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ESIPUHE
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhtena keskeisena tutkimusalueena on
yleison kannalta tarkeiden lakiuudistusten toimivuudenja vaikutusten seuranta. Erityisesti kuluttajansuojaa, velkaongelmia, rikoslainsaadant6aja tuomioistuinuudistuksia on pitkaan tarkasteltu talta kannalta. Perusnakokulma
tutkimuksissa on ollut, miten yksilot kykenevat ratkomaan oikeusongelmia,
toteuttamaan oikeuksiaan ja kuinka viranomaiskaytannot vastaavat lainlaatijan tavoitteita.
Tata tutkimustapaa ja sen tuloksia ei ole toistaiseksi hyodynnetty
yhtenaisen kuvan luomiseksi oikeudellisista oloista. Tutkimuslaitoksessa on
laadittu vuosikatsaus rikollisuudesta ja kontrollijarjestelmasta 1970-luvun
puolivalista lahtien. Sen rinnalla on selvaa tarvetta oikeudellisia oloja muilla
aloilla tarkastelevalle raportille, kuten kavi ilmi myos Oikeusolot-hanketta
suunnitelleessa asiantuntijaseminaarissa 1998 (Marjukka Litmala, Oikeusolotseminaari 1998. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja
40.1998). Nyt julkaistava katsaus vastaa tahan tarpeeseen.
Kasilla olevan katsauksen tarkoituksena on- paljolti alussa mainitun
tutkimustoiminnan nakokulmasta - hahmottaa yleiskuvaa oikeudellisista
oloista Suomessa. Katsauksessa tarkastellaan keskeisten oikeudellisten
instituutioiden toimintaa ja vaest6n arvioita niista, kansalaisten oikeusongelmia, ongelmien ratkaisutapojaja niita tukevia oikeudellisia asiantuntijapalveluja. Lisiiksi pyritaiin antamaan tilakuvaus oikeusoloista tietyilla, yksi!Oiden
kannalta Uirkeilla elamanaloilla. Tassa raportissa tarkastellaan asumiseen,
velkaantumiseen, perheeseen ja kuluttajansuojaan liittyvia oikeusongelmia.
Oikeusoloja tarkastellaan paiiasiassa tilasto- ja tutkimustiedon avulla.
Tutkimustieto ja kirjoitukset perustuvat keskeisiltii osin Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitokseen omiin hankkeisiin.
Katsaus on suunniteltu laadittavaksi ja julkaistavaksi maaravalein.
Kasilla olevaa katsausta voidaan pitiia kokeiluluonteisena pilottihankkeena,
jota pyritaan sisallollisesti ja laadullisesti jatkuvasti kehittamaan. Raporttia
koskeva palaute onkin toivottavaa ja tervetullutta.
Katsauksen toteuttamisesta ja toimittamisesta on OPTL:n yleisessii
yksikossa vastannut erikoistutkija Marjukka Litmala. Raportin taitosta ja
graafisesta ulkoasusta on huolehtinut osastosihteeri Eira Mykkanen. Englanninkielisen tiivistelman on kaiintanyt OTL Vivan Storlund.
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I JOHDANTO
Marjukka Litmala

1

Katsauksen taustaa

Yhteiskunta on vii me vuosikymmenina monimutkaistunut, muutokset ovat
olleet osin varsin nopeitaja maailmamme sanotaan lapioikeudellistuneen .
Lainsaadannon maara on lisaantynyt, saantely on monikerroksista ja
saantelysta vapaiden alueiden maara on vahainen. Muun muassa Suomen
EU-jasenyys, taloudellinen ja teknologinen kehitys, tuomioistuinten
prosessiuudistukset ja median merkityksen kasvu oikeudellisen tiedon
valittajana ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet siten, etta kansalaisia, yrityksia ja yhteisoja ymparoiva oikeudellinen maailma on muodostunut yha
vaikeammin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Monimutkainenja monikerroksinen oikeusjarjestys on muodostunut ongelmaksijo sen ammattikayttajillekin. Yleiskuvan hahmottaminen Suomen oikeudellisista oloista on
vaikeaa niin ruohonjuuri- kuin paattajatasolla.
Suomessa yhteiskunnallisia ilmioiUija rakenteita on tutkittu use ilia
alueilla suhteellisen runsaastikin, mutta oikeuden rooli voimakkaasti
yhteiskuntaa muokkaavana ja ohjaavana tekijana on naissa tutkimuksissa
jaanyt usein sivuun tai saanut vahaisempaa huomiota. Vaikka oikeudellisista ilmioista onkin saatavilla tilastotietojaja yksittaisia empiirisia tutkimuksia, kokonaiskuva, yritys jasentaa yhteiskuntaa oikeudellisina ilmioina
- oikeusoloina- on puuttunut. Se, miten oikeus vaikuttaa yhteiskunnassa
ja se, mika merkitys oikeudella on etenkin kansalaisten kannalta, on
kaivannut kipeasti lisavalaistusta.
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa yleisesitysUi. oikeusoloista
on suunniteltu ja pidetty tarpeellisena jo pitkaan. 1 Hankkeen valmistelu
kaynnistettiin konkreettisesti kesalla 1998. Nyt kasilla olevaa ensimmaista
Oikeusolot-katsausta voidaan pitaa eraanlaisena kokeiluhankkeena, yhtena

1

Ks. hankkeen suunnitteluvaiheesta Litmala, M . (toim.) 1998. Oikeusolot-seminaari
1998. Oikeuspoliittisen tutkimusla itoksen tutkimustiedonantoja 40.
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yrityksena oikeusolojen jasenti:imiseksi ja kuvaamiseksi. Uiht5kohta
oikeusolojen tarkastelussa on tutkimuksellinen; katsaus ei ole tarkoitettu
pelkaksi tilastoll iseksi kuvaukseksi , vaan myos keskustelupuheenvuoroksi,
jonka avulla pyrital:in muodostamaan kokonaiskuva oikeudellisten ilmioiden merkityksesta ja kehityssuunnista yhteiskunnassa.
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Katsauksen tavoitteet

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yksi keskeinen tutkimusalue on yleison
kannalta tarkeiden lakiuudistusten toimivuuden ja vaikutusten seuranta.
Esimerkiksi tuomioistuinuudistuksia, kuluttajansuojaaja velkaongelmia on
pitkaan tarkasteltu talta kannalta samoin kuin rikoslainsaadantOa. Perusnakokulma naissa tutkimuksissa on ollut se, miten ihmiset kykenevat ratkomaan oikeusongelmia ja toteuttamaan oikeuksiaan seka kuinka viranomaiskaytannot vastaavat lainlaatijan tavoitteita. Tata tutkimustapaaja sen
tuloksia ei ole tahan mennessa hyodynnetty yhtenaisen kuvan luomiseksi
oikeudellisista oloista. Nyt kasilla olevan katsauksen tarkoituksena onpainottuneesti mainitun tutkimustoiminnan nakokulmasta - hahmottaa
yleiskuvaa oikeusoloista Suomessa.
Tavoitteena on koota, jasentaa ja tuottaa tietoa, jonka avulla
voidaan arvioida oikeudellisten ilmioiden asemaaja kehityssuuntia yhteiskunnassa, paikantaa oikeuspoliittisia epakohtia ja kehittamistarpeita seka
antaa nain tiedollista pohjaa oikeuspoliittiselle kehittamistyolle. Yhtena
tavoitteena on oikeusolojen erittelyssa kaypien mittareidenja kuvaustapojen kehittaminen. Pyrkimyksena on myos tarjota kootusti tietoaja aineksia
yhteiskunnalliselle keskustelulle.
Katsauksessa pyritaan korostamaan kansalaisnakokulmaa. Talloin
ei painotu niinkaan paat5ksentekijoiden tai julkisen hallinnon nakokulma,
vaan se, mika merkitys erilaisilla oikeudellisilla ilmioillaja instituutioilla
on tavallisten kansalaisten kannalta- seka myos se, millaisena he kokevat
instituutioiden toiminnan. 2 Naiden paatavoitteiden lisaksi pyriti:Hin paikantamaan uusia tutkimustarpeitaja antamaan valineita kehittaa myos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustoimintaa seka sisallollisesti etta
metodologisesti.
Oikeudellisia ilmioiUi esiintyy yhteiskunnan monilia eri tasoillaja
eri ilmenemismuodoissa. Oikeudelliset ja yhteiskunnalliset ilmiot eivat

1
Tassa raportissa kansalaisilla tarkoitetaan yleisesti yksityishenkiloita; kasitetta ei siis
ole rajattu koskemaan pelkastaan Suomen kansalaisia.
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usein myoskiUin ole erotettavissa toisistaan, vaan ne kietoutuvat yhteen eri
tavoin eri yhteyksissa. Joka tapauksessa oikeudellisten ilmioiden kenttaoikeusolot- on laajaja monin tavoin hahmotettavissa oleva kokonaisuus.
Kattava kohdealueiden kartoitus yksissa kansissa on melko mahdoton
tehUiva. Koska Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessajo tuotetaan vuosittain raporttia rikollisuustilanteesta, rikollisuuden tarkastelu rajautuu taman
katsauksen ulkopuolelle. Paljon muutakin karsintaaja rajauksia onjouduttu tekemaan. Tavoitteena on kuitenkin ollut ottaa tarkastelun kohteiksi
sellaisia keskeisia a\ueita, joiden avulla pystyttaisiin hahmottamaan
yleiskuvaa oikeusolojen tasosta, rakenteesta ja kehityslinjoista.
Kasilla olevajulkaisu on ensimmainen maaravaleinjulkaistaviksi
suunniteltujen, ajallista vaihtelua ja ajankohtaisia kysymyksia kuvaavien
katsausten sarjassa. Tata taustaa vasten on selvaa, etta hankkeen kehittamistyo on vasta kaynnistynyt ja esimerkiksi kasiteltavat kohdealueet
tulevat joiltain osin muuttumaan ja vaihtelemaan katsauksesta toiseen.
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Katsauksen sisalto ja rakenne

Katsauksessa oikeusolot jasentyvat seuraavien neljan osa-alueen kautta:
1) kansalaisten oikeusongelmat ja luottamus oikeuslaitokseen,
2) lainkCiytto ja oikeuden saatavuus (keskeisimpien oikeudellisten instituutioiden toiminta - yleiset tuomioistuimet, hallintotuomioistuimet,
ylimmat laillisuusvalvojat, asiamiesjarjestelmat, oikeudelliset palvelut
ja oikeusapu),
3) oikeusolot erailla elamanalueillaja
4) lainsaadannon ajankohtaiset kehityspiirteet.

Pelkka saannoksiin perustuva oikeustilan kuvaus ei anna taman hankkeen
laht6kohtien kannalta riitUivaa kuvaa oikeudellisista oloista. Tassa julkaisussa oikeusoloja tarkastellaan etenkin oikeusjarjestyksen tosiasiallista
toimintaa koskevan tilasto- ja tutkimustiedon pohjalta. Katsaus pohjautuu
osin tilasto- ja viranomaistietoon (oikeustilastolliset vuosikirjat, oikeusministerion tilastot, vuosi- ja toimintakertomukset) ja osin Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen omaan tutkimustoimintaan.
Tilasto- ja viranomaistietoon pohjautuvat osiot palvelevat yleiskuvan muodostamista tiedon koonnoksena: nykyisellaan taman tyyppinen
tieto on saatavilla osin vaikeasti tavoitettavana sirpaletietona. Oikeuspoli ittisessa tutkimuslaitoksessa katsausta varten on tuotettu tutkimustietoa
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esimerkiksi konfliktinratkaisumenetelmista, lainsaadannon yleisista
kehityspiirteista ja kansalaisten oikeusoloista eri elamanalueilla. Lisaksi
tutkimuslaitoksessa on toteutettu kansalaisten oikeusongelmia seka oikeusjarjestyksen laatua ja toimivuutta mitannut haastattelututkimus.

3.1

Oikeusongelmat j a luottamus tuomioistuimiin

Kansalaisten kokemien oikeudellisten ongelmien maaraa ja laatua on
tavallisimmin tarkasteltu lahinna oikeudellisten instituutioiden nakokulmasta, tuomioistuintenja muiden viranomaisten toimintatilastojen pohjalta. Vaikka tuomioistuimissa ja erilaisissa vaihtoehtoisissa ristiriitojen
ratkaisuinstituutioissa kasiteltyjen asioiden maaraa ja laatua voidaan
mitata, ei kansalaisten kokemista oikeusongelmista ja ratkaisutavoista
saada tall a tavoin laheskaan taydellista kuvaa. Kaikki oikeusongelmat eivat
suinkaan kanavoidu erilaisiin oikeudellisi in instituutioihin. Osa ongelmista
ratkaistaan naiden toimielinten ulkopuolella. Toisaalta osa ongelmistajaa
syysta tai toisesta kokonaan ratkaisematta. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa oikeusongelmien esiintymista, niiden maaraa, laatua, eri\aisia
ratkaisutapojaja ratkaisemattajattamisen syita on selvitetty myos kansalaisille suunnatuilla haastattelututkimuksilla. 3 Tuorein tutkimus tehtiin
Oikeusolot-katsausta varten kevaalla 1999.
Yleison subjektiivisia arvioita ja kasityksia mittaavat tutkimukset
ovat monessakin mielessa ongelmallisia. Huomiota on kiinnitetty muun
muassa siihen, etta arviointien tulisi perustua omakohtaisiin kokemuksiin,
jotta niille voisi antaa painoarvoa. Myos ihmisten enemman tai vahemman
mielikuviin perustuvat subjektiiviset arviot ovat kuitenkin sosiaalista
todellisuutta. Tass a mielessa kansalaisarviolla on itseisarvoa, myos toiminnan kehittamisen nakokulmasta. Osana oikeusoloja koskevaa yhteiskunnallista tilakuvausta yleison kasityksilla oikeusjarjestyksen laadustaja toimivuudesta seka luottamuksesta tuomioistuimiin on epailematta oma merkityksensa.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen luottamusta tuomioistuimiin
selvittaneen tutkimuksen tulokset kertovat siita, miten hyvin yleiso arvioi
yhdenvertaisuuden toteutuvan tuomioistuintoiminnassa ja kuinka tuomareiden arvioidaan kykenevan vastaamaan tuomioistuintoiminnan riippumattomuutta, objektiivisuutta ja puolueettomuutta koskeviin perusvaati-

3

Jaakkola, R. 1993. Kansalaisten kokemat oikeusongelmat ja niista selviaminen.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 6.; Julkiset oikeusapupalveluttoimikunnan mietinto (KM 1997:1).
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muksiin. 4 Luottamusta tuomioistuimiin selvitHineen tutkimuksen lisaksi
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on katsausta varten kartoittanut yleistin
arvioita Suomen oikeusjarjestyksen laadustaja toimivuudesta. Kansalaisilta kysyttiin muun muassa arvioitajoidenkin perusoikeuksien (sananvapaus,
oikeus valttamatttimaan toimeentuloon ja huolenpitoon, oikeus riittaviin
sosiaali- ja terveyspalveluihin) toteutumisesta seka perusoikeuksien
toteutumisesta yleensa. Lisaksi haastatelluille esitettiin kysymyksia liittyen
lainsaadanntin kehittamiseen, kasityksiin lainsaadanntin antamien oikeuksien vaarinkayttista, lakimiesavun saatavuudesta ja oikeusturvan tasosta
Suomessa.

3.2

Lainkaytto ja oikeuden saatavuus

Kasityksen muodostaminen siita, miten oikeus vaikuttaa yhteiskunnassaja
mika merkitys oikeudella reaalimaailmassa on, edellyttaa niiden oikeudellisten instituutioiden toiminnan kuvausta, joiden valityksella oikeussaantelyn vaikutukset toteutuvat. Tarkastelukohteena oikeudellisten instituutioiden toimintajakautuu useampaan osaan.
I. Tarkastelun kohteena ovat ensinnakin yleiset tuomioistuimetja hallintotuomioistuimet. Katsauksessa esitetaan tilastotietoja toiminnasta
mytis pidemmalla aikavalilla: tiedot asiamaarista, juttu- ja paattistyypeista seka kasittelyajoista esitetaan mahdollisine muutostrendeineen.
Suomalaista oikeudenkayntijarjestelmaa on uudistettu voimakkaasti
1990-luvulla. Mytis nama prosessiuudistukset ja niiden vaikutukset
ovat tarkeita arvioinnin kohteita. 5
2.

Suomessa on nykyisin runsaasti erilaisia taysimittaiselle oikeudenkaynnille vaihtoehtoisia menetelmia riitojen ratkaisemiseksi. Katsauksessa kartoitetaan mytis naita perinteisen tuomioistuinmenettelyn

4

Lappi-Seppiilii, T., Tala, 1., Litmala, M. & Jaakkola, R. 1999. Luottamus tuomioistuimiin. Haastattelututkimus vaeston asenteista 1998. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja 160.
3

Ks. OPTL:ssa naita teemoj a kasitelleista tutkimuksi sta esim. Ervasti, K. 1997.
Alioikeusuudistuksen se uranta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 140.;
Ervasti, K. 1997. Oikeudenkayntikulut paakasittelyyn edenneissa riita-asioissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenjulkaisuja 14 7.; Ervasti, K. 1998. Riitaprosessiuudistuksen
arviointi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 154.; de Godzinsky, V. &
Ervasti , K. 1999. Lautamiehet tuomareina. Oikeuspoliittise n tutkimusl aitoksenjulkaisuja 162 .
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vaihtoehtoja eli tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisumenetelmia
seka arvioidaan naiden menetelmien etujaja haittoja. 6
3. Oikeudellisten instituutioiden toiminnan yhtena osa-alueena tarkastellaan myos yleisten laillisuusvalvojien (valtioneuvoston oikeuskansleri
ja eduskunnan oikeusasiamies) ja erityisasiamiesjarjestelmien
(kuluttaja-asiamies, tasa-arvovaltuutettu, tietosuojavaltuutettuja ulkomaalaisvaltuutettu) toimintaa. Katsauksessa luodaan yleiskuva naiden
toiminnasta ja nostetaan esille asiamiesjarjestelmien ongelmakohtia.
4. Oikeudellisella avulla on tarkea merkitys kansalaisten todellisten
oikeudensaantimahdollisuuksien kannalta. Oikeudellisten instituutioiden toimintaa kuvataankin myos lahtien siita, mita oikeudellisia
apuvalineita kansalaisilla on kaytetti:ivissaan, kun he pyrkivat turvaamaan oikeuksiaan. Tarkastelun kohteena ovat oikeudellisten asiantuntijapalvelujen (asianajajat ja muut lakimiehet) tarjonta, julkinen oikeusapujarjestelma ja oikeusturvavakuutus.
Asianajajien ja muiden lakimiesten tarjonnasta ja esiintymistiheydesta esitetaan lukumaaratietoja myos pidemmalla aikavalilla.
Lisaksi on pyritty tuomaan esille oikeudellisen neuvonnan ja avun
muita kuin edella mainittuja toimintamuotoja. Julkisesti tuetun oikeusavun osalta tarkastelun kohteena ovat yleisen oikeusavun ja
maksuttoman oikeudenkaynnin tarjonta, saantiehdot ja tosiasiallinen
kaytto. Julkinen oikeusapujarjestelma on ollutja on edelleen uudistustenja kehittamistoimenpiteiden kohteena. Tama tuo oman lisanakokulmansa arviointiin. Oikeusturvavakuutuksen osalta mielenkiinnon
kohteena ovat sen kattavuus, rajoitukset, tosiasiallinen kayttO ja
jarjestelman edelleen kehittaminen.
Yleiskuvaa oikeudellisten palvelujen kaytosta ja laadusta on
taydennetty kansalaisten lakimiesten toimintaa koskevia arvioita
selvittaneen tutkimuksen tuloksilla. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kevaalla 1999 toteutetussa haastattelututkimuksessa lakimiespalveluja kayttaneilta ihmisilta kysyttiin heidan arvioitaan muun muassa
lakimiehen asiantuntemuksesta ja huolellisuudesta seka lakimiehen
toiminnan hyodyllisyydesta suhteessa asian lopputulokseen.

6

Ks. tasUi teemasta esim. Teittinen, S. 1999. Kuluttajaneuvontaja kuluttajien valitukset.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja !58.
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7

Oikeusolot erailla elamanalueilla

Katsauksessa kuvataan Suomen oikeusoloja myos er1Hinlaiseen eHimanaluejaotteluun tukeutuen. Oikeudellinen saantely kohdistuu ensinnakin
ihmisten yksityiselaman piiriin: heidan rooleihinsa isina, aiteina, lapsina,
aviomiehinajne. Kansalaiset toimivat lisaksi arkielamansaja taloudellisen
seka byrokraattisen jarjestelman yhteyksia valittavissa rooleissa, joihin
myos kohdistuu oikeudellista saantelya. Ihmisten rooleihin lukeutuu nain
oil en myos toiminta esimerkiksi tyontekijana, kuluttajana, (hyvinvointivaltion) asiakkaana ja veronmaksajana.
Elamanaluejaotteluun pohjautuvien, oikeusolojakuvaavien kohdealueiden kirjo on erittain laaja. Katsauksessa on siksi tehty paljon karsintaa
ja rajauksia. Rajauksia on tehty resurssinakokohdat ja oikeudellisten
ilmioiden merkittavyys seka ajankohtaisuus huomioon ottaen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen oma tutkimustoimintaja sen hyodyntaminen on
myos otettu valinnassa huomioon.
Ensimmaisessa Oikeusolot-katsauksessa eri eHimanalueiden
oikeusoloja kuvataan seuraavilla osa-alueilla: 1) asuminen- huoneenvuokraja asuntokauppa, 2) velkaantuminen- velkaongelmatja velallisen suoja,
3) perhe- monimuotoiset parisuhteet ja niiden hajoaminen, uusperheet,
Japsen huolto- ja tapaamisoikeus seka elatus ja 4) kuluttajansuoja. 7 Valinnassa on myos otettu huomioon, etta katsaus on ensimmainen maaravalein
ilmestyvien raporttien sarjassa, jolloin kussakin julkaisussa tarkasteltavia
eHimanalueitakin voidaan- ja tuleekin- vaihdella tarpeen mukaan.
Katsauksen nakokulmana on oikeudellisten ilmioiden ja instituutioiden esiintyminen ja toiminta todellisuudessa. Siksi kultakin edella
mainitulta osa-alueelta nouseva tieto on pyritty kytkemaan yhteiskunnalliseen yhteyteensa. Tama tarkoittaa sita, etta esimerkiksi parisuhteiden
hajoamisia tarkastellaan suhteessa avio- ja avoliittojen maaraanja velkaongelmia suhteessa velkaantumiskehitykseen.

7

Ks. OPTL:ssa naiUi teemoja kasite\leista tutkimuksista esim. Koskinen, S., Muttilainen, V., Perheentupa, I. & Tala, J. 1997. Velkajarjestely ja yritysvelat hovioikeuskaytiinnossii. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ju\kaisuja 145.; Muttilainen, V. I 997.
Velkajiirjestely j a velkojat. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenjulkaisuja 149.; Muttilainen, V. & Tala, J. 1998. Kuka vapautuu veloistaan. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja 155 .; Teittinen, S. 1999. Kuluttajaneuvontaja kuluttajien valitukset. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 158.
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3.4

Lainsaadannon ajankohtaisia kehityspiirteita

Kuvattaessa oikeusoloja nopeasti muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja
oikeudellistuvassa yhteiskunnassa, on tarpeellista tarkastella oikeussaantelyn tilaa ja kehityssuuntia yleisella tasolla. Oikeusolojen kannalta ei ole
tarkeaa vain se, miten saantely eri aloilla toteutuu ja vaikuttaa. Oleellista
on tarkastella myos sita, miksija minka sisalti:iista oikeussaantelya syntyy.
Lisaksi olennaista on kasitella sita, miten s1Uidoksia valmistellaanja kuka
tekee niita koskevat ratkaisut.
Lainsaadannon maaranja sen kehityksen kuvauksen lisaksi esitellaan havaintoja lainsaadannon laadustaja ominaispiirteista. Taman ohella
selostetaan myos niita toimenpiteita, joilla lakienja lainvalmistelun laatua
on pyritty parantamaan. Yksi tarkea teema on painoarvoltaan kasvava
kansainvalistyminen, joka nayttaa olevan koko oikeussaantelya merkittavasti ja pysyvalla tavalla muokkaava tekija.8

8

Ks. Hista teemasta esim. Tala, J. 1999. Oikeussaantelyn maaraja vaihtoehdot. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 163 .; Ervasti, K. , Tala, J. & Castren, E. 2000.
Lainvalmistelun laatuja eduskunnan valiokuntatyo. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja 172.

II

OIKEUSONGELMAT
JA LUOTTAMUS
OIKEUSLAITOKSEEN

Hyvin toimiva oikeusjarjestys ehkaisee ennalta ristiriitojen ja kiistojen
syntya luomalla vakautta, ennustettavuutta ja turvallisuutta. Jokaisessa
yhteisossa ja kaikessa toiminnassa saantOja kuitenkin myos rikotaan ja
ristiriitoja esiintyy. Oikeusongelmasta on kyse esimerkiksi juuri silloin,
kun syntyy kiista tai ristiriita kahden toimijan kesken, joku rikkoo saannoksia, yksityishenkiiO on tyytymatOn viranomaisen toimintaan tai kun
kansalainen tuntee epatietoisuutta oikeuksistaanja siita, miten hanen tulisi
toimia oikeuksiinsa paastakseen. Oikeudellisia oloja kuvattaessa yksi
tarkea mittari on se, kuinka paljon erilaisia oikeusongelmia syntyy ja milia
tavalla niita ratkaistaan.
Ristiriitojen ja rikkomusten ratkaisemista varten oikeusjarjestys
tarjoaa erilaisia toimielimia (esimerkiksi tuomioistuimet) ja erilaisia
oikeudellisia asiantuntijapalveluja (asianajajalaitos, oikeusapu, oikeudellinen neuvonta). Yksi tapa saada tietoa oikeusongelmista onkin tarkastella
tuomioistuinten ja muiden ratkaisuelinten toimintaa seka oikeudellisten
asiantuntijapalvelujen kayttoa. Tasta nakokulmasta oikeusoloja on kuvattu
myos taman katsauksen III paaluvussa. To in en tapa koota tietoa oikeusongelmista on kysya niista suoraan ihmisilta. Ihmisten omia arvioita ja
kokemuksia mittaavilla kyselyilla saadaan muodostettua kuvaa myos niista
ongelmista, jotka ratkaistaan varsinaisten ratkaisuelinten ulkopuolella ja
kayttamatta oikeudellisia palveluja. Kansalaisilta saadaan tietoa myos
muutoin varsin hankalasti tunnistettavista, ratkaisemattajaavista oikeusongelmista.
Oikeusongelmat eivat esiinny ja ilmene ihmisten arjessa laskettavissaja mitattavissa olevina valmiina "yksikkoina". Ongelman syntyynja
etenemiseen kohti ratkaisua vaikuttavat monet tekijat, kuten oikeussubjekti
itse, muut toimijat, saannokset, saatavilla oleva oikeusapuja ratkaisuelinten saatavuus. Kansalaiskyselyin onkin vaikeaa saavuttaa tarkkaa tietoa
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koetuista oikeusongelmista. Joka tapauksessa ihmisten kasitykset valaisevat heidan tietoisuuttaan oikeusongelmista ja niiden ratkaisemisesta.
Kaikkiaan kansalaisten omat arviot oikeusongelmistaja niiden ratkaisemisesta antavat arvokasta tietoa oikeusjarjestyksen toimivuudesta ja oikeusolojen laadusta.
Oikeudellisiin instituutioihin kohdistuva luottamus ja hyvaksynta
ovat viime aikoina nousseet Uirkeaksi kiinnostuksen kohteeksi. Talle on
olemassa useita perusteita. Eri organisaatioiden on toki tarpeellista ja
jarkevaa ottaa kansalaisten seka kielteinen etta myonteinen palaute
toiminnassaan huomioon. Tama patee myos julkista valtaa kayttaviin
oikeudellisiin instituutioihin, joiden ei toisaalta voi odottaa tavoittelevan
yleison suosiotaja hyvaksyntaa mihin hintaan hyvansa. Luottamus tuomioistuimiin heijastaa osaltaan yleison arviota toiminnan laadusta. Asiakkaiden nakokulmasta luottamus tuomioistuimi in on myos tarkea osa palauteinformaatiota. Toisaalta luottamuksella tuomioistuimiin nayttaa
olevan yhteytta siihen, kuinka ihmiset yleensa noudattavat oikeusjarjestysta. Tastakin syysta luottamus tuomioistuimiin on varsin tarpeellinen
seurannan kohde. On myos olemassa viitteita siita, etta kansalaisten
odotukset julkisten instituutioiden toimintaan nahden ovat kasvaneet.
Siksi on tarkeaa pyrkia hahmottamaan kansalaisten odotustenja tuomioistuinten toiminnan vastaavuutta.
Tama luku perustuu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemiin
haastattelututkimuksiin. Luvun A-osassa tarkastellaan oikeusongelmia ja
niiden ratkaisemista. Luvun B-osassa kasitellaan luottamusta tuomioistuimiin. Luvun paattaa osa C, joss a raportoidaan kansalaisarvioita oikeusjarjestyksen laadusta ja toimivuudesta kartoittaneen haastattelututkimuksen
paatulokset.

A

OIKEUSONGELMAT
Mmjukka Litmala

Kansalaisten kokemien oikeudellisten ongelmien maaraa Ja laatua on
tavallisimmin tarkasteltu oikeudellisten instituutioiden toiminnan nakokulmasta, tuomioistuintenja muiden viranomaisten toimintatilastojen pohjalta. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa oikeusongelmien esiintymista,
muun muassa niiden maaraa, laatua, ratkaisutapoja ja ratkaisemattomuuden syita on selvitetty myos kansalaisille suunnatuilla haastattelututkimuksilla. Ensimmainen kansalaisten oikeusongelmia selvittanyt tutkimus
tehtiin vuonna 1991 ja toinen vuonna 1994. 1 Teema onjalleen ajankohtainen; osin kasilla olevaa Oikeusolot-katsausta varten kansalaisten oikeusongelmia selvitettiin jalleen kevaalla 1999. Tassa luvussa esitetaan taman
haastattelututkimuksen paatulokset. 2
Tutkimusaineisto kerattiin satunnaisotantaan perustuvalla puhelinhaastattelulla maalis-huhtikuun vaihteessa 1999. Haastattelut
toteutti Tilastokeskus tyovoimatutkimuksen yhteydessa. Otos
poimittiin tasavalipoiminnalla Vaeston keskusrekisterista. Alkuperaiseen otokseen kuului 2 205 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta
henki!Oa. Naista saatiin haastateltua perati 89,6 prosenttia, mita
voidaan pitaa hyvana vastausprosenttina. 3 Lopulliseen analyysiin
sisaltyivat nain ollen yhteensa 1 976 henkilon antamat vastaukset.

1

Oikeusongelmien yleisyys

Kaikille haastateltaville (N=l 976) esitettiin ensimmaiseksi kysymys
"Onko teilla kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollutjokin ongelma,
jonka vuoksi olette kaantynyt lakimiehen puoleen tai vakavasti harkinnut
yhteydenottoa lakimieheen?" Vertailtavuuden varmistamiseksi kysymys
oli sama kuin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen aiemmissa kansalaisten
oikeusongelmia kartoittaneissa tutkimuksissa. Tahan kysymykseen myon-

1
Jaakkola, R . 19 93. Kansal aisten kokemat oikeusongelmat ja nii sta se1viaminen .
Oikeuspoliittise n tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 6; Julkiset oikeusapupalve1uttoimikunn an mietinti:i (KM 1997: 1), 6 1-65.

2

Tutkimusta ja sen tu1oksia esitell aan tarkemmin Oikeuspo1iittisen tutkimuslaitoksen
erillisessa tutkimusti edonannoss a, j oka julkaistaan kesalla 2000.

