onjokseenkin mahdotonta. Tasta syysta lisatutki
musta tarvitaan seka tassa tutkimuksessa mainituista epakohdista etta niista 
mahdollisista heikkouksista ja positiivisistakin prosessipiirteista, jotka eivat 
viela tulleet esiin. 

Hallintoprosessin toimivuuden selvittamiseksi olisi syyta jatkossakin 
empiirisesti tutkia hallintolainkayttamenettelya. Koska Hissa selvityksessa 
korostettiin juuri hallintotuomareiden nakokulmaa, jatkotutkimuksissa olisi 
keskityttava etenkin asianajajien seka tuomioistuimen asiakkaiden kokemuk
siin. Asianajajien kyselyvastausten perusteella heidan kasityksensa nykyisen 
hallintoprosessin toimivuudesta eroaa tietyissa kohdissa paljonkin hallinto
tuomareiden nakemyksista. 

Tutkimushankkeen kysymyksenasettelun huomioon ottaen on viela 
syyta korostaa, etta kaikkea tuomioistuinten lainkayttoa ei voida eika valtta
matta pidakaan yhtenaistaa. Hallintotuomioistuimien ratkaisumenettely on 
prosessia seka kasiteltavaa asiaa saantelevan lainsaadannon soveltamista 
yksittaisissa, keskenaan erilaisissa tapauksissa. Tietyt epayhtenaisyydet ovat 
siten valttamatan osa lainkayttamenettelya, ja jotkut haastateltavista nakivat 

201 Suviranta 2002, 925. 
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hallintoprosessin joustavuuden menettelyn parhajmpana piirtcena. Hallinto
lainkayton jatkotutkimuksessa olisikin menettelyn epayhtenaisyyden sijasta 
keskityttava hall intoprosessin ongelmakobti in -huolimatta siiti!, ettli menette
ly kyseisissa ongelmakohdissa saattaa olla hyvinkin yhtenliistli. 



6 JOHTOPAATOKSIA 

Taman tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa eri prosessilajeissa il
menevia ongelmia empiiristen aineistojen valossa. Erityisesti on pyritty 
kiinnittamaan huomiota oikeudenkayton yhtenaisyyteen. Tutkimus on esise/
vityksenomainen, eika siina ole voitu keskittya eri prosessien yksityiskohtai
siin ongelmiin. Yhtena keskeisena taustatekijana selvitykselle on ollut 
Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan huoli siita, etta tuomioistuimissa on 
vaihtelevia kaytantOja prosessisaannosten soveltamisessa. Myos eduskunnan 
lakivaliokunta ja oikeusministerio ovat eri yhteyksissa painottaneet 1990- ja 
2000-luvulla toteutettujen prosessiuudistusten seuraamisen tarkeytta. 

Keskeinen ongelma tuomioistuinten empiirisessa tutkimuksessa on se, 
ettei Suomessa ole tuomioistuinsosiologista tai ylipaansa kovin vahvaa 
oikeussosiologista tutkimustraditiota. Erilaisten kehityskulkujenja mahdollis
ten ongelmien arvioiminen on vaikeaa, kun kaytettavissa ei ole systemaattista 
seurantatietoa kehityksesta. Tuomioistuinlaitoksen kehittamisenja lainval
mistelun nakokulmasta olisi tarpeen vahvistaa huomattavasti tuomioistuinten 
empiirista tutkimusta Suomessa. Samalla pitaisi kehittaa tuomioistuinten 
tietojarjestelmia siten, etta ne tuottaisivat aikaisempaa kattavammin syste
maattista tietoa tuomioistuinten toiminnasta. Talla hetkella monien tietojen 
saaminen- kuten vaikkapa tuomitut oikeudenkayntikulukorvaukset tai 
aanestyspaatOsten maara- edellyttavat laajojen aineistojen keraamista tuo
mioistuimista. 

Yksityiskohtaisimmin tassa tutkimusraportissa on kasitelty siviili
prosessia. Siviiliprosessista on ollut kaytettavissa verraten runsaasti aikai
sempaa tutkimustietoa. Lisaksi on voitu hyodyntaa syksylla 2002 Turun 
hovioikeuspiirin laatuhankkeen yhteydessa tehtya kyselya tuomareille ja 
asianajajille seka Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselya asianajajille 
kevaalla 2003. 

Kyselyiden perusteella nayttaisi silta, etta siviiliprosessin keskeisia 
ongelmia ovat hitaus ja kalleus. Asianajajien mukaan ongelmana ovat myos 
tuomarien erilaiset kaytannot. Tuomarien prosessinjohtotyyleissa nahtiin 
etenkin paljon vaihtelua. Tuomioistuimilla on myos erilaisia toimintatapoja 
suhtautumisessa todisteisiin suullisessa valmistelussa ja sovintojen edistami-
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sessa. Tuomarit korostivat ongelmina etenkin jasentelemattOmia ja Iii an 
pitkia haastehakemuksiaja vastauskirjelmia seka oikeudenkayntiaineiston 
paisumista. Tuomaritja asianajajat kritisoivat myos toistensa ammattitaitoa. 

Uudessa siviiliprosessissa, jossa kayttoon on otettu suullinen valmistelu 
ja sovintomenettely, tuomareilla on suhteellisen paljon liikkumavaraa. Joil
tain osin kaytant6jen vaihtelua suurempi ongelma onkin se, etteivat puheen

johtajat kerro aina asianosaisille selvaa prosessisuunnitelmaa tai sita, miten 
jutun kasittelyssa tullaan etenemaan. 

Siviiliprosessia koskevia sa1innoksia on uudistettu runsaasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Vuoden 1993 alioikeusuudistuksessa kyse on 
hyvin laajasta uudistuksesta, jonka toteutuminen vie pitkan aikaa ja edellyttaa 
myos tuomioistuinkulttuurin muutosta. Tamankaltainen muutos lieneekin 
kaynnissa, silla ilmeisestikin jotkut uudistuksen alkuvaiheessa esiintyneet 
ongelmat ( esim. prekluusiosaannon soveltaminen) ovat vahentyneet a jan 
kuluessa. Uusi prosessi asettaa aivan uudenlaisia laatuvaatimuksia- kuten 
kommunikatiivisia valmiuksia- tuomarienja asianajajien toiminnalle. 
Vaikuttaa silta, etta nykyprosessi toimii hyvin, jos seka puheenjohtaja etta 
asiamiehet ovat asiansa osaavia. Nain ollen on epailtavissa, etta kaikilta osin 
ongelmallisiksi koettuja kaytant6ja ei kyeta muuttamaan pelkastaan proses
sisaant6ja uudistamalla. 

Olisikin kiinnitettava huomiota myos muun tyyppisiin toimenpiteisiin 
siviiliprosessin laadun parantamiseksi kuin saantely. Ennen kaikkea olisikin 
kiinnitettava huomiota tuomarien rekrytointiin, koulutukseen ja tuomioistuin
ten laatuhankkeisiin samoin kuin tuomioistuintyon laatumittareiden kehitta
miseen. Tutkimusta siviiliprosessista tarvittaisiin erityisesti tuomioistuinten 
asiakkaiden nakokulmasta. Kollegiaalista paat6ksentekoa karajaoikeuksissa 
olisi syyta myos lisata, koska nykyjarjestelmassa tuomareilla on vain hyvin 
vahan kokemuksia muiden tuomareiden toiminnasta siviiliprosessista. 

Uudet rikosprosessia koskevat saannokset tulivat voimaan lokakuussa 
1997. Uuden rikosprosessin toimivuutta kokonaisuudessaan ei ole tutkittu 
Suomessa. Tassi! tutkimuksessa on pyritty muodostamaan yleiskuva rikos
prosessin keskeisista ongelmista yksittaisten tutkimustenja Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen vuoden 2003 asianajajakyselyn avulla. 