3

Kato johtui paaas iassa siita, ette i haastateltavaa tavoitettu (60 %) tai haastateltava
ki e1Uiytyi haastattelusta (30 %).
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teisesti vastanneiden osuus oli tasmalleen sama kuin vuonna 1991 eli 12
prosenttia haastatelluista. 4
Vuonna 1991 toteutetussa tutkimuksessa (Jaakkola 1993) oikeusongelman laatua kartoitettiin kysymalla haastateltavilta liittyiko
ongelma tavanomaiseen hallintoasiaan, kuten veroilmoitukseen,
lupaan tai hakemukseen , vai oliko kyseessa suoranainen erimielisyys tai riita-asia. Kahdessa kolmesta ongelmasta ali ollut kyse
suoranaisesta erimielisyydesta tai riita-asiastaja kolmannes ongelmista ali liittynyt tavanomaisiin hallintoasioihin. Tutkimuksen
jatkokysymykset esitettiin ainoastaan suoranaisen riidan tai erimielisyyden kokeneille (8% vastaajista). Kasilla olevassa tutkimuksessa oikeusongelmien laatua ei eroteltu em. tavalla.

Viimeisten kahden vuoden aikana yhteensa 245 vastaajalla (12,4 %) oli
ollutjonkinlainen oikeusongelma. Karkeasti yleistaen voi siis paatella, etta
vuosittain noin kuudella prosentilla 15-74-vuotiaasta vaestOsta olisi ollut
jakin oikeusongelma. Koko vaestOon suhteutettuna tama tarkoittaisi noin
232 500 henki\Oa. Kaikkiaan oikeusongelmat,joissa on vahintaan harkittu
lakimiesapua, eivat nayttaisi olevan kovin yleisia. Edella mainitun valossa
vuosittain vain noin joka kuudestoista 15-74-vuotias suomalainen on
kokenut oikeusongelman.
Oikeusongelmia on ymmarrettiivasti eniten niissa ikaryhmissa,
joissa elama on aktiivisinta eri elamanlohkoilla. Tama kay hyvin ilmi
kuviosta 1, j ossa on esitetty viimeisten kahden vuoden aikana oikeusongelman kokeneet ikaryhmittain.

4

Koska vuosina 1991 ja 1994 toteutettujen haastattelututkimusten tulokset olivat
samansuuntaiset,jatkossa vertailutiedot esitet1i1in vain vuoden 1991 tutkimuksen osa1ta,
joka on siis raportoitu em. erillisena tutkimustiedonantona (Jaakkola 1993).

1/.A Kansalaislen oikeusonge/mal

13

30
ro

tl

25

'Qj

c: 20
c:

ro

tl

ro
> 15

~
0

--;;; 10
::J
::J
(/)

0

5
0
15-19v. 20-29v. 30-39v. 40-49v. 50-59v. 60-69v. 70-74v.

Kuvio 1 Viimeisten kahden vuoden aikana oikeusongelman kokeneiden
jakautuminen ikaryhmitUiin

Y1i puolet viimeisten kahden vuoden aikana oikeudellisen ongelman
kokeneista sijoithli ikaryhmaan 40-59-vuotiaat. Kolme neljasta o1i ialUian
30-59-vuotias. Joka kymmenes oikeusongelman kokenut oli ialtaan
20-29-vuotiasja samoinjoka kymmenes 60-69-vuotias. Nuorimmassaja
vanhimmassa ikaluokassa vain muutamalla oli ollut oikeudellinen angel-

rna.
Suhteellisesti eniten ongelmia oli 50-59-vuotiailla; melkeinpajoka
viidennella oli viimeisten kahden vuoden aikana ollutjokin onge1ma,jonka
hoitamiseksi oli vahintaan harkittu lakimiesapua. 30-49-vuotiailla tallainen ongelma oli ollut joka kuudennella-seitsemanne1Hi. Ikaryhmissa
60-69-vuotiaat ja 20-29-vuotiaat ongelma oli ollut joka kymmenenne!Hi
vastaajalla. Nuorimmassa ja vanhimmassa ikaluokassa oikeusonge1mien
esiintymistiheys oli vain muutama prosentti: 3-5 henki!Oa sadasta oli
naissa ikaryhmissa kokenut oikeusongelman. Sukupuolten valilla ei ollut
havaittavissa eroa oikeudellisten ongelmien esiintymistiheydessa.
Edella selostetun yleiskysymyksenjalkeen haastatelluille esitettiin
kysymyssarja, jossa heilta tiedusteltiin, onko heilla 1990-luvulla ollut
oikeudellisia ongelmia jaljempana selostettaviin eri elamanalueita koskeviin asiaryhmiin liittyen. 5 Kysymyssarjan tarkoituksena oli mm. oikeuson

; Haastateltaville selostettiin ennen naita kysymyksia, etta oikeudellisilla ongelmilla
tarkoitetaan esimerkiksi asioita,joita on kasitelty tai olisi voitu kasitella tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa, asioita,joissa on kaytetty tai olisi tarvittu lakimiehen apua
seka kiistoja sopimuksista, korvauksista tai muista asioista, joissa haastateltava taijoku
muu on vedonnut lakipykaliin asiaa kasiteltaessa. Kasitteen maarittely poikkeaa tassa
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gelmien esiintymistiheyden kartoittaminen yleiskysymysUi laajemmin ja
toisaalta spesifimmin. Kaikkiaan 584 vastaajalla oli 1990-luvulla ilmennyt
yhteensa 899 oikeusongelmaa. Jatkokysymyksia varten niita vastaajia
(n=199), joilla oli ollut enemman kuin yksi oikeusongelma pyydettiin
valitsemaan kokemistaan ongelmista tarkein ja ilmoittamaan sen ilmenemisvuosi. Myos yhden ongelman kokeneilta kysyttiin ongelman ilmenemisvuotta. Nain muodostettiin kuviossa 2 esitetyt oikeusongelmia
kokeneiden henkilOiden maarat vuosina 1990-1998.
150 ·.-----------------------------------.
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Oikeusongelmia kokeneet vuosina 1990-1998

Mita tuoreempi ongelman ilmenemisvuosi oli kyseessa, sita enemman oli
oikeusongelman kokeneita vastaajia. 79 vastaajaa i1moitti ongelman
ilmenneen vuonna 1997, 127 vastaajaa vuonna 1998 ja vuoden 1999
ensimmaisten kolmen kuukauden aikana oikeusongelman kokeneita
vastaajia olijo 59. Nayttaisi siis silta, etta osa koetuista oikeusongelmista
unohtuu ajan myota. Nain voi olettaa huolimatta siita, etta osa useampia
ongelmia kokeneista on varmastikin haastattelussa valinnut ilmenemisvuodeltaan tuoreimman onge1man myos tarkeimmaksi.
Vuosina 1997-1999 yhden tai useamman oikeusongelman oli
kokenut yhteensa 265 vastaajaa. Tam a vastaa yleiskysymyksen "viimeisten

yhteydessa hieman Jaakkolan ( 1993) maarittelysta,jota kaytetti in taman ki n tutkimuksen
aluksi esitetyssa yleiskysymyksessa. Oikeudellinen ongelm a -kasitteen tarkkarajainen
maa ri ttely on itsessaanjokseenkin ongelma llista. Ks. oikeusongelman kasitteenmaa ri tteJyis ta erikseen julkaistava tutki mustiedonanto: Litmala, M. 2000. Tyo nimi: "KansaJaisarvioita oikeusongelmista ja oikeudellisista ol oista." Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos .
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kahden vuoden aikana" oikeusongelman kokeneiden 1ukua 245, kun
huomioidaan muutaman kuukauden ylitys vuoden 1999 osalta.
Jos vuoden 1999 ensimmaisten kolmen kuukauden aikanakertyneiden oikeusongelmaisten maaraa pidetaan arviointiperustana koko vuoden
kertymaa laskettaessa, paadytaan toisenlaiseen lopputulokseen. Vuoden
1999 ensimmaisten kolmen kuukauden aikana ongelman oli kokenut jo 59
vastaajaa, joka tarkoittaisi vuoden loppuun mennessa noin 240 oikeusongelmaisen vastaajan kertymaa 2 000 henkilon otoksessa. Tiimii merkitsisi
puolestaan sitii, etta oikeusongelman kokeneita olisi vuosittain noin
kaksinkertainen miiiira verrattuna ensimmaisen yleiskysymyksen tulokseen.
Siten 236 vastaajalla (12 %) olisi ollut noin 2 000 henkilon otoksessa
oikeusongelma vuonna 1999. Suhteutettuna koko 15-74-vuotiaaseen
vaestOon tama tarkoittaisi noin 465 000 henki!Oa. Vuosittain siis joka
kahdeksas 15-74-vuotias suomalainen kokisi oikeusongelman.

2

Oikeusongelmat asiaryhmittain

Taulukossa 1 on esitetty haastatelluilla 1990-luvulla ilmenneiden oikeusongelmien lukumaara asiaryhmittain. Eri laatuisten ongelmien esiintymistiheytta on tarkasteltu laskemalla eri asiaryhmissa ongelmia kokeneiden osuudet (%) kaikista haastatelluista. Taulukossa 1 on esitetty myos
kunkin asiaryhman suhteellinen osuus kaikista oikeusongelmista.
T au I u kk·o 1 O'1k eusonge mat aslarvnmlltam
Asiaryhma

Ongelmia
Ongelmia kokeneiden Asiaryhman osuus (%)
kokeneiden lkm osuus (%) vastaajista
kaikista ongelmista

Perhe-elama

199

Velka-asiat

Ill

Rikos

108
85
82
76
73
64
45
36
20
899

Tyo
Vahingonkorvaus
Asuminen
Kuluttaja-asiat
Verotus
Muut
Sosiaaliturva
Elakeasiat
Yhteensa

10,1
5,6
5,5
4,3
4,1
3,8
3,7
3,2
2,3
1,8
1,0
-

22
12
12
10
9
9
8
7
5
4
2
100
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Perhe-eHimaan liittyneet oikeusongelmat olivat yleisimpia, niita oli ollut
joka kymmenennella kaikista haastatelluista. 6 Velka-asioissa ja toisaalta
rikosasioissa oli ollut ongelmia no in kuudella prosentilla vastaaj ista.
Tytihtin, vahingonkorvaukseen, kuluttaja-asioihin ja verotukseen liittyvat
oikeusongelmat nayttaisivat olevan yhta yleisia (tai harvinaisia); niita oli
ollut noin kolmella-neljalla prosentilla vastaajista. Elakkeisiin ja sosiaaliturvaan liittyvat oikeusongelmat olivat kaikkein harvinaisimpia, vain yksikaksi prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa naihin asioihin liittyneen
ongelman.
Myos Jaakkolan (1993) tutkimuksessa selvitettiin tarkemmin
oikeusongelmien laatua. Sen lisaksi, etta kyseisessa tutkimuksessa
selvitettiin nimenomaan ns. oikeusriitojen laatua, myos asiaryhmittainen jaottelu poikkesi nyt kaytetysta. Nama tekijat selittanevat
osaltaan tutkimustulosten eroavai suuksia. Jaakkolan tutkimuksessa
yhteensa noin 30 prosenttia oikeusriidoista liittyi perhe-elamaan
mukaan lukien perimys. Asumiseen liittyvien ongelmien osuus oli
no in 20 ja tyohon liittyvien 14 prosenttia. Kun Jaakkol an tutkimuksessa perhe-elamaan (mi. perimys), asumiseenja tyohOn liittyi siis
yhteensa noin kaksi kolmannesta kaikista oikeusriidoista, kasilla
olevassa tutkimuksessa vajaa puol et ongelmistakoski naita asiaryhmia. Jaakkolan tutkimuksessa runsas kymmenesosa riidoista koski
rikosperusteista vahingonkorvausta mika vastaa kasilla olevan
tutkimuksen osuutta tarkemmin erittelemattomista vahingonkorvausongelmista. Verotukseen, elakkeisiin ja sosiaaliturvaan liittyneiden oikeusriitojen osuus oli Jaakkolan tutkimuksessa yhteensa
vain nelja prosenttia, kun osuus nyt oli yhteensa 13 prosenttia. Ero
selittynee osin silla, etta Jaakkolan tutkimuksessa kyse oli naihin
asioihin liittyvista suoranaisista riidoista ja erimielisyyksista.
Muiden tarkemmin maarittelemattomien asioiden osuus oli Jaakkolan tutkimuksessa noin viidennes kaikista oikeusriidoista.

Ian ja asiaryhmien valiset yhteydet eivat olleet yllattavia. Perhe-elamaan
liittyvat oikeusongelmat olivat tyypillisimpia 30-50-vuotiailla, samoin
kuin kuluttaja-asioihin ja sosiaaliturvaan liittyvat kysymykset. TytiHi. ja
velka-asioita koskevien ongelmien osuudet olivat suurimmillaan aktiivisessa tyoiassa olevilla 30-60-vuotiailla. Asumiseen liittyvia ongelmia oli
ilmennyt melko tasaisesti kaikissa ikaluokissa nuorintaja vanhinta ikaryhmaa lukuun ottamatta. Verotusta koskevien ongelmien parissa oli painiskeltu erityisesti keski-ikaisten ryhmassa 40-50-vuotiaatja elakeasiat olivat
luonnollisesti tyypillisimpia 60-70-vuotiaille. Rikoksi in liittyvat ongelmat

6

Perhe-eHiman ongelmiin sisallytettiin esimerkiksi avioeroon, lapsen huoltoon ja
tapaamisoikeuteen seka perintOon liittyvat ongelmat.
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keskittyivat 20-50-vuotiaisiin. Vahingonkorvaukset olivat aiheuttaneet
ongelmia erityisesti 20-30-vuotiaille ja toisaalta 40-60-vuotiaille.
Asiaryhmittaisessa tarkastelussa esiintyi joitakin sukupuolten
valisia eroja. Naisilla oli selvasti enemman perheongelmia ja hieman
enemman kuluttajaongelmia kuin miehilla. Miehilla oli velkaongelmia
hieman enemman ja rikoksiin liittyvia ongelmia selvasti enemman kuin
naisilla.7
Myos Jaakkola (1993) havaitsi tutkimuksessaan joitakin eroja
naistenja miesten oikeusongelmien laadussa. Kyseisessa tutkimuksessa naisten ongelmat koskivat miehia useammin perhe-elamaaja
vastaavasti miesten ongelmat naisia useammin tyoelamaaja rikosperusteista vahingonkorvausta. Havainto lievasti sukupuoliorientoituneesta oikeusongelmakentasta sai tukea myos Vuorisen (1998) 8
tutkimuksesta, joka koski asianajajien maksutonta neuvontapalvelua. Vuorisen neuvontapalvelu-aineistossa perhe-elamaa koskevat
asiat olivat naisille tyypillisia ja vastaavasti rikos- seka velvoiteoikeudelliset asiat miehille tyypillisia oikeusongelmia.

3

Oikeusongelmien ratkaisutavat

Yhteensa 480 vastaajalla eli noin neljasosalla (24 %) kaikista haastateltavista oli ilmennyt oikeusongelma vuonna 1993 tai sen jalkeen. Naille
henki!Oille esitettiin jatkokysymyksia ongelmien ratkaisutavoista. Oikeusongelmien ratkaisutapojen jakauma on esitetty kuviossa 3.
Melkein kaksi kolmesta oikeusongelman kokeneesta oli hoitanut
ongelmansa itse. Valtaosa (2/3) ongelmansa itse hoitaneista oli kuitenkin
kysynyt asiassa neuvoa. J oka kolmas oli antanut asian lakimiehen hoidettavaksi. Vain kuusi prosenttia oikeusongelman kokeneista ei ollut tehnyt
mitaan asian hoitamiseksi.

7

Rikosongelmaisista naisista epailtyna tai syytettyna oli ollut vain yksi neljastakymmenesta, rikosongelmaisista miehista epailtyna tai syytettyna ilmoitti olleensa 30 prosenttia
(n=68).
8

Vuorinen, S. 1998. Ilmaisia neuvoja oikeudellisiin ongelmiin. Tutkimus asianajajien
maksuttoman neuvontapalvelun alkuvaiheista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
tutkimustiedonantoja 39.
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hoiti itse, mutta kysyi neuvoa

40

antoi lakimiehen hoidettavaksi

33

hoiti kokonaan itse

20

ei tehnyt mitaan eos

6

.1
0

10

20

30

40

50

osuus (%) vastaajista

Kuvio 3

Oikeusongelmien ratkaisutapojen jakautuminen
Ratkaisutapojen jakauma on paapiirteiltaan samansuuntainen kuin
J aakkolan ( 1993) vuonna 1991 toteutetussa tutkimuksessa. Kyseisessa tutkimuksessa 'suoranaisista erimielisyyksista tai riita-asioista' o\ijatetty hoitamatta kahdeksan prosenttia mika vastaajokseenkin tarkasti nyt kyseessa olevan tutkimuksen tulosta. Tutkimusten
tuloksissa on kuitenkin eroja asiantuntija-avun kaytossa ja itse
hoidettujen asioidenjakaumissa. Jaakkolan tutkimuksessa yli puolet
riidoista o\i annettu kokonaan lakimiesten hoidettavaksi, kun osuus
kasilla o\evassa tutkimuksessa oli noin kolmannes. Vastaavasti
Jaakkolan tutkimuksessa itse hoidettujen asioiden osuudet o\ivat
pienemmat kuin nyt toteutetussa tutkimuksessa; noin viidennes
asioista oli hoidettu taysin omatoimisesti ja vajaa viidennes \akimiehen neuvojen tuella. Erot selittynevat tutkimusten toisistaan
poikkeavilla kysymyksenasette\uilla. Jaakkolan tutkimuksessa
ratkaisutapoja koskeva jatkokysymys esitettiin vain niille, jotka
olivat ilmoittaneet, etta kyseessa oli suoranainen erimielisyys tai
riita-asia. Kasilla olevassa tutkimuksessa ratkaisutapaa koskeva
kysymys esitettiin kaikille oikeusongelmaisille ilman etta ongelma
olisi yksiloity nimenomaisesti erimielisyydeksi tai riita-asiaksi .
Kaikkiaan voidaan olettaa, etta selvissa konfliktitilanteissa lakimiesapuun turvaudutaan useammin kuin silloin, kun asia ei valttamatta viela ole kehittynyt suoranaiseksi erimielisyydeksi tai riitaasiaksi.

Oikeusongelmien ratkaisutapojen yleisyytta voidaan karkeasti hahmottaa
myos maarallisella tasolla. Arvion perustana voidaan pitaa ensinnakin
yleiskysymyksen tulosta eli sita, etta noin kuudella prosentilla 15-74vuotiaasta vaest6sta on ollut vuonna 1997 ja 1998 jokin oikeusongelma.
Vuoden 1999 ensimmaisten kolmen kuukauden oikeusongelma-kertyman
pohjalta tehdyn, koko vuotta koskevan laskelman mukaan oikeusongelmien maara on vuosittain no in kaksinkertainen yleiskysymyksen tulokseen
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verrattuna. Naista lahtOkohdista voidaan arvioida sita, kuinka suuri maara
vuosittain ilmenneista oikeusongelmista on hoidettu omatoimisesti tai
lakimiehen avustuksella ja kuinka paljon ongelmia on jatetty hoitamatta
(taulukko 2).

.,.

Taulukko 2 Oikeusonoelmi cn ratkaisutavat
Ratkaisutavat
aineistossa

1997 ja 1998
(onge1ma vuosittain 6 o/o:lla
15 -74-vuotiaasta vaestiisUi)

1999
(ongelma 12 o/o:lla
15 -74-vuotiaasta vaestiista)

lm/v.
79 000
93 000

lm.
158 000
186 000

Ei toimenpiteita (6 %)

46 500
14 000

93 000
28 000

Yhteensa

232 500

465 000

Lakimies (33 %)
ltse + neuvo ( 40 %)
Kokonaan itse (20 %)

Oikeusongelmien hoito omin voimin
Vajaa kaksi kolmannesta (n=284) vuonna 1993 tai sen jalkeen oikeusongelman kokeneista oli hoitanut ongelmansa omatoimisesti. Naista joka
kolmas (n=94) oli hoitanut ongelmansa kokonaan itse. Niilta, jotka olivat
hoitaneet ongelmansa kokonaan itse kysyttiin tarkempaa syyta siihen miksi
nain oli menetelty (kuvio 4). 9

·-----48
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asia ratkesi muutoinkin
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Kuvio 4

"Miksi hoiditte asian kokonaan itse?"

9
Vastaajaryhmien pieni koko on toki otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Jakaumaa
voidaan kuitenkin pitaa suuntaa antavana.
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KustannussyisUi asian hoiti itse noin joka viides ongelmansa kokonaan
omatoimisesti hoitaneista. No in puolet katsoi, etta asia ratkesi muutoinkin,
eika neuvoja tai lakimiesapua tarvittu. Kahdeksan prosenttia oli tietamattomia siita, kenen puoleen olisi voinut kaantya. Jokin muu syy -ryhmassa
valtaosa vastaajista ilmoitti, etta heilla oli riittava tieto-taito hoitaa asia
itse. Vain yksi vastaajista ilmoitti hoitaneensa asian itse, koska on koulutukseltaan lakimies.
Ongelmansa itse hoitaneista valtaosa, kaksi kolmesta (n= 190) oli
kysynyt neuvoa muilta, vaikka muutoin hoitivatkin asiansa omatoimisesti.
Nailta henki!Oilta tiedusteltiin tarkemmin, mista he olivat neuvoa kysyneet
(kuvio 5).
joltakin viranomaiselta

31

asianajajalta

17

oikeusaputoinistosta

14

nnuulta lakiniehelta

14

jostakin nnuualta
tuttavalta. jolla kokennusta
eos
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Kuvio 5

Neuvonantajatahojenjakautuminen itse hoidetuissa oikeusongelmissa

Noin kolmasosa vastanneista ilmoitti kysyneensa neuvoa joltain viranomaiselta ja vajaa viidennes asianajajalta. Yleiselta oikeusavustajalta,
muulta lakimieheltajajostakin muualta neuvoa oli kysynytjoka seitsemas
vastaaja. Kokemusta omaavan tuttavan puoleen oli kaantynyt joka kymmenes.
Neuvoja antaneita viranomaistahoja olivat mm. poliisi, sosiaaliviranomaiset, veroviranomaisetja kuluttaja-asiamies seka kuluttajaneuvojat.
Jostakin muualta -ryhmassa erityisesti Veronmaksajien Keskusliitto
(Veronmaksajat) mainittiin neuvonantajatahona.
Noin 60 prosenttia seka miehista etta naisista oli hoitanut ongelmansa itse . Ongelmansa itse hoitaneet naiset olivat kuitenkin selvasti
miehia alttiimmin kysyneet neuvoa asiaa hoitaessaan. Miehet olivat
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neuvoja saadakseen kiUintyneet naisia useammin yksityisen asianajajan
puoleen. Naiset taas kysyivat miehia useammin neuvoa oikeusaputoimistosta tai muulta lakimiehelta. Sukupuolten valinen ero on nailta osin
samansuuntainen kuin silloin, kun asia annettiin kokonaan lakimiehen
hoidettavaksi.

Lakimiespalvelujen kaytto
Lakimiesapua oli kayWinyt kolmannes (n=l61) oikeusongelman vuonna
1993 tai sen jalkeen kokeneista haastatelluista (n=480). Heilta kysyttiin
tarkemmin sita, mista he olivat lakimiesapua hankkineet (kuvio 6).
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Kuvio 6

Oikeusapua antaneet tahot

Noin kaksi kolmesta lakimiesapuun turvautuneesta oli hankkinut apua
yksityiselta asianajajalta tai asianajotoimistosta. Oikeusaputoimistosta oli
hakenut apua joka viides ja muulta lakimiehelta runsas kymmenesosa
lakimiehen puoleen kaantyneista.
Niilta, jotka ilmoittivat hankkineensa oikeusapua muulta lakimiehelta kuin asianajajalta tai yleiselta oikeusavustajalta kysyttiin asiaa
tarkemmin. Puolet tahan ryhmaan kuuluvista kertoi saaneensa apua ammattiliiton lakimiehelti:i. Jotkut ilmoittivat tuttava- tai sukulaislakimiehensa
avustaneen asiassa. Vain pari totesi kaantyneensa pankin lakimiehen
puoleen. Esimerkiksi lakiasiaintoimistoa ei mainittu kertaakaan. Huomiota
kiinnittikin se, etta muu lakimies -ryhmassa apua antaneet lakimiehet
olivat melkeinpa saannonmukaisesti jonkin virallisyhteison tai vastaavan
palveluksessa. Aineiston valossa onkin varsin luultavaa, etta asianajaja-
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ryhm1Hin kuu1uvaksi ilmoitettiin myos muita 1akimiehHi kuin asianajaj ia. 10
Kaikkiaan voidaan o1ettaa, etta ns. tavallisen kansalaisen on vaikea hahmottaa asianajajan ja muun 1akimiehen valista eroa.
Vuonna 1991 toteutetussa tutkimuksessa (Jaakkola 1993) yksityisen
asianajajan puoleen oli k1Hintynyt yli puolet lakimiesapua kayttaneista. Oikeusaputoimistot olivat vastanneet noin viidesosasta ja
muut viranomaiset vajaasta kymmenesosasta Iakimiesapua. Tuttavuussuhteen nojalla saatua lakimiesapua oli suhteellisen vahan eli
noin nelja prosenttia.
15-39-vuotiaista hieman vajaat 30 prosenttia oli antanut ongelmansa
lakimiehen hoidettavaksi. Alttius oikeudellisen asiantuntija-avun kayttoon
kasvaa ian myota; 40-59-vuotiaista hieman alle ko1mannes, 60-69-vuotiaista runsas kolmannes ja 70-74-vuotiaista jo melkein kaksi kolmesta oli
antanut ongelmansa kokonaan ammatti-ihmisen hoidettavaksi.
Naiset ja miehet kayttivat lakimiespalve!tDa yhtalaisesti. Miehet
antoivat asiansa kuitenkin selvasti naisia useammin asianajajan hoidettavaksi, naiset taas vastaavasti miehia useammin oikeusaputoimiston hoidettavaksi. Sukupuo1ijakaumat olivat siis nai1ta osin samankaltaiset kuin
neuvoja kysyttaessa.
Myos Jaakkolan ( 1993) tutkimuksessa miehet olivat kayttaneet
selvasti naisia useammin yksityista asianajajaaja naiset vastaavasti
selvasti useammin yleista oikeusavustajaa.
Erilaisten lakimiespalve1ujen kayttoa voidaan arvioida tutkimusaineiston
valossa myos maarallisesti. Asetelmassa voidaan ottaa huomioon seka
kokonaan lakimiehen hoidettavaksi annetut ongelmat etta ne onge1mat,
joissa 1akimiehe1ta on kysytty neuvoa. Jos arvioinnin perustana pidetaan
y1eiskysymyksen tuottamaa tulosta,jonka mukaan noin kuudella prosenti11a 15-74-vuotiaasta vaestOsta on ollut oikeusonge1ma vuonna 1997 ja 1998
ja toisaalta vuotta 1999 koskevaa 1askelmaa, jonka mukaan esiintymistiheys o1isi kaksitoista prosenttia, oikeudellinen asiantuntija-apujakautuisi
seuraavasti:

10
Asianajajan ammattinimikkeeseen ovat oikeutettuja ne lainoppineet henkilot, jotka
antavat oikeudellista apua ammatikseen, kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon ja ovat
merkittyja asianajajaluetteloon (Laki asianajajista 496/1958).
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" k autum men
T au I u kk·o 3 O'k
1 eu de u·I sen asian untiJ a-avun Ja
Ratkaisutavat aineistossa

1997 ja 1998
1999
(ongelma vuosittain
( ongelma 12 %: !Ia
6 %:lla 15-74-vuotiaasta 15-7 4-vuotiaasta
vaes!Osta)
vaes!Osta)
lm/v.

lm.

Yksit. asianaj.; neuvot + hoito (28 %)

65 100

130 200

Yl. oikeusapu; neuvot + hoito (13 %)

30 200

60 400

Muu lakimies; neuvot + hoito (10 %)

23 250

46 500

Asiantuntija-apu yhteensa (51 %)

118 550

237 100

Ede!Hi olevan taulukon tiedot oikeusongelmien ratkaisutapojen lukumiiaraisesta jakautumisesta vuosina 1997-1998 eivat selvastikaan vastaa
todellisuutta. Esimerkiksi y1eisiin oikeusaputoimistoihin saapui vuonna
1997 yhteensa yli 70 000 ja vuonna 1998 yli 56 000 asiaa eli noin kaksinkertainen maara taulukon tietoon verrattuna. 11 Tama voisi ilmentaa sita,
etta oikeusongelmia kokeneiden maara on ollut todellisuudessa suurempi
kuin haastatte1uaineiston yleiskysymyksen tulokset osoittavat. Vuoden
1999 alkukuukausien pohjalta tehty laskelma, jonka mukaan oikeusongelmien esiintymistiheys olisikin kaksinkertainen (noinl2 %) yleiskysymyksen tulokseen verrattuna, nayttaisi ainakin yleisen oikeusavun osalta
olevan reaalisemmalla tasolla. Toisaalta on otettava huomioonjo aiemmin
mainittu kasitys siita, etta yksityisten asianajajien hoitamiksi ilmoitettuihin
ongelmiin sisaltyy todennakoisesti myos ns. muiden lakimiesten hoitamia
tai neuvomia tapauksia (ks. edella).

4

Oikeusongelman hoitamatta jattaminen

Niista vastaajista, joilla oli ilmennyt oikeudellinen ongelma vuonna 1993
tai senjalkeen ongelmansa hoitamattajattaneiden osuus oli vain no in kuusi
prosenttia (n=30). Vastaajaryhman pieni koko on toki otettava huomioon
tulosta tulkittaessa. Tulosta voidaan kuitenkin pitaa suuntaa antavana;
oikeusongelman hoitamattajattaminen ei nayta olevan kovinkaan yleista.
70-74-vuotiaat olivat kaikkein passiivisimpia ongelmiensa hoitamisessa, hieman aile kolmasosa tahan ikaryhmaan kuuluvista ei ollut
tehnyt mitaan asian hoitamiseksi. 20-29-vuotiaat olivat aktiivisimpia asian
hoitamisessa, vain kolme prosenttia ei ollut tehnyt mitaan asian hoitami-

11

Yleisesta oikeusavusta ks. Juku III. C.
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seksi. Muissa ikaryhmissa asian hoitamatta jattaneiden osuus vaihteli
neljan ja 14 prosentin val ilia.
Oikeusongelmansa hoitamatta jattaneilta tiedusteltiin Uirkeinta
syyUi. siihen, miksi he eivat olleet tehneet asialle mi@in (kuvio 7) .
ea s
kustannussyyt
ei tiennyt kenen pualeen kaantya

10

kyse ali suht. pienesta asiasta

10

ei halunnut riitaa · - - 2 0

50

jakin muu syy

0
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20

30

40

50

60

asuus (%) vastaajista

Kuvio 7

Oikeusongelman hoitamatta jattiimisen syyt. "Mika oli tiirkein syy

siihen, etta ette tehnyt mitdan?"

Kustannukset ilmoitti syyksi kolmestakymmenesta ongelmansa hoitamatta
jaWi.neesta vastaajasta vain kaksi henkiloa. Kolme vastaajaa ei ollut tiennyt
ken en puoleen olisi kaantynyt apua saadakseen ja samoin kolme henki!Oa
piti asiaa merkitykseltaan niin pienena, ettei sen takia ollut ryhtynyt
toimenpiteisiin. Joka viides oli pysytellyt passiivisena siksi, ettei halunnut
riitaa. Huomiota kiinnittaa "jokin muu syy"-ryhman osuuden suuruus,
puolet ongelmansa hoitamatta jattaneista. Kyseisessa ryhmassa passiivisuuden syyksi ilmoitettiin use ita eri tekijoita. Mainittiin muun muassa ettei
asian hoitamisesta olisi kuitenkaan ollut mitaan hyotya, etta edunvalvonta
asiassa toimi jarjest6n kautta, ettei asian hoitaminen onnistunut, koska ei
oltu toisen osapuolen kanssa edes puhevaleissa, etta asian hoitaminen olisi
edellyttanyt liikaa ajankayttoaja etta asian vastaajan kannalta epaedullinen
lopputulos oli selvilla muutoinkin.
Tutkimusten mukaan riitaprosessista aiheutuneet oikeudenkayntikulut ovat nousseet viime vuosina huomattavasti. 12 Myos vuonna 1995
voimaan tulleet oikeusturvavakuutuksen ehtojen muutokset ovat lisanneet
oikeudenkaynnin asianosaisen kuluriskia (ks.luku liLA). Tuomioistuimissa kasiteltavien asioiden kuluriskin on eri tahoilla katsottu nousseen

11

Ervasti 1998; Jaakko la & Vuorinen 1997 ; Ervasti 1994, 69- 79.
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erityisesti keskituloisten kannalta kohtuuttomaksi. Tilanteen on otaksuttu
johtavan ja osittain jo johtaneen siihen, etta asioita ratkotaan yha useammin omin voimin ja toisaalta siihen, etta ongelmia jatetaan hoitamatta
nimenomaan korkeiden kustannusten pelossa. 13 Kasilla olevan tutkimuksen
tulokset Uoiden tulkinnalle vastaajaryhman pieni koko asettaa tosin omat
rajoituksensa) eivat kuitenkaan nayta antavan tukea em. kehityssuunnille.
Turun yliopiston tuomioistuimia kohtaan tunnettua luottamusta kartoittaneessa tutkimuksessa yhdeksan prosenttia haastatelluista (N= I 731)
vastasi myonteisesti kysymykseen "oletteko joskus luopunutjutun viemisesta oikeuteen siksi, etta se on liian kallista?" 14 Nakemys, jonka mukaan
kuluriski onjoissakin tapauksissa todellinen este tuomioistuimen kaytolle,
nayttaa siis sinansa olevan perusteltu. Toisaalta kyseisesta tuloksesta ei
tietenkaan voi suoraan paatella sita, etta korkeat oikeudenkayntikustannukset ehkaisisivat noin kymmenesosassa potentiaalisia tapauksia oikeussuojan hakemista tuomioistuimessa.
Kasillakin olevassa tutkimuksessa esiin noussut kansalaisten
tietamattomyys oikeudellisista palveluista on mielenkiintoinen ja tarkea
kysymys. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan kansalaisten
tietamysta eri oikeusapupalvelujen olemassaolosta voidaan pitaa varsin
heikkona. 15 Kyseisessa tutkimuksessa haastatelluille esitettiin kysymys
"Oikeusavulla tarkoitetaan oikeudellisissa kysymyksissa annettavaa
neuvontaaja toisaalta avustamista oikeudenkaynnissa tai muissa oikeudellisten asioiden hoidossa. Tiedatteko mista paikoista Suomessa voi saada
oikeusapua?" Puolet haastatelluista mainitsi yleisen oikeusavun ja vain
noin kolmannes muisti yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Lisaksi
noin seitseman prosenttia mainitsi jarjesti:ijen oikeusapupalvelut ja noin
viisi prosenttia poliisin. Vaikka tulos nayttaakin ensi silmayksella varsin
huolestuttavalta, on luultavaa, etta todellisen oikeusongelman kohdatessa
neuvoa lahdetaan kysymaan ja nain konkreettinen apukin li:iytyy. Joka
tapauksessa, niin kuin kasilla olevan tutkimuksen tulokset osoittavat,
ongelmia jatetaan myos hoitamatta nimenomaan tietamatti:imyydesta
johtuen.

13

Oikeudenkayntikulutoimikunnan vali- ja loppumietinnot (KM 1998:3 ja KM 1998:8).

t< Niskanen, H., Ahonen, T. & Laitinen, A. 1999, 89-90. Suomalaisten luottamus
tuomioistuimiin. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Rikos- ja
prosessioikeuden sarja A No. 25.
15

Niskanen, H., Ahonen, T. & Laitinen, A. 1999, 121-123.
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5

Tyytyvaisyys lopputulokseen

Niilta haastatelluilta, joilla oli ollut oikeusongelma (n=480) vuonna 1993
tai sen jalkeen, kysyttiin myos ratkesiko ongelma heita tyydytHivalla
tavalla. Yajaat 60 prosenttia oikeusongelmaisista vastasi tahan kysymykseen myontavasti.
Myos vuonna 1991 toteutetussa tutkimuksessa lopputulokseen
tyytyvaisten osuus oli noin 60 prosenttia. Kysymys esitettiin kyseisessa tutkimuksessa tosin vain niille, joiden riita-asia oli ratkaistu
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.
Ongelman ratkeamiseen tyytymattomilta kysyttiin, miksi lopputulos ei
tyydyttanyt vastaajaa. Kysymykseen saatiin 107 sanallista vastausta,joista
voitiin erottaa kolme tyytymattOmyyden aihe-ryhmaa. Ensimmaisen
ryhman muodostivat ne vastaukset, joissa tyytymattOmyys perustui taloudellisesti rankoiksi koettuihin seuraamuksiin; "maksumieheksi" joutumiseen. Toisen tyytymattomyyden ryhman muodostivat vastaavasti ne
tapaukset,joissa katsottiin, etta oikeus korvauksiin oli menetetty. Kolmannessa tyytymattOmyyden ryhmassa oli koettu yleisesti epaoikeudenmukaisuutta ja vaaryytta, oman intressin nakokulmasta vaaria tai kielteisia
piiiitoksia. Tassa ryhmassa ilmoitettiin myos lain tulkinnan olevan erilainen
kuin maalaisjarjen, toisin sanoen pykalien kulkevan terveen jarjen edella.
Mielenkiintoisena piirteena tyytymattomyyden taustoissa voidaan pitaa
myos sita, etta muutama vastaaja mainitsi tyytymattomyytensa johtuvan
sovittelusta tai kompromissiratkaisusta.

6

Keskustelua

Tutkimuksen tulosten mukaan noin kuusi prosenttia suomalaisista kohtaa
vuosittain sellaisen oikeudellisen ongelman,jossa he vahintaan harkitsevat
lakimiesapua. On vaikea maarittaa, tarkoittaako tama tulos sita, etta
oikeusongelmia esiintyy paljon, kohtuullisesti tai etta niita esiintyy vahan.
Oikeusongelmat eivat kuitenkaan nayta vuonna I 991 toteutetun tutkimuksen tulosten valossa yleistyneen. Koko vaestOon suhteutettuna oikeusongelmat eivat myoskaan nayta olevan kansalaisten keskuudessa kovin
yleisia.
Tutkimustulosten val ossa voi kuitenkin olettaa, etta osa ongelmista
unohtuu ajan myota. Nain kay todennakoisesti ainakin vahiiisempien
ongelmien kohdalla. Kun ongelmalla ei ole suurta taloudellista tai muuta
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merkitysta, on ymmarrettavaakin, etta se saattaa ajan mittaan unohtua.
Toisaalta voi oil a niin, etta kansalaiset eivat useinkaan miella arkielamassa
kohtaamiaan ongelmatilanteita nimenomaisesti oikeudellisiksi. Nain voi
olettaa olevan esimerkiksi kuluttajaoikeudellisiin kysymyksiin ja veroasioihin liittyvissa tilanteissa. Voi siis olla niin, ettei jotkut yhteiskunnan
elamanpiirit olekaan kansalaisten kokemana niin oikeudellistuneita kuin
usein annetaan ymmartaa. 16
Oikeudellinen maailma nayttaisi olevan kansalaisten nakokulmasta
kovin etaalla myos sita koskevan tiedon tarpeella mitattuna. Kaikilta
oikeusongelmakyselyyn vastanneilta tiedusteltiin kuinka usein he olivat
olleet vuoden 1998 aikana sellaisessa tilanteessa, jossa he olisivat tarvinneet oikeudellista tietoa esimerkiksi lain sisallosta, viranomaisten toiminnasta tai omista oikeuksistaja velvollisuuksista. Perati noin nelja viidesta
vastaajasta ilmoitti ettei heilla ollut oikeudellisen tied on tarvetta kertaakaan
vuoden 1998 aikana. Vastaavasti vajaalla neljanneksella vasta£0ista oli
ilmennyt tiedon tarvetta oikeudellisissa kysymyksissa. Joka kuudes haastateltu vastasi olleensa oikeudellisen tiedon tarpeessa kerran pari ja vain viisi
prosenttia ilmoitti tarvinneensa tietoa useita kertoja vuoden 1998 aikana.
Joka kolmas tiedon tarpeessa olleista oli tarvinnut tietoa tyosuhteeseen liittyvista kysymyksista. Perhe-elamaan ja asumiseen liittyvat asiat
olivat herattaneet tiedon tarvetta joka viidennessa vastaajassa. No in joka
kymmenes oli tarvinnut tietoa kulutt£0a-asioista, vahingonkorvauksesta,
verotuksesta, perusoikeuksista, sosiaaliturvasta tai velka- ja rikosasioista.
Sen sijaan elakkeistaja ymparistOasioista ei tietoajuurikaan ollut tarvittu.
Kun otetaan huomioon kaikki edella mainitut elamanalueet melkeinpa yksityisen ihmisen koko elamanpiiri- on yllattavaa, etta vuoden
aikana vain viidenneksella kansalaisista on ollut oikeudellisen tiedon
tarvetta niihin liittyen. Taman tuloksen valossa voisi melkeinpa vaittaa,
ettei oikeudellistuminen kansalaisten kokemana tai tiedostamana ulotu
heidan usein ehka arkisina tai tavanomaisina pitamiinsa ongelmiin. Informaatiota saatetaan myos tarvita, etsia ja saada ilman, etta se mielletaan
nimenomaan oikeudelliseksi.
Vain harva oikeusongelman kokeneistajatti ongelmansa kokonaan
hoitamatta. Yksi kolmestaantoi oikeusongelmansa lakimiehen hoidettavaksi ja jos otetaan huomioon myos ne, jotka kysyivat lakimiehilta neuvoa
hoitaessaan muutoin itse ongelmansa, lakimiesapuun turvautui no in puolet
ongelman kokeneista. Noin puolessa tapauksia oikeusongelmia hoidetaan

16

Ks. riitojen synnysU.i, kehittymisesU.ija ns. riitapyramidista Juku III.A, siina mainittuine lahteineen.
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si is iIman erilaisia oikeudell isia apuval ineita. Koska suuri osa oikcusongelmista ratkeaa ilman oikeudellisia apuvalineita tai ratkaisuinstituutioita,
vaihtoehtoistcn riidanratkaisumenetelmien merkittavyys korostuu (ks. Juku
liLA).

B

LUOTTAMUS TUOMIOISTUIMIIN 1
Tapia Lappi-Seppiilii

1

Yleista

1.1

Luottamuksesta ja luottamuksen tutkimisesta

KolmekymmenUi vuotta sitten maassa kaytiin kriittinen keskustelu oikeuslaitoksen tilastaja tulevaisuudesta. Keskustelu viritti laajamittaisen lainuudistustyon, jossa tavoitteiksi asetettiin mm. tasa-arvon ja demokratian
toteuttaminen myos oikeuslaitoksen tyossa seka tuomioistuinten luottamuspohjanja kansalaisten oikeusturvan vahventaminen,joskin lainvalmistelun myohemmissa vaiheissa mukaan tulivat yha nakyvammin myos
erilaiset tehokkuusnakokohdat. 2 Monivaiheinen lainuudistustyo on suurelta
osin saatettu paatokseen kuluneen vuosikymmenen aikana. Samalla
luottamus tuomioistuimiin ja oikeuslaitokseen on noussut uudelleen
huomion kohteeksi. "60-lukulaisen" ja "90-lukulaisen" tuomioistuinkeskustelun valilla on kuitenkin vissi nakokulmaero. Siina, missa 1960-luvun
oikeuslaitoskeskustelun taustat kytkeytyivat yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin ja demokratisoitumistendensseihin, on 1990-luvun tuomioistuinlaitoskeskustelua leimannut use in yksittaistapauksiin liittyva mediajulkisuus. Yhteista on kuitenkin huoli oikeudenkayton tasapuolisuudesta ja
siita, mika on yleison luottamus tuomioistuimiin ja oikeuslaitoksen instituutioihin laajemminkin.
Oikeuslaitosta kohtaan tunnetun luottamuksen suomalaisena peruskartoituksena on Raimo Blomin tutkimus "Luottamus oikeuslaitokseen"
(BJorn 1970). Tuon tutkimuksen jalkeen teemaa on selvitetty lukuisissa
gallup-kartoituksissa. 3 Niissa vastaajilta on yleensa kysytty yksinkertaisesti

1

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Defensor Legis'n numerossa 411999.

2

Puheenvuoroista ks. erityisesti BJorn, Raimo. Luottamus oikeuslaitokseen (Acta
Universitatis Tamperensis. SerA, vol 34. Tampere 1970), presidentti Urho Kekkosen
vuoden 1970 Lakimies-1ehdessajulkaistu haastattelu seka Valtioneuvoston seuraavana
vuonna antama selonteko tuomioistuinuudistuksesta (sisaltyy oikeuslaitostoimikunnan
mietintOon KM 1971:8 112, 128-154). Ks. taustoista Ervasti, K. Riitaprosessiuudistuksen arviointi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 15411997, 3-12.
3

Naissa kyselytutkimuksissa oikeuslaitos ja tuomioistuimet ovat usein olleet yksi
mittauksen kohde muiden keskeisten instituutioiden ohella. Kansainvalisiin peruskartoituksiin kuuluvat eri maissa toteutetut World Values- (WVS) ja European Values Survey
(EVS) -kyselyt. Kyselyjen tuloksia on raportoitujulkaisuissa Listhaug, 0. & Wiberg, M.
1995. Confidence in Political and Private Institutions (teoksessa Klingemann, H-D. &
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kuinka paljon he "luottavat" tiettyihin instituutioihin. Tamankaltaiset
mittaukset mahdollistavat lahinna yleisluontoisen luottamuksen tasoa
koskevan vertailun eri ajankohtinaja eri instituutioiden val ilia. Yleisokasitysten taustatekijoihin niissa harvemmin puututaan. Myos pohdinnat siita,
mista luottamuksessa on kysymys, miksi luottamus on Uirkeaa ja mita
luottamusvajeesta seuraa, paasaantOisesti uupuvat. Ajantasaisen ja yksityiskohtaisemman kuvan saamiseksi naista kysymyksista Oikeuspol iittisella tutkimuslaitoksella toteutettiin loppuvuodesta 1998 maaravalein toistettavaksi suunniteltu vaestOn asenteita kartoittava perusselvitys. 4 Tassa
kirjoituksessa esite!Hian ja kommentoidaan tuon tutkimuksen perustuloksia. Yksityiskohtaisempaa tietoa kaipaava lukija lOytaa haluamansa ao.
raportista.

1.2

Mita on luottamus tuomioistuimiin?

Olisi melko helppo teettaa yleisokysely ja tiedustella vastaajilta vaikkapa
"kuinka paljon luotatte tuomioistuimiin?" Vaikeudet alkavat jos pitaisi
selittaa, mita annettu vas taus merkitsee, mita siita ehka pitaisi paatella ja
mista tuomioistuimiin kohdistavassa luottamuksessa (tai sen puutteessa)
ylipaataan on kysymys? Vastausta viimeiseen kysymykseen voi lahtea
etsimaan yleison omista odotuksista, siita mita ihmiset odottavat tuomioistuimiltaja oikeuslaitokselta laajemminkin. Todellisia odotuksiaja toiveita
on empirian keinoin kartoitettu verraten niukasti, eika tahan ollut mahdollisuus tassakaan tutkimuksessa. Tutkimuksen tarpeisiin riitti otaksuma, etta
tuomioistuinten perustehtavat5 ja tuomioistuimiin kohdistuvat odotukset

Fuchs, D. (eds.) 1995. Citizens and the State: 298-322. Oxford University Press) seka
Nunnela, S. & Pehkonen, J. & Sankiaho, R. 1997. Viiltoja suomalaiseen yhteiskuntaan
- katsaus suomalaisten asenteiden ja arvojen kehitykseen (teoksessa: Suomen tulevaisuus- taloudesta arvoihin. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle osa II.
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/6). Yleiskartoitusten ohella luottamusta
tuomioistuimiin on kartoitettu osana erilaisia oikeustajuntamittauksia. Ks. alan tutkimuksesta lahemmin Raportti, 8-11.
' Lappi-Seppala, T. & Tala, J. & Litmala, M. & Jaakkola, R. Luottamus tuomioistuimiin. Haastattelututkimus vaestan asenteista. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 16011999.
Tassa kirjoituksessa tutkimukseen viitataan nimikkeella "raportti". Tutkimuksen
perustu1oksia on tiivistetty myos kirjoitukseen Tala, J. Luottamus tuomioistuimiin.
OHO! 3/1999,38-40.
; Tuomioistuinten oikeusturvatehtavaa seka kansalaisten tuomioistuimiin kohdistamia
odotuksia on askettain kasitelty oikeusministerion asettaman tuomioistuinten tulosohjausryhman mietinnossa 17 .12.1998.
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vastaavat ainakin karkeasti toisiaan. Siten ainakin seuraavilla ulottuvuuksilla olisi asiassa merkitysta.
* Ratkaisuilta odotetaan aineellista oikeudenmukaisuutta. Tuomioistuinten tulee paatya oikeaksi koettuun lopputulokseen. Ratkaisun tulee
olla "lain mukainen", mutta sen tulee tayttaa myos (sisalloltaan vaihtelevat) "oikeuden, moraalin ja kohtuuden" vaatimukset.
* Oikeusturva-odotukseen kuuluu vaatimus asioiden yhdenvertaisesta ratkaisemisesta. Kaikkia tulee heidan taustaansaja ominaispiirteisiin
katsomatta kasitella yhtalaisesti.
* Menettelyn tulee olla rehtia ja puolueetonta. Odotuksiin myos
kuuluu tuomioistuinmenettelyn kaikinpuolinen neutraalisuus. Mitkaan
tuomioistuimen ulkopuoliset tai tuomarin henkil66n liittyvat tekijat eivat
saa hairita asian puolueetonta kasittelya.
* Ratkaisun tulee pohjautua tosiasioilleja totuuteen. Tuomioistuinmenettelyn odotetaan olevan omiaan tuomaan ratkaisun pohjaksi aidot,
oikeat tosiasiatja eliminoivan epaselvyydet, valheet seka tiedon aukot.
* Tuomioistuinten odotetaan kohtelevan kansalaisia asiallisella,
ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla seka palvelevan heita asianmukaisella
tavalla myos asiakkaan roolissa.
* Tuomioistuinratkaisulle asetetaan myos laadullisia vaatimuksia.
Ratkaisuista tulee ilmeta mita on paatetty ja paat6ksille tulee esittaa
ymmarrettavat ja hyvaksyttavissa olevat perusteet.
Luottamuksen astetta voidaan siis mitata paitsi kysymalla suoraan
"luotatteko" tuomioistuimiinloikeuslaitokseen, myos kartoittamalla, missa
maarin tuomioistuinten toiminta vastaa ylla hahmoteltuihin vaatimuksiin,
toimivatko tuomioistuimet yhdenvertaisesti ja tekevatko ne ratkaisunsa
puolueettomasti ja objektiivisesti, saavatko tuomioistuimissa asioivat
osakseen reilun asianmukaisen kohtelun jne.

1.3

Tutkimuksen paateemat ja toteuttamistapa

Yleison tuomioistuinlaitosta kohtaan tuntemaa luottamusta kartoitettiin
naista laht6kohdista usean osakysymyksen avulla. Kysymyspatteristo
rakentui neljan teeman varaan.

Teema 1. Yleisarvio tuomioistuinten toiminnasta. - Luottamusta on ensivaiheessa kartoitettu kysymalla yleisesti, kuinka hyvin tuomioistuimet ovat
hoitaneet tehtavansa ja kuinka onnistuneena niiden toimintaa pidettiin.
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Teema 2. Luottamus instituutioihin. - Toiseksi vastaajilta kysyttiin suoraan, kuinka paljon nama luottavat eri instituutioihin. Lista kasitti kaikkiaan 17 eri laitosta, tuomioistuimet mukaan luettuna. Lisaksi luottamusta
tuomioistuimiinja siihen vaikuttavia tekijoita tarkasteltiin erityiskysymyksilla,jotka koskevat lautamiesten osallistumista h10mioistuinten toimintaan
ja arvioita sen vaikutuksesta kansalaisten tuntemaan luottamukseen.
Teema 3. Yhdenvertaisuuden toteutuminen. - Kolmantena ulottuvuutena
tiedusteltiin kasityksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta suomalaisessa
oikeuskaytannossa. Yleisluontoisen kysymyksen ohella tutkimukseen
sisaltyi useita eri asiakastyyppien ja -ryhmien (sukupuolen, kansalaisuuden, varallisuuden ja koulutuksen mukaan jaettuna) kohtelun tasapuolisuutta mitanneita kysymyksia.
Teema 4. Tuomioistuinten ratkaisutoiminnan objektiivisuus, asianmukaiswts ja lahjomattomuus. - Neljantena teemana oli vastaajien kasitys
ratkaisutoiminnan objektiivisuudesta j a asianmukaisuudesta. Ensivaiheessa
tiedusteltiin kasityksia siita, voivatko erilaiset, tuomioistuimen ulkopuoliset tekijat (poliitikot, ta1ouselaman edustajat, ammattiyhdistys1iike, korkeat
virkamiehet ja tiedotusvalineet) vaikuttaa tuomioistuinten paati:iksiin.
Toiseksi selvitettiin tuomarin henkilOd koskevien ja siihen liittyvien
seikkojen (mm. poliittisten kasitysten ja sidonnaisuuksien) vaikutuksesta
tuomioistuinratkaisuihin ("tuomaripersoonallisuus", eraanlaiset sisaiset
hairiotekijat). Ko1manneksi vastaajilta tiedusteltiin kasitysta siita, onko
tuomarien joukossa sellaisia, jotka ovat lahjottavissa.
Kysymykset pyrittiin kautta linja muotoilemaan tavalla, joka
mahdollistaisi vertailun varhemmin laadittujen selvitysten ja tutkimusten
kanssa (mm. BJorn 1970 seka myohemmat WVS-gallupit). Koska oli
odotettavissa, etta yleison tuomioistuinten toimintaan kohdistamat odotukset vaihtelevat suuresti esim. omien kokemusten, aseman ja kou1utuksen
mukaan, tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota myos vastaajaominaisuuksien seka annettujen vastausten yhteyksiin.
Tutkimuksen haastatteluaineisto kerattiin satunnaisotantaan pemstuvalla puhe1inhaastattelulla (puhelimettomat kayntihaastatteluina). Haastattelut tehtiin Tilastokeskuksen toimesta marraskuun 1998 tyovoimatutkimuksen yhteydessa. Tutkimuksen alkuperainen otoskoko o1i 1 281 suomen ja
ruotsinkie1ista 15-74-vuotiasta henkilOa. Koko otoksen vastausprosentti oli
81, mika on tavanomainen vastausosuus taman tyyppisissa haastatte1uissa.
Lopulliseen analyysiin sisaltyivat 1 027 henkilon antamat vastaukset. 6
6

Otoskokoa voidaan pitiHi tamantyyppiseen tutkimukseen riittavana. Yksittiiisissa
prosenttijakautumissa tilastollisesti merkittavia (95 %:n todennakoisyydella) ovat
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2

Luottamuksen yleiskuvaus

2.1

Yleisarvio tuomioistuinlaitoksen toiminnan
onnistumisesta

Kysymyssarja aloitettiin tiedustelemalla vastaajilta, "kuinka hyvin tuomioistuimet hoitavat tehHivansa?" Vain harva (1 %) antoi tuomioistuinten
toiminnalle erinomaisen arvosanan. Runsas kolmannes katsoi kuitenkin
tuomioistuinten hoitavan tehtavansa vahintaan hyvin. Nelja viidesta naki
tehtavien tulevan hoidetuksi vahintaan kohtalaisesti. Joka kahdeksas
(13 %) katsoi tuomioistuinten suoriutuneen tehtavistaan huonosti tai
erittain huonosti. Tata tuomioistuinten saamaa arviota suhteutettiin eraisiin
muihin instituutioihin tiedustelemalla vastaajilta myos, kuinka onnistuneeksi he arvioivat naiden muiden laitosten toiminnan (taulukko 4).
Taulukko 4 "Kuinka onnistuneeksi te arvioisitte seuraavien laitosten toiminnan?"

Eduskunta
Kunnalliset sos.viranomaiset
Veroviranomaiset
Tuomioistuinlaitos
Kansaneliikelaitos

Tiiysin tai
melko
onnistunutta

Yhtii paljon
molempia

34,1
41,7
51,2
51,4
58,3

39,2
32,0
29,2
27,7
26,7

Tiiysin tai
melko epaonnistunutta
22,5
20,6
17,3
13,2
11,2

Ei osaa
sana a
4,1
5,8
2,3
7,6
3,9

Puolet suomalaisista arvioi tuomioistuinten toiminnan taysin tai melko
onnistuneeksi. Runsaat 13 % piti tuomioistuinten toimintaa taysin tai
melko epaonnistuneena (siis sama osuus, joka ylHi katsoi tuomioistuinten
hoitaneen tehtavansa huonosti tai erittain huonosti). Kunnalliset sosiaaliviranomaiset, veroviranomaiset ja eduskunta saivat tuomioistuimia kehnomman arvosanan. Sen sijaan kansanelakelaitoksen toimintaan oltiin yleisesti
tyytyvaisempHi.
Blomin tutkimukseen oli sisaltynyt aikoinaan sama kysymys.
Vertailu naihin kolmea vuosikymmenta varhaisempiin tuloksiin osoitti
tuomioistuinten toimintaan kriittisesti suhtautuvien osuuden kasvaneen.
Taysin tai melko epaonnistuneena tuomioistuinten toimintaa piti vuonna
1968 10% haastatelluistaja vuonna 1998 13 %. Vaikka muutos on mitta-

2-3 %:n prosenttiyksikon erot.
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luokaltaan vahainen (ja mahtuu lahes sellaisenaan 2-3 %:n luottamusvaliin, ks. alaviite 5), merkille pantavaa on, etta kaikkien muiden molemmissa tutkimuksissa mukana olleiden instituutioiden luottamusluvut olivat
tana aikana kohonneet. Esimerkiksi Kansanelakelaitoksen tai veroviranomaisten toimintaan talla tavalla tyytymattomien osuus oli laskenut
samassa ajassa puoleen (ks. Raportti, 20-21 ).

2.2

Luottamus instituutioihin

Paateemaa, eli luottamuksen astetta mitattiin ensivaiheessa mm. Suomen
Gallupinja World Values kartoituksissa kaytetyn yksinkertaisen kysymyksen ("Kuinka paljon luotatte seuraaviin instituutioihin?") avulla. Tassa
tutkimuksessa kysymykseen sisallytettiin lisaksi joukko oikeuslaitoksen
piiriin kuuluvia instituutioita. Taulukossa 5 tarkasteltavat instituutiot on
ryhmitelty vii teen lohkoon: ( 1) Turvainstituutiot, (2) lainvalvontajarjestelmat, (3) oikeudenhoito, (4) byrokratiaja politiikka seka (5) media.
Yleiskuva on, etta turvainstituutioihin luotetaan eniten. Korkeimmat
lukemat saivat poliisi (92% hyvin tai melko paljon luottavia), puolustusvoimat (88 %) ja kirkko (69 %). Turvainstituutioita seurasivat lainvalvonta, oikeudenhoito, "byrokratia ja politiikka" seka media. Viime vuosina
useissa selvityksissa havaittu kriittisyys poliittiseen jarjestelmaan ja
puolueisiin nakyy myos tassa. Niita,jotka eivat ollenkaan luota puolueisiin
on enemman kuin puolueisiin vahintaan melko paljon luottavia.
Oikeudenhoitoinstituutioista oikeuslaitos, tuomioistuimetja syyttajat saivat keskenaan varsin samanlaisen arvion. Oikeuslaitokseen ja
tuomioistuimiin luottaa melko paljon tai hyvin paljon 65-66% vastaajista.
Luottamus asianajajiinja oikeusapuun oli tata pienempaa. 7

7

Tulosten tulkinnassa kiinnittyi huomio myos ryhmiin "Ei osaa sanoa" (EOS) kokoon.
Ryhmiin suuruus oli oikeudenhoitoinstituutioiden yhteydessii valilla 5-12 %:n, eli
keskimaiirin kaksi kertaa suurempi kuin muissa instituutiossa. Poikkeuksena tiistii oli
vain EU, joka sekin tuntui olevan ihmisille tutumpi kuin syyttajatoimi, lainvalvonta,
yleinen oikeusapu tai lakien valmistelu. Onkin ilmeista, etta ihmiset tuntevat oikeuslaitosta kovin huonosti: he ilia on vannempi kasitys sosiaaliviranomaisten, kansanelakelaitoksen, eduskunnan Ua jopa EU:n) toiminnan luotettavuudesta kuin esim. yleisen
oikeusavun tai oikeusviranomaisten toiminnasta yleisemminkin. Epavam1uusja etaisyys
voi kertoa itsessaanjo eraiinlaisesta luottamuksen puutteesta. Toisaalta "ei osaa sanoa"kannanotto voi kertoa vain miiaratysta varovaisuudesta kysyttyjen asioiden suhteen (ks.
tarkemmin Raportti, 42-43).
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Taulukko 5

"Kuinka paljon /uotatte seuraaviin instituutioihin?"
Hyvin paljon Ei kovinmelko paljon kaan paljon
%
%

Turvainstituutiot
Poliisi
Puolustusvoimat
Kirkko
Lainva1vonta
Oikeuskansleri
Eduskunnan OA
Oikeudenhoito
Oikeuslaitos
Tuomioistuimet
Syyttiijiit
Asianajajat
Yleinen oikeusapu
Byrokratia ja politiikka
Lakiehdotusten valmistelu
Maan hallitus
Valtion virkamiehet
Eduskunta
EU
Puolueet
Media
Lehdisto

2.3
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Ei
ollenkaan
%

Ei osaa
sanoa
%

91,8
87,9
69,3

6,7
8,5
19,6

1,0
1,4
7,0

0,5
2,3
4,0

67,5
65,3

16,3
18,4

2,5
4,7

13,7
11,6

66,0
65,0
62,8
53,7
51,2

25,4
24,5
23,7
31,0
31,3

4,1
4,5
2,8
7,6
5,6

4,6
6,0
10,7
7,7
11,9

52,5
48,7
48,7
43,5
37,1
17,4

30,8
39,8
39,2
44,5
39,7
56,0

3,9
8,7
6,3
9,7
14,8
23,0

12,9
2,8

35,3

51,9

11,0

1,8

5,8
2,2
8,4
3,6

Trendeja ja kansainvalisia vertailuja

Luottamus instituutioihin 1981-1998
Luottamuksen asteessa tapahtuneiden muutosten kartoittamiseksi saatuja
tuloksia verrattiin Suomen Gallupin aiemmilta vuosilta keraamiin aineistoihin. Kuviossa 8 on esitetty kahdeksan keskeisen instituution 1uottamus1uvut vuosilta 1981-1998.
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Poliisi
PuolustusiAJimat
Kirkko
Oikeuslaitos
Virkamieskunta
Eduskunta

1981

1986

1988

1990

1993

1996

%

%

%

%

%

%

86
69
54
80
54
68

89
76
52
82
54
68

78
70
50
68

%
77

82
65
38
62
20
20

84
80
55
66
35
32

92
88
68
66
49
44

48

58
32
65
33
35
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Kuvioon koottujen numerotietojen lahdetaustasta ks. Raportti, 69.

Kuvio 8 Luottamus eri instituutioihin vuosina 1981-1998
Niiden %-osuus, jotka luottavat melko paljon tai hyvin paljon.
Luottamus instituutioihin sailyi vuosina 1981-1986 samalla tasolla, mutta
Iaski voimakkaasti val ilia 1986-1990/1993. Muutos koski myos oikeuslaitosta (laskua o\i 20 %-yksikkoa). Kaikkein ankarimman \askun kokivat
eduskunta (- 48 %) ja valtion virkamieskunta (- 34 %). 1990-luvulla kaikki
keskeiset instituutiot ovat kohentaneet luottamuslukujaan. Poikkeuksena
on kuitenkin oikeus1aitos,jonka lukemat ovat sailyneetjokseenkin samalla
tasolla jo vuodesta 1988 alkaen.
Eri instituutioihin kohdistuvan luottamuksen putoaminen pohjalukemiin vuosina 1990 ja 1993 saattoi hyvinkin olla myos syvan talouslaman
heijastuksia. Oikeus\aitosta koskevien luottamuslukujen kehitykselle
tuskin kuitenkaan \Oytyy yksinkertaista selitysta. Jyrkin lasku osui itse
asiassa kiivaimpaan nousukauteen ja vuosiin 1986-1988. Sen jalkeinen
tilanne on ollut jokseenkin vakaa. Samalla oikeuslaitoksen suhteellinen
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asema on kuitenkin heikentynyt. Kun kaikkien taulukossa mainittujen
instituutioiden nauttima luottamus nousi vuosina 1993-1996 keskimiHirin
noin 11 prosenttiyksikkoa, kohosi oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus vain nelja prosenttiyksikkoa. Vuosien 1996 ja 1998 valilla kaikki
muut instituutiot oikeuslaitosta lukuun ottamatta paransivat edelleen
asemiaan.