Keskeinen ongelma rikosprosessissa nayttrusi olevan juttujen peruuntu
minen asianosaisten poissaolon vuoksi. Tuomarien kaytannoissa on myos 
mita ilmeisimmin vaihtelua, joskaan ei ilmeisesti yhta paljon kuin siviili
prosessissa. Ainakin jonkin verran nayttaisi olevan vaihtelua muun muassa 
johdattelevien kysymysten sallimisessa, siina kuinka tarkkaan todistusteemoja 
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vaaditaan ilmoitettavaksi, esitutkintamateriaalin kasittelyssa ja huomioonotta

misessa seka asioiden ulkoisen kulun jarjestamisessa. 

Mahdollista saantelytarvetta ongelmien korjaamiseksi on vaikea 

arvioida tassa kaytettyjen aineistojen perusteella. Lienee kuitenkin syyta 

pyrkia poistamaan rikosprosessin ongelmia samantyyppisilla toimenpiteilla, 
mita edella on esitetty siviiliprosessin osalta. Ennen kaikkea rikosprosessista 

tarvittaisiin runsaasti lisad empiirista tutkimusta. Monista rikosprosessuaali
sista kysymyksista puuttuu tutkimustietoa. Esimerkiksi oikeudenkayntikulu
jen maaraa rikosprosessissa ei ole koskaan selvitetty Suomessa. Myoskaan 
asiamiesten tai avustajien kayton yleisyyttaja merkitysta ei ole selvitetty. 

Hallintoprosessi kuten koko hallinto-oikeus onjaanyt vahalle huomiol
le oikeustieteellisessa tutkimuksessa. Hallintolainkayttomenettelya ei myos

kaan ole perinteisesti pidetty siviili- tai rikosprosessin vertaisena prosessina, 

minka vuoksi itse menettelya on vie! a vuoden 1996 uudistuksen jalkeenkin 

tutkittu niukasti. Tassa tutkimuksessa on pyritty selvittamaan prosessisaantO
jen erilaisesta soveltamisesta johtuvien epayhtenaisten kaytantOjen esiinty

mista hallintolainkaytossa. Huomionarvoista on, etta aikaisempien empiiris
ten tutkimustulosten puuttumisen vuoksi selvityksessa tarkasteltiin vain 

yleisella tasolla erilaisia menettelykaytantoja, eika siina voitu kasitella yksi
tyiskohtaisesti vaihtelevia kaytant6ja aiheuttavia tekijoita tai vaihtelevien 

menettelytapojen vaikutuksia. 
Hallintoprosessia selvitettiin 1) asianajajille suunnatulla esikyselylla, 

2) hallintotuomareiden haastatteluilla, 3) hallintolainkaytt6a kasittelevalla 

kirjallisuudella, 4) asianajajilta kevaalla 2003 saaduilla kyselyvastauksilla 

seka 5) muutaman asianajajan kommenteilla alustavista tutkimustuloksista. 

Paaosin tutkimus kuitenkin perustuu hallintotuomareille loppuvuodesta 2002 

tehtyihin haastatteluihin. Haastateltujen tuomareiden ja toisaalta asianajajien 
nakemyksia verratessa on ilmeista, etta tuomarit ovat keskimaarin huomatta
vasti asianajajia tyytyvaisempia nykyisen hallintoprosessin toimivuuteen
mika on otettava huomioon tutkimustuloksia analysoidessa. Hallintoprosessin 

yhtenaisyyden j a ongelmien kattava selvittaminen vaatisikin taydentavaa 

empiirista tutkimusta, jossa myos asianajajien seka hallintotuomioistuimen 

asiakkaiden nakokulma tulisi esille selvemmin. 

Tuomareiden haastatteluiden perusteella hallintoprosessin epayhtenai

syydet tulevat esille etenkin 1) suullisten kasittelyjen jarjestamisen perusteis
sa, 2) virallisperiaatteen edellyttamien selvitystoimenpiteiden maarittamisessa 

seka 3) todistajien ja asianosaisten kuulemisesta tietyissa asiaryhmissa. 
Monet tuomareista kokivat hallintoprosessin olevan hyvinkin vaihtelevaa 
riippuen kasiteltavan asian laadusta tai tuomioistuimesta/tuomarikokoon-
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panosta, mutta toisaalta harvat nakivat epayhtenaisyyden negatiivisena 

piirteena. Hallintotuomareiden mukaan joustava, epayhtenaiset kaytannot 

mahdollistava prosessilaki soveltuu kasiteltavien asioiden moninaisuuden 
vuoksi hyvin hallintolainkaytt66n. Asianajajat sen sijaan kritisoivat hallinto

prosessia epaselvyydesta j a epaennustettavuudesta. 
Haastateltujen hallintotuomareiden yleisesta tyytyvaisyydesta huolimat

ta hallintoprosessin jatkotutkimuksen tarve on kiistamatonta ensiksikin 
muiden tuomioistuinkasittelyyn osallistuvien nakemysten selvittamiseksi. 

Lisaksi taman tutkimuksen ulkopuolelle jaavista teemoista etenkin oikeuden

kaynnin ja oikeudenkayntiasiakirjojen julkisuuteen liittyvat ongelmat seka 

oikeussuojakeinojen puuttuminen hallintoviranomaisen passiivisuutta vastaan 

vaatisivat vahintaankin tarkempaa selvitysta ja mahdollisesti myos lainsaa
dannon tarkistamista kyseisilta kohdin. 

Kokonaisuudessaan siis tuomioistuinlaitoksen kehittamisessa ja eri 
prosessilajien (rikos-, siviili- ja hallintoprosessi) ongelmien korjaamisessa 

voidaan kayttaa ainakin seuraavia keinoja: 1) empiirisen tutkimustiedon 

hankkiminen ongelmista, 2) saannosten muuttaminen, 3) koulutus, 4) tuo

mioistuinten laatuhankkeet, 5) tuomarien rekrytointiin panostaminen, 6) tuo

mioistuinten tyotapojen ja johtamisen kehittaminen, 7) aikaisempaa vahvem

man tuomari-identiteetin luominen ja 8) aikaisempaa asiantuntevamman 

asianajajakunnan kehittaminen, jolla niin ikaan olisi vahvempi yhtenainen 
ammatti-identiteetti ja ammattietiikka. Lisaksi olisi syyta 9) kehittaalaatumit

tareita tuomioistuinten tyon laadun arvioimiseksi. 

Oikeudenkayntiprosesseja samoin kuin syyttajia, oikeusapua ja muu
toksenhakua koskevat saannokset on uudistettu perusteellisesti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Vaikka saannokset mahdollisesti vaativat yksittai

sia korjauksiaja muutoksia, olisi kiinnitettava ennen kaikkea huomiota muun 

tyyppisiin toimenpiteisiin kuin saantely. Ainakin kaikissa hovioikeuspiireissa 

olisi syyta kaynnistaa laatuhankkeet, joihin myos asianajajat ja syyttajat 
kytketaan mukaan. 