Kansainviilisiii vertailuja
EVS:n ja WVS:n aineistot tarjoavat mahdollisuuden myos eri maiden
valisiin vertailuihin. Viimeiset kaytossa olevat vertailutiedot koskevat tosin
vain vuosia 1981 ja 1990 (seuraava mittaus suoritetaan vuonna 2000).
Kuviossa 9 ovat tiedot oikeuslaitokseen paljon tai melko paljon luottavien
osuuksista Lansi-Euroopan eri maissa .
1981 . 1990

Tanska

%

%

80

79

85

•

·:K

Tanska

Noj~

84

75

lsi anti

69

-67

Suomi

80

65

Saksa

67

65

~

... ·· ···· ···· ·· ·
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....... Alankom.

Alankom.

65
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~
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57

58

L-Eurooppa

65

58
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73

56
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66

54

lrlanti

58
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Belgia

58

45

Espanja

50

45

ltalia

43

32

75

65

.
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·•
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1981

1990

Kullioon koottujen numerotietojen lahdetaustasta ks. Raportti, 73.

Kuvio 9

Luottamus oikeuslaitokseen Lansi-Euroopassa 1981-1990.
Niiden %-osuus, jotka luottavat hyvin paljon tai melko paljon.
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Oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus vaihteli vuonna 1990 Tanskan
79 prosentista Italian 32 prosenttiin. Uinsi-Euroopan maiden keskiarvo oli
58 %,ja Suomen lukema siis 65 %. Vuoden 1990 tilanne osoittaa Pohjoismaiden oikeuslaitosten saavan edelleen korkeimmat 1uottamusluvut.
Poikkeuksena kuitenkin Ruotsi, joka on pudonnut keskivaiheille maiden
valisissa vertailuissa. 8
Paitsi eri maiden suhteellisesta asemasta, kuvio kertoo luottamuslukujen kehityksesta 1980-luvulla. Lukujen yleisilme on laskeva. Kaikkia
maita koskeva keskiarvo Iaski 65 %:sta 58 %:iin. Muutos oli suurin
Ruotsissa ( -17), Suomessa (- 15), Belgiassa (- 13), Iso-Britanniassa
(- 12), Irlannissa (- 11 ), ltaliassa (- 11) ja Norjassa (- 9).

2.4

Valipaatelma

Oikeuslaitokseen kohdistuvan Iuottamuksen perustilannetta voi tulosten
perusteella pitaa vahintaan tyydyttavana. Kaksi kolmesta suomalaisesta
luottaa oikeuslaitokseen ja tuomioistuimiin . Taso on sailynyt samana
viimeiset kymmenen vuotta. Kansainvalisessa asetelmassa Suo men luottamusluvut vuodelta 1990 edustivat pohjoismaista keskitasoa ja samalla
hyvaa lansi-eurooppalaista tasoa. Puhe tuomioistuimia viime vuosina
kohdanneesta luottamuskriisista vaikuttaa naiden lukujen valossa ehka
sittenkin hatavarjelun liioittelulta. Mediassa nakyvasti esilla olleet yksittaistapaukset ovatkin saattaneet luoda jonkinlaisen perspektiiviharhan.
Hieman pidemmalla aikavalilla luottamuslukemissa on kuitenkin
tapahtunut muutoksia, jotka- etenkin yhdistettaessa lukemat kansainvalisiin kehityslinjoihin -nostavat vastattavaksi lisakysymyksia. Oikeuslaitokseen luottavien osuus putosi Suomessa 1980-luvun loppupuolella lahes
20 %-yksikkoa. Monissa muissa Lansi-Euroopan maissa on havaittavissa
samansuuntainen kehitys.
Jaa eri pohdinnan varaan, onko tassa kysymys oikeuslaitoksen
toimintatavoissa tapahtuneista muutoksista, vaijostakin muusta. Se ainakin
on ilmeista, etta tuomioistuimia ja yksittaisia tuomioistuinratkaisuja on
talla vuosikymmenella arvosteltu meillajulkisessa sanassa enemman kuin
vaikkapa 1970-luvulla. On puututtu paatOsten sisaltoon ja niiden peruste8

Tarkempi vertailu Ruotsiin (josta on saatavilla tuoreimmat vertailutiedot vuodelta
1996) myos osoittaa, etta oikeus\aitos nauttii meilla selvasti suurempaa luottamusta.
Viela suurempi on maiden valinen ero puolustusvoimien nauttiman \uottamuksen osalta.
Myos poliisiaja kirkkoa kohtaan tunnetaan meilla suurempaa luottamusta kuin Ruotsissa, kun taas eduskunta, virkamieskunta seka yrityselama ovat suuremman epaluottamuksen kohteena Suomessa kuin Ruotsissa (ks. tarkemmin Raportti, 75-76).
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luihin tavalla,joka viela muutama vuosikymmen oli mahdotontajo senkin
vuoksi, etteivat tuomioistuimet viela 1960-luvulla ylipaataan paljoakaan
perustelleet paatoksiaan. 9 Mutta se, kertooko arvostelu toiminnan laadun
laskusta, vai esimerkiksi tuomioistuimiin kohdistetusta tiukentuneesta
vaatimuksesta perustella ratkaisunsa myos sisallollisin asiaperustein, jaa
eri keskustelun varaan.

3

Luottamuksen ulottuvuuksia

Edell a raportoitu luottamusta yleisella tasolla kartoittava kysymys mahdollistaa luottamuksen tason ajallisten vaihteluiden seurannan, samoin kuin
vertailun eri instituutioiden seka eri valtioiden valilla. Tallaisen tarkastelun
pulmat liittyvat ennen kaikkea saatujen lukujen tulkintaan. Kovin yleisluontoiseen kysymykseen annetut vastaukset eivat esimerkiksi kerro, mikii
on se seikka taikka piirre tuomioistuinten toiminnassa joka on antanut
aiheen epaluottamukseen. Yleisluontoista (ja yksiulotteista) luottamuskuvaa tarkennettiin taman vuoksi lukuisin erillisteemoin (ks. eri nakokulmista Raportti, 80-83 ).

3.1

Luottamus yhdenvertaisuuteen

Yhdenvertaisuuden vaatimus on oikeudenmukaisuuden ja oikeusturvan
perusulottuvuuksia. Kysymys luottamuksesta on paljolti samalla kysymys
siita, kuinka ihmiset uskovat yhdenvertaisuuden toteutuvan. Aihetta
kartoitettiin kysymalla ensivaiheessa: "Toteutuuko yhdenvertaisuus lain
edessa suomalaisessa oikeuskaytannossa?"
Puolet vastaajista arvioi yhdenvertaisuuden toteutuvanjoko taysin
taikka jokseenkin hyvin. Kolmannes oli sita mielta, etta yhdenvertaisuus
toteutuu melko huonosti. Merkittavaa on, etta useampi kuinjoka kymmenes
on sitii mieltii, ettei yhdenvertaisuus toteudu oikeuskiiytiinnossii lainkaan.

9

Kuten Aamio huomauttaa "1960-luvun alkupuolenja vuosituhannen taitteen vaiheilla
annetta via ratkaisuja on vaikea edes verrata toisiinsa perusteluvaatimuksen nakokulmasta" (Aamio, Aulis. Tuomioistuinlaitos ja demokratia. Lakimies 3/1997, 427).
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Kuvio 10

"Toteutuuko yhdenvertaiszll/s lain edessa suomalaisessa oikeuskaytann6ssi:i?"

Yhdenvertaisuuden toteutumisessa olevien puutteiden kartoitustajatkettiin
kysymalla vastaaj ien kantaa siihen, kohtelevatko tuomioistuimettasapuolisesti nimettyihin eri ryhmiin kuuluvia henkiloita (miehia/naisia, hyvin
koulutettuja/kouluttamattomia, rikkaita/koyhia, ulkomaalaisia/ suomalaisia). Tamanjalkeen niilta vastaajilta, jotka pitivat kohtelua epayhdenvertaisena, kysyttiin tarkemmin, kumpaa ryhmaa heidan mielestaan kohdellaan paremmin. Ensimmaiseen kysymykseen annetut vastaukset olivat
seuraavat:
Taulukko 6

"Kohtelevatko tuomioistuimet rasapuolisesti seuraavia ryhmia?"

Miehiaja naisia
Ulkomaalaisia ja suomalaisia
Hyvin koulutettuja ja kouluttamattomia
Rikkaita ja koyhia

Ei

Ky!Hi

Ei osaa sanoa

%

%

24,1
48,2
65,3
72,6

68,6
42,6
30,5
23,8

%
7,3
9,2
4,2
3,6

Kysymysten tarkentaminen lisasi yhdenvertaisuudessa koettuja puutteita.
Kasitys, jonka mukaan varallisuus ja koulutustaso vaikuttaa kohteluun
myos tuomioistuimissa, on varsin syvalla. Yli 70% on sita mielta, etteivat
rikkaat ja koyhat saa tuomioistuimissa samaa kohtelua. Kaksi kolmesta
katsoo, etta sam a patee hyvin koulutettuihin ja kouluttamattomiin.
Niilta vastaajilta,jotka epailivat kohtelun yhdenvertaisuutta tiedusteltiin erikseen, kumpi ryhmista tuli paremmin kohdelluksi. Varallisuuden
ja koulutuksen vaikutussuunnasta ei ollut epailyja: 99% katsoi hyvaosaisuuden johtavan parempaan kohteluun. Kasitykset kansalaisuuden ja
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sukupuolen vaikutuksesta sen sijaan hajosivat. Kanta, jonka mukaan
miehet saavat naisia paremman ja suomalaiset vastaavasti ulkomaalaisia
paremman kohtelun oli kuitenkin vallitseva (ks. Raportti, 34-35).

3.2

Luottamus ratkaisujen riippumattomuuteen

Luottamus oikeuteen ja tuomioistuimeen on usein myos luottamusta
siihen, etta paat6kset tehdaan vain lakien nojalla, antautumatta ulkoisen
painostuksen edessa tai sortumatta vaarien vaikuttimien vietavaksi. Tassa
voidaan erottaa ulkoiset ja sisaiset (subjektiiviset) hairiotekijat.

Ulkoiset vaikuttajat ja riippumattomuus
Ulkopuolisten painostus- ja voimatekijoiden (koettujen) vaikutusmahdollisuuksien kartoittamiseksi vastaajille esitettiin seuraava kysymyssarja:
"Suomen lain mukaan tuomioistuimet ovat riippumattomia, eli niiden
paatOsten tulee perustua vain lain maarayksiin kussakin asiassa. Mika on
kasityksenne, voiko seuraavilla tekijoilla olla tasta huolimatta vaikutusta
tuomioistuinten yksittaisiin paatoksiin: ( 1) poliitikot, (2) talouselaman
vaikuttaj at, (3) ammattiyhdistysliike, (4) korkeat virkamiehet ja (5) tiedotusvalineet?"
Taulukko 7

"Voiko seuraavilla tekijoilla alia vaikutusta tuomioistuinten
yksittaisiin paatoksiin?"

Ay-liike
Tiedotusvalineet
Talouselama
Poliitikot
Korkeat virkamiehet

Ei lainkaan
%

Jonkin verran
%

Paljon
%

29,6
24,1

52,0
52,1

12,2
10,4
9,0

55,9
58,6
52,1

9,8
17,4
24,6
26,4
33,2

Ei osaa sanoa
%
8,7

6,3
7,3
4,6
5,7

Kaikkien kysyttyjen tekijoiden arveltiin vaikuttavan tuomitsemistoimintaan, joskin eri maaraisesti. Ay-liikkeen vaikutus uskottiin kaikkein
vahaisemmaksi. Sen sijaan korkeilla virkamiehilla uskottiin olevan eniten
vaikutusvaltaa myos tuomioistuinten paatOksiin. Kolmannes vastaaj ista oli
sita mielta, etta tama ryhma vaikuttaa tuomioistuinten paat6ksiin "paljon"
ja vain yksi kymmenesta uskoi, ettei virkamiehilla ole lainkaan vaikutusta
tuomioistuinten ratkaisutoimintaan. Myos talouselaman ja politiikkojen
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vaikutusvalta koettiin verraten suureksi; tiedotusvalineiden vaikutusmahdollisuudet taas selvasti naita pienemmaksi.

Tuomarin henkilo ja objektiivisuus
Arvioita subjektiivis-varitteisten seikkojen merkityksesta kartoitettiin
seuraavalla kysymyksella: "Tuomarin omat mielipiteet, mieltymykset,
sidonnaisuudet tai ennakkoluulot eivat saisi vaikuttaa tuomioistuimen
ratkaisun sisaltoon. Arveletteko seuraavanlaisten seikkojen silti voivan
vaikuttaa Suomessa tuomioihin: ( 1) tuomarin henki!Okohtaiset mielipiteet
ja asenteet, (2) tuomarin yhteiskunnalliset arvotja poliittiset kasitykset, (3)
ystavyys- ja tuttavuussuhteet, (4) tuomarin kuuluminenjohonkinjarjesttion
tai yhteisoon, (5) tuomarin myonteinen tai kielteinen vaikutelma henki!Oista, joiden asian han ratkaisee?" 10 •
Vastaajista no in kaksi kolmannesta oli sita mielta, ettakysymyksessa tiedustellut seikat vaikuttavatjonkin verran tuomitsemiseen. Tu\osta voi
tu\kita myos siten, etta vastaajien mielesta "tuomaritkin ovat ihmisia".
Kovin suureksi naiden tekijoiden merkitysta ei arvioitu. Ystavyys- ja
tuttavuussuhteiden mahdollinen merkitys arvioitiin suurimmaksi ("pa\jon"vastauksia oli 19 %), jarjestojen merkitys taas pienimmaksi ("paljon"vastauksia 13 %). Ystavyys- ja tuttavuussuhteetjakoivat vastaajat muita
selkeammin kahteen leiriin: Joka viides oli sita mielta, etta nama seikat
vaikuttavat paljon, mutta yhta suuri osa vastaajista katsoi myos, ettei
ystavyys- ja tuttavuussuhteilla ole lainkaan merkitysta.

Lahjomattomuus
Tuomioistuimia koskevan luottamuspulan vakavimpiin ilmenemismuotoihin kuuluvat tilanteet, joissa kansalaiset uskovat lahjonnan, kestitsemisen
tms. voivan vaikuttaa tuomioiden sisaltOon. Taman mahdollisuuden
kartoittamiseksi vastaajia pyydettiin esitUimaan arvio siita, "onko Suomen
tuomareiden joukossa sellaisia, jotka ovat lahjottavissa?".

10

Ratkaisutoiminnan objektiivisuutta ja puolueettomuutta vaarantaviin tekijoihin
liittyvistii tulkintaongelmista ks. lahemmin Raportti, 14.
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Kuvio 11

"Onko Suo men tuomareidenjoukossa sellaisia, jotka ovat lahjottavissa?"

Tulos on melko ylHittiiva. Vain 12% piti kaikkia tuomareita lahjomattomina, kun taas 16 % oli sita mielta, etta tuomareista melko moni taikka tata
useampikin on lahjottavissa. Kaksi kolmesta katsoi, etta tuomareiden
keskuudessa on "ehka joitakin" lahjottavia. Tulos antaa mahdollisuuden
useampaankin tulkintaan. Naista ehka suopein on, etta valtaosa ihmisista
on sill a tavalla realisteja, etta he uskovat usean sadan tuomarin joukkoon
kenties mahtuvan muutaman eettisesti arveluttavan ratkaisijan. Toisaalta
tulos,jonka mukaan lahesjoka kuudes suomalainen pitaa tuomarin lahjontaa kaytannossa varteenotettavana mahdollisuutena, antaa aiheen aitoon
huoleen kuvasta,joka yleison keskuudessa on syntynyt tuomioistuimistaja
tuomareiden toimintaperiaatteista. 11

11

Tamankin kysymyksen yhteydessa on paikallaan korostaa, etta yleison kasitykset ja
viranomaistoimintojen arkitodellisuus ovat kaksi eri asiaa. Onkin perin luultavaa, etta
juristikunnalle suunnattu kysely tuomareiden lahjottavuudesta antaisi kovin toisenlaisen
tuloksen. Myos virkamieskunnan sisalla askettain toteutetun virkamiesten etiikkakyselyn raportoinnissa on korostettu kansalaiskasitystenja todellisten virkamieskaytantOjen eroja (ks. HS 23. toukokuuta 1999, "Suomalainen virkamies on \ahjomaton ja
lainkuuliainen"). Kansainvalisen korruptioindeksin mittauksissa Suomen julkinen
hall into saikin vuonna 1998 toiseksi parhaan arvosanan (Tanskanjalkeen, ks. Moilanen,
T. Hallinto muuttuu, muuttuuko virkamiesetiikka. Valtiovarainministerio. Tutkimukset
ja selvitykset 7/1999. Helsinki 1999, 22).
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3.3

Luottamus lautamiehiin

Yksi vuoden 1993 alioikeusuudistuksen tavoitteita oli lisata maallikkojen
osallistumista ratkaisutoimintaan. Muutoksen toivottiin myos lisaavan
kansalaisten luottamusta ja kohentavan demokraattisen osallistumisen
mahdollisuutta. Tata taustaa vasten haastatteluun sisallytettiin kysymys,
jolla pyrittiin selvittamaan mika vaikutus maallikko-osallistumisella oli
tuomioistuinten koettuun luotettavuuteen? Vastauksissaan puolet ( 44 %)
katsoi, etta lautamiesten osallistuminen lisaa heidan luottamustaan. Kolmannes (31 %) oli sita mielta, ettei kokoonpanolla ole asiassa vaikutusta
ja joka kuudes (16 %) koki maallikoiden osallistumisen vahentavan
luottamusta.
Samaa teemaa lahestyttiin myos kysymalla, kenen ratkaistavaksi
ihmiset olisivat halukkaitajattamaan heita itseaan koskevan oikeusriidan.
Vastattavaksi esitetty kysymys kuului: "Jos joutuisitte tilanteeseen, jossa
asiaanne kasiteltaisiin oikeudessa, ken en taikka keiden haluaisitte ratkaisevan juttunne, joka koskee (I) riitaa siita, kenelle lapsen huolto uskotaan
avioeron sattuessa, (2) riitaa siita, oliko ostamassanne asunnossa vaurio,
joka Teilta salattiin tai (3) Teita koskevan rikossyytteen, joka koskee
Iiikenneonnettomuuden aiheuttanutta Iiikennerikosta". Vastausvaihtoehtoja
olivat yksi tuomari, lakimiesten ryhma, lakimiesja lautamiehet yhdessaja
joukko lautamiehia.
Taulukko 8

"Jos joutuisitte tilanteeseen, joss a asiaanne kasiteltaisiin oikeudessa, kenen taikka keiden haluaisitte ratkaisevanjuttunne,joka
koskee ... "
Lapsen huoltoa
%

Yksi lakimiestuomari
Lakimiestuomarien ryhmii
Lakimiestuomari ja lautamiehet
Lautamiehet yksiniiiin
Ei osaa sanoa
Yhteensii

13,3
22,8
52,2
4,3
7,4
100,0

17,7

Rikossyytettii
%
25,6

24,6
46,4

25,9
39,7

4,1

2,7
6,1
100,0

Asuntokauppaa
%

7,2
100,0

Suosituin yhdistelma tuntui olevan lakimiehen ja lautamiesten yhteistyo.
Tata pidettiin parempana kuin yhta lakimiestuomaria tai ammattituomarikollegiota. Asioita ei yleensa tahdottujattaa vain yhden tuomarin ratkaistavaksi. Toisaalta ihmiset eivat oikeudellisissa asioissa luota myoskaan
pelkkaan "lautamiesjarkeen". Taman suhteen ei eri juttutyyppien valilla
hmtunut olevan sanottavaa eroa. Rikosasioissa luottamus ammattituoma-
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reihin tuntuu kuitenkin olevan hieman suurempaa kuin riidoissa. Runsas
puolet vastaaj ista oli itse asiassa sita mielta, etta he ita itseaan koskeva
liikennerikossyyte olisi paras antaa ammattituomareiden ratkaistavaksi
(joko yksin taikka ryhmana).

4

Luottamuskasitysten taustoja

4.1

Vastaajaominaisuuksien merkitys

Yleista oikeustajuntaa kartoittavien tutkimusten keskeisia havaintoja on,
etta oikeusjarjestelman eri osa-alueita koskevat kasitykset vaihtelevat
vastaajaominaisuuksien mukaan; jopa siina maarin, etta puhe "yleisesta"
oikeustajunnasta on paikoin harhauttavaa. Sarna patee myos vaestOhaastatteluin kartoitettuihin luottamuskasityksiin. Luottamus taikka epaluottamus
eivat ole ominaisuuksia, jotka koskevat jokaista vastaajaa samail a tavoin.
On otaksuttavissa, etta myos luottamusluvut vaihtelevat eri vastaajien
valilla ian, sukupuolen, sosioekonomisen aseman, asuinpaikan jne. mukaan.
Suhteutettaessa annettuja vastauksia vastaajien taustaominaisuuksiin havaittiinkin muun muassa, kuinka miehet olivat useissa arvioissa
naisia kriittisempia. Myos koulutus- ja sosiaalinen asema vaikuttivat
tuloksiin. Korkea koulutustaso oli yleensa yhteydessa myonteisempaan
asennoitumiseenja arvioon; elakelaisasema (ikaan taikka tyokyvyttomyyteen perustuvana) oli yhteydessa selvasti kriittisempaan arvioon. Asuinpaikallaja maantieteellisilla seikoilla oli vahaisempi merkitys,joskin kaupunkialueella asuvat antoivat tuomioistuimille usein hieman myonteisemman
arvosanan (poikkeuksena lautamiesjarjestelma, johon luotettiin enemman
maaseudulla).
Tutkih1ista ominaisuuksista vastaajien ika oli selvimmin yhteydessa
vastausten sisaltoon. Vanhemmat ikaluokat olivat systemaattisesti muuta
joukkoa kriittisempia omissa arvioissaan. Erot olivat paikoin varsin suuret,
kuten seuraavasta vastaajaominaisuuksiin suhteutetuista yhdenvertaisuuden toteutumista koskevasta tarkastelusta ilmenee. Tassa tapauksessa
vastaajille esitetty kysymys siis kuului "Toteutuuko yhdenvertaisuus lain
edessa suomalaisessa oikeuskaytannossa?". Taulukko kertoo myos muiden
taustatekijoiden vaikutuksesta annettuihin vastauksiin.
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Taulukko 9

"Toteutuuko yhdenvertaisuus lain edessii suomalaisessa oikeuskiiy tannossii?"
Tiiysin tai jokseenkin
hyvin
%

Melko huonosti tai ei
lainkaan
%

44,1
54,6

53,4
40,1

75,5
69,3
50,8
37,8
30,0

17,1
27 ,7
45,9
59,1
63,7

65,7
58,8
42,1
40,6
71,3
28,9

34,4
37,3
53,8
57,0
23,5
63,7

51,7
47,2
45,1

45,4
47,8
49,2

51,4
48,3
41,8
53,1
49,4

45,0
47,9
55,8
41,4

Sukupuoli

Miehet
Naiset
lkii
15-19
20-29
30-44
45-64
65-74
Sosioekonomin en asema
Ylemmat toimihenkilot
Alemmat toimihenki!Ot
YritUijat
Tyontekijat
Opiskelij at
Elakelaiset
Asuinpaikka
Kaupunkialue
Taajaan asuttu kunta
Maaseutukunnat
Liiiini
EteHi-Suomi
Ltinsi-Suomi
Ita-Suomi
Ouluja Lappi
Kaikki

46,7

Miehet olivat naisia kriittisempia. Vain 44% miehista, mutta 55% naisista, on sita mielta, etta yhdenvertaisuus toteutuu taysin taijokseenkin hyvin.
Ian vaikutus arvioihin on merkittava. Kun aile 20-vuotiaista nuorista kolme
neljasta uskoo yhdenvertaisuuden toteutuvan taysin tai jokseenkin hyvin
(ja 17 % on sita mielta, etta se toteutuu melko huonosti tai ei lainkaan),
niin ikaryhmassa 65-74-vuotiaat yhdenvertaisuuden toteutumiseen uskoo
enaa 30 % ja perati kaksi kolmesta on kallistunut kannalle, jonka mukaan
yhdenvertaisuus toteutuu melko huonosti tai ei Iainkaan. Taulukko paljastaa myos yrittajienja tyontekijoiden muita kielteisemman kannan. Selkein
ero oli kuitenkin elakelaisten (64% kielteisella kannalla)ja opiskelijoiden
(24% kielteisia) valilla.
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4.2

Tuomioistuinkokemusten merkitys

On perusteltua otaksua, etta omat kokemukset vaikuttavat seka koettuun
luottamukseen etta kasityksiin tuomitsemistoiminnan laadustaja oikeudenmukaisuudesta. Mutta lisaantyyko vai vaheneeko luottamus naiden kokemusten myota? Taman selvittamiseksi vastaajilta tiedusteltiin heidan omia
kokemuksiaan tuomioistuinten toiminnasta. Vajaalla viidenneksella oli
tuomioistuinkokemuksia rikosasioista taikka niiden kasittelysta tuomioistuimissa. Joka seitsemannella oli kokemuksia riita-asioista. Runsaalla
neljanneksella oli kokemuksia jommasta kummasta ja vastaavasti noin
5 %:11a oli kokemuksia molemmista. Kysymys ei rajannut tarkemmin
kokemusten laatua eika ajankohtaa. Taulukossa 10 on vastaukset luottamuksen astetta seka kohtelun yhdenvertaisuutta mittaaviin kysymyksiin eri
ryhmissa.
Taulukko 10 Luottamuksen aste j a omat tuomioistuinkokemukset
Kokemuksia

Kuinka paljon luo/a//e tuomioistuimiin?

Ei%

Ky!Hi%

- Hyvin tai melko paljon

66,7

61,2

- Ei kovinkaan paljon tai ei ollenkaan

26,5
6,9

35,3
3,6

- Ei osaa sanoa

Miten yhdenvertaisuus lain edessii /oteutuu?
- Taysin tai jokseenkin hyvin
- Melko huonosti
- Ei lainkaan
- Ei osaa sanoa

Ei%
53,0
32,1

10,1
4,8

Kylla%

39,9
39,2
19,4
1,4

Tuomioistuinkokemukset nayttavat olevan verraten selvassa yhteydessa
oikeuslaitosta ja tuomioistuimia kohtaan tunnettuun yleiseen luottamukseen. Luottavien osuus on alentunut kokemusten myoUija epaluottamusta
tuntevien osuus vastaavasti noussut. Yhteys on tatakin selvempi mitattaessa arvioita yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Tuomioistuinkokemuksia
hankkineista miltei 60% katsoi yhdenvertaisuudenjaavanjoko kokonaan
toteutumatta tai toteutuvan vain huonosti. Niista, joilla ei ollut kokemuksia, nain negatiivisen arvion antoi vain runsaat 40 %. Liki viidennes
tuomioistuimiin tutustuneista oli sita mielta, ettei yhdenvertaisuus toteudu
lainkaan. Muussa vaestOssa tama osuus oli 10 %:n tienoilla.
Samat tulokset toteutuivat lukuisissa muissa mittauksissa. Niinpa
esimerkiksi kasitys siita, etta varallisuus- ja koulutusasema vaikuttavat
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kohteluun on vahvempi ryhmassa, jolla on tuomioistuinkokemuksia. Kun
kokemuksia vailla olevista 62 % on sita mielta, etteivat hyvin ja huonosti
koulutetut saa samaa kohtelua, tuomioistuimissa asioineista talla kannalla
oli jo 74 %. Arviot varallisuusaseman vaikutuksesta vaihtelivat Jahes yhta
paljon. Sukupuolen mahdollista vaikutusta koskevat arvioerot olivat
pienemmat. Myos epaily siita, etta ulkopuoliset tahot voivat vaikuttaa
tuomarin ratkaisuun on tuomioistuimissa asioineessajoukossa kauttaaltaan
muita korkeampi. Sarna koskee kasityksia tuomaripersoonallisuuden ja
subjektiivisten seikkojen mahdollisesta vaikutuksesta tuomioihin.
Koska vastaajien ian oli myos havaittu vaikuttavan arvioihin,
selvitettiin erikseen miten arviot vaihtelivat, kun otettiin samanaikaisesti
huomioon vastaajien ika ja aikaisemmat kokemukset. Ian merkityksen
kontrollointi muutti kuvaa sikali, etta nyt kokemustenja kriittisten asennoitumisten yhteys nakyi toteutuvan ennen kaikkea nuorissa ikaryhmissa.
Varttuneemmassa vaesttinosassa yhteys oli jopa painvastainen, eli kokemusten myota asennoituminen tuli myonteisemmaksi. Tulosta on havainnollistettu tarkastelussa, joka koskee yleisia luottamusarvioita suhteessa
vastaajien ikaanja aikaisempiin tuomioistuinkokemuksiin.
Luotan oikcuslaitokseen ...
"En kovinkaan paljon tai ollenkaan"

Luotan tuomioistuimiin ...
"En kovinkaan paljon tai ollenkaan"

40 35 ---!

30 25 ....;
I

% 20 -

0
15-34

35-49
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Kuvio 12

50-

Ei kokemuksia

15-34
•

35-49

50-

Kokemuksia

Tuomioistuinkokemukset ja epaluottamus ikaryhmittain

Alle 50-vuotiaiden luottamus oikeuslaitokseen oli heikompi kokemuksia
kartuttaneiden ryhmassa, yli 50-vuotiaiden ryhmassa tilanne oli jalleen
painvastainen. Tuomioistuimia kohtaan tunnettu luottamus oli yhta alhai-
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nen kaikissa kokemusta hankkineissa ikaryhmissa. Vailla kokemusta
olleiden luottamus puolestaan heikkeni tasaisesti ian myota. Sarna tulos
toistui myos muissa mittauksissa (ks. Raportti, 49-54). Aile 50-vuotiaiden
ryhmassa kokemuksia kartuttaneiden luottamusluvut (ts. arviot) olivat
alempia, yli 50-vuotiaiden ryhmassa yhteys oli painvastainen.