Lopuksi on syyta viela korostaa, etta oikeussosiologisesta nakokulmas

ta oikeudenkaytto on aina jossain maar in vaihtelevaa ja epayhtenaista. Sen 
vuoksi keskustelu yleisella tasolla oikeudenkayton epayhtenaisyydesta ei ole 

usein kovin hedelmallista. Sen sijaan tarvitaan analyyseja siita, milta osin 

kaytannot ovat epayhtenaisiaja milta osin epayhtenaisyys on relevanttiaja 
ongelmallista. 
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LIITETAULUKOT 

1 Tuomioistuintilastot (Tilastokeskus) 

Liitetaulukko 1 Riita-asioiden maara karajaoikeuksissa vuosina 1995-2002 paattymisvai
heen mukaan 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

N N N N N N N N 

Kirj allinen 185777 153444 132293 128964 132212 139499 143330 142030 
valmistelu 

Suullinen 3563 2735 2405 2125 2004 1936 1894 1967 
valmistelu 

Paakasittely 6940 5866 4765 4363 3828 3667 3559 3913 

Yhteensa 196280 162045 139463 135452 138044 145102 148783 147910 

Liitetaulukko 2 Riita-asiat ja vahvistetut sovinnot kl'lrajaoikeuksissa 1995-2002 
V ahvistetut Sill ens a j aaneet/ Sillensa j aiineet/ Muu Yhteensa 

sovinnot tiedetaiin sovitun muut lopputulos 

1995 1977 3629 28396 162278 196280 

1996 2078 4049 24926 130992 162045 

1997 2226 3783 22193 111261 139463 

1998 2183 2903 21987 108380 135453 

1999 2167 3072 21482 110923 137644 

2000 2138 3213 23188 116563 145102 

2001 2243 3099 23198 120243 148783 

2002 2287 2220 25128 118275 147910 

2 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen asianajajakysely 2003 

Liitetaulukko 3 Keskeisimmiit ongelmat riitaprosessissa (avokysymys, n = 549) 
Mainintojen Osuus (%) 

lukumiiiira vastanneista 

Hi taus 336 61 
Kalleus 238 43 
Prekluusio 88 16 
Prosessinjohtotyylien kirjavuus 74 13 
Puheenjohtajan ammattitaidottomuus 57 10 
Valmistelun puutteellisuus 36 7 
Muu 32 6 
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Liitetaulukko 4 Keskeisimmiit ongelmatrikosprosessissa (avokysymys, n = 549) 
Mainintojen Osuus (%) 

lukumiiiirii vastanneista 
Poissaolot/lykkiiykset 136 25 
Hitaus 109 19 

Prosessinjohtotyylien kirjavuus 
Kalleus 

Puutteellinen esitutkinta 
Puheenjohtajan ammattitaidottomuus 

Valmistelun puutteellisuus 
Muu 

30 
29 

28 
20 

18 
32 

5 
5 
5 

4 

3 
6 

Liitetaulukko 5 Keskeisimmiit ongeimal hallintoprosessissa (avokysymys. n = 549) 

Hi taus 

Suullisten kiisittelyiden viihiiisyys 

Oikeudenkiiyntikuluj en korvaam iskiiytiinto 
Muu 

Mainintojen Osuus (%) 
lukumiiiirii vastanneista 

189 
71 
50 

33 

34 
13 

9 
6 

Liitetaulukko 6 Tuomareiden kaytiinttl jen vaihtelu siviili(>rosessi ssa (n = 530) 

Paljon tai Jonkin Vahii.n tai Yhteensii. 
erittain paljon verran ei lainkaan 

Vaihtelua prosessinjohtotyyleissa 419 96 15 530 

Vaihtelua muistioidenja 344 152 34 530 
yhteenvetoj en laatimisessa 

Vaihtelua sovintojen edistii.misessii. 324 160 46 530 

Vaihtelua aktiivisuudessa todistajien 286 167 77 530 
kuulustelussa 

Vaihtelua siina, kuinka tarkkaan 285 189 56 530 
vaatii todistusteemoja ilmoitettavaksi 

Vaihtelua kirjelmoinnin maiirassii. 210 212 108 530 
kirjallisessa valmistelussa 
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Liitetaulukko 7 Tuomareiden kiiytantojen vaihtelu siviiliprosessissa, % maininnoista 

Paljon tai Jonkin Vahan tai Yhteensa 
erittain paljon verran ei lainkaan 

% % % % 

Vaihtelua prosessinjohtotyy1eissa 79,1 18,1 2,8 100 

Vaihte1ua muistioiden ja 64,9 28,7 6,4 100 
yhteenvetojen 1aatimisessa 

Vaihte1ua sovintojen edistamisessa 61,1 30,2 8,7 100 

Vaihte1ua aktiivisuudessa todistajien 54,0 31,5 14,5 100 
kuu1uste1ussa 

Vaihtelua siina, kuinka tarkkaan 53,8 35,7 10,6 100 
vaatii todistusteemoja i1moitettavaksi 

Vaihte1ua kirjelmoinnin maarassa 39,6 40,0 20,4 100 
kirj allisessa valmiste1ussa 

Liitetaulukko 8 Tuomareiden kaytiint6jen vaihtelu rikosprosessissa (n = 377) 

Paljon tai Jonkin Vahan tai Yhteensa 
erittain paljon verran ei 1ainkaan 

Vaihtelua kuuluste1ujarjestyksessa 199 116 62 377 

Vaihtelua siina, kuka suorittaa 165 148 64 377 
paakuu1uste1un 

Vaihtelua asioiden ulkoisen kulun 128 146 103 377 
. arjestamisessa 

Vaihtelua siina, kuinka tarkkaan 117 147 113 377 
vaatii todistusteemoja i1moitettavaksi 

Vaihtelua esitutkintamateriaalin 105 161 Ill 377 
kasitte1yssa ja huomioonottamisessa 

Vaihtelua siina, salliiko johdatte1evat 89 156 132 377 
kysymykset 

Liitetaulukko 9 Tuomareiden kaytanrojen vaihte1u rikOSJ.lroscssissa (%) 

paljon tai jonkin vahan tai yhteensa 
erittain pa1jon verran ei 1ainkaan 

% % % % 

Vaihtel ua kuul us tel u j arj estyksessa 52,8 30,8 16,4 100 

Vaihtelua siina, kuka suorittaa paa- 43,8 39,3 17,0 100 
kuu1ustelun 

Vaihte1ua asioiden ulkoisen ku1un 34,0 38,7 27,3 100 
· arjestamisessa 

Vaihte1ua siina, kuinka tarkkaan vaa- 31,0 39,0 30,0 100 
tii todistusteemoja ilmoitettavaksi 

Vaihte1ua esitutkintamateriaalin kasit- 27,9 42,7 29,4 100 
telyssiija huomioonottamisessa 

Vaihtelua siinii, salliiko johdattelevat 23,6 41,4 35,0 100 
kysymykset 
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3 Turun hovioikeuspiirin laatuhankkeen kysely hovioikeus
piirin tuomareille (N=80) }a asianajajille 2002 

Liitetaulukko 10 Hisenteletk<l (AA) I jasenneiHianko (T) haastehakemukset saannoksen 
OK 5·2 mukaisesti? 

ASIANAJAJAT TUOMARlT 

N % N % 

Eijuuri koskaan - - I I 
Harvoin - - 7 9 
Joskus I 2 20 25 

Use in 8 I4 35 44 

Lahes aina 26 45 17 2I 

Aina 22 39 - -
Yhteensa 57 100 80 IOO 

Liitetaulukko 11 Kysely asianajajille: Kuinka usein oletjoutunut vastaamaan epataydelli
seen haasrehakemukscen? 

N % 

Enjuuri koskaan 3 5 
Harvoin 9 16 
Joskus 30 53 
Use in 14 24 

Lahes aina 1 2 

Yhteensa 57 IOO 

Liitetaulukko 12 Onko vaatimuksen yksilointi vaikeaa? (AA) I Onko vaatimus yksili.lity 
riittavan hyvin? (f) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Eijuuri koskaan I4 25 - -
Harvoin 20 35 - -
Joskus 20 35 6 8 
Use in 3 5 44 55 
Lahes aina 30 37 
Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 13 Mita vaatimuksessa on ilmoitettava valittomien perusteiden (oikeus-
tos iseikkojcn) 1" k '? !Sa Sl. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Vaatimuksen keskeiset valilliset perusteet 43 75 58 72 
( todistustosiseikat) 

Tapahtumainkulku tai tapahtuman taustaa 43 75 41 51 

Ennakkokiistaminenja kantajan kannanotto siihen 17 30 17 21 

Viittaukset oikeuskaytantiion ja -kirjallisuuteen 14 25 10 12 

Ennakkokanta todistelua koskevaan kysymykseen 7 12 4 5 
Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

L" I kk 14 K ' "II M' . 'I d' utetau u 0 .ysety asmnai!IJ' e: 1ssa maann 1 mot tat to tstetta vastau k ? sessa. 