5

Lopuksi

5.1

Paatuloksista

VaestOhaastatteluin saatavilla tiedoilla seka saatujen tulosten pohjalta
tehtavi!Hl paatelmilla on omat raj ansa (seuraavan osalta ks. myos Raportti,
6-7). Yaestbn kasitykset eivat yleensa parhaimmillaankaan anna kattavaa
ja oikeaa kuvaa siita, mit en tuomioistuimet todell isuudessa toimivat. Mutta
kaikkine varaumineenkin luottamustilanteen empiirinen karto itus antaa
arvokkaan lisanakokulman keskusteluun tuomioistuinlaitoksen tilasta ja
kehittamistarpeista.
Tutkimuksen paatuloksena voi pitaa havaintoa, jonka mukaan
tuomioistuinlaitosta kohtaan tunnetun luottamuksen taso on kohtuullinen.
Tuomioistuimiin luottaa melko paljon tai hyvin paljon kaksi kolmesta
suomalaisesta. Tulos on hyvaa kansainvalista keskitasoa, eika se oikeuta
esimerkiksi puhumaan oikeuslaitosta juuri naina aikoina kohdanneesta
luottamuskriisista. Luottamuksen taso on sailynyt jokseenkin samana
viimeiset l 0 vuotta. Toisaalta, samana aikana monet muut instituutiot ovat
kirineet luottamusluvuissa oikeuslaitoksen ohi. Tama antaa aiheen pohtia
ainakin luottamuksen asteen suhteellisen heikkenemisen syita. On myos
merkillepantavaa, etta kaikissa mittauksissa loytyi runsaan 10 %:n vahemmistO- eli lahes puoli miljoonaa suomalaista- joka suhtautui oikeuslaitokseen eriWiin kriittisesti. 12
Lahempi tarkastelu toikin esillejoukon konkreettisia epaluottamuksen aiheita. Yhdenvertaisuuden toteutumista epaillaan varsin laajasti. Vain
puolet kansalaisista on sita mielta, etta yhdenvertaisuus toteutuu oikeuskaytannossa taysin taijokseenkin hyvin. Nama epailyt tulivat esille erityi-

12

Epailyistaja kriittisista aanenpainoistakertoo myos viimeinen EV A:n mielipidekartoitus . Neljannes vastaajista katsoi, etta oikeusjarjestelman toimivuudessa on viimeisen
kymmenen vuoden aikana tapahtunut suuri kielteinen muutos. Vajaa puolet vastaajista
piti muutosta kielteisena, joskaan ei mittaluokaltaan suurena (ks. EVA. Mielipiteiden
sateenkaari. Raportti suomalaisten asenteista 1999, seka Raportti, 95).
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sen selvasti, kun vastaajilta kysyttiin kasitysta varallisuudenja koulutuksen
vaikutuksesta tuomioistuinkohtelun tasapuolisuuteen. Selva enemmist6
uskoi koulutettujen ja varakkaiden saavan muita paremman kohtelun.
Lisaksi joka neljas taikka joka kolmas uskoi korkeiden virkamiesten,
poliitikkojen taikka talouselaman voivan vaikuttaa paljonkin tuomioistuinten ratkaisuihin.
Toteutettujen oikeuslaitosuudistusten kannalta myonteisena voi
vuorostaan pita a tulosta, jonka mukaan lakimiestenja lautamiesten yhteistyota puolletaan varsin yleisesti. Lahes puolet vastaajista katsoi, etta
lautamiesten osallistuminen lisaa heidan luottamustaan tuomioistuimiin.
Kolmannes oli sita mielta, etta tuomioistuimen kokoonpanolla ei ole
asiassa vaikutustajajoka kuudes koki maallikoiden osallistumisen vahentavan luottamusta. Kysyttaessa, kenen ratkaistavaksi vastaajat olisivat
halukkaitajattamaan oman oikeusriidan, suosituin yhdistelma oli lakimiehenja lautamiesten yhteistyo. Asioita ei yleensa tahdottujattaa vain yhden
tuomarin ratkaistavaksi, mutta eivat ihmiset luottaneet myoskaan "pelkkaan lautamiesjarkeen".
Jossain maarin huolestuttavina voi pitaa myos niita havaintoja,
jotka saatiin selviteWiessa luottamuksenja epaluottamuksen taustatekijoiUi.
Luottamuksen asteen havaittiin vaihtelevan eri vaestoryhmissa. Luottamusarviot vaihtelivat erityisen selvasti vastaajien ian mukaan. Nuoret
luottavat tuomioistuimiin vanhempia ikaluokkia selvasti enemman ja he
uskoivat myos yhdenvertaisuuden toteutuvan tuomioistuinten toiminnassa.
Myos yhteiskunnallinen asema ja koulutus vaikuttivat arvioihin. Hyvin
koulutetutja hyvassa asemassa olevat antoivat tuomioistuimille paremman
arvosanan. Erityisen kielteisia olivat kaikkein vanhimmat vastaajat ja
vahiten koulutetut. Epaluottamuksella on myos sosiaalinen ulottuvuutensa.

5.2

Omien kokemusten merkityksesta

Erityisen pulmallisena voi pitaa havaintoa,jonka mukaan tuomioistuinkokemusta saaneiden ryhmassa oli enemman kielteisiaja vahemman myonteisia arvioita kuin keskimaarin. Ero nakyi etenkin arvioissa,jotka koskivat
yhdenvertaisuuden toteutumista. Kokemusten merkitys oli kuitenkin
erilainen eri ikaryhmissa. Etenkin nuorten ja keski-ikaisten ryhmassa ne,
joilla oli kokemusta tuomioistuimista, antoivat muita kielteisempia arvioita. Sen sijaan varttuneimpien vastaajien ryhmassa tuomioistuinkokemus
taas yhdistyi myonteisempiin kasityksiin kuin muilla samanikaisilla.
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Tulosta voi selitHUi usealla eri tavalla. On mahdollista, etta rikosjutuissa syytetyksija tuomituksi tulevat suhtautuvat ymmarrettavasti vahemman suopeasti tuomioistuinten toimintaan. Tassa tutkimuksessa ei silla,
oliko kokemus saatu rikosjutun vai riitajutun yhteydessa, tuntunut kuitenkaan a levan merkitysta. Toisaalta korrelaatio ei sinansa todista kausaaliyhteytta. On yhta lailla mahdollista, etta havaittua yhteytta selittaisi jakin
kolmas tekija - esimerkiksi se ikavaksi koettu syy, joka on johtanut
tuomioistuinkokemuksiin. Pitavin tapa selvittaa asia olisi mitata samojen
vastaajien asenteet ennen tuomioistuinkayntia ja sen jalkeen. Tahan ei
tassa asetelmassa ollut mahdollisuutta. 13 Joka tapauksessa nuoria ikaryhmia koskeva tulos on oikeuspoliittisesti huolestuttava ja tarkea, vaikka
tutkimuksen valossa jaakin avoimeksi, missa maarin kielteisyys johtuu
juuri tuomioistuinkokemuksestaja missa maarin se pohjautuu esimerkiksi
siihen epamiellyttavaksi koettuun taustasyyhyn, jonka vuoksi tuomioistuimeen on jouduttu.
Niiden kannalta, jotka otaksuvat tiedon ja kokemusten lisaavan
jarjestelman legitimiteettia, tallainen tulos saattaa olla hammentava joskaan ei aikaisempi tutkimus huomioon ottaen mitenkiHin odottamaton.
Yhdysvaltalaistutkimukset ovat yleensa tuottaneet vastaavan tuloksen:
mita enemman ihmisilla on tuomioistuinkokemuksia, sita torjuvammin he
tuomioistuimiin suhtautuvat. 14 Myos Blom ( 1970) paatyi aikanaan paakohdissaan samansuuntaiseen Uoskin yksityiskohdissa poikkeavaan) tulokseen.15 ltse asiassa virallista rikosoikeusjarjestelmaa kritisoivat vaihtoehtoisia konfliktinratkaisukeinoja puoltavat suuntaukset perustavat osan
kritiikistaan juuri siihen kuinka virallisprosessi on kyvyton ottamaan
huomioon eri osapuolten tarpeet. Niinpa esimerkiksi 1990-luvulla nopeasti
laajentuneen ns. restoratiivisen oikeuden suosittamien erilaisten sovittelu-

11
Myos otoskoko esti havaitun yhteyden tarkemman analyysin, samoin kuin kokemusten laatuaja tiheytta mittaavienyksityiskohtaisempien kysymysten esittamisen. Vastausta vaille jaa esimerkiksi se, mika vaikutus on eri kokemustyypeilla (eslmerkiksi eri
viranomaisista, kokemukset eri rooleissa ja eri juttutyypeissa) taikka prosessin osilla
(menettely vai lopputulos).
1
~ Ks. esim. Sarat, A . Studying American Legal Culture: An Assesment of Survey
Evidence. Law and Society Review 1977. Vol II, num. 3, 466.

15
BJorn erotti kielteisiksi tulkitut (lahinna rikoskokemukset) ja myonteisiksi tulkitut
tuomioistuinkokemukset (lahinna riita-asiat). NaisUi juuri ensin mainitut olivat yhteydessa kielteisten asenteiden vahvistumiseen (ks . Blom 1970, 58) . Nyt havaittuun
suhtautumismuutokseen ei silla, oliko kokemus saatu rikosjutun vai riitajutun yhteydessa, tuntunut kuitenkaan olevan merkitysta. Toisaalta yhdistamalla kokemustyyppi
vastaajan ikaan, erot pienenivat (mutta eivat kokonaan poistuneet) .
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prosessien seka osapuoltenja naiden lahipiirien yhteistoimintaan perustuvien neuvonpitojen ja sovitteluistuntojen vaitetaan johtavan kaikkien
osapuolten kannalta suotuisampaan tulokseen. 16 Saatavilla olevat empiiriset naytot tuntuvat tukevan naita vaitteita ainakin siina, etta rikoksen tekija
ja uhri kokevat kohtelunsa sovittelutyyppisissa menettelyissa reilummaksi
ja oikeudenmukaisemmaksi (silloinkin, kun sovittelua seurasi rangaistus). 17
Tamankaltaisten tutkimustulosten myota saattaisi olla aihe pysahtya
miettimaan, o!isiko virallisprosessilla sittenkin jotain opittavaa nailta
vaihtoehtoisilta konfliktinratkaisumenetelmilta. 18

5.3

Miksi luottamus merkitsee- ja mika on optimaalinen
luottamuksen aste?

Luottamukseen liittyy vahva positiivinen arvo koko oikeusjarjestyksen
toiminnalle. 1960-luvun oikeuslaitoskeskustelun hengessa luottamuksen
arvoa saatettiin perustella kansanvallan lahtOkohdista: lainsoveltaminen on
merkittavaa yhteiskunnallista vallankayttOa ja on osa demokratian perusvaatimuksia, etta vallankayton kohteet hyvaksyvat ja antavat suostumuksensa heita koskeville ratkaisuille. 1990-luvun tuomioistuinuudistusten
hengessii voidaan vuorostaan huomauttaa, kuinka tuomioistuimiin kohdistuvan luottamuksen puute voisi vaikeuttaa tuomioistuinten kykya suoriutua
oikeusrauhaa luovasta tehUivastaan seka tehtiivasUitin konfliktien ratkaisijana. On myos perusteltua otaksua, etta luottamuksen alentuessa kansalaisten
yleinen valmi us noudattaa oikeussaantbja heikkenee. Vaikka oikeussaantojen takeena on vii me kadessa pakkovalta, hyvin jarjestaytyneissa oloissa

16

Ks. vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumuotojen kehityksesta yleisemmin Ervasti &
Teittinen toisaalla tass a julkaisussa.
17

Tuloksia on referoitu kirjoituksessa Braithwaite J. Restorative Justice: Assessing an
immodest theory and a pessimistic theory . Teoksessa Crime and Justice, Volume 25: An
Annual Review of Research (toim. Tonry M. Painossa). Tietoja alan tutkimuksista
loytyy myos internet osoitteesta http://www.aic .gov.au/ rjustice/ rise /progress /index.
html).
18

Kyse voisi olla niinkin yksinkertaisista asioista kuin syytetylle annettavasta mahdollisuudesta pyytaa - niin halutessaan - prosessin kuluessa anteeksi uhriltaan, taikka
oikeuden puheenj ohtajan rangaistuksen j ul istamisenj alkeisesta tekij an henki!Okohtaisesta puhuttelusta. Vaikkajalkimmaiseen ainakin osalle tuomareista riittiiii aikaja taito,jaa
osapuolten moraalitunteiden kiisittely virallisprosessissa kovin vahalle (ks. Takala, J-P.
Moraa\itunteet rikosten sovittelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenjulkaisuja !51/
1998).
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siUintOjen noudattaminen perustuu kuitenkin viime kadessa siihen, etta
niita pidetaan noudattamisen arvoisinaja ne hyvaksytaan yhteisesti sitoviksi pelisaannoiksi. Reiluksi ja tasapuoliseksi koettu tuomioistuinlaitos on
siten myos keskeinen lainnoudattamisen ehto.
Mutta samalla kun tunnustamme luottamuksen arvon, on korostettava, ettei korkea luottamuksen aste ole itseisarvo eika luottamus ja
"yleisen mielipiteen tuki" itsessaan todista oikeusjarjestyksen normatiivisesta legitimiteetisHi (taikka tehtyjen paatOsten rationaalisesta hyvaksyttavyydesHi). Luottamus on hyvasta silloin kun se on ansaittua - kun kohde
on luottamuksen arvoinen. Vaatimus siita, etta yhteiskunnan perusinstituutioiden on nautittava yleison luottamusta, on vain yksi tapa pukea sanoiksi
demokratiaan kuuluva yleisen kansalaiskontrollin perusvaatimus. Tasta
kansalaisniikokulmasta kysymys optimaalisesta luottamuksen tasosta
onkin moniselitteisempi. Hyvin toimivassa demokratiassa on aina vallalla
tietty kriittisyys ja epaily yhteiskunnan perusinstituutioita kohtaan. Mita
suuremmat valtuudet instituutioilla on puuttua kansalaisten perusoikeuksiin, sita terveempana maarattya epailya on syyta pitaa. Mikaan pakkovaltaa kaytHiva koneisto ei ansaitse sokeaa taikka varauksetonta luottamusta.
Perusteeton luottamus on myos ongelma- siina miss a perusteltu epaluottamuskin.

C

KANSALAISARVIOITA OIKEUSJARJESTYKSEN LAADUSTA JA
TOIMIVUUDESTA MarJukka Litmala

Yksi tapa kartoittaa oikeusoloja on kysya niista suoraan ihmisilta. Yleison
oikeusjarjestyksen Jaatuaja toimivuutta koskevia kasityksia ei voida kayttaa
yksiselitteisesti objektiivisina todisteina oikeusjarjestyksen tilasta. Kansalaisarvioilla on kuitenkin itseisarvonsa: ne ilmentavat ihmisten yleisia kasityksia oikeusjarjestyksestaja voivat nain muun muassa 1) korostaa tai nostaa
esiin oikeuspoliittisesti ttirkeita kysymyksiaja Juoda osaltaan nakokulmiaja
pohjaa oikeusjarjestyksen kehittamiselle, 2) antaa selitys- ja tulkintaperusteita
esimerkiksi oikeuslaitosta kohtaan tunnetulle Juottamukselle ja 3) osoittaa
suuntaviivoja eriasteiselle tiedottamiselle, opetukselle ja neuvonnalle.
Kansalaisten kasitysten perinpohjainen kartoittaminen oikeusjarjestyksen laadusta ja toimivuudesta vaatisi laajan tutkimusohjelman, jollaiseen ei
tassa ole mahdollisuuksia. Jo aihealueen avaaminen muutamin kokeiluluonteisin kysymyksin voi kuitenkin tuoda kiinnostavia vertailukohtia ja antaa
lisavalaistustajo olemassa olevaan tietoon seka luoda perustaajatkohankkeiden suunnitteluun.
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa toteutettiin kevaalla 1999
kansalaisten oikeusongelmia selvittanyt haastattelututkimus,jonka yhteydessa
kartoitettiin myos ihmisten kasityksia oikeusjarjestyksen Jaadusta ja toimivuudesta.1 Haastateltavilta kysyttiin muun muassa arvioita perusoikeuksien
toteutumisesta, lainsaadannon antaman turvan riittavyydesta, lainsaadannon
antamien etujen ja oikeuksien vaarinkaytosta, lakimiespalvelujen saatavuudestaja oikeusturvasta Suomessa. Tassa luvussa esitellaan kyseisen haastattelututkimuksen paatulokset.

1
Kansalaisten oikeuso ngelmia koskevan tutkimuksen paatulokset on esitetty luvussa II .A.
Oikeusongelmia koskevan tutkimuksen tuloksi a esitellaan tarkemmin Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen erillisessa tutkimustiedonannossa, jokajulkaistaan kesalla 2000.
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Perusoikeuksien toteutuminen

Ensimmaisena osateemana pyrittiin kartoittamaan yleista kansalaisarviota
perusoikeuksien toteutumisesta. Perusoikeudet ovat perustuslaissa ihmisille
turvattuja, pysyvaluonteisia yleisia oikeuksia. Perusoikeuksia, alun perin
perinteisia vapausoikeuksia koskeva saantely on sisaltynyt Suomen hallitusmuotoon,joka uudistettiin nai!Ui osin vuonna 1995. Perusoikeusuudistuksessa
vapausoikeudet tasmennettiin vastaamaan kansainvalisia ihmisoikeusvelvoitteita ja sa mall a perustuslakiin kirjattiin keskeiset taloudelliset, sosiaaliset ja
sivistykselliset oikeudet (TSS-oikeudet). Uusittu perusoikeussaannostO on
sellaisenaan sisallytetty uuteen, maaliskuun alusta vuonna 2000 voimaan
tulleeseen perustuslakiin.
Kysymykset kohdistettiin muun muassa tutkimusekonomisista syista
vain joihinkin yksittaisiin perusoikeuksiin . Klassisista vapausoikeuksista
kartoituksen kohteeksi valittiin yksi, oletettavasti varsin yleisesti tunnettu
perusoikeus eli sananvapaus . TSS-oikeuksista mukaan valittiin oikeus
va\Wimattomaan toimeentuloon ja huolenpitoon seka oikeus riittaviin
sosiaali- ja terveyspalveluihin. 2 Naiden yksi!Oityjen perusoikeuksien lisaksi
haastateltavilta paatettiin kysya myos perusoikeuksien toteutumisesta yleensa.
Haastateltavilta (N= 1 976) kysyttiin aluksi kuinka hyvin sananvapaus,
oikeus valttamiHtOmaan toimeentuloonja huolenpitoon seka oikeus riittaviin
sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuvat nykyisin Suomessa. Naiden kysymysten jalkeen vastaajilta tiedusteltiin heidan kasitystaan siita, miten hyvin
perusoikeudet yleensa nykyisin toteutuvat. Vastausjakaumat naiden kysymysten osalta on koottu kuvioon 13.

2

Saannokset sananvapaudesta sisaltyvat Suomen perustuslain (731/1999) 12 §:aan,jonka
mukaan sananvapauteen sisaltyy oikeus ilmaista,julkistaaja vastaanottaa tietoja, mielipiteita
ja muita viesteja kenenkaan ennakolta estamatta. Perustuslain 19 §:ssa taattu oikeus
valttamattomaan toimeentuloon ja huolenpitoon on poikkeus paasaannosta, jonka mukaan
TSS-oikeuksia koskevat saannokset eivat luo valittOmia subjektiivisia oikeuksia. Toisin
sanoen valttamattoman toimeentulon tai huolenpidon tarpeessa o1eva voi perustaa
vaatimuksensa suoraan lain saannokseen. Oikeuden sisaltona on ihmisarvoisen elaman
kannalta valttamatOn toimeentulo ja huolenpito, esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn
sailyttamiseksi valttamatOn ravinto ja asuminen. Samoin perustuslain 19 §:ssa turvattu
oikeus riittaviin sosiaali-ja terveyspalveluihin edellyttaa, ettajulkinen valta turvaa kyseisten
palvelujen saatavuuden. Sosiaali- ja terveyspalveluja ei kuitenkaan edellyteta turvattavan
nimenomaan ns. subjektiivisina oikeuksina. Perusoikeuksista ks. Hallberg, P. ym. 1999.
Perusoikeudet. WSL T.

56

Marjukka Litmala

rn

80 .-------------------------------------------,
70

~ 60

·ro

c7l 50

rn
;: 40 .

~
en

30

~ 20

en

0

10
0
erittain hyvin melko hyvin

• sananvapaus 1i!J sos. +terv. palv.

~

melko
huonosti

erittain
huonosti

toimeent. +huolenpito

eos

o perusoik.yleensa

Kuvio 13 Arviot perusoikeuksien toteutumisesta
Sananvapauden toteutumiseen uskottiin yleisesti, vain no in joka kymmenes
vastaaja suhtautui epailevasti taman perusoikeuden toteutumiseen. Erinomaisena sananvapauden toteutumista pitijoka vi ides haastateltu. No in kolme
neljasta haastatellusta oli sita mielta, etta perustuslakiin kirjattu oikeus
riittaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu nykyisin vahintaan melko
hyvin. Kaksi kolmesta ilmoitti kasityksenaan, etta oikeus valttamattomaan
toimeentuloonja huolenpitoon toteutuu vahintaan melko hyvin. Samoin kaksi
kolmesta oli sitii mielta, etta yleensa perusoikeudet toteutuvat Suomessa
viihintaan melko hyvin. Sananvapautta lukuunottamatta perusoikeuksien
toteutumiseen suhtautui kriittisesti runsas neljiinnes vastaajista.
Kriittisyys perusoikeuksien toteutumisen suhteen kasvoi ian myota.
Kaikkien em. osakysymysten osalta niiden vastaajien osuus, jotka ilmoittivat
ko. perusoikeuden tai perusoikeuksien yleensa toteutuvan melko tai erittain
huonosti moninkertaistui nuorimmasta vanhimpaan ikaluokkaan edettaessa.
Vanhimmissa ikaluokissa oltiin erityisen epaileviiisia perusoikeuksien
toteutumisesta yleensa: kun ikaluokassa 15-29-vuotiaat noinjoka kymmenes
katsoi perusoikeuksien yleensa toteutuvan melko tai erittain huonosti, 30-39vuotiaista tata mielta oli vajaa kolmannesja 40-74-vuotiaistajo perati 37-45
prosenttia. 3

3

Niiden vastaajien osuus,joiden mielesUi sananvapaus toteutuu Suomessa melko tai erittain
huonosti oli nuorimmassa ikaluokassa viisija vanhimmassa 16 prosenttia. Vastaavat osuudet
"oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon"-kysymyksen osalta olivat kymmenen j a 40
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Miehetja naiset olivat yhta myonteisia sananvapauden toteutumisesta.
Miehet katsoivat hieman naisia useammin, etta kansalaisten oikeus toimeentuloonja huolenpitoon toteutuu erittain tai melko hyvin. Miehet ol ivat hi em an
naisia myonteisempia myos sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisessa.
Vaikka miehet olivatkin nailta osin myonteisempia kuin naiset, he olivat
yleensa perusoikeuksien toteutumisen suhteen hieman naisia kriittisempia.
Runsas neljannes vastaajista suhtautui kriittisesti perusoikeuksien
toteutumiseen sananvapautta Jukuun ottamatta. Vanhemmissa ikaluokissa
arviot perusoikeuksien toteutumisesta olivat erityisen kriittisia. Siihen, mista
kansalaisten kriittisyys juontuuja miksi arvio on ollut negatiivinen, ei taman
aineiston puitteissa ole kuitenkaan mahdollista vastata.

2

Lainsaadannon kehittaminen

Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin onko heidan mielestaan Suomessa
sellaisia asioita, joissa lainsaadantO ei anna riittavaa turvaa. Vastausjakauma
on esitetty kuviossa 14.
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Kuvio 14

"Onko Suomessa sellaisia asioita,joissa lainsdddiinto ei anna riittiiviiii
turvaa?"

Noin kolmannes haastatelluista arvioi, etta Suomessa ei ole sellaisia asioita,
joissa lainsaadantO ei antaisi kansalaisille riittavaa turvaa. Noin 40 prosenttia
vastaajista taas oli sita mielta, etta tallaisia asioita on. Perati neljannes haastatelluista ei osannut tai ei halunnut vastata tahan kysymykseen.
Kriittisyys lisaantyi jalleen ian myota. Nuorimmasta ikaluokasta yli
puolet uskoi lainsaadannon antamaan turvaan kaikissa asioissa, kun vanhem-

prosenttia. Nuorimmista vastaajista oikeuden sosiaali- ja terveyspa\veluihin katsoi
toteutuvan me\ko tai erittain huonosti joka kymmenes ja vanhimmista no in kolmasosa.
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missa ikaluokissa osuus oli runsas neljannes. Kaikkein kriittisimpia olivat
40-59-vuotiaat, joista perati puolet oli sita mielta, etta lainsaadantO ei anna
kaikissa asioissa riittavaa turvaa. Yli 60-vuotiaista puolestaan runsas kolmannes ei osannut ilmaista kantaansa lainkaan. Naiset olivat hieman miehia
kielteisempia, tosin naisissa oli selvasti miehia enemman niita, jotka eivat
osanneet vastata tahan kysymykseen.
Asioita, joissa haastateltavat katsoivat lainsaadannon an taman turvan
olevan riittamatOnta, pyrittiin kartoittamaan tarkemmin avoimella kysymykse!la. Vastauksissa use in toistuvia yleisHi teemoja olivat yleinen turvattomuus
ja epayhdenvertaisuus. Suhtee!lisen moni mainitsi tassa yhteydessa rikosten
uhrien heikon aseman. Yhtaalta korostettiin vakivallan uhrien oikeuksia ja
puutteellista suojaa ja toisaalta omaisuuden suojan vajavaisuutta. Poliisin
valtuuksien mainittiin olevan riittamattomia. Lainsaadannon ei toisaalta
katsottu antavan riittavaa turvaa "tavallisille kansalaisille" "herroihin"
verrattuna; yhdenvertaisuuden toteutumista lain edessa epailtiin vahvasti. 4
Epaily yhdenvetiaisuuden toteutumisesta nousi esiin myos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin kartoittaneessa tutkimuksessa. 5 Kyseisessa tutkimuksessa hieman vajaa puolet vastaajista ilmoitti mielipiteenaan, etta yhdenvertaisuus lain edessa toteutuu suomalaisessa oikeuskaytannossa melko huonosti tai ei lainkaan. Merkittavaa oli se,
etta useampi kuin joka kymmenes oli sita mielta, ettei yhdenvertaisuus
toteudu oikeuskaytannossa lainkaan. Yhdenvertaisuutta koskevan kysymyksen tarkentaminen synkensi kuvaa entisesUUin. Perati noin 70 prosenttia
vastaajista totesi, etta varakkaat ja hyvin koulutetut saavat tuomioistuimissa
paremman kohtelun kuin muu vaestO. Turun yliopiston tuomioistuinluottamusta koskevassa tutkimuksessa kansalaisarvio yhdenvertaisuudesta lain
edessa oli samansuuntainen kuin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa. Tutkimuksessa vain vajaa kolmannes haastatelluista piti tuomioistuinratkaisuja tasapuolisina ja menettelyn tasapuolisuuteen uskoi puolestaan
runsas kolmannes vastaajista. JohtopaatOs tasapuolisuuteen kohdistuvan
epaluottamuksen merkityksesta ehka keskeisimpana tuomioistuinkuvaa
huonontavana tekijana sai tukea myos ylimaaraisten muutoksenhakukeinojen
sisaltOanalyysista. Tuomiovirhekanteluissa ja tuomionpurkuhakemuksissa

~ Muita usein toistuvia asioita olivat mm . velallisen (myos takaajan) asema ja yritUijan

tyottomyysturva.
; Lappi-Seppala, T., Tala, J., Litmala, M. & Jaakkola, R. 1999. Luottamus tuomioistuimiin .
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 160.
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useimmin esitetty hakemusperuste on ollut vetoaminen menettelyn jaltai
ratkaisun epatasapuolisuuteen. 6
On kuitenkin todennakoista, etta kansalaisten kriittinen arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta oikeuskaytannossa on usein osa laajempaa
yhteiskunnan tilaa ja kehitysta koskevaa kasitysta ja kokemusta. 7 Turun
yliopistossa tehdyssa tutkimuksessa tuli esiin myos se, etta varsinkaan
tuomioistuinten ratkaisujen tasapuolisuutta koskevissa kansalaisarvioissa kyse
ei ole yksinomaan luottamuksesta tai epaluottamuksesta tuomioistuinten
toimintaa kohtaan, vaan arviot kohdistuvat use in oikeusjarjestykseen ja sen
soveltamiseen kokonaisuutena. Kyseisessa tutkimuksessa niille,jotka epailivat tasapuolisuuden toteutumista tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa esitettiin vaihtoehtoja tuon toteutumattomuuden syiksi. Yli puolet vastaajista totesi
epatasapuolisuuden johtuvan seka lainsaadannosta etta tuomioistuimista.
Kuva kansalaisten kasitysten muotoutumisesta laajempaa kokonaisuutta kuin vain tuomioistuimia silmalla pitaen saa osin tukea myos edella
esitetyn, lainsaadannon antaman turvan riittavyytta koskevan kysymyksen
tuloksista. Kaikkiaan se, etta vain kolmannes kansalaisista uskoo lainsaadannon antaman turvan riittavyyteen on oikeusjarjestyksemme laadun ja toimivuuden kannalta huolestuttavaa. Tassakin yhteydessa esille nousseen yleisen
turvattomuuden ohella huolestuttavaa on erityisesti se, etta yksi oikeusjarjestyksemme kulmakivista, yhdenvertaisuuden toteutuminen lain edessa, on jo
usean tutkimuksen tulosten valossa varsin laajan arvostelun ja epailyn
kohteena.

3

Oikeuksien vaarinkaytto

Haastateltaville esitettiin myos kysymys,jolla pyrittiin kartoittamaan mielipiteita lainsaadannon antamien etujenja oikeuksien vaarinkaytosta. Tulokset on
esitetty kuviossa 15.

6

Niskanen, H., Ahonen, T. & Laitinen, A. 1999. Suoma1aisten luottamus tuomioistuimiin .
Turun y1iopiston oikeustieteellisen tiedekunnanjulkaisuj a. Rikos- ja prosessioikeuden sarja
A No. 25 .
7

Ks. Lappi-Seppa1a ym . 1999, 95 .
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Kuvio 15

"Joskus vaitetaan, ettCi jotkut ktiyttaviit vaarin lainsi:iadtinnon heille
antamia etuja ja oikeuksia."

Perati kahdeksan kymmenesta vastaajasta oli samaa tai taysin samaa mielta
siita, etta vaarinkaytoksia tapahtuu. Taysin samaa mielta olevien osuus oli
runsas kolmannes. Eri mielta vaittamasta oli vain joka kahdeskymmenes
haastateltu ja neutraalisti siihen suhtautui joka seitsemas.
lkaryhmittain tarkasteltuna vastaukset jakautuivat melko tasaisesti.
N uori mmassa ( 15-19- vuotiaat) j a vanhi mmassa (y li 70-vuotiaat) ikal uokassa
ei kuitenkaan oltu tamankaan kysymyksen osalta aivan niin kriittisia kuin
muissa ikaryhmissa. Miestenja naisten arvioiden valillakaan ei ollut sanottavaa eroa, tosin naiset valitsivat miehia useammin neutraalin vastausvaihtoehdon.
Haastateltaville annettiin mahdollisuus kertoa vapaasti siita, missa
yhteydessa lainsaadannon antamia oikeuksia ja etuja heidan mielestaan
kaytetaan vaarin. Vastaukset voidaan tiivistaa yhtaa!Ui eraan haastatellun
lausumaan "korkeammalla tasolla tuntuu tapahtuvan" ja toisaalta epailyihin
sosiaaliturvan vaarinkaytosta.
Haastateltujen mielesta vaarinkaytoksiin syyllistyvat yhtaalta hyvin
koulutetutja "isokenkaiset", korkeassa asemassa olevat poliittistaja taloudellista valtaa kayttavat henki!Ot ajaessaan omia etujaan. Namakin vastaukset
ilmentavat osaltaan jo aiemmin esiin noussutta epailya yhdenvertaisuuden
toteutumattomuudesta. J ulkisuudessa kasitellyt yksittaistapaukset heijastuivat
mielipiteissa siten, etta esimerkkeina etujen ja oikeuksien vaarinkaytosta
mainittiin Ulf Sundqvistin, Kauko Juhantalon, Sirkka Hamalaisen, Eeva
Vuoren, Arja Alhon, Pekka Vennamonja veljekset Uotin nakyvastijulkisuudessa kasitellyt tapaukset.
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Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin myos tuomioistuintoiminnasta lehdistOnja television valitykse!Hi kielteisen vaikutuksen saaneiden luottamusta tuomioistuimiin. Tulos oli yksiselitteinen: kielteisia
valillisia kokemuksia television ja lehdistOn valityksella saaneiden
(no in kolmasosa otoksesta) tuomioistuinkuva oli selvasti keskimaaraista huonompi. Esimerkiksi kun kaikista haastateltavista runsas puolet
piti tuomioistuinten paatoksia epatasapuolisina, lehdist6nja television
valityksella kielteisen vaikutuksen saaneista nain ajatteli nelja
viidesta. 8

Toisaalta uskottiin, etta erilaisia sosiaaliturvaetuuksia kaytetaan systemaattisesti ja suunnite!mallisesti vaarin. Haastatellut nostivat esiin muun muassa
tilanteet, joissa tOita tehdaan pimeasti ja samalla nostetaan tyottomyyskorvausta seka tilanteet,joissa tosiasiassa asutaan avoliitossa, vaikka puolisoilla
on eri osoitteetja nain he saavat yksinelajalle kuuluvia etuuksia. Vastausten
voi sanoa ilmentavan sosiaaliturvan vaarinkaytoksia selvittaneen tyoryhman
maaritelmaa vaarinkaytosta eli kyse oli tilanteistaja tapauksista,jotka "ovat
tahallista ja tarkoituksellista toimintaa, jolla pyritaan saamaan oikeudetonta
taloudellista hyotyii antamalla vaaria tietoja tai salaamalla asian oikea laita". 9
Stakesin tutkimuksessa viranomaisten tietoon tulleesta sosiaaliturvan
vaarinkaytosta ylivoimaisesti yleisin vaarinkaytosmuoto oli tyossaolon
salaaminen, joka siis korostui myos OPTL:n tutkimuksessa. Toisena
keskeisena vaarinkaytosmuotona olijonkin toisen sosiaaliturvaetuuden
saamisesta kertomattajattaminen. OPTL:n tutkimuksessa use in mainittu perhekokoonpanon salaaminen oli Stakesin tutkimuksen mukaan
myos yksi tyypillisista sosiaalitoimistoissa ilmenneista vaarinkayt6smuodoista.10

Usko sosiaa\iturvan kaytossa esiintyvaan vilppiin on kansalaisten keskuudessa melko laajaa. Perati kolme neljasta suomalaisesta on sita mielta, etta
sosiaaliavustuksia haetaan vilpillisin perustein. 11 Kuva perusturvaetuuksien

8

Niskanen, H. ym. 1999, 95-102.