N % 

Ilmoitan keskeisimmat todisteet ( ei indisiotodisteita) 6 10 

Ilmoitan todisteet riitaisina pitamiani seikkoja koskien 25 44 

Mahdollisimman kattavasti 24 42 

Vaihtelevasti 1 2 

Ei tietoa 1 2 

Yhteensa 57 100 

Liitetaulukko 15 Kysely tuomareille: Missa maarin todisteita ilmoitetaan haastehakemuk
sissa ja vastauksissa? 

N % 

Liikaa 18 23 

Liian vahan 22 28 

Sopivasti 34 42 

Vaihtelevasti 6 7 

Yhteensa 80 100 

Liitetaulukko 16 Onko oikeustosiseikkojen konkretisoiminen vaikeaa? (AA) I Esitetaan-
ko oikeustosiseikat riittavan konkreettisesti? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 7 12 - -
Harvoin 18 31 9 11 

Joskus 21 37 22 28 

Usein 9 16 44 55 

Lahes aina 1 2 5 6 

A ina 1 2 

Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 17 Onko oikeustosiseikkojen pelkista.minen vaikeaa? (AA) I Esitetiiiinko 
oikeustosiseikat riittavan pe lk ' '?(1) ISICtYSll . 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 7 12 5 6 
Harvoin II 19 24 30 

Joskus 25 44 36 45 

Use in II 19 13 16 

Uihes aina I 2 2 3 

A ina 2 4 
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 18 Onko todistustosiseikkojen erottaminen oikeustosiseikoista vaikeaa? 
(AAll Erotetaanko todistustosiseikat selkeasti oikeustosiseikoista? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 5 9 7 9 
Harvoin 10 18 31 39 

Joskus 27 47 30 37 

Usein 11 19 10 12 

Lahes aina 3 5 2 3 

Aina 1 2 

Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 19 Onko selostuksen asiasta tiivistetty esittaminen ja vaatimusten perus
teista erottaminen vaikeaa? (AA) I Esitetaanko selostus asiasta tarpeet
toman laajasti ja mahdollisesti sekoitettuna vaatimusten perusteisiin? 

en 
ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 18 31 2 3 

Harvoin 18 31 9 11 

Joskus 14 25 22 27 

Usein 5 9 45 56 
L!ihes aina 2 3 
A ina I 2 - -
Ei tietoa I 2 - -
Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 20 Jiisenteletko vastauksen (AA) I Onko vastausjiisennelty siiiinnoksen OK 
5:10 mukaisesti? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan I 2 I I 

Harvoin 2 4 17 21 

Joskus 2 4 28 35 

Usein 13 22 28 35 

Liihes aina 19 33 6 8 

Aina 19 33 - -
Ei tietoa I 2 . -
Yhteensii 57 100 80 100 

Liitetaulukko 21 Perusteletko kiistiimisen (AA) I Onko kiistiiminen perusteltu OK 
5:10 §:n edellyttllmUII ii tavalla? (T) 

ASlANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 1 2 I I 

Harvoin 2 4 15 18 

Joskus 3 5 30 38 

Use in 12 21 30 38 

Uihes aina 25 44 4 5 

A ina 14 24 . -
Yhteensii 57 100 80 100 

Liitetaulukko 22 Miten ilmoitat todistusteeman? (AA) I Miten todistusteema tulisi ilmoit-
taa? (T) 

ASlANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Riitaiseksi viiitetyn seikan yhteydessii 3 5 41 51 

Haastehakemuksen tai vastauksen lopussa 41 72 54 68 
yleisluontoisesti 

Jollakin muulla tavalla 4 7 6 8 

Ei tietoa 9 16 

Kyselyvastauksia yhteensii 57 80 
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Liitetaulukko 23 Miten yksityiskohtaisesti ilmoitat todistusteeman? (AA) I Miten todis-
tusteema tulisi ilmoittaa? (T} 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Esim. sovittu kauppahinnan maksusta 28 50 61 76 
kateissuorituksella 

Esim. sopimusneuvottelut 17 30 11 14 

Jollakin muulla tavalla 6 10 4 5 
Ei tietoa 6 10 4 5 
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 24 Miten todistusteema kiis ityksesi mukaan yleisesli ilmoitetaan? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Esim. sovittu kauppahinnan maksusta 12 21 15 19 
kateissuorituksella 

Esim. sopimusneuvottelut 31 54 49 61 
Jollakin muulla tavalla 4 7 4 5 

Ei tietoa 10 18 12 15 
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 25 Kysely tuomareille: Kuinka usein pyydat asianosaisia taydentamaan 
haastehakemusta tai vastausta? 

N % 

Enjuuri koskaan 12 15 

Harvoin 34 43 

Joskus 30 37 

Usein 4 5 
Yhteensa 80 100 

Liitetaulukko 26 Kuinka usein sinulta on pyydetty kirjallinen lausuma (AA) I Kuinka 
usein pyyd11t kirjalllsen lausuman ennen suullista valmistelua? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

Ei juuri koskaan - - 9 11 
Harvoin 5 8 8 10 
Joskus 8 14 24 30 
Usein 18 32 28 35 
Lahes aina 18 32 11 14 
A ina 7 12 

Ei tietoa 1 2 

Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 27 Kysely asianajajille: Oletko havainnut eroja k!iriijiioikeuksien viilillii sen 
suhtecn, kuinka usein kirjallista lausumaa pyydet!Uin? 

N % 

On paljon eroja 11 19 

On jonkin verran eroja 29 51 

On viihaisessii m!iarin eroja 7 12 

Ei ole eroja 9 16 

Ei tietoa I 2 

Yhteensii 57 100 

Liitetaulukko 28 Kysely asianajajille: Oletko havainnut eroja kiiriij!ioikeuksien viilillii sen 
suhteen, liihetetiiiinko kirjallinen lausuma kommentoitavaksi yleisesti tai 
pyydetlUl.nko pelk!1stliiln vastaamaan esitettyihin kysymyksiin? 

N % 

On paljon eroja 12 21 

On jonkin verran eroja 24 42 

On v!ihiiisessii miiiirin eroja 13 23 

Ei ole eroja 5 9 

Ei tietoa 3 5 

Yhteensii 57 100 

Liitetaulukko 29 Kysely tuomareille: Jos pyydat kirjallisen lausuman, liihetiitko vasta-
1 k "I k . . I . . puo en vastau sen tat ausuman omment01tavakst yletsesu? 

N % 

Enjuuri koskaan 22 28 

l-!arvoin 13 16 

Joskus 18 22 

Use in 15 19 

Liihes aina 12 15 

Yhteens!i 80 100 

Liitetaulukko 30 Kysely tuomareille: Jos pyydiit kirjallisen lausuman, pyydiitko vastaa-
k . . k .. ? maan pel '!ist:llin esJtettythin kysymy sun 

N % 

En juuri koskaan 7 9 

Harvoin 7 9 

Joskus 26 32 

Usein 14 18 

Liihes aina 26 32 

Yhteensii 80 100 
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Liitetaulukko 31 Kysely asianajajille: Jos kirjallinen lausuma pyydetaan, mita menettelyii 
'da h ? pl I par aana. 