9

Sosiaaliturvan viHirinkayttiksia selvittaneen tyoryhman muistio. STM Tyoryhmamuistioita

1999:22, 7. Ks. sosiaaliturvan vaarinkaytto-kasitteen maarittelysta myos Heikkila, M. &
Leppanen, A. 1999. Sosiaaliturvan vaarinkayttti. Tutkimus viranomaisten tietoon tulleista
sosiaaliturvan vaarinkayttiksista. Stakesin Aiheita-monistesarja 33/1999.; Hellsten, K. &
Uusitalo, H. 2000 . Mika on sosiaaliturvan vaarinkayttoa? Teoksessa: Hellsten, K &
Uusitalo, H. 2000. Nakokulmia sosiaaliturvan vaarinkayttoon. Stakesin raportteja 245.
10

Heikkila, M. & Leppanen, A. 1999.

11
Mainittakoon, etta esimerkiksi ruotsalaisten mielipiteet sosiaaliturvassa esiintyvasta
vilpista ovat samansuuntaiset kuin suomalaisten. Ks. Kangas, 0. & Sikio, J. 1996. Kunnon
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kayttajisUi sinansa on kansalaisten keskuudessa varsin asenteellinen. Vaikka
kaksi kolmasosaa suomalaisista uskoo sosiaaliavustuksia saatavan todelliseen
tarpeeseen, samalla yli puolet suomalaisista katsoo monien sosiaaliavustuksia
saavien olevan laiskoja ja haluttomia ratkaisemaan itse ongelmansa seka
sosiaalitoimistojen jakavan rahaa Iii an loyhakatisesti. 12
Vaarinkaytosten karsimiseksi suomalaiset ovat esimerkiksi valmiita
vahentamaan kansalaisten yksityisyyden suojaa. Kolme neljasta kansalaisesta
kannattaa viranomaisyhteistyon tehostamista sosiaaliturvan vaarinkaytosten
estamiseksi, vaikka tama johtaisikin kansalaisten valvonnan lisaantymiseen
ja yksityisyyden suojan heikentymiseen. Kaikkiaan, vaikka sosiaaliturvan
vaarinkaytokset todennakoisesti muodostavatkin varsin pienen osan sosiaalisten tulonsiirtojen kokonaisuudessa, niiden koetulla laajuudella katsotaan
voivan olla merkitysta sosiaaliturvan yleisen legitimiteetin kannalta. 13

4

Lakimiesavun saatavuus

Seuraavaksi kartoitettiin kansalaisten kasityksia lakimiesavun saatavuudesta.
Haastateltaville selostettiin ennen varsinaista kysymysta, etta kansalaisille on
tarjolla erilaisia asianajo- ja Iakimiespalveluja, joista vahavaraisia henki!Oita
varten on yleinen oikeusapujarjestelma ja mahdollisuus maksuttomaan
oikeudenkayntiin. Kuten kuviosta 16 ilmenee, lakimiesavun saatavuuteen
suhtauduttiin kuitenkin hieman epaillen.

kansalaisia vai laiskoja lurjuksia? Teoksessa: Kangas, 0 . & Ritakallio, V-M . 1996. Kuka
on koyha? Stakesin tutkimuksia 65.
12

Kangas, 0. & Sikio, J. 1996. Ks. myos Marski, J. & Maensivu, V. 1998. Hyvinvoinnin
muutossuuntia. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 30. Kansanel akelaitos.
13

Marski, J. & Maensivu, V. 1998,83-86. Stakes in tutkimuksen mukaan eri tukimuodoissa
vaarinkaytoksien osuus oli aile prosentti (Heikkila, M. & Leppanen, A. 1999). KELA:n
tietoon tulleiden vaarinkay!Osten markkamaara vuonna 1998 oli 0,03 % kaikista KELA:n
etuusmenoista (STM 1999:22, 26).

63

li. C Kansa/aisarvioita oikeusjiirjestyksen /aadustaja toimivuudesta

kukaan ei saa

5

melko harva saa

27

jotkut saavat, jotkut eivat

23

suurin osa saa

32

kylla, kaikki saavat

13

eos

0

5

10

15

20

25

30

35

osuus (%) vastaajista

Kuvio 16

"Saavatko kaikki myos kiiy tiinnossi:i tarvitsemaansa lakim iesapua?"

Kaikkiaan yli puolet vastaajista suhtautui lakimiesavun saatavuuteen myonteisesti, valitsemalla joko vaihtoehdon "kaikki saavat" tai "suurin osa saa".
Noin kolmasosa vastaajista valitsi kriittisen arvionsa ilmaisuna vaihtoehdon
"jotkut saavat, jotkut eivat", "melko harva saa" tai "kukaan ei saa". Erittain
kriittisiksi tulkittavia arvioita oli kuitenkin suhteellisen harvassa: viisi prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon "melko harva saa" ja vain kolme
vastaajaa oli sita mielta, etta kukaan ei kaytannossa saa tarvitsemaansa
lakimiesapua.
Nuoret suhtautuivat tahankin kysymykseen selvasti vanhempia myonteisemmin. Esimerkiksi yli 40-vuotiaista perati kolmasosa oli sita mielta, etta
jotkut saavatjajotkut taas eivat saa tarvitsemaansa lakimiesapua, kun alie 40vuotiaista tata mielta oli noin viidennes. Vastaavasti "melko harva saa"vaihtoehdon valinneita oli alle 40-vuotiaissa selvasti vahemman ja yli 40vuotiaissa selvasti enemman kuin aineistossa keskimaarin. Miehet suhtautuivat lakimiesavun saatavuuteen hieman naisia myonteisemmin.
Lakimiesavun saatavuutta epaileville annettiin mahdollisuus vapaasti
kertoa, ketka heidan mielestaan eivat saa tarvitsemaansa lakimiesapua.
Vastaukset olivat erityisesti julkisen oikeusapujarjestelman voimassaolon
nakokulmasta yllattavia. Useat ilmoittivat, etta "pienituloiset, varattomat,
vahavaraiset, koyhat, huonompiosaisetja syrjaytyneet" ovat niita,jotka eivat
kaytannossa saa tarvitsemaansa lakimiesapua. Myos kansalaisten,jotka "eivat
osaa eivatka tieda mista hakea apua" katsottiin jaavan vaille lakimiesapua.
Varsin odotetusti myos keskituloisten ja "valiinputoajien" todettiin olevan
tassa suhteessa huonommassa asemassa kuin muut.
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Julkisen oikeusapujarjestelman tarkoituksena on ollut turvata nimenomaisesti varattomienja vahavaraisten oikeusturva myos patevan oikeudellisen asiantuntija-avun saatavuuden osalta. 14 Nykymuotoisen oikeusapujarjestelman perusta luotiinjo 1970-luvun alussaja palvelut kattavat nykyisin koko
maan. Viime vuosina julkisuudessa on toistuvasti kasitelty jarjestelman
epakohtia ja kehitUimishankkeita painottuneesti keskituloisten valiinputoaj ien nakokulmasta. Tata taustaa vas ten on yllattavaa, etta yleison keskuudessa
vallitsee epaily lakimiesavun saatavuudesta erityisesti vahavaraisten ja
huonompiosaisten oikeusongelmissa. Ei ehka ole niinkaan perusteetonta
olettaa, etta namakin arviot saattavat pohjimmiltaan juontua laajemmista,
yhteiskunnan tilaaja kehitysta koskevista kasityksistaja kokemuksista.

5

Oikeusturva Suomessa

Haastateltavilta kysyttiin myos yleisarviota oikeusturvastamme verrattuna
muihin Pohjoismaihin, Keski-Euroopan maihin, Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Baltian maihin ja Venajaan. Vastausjakaumat naiden kysymysten
osalta on koottu kuvioon 17.
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Kuvio 17

14

I

"Onko oikeusturva kasityksenne mukaan Suomessa parempi, yhta hyva
vai huonompi kuin muissa Pohjoismaissa, Keski-Euroopan maissa, IsoBritanniassa, Yhdysvalloissa, Baltian maissa, Venajalla?"

Julkisesta oikeusapujarjestelmasta ks. Juku Ill. C.
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Verrattaessa oikeusturvaa Suomessa oikeusturvaan Venajiilla, tulos oli
odotetusti suhteellisen selkea; yhdeksan kymmenesta uskoi sen olevan
parempi Suomessa. Epailevia eijuuri ollut, vain pari prosenttia uskoi oikeusturvan a levan Suomessa huonompi. Loput vastaajista eivat osanneet muodostaa kantaansa. Vertailussa Baltiaan tulokset olivat samansuuntaiset, tosin
oikeusturvaa Suomessa huonompana pitavien osuus oli hieman suurempi ja
toisaalta epatietoisten osuus kaksinkertainen kuin verrattaessa Venajaan.
Vainjoka kymmenes vastaaja piti oikeusturvaa Suomessa parempana
kuin muissa Pohjoismaissa, kaksi kolmesta samantasoisena ja noin nelja
prosenttia huonompana. Vertailussa muihin Pohjoismaihin huomiota kiinnittaa mm. se, etta niiden osuus, jotka eivat osanneet sanoa kantaansa on suurempi kuin Venajanja Baltian osalta. Nayttaa siis siltii, etta suomalaisilla on
selviisti varmempi- ja epiiedullisempi- kiisitys oikeusturvasta Veniijallii ja
Baltiassa kuin muissa Pohjoismaissa.
Vertailu oikeusturvaan Britanniassa oli monelle vastaajalle hankalaa.
Perati vajaa puolet ei osannut tai halunnut vastata tahii.n kysymykseen. Tulos
antaa aiheen olettaa ettei Britannian tilannetta tunneta kovinkaan hyvin ja
nain allen myos sen arvioinnissa ollaan varovaisia. Toisaalta vain harva piti
oikeusturvaa Suomessa huonompana kuin Britanniassa. Joka kolmannen
mielestii tilanne Suomessa on parempijajoka viidennen mielesta ainakin yhtii.
hyva kuin Britanniassa.
Ei osaa sanoa -ryhmien osuudet olivat varsin suuret- noin neljannes
vastaajista- myos Yhdysvaltojenja Keski-Euroopan osalta. Oikeusturvaamme huonompana pitavien osuus ali suurimmillaan eli noin viisi prosenttia
nimenomaan verrattaessa tilannetta Yhdysvaltoihin. Runsas puolet vastaajista
piti oikeusturvaa Suomessa kuitenkin parempana kuin Yhdysvalloissaja noin
joka kymmenes yhtii. hyvana. Samoin runsas puolet katsoi oikeusturvan
Suomessa paremmaksi ja joka vi ides yhtii hyvaksi kuin Keski-Euroopassa.
Nuorimmat ikaluokat olivat oikeusturvasta Suomessa myonteisemmallii kannalla kuin vanhemmat ikaryhmat. Ero ei tassa yhteydessa kuitenkaan
selittynyt vanhempien ikaluokkien kriittisemmalla suhtautumisella, vaan silla,
etta keski-ikiiisetja sita vanhemmat valitsivat naihin oikeusturvaa vertaileviin
kysymyksiin selvasti nuorempia useammin vastausvaihtoehdon "ei osaa
sanoa". Kun "ei osaa sanoa" -vastaukset jatettiin huomiotta, ei ikiiryhmien
valillii ollut juurikaan eroja. Miehet olivat hieman naisia myonteisempia
verrattaessa oikeusturvaamme muihin Pohjoismaihin, mutta muutoin ei
sukupuolten valilla ollutjuurikaan eroja.
Edella esitetyn valossa on ilmeista, etta kansalaisten arviot oikeusturvasta Suomessa ovat melko myonteisia. Oikeusturvaamme pidettiin siis
selkeasti parempana kuin Venajallaja Baltiassa. Selva enemmistO (70-80 %)
oli myos sita mielta, etta oikeusturva Suomessa on ainakin yhUi hyvii ellei
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parempi kuin Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa.
Britanniankin osalta yli puolet haastatelluista oli HiHi mielHi, vaikkajoukossa
olikin erityisen paljon niiUi,jotka eivat osanneet ilmaista kantaansa. Merkittavaa on myos se, etta oikeusturvaa Suomessa huonompana kuin muualla
pitavien osuudet olivat vain 1-5 prosenttia kaikista haastatelluista. Myonteisten arvioiden Suomen oikeusturvan tasosta verrattuna muihin maihin voisi
tulkita ilmentavan kansalaisten yleisluontoista myonteista suhtautumista
oikeusjarjestyksen Iaatuun ja toimivuuteen - nain mm. yhdenvertaisuuden
toteutumiseen ja Iainsaadannon an taman turvan riittavyyteen kohdistuneista
epailyista huolimatta.
Haastateltavilta pyydettiin myos arviota oikeusturvasta Suomessa
nykyisin verrattuna viime vuosikymmeneen. Vastausjakauma on esitetty
kuviossa 18.
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Kuvio 18

"Onko oikeusturva Suomessa nykyisin parempi, yhtii hyvii vai huonompi kuin viime vuosikymmene/lii?"

Joka kolmannen vastaajan mielesta oikeusturva Suomessa on nykyisin
parempi kuin 1980-luvulla. Sarno in joka kolmas katsoi, ettei oikeusturvassa
ole tapahtunut muutosta edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Joka seitsemas vastaaja arvioi oikeusturvan kehittyneen huonompaan suuntaan. Joka
kuudes ei osannut tai halunnut ilmaista mielipidettaan asiasta.
Vanhimmissa ikaluokissa oltiin jalleen kriittisimpia: oikeusturvaa
nykyisin huonompana pitavien osuudet olivat yli 50-vuotiailla kaksin-kolminkertaiset nuorempiin ikaluokkiin verrattuna. Naiset olivat puolestaan hieman
kielteisempia kuin miehet, tosin naiset olivat taman kysymyksen osalta
valinneet miehia useammin vaihtoehdon "ei osaa sanoa".
Oikeusturvan ajallista muutosarviota koskeva tutkimustulos on varsin
mielenkiintoinen verrattaessa sita EV A:n vuodenvaihteessa 1998/1999
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toteutetun asennetutkimuksen tuloksiin. EV A:n tutkimuksessa kansalaisille
annettiin mahdollisuus esitUUi subjektiivinen tilinp1Hitos 1990-luvusta. 15
Haastateltavia pyydettiin arvioimaan mahdollisia muutoksia oikeusjarjestelman toimivuudessa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan kaksi
kolmesta suomalaisesta arvioi oikeusjarjestelman toimivuuden kehittyneen
kielteiseen ja vain joka kahdeskymmenes lievasti myonteiseen suuntaan.
Vaikka EVA:n ja OPTL:n kysymyksenasettelut olivatkin erilaisia, voidaan
tuloksia tarkastella joiltain osin rinnakkain. Kaksi kolmesta kansalaisesta
arvioi oikeusjarjestelman toimivuuden kehittyneen kielteiseen suuntaan
viimeisten kymmenen vuoden aikana (EVA), mutta melkeinpa kolme neljasta
pitaa oikeusturvaa silti parempana tai yhta hyvana kuin 1980-luvulla (OPTL).
Yksi tulkinta tasta voisi olla se, etta arviotjarjestelman toimivuuden heikentymisesta eivat olisi vaikuttaneet kielteisesti uskoon oikeusturvan nykyisesta
tasosta.

15

EVA. 1999. Mielipiteiden sateenkaari. Raportti suomalaisten asenteista 1999.
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III LAINKAYTTO JA
OIKEUDEN SAATAVUUS

Pelkat lainsaadannossa maaritellyt muodolliset mahdollisuudet saada
oikeutta eivat ole yleison nakokulmasta riittavia. Tarkeaaja olennaista on
myos oikeuksien tosiasiasiallinen toteutuminen. Tassa paaluvussa lainkayttoaja oikeuden saatavuutta on pyritty tarkastelemaan etenkin oikeuteen
paasyaja oikeudensaantimahdollisuuksia korostavasta Access to Justicenakokulmasta. Talloin asioita ei lahestyta niinkaan tuomioistuimen tai
muun ratkaisijan kannalta, vaan etenkin kansalaisten ja konfliktien
osapuolten nakokulmasta. Luvun paasanoma on Hihdentiia sita, kuinka
olennainen merkitys erilaisilla oikeudellisilla ratkaisuinstituutioilla, niiden
menettelytavoillaja kayttomahdollisuuksil\a seka oikeudellisten asiantuntijapalvelujen saannin turvaamisella on tosiasialliselle oikeuksien toteutumiselle.
A-osa koostuu tuomioistuimia koskevista tarkasteluista. A-osan
ensimmaisessa jaksossa kasitellaan yleisten tuomioistuinten toimintaa
rikosasioita lukuun ottamatta seka vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmia.
Jakso pohjautuu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen naita aiheita koskeviin
tutkimuksiin. A-osan toinenjakso koskee hallintolainkayttoa. Sen osalta on
jouduttu tyytymaan jossain maar in yleisempaan kuvailuun ja tilastotietoihin, koska erillistutkimuksia ei ole ollut kaytettavissa.
B-osassa kasitellaan oikeussaantelyn toteutumistaja kansalaisten
oikeudensaantimahdollisuuksia turvaavien ylimpien laillisuusvalvojien ja
erilaisten asiamiesjarjestelmien toimintaa. Nailla jarjestelmilla on varsin
tarkea merkitys pyrittaessa erilaisin ennaltaehkaisevinja korjaavin toimin
parantamaan kansalaisten oikeusasemaa.
C-osassa luodaan yleiskuva oikeudellisten palvelujen tarjonnasta
jajulkisesta oikeusavusta. Oikeudellisten palvelujen tarjontaa kasittelevassa jaksossa tarkastellaan erilaisia markkinoilla paa- ja sivutoimisesti
tarjottavia oikeudellisia asiantuntijapalveluja. Julkista oikeusapua eli
valtion varoin yleisena oikeusapuna tai maksuttomana oikeudenkayntina
annettavaa oikeudellista asiantuntijapalvelua tarkastellaan erillisena
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kokonaisuutena omassa jaksossaan. C-osan paattaa jakso oikeusturvavakuutuksesta,jolla on asiantuntijapalvelujen saannin kannalta varsin tarkea
merkitys tarkasteltaessa yleison todellisia oikeudensaantimahdollisuuksia.

A

TUOMIOISTUIMET JA RIITOJEN
RATKAISU

Yleiset tuomioistuimet ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmat Kaijus Ervasti & Sampo Teittinen
1

Riidat ja konfliktit

Yksityisoikeudellinen normisto kattaa merkittavan osan ihmisten paivittaisista tapahtumista ja kanssakaymisesta. Yleensa sosiaalinen elama ei toki
anna aihetta pohtia, kuinka sita tulisi oikeudellisesti arvioida. Suuri osa
arkisista tapahtumista on kuitenkin potentiaalisesti oikeudellisesti merkityksellisia. Esimerkiksi kauppoja, tyontekoa, asumistaja vahinkoja koskevia kohtaamiamme konfliktejaja ristiriitoja voidaan- jos niin halutaanarvioida niita saantelevaa normistoa vasten. Voimme pohtia, onko kokemamme tyytymattomyyden aihe myos oikeudellisesti merkityksellinen
siten, etta meilla olisi juridinen oikeus vaatia toiselta jotakin hyvitysta.
Oikeusriitojen onkin kuvailtu syntyvan arkielamamme valtavasta kohtaamisten, t6rmaysten, kiistojen, pettymysten, vaikeuksien ja vahinkojen
meresta, j onka Ia aj uus j a koostumus rii ppuvat yhteiskuntae Iaman pi irteista.
Tasta meresta nousee konflikteja, joista pieni osa paatyy aikanaan tuomioistuimeen. Samalla on tuotu esiin, etteivat konfliktit ole mitaan selkeita
tapahtumia kuten syntyma tai kuolema, vaan enemmankin samantapaisia
konstruktioita kuin ystavyys. 1
Ihmiset ymmartavat konfliktinsa oletettavasti monin eri tavoin.
Osaa riidoista ei hahmoteta juridisesti, vaan osapuolet usein ratkaisevat
konfliktinsa pohtimatta juurikaan sen oikeudellisia ulottuvuuksia. Kansalaisten oikeusolojen nakokulmasta merkityksellisia ovat kuitenkin kaikki
riidat,jotka osapuolet itse hahmottavatjuridisina, taijoissa on periaattees-

1
Galanter, M. 1986. Adjudication, Litigation, and Related Phenomena. In: Lipson, L.
& Wheeler, S. (eds.).l986. Law and the Social Sciences, 183. Russel Sage Foundation.
New York.
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sa erotettavissa jokin oikeudellisesti saannelty ongelma.2 Naiden riitojen
ratkaisemiseksi on tarjolla monia menettelytapoja. Oikeusjarjestyksen
"sisaisesta" nakokulmasta riidanratkaisun ja aineellisen oikeuden sisallon
yksittaistapauksellisen vahvistamisen keskeinen keino on hierarkkisen
tuomioistuinlaitoksen puitteissa tapahtuva oikeudenkaynti. Se on toki
monella tavoin tarkea keino, mutta ihmisten kaytettavissa olevia riidanratkaisumenetelmia tarkasteltaessa tulee kiinnittaa huomiota koko siihen
tapahtumainkulkuun, jossa osa riidoista paatyy tuomioistuimiin ja osa
ratkeaa muualla. Tata tapahtumainkulkua on havainnollistettu oikeussosiologisessa kirjallisuudessa niin kutsutulla riitapyramidilla. Seuraavassa on
oikeusriitojen mahdollisia tapahtumainkulkuja yleispiirteisesti kuvaava
pyramidi 3 :

Muut
tolmlntatavat

Asian vieminen
tuomlolstuimeen
Olkeusrllta

T

Rllta

Yhteydenotto tolseen osapuoleen
Koettu

t t

Perhe

TyO

t

i

vMiyys

Asumlnen

t

Perinto

Ongelma

t t

Kulutus

jne.

Erl elamanalueet

Kuvio 19 Riitapyramidi

2

Toki myos aineellisen siHintelyn puute voi olla ongelma. Riidanratkaisumenetelmiii
tarkasteltaessa niikokulma on kuitenkin erilainen.

3
Ervasti, K. 1998. Riitaprosessiuudistuksen arviointi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenju lkaisuja 154, 121. Teittincn on tebnyt vastaavanlaisen riitapyramidin kulmtajariidoista. Ks. Teirrinen, S. 1999. Kuluttajaneuvontaja kuluttajicn valitukset. Oikeuspo1iittisen t.utkimuslaitoksenjulkaisuj a 158, 18. Yrt. myos 1-lakalehto, S. 1992. Kuluttajavalituslautakunta kuluttajansuojaviranomaisena. Kuluttajatutkimuskeskuksenjulkaisuja 14, I 0.
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Riitapyramidin havainnollistamat, oikeussosiologisten tutkimusten tuloksiin perustuvat keskeisajatukset voidaan tiivistaa seuraavasti:
• Vain osa ihmisten vaaryyskokemuksista muuntuu (oikeudellisiksi)
riidoiksi.
• Riidan ratkaiseminen (taysimittaisessa) oikeudenkaynnissa on melko
poikkeuksellista. Merkittliva maara sosiaalisen elaman kontlikteista
ratkeaa muualla. Siten myos muiden riidanratkaisumenetelmien yhteiskunnallinen merkittavyys on suuri.
• Riitojen ratkaisemista ja niiden valikoitumista eri ratkaisumenetelmiin
voidaan kuvata muutaman tavanomaisen tapahtumainkulun avulla, mutta
yksittaisten riitojen kulku saattaa poiketa riitapyramidin mallista.
• Riidat saattavat muuttua sisallollisesti siirtyessaan ratkaisumenetelmasta
toiseen.
• Pohdittaessa ihmisten oikeudensaantimahdollisuuksia tulee kiinnittaa
erityista huomiota seikkoihin,jotka vaikuttavat heidan mahdollisuuksiinsa kayttaa eri\aisia riitapyramidin kuvailemia keinoja riitojensa ratkaisemiseen.

Yksityisoikeudelle on ominaista, etta oikeussubjekteilla eli ihmisilla ja
yhteisoilla on valta itse paattaa, vetoavatko he - ja jos vetoavat, milla
keinoin- omiin oikeuksiinsa toista oikeussubjektia vastaan. Toisaalta tama
paatantavapaus on vain naennainen,jos heilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia toteuttaa oikeuksiaan myos silloin, kun vastapuoli ei ole halukas
vapaaehtoiseen ratkaisuun. Siten julkisen vallan yllapitama viranomaiskoneisto- tuomioistuimet ja taytantOonpanoelimet- on riidanratkaisun
nakokulmasta tarpeellinen "pelastusrengas",jonka asianmukainen toiminta
ja tosiasiallinen kaytettavyys on tarkeaa myos vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien toimivuudelle. Jo oikeusturvaa koskevat perusoikeus- ja
ihmisoikeusnormitvaativat, etta kaikille turvataan mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeudenkayntiin. Pelkka muodollinen viranomaistenja menettelyjen yllapito ei riita, vaan ihmisilla pitaa myos olla riittavat tosiasialliset
mahdollisuudet oikeuskoneiston kayttamiseen.
Viime vuosikymmenina vilkkaasti kayty keskustelu oikeuden
saatavuudesta (Access to Justice) 4 on toisaalta muistuttanut, etteivat

4

Ks. UisUi Cappeletti, M. (ed.). 1981. Access to Justice and the Welfare State. European
University Institute. Firenze .; Ervasti, K. 1999. Riitojen ratkaisu Suomessa Access to
Justice -nakokulmasta. Defensor Legis 1999: 640-660.; Viitanen, K. 1999. Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmista. Oikeus 1999: 216-228.
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tuomioistuimet kykene vastaamaan oikeussuojatarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla edes silloin, kun ihmisille on taattu mahdollisuudet saada
asiansa niiden ratkaistavaksi varallisuusasemastaan ja muista resursseistaan riippumatta. Oikeuksien toteuttamisen nakokulmasta Uiysimittainen
oikeudenkaynti ei ole useinkaan realistinen vaihtoehto. Se on Hihes vaisUimatta hid as ja kall is. Oikeuksia ei kannata toteuttaa hinnalla milia hyvansa.
Tasta seuraa luontevasti Access to Justice -keskustelun yksi perusviesti:
siina missa riidat ovat erilaisia, myos niiden ratkaisumenetelmien valikoiman tulee olla kyllin suuri. Konfliktien ja riitojen ratkaisumenetelmia
onkin mielekasta tarkastella erikseen tuomioistuinten ja niin kutsuttujen
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien osalta. Seuraava esitys on
jasennetty taman mukaisesti.

2

Alioikeuksien toiminta

2.1

Riita-asioiden oikeudenkayntimenettely

Suomessa yleisia alemmanasteen tuomioistuimia ovat kiiriijiioikeudet,joita
on 66. Karajaoikeuksien paatCiksista voi valittaa hovioikeuksiin (6 kpl) ja
niiden paatoksista edelleen korkeimpaan oikeuteen. Karajaoikeudet kasittelevat rikos-, riita- ja hakemusasioita seka mm. lainhuutoihin ja kiinnityksiin liittyvia kirjaamisia.
Lisaksi Suomessa on perustettu 1900-luvulla lukuisia erikoistuomioistuimia. Tallaisia ovat muun muassa vakuutusoikeus, tytituomioistuin ja markkinatuomioistuin. Vii me vuosina suuntauksena on ollut erikoistuomioistuimista luopuminen. Vuonna 1994
lakkautettiin liikevaihtovero-oikeus, seka vuonna 2000 vesioikeudet.
Joissain erityisUi asiantuntemusta vaativissajutuissa on yleisissa
tuomioistuimissa kaytetty tavallisuudesta poikkeavia ratkaisukokoonpanoja. Talloin tuomioistuinta on vahvennettu asiantuntijajasenilla. Erityisia kokoonpanoja kaytetaan muun muassa merioikeusjutuissa, patenttijutuissa seka sotilasoikeudenkayntiasioissa.

Suomalaista oikeudenkayntija1jestelmaa on uudistettu voimakkaasti 1990luvulla. Vuonna 1993 karajaoikeudet korvasivat aiemmat kihlakunnan- ja
raastuvanoikeudet. Samalla riitaoikeudenkayntimenettely uudistettiin ja
oikeudenkayntikulujen korvaamisesta annettiin uudet saannokset. Kesakuussa 1999 oikeudenkayntikulujen korvaamista koskevia saannoksia
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muutettiin jalleen. Myos hovioikeusprosessi, rikosprosessi seka julkinen
oikeusapujarjestelma on uudistettu.
Riita-asioiden oikeudenkayntimenettely alioikeudessa on jaettu
valmisteluun (OK 5 luku) ja paakasittelyyn (OK 6 Juku). Valmistelun
tarkoituksena on oikeudenkaynnin kohteen selvittaminen seka oikeudenkaynnissa esitettavan aineiston kokoaminen. Jos kyse on riidattomasta
saatavasta, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamisesta tai
haadosta, asia voidaan panna vireille tavallista suppeammalla haastehakemuksella. Riita-asia, jossa sovinto on sallittu, voidaan myos ratkaista
kirjallisessa valmistelussa muun muassa silloin, kun vastaaja on myontanyt
vaatimuksen, kiistanyt kanteen perustelematta kiistamistaan (muilla kuin
selvasti asian ratkaisemiseen vaikuttamattomilla seikoilla) tai jattanyt
kokonaan vastaamatta.
J olle i asiaa ole saatu ratkaistuksi kirj all isessa valmistel us sa, j atketaan kasittelya suullisessa valmistelussa. Valmistelun tarkoituksena on
selvittaa asianosaisten vaatimukset, niiden perusteet seka se, mista asianosaiset ovat eri mielta. Valmistelussa selvitetaan myos se, mita todisteita
asianosaiset tulevat esittamaan, mita todisteilla aiotaan nayttaa toteen seka
se, onko asiassa edellytyksia sovinnolle. Tuomioistuimen on johdettava
valmistelua niin, etta asia voidaan paakasittelyssa kasitella keskeytyksetta.
Jollei asiaa ole ratkaistu valmisteluvaiheessa, sen kasittelya jatketaan
paakasittelyssa,jonka tulee olla suullinen, valitanja keskitetty. Paakasittely voidaan pitaa valittomasti viimeisen valmisteluistunnon yhteydessa,jos
asia on selva tai jos asianosaiset suostuvat siihen.
Nykyista alioikeusmenettelya voidaan kuvata seuraavalla kuviolla
(kuvio 20). Se ei kuvaa tyhjentavasti kaikkia piirteita uudestajarjestelmasta, mutta sen avulla voidaan hahmottaa riita-asioiden tavanomaiset
etenemisvaylat alioikeusprosessissa. 5

5
Ervasti, K. 1997a. Alioikeusuudistuksen seuranta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja 140, 25.
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HAASTEHAKEMUS
Riitainen asia
-> laaja haastehakemus (OK 5:2)

Rildaton saaminen
-> suppea haastehakemus (OK 5:3)

KIRJALLINEN VALMISTELU

SUULLINEN VALMISTELU

PAAKASITIELY
V~litOn pMk~slttely

Kuvio 20 Riita-asian kulku karajaoikeudessa

2.2

Riita-asioiden

maara

Yleiskuva riita- ja hakemusasioiden maarista
Vuonna 1998 karajaoikeuksissa ratkaistiin kaikkiaan 938 223 asiaa. Niista
riita-asioita oli 135 453, hakemusasioita 77 818 ja rikosasioita 51 055.
Yhteensa nama asiaryhmat kattavat hieman yli neljanneksen kaikista
alioikeuksien kasittelemista asioista. Valtaosa karajaoikeuksien kasittelemista asioista onkin erilaisia kirjaamistyyppisia tehtavia kuten lainhuutojen
ja kiinnitysten rekisterointia.
On huomattava, etta myi:is riita- ja hakemusasioista valtaosa edellisista 95 prosenttia ja jalkimmaisista 91 prosenttia - ratkaistaan
kirjallisessa valmistelussa. Riita-asioissa on yleensa kyse riidattoman velan
pakkoperinnan vaatiman ulosottoperusteen hankkimisesta, ja ratkaisun
tekee tuomioistuimen kansliahenkilokuntaan kuuluva, notaari tai tuomari
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yksin. Hakemusasiat taas tavanomaisesti ratkaistaan suoraan hakemuksen
perusteella. Tutkimuksissa onkin toisinaan korostettu, etta valtaosa tuomioistuinten tyosta lansimaissa nykyisin on rutiinihallintoa eli rekisteroimisia, vahvistamisiaja esimerkiksi kiistamattomien avioerojenja saatavien
kasittelya. 6
Taulukko 11 Karajaoikeuksissa vuonna 1998 ratkaistut riita- ja hakemusasiat
ratkaisuvaiheen mukaan
Riita-asiat
Kaikki
135 453
Kirjallinen valmistelu
128 964
Suullinen valmistelu
2 125
Valiton paakasittely
3 168
Erillinen paakasittely
555
Asunto-oikeusmenettely
641

Hakemusasiat
77 818
71 371
4 703
I 360
384

Vuonna 1998 riita-asioista 29 prosentissa valitettiin hovioikeuteen. 7 Hovioikeudet ratkaisivat kaikkiaan 4 358 siviiliasiaa ja muuttivat alioikeuden
paatOsta 34 prosentissa tapauksista. Eri hovioikeuksien valilla oli tassa
suuria eroja. Vaasan, Helsinginja Kouvolan hovioikeudet muuttivat noin
joka viidennen riita-asian paatoksen. Rovaniemenja Turun hovioikeuksissa taas riitapaatOksista muuttui noin puoletja Ita-Suomen hovioikeudessa
hieman yli kolmannes. 8
Suomalaisten tuomioistuinten siviiliasioiden nykyista maaraa
voidaan verrata muiden eurooppalaisten maiden lukuihin. Nain saadaan
esille, minkalaista suuruusluokkaa Suomen riita-asioiden maarat ovat
eurooppalaisessa mittakaavassa - vaikka mitaan yksityiskohtaisia analyyseja kaytettavissa olevien tietojen perusteella ei voida tehda.

6

Friedman, L. & Percival, R.V. 1976. A Tale of Courts: Litigation in Alameda and San
Benito Counties. Law and Society Review. Vol 10; 267-271.
7

Torssonen, K. 1999a. Riita- ja hakemusasiat karajaoikeuksissa 1998. Tuomasjarjestelmasti.i tuotetut tilastot. Oikeusministerio: s. 1. Jos asianosaista vastaan on annettu
yksipuolinen tuomio, han voi hakea takaisinsaantia karajaoikeudessa OK 12:15
mukaisesti. Muissa tapauksissa muutosta haetaan hovioikeudesta valittamalla (OK 25
Juku).
8
Torssonen, K. 1999b. Karajaoikeuksien toimintatilastoja 1998. Rikos-, kiinteis!O- ja
tiedoksiantotilastot seka hovioikeuksien ratkaisut. Oikeusministerio: s. 32.
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Vuonna 1998 suomalaisissa karajaoikeuksissa ratkaistiin kaikkiaan
noin 4 200 riita- ja hakemusasiaa 100 000 asukasta kohden. 9 Maarat eivat
ole eurooppalaisessa mittakaavassa kovin suuria. Esimerkiksi vuonna 1995
Saksassa ratkaistiin noinl2 000 siviilijuttua 100 000 asukasta kohden,
Englannissa (1993) yli 6 000 ja Ruotsissa II 000 (1992). Toisaaltajoissain
maissa kuten Hollannissa ja ltaliassa siviiliasioiden maarat ovat selkeasti
Suomea pienempia. Hollannissa (1997) oli esimerkiksi 1 600 juttua
100 000 asukasta kohden. 10
Tallaiset luvut eivat sinansa kerro mitaan konfliktien maarasta
yhteiskunnassa, vaan lahinna tuomioistuinten tyomaarastaja siita, kuinka
tyonjako tuomioistuinten ja muiden viranomaisten tai muiden tahojen
val ilia on jarjestetty.
Kokonaisuudessaan nayttaisi silta, etta siviiliasioiden maara
yleisissa alioikeuksissa Suomessa ei ole nykyisin millaan tavoin suuruusluokaltaan poikkeuksellinen muihin Euroopan maihin verrattuna. On tosin
huomattava, etta vertailuun liittyy monia ongelmia eri maiden jarjestelmien erilaisuuden vuoksi.

Riita-asioiden mddran kehitys 1990-fuvulla
Suomen karajaoikeuksissa kasitellyista noin 135 000 riita-asiasta loppuun
asti riitaisena sailyy- ja etenee paakasittelyyn- no in 4 000 juttua. Samaan
aikaan, kun alioikeusuudistus vuonna 1993 toteutettiin, tuomioistuimissa
kasiteltyjen riitojen maara kaantyi laskuunjajuttumaarat ovat vahentyneet
hyvin jyrkasti siita lahtien. Vahentyminen johtuu suurelta osin siita, etta
1990-luvun alkupuolellajuttumaarat lisaantyivat runsaasti lamanjohdosta
ja kun nama velkomusjutut oli kasitelty, myos juttumaarat palasivat 1980luvun lopun tasolle. Nayttaisi kuitenkin si!Ui, etta juttumaarat ovat vii me
vuosina vahentyneet enemman kuin pelkastaan taloudellisen kehityksen
perusteella voisi odottaa. Vuonna 1993 toteutettu alioikeusuudistus nayttaisikin omalta osaltaan vaikuttaneen siihen, etta riita-asioita tulee yha
harvemmin tuomioistuinten kasiteltavaksi.

9

Ks. Torssonen, K. 1999a, I, 14 ja Torssonen, K. 1999b, 32.

10

Wollschlager, C. 1998. Exploring Global Landscapes of Litigation Rates. In: Brand,

J. & Stemper, D. (eds.). 1998. Soziologie des Rechts. Festschrift fur Erhard Blankenburg
zum 60. Geburtstag; 587-588. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden.
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Taulukko 12 Karajaoikeuksien kasittelemat riita-asiat eri ratkaisuvaiheiden
mukaan 1995-1999
Ratkaisuvaihe
1996
1997
1999
1995
1998
Kirjallinen valmistelu
185 716 153 593 132293 128 964 132 251
Suullinen valmistelu
3 549
2 815
2 405
2 125
2 033
5 966
5 638
4 152
3 424
Paakasittely
3 723
Asunto-oikeusmenettely
Yhteensa

980

885
196 211 162 931

613
139 463

641
135 453

238
137 946

Samana aikana hovioikeuksien kasittelemien riita-asioiden maara on
vahentynyt noin puoleen entisestaan. 1990-luvun puolivaliin asti niiden
maara oli vakiintunut no in 10 000 tasolle ja nykyisin niita on enaa alle
5 000.
Tuomareille, asianajajille ja yleisille oikeusavustajille tehdyssa
kyselyssa vuonna 1997 tiedusteltiin, onko heidan arvionsa mukaan yritystenja yksityishenkiiOiden kynnys panna riita-asia vireille tuomioistuimessa
muuttunut vuosina 1994-1997. 11 Noin puolet kaikkien vastaajaryhmien
edustajista oli sita mielta, etta yritysten kynnys laittaa juttu vireille on
noussut a1ioikeusuudistuksen voimaantulon jalkeen. Talta osin vastaajilla
nayttaa siis olevan toisistaan poikkeavia kasityksia ja kokemuksia. Huomattavaa on kuitenkin, etta nelja viidesosaa asianajajista ja y1eisista
oikeusavustajista seka tuomareista kolme neljasosaa oli sita mielta, etta
yksityishenkiloiden prosessikynnys on noussut. Nakemykset talta osin ovat
hyvin yhdenmukaisia. Keskeisena syyna prosessikynnyksen nousulle
nahtiin oikeudenkayntikuluissaja niiden kattamisessa tapahtunut kehitys.
Sinansa ei voi pitaa tavoiteltavana, etta kaikki mahdolliset konfliktit kasitellaan tuomioistuimissa. Toisaalta kansalaisilla pitaisi olla mahdollisuus saada asiansa ratkaistuksi tuomioistuimissa tarpeen vaatiessa. Ei ole
kyetty hahmottamaan mitaan yksiselitteista saantOa siihen, missa prosessikynnyksen pitaisi olla tai kuinka korkea kynnys jutun nostamiselle olisi
sopiva. Prosessikynnyksen akillinen nousu sinansa voi joka tapauksessa
aiheuttaa monenlaisia ongelmia.
1) Prosessikynnyksen akillisesti noustessa ei ehka ole kaikilta osin kayttokelpoisia tai riittavan hyvin toimivia vaihtoehtoja, jotka voisivat luontevasti
korvata tuomioistuimen juuri niiden riitojen ratkaisijana, jotka uudessa
tilanteessa jaavat tulematta tuomioistuimiin. Erilaiset riidanratkaisuinstituutiot, niiden merkitys ja keskinainen suhde muotoutuvat usein pitkan

11

Ks. Ervasti, K. 1998, 125-132.
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ajan kuluessaja ovat kulttuurisidonnaisia. Erilaiset oikeusjarjestelman osat
tai toimintatavat eivat ole sellaisenaan monissa tapauksissa siirrettavissa
kulttuurista toiseen.
2) Kuinka turvataan jonkinlaisten oikeudenmukaisuuden vahimmaisehtojen
tai oikeudenmukaisuusperiaa/leiden toteutuminen vahemman virallisissa
riidanratkaisujarjestelmissa etenkin jarjestelman murrosvaiheissa. On
huomattava, etta riitojen ratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella ei ole aina
harrnonista ja oikeudenmukaista toimintaa, vaan vahvempi osapuoli
saattaa paasta maaraamaan asian lopputuloksen.
3) Suo men solmimat kansainviiliset sopimukset- Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksiaja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus seka
Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi
tehty sopimus - samoin kuin Suomen perustuslaki asettavat reunaehtoja
sille, milloin kansalaisen tulisi saada asiansa tuomioistuimen kasiteltavakSl.

4) Vaikka puhe oikeuden legitimiteetistiija luottamuksesta oikeuslaitokseen
on useinjasentymat6ntaja epamaaraista, olisi kuitenkin syyta pohtia myos
sita, miten prosessikynnyksen nousu vaikuttaa kansalaisten suhtautumiseen oikeuslaitokseenja oikeusjarjestelmaan ylipaansa. Suomessa kansaIaiset ovat perinteisesti luottaneet tuomioistuimiinja viranomaisiin enemman kuin monissa muissa maissa. 12 Se on ylipaansa leimallista pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Jos prosessikynnys nousee liian korkeaksi,
se voi kuitenkin osaltaan heikentaa kansalaisten uskoa oikeusjarjestelmaan
ja viranomaistoimintaan. Vaikka jotkut riidat saattaisivatkin tuntua tuomioistuimen nakokulmasta aiheettomilta tai turhilta tai intressiltaan
pienilta, yksittaiselle kansalaiselle ne voivat o1la hyvinkin tarkeita.
5) Yksi kysymys on se, kuinka prosessikynnyksen nousu vaikuttaa muiden
viranomaisten tydhdn. Jos aikaisemmin tuomioistuimissa kasiteltyja
asioita siirtyy muiden viranomaisten kasiteltavaksi, heraa kysymys,
jakautuvatko asiat tarkoituksenmukaisesti eri viranomaistahojen kesken.
Tahan Iiittyy kysymys siita, mita vaihtoehtoiskustannzrksia syntyy, jos
tuomioistuinten juttumaaria pyritaan vahentamaan . Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja on esimerkiksi tuonut useissa yhteyksissa
esiin sen, etta oikeusasiamiehen kansliaan tulee paljon asioita, joiden
oikea kasittelypaikka olisi tuomioistuin.

Prosessikynnyksen nousuun liittyy siis mania ongelmallisia piirteitiL
Tuomioistuinjarjestelman edelleen kehittamisessa kysymys lieneekin yksi

11

Lappi-Seppala, T., Tala, J. Litmala, M. & Jaakkola, R. 1999. Luottamus tuomioistuimiin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 160, 72-75.
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keskeisimpia, vaikkei yksiselitteisia mittapuita prosessikynnyksen "oikealle tasolle" olekaan lOydettavissa.

2.3

Riitojen laatu ja jutun lopputulos

Karajaoikeuksissa kasiteltavien riitojen kokonaiskuvaa leimaavat paljolti
kirjallisessa valmistelussa paattyneet asiat, joita on valtaosa kaikista
tuomioistuimien kasittelemista riita-asioista. Jotta saataisiinjasentyneempi
kuva erilaisista riidoistaja niiden ratkaisemisesta, on hyodyllista tarkastella erikseen kirjallisessa valmistelussa seka toisaalta suullisessa valmistelussa ja paakasittelyssa ratkaistuja riitoja.

Kirjallisessa valmistelussa ratkaistut asiat
Kirjallisessa valmistelussa paattyneissajutuissa on paaosin kyse velkojen
perinnasta,jossa vastaaja ei vastaa kanteeseenja asiassa annetaan yksipuolinen tuomio. Yli kolmannes tallaisista jutuista koskeekin velka- tai
saamissuhdetta. Muita yleisia asiaryhmia ovat tyo- ja palvelusopimus,
huoneenvuokra ja irtain omaisuus. Nama nelja asiaryhmaa kattavat kaikkiaan 96 prosenttia kirjallisessa valmistelussa kasitellyista asioista.
Tuhansia

Kuvio 21 Karajaoikeuksien kirj allisessa valmistelussa ratkaisemat asiat 1998
asiaryhmittain (N=128 964)
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Vuonna 1997 tehdyn tutkimuksen mukaan mediaanivelka kirjallisessa
valmistelussa p~Uittyneissajutuissa on noin 3 000 markkaa. Valtaosinjutut
koskivat arkielamassa syntyvia pienehkoja velkoja ja yli neljannes saatavista koskikin sahko- tai puhelinlaskua. Neljassa viidesosassa (86 %)
tapauksista kantajana olikin yhteiso ja vastaajana yksityishenkilO. Noin
joka kymmenennessa tapauksessa (11 %) seka kantaja etta vastaaja olivat
yhteisoja. YksityishenkilOiden valisiajuttuja oli vain vahan (3 %). Oikeudenkayntikulujen, jotka jaavat yleensa velallisen maksettavaksi, mediaani
oli 1 468 markkaa ja ne nostivat maksettavaksi tulevaa rahasummaa no in
puolella. 13
Vuonna 1993 hyvaksytty kulukorvausuudistus nosti runsaasti
velalliselle riidattoman saatavan perinnasta aiheutuvia kuluja. 14 Kesalla
1999 on muutettu oikeudenkayntikulujen korvaamista koskevia maarayksia. Uudessa jarjestelmassa kirjallisessa valmistelussa ratkaistujen
velkomus- ja haatOjuttujen kulukorvausten maaraa harkitaan oikeusministerion maarayksen perusteella. On arvioitavissa, etta uudessajarjestelmassa keskimaaraiset kulut tulevat olemaan noin 1 200-1 300 markkaa, joten
kovin suurta vaikutusta uudistuksella ei ole, vaikka sen avulla voidaan
ehkaista poikkeuksellisen sumet kulukorvaukset yksittaistapauksissa.
Saatavien perintaan liittyvia tamankin suumisia oikeudenkayntikuluja
voidaan jossain maarin pitaa ongelmallisina velallisten nakokulmasta.
Myos Ulosotto 2000 -toimikunta on kiinnittanyt huomiota saatavien
perinnasta syntyvien oikeudenkayntikulujen maaraan. Toimikunta on
pohtinut laajasti, kuinka rahasaatavien perinta tulisijatkossajarjestaa seka
esittanyt siita erilaisia malleja. 15
Maarayksen (853/31/99 OM) mukaan velan paaoman ollessa 1 500
markkaa tai vahemman oikeudenkayntikulut tavanomaisessa asiassa ovat 1 000 markkaa ja vaativammassa asiassa 1 400 markkaa.
Velan paaoman ylittaessa 1 500 markkaa taksat ovat 1 200 markkaa
ja 1 600 markkaa. On huomattava, etta vain noin neljanneksessa
jutuista paaoma on aile 1 500 markkaa eli kolme neljasosaajutuista

13

Jaakkola, R. & Vuorinen, S. 1997. MiUi riiteleminen maksaa. Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 32, 7-9.
1

• Ervasti, K. 1994. Oikeudenkayntikulut uudessa alioikeusmenettelyssa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 126, 63-65.

15
Ulosotto 2000-toimikunnan mietintii (KM 1998:2). Ruotsissa saatavien perinta
hoidetaan ulosottoviranomaisessa ja siella korvausta omasta tyosta ja asiamiehen
palkkiosta ei erityistapauksia lukuun ottamatta maarata yli 350 kruunua suuremmaksi.
Vrt. Ervasti, K. !994, 41-42.
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tuomitaan jalkimmaisten taksojen mukaan. Valittua ratkaisua
voidaan kritisoida, koska tutkimuksen mukaan kulukorvauksen
suuruus on kaytannossa ollut riippumaton velan suuruudesta. 16

Suullisessa valmistelussaja pacikasittelyssa ratkaistut asiat
Suullisessa va1miste1ussa ja paakasittelyssa tyo- ja palvelusopimuksiin,
huoneenvuokraan seka velka- ja saamissuhteisiin liittyvat asiat kattavat
noin puo\et koko juttumaarasta. Myos vahingonkorvaukseen, perheoikeudellisiin asioihin ja omaisuuteen liittyvia juttuja on suhteellisen paljon.
1600 ~----------------------------------------~
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.1. ~~~- ... .............................. · · ··· ....... . ..... .. . . ... . .
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Kuvio 22

Karajaoikeuksien suullisessa valmistelussaja paakasittelyssa ratkaisemat asiat 1998 asiaryhmittain (N= 6 298)

Valtaosa eli yli puolet paakasittelyyn edenneista riidoista on yhteison ja
yksityishenki\Oiden valisia. Vuonna 1997 naista tapauksista 31 prosentissa
kantajana oli yhteiso ja vastaajana yksityishenkilo. Yksityishenki!Oiden
yhteisoja vastaan nostamia kanteita taas oli 23 prosenttia jutuista.
Yksityishenki\Ot riitelivat keskenaan 31 prosentissa tapauksistaja yhteisot
keskenaan 15 prosentissa tapauksista. 17 Tyypillisesti tuomioistuinriidoissa

16

Ks. Jaakkola, R. & Vuorinen, S. 1997, 9.

17

Jaakkola, R. & Vuorinen, S. 1997, 10. Vrt. Ervasti, K. 1997a, 96.
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on siis ainakin to in en osapuoli yksityishenkilo ja tavallisimpia oval tilanteet, joissa vastakkain ovat yhteiso ja yksityishenkilo.
Aiioikeusuudistuksen myota oikeudenkayntikuiujen markkamiUira
on kasvanut. Vuonna 1995 tuomittujen kuiukorvausten mediaani oii
14 846 markkaa j a keskiarvo 19 314 markkaa. Moiempien osapuolten
(mediaani)kuiut yhteeniaskettuna ovat 59 prosenttia keskimaaraisesta
paaomasta. Si!Ioin, kun kantaja on tuomittu korvaamaan vastaajan kuiut,
oikeudenkiiynnista kantajiiie aiheutuneiden kokonaiskulujen keskiarvo on
43 603 markkaa ja mediaani 35 638 markkaa. Vastaavat summat siiioin,
kun vastaaja on tuomittu maksamaan kantajan kuiut, ovat 37 962 markkaa
ja 30 815 markkaa. 18
Kun yksityishenkiiot haviavat yrityksia useamminjuttunsa, heidan
maksettavakseen jaavat usein myos molempien osapuoiten kuiut, koska
paasaantOisesti haviaja tuomitaan maksamaan voittajan oikeudenkayntikuIut suomalaisessa jarjestelmassa. Nykyisin oikeusturvavakuutus ei enaa
kata oikeudenkayntikuiukorvauksia vastapuolelle. Kohonnut kuiuriski
nayttaisi olevan keskeisin syy prosessikynnyksen nousulle Suomessa vii me
vuosina. Tailainen kehitys on ongelmaiiista etenkin yksityisten kansaiaisten j a pienyri ttaj ien oikeudensaantimahdo l Iisuuks ien kanna Ita.

Jutun lopputulos
Yksi tuomioistuinsosiologisen tutkimuksen perustavinta Iaatua olevista
havainnoista on se, etta yksityishenkilOt haviaviit oikeusjuttunsa huomattavasti useammin kuin yhteisot. Ilmio on havaittu niin yhdysvaltalaisissa
kuin eurooppalaisissakin tutkimuksissa. 19 Myos Suomessa yksityishenki\6t
haviavat huomattavasti useammin kuin yhteisot. Kun yksityishenkilO
nostaa kanteen yhteisoa vastaan, asia paatyy riitaisessa asiassa useimmiten
yhteison voittoon tai osavoittoon. Yksityishenkiloiden kanteista vain pieni
osa- noin neijannes-viidennes- menestyy tuomioistuimissa. Yhteisojen
- joista paaosa on yrityksia- yksityishenkiloa vastaan nostamissa kanteis-

18
Ervasti, K. 1997b. Oikeudenkayntiku1ut paakasittelyyn edenneissa riita-asioissa.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 147, 88-90.
19
Ks. Wanner, C. 1975. The Public Ordering of Private Relations Part Two: Winning
Civil Court Cases. Law and Society Review. Vol 9: 293- 306.; Galanter, M. 1975.
Afterword: Explaining Liti gation . Law and Society Revi.ew. Vol 9: 347-368.;
Rottleuthner, H. 1987. Ein fuhrung in die Rechtsoziologie: 119. Dannstadt.
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sa taas Uihes kaksi kolmasosaa tapauksista paatyy kantajan voittoon. 20 Nain
ollen yhteisot niiyttiiviit voittavan oikeudenkaynnissii huomattavasti
yksityishenkiloitii useammin, olivatpa he kantajia tai vastaajia.
Siihen, etta yhteisot nayttavat menestyvan oikeudenkaynneissa
yksityishenkiloita paremmin, voi olla monia syita. Yksi syy saattaa olla
yhteisojen aloittamien oikeudenkayntien erilainen perusasetelma verrattuna yksityishenkilokantajien nostamiin juttuihin. Yhteisojen vaatimuksen
sisaltona lienee usein osapuolten sopimuksen mukaisen vastikkeen suorittaminen. Tallaisen vaatimuksen kiistaminen vaatii esimerkiksi sen osoittamista, etta yhteison omassa suorituksessa on ollut jokin virhe. Tallaisen
nayton esittaminen lienee usein vaikeampaa kuin sopimuksen sisallon
osoittaminen. Yksityishenki!Oiden nostamien kanteiden menestyminen
saattaa vaatia suhteellisen use in tallaisen hankalamman nayttovaatimuksen
tayttamista.
Toinen keskeinen syy on varmasti se, etta yhteisoilla on usein
paremmat materiaaliset resurssit seka tietotaito oikeudenkayntia varten.
Yrityksilla on myos paremmat mahdollisuudet saattaa oikeudelliset suhteensa sellaiseen muotoon- kuten kirjallinen sopimus- etta he voivat ajaa
etujaan niiden avulla oikeudenkaynnissa. Kun kyse on yksityisen henki!On
ja yrityksen valisesta riidasta, joka perustuu kirjalliseen sopimukseen,
sopimuksen on usein tosiasiassa laatinut yritys vakioehtoja kayttaen.
Talloin yksityinen henkilO voi helposti jaada alakynteen sopimuksen
tulkintaa koskevassa kiistassa. Toisaalta kuluttajienja elinkeinonharjoittajien valisten sopimusten epaselvia vakioehtoja on tulkittava kuluttajansuojalain (4luku 3 §) mukaan kuluttajan hyvaksi.
Asiaan saattaa vaikuttaa myos se, etta yrityksessa tai muussa
yhteisossa siita paattaminen, lahdetaanko oikeuteen riitelemaan vai toimitaanko muulla tavoin saattaa perustua useammin kuin yksityishenkilOilla
puhtaaseen kustannus-hyoty ajatteluunja arvioon omien vaateiden menestymismahdollisuuksista. YksityishenkilOt saattavat usein kayda oikeutta
asioissa, jotka ovat heille henkilokohtaisesti tarkeita. Talloin puhdas
taloudellinen ajattelu ei valttamatta ole paallimmaisena, vaan tunne koetusta vaaryydesta saattaa myos vaikuttaa asiaan.

20

Ervasti, K. 1997a, 117; Jaakkola, R. & Vuorinen, S. !997, 15.
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2.4

Nykytilan ongelmia

Suomalainen oikeudenkayntijarjestelma on kokenut hyvin suuria muutoksia 1990-luvun aikana ja vie pitkan aikaa ennen kuin toimintatavat yhtenaistyvatja linjat vakiintuvat. Toisaalta uudistusten toteuttamisessa on havaittu use ita ongelmia ja jarjestelmaa ollaan korjaamassa. Oikeusministerion kehitysyksikossa laaditussa "Tuomioistuimet 2000-luvulle" selvityksessa seka oikeusministerion riitaprosessityoryhman mietinnossa on
esitetty lukuisia kehittamistoimia. 21
Tassa katsauksessa ei voida puuttua yksittaisiin oikeudenkayntijarjestyksen kysymyksiin, vaan pyritaan tuomaan esiin keskeisimmat onge1mat. Kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksien nakokulmasta riitaasioiden menettelyuudistuksella on ollut useita ongelmallisia vaikutuksia:
1)

Tuomioistuinmene!telyn kesto. Alioikeusuudistuksen myota kasittelyajat ovat pidentyneet. 22 Vuonna 1998 ki1jallisessa valmistelussa
ratkaistujen riita-asioiden keskimaarainen kasittelyaika oli 2,2
kuukautta, suull isessa valmistelussa 9,4, valitttimassa paakasittelyssa
10,6 ja erillisessa paakasittelyssa 14,7 kuukautta. 23 Kehitykseen
lienee vaikuttanut mm. se, etta yksinkertaisemmissakin asioissajutun
vireillepano ja valmistelu ja kasittely vaativat enemman tyota ja
aikaa kuin aikaisemmassa menettelyssa. Usein on viitattu myos
siihen, etta prosessinjohto riita-asian valmistelussa ei toimi parhaalla
mahdollisella tavalla. 24

2)

Kustannukset. Alioikeusuudistuksen myota oikeudenkayntikulujen
markkamaara on kasvanut. SamaHa asianosaisten oikeudenkayntikulujen ulkopuolisia korvausjarjeste\mia on supistettu. Nama seikat
ovat lisanneet sita riskia, etta asianosaisen maksettavaksi tulee

21

Tuomioistuimet 2000-luvulle . Ajatuksia ja ideoita kehittamisvaihtoehdoista. 1998.
Oikeusministerio; Riita-asiain oikeudenkayntimenettelyn uudistaminen. Oikeusministerio. Lainvalmisteluosaston julkaisu 4/2000.
22

Ks. Ervasti, K . 1997a, 68-71.

23

Torssonen, K. 1999a, 1.

24

Ks. Laukkanen, S. & Liljenfeldt, R. 1998. Vaihtoehtoisista riidanratkaisumalleista
erityisesti silmalla pitaen tanskalaista tuomioehdotusta. Defensor Legis. 9 vuosikerta,
94 7. Heidan mukaansa tuomarit eivat toimi riittavanjoustavastijuttujen Jaadun mukaan,
vaan uhraavat liikaa voimavaroja pieniin mtiinijuttuihin.
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suhteettoman suuria oikeudenkayntikuluja taloudelliseen asemaansa
nahden.
3)

Prosessikynnys. Prosessikynnys eli kynnys saattaa oikeudenkaynti
vireille on noussut ainakin yksityishenkiloiden osalta. Tahan on
johtanut oikeudenkaynnin esteiden lisaantyminen eli kuluriskin
kasvu ja prosessin monimutkaistuminen. Uudessa jarjestelmassa
tarvitaan aikaisempaa useammin oikeudellista avustajaa.

3

Ylemmat oikeusasteet

Asiamiiiirien kehitys. Kuten aiemmin on kaynyt ilmi, riita-asioiden maara
alkoi vaheta karajaoikeuksissa jyrkasti heti vuodesta 1994, kun alioikeusuudistus tuli voimaan . Sarna kehitys ni:ikyy pienella viiveella myos
ylempien oikeusasteiden kasittelemien siviiliasioiden25 maarissa. Hovioikeuksissa ratkaistiin 1990-luvun alussa hieman yli 6 000 siviiliasiaa
vuosittain. Niiden maara lisaantyi 1990-luvun puolivalia kohdenja vuonna
1995 hovioikeuksissa ratkaistiin jo yli 10 000 siviiliriitaa. Sen jalkeen
maara on laskenut ja vuonna 1998 siviiliasioita ratkaistiin enaa 5 468.
Korkeimmassa oikeudessa taas yleisista tuomioistuimista valituksen
kautta tulleita siviiliasioita26 ratkaistiin 1990-luvun alussa hieman yli 1 000
vuosittain. Niiden maara lisaantyi 1990-luvun loppua kohden ja vuonna
1996 kasiteltiin kaikkiaan 2 686 siviiliasiaa. Sen jalkeen myos korkeimman oikeuden kasittelemienjuttujen maara on vahentynytja vuonna 1998
ratkaistiin enaa 1 841 siviiliasiaa.

2

; Tassa siviiliasioilla on tarkoitettu asioita,jotka karajaoikeudessa on kasitelty riita- tai
hakemusasioina. Luvut on kerattyTilastokeskuksen Tilastollinen vuosikirja-julkaisusta.
Niissa on kaytetty jossain maarin sekavasti terrneja "riita-asia", "hakemusasia" ja
"siviiliasia", eivatka netarkoita kaikissa taulukoissa sam aa asiaa. Luvutpoikkeavat myiis
jonkin verran Tilastokeskuksen kotisivuilla ilmoitetuista luvuista.
26

Laskelmissa ovat mukana vain yleisissa tuom ioistuim issa k as itell yt riidat, et
erikoistuomio istuinj uttuj a, kuten Tilastokeskuksen tilasto issa.
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Kuvio 23 Hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden ratkaisemat siviiliasiat

1991-1998

Siviiliasioiden maara on siis vahenemassa ylemmissa oikeusasteissaja se
johtuu juttujen maaran vahenemisesta alioikeuksissa. Saatavana ei ole
pitkan aikavalin tilastoja siita, kuinka suuri osa ylempien oikeusasteiden
kasittelemista siviiliasioista on kasitelty alioikeudessa riita-asioina ja
kuinka suuri osa hakemusasioina. Vuonna 1998 kuitenkin hovioikeuksien
kasittelemista siviilijutuista 29 prosenttia oli alioikeuksien hakemusasioita.
Suuri osa niista on velkajarjestelyasioita. Luultavasti sellaiset siviiliasiat,
jotka karajaoikeuksissa on kasitelty riita-asioina ovatkin vahentyneet
ylemmissa oikeusasteissa voimakkaammin kuin mita kuviosta 23 nakyy.