N % 

Vastaus tai lausuma lahetetiiiin kommentoitavaksi yleisesti 21 37 
Pyydetaan pelkastaan vastaamaan esitettyihin kysymyksiin 24 42 

Muu menettely 4 7 
Ei tietoa 8 14 

Yhteensa 57 100 

Liitetaulukko 32 Kysely asianajajille: Oletko havainnut eroja kirjallista yhteenvetoa 
k k kii k k · ·u ? os evissa iytlinn(l!ss!! iiril )iiOlkCll \SlCn viill a. 

N % 

On paljon eroja 14 25 
Onjonkin verran eroja 25 44 

On vahaisessa maarin eroja 10 17 
Ei ole eroja 5 9 

Ei tietoa 3 5 
Yhteensa 57 100 

Liitetaulukko 33 Kysely asianajajille: Oletko havainnut eroja suullisen valmistelun 
suunnittelua koskevissa kilyt!lnnoissli klir!ljlioikcuksicn valilla? 

N % 

On paljon eroja 8 14 

On jonkin verran eroja 23 40 
On vahaisessa maarin eroja 12 21 
Ei ole eroja 12 21 
Ei tietoa 2 4 
Yhteensa 57 100 

Liitetaulukko 34 Kysely asianajajille: Oletko havainnut eroja suullisen valmistelun 
k lk k k . k 1i ti" fi klliii' ' k k . I'll ? u ua OS CVISSa !l}'l 110 ISS< "!)liOI eu s1en va 1 a. 

N % 

On palj on eroj a 11 19 
Onjonkin verran eroja 24 42 
On vahaisessa maarin eroja I 1 19 

Ei ole eroja 9 16 
Ei tietoa 2 4 
Yhteensa 57 100 
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Liitetaulukko 35 Mita mielta olet yhteenvedon ja suullisen valmistelun poytilldrjan 
suhteesta? (AA) I Miten menettelet kirjallisen yhteenvedonja suullisen 
valmistelun poylli.kirian suhteen? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kirjallinen yhteenveto ja poytakirja tulee laatia 14 25 11 14 
erikseen 

Poytakirjassa viitataan yhteenvetoon 10 17 9 11 

Oikein laadittu poytakirja on sama asia kuin 32 56 44 55 
kirjallinen yhteenveto 

Muu menettely I 2 6 7 
Menettelytapa vaihtelee 7 9 
Ei tietoa 3 4 
Yhteensa 57 100 80 100 

. k Liitetaulukko 36 Ku111 I . a usem suulllnen va m1ste u on tarpceton RSiltCi y Va l lC k . ' I ? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Eijuuri koskaan 25 44 32 40 

Harvoin 14 24 27 34 

Joskus 13 23 12 15 

Usein 5 9 2 2 

Lahes aina 7 9 
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 37 Kuinka usein j ullu on viety p!i.akasittelyyn vain ratkaisua varten? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Eijuuri koskaan 18 32 18 23 

Harvoin 15 26 19 24 
Joskus 12 21 26 32 

Usein 5 9 5 6 

Lahes aina 2 3 2 2 
Ei tietoa 5 9 10 13 
Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 38 Kuinka usein suullisen valmistelun istuntoa lykatiHin siina tarkoitukses-
r IUik . . I d II k ? sa, etta va 1ttoman p1 fiSLttcJyn e e JYl}'i'Set toteutulS!vat. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Eijuuri koskaan 6 II 13 16 
Harvoin 7 12 5 6 
Joskus II 19 12 15 
Use in 23 40 40 50 
Lahes aina 10 18 10 13 
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 39 Kysely tuomareille: Jos vastasit askeiseen kysymykseen myonteisesti 
(liitetaulukko 38), johtuuko menettelysi siita, etta valitonta paakasitte-
lak k !Hi 1 ktt t ? LY: os eva s . nte1y on pa o ava 1a 10us amaton. 

N % 

Kylla 62 77 

Ei 6 8 
Ei vastausta 12 15 
Yhteensa 80 100 

Liitetaulukko 40 Mita seuraavista istuntoaikataulun suunnittelutavoista pidat parhaana? 
(AA) I Milia tavalla suunnittelet istuntoaikataulun? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Heti kirjallisen vastauksen saapumisen jalkeen 14 24 5 6 
suunnitellaan aikataulun siten, etta valitOn 
paakasittely on toteutettavissa 

Sovittaessa suullisen valmistelun istunnon ajankoh- 21 37 16 20 
dasta varmistetaan, milloin mahdollinen valiton 
paakasittely voidaan toimittaaja sen mukaan 
maaraytyy suullisen valmistelun ajankohta 

Suullisen valmistelun istunnossa paatetaan 20 35 31 39 
· atkoaikataulusta 

Menettelytapa vaihtelee 28 35 
Ei tietoa 2 4 

Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitctaulukko 41 PidetiHinko valitOn paakasittely samana paivana kuin suullisen valmiste
lun istunto? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Eijuuri koskaan 4 7 2 3 
Harvoin 9 16 15 19 
Joskus I4 24 26 32 
Usein I7 30 23 29 
Liihes aina 12 2I 14 I7 
A ina I 2 
Yhteensa 57 100 80 IOO 

Liitetaulukko 42 Aloitetaanko valittoman paiikiisittelyn istuntopaivii suullisen valmiste
lun istunnolla, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus lausua kasityksen-

k I d ? sa etu iiteen to1m1tetusta y11tecnve osta. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 2 4 4 5 
Harvoin 4 7 4 5 
Joskus 3 5 5 6 
Usein 27 47 23 29 
Liihes aina 18 32 43 54 
Aina 3 5 
Ei tietoa 1 I 
Yhteensii 57 100 80 IOO 

L'"t t I kk 43 II 11 e au u 0 k . 'II k II 'k 'h' 'd m01tetaan o as1anosa!Sl e e ona1 01 m s1 ottu k!! . I 'k I ? Sttte iyat atau u . 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 4 7 7 9 
Harvoin 10 17 11 14 
Joskus 16 28 16 20 
Use in 16 28 25 31 
Liihes aina 5 9 19 24 
Aina 5 9 
Ei tietoa 1 2 2 2 
Yhteensii 57 100 80 IOO 
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Liitetaulukko 44 Kutsutaanko asianosaiset tai heidlin edustajansa henkiliikohtaisesti 
suullisen valmistelun istuntoon? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 13 22 12 15 

Harvoin 16 28 27 34 

Joskus 16 28 19 24 

Usein 5 9 12 15 
Llihes aina 4 7 9 11 

Aina 1 2 - -
Ei tietoa 2 4 1 I 

Yhteensli 57 100 80 100 

Liitetau ukko 45 Mtten liskeisessli kysymyl·sesstt tar 01tetut k k" k ? utsut totmttetaan. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Vapaamuotoisesti puhelimitse 34 60 51 64 

OK:n slilinniisten mukaisesti (asianosainen 19 33 39 49 
velvoitetaan saapumaan sakon uhalla) 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

Liitetaulukko 46 Ovatko erillisen pliliklisittelyn suullisuuttaja valittiimyyttli tarkoittavat 
slilinnokset mielestlisi liian ehdottomia? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ky!Hl. 38 67 53 66 
Ei 11 19 22 28 
Jakin muu mielipide 3 4 

Ei tietoa 8 14 2 2 
Yhteensli 57 100 80 100 

Liitetaulukko 47 Esitteleeko puheenjohtaja (AA) I Esitteletko (T) istunnon aluksi suunni
tellun klisittelyjarjestyksen ja asianosaisten henki!Okohtaisen lasnliolon 

? syyn. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 15 26 10 13 

Harvoin 14 25 14 17 
Joskus 17 30 17 21 
Usein 6 10 20 25 
Llihes aina 5 9 18 23 
Ei tietoa 1 1 

Yhteensli 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 48 Asianosaisten on OK 5:21:n rnukaan valrnistelun alussa ilrnoitettava 
vaatirnuksensa j a niiden perusteet seka lausuttava siita, rnita vastapuoli 
on esiWinyt. Mita rnenettelya pidat parhaana? (AA) I Miten itse toirnit? 
(T} 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Puheenjohtaja esittelee vapaarnuotoisesti asian- 26 46 15 19 
osaisten kannanotot siten kuin on ne kirjallisen 
valrnistelun perusteella yrnrn!irtanyt 

Puheenjohtaja tukeutuu esittelyssaan kirjallisen 10 17 15 19 
valrnistelun yhteenvetoon 

Asianosaiset huolehtivat itse vaatirnustensa ja 14 25 24 30 
niiden perusteiden esittarnisesta 

Menettelytapa vaihtelee 26 32 

Ei tietoa 7 12 - -
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 49 OK 5:21 :n mukaan asianosaisten on valrnistelussa ilmoitettava kaikki 
todisteet ja niiden teemat seka esitettava kaikki kiijalliset todisteet. Miten 
todistelu tulisi mielestasi kartoittaa? (AA) I Miten itse rnenettelet? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Todistelu kartoitetaan valrnistelun kuluessa kulloin- 19 33 13 16 
kin riitaiseksi osoittautuvan seikan kohdalla 

Todistelu kartoitetaan valmistelun paatteeksi 29 51 55 69 

Ei tietoa 9 16 14 15 

Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 50 Pitaisiko mielestasi hyvaksya (AA) I Hyvaksytko (T) todisteeksi myos 
sellaista kirjallista tai suullista todistelua, jonka tarpeellisuus on epavar
maa? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 39 68 27 34 

Ei 18 32 53 66 

Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 51 Pitaisiko rnielestasi oikeuden ottaa vastaan (AA) I Otatko (T) vastaan ns. 
tausta-asiakirjan (esim. kauppakirja), vaikka silla ei ole kirjallisen 
todisteen statusta? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 47 83 39 49 

Ei 10 17 41 51 

Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 52 Miten todistustaakka tulisi kartoittaa valmistelussa? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Tuomarin pitaa ilmoittaa, kenella on todistustaakka 16 26 12 15 

Tuomari voi ilmoittaa, kenella on todistustaakka 30 53 62 77 

Tuomarin ei tule ottaa kantaa siihen, kenella on 6 ll 4 5 
todistustaakka 

Tuomari voi ilmoittaa, riittaako tarjottu naytto 15 26 12 15 

Tuomari ei voi ottaa kantaa nayton riittavyyteen 26 46 39 49 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

Liitetaulukko 53 Kysely tuomareille: OK 6:2:n mukaan kannanottojen tarkempi perustelu 
kuuluu paakasittelyyn eika valmisteluun. Sallitko asiaesittelyn valmiste
lussa? 

N % 

Kylla 42 52 

En 35 44 

Ei tietoa 3 4 

Yhteensa 80 100 

I kk 54 K . ··11 S II" k . I I . ? n etau u 0 ,yse1y asJanaJBJI e: a 1taan o asmes1tte1y va m1ste ussa. 

N % 

Ei juuri koskaan 2 4 

Harvoin 5 9 

Joskus 8 14 

Usein 19 33 
Lahes aina 18 31 

A ina 3 5 

Ei tietoa 2 4 

Yhteensa 57 100 

Liitetaulukko 55 Kuinka usein puheenjohtaja tekee (AA) I teet (T) valmistelun paatteeksi 
suullisen yhteenvedon? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 16 28 11 14 

Harvoin 17 30 7 9 

Joskus 17 30 21 26 

Use in 5 9 24 30 

Lahes aina 2 3 17 21 

Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 56 Ottaako puheenjohtaja valmistelun paatteeksi oma-aloitteisesti esiin 
kysymyksen kirjallisen yhteenvedon toimittamisesta asianosaisille? (AA) 
I llmoitatko valmistelun paatteeksi, etta toimitat kirjallisen yhteenvedon 
ennen paakl!sittelyll? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei j uuri koskaan 4 7 13 16 
Harvoin 11 19 7 9 
Joskus 16 28 18 23 

use in 16 28 7 9 

Uihes aina 9 16 35 43 
A ina 1 2 
Yhteensa 57 100 80 100 

L'' 1 kk 57 K . " II P'd k k' . II ' h utetau u 0 ~ysc1y as1anaJa11 e: 1 at 0 1qa 1sta y1 teenvetoa tarpee II ' ? 1sena . 

N % 

Harvoin 2 4 

Joskus 4 7 

Usein 6 10 
Uihes aina 25 44 
A ina 20 35 
Yhteensa 57 100 

L" t I kk 58 K 'll M'll . ute au u 0 '-YSCIY tuomare1 e: 1 om teet k' . II ' h 1qa 1sen y1 teenve d ? on . 
N % 

Mahdollisimman pian vastauksen saapumisen jalkeen 19 24 

Suullisen valmistelun istuntoon va!mistauduttaessa 41 51 

Suullisen valmistelun istunnon jalkeen 9 11 

Ajankohta vaihte!ee .9 11 

Ei tietoa 2 3 
Yhteensa 80 100 

Liitetaulukko 59 Kysely tuomareille: Jos teet kirjallisen yhteenvedon ennen suullisen 
valmistelun istuntoa miksi teet sen? 

' 
N % 

Haastehakemuksenja vastauksen asian selkeyttamiseksi 3 4 
Se auttaa paasem!Hin asiaan sisa!le 6 7 
Asianosaiset ymmartavat, mita puheenjohtaja aikoo 2 3 
valmistelussa kasitella 

Siiti:i on hyotya poytakirjaaja tuomiota laadittaessa 5 6 
Useammasta kuin yhdesta ylla mainituista syista 62 77 

Ei tietoa 2 3 

Yhteensa 80 100 
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Liitetaulukko 60 Kysely tuomareille: Milloin toimitat kirjallisen yhteenvedon asianosaisii
Je? 

N % 

Heti sen valmistuttua 24 30 
Myiihemmin; ennen suullisen valmistelun istuntoa 22 28 
Suullisen valmistelun istunnossa 9 11 
Suullisen valmistelun istunnonjlilkeen 16 20 

Ei tietoa 9 11 

Yhteensli 80 100 

Liitetaulukko 61 Tiedusteleeko puheenjohtaja mahdollisuutta ratkaista asia yksin valittii
massa plilikasittelyssa? (AA) I Otatko esille kysymyksen mahdollisuudes-
tasi ratkaista asia yksm valittiimassa pililkasiltclyssli? (T) 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei j uuri koskaan 5 9 8 10 
Harvoin 5 9 2 3 
Joskus 10 17 1 1 

Usein 14 24 8 10 

Lahes aina 18 32 59 73 
A ina 5 9 
Ei tietoa - - 2 3 
Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 62 Suunnitteleeko puheenjohtaja (AA) I Suunnitteletko (T) paakasittelyn 
"k I hd . . k ? at atau un yl cssa astanosmsten anssa. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan 3 5 
Harvoin 4 7 1 1 
Joskus 9 16 4 5 
Usein 15 26 23 29 
Lahes aina 18 32 52 65 
A ina 8 14 
Yhteensii 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 63 Mita seuraavista menettelytavoista pidat parhaana (AA) I noudatat (T) 
11" 1 . I k. . 1 ? suu 1sen va m1ste un poytil lfJ an osa ta. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Joka istunnosta tehdaan oma poytakirja 11 19 38 48 

Tehdaan vain yksi poytakirja, jossa nakyy 5 9 4 5 
asianosaisten kannanototja niiden muutokset 

Tehdaan vain yksi poytakirja, joss a nakyy 39 68 37 46 
kirj. yhteenvedossa tarkoitetulla tavalla asian-
osaisen kannanotto siina muodossa, mihin se 
viimeksi va1mistelussa on tasmentynyt 

Ei tietoa 2 4 I 1 

Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 64 Kenen tulisi huolehtia (AA) I kuka huolehtii (T) todistajien kutsumisesta 
p!i!ikfisi nc lyyn? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Tuomioistuimen 16 28 2 3 

Asianosaisten 24 42 65 81 

Ei tietoa I tapauksesta riippuen 17 30 13 16 

Yhteensil 57 100 80 100 

Liitetaulukko 65 Kuu1uuko tuomioistuimen rooliin sovinnon aktiivinen edistaminen? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 42 74 77 96 

Ei 12 21 I 1 

Ei tietoa 3 5 2 3 

Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 66 Puoltavatko seuraavat seikat sovinnon aikaansaamista? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kustannussaasto I taloudellisuus 49 86 77 96 

Napea taytantoonpano 28 49 56 70 

Suhteiden sailyminen 41 72 59 74 

Oikeusrauha 21 37 46 57 

Mahdollisuus itse maarata lopputuloksesta 44 77 45 56 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 
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Liitetaulukko 67 Ovatko seuraavat seikat mielestasi sovinnon haiuoja? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Lainsaadannon lapilyonnin vaikeutuminen 4 7 4 5 

Oikeassa olevajoutuu luopumaan oikeuksistaan 30 53 30 37 

Tyytymattomyys sovintoon 11 19 14 37 
Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

Liitetaulukko 68 Tulisiko tuomioistuimen vahvistaman sovinnon vastata mahdollisimman 
I . ,. "? 1yvm Jutussa annettavaa tuomwta . 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 28 49 32 40 

Ei 29 51 40 50 

Ei tietoa 8 10 
Yhteensa 57 100 80 100 

? Liitetaulukko 69 Hyvliksytk6 sovinnon edistamisen seuraavista sy1stH. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Tyon s!Histamiseksi tuomioistuimessa 11 19 31 39 
Kunjuttu on selva 33 58 53 66 

Kunjuttu on oikeudellisesti epaselva 32 56 26 32 

Korjaamaan todistelussa olevia puutteita 8 14 17 21 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

Liitetaulukko 70 Missa vaiheessa sovintomahdollisuus tulisi mielestasi ottaa esille? (AA) 
I Miss a vaiheessa otat (T) sovintomahdollisuuden esille? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kirjallisessa valmistelussa 7 12 13 16 
Suullisen valmistelun alussa 12 21 18 23 

Suullisen valmistelun lopussa 36 63 44 55 

Ei tietoa 2 4 5 6 

Yhteensa 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 71 Mita menctte!Yli pidat hyv!!.nll sovinnon edistamisessa? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Puheenjohtaja keskustelee asianosaisten kanssa 39 68 76 95 
yhdessa sovinnollisen ratkaisun mahdollisuudesta 

Puheenjohtaja keskustelee asianosaisten kanssa 5 9 16 20 
erikseen sovinnollisen ratkaisun mahdollisuudesta 

Ei tietoa 13 23 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

I kk 72 M" h . h . [". 11 utctau u 0 Jten pu eento taJan tu 1st menete a sovmtoe hd k otu h ? sensu teen. 

ASIAN AJ AJ AT TUOMARIT 

N % N % 

Puheenjohtajan tulisi tehda oma-aloitteisesti 2 4 10 13 
sovintoehdotus 

Puheenjohtajan tulisi tehda sovintoehdotus 30 52 38 48 
asianosaisten pyynnosta keskusteltuaan heidan 
kanssaan 

Puheenjohtajan tulisi menetellajollakin muulla 2 4 2 3 
tavalla 

Ei tietoa 23 40 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

Liitetaulukko 73 Kysely tuomareille: Kuvaavatko seuraavat menettelytavat menettelyasi 
sovinnon edistamisessa? 

Kylla Ei Yhteensa 

N % N % N % 

Olen aktiivisesti yhteydessa osapuoliin kirjalli- 12 15 68 85 80 100 
sen valmistelun aikanaja informoin heita nor-
misisallosta ja todistustaakasta 

Esitte1en asianosaisille sovinnon edut, ja he saa- 59 74 21 26 80 100 
vat halutessaan sopia asian 

Pyrin me1ko voimakkaastikin saamaan asian- 27 34 53 66 80 100 
osaiset ymmartamaan sovinnon edut 

Luovun herkasti sovintomenettelysta, jotta ei 17 21 63 79 80 100 
syntyisi kasitysta, etta toimisin asianosaisten 
tahdon vastaisesti 

Kerron asianosaiselle kasitykseni hanen vaati- 13 16 67 84 80 100 
mustensa menestymismahdollisuuksista asian 
kasitte1yn kyseisessa vaiheessa 
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Liitetaulukko 74 Kysely asianajajille: Mita seuraavista menettelytavoista pidllt perusteltuna 
I H d' .. . '? mcnette1yn sovmnon e Istam1sessa. 

N % 

Puheenjohtaja on aktiivisesti yhteydessa osapuoliin kirjallisen val- 3 5 
mistelun aikana ja informoi asianosaisia normisisallosta ja todistus-
taakasta 

Puheenjohtaja esittelee asianosaisille sovinnon edut, ja asianosaiset 17 30 
saavat halutessaan sopia asian 

Puheenjohtaja pyrkii melko voimakkaastikin saamaan asianosaiset 4 7 
ymmartamaan sovinnon edut 

Puheenjohtaja luopuu herkasti sovintomenettelysta, jos se vaikuttaa 17 30 
asianosaisen tahdon vastaiselta 

Puheenjohtaja kertoo asianosaiselle kasityksensa hanen vaatimus- 2 4 
tensa menestymismahdollisuuksista asian kasittelyn kyseisessa vai-
heessa 

Ei tietoa 14 24 
Yhteensa 57 100 

Liitetaulukko 75 Katsotko puheenjohtajan puolueettomuuden (AA) I puolueettomuutesi 
{T) vaarantuvan seuraavissa tilanteissa? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N o;o N % 

Puheenjohtaja pyrkii melko voimakkaastikin saa- 23 40 17 21 
maan asianosaiset ymmartamaan sovinnon edut 

PJ esittelee asianosaiselle kasityksensa hanen pro- 36 63 35 44 
sessiasemastaan ja menestymismahdollisuuksistaan 
kasittelyn kyseisessa vaiheessa 

PJ tekee oma-aloitteisesti sovintoehdotuksen 34 60 34 43 
Asianosaiset eivat ole hyvaksyneet puheenjohtajan 20 35 26 33 
tekemaa sovintoehdotusta 

Kyselyvastauksia yhteensa 57 80 

L''t t l kk 76 H ak k 11 e au u 0 tyv ·syvat l> asianosa1set te hd Jyl sovmtoe hd k ? otu set. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Ei juuri koskaan I 1 
Harvoin 8 14 3 4 
Joskus 22 38 19 24 
Usein 9 16 19 24 
Lahes aina 2 4 20 25 
Ei tietoa 16 28 18 22 
Yhteensii 57 100 80 100 
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Liitetaulukko 77 Edellytt1Hik<l sovinnon edisUiminen mielest~si sita, etta suullisessa 
valmistelussa k~sitelHUin ja arvioidaan todistelua? 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 33 58 42 53 

Ei 20 35 33 41 

Ei tietoa 4 7 5 6 

Yhteensa 57 100 80 100 

Liitetaulukko 78 Voidaanko mielestasi kasitella (AA) I Voitko kasitella (T) my<ls prosessin 
lk I' . .kk . . . ? U ·opuo ISla SC I OJ a, JOS ne ovat sovmnon esteena. 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 42 74 59 74 

Ei 11 19 18 22 

Ei tietoa 4 7 3 4 

Yhteensa 57 100 80 100 

I kk 79 p· If .k() I . 11 etau u 0 1! lSI a1ssa o ll k .... ..k t u 1 ta? a tar emmat saanno se sovmtomene e1ys · . 

ASIANAJAJAT TUOMARIT 

N % N % 

Kylla 15 26 31 39 

Ei 38 67 49 61 

Ei tietoa 4 7 

Yhteensa 57 100 80 100 
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PROBLEMSRELATEDTOLEGALPROCEEDINGS 
AND THE APPLICATION OF PROCEDURAL 
RULES 

This study is aimed at mapping problems that occur in different legal pro
ceedings (civil and criminal proceedings and proceedings in administrative 
courts), as they are revealed in empirical material. Particular emphasis has 
been placed on how consistent legal practices are. This study is to its nature 
a preliminary investigation, and it has not been possible to focus on specific 
problems relating to the particular legal proceedings. 

A central problem associated with empirical research relating to courts 
is that there is no solid research tradition in court sociology or legal sociology 
for that matter. The lack of systematic empirical data about the practice of the 
courts makes it difficult to assess the development and potential problems. In 
view of the articulated need to develop courts and the drafting oflaws, there 
is a great need to strengthen empirical research on courts in Finland. There 
is, equally, a need to develop databases relating to courts in order to obtain a 
better coverage of systematic follow-up data about how the justice system 
works. At present, extensive empirical material concerning courts need to be 
collected in order to obtain information on various aspects of the system of 
courts. 

Civil proceedings have been considered in more detail in this study 
than have proceedings in criminal or administrative matters. Several sources 
are available on civil proceedings and there are quite a few previous empiri
cal studies. All in all, the sources are 1) court statistics; 2) records of some 
600 civil cases from the year 1995 that had proceeded to the main hearing in 
lower courts; 3) an assessment from 1997 of a reform of the rules of civil 
procedure that was conducted through a survey addressed to judges (N= 111 ), 
lawyers (N=158) and public legal counsels (N=57), where problems relating 
to civil proceedings were mapped; 4) a survey from 2002 concerning civil 
proceedings that was addressed to judges (N=80) and lawyers (N=57) in 
south-western Finland; 5) a nation-wide survey from 2003 addressed to 
lawyers (N=549) that included questions concerning legal procedures in civil, 
criminal and administrative cases. 
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In 1993 there was a full reform of the rules of civil procedure in 

Finland. Among other changes, oral preliminary hearings were introduced in 

civil proceedings. The rules concerning civil procedures have also been 

changed since then. Altogether, the reform is extensive and its implementa

tion will take quite some time. It will, moreover, require a change in the 
culture of courts. 

The surveys indicate that delays and high costs appear to be central 
problems in civil proceedings. Lawyers also point to inconsistent practices 

among judges as a problem. Above all, they saw great variations in judges' 
case management. There was, for example, varying practices in the attitudes 

towards evidence at the preliminary oral stage as well as in the degree to 
which the judges promote reconciliation. Judges, for their part, emphasised 

problems such as undifferentiated and too long applications for a summons, 

written answers and increasing trial material. Judges and lawyers alike 

questioned each other's professional skills. 

The new procedures introduce new qualitative requirements- such as 

communicative skills - for judges as well as lawyers. It would appear that 
these new procedures work well when both the judge and the lawyers know 

their part. For this reason, it may be doubted whether practices that have been 
seen as problematic can be remedied merely by reforming procedural rules. 

Rather, attention should also be directed to other aspects in order to improve 

the quality of civil proceedings; not merely the rules. 

New rules concerning criminal procedure took effect in October 1997. 

There has not been any comprehensive study in Finland concerning the 

working of these new rules. In the present study an attempt has been made to 

obtain a rough picture of the central problems occurring in criminal proceed

ings on the basis of various inquiries and the survey addressed to lawyers 
which was carried out in the National Research Institute of Legal Policy in 
2003. 

The most central problem in criminal proceedings appears to be that 

the parties fail to appear in court, which results in the case being cancelled. 

There also are varying practices among judges- although these variations are 

probably not as notable as in civil proceedings. There appears to be some 

inconsistency in issues such as whether questions that lead the witness are 

allowed; with what degree of precision the evidentiary themes of the wit
nesses should be indicated; and how material from the preliminary investiga

tion is dealt with and considered. There also are variations in the practical 
organisation ofthe proceedings. 
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The available material on which the study is based makes it difficult to 
consider specific needs for new rules to remedy the problems. What is re
quired is, above all, much more empirical research on criminal proceedings. 
On many questions concerning criminal proceedings there is no basic empiri
cal data available. 

There has not been enough research on proceedings in administrative 

courts either. In Finland there are, in addition to courts with a general juris
diction, separate administrative courts dealing with complaints about the 
decisions of administrative authorities. The majority of the decisions issued 
by administrative courts concern taxation and social issues. Other major 
topics relate to the environment and construction and the decisions of the 
municipal authorities. In Finland, there are nine regional administrative 
courts and the Supreme Administrative Court that is an appellate court for 
decisions made by the administrative courts. It also receives appeals as the 

first instance against decisions taken, among others, by the ministries. 
This part of the study is aimed at examining inconsistencies in the 

legal proceedings of the administrative courts. These proceedings were 
investigated through: (I) a preliminary survey addressed to lawyers (N= 15), 
(2) interviews with administrative judges (N=l5), (3) literature on adminis
trative legal proceedings, and ( 4) a survey addressed to lawyers in spring 
2003 (N=549). The study is primarily based on interviews with administrative 
judges conducted at the end of2002. It is, however, obvious that judges are 
much more satisfied with the way present proceedings work than are the 
lawyers, which is why further research in the area is imperative. 

Interviews with the judges revealed that the practices are inconsistent 
above all in the following matters: (1) how the oral hearings are organised, 
(2) how extensively judges conceive of their obligation to seek clarifications, 
and (3) how the judges view their obligation to hear witnesses and the parties 
in certain categories of matters. Many interviewees were of the opinion that 
the legal proceedings in administrative matters vary greatly depending on the 
nature of the case as well as the court or the composition of the judges. On 
the other hand, only few of them regarded these inconsistencies as a negative 
feature. According to the administrative judges, flexible and varying practices 
enabled by the code of procedures are well suited in view of the divergent 

nature of the matters involved in administrative cases. Lawyers, on the other 
hand, criticised legal proceedings in administrative cases for their lack of 

clarity and the lack predictability in terms of their outcome. 
A comprehensive investigation into the consistency of legal proceed

ings in administrative matters and the problems therein requires extensive 
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empirical research that would more clearly reveal problems as they are 

perceived also by lawyers and the customers in administrative courts. Further 
research is needed concerning questions on the public nature of the proceed
ings, the public status of the documents involved in the proceedings as well 
as the lack of legal remedies against the passivity of public officials, which 

might also require some adjustments in the current legislation. 

All in all, the following remedies can be sought to improve the work
ing of courts and different legal procedures (criminal and civil proceedings 

and proceedings in administrative comts): 1) conducting empirical research 

in the problem areas, 2) changing the existing rules, 3) personnel training, 

4) carrying out projects aimed specifically at improving the quality of court 
practices, 5) adjusting and emphasising the recruitment of judges, 6) improv
ing working routines and management practices in courts, 7) inducing a 

stronger professional identity for judges, 8) educating a better-informed body 
of lawyers with a stronger and unified professional identity, including profes

sional ethics, as well as 9) developing qualitative indicators to measure the 

quality oflegal proceedings. During the past decade legal proceedings as well 

as rules concerning public prosecutors, legal counsels and appeals have been 

thoroughly reformed in Finland. Although reforms or changes may be re

quired with regard to some pieces oflegislation, attention should above all be 

directed towards other kinds of measures than legal regulation. 