Hovioikeudet
Karajaoikeuksien tuomioista voi valittaa hovioikeuteen. Vuonna 1998
karajaoikeuksien ratkaisemista riita-asioista valitettiin hovioikeuteen 29
prosentissa tapauksista. Taysimittaisissa oikeudenkaynneissa eli jutuissa,
joissa asia on ratkaistu paakasittelyssa, valitettiin yli puolessa tapauksista.
Valittaminen on siis varsin yleista Suomessa. Oikeuspoliittisessa keskustelussa korkeaa valitusprosenttia onkin pidetty ongelmana. Esimerkiksi
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Tuomioistuimet 2000-luvulle selvityksessa on korostettu, etta muutoksenhakualttiutta tulisi pyrkia vahentamaan. 27
Eniten siviiliasioita ratkaistiin Helsingin hovioikeudessa, noin
kolmannes kaikista hovioikeuksien siviiliasioista. Turun hovioikeudessa
puolestaan ratkaistiin neljannes ja muissa hovioikeuksissa kussakin noin
kymmenes hovioikeuksien siviiliasioista.
Vuonna 1998 yli puolessa kasittelemistaan tapauksista hovioikeudet
sailyttivat alioikeuden ratkaisun. Noin kolmanneksessa alioikeuden ratkaisua muutettiin. Hovioikeuksien ratkaisujen laadun rakenne on pysynyt
jokseenkin samanlaisena koko 1990-luvun jalkipuo1iskon.
Ei muutosta
56%

Muu
2%
Palautettu
7%

Tutkimatta jatetty
2%
Muutettu
33%

Kuvio 24 Hovioikeuksien ratkaisujen laatu 1998

Eri hovioikeuksissa muutettujen ratkaisujen maara vaihteli vuonna 1998
hyvin paljon. Turun ja Rovaniemen hovioikeudet muuttivat alioikeuden
paati:ista yli puolessa siviiliasioista. Helsingin, Vaasanja Kouvolan hovioikeuksissa taas muutettiin vainjoka viidetta alioikeusratkaisua. Ita-Suomen
hovioikeus taas muutti alioikeuden ratkaisuja hieman yli kolmanneksessa
tapauksista. 28 Nain esitettyna muutosprosentit nayttavat varsin suurilta. On
kuitenkin huomattava, etta tilastossa muutokseksi on tilastoitu jokainen
pienikin muutos- joka saattaa koskea esimerkiksi perusteluita tai liitan-

27

Tuomioistuimet 2000-luvulle. Ajatuksia ja ideoita kehitUimisvaihtoehdoista.
Perusselvitys. 3.3.1998. Oikeusministerio. Kehitysyksikko.
28

Torssonen 1998b, 32.
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naiskysymyksia -, eika se valttamatta anna oikeaa kuvaa ti1anteesta.
Lieneekin niin, etta jutun varsinaisen paaasiasisallon muutokset ovat
huomattavasti harvinaisempia kuin mita esitetyista prosenttiluvuista
saattaisi paatella.
Kasitte1yaika hovioikeudessa siviiliasioissa on keskimaarin 6,6
kuukautta. Helsingin hovioikeudessa kasittelyajat nayttaisivat olevan
hieman muita hovioikeuksia pidemmat.
Siita, kuinka use in hovioikeuksien paatoksista on haettu va1ituslupaa
korkeimmalta oikeudelta, ei ole kattavaa tietoa. Siviiliasioissa muutoksenhakulupaa haettiin vuonna 1999 Ita-Suomen hovioikeudessa 35 prosentissa
tapauksista, Vaasan hovioikeudessa 32 prosentissaja Turun hovioikeudesta 19 prosentissa. 29
Uusi oikeudenkayntimenettely hovioikeuksissa tuli voimaan
1.5. I 998. Uudessa jarjeste1massa hovioikeusmenettely jaettiin samalla
tavoin kuin alioikeusmenettelykin valmisteluun ja paakasittelyyn. Uudistuksen myota suullinen kasittely hovioikeuksissa onkin lisaantymassa.
Toistaiseksi uudesta menettelystaja sen toimivuudesta ei kuitenkaan ole
saatavissa kattavia tietoja. Suullisten kasitte1yiden lisaantyminen tullee
kuitenkin vaikuttamaan jonkin verran asioiden kasittelyaikoihin seka
etenkin asianosaisten oikeudenkayntikuluihin.

Korkein oikeus
Muutoksenhaku hovioikeuden ratkaisuista korkeimpaan oikeuteen edellyttaa normaalitapauksissa valitusluvan saamista. Vuonna 1998 korkein
oikeus ratkaisi 1 841 yleisista tuomioistuimista saapunutta siviiliasiaa.
Niista 90 prosentissa korkein oikeus ei myontanyt valituslupaa. Lopputulosta muutettiin 2 prosentissa tapauksistaja lopputulos kumottiin 2 prosentissa. Korkein oikeus sailytti hovioikeuden ratkaisun 3 prosentissa tapauksista ja 1 prosentissa juttu palautettiin uuteen kasittelyyn alemmassa
oikeusasteessa.
Korkein oikeus myonsi valitusluvan ja antoi sisallollisen ratkaisun
160 tapauksessa. Niista 1askettuna korkein oikeus kumosi tai muutti
paatosta hieman alle puolessa tapauksista. Muutettujen ratkaisujen maarassa ei ole tapahtunut merkittavia muutoksia 1990-luvun aikana.

9
'
lta-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 1999. Vaasan hovioikeuden
toimintakertomus vuodelta 1999. Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 1999.
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Keskimaarainen kasittelyaika siviiliasioissa on oil ut vuonna 1998
korkeimmassa oikeudessa 5,2 kuukautta. Korkeimman oikeuden vuosikatsauksen mukaan vuonna 1999 valituslupa-asioissa, joissa valituslupa on
hyHitty, keskimaarainen kasittelyaika on ollut 5,1 kuukautta. Tapauksissa,
joissa lupa on myonnetty ja valitus on tutkittu, kasittely on kestanyt taas
keskimaarin 16 kuukautta. 30

4

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmat

Erilaisia vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmia ei ole mahdollista esittaa
tuomioistuin1aitoksen tapaisena hierarkkisena organisaatiopuuna. Pikemminkin kyse on lukuisista yksittaisista menettelyistaja muutamista organisoiduistajarjestelmista,joita yhdistaa se funktionaalinen yhteys, etta niissa
kaikissa voidaan kasitella oikeussubjektien valisia riitoja toisin kuin
perinteisessa tuomioistuinmenettelyssa.
On erilaisia kasityksia siita, mita riidatja konfliktit, niiden ratkaiseminen seka niiden vaihtoehtoiset ratkaisumenetelmat ovat tai miten niita
pitaisi jasentaa. Vaihtoehtoisilla konfliktinratkaisumenetelmilla voidaan
esimerkiksi viitatajoko vain viralliskoneiston ulkopuolisiin vaihtoehtoihin
tai myos erilaisiin menetelmiin viralliskoneistossa. Vaihtoehtoiselle
riidanratkaisulle ei olekaan yleisesti hyvaksyttya abstraktia miHiritelmaa.
Oikeussosiologisessa kirjallisuudessa riidanratkaisumenetelmat on kuitenkin ymmarretty usein hyvin laajasti. Niin vastapuolen valttaminen, tilanteen sietaminen, osapuolten keskinaiset neuvottelutja ulkopuolisen antama
ratkaisu kuin hallinnollinen ja poliittinen paatoksentekokin on nahty
ri idanratkaisun tapana. 31
On huomattava, etta pohjoismaisen hyvinvointivaltion hallinnolliset
instituutiotja menettelyt kattavat paljon sellaisia toimintoja,joista kansainvalisesti on keskusteltu vaihtoehtoisina menetelmina. Sen vuoksi myos
tassa yhteydessa on tarpeen kasitella vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmia laajasta nakokulmasta, joka kattaa seka viralliskoneiston sisaiset etta
ulkopuoliset menettelyt. Suomessa on nykyisin kaytossa muun muassa
seuraavanlaisia vaihtoehtoisia menetelmia konfliktien ratkaisemiseksi.

Jo

Korkein oikeus. Vuosikatsaus 1999.

Jl

Ervasti, K. 1999, 652 siina mainittuine lahteineen.
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1) Osapuo/ten keskinainen riidanratkaisu. Tyypillinen riidanratkaisumenetelma on osapuolten keskinainen neuvottelu sovinnollisen
ratkaisun loytamiseksi. ltsensa loukatuksi kokenut ottaa oma-aloitteisesti
yhteytta vastapuoleensa, ja he pyrkivat sopimaan asian. Talloin riitojen
ratkaiseminen voi nivoutua tiiviiksi osaksi osapuolten paivittaista kanssakiiymisUi. Ainakin kuluttajansuojan alueella tama on selvasti yleisin
riidanratkaisumenetelma, ja se myos nayttaa tuottavan yleisesti varsin
hyvia tuloksia. 32 Tama menetelma mahdollistaa onnistuessaan molempia
osapuolia tyydyttavan ratkaisun saavuttamisen nopeasti ja halvalla. Se
vaatii itsensa loukatuksi kokeneelta osapuolelta valmiutta vaatimuksen
esittamiseen ja perustelemiseen, ja molemmilta osapuolilta halukkuutta
neuvotella. "Riidanratkaisuksi" hyvin valjassa merkityksessa voidaan
luonnehtia myos tapauksia,joissa itsensa loukatuksi kokenut on esimerkiksi lopettanut liikesuhteen vastapuolensa kanssa tai levittanyt tasHi negatiivista informaatiota ottamatta tahan lainkaan yhteytta asian selvittamiseksi.
2) Oikeude/liset neuvontapalvelut. Suomessa on lukuisia oikeudellista
neuvontaa antavia asiantuntijoita, jotka auttavat riitojen ratkaisemisessa
joko antamalla neuvoja osapuolten keskinaisten neuvottelujen perustaksi
tai sovittelemalla riitaa itse. Naita palveluita antavat lukuisat viranomaiskoneistoon kuuluvat toimijat, kuten esimerkiksi kuluttajaneuvojat, velkaneuvojat ja yleiset oikeusavustajat. Lisaksi tallaisia palveluja annetaan
runsaasti myos viranomaiskoneiston ulkopuolella, kuten asianajo- ja
lakiasiaintoimistoissa seka erilaistenjarjesti:ijen- kuten vaikkapa Suomen
Kiinteistoliiton- neuvontapalveluissa. Menetelmien toimivuuden takaamiseksi on tarpeen turvata ihmisten tietoisuus palveluista, niita antavien
viranomaisten resurssit seka viranomaiskoneiston ulkopuolisten palveluiden kyllin laaja saatavuus esimerkiksi varallisuudesta riippumatta.
3) Sovittelujiirjestelmiit. Suomessa on lukuisia virallisesti tai epavirallisesti
organisoituja sovittelujarjestelmia. Tunnetuin naista lienee 1980-luvun
alusta Jahtien kuntien sosiaalitoimen alaisuudessa toiminut rikosten ja
riitojen sovittelujarjestelma, joss a selva painopiste on kuitenkin riita-asioiden sijasta rikosten sovittelussa. Toki jarjestelman puitteissa sovitellaan
myos rikoksiin perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia, jotka voitaisiin
periaatteessa kasitella itsenaisina riita-asioina. 33 Monien instituutioiden-

31

33

Teittinen, S. 1999, 23-24.

Mielityinen, 1.1999. Rikosja sovitte1u. Oikeuspoliittisen tutkimus1aitoksenju1kaisuja
167,35. Ks. myos Taka1a, J-P. 1998. Moraa1itunteet rikosten sovittelussa. Oikeuspoliitti-
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esimerkiksi kuluttajaneuvonnanja kuluttaj avalituslautakunnan- puitteissa
sovitellaan riitoja. Lisaksi elinkeinoelaman piirissa on erilaisia epavirallisia
menettelyita riitojen ratkaisemiseksi, kuten esimerkiksi Rakennusmestarien
keskusliiton yllapitama "Rakennusalan sovittelukamari". Myos Suomen
Asianajajaliitolla on oma sovintomenettelynsa, jossa osapuolet voivat
antaa riitansa sovittelijaksi nimetynja erityista sovittelukoulutusta saaneen
asianajajan soviteltavaksi. Toistaiseksi jarjestelma on kuitenkin vasta
kaynnistymassa, ja siina on ratkaistu vain yksittaisia juttuja. 34 Lisaksi
kuntien ja kirkon piirissa harjoitetaan perheasioiden sovittelua.
Sovittelujarjestelmille on luonteenomaista, etta sovittelija ei voi
antaa taytantOonpanokelpoista ratkaisua vaan korkeintaan oman suosituksensa asian ratkaisemiseksi. Onnistuessaan sovittelu mahdollistaa riidan
ratkaisemisen osapuolia sitovalla sopimuksella huomattavasti oikeudenkayntia vaivattomammin. On kuitenkin huomattava, etta on olemassa
lukuisia erilaisia ja eri konfliktityyppeihin kehitettyja sovintomalleja,
joissa sovittelun funktio ja sovittelijan tehtavat vaihtelevat.
4) Lautakunnat. Suomessa toimii lukuisia lainsaadantOon perustuvia, eri
hallinnonaloilla toimivia lautakuntia. Osa niista on tuomioistuintyyppisia
ja osa tuomioistuinjarjestelmaa taydentavia tai sille vaihtoehtoisia menettelytapoja. Riitoja kasittelevat muun muassa kuluttajavalituslautakunta ja
potilasvahinkolautakunta. Ne eivat anna taytantOonpanokelpoisia tuomioita
vaan ratkaisusuosituksia. 35 Myos Suomen Asianajajaliiton kurinpitolautakunnan voidaan nahda ratkaisevan riitoja. Lautakunnille on ominaista, etta
niiden asiallinen toimivalta on suhteellisen rajattu, ja etta ratkaisutoimintaan on pyritty saamaan kyseisen alan erityisasiantuntemustaja/tai etujarjestOjen edustajia.
5) Valtuutetutja asiamiehet. Suomessa toimii lukuisia tietyn hallinnonalan
asioista vastaavia valtuutettuja ja asiamiehia, kuten kuluttaja-asiamies,
ulkomaalaisvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu. Heidan tehtavanaan on
ennen kaikkea valvoa oman alansa normiston toteutumista seka osallistua
lainsaadannon epakohtien seurantaanja poistamiseen. Useilla heista on

sen tutkimuslaitoksen julkaisuja 151.
34

Ks. Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysta Taivalkoski, P. 1999. Sovittelumenettelyn erityispiirteet ja Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely. Oikeus 1999,

286-289.
3

;

Ks. Viitanen, K. 1999.
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myos jonkinlaisia- tosin suhteellisen rajoitettuja- riidanratkaisutehtavia.
Myos Eduskunnan oikeusasiamiehen voidaan nahda toteuttavanjonkinlaista "val illista" ri idanratkaisutehtavaa.
6) Viilimiesmenettely. Liike-elaman riitoja on perinteisesti ratkottu suhteellisen runsaasti valimiesmenettelyssa. Osapuolten valitsemat valimiehet
ratkaisevat asian ja osapuolet vastaavat menettelyn aiheuttamista kustannuksista.
7) Vaihtoehdot tuomioistuimissa. Perinteiselle tuomioistuinprosessille on
kehitetty vaihtoehtoja myos tuomioistuinkoneiston sisalla. Keskeisimmat
vaihtoehdot ovat erilaiset summaariset menettelyt seka tuomioistuinten
riita-asioiden sovintomenettely.
Summaarinen menettely. Myos yleisten tuomioistuinten sisalla
valtaosa asioista ratkaistaan muulla tavoin kuin taysimittaisessa oikeudenkaynnissa. Siviiliasioista yli 90 prosenttia ratkaistaan jo kirjallisessa
valmistelussa. Tavallisimmin naissa tapauksissa on kyse riidattomista
velkomusasioista, joissa velkoja hakee tuomioistuimesta taytantOonpanokelpoisen ratkaisun. Asian kasitteleminen kevennetyssa menettelyssa
on halvempaaja nopeampaa kuin perinteisessa oikeudenkaynnissaja siksi
usein kansalaisen kannalta myos tarkoituksenmukaisempaa.
Tuomioistuinten sovintomenettely. Vuonna 1993 riitaprosessiuudistuksen yhteydessa otettiin kayttoon uusi riita-asioiden sovintomenettely
tuomioistuimissa. Tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa selvittaa
sovinnon edellytykset, ja tuomioistuimen on pyrittava saamaan asianosaiset sopimaan asia. U udistuksenjalkeen sovinnot ovat lisaantyneet karajaoikeuksissa. Talla hetkella suulliseen valmisteluun ja paakasittelyyn edenneista jutuista noin viidennes ratkaistaan tuomioistuimen vahvistamilla
sovinnoilla. Toisaalta sovintojen miHira vaihtelee eri karajaoikeuksissa ja
samankin karajaoikeuden sisalla, eika kaytanto ole kaikilta osin
yhtenainen. Tutkimusten valossa nayttaa silta, etta niin tuomareilla kuin
asiamiehillakin on erilaisia kasityksia siiUi, milla tavoin, millaisissa
tapauksissa ja kuinka laajasti sovintoihin pitaisi pyrkia. 36 Tutkimustiedon
perusteella voidaan kirjata tiivistetysti seuraavia nykyisen riita-asioiden
sovintomenettelyn etuja ja haittoja:

36

Ks. Ervasti, K. 1998, 53-76; Haavisto, V. 1999. Sovinnotja tuomioistuintyon muutos.
Lakimies 1999, 3-20.; Sinkko, A. 2000. Riita-asioiden sovinnot karajaoikeuksissa.
Defensor Legis 2000: 36-50.
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1) Etuja
Lopputulokseen p1UisUUin nopeammin kuin taysimittaisessa prosessissa.
Saastaa prosessista asianosaisille aiheutuvia kuluja.
Saastati tuomioistuinten tyoUi ja resursseja.
Sovinto on lopullinen ratkaisu.
Asianosaisten valit sailyvat parempina.
Epaselvissa tapauksissa voidaan loytaa kaikille osapuolille siedettava ratkaisu.
Sopimuksen tai velvoitteen noudattaminen tehostuu.

2) Haittoja tai ongelmia
• Tuomarit saattavat pyrkia sovintoon vakisin.
• Tuomarin rooli saattaa hamartya ja luottamus tuomarin puolueettomuuteen
vaarantua.
• Sovinto ei ole materiaalisesti "oikea" ratkaisu.
• Etenkin heikompi osapuoli saattaa tehda itselleen epaedullisen sovinnon tai
luopua oikeuksistaan.
• Kuluriski voi pakottaa heikomman osapuolen sovintoon.
• VakuutusyhtiOt eivat valttamatta suostu sovintoon oikeusturvavakuutustapauksissa.

Kustannusten ja ajan saastO lienevat keskeisimpia selittavia tekijoita
sovintojen suosiolle. Useinjuuri naita tekijoita on pidetty hyvin keskeisina
prosessikynnysta koskevassa keskustelussa. Toisaalta eri lakimiesryhmien
muuttuneel!a toimintakulttuurilla on myos olennainen merkitys sovintojen
lisaantymisessa karajaoikeuksissa. Tuomioistuimien riita-asioiden sovintomenettelya koskevat saannokset ja sille esitetyt tavoitteet ovat jokseenkin
niukat. Lisaksi eri lakimiesryhmien arviot siita, millaiseen sovintoon
oikeudenkaynnissa tulisi pyrkia ja milla tavoin, vaihtelevat monilta osin.
Kuten edelta ilmenee, Suomessa on nykyisin runsaasti erilaisia
taysimittaiselle oikeudenkaynnille vaihtoehtoisia menetelmia riitojen
ratkaisemiseksi. Menetelmien institutionaalinen tausta, yhteys aineelliseen
lainsaadantOon, suhde osapuoliinja alan etujarjestOihin seka niiden lopputulosten luanne vaihtelee runsaasti. Niille on yhta kaikki luonteenomaista,
etta varsin monet niista liittyvat kiinteasti alansa viranomaisjarjestelmaan
ja aineel\iseen lainsaadant6on.
Suomen nykyisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien eduista
ja haitoista on vaikea sanoa kokoavasti mitaan tasmallista arviota. Osuva
arvio vaatisi kunkin menetelman suhteuttamista oman alansa kokonaisuuteen.37 Usein riippuu myos tarkastelijan ideologisista lahtOkohdista ja
valitusta nakokulmasta, mita piirteita pidetaan etuina tai haittoina. Esimer-

37

Kuluttajansuojan oikeussuojajarjestelman toiminnasta ks. tarkemmin jakso IV.D.
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kiksi juridinen nakokulma ja voimakas legalistinen painotus johtavat
helposti erilaisiinjohtopaatoksiin kuin sosiaalisten konfliktien sovinnollista ja "yhteisollista" ratkaisemista korostava painotus. Kuitenkin on rnahdollista pohtia yleisella tasolla vaihtoehtoisten rnenetelmien etuja ja
haittoja esimerkiksi seuraavan taulukon tapaan.

Taulukko 13 Vaihtoehtoisten kontliktinratkaisumenetelmien eluja ja haittoja
Etuja
Hyvin jarjestettynti oikeudenkayntia halvempi, nopeampija helpompi menettely.
Sallii eptimuodollisen menettelyn scka mahdollistaa erityisasiantuntijoiden ja intressiedListajien kaytiin ratkaisijoina.
Osapuolilla oikeudenkayntia suurempi valta
vaikuttaa prosessin kulkuun.
Osapuolet vo ivat ratkaisun sisallon kautta
vaikuttaa tietyn alan kayttintoihin.
Pehmetimpi ja sovinnollisempi mcnettely ci
karjisUi osapuolten va leja.
Sal lii vaikeidcnkin asioiden kasittelemisen
yksityisesti.
Menettely on minimalistista ja epamuodollista.
Mahdollistaa kompromissin ja tilanteen, joss a
"kaikki voittavat".
Voidaan ratkaista koko konflikti, ei vain oikeudellista riitaa.

Hailloja
Eptionnistuessaan saattaa lisata kokonaisprosessin kestoaja kustannuksia.
Ratkaisijan puolueettomuus ja riippumattomuus saattavat vaarantua.
Vahvempi osapuoli saattaa kaytta1i asemaansa
eptiasiallisesti hyvakseen.
Julkiscn va ll an ohjausvaikutus heikkenee riidanratkaisun yksityistyessa.
Menettelyn "sovinnollisuus" saattaa olla
ntiennaista.
Julkin en kontrolli puuttuu.
Ratkaisijoiden kayttinnot vaihtelevat, koska ei
ole tiukasti virallisesti saanneltya.
Oikeassa oleva osapuoli ei paase taysimittaisesti oikeuksiinsa.
Vaihtoehtoiset menettelyt saattavat laajentaa
sosiaalista kontrollia kasitellessaan konflikteja, joita ei voitaisi kasitella tuomioistuimissa.

Taulukkoa luettaessa on syyta muistaa, etta siina mainittujen etujen ei ole
ajateltukaan kuvailevan kokonaisuutena ihanteellista saati tyypillista
vaihtoehtoista riidanratkaisumenetelmaa. Kyse ei ole vaihtoehtoisten
menetelmien valisen perheyhtalaisyyden kriteereista vaan pikernminkin eri
menetelmiin erilaisina yhdistelmina liittyvista yksittaisista eduista ja
haitoista. Kuten taulukosta ilmenee, yksittaisten vaihtoehtojen edutja haitat
riippuvat menetelman konkreettisesta toteutuksesta seka tarkastelijan
nakokulmasta. Hyvin toteutettuna vaihtoehtoiset menettelyt voivat tehokkaasti edistaa oikeuden saatavuutta seka riitojen ratkaisemista asianmukaisesti. Toisaalta on ilmeista, etta kuten oikeudenkaynni!Hi., rnyos vaihtoehtoisilla menettelyilla on om at luonteenomaiset ongelmansa. Ratkaisevaa on
menettelyjen toteutuksen onnistuminen. Lisaksi on syyta huomata, etta
myos perinteinen tuomioistuintie saattaa tarjota taulukossa mainittuja etuja
ja valttaa siina lueteltuja haittoja.
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Pohjoismainen hyvinvointivaltio on perinteisesti sisaltanyt runsaasti
erilaisia instituutioitaja menettelytapoja,joiden tehtavana on ollut parantaa
kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksia. Niin kansainvalisissa vertailututkimuksissa kuin historiallisissakin tarkasteluissa on kaynyt ilmi, etta
oikeudenkayntien hitaus ja kalleus nayttavat olevan kroonisia ongelmia
lansimaisessa riitaprosessissaja lahes kaikissa oikeudenkayntiuudistuksissa niita on pyritty lieventamaan. 38 Naista ongelmista on keskusteltu paljon
Suomessakin. Yksityisten kansalaisten kannalta keskeisin este tuomioistuimeen paasylle ovat korkeat kustannukset. Suomalaista riitojen ratkaisujarjestelmaa kehitettaessa huomio kiinnittyy neljaan eri suuntaan.
1)

On kehitettavaperinteista tuomioistuinprosessia siten, etta kansalaisten oikeudensaantimahdollisuudet pysyvat riittavan hyvina. ltse
prosessin lisaksi on harkittava sita, kuinka oikeudenkaynnin kustannukset kohdennetaan. Lisaksi on pohdittava erilaisia mahdollisia
vaihtoehtoja tuomioistuinten sisalla. Tahan liittyen riitojen sopimista
onkin pyritty vastikaan lisaamaan karajaoikeuksien riitaprosessissa.

2)

On pohdittava erilaisia riidanratkaisuvaihtoehtoja muissa viranomaisissa kuin tuomioistuimissa. Kun tarkastellaan perinteisen
tuomioistuinmenettelyn vaihtoehtoja, Suomessa kyse on usein
erilaisista hyvinvointivaltioon sisaltyvista hallinnollisista instituutioista ja menettelytavoista - ainakin silloin, kun kyse on yksityishenkilOita koskevista konflikteista. Konfliktien ratkaisua ajatellen
yksi tarkea kehityssuunta olisikin vahvistaa erilaisia oikeudellisia
neuvontapalveluitaja kehittaa niiden yhteyteen sovittelumenettelyita,
joissa asiat voidaan ratkaista edullisesti ja nopeasti. Ainakin olisi
syyta olla varovainen tallaisten palveluiden purkamisessa. 39

38
Nousiainen, K. 1993 . Prosessin herruus. Uinsimaisen oikeudenkayton "modemille"
ominaisten piirteiden tarkasteluaja alueellista vertailua. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja, no 191, 270 .
39

Teittinen on esimerkiksi korostanut, etta ilman kuluttajaneuvontaa suuri osa neuvojien
nykyisin kasitte1emista asioistajaisi kokonaan hoitamatta tai niita hoidettaisiin selvasti
hitaammissa, monimutkaisemmissa ja kalliimmissa menettelyissa. Teittinen, S. 1999,
147.
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3)

Suomessa on epailematta tarvetta kehittaa lisaa viranomaisten
ulkopuolisia epavirallisia riidanratkaisumenettelyita. On odotettavissa, etta tulevaisuudessa esimerkiksi erilaiset tuomioistuimen ulkopuoliset sovittelumenettelyt lisaantyvat. Kehitysta heijastaa mm.
Suomen Asianajajaliiton vastikaan toimeenpanema sovittelujarjestelma. Myos esimerkiksi valimiesmenettelyn mahdollisuuksiaja edelleen kehittamista on syyta harkita.

4)

Aineellista lainsaadantoii kehitettaessa olisi tarpeen korostaa kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksia. Vaikka riidanratkaisukoneisto antaisi hyvat menettelylliset mahdollisuudet oikeuksien toteuttamiseen, ei siita ole apua, jos aineellinen lainsaadantO ei sisalla
riittavasti esimerkiksi heikomman suojaa turvaavaa saantelya taijos
kansalaisia ei riittavasti informoida voimassa olevan oikeuden
sisallosta. Toisaalta olisi syyta valttaa kansalaisia yleisesti koskevan
saantelyn laatimista vaikeataj uiseksija erityisasiantuntemusta vaativaksi.

Vaikka erilaisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittaminen
on tarkeaa, tuomioistuinlaitoksen pitaisi olla kuitenkinjatkossakin keskeinen instituutio kansalaisten oikeusturvan viimekatisena takaajana. Yleensa
erilaiset tuomioistuinmenettelyn vaihtoehdot eivat myoskaan toimi taysin
irrallaan virallisjarjestelmasta, vaan "oikeuden varjossa". Talloin virallisjarjestelma ja aineellinen oikeus luovat kehikon riitojen yksityiselle
sopimiselle. Jollei asiaa saada ratkaistua epavirallisesti, vaihtoehtona on
aina tuomioistuinmenettely. 40
Toistaiseksi puuttuu runsaasti tietoa riitojen syntymisestaja muuttumisesta oikeusriidoiksi samoin kuin erilaisten riidanratkaisumenetelmien
toiminnasta kaytannossa seka siita, millaisena kansalaiset kokevat erilaiset
menettelyt. Jatkossa tarvittaisiinkin lisaa riitoihinja niiden ratkaisemiseen
keskittyvaa tutkimusta kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksien
nakokulmasta.

° Ks. Mnookin , R.H. & Kornhauser, L. 1979. Bargaining in the Shadow of Law. The
Case Divorce. The Yale Law Journal. Vol 88, 950-997 .
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Yleista

Hallintolainkayti:issa on yleensa kyse muutoksenhausta viranomaisen
hallintoasiassa antamaan paatokseen, jolla on ratkaistu jonkun oikeuteen,
etuun tai velvollisuuteen vaikuttava asia. Hallintolainkaytti:i on osa hallinnonjalkikateista oikeusturvajarjestelmaa,ja se kasittaa yksityisen keskeiset
oikeusturvakeinot hallintoasioissa. Hallintolainkayti:issa Jainkayttoviranomaisen tehUivana on oikeusriidan ratkaiseminenja tehokkaanja aineellisen oikeuden vaatimuksia vastaavan oikeussuojan antaminen.
Oikeusturvajarjestelman perustana olevasta muutoksenhakuoikeudesta on yleiset saannokset joulukuussa 1996 voimaan tulleessa hallintoJainkayttalaissa (586/1996). Tata ennen saantely oli puutteellista ja hajanaista. Hallintolainkayttoa koskevan lainsaadannon kehittamisen tavoitteena on ollut kansalaisten oikeusturvan parantaminen. 2
Hallintolainkayton keskeisin oikeusturvakeino on valitus. LahtOkohtana on yleisen valitusoikeuden periaate. Tata oikeutta on kuitenkin
eraissa asioissa rajoitettu valituskielloilla tai valituslupajarjestelmalla
erityisesti jatkovalitusvaiheessa.
Paavalituslajeja ovat hallintovalitus ja kunnallisvalitus. Hallintovalitusta kaytetaan haettaessa muutosta valtion hallintoviranomaisen paatakseen. Kunnallisvalitus on yleinen valituskeino
haettaessa muutosta kunnallisen viranomaisen paatakseen,joskin
erityissaannosten perusteella tal!Oinkin valitusmuotona voi olla
hallintovalitus.
Yalitusta taydentavat ylimaaraiset muutoksenhakukeinot, joilla
voidaan hakea muutosta lainvoimaiseen hallintopaatokseen.
Ylimaaraisia muutoksenhakukeinoja ovat prosessuaalinen kantelu, menetetyn maaraajan palauttaminenja purku. Yhtena oikeusturvakeinona on lisaksi hallintoriitamenettely,jossa ei kuitenkaan
ole kyse muutoksenhausta vaan julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevasta riidasta
(hallintolainkayttoL 69 §). Muita erityisia hallintolainkayttoasioita ovat tuomioistuimessa kasiteltavat alistusasiat.

1
LainsaadantCineuvos Arja Manner j a hallintoneuvos Ahti Rihto ovat lukeneet artikkelin
kasikirjoitusvaiheessaja esittaneet korjausehdotuksia, mista heille kiitokset.

2

Ks . esim . HE 217 / 1995 vp, 24.
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Hallintolainkayton jarjestelma on organisaatioltaan olennaisesti yleisten
tuomioistuintenjarjestelmaa monipiirteisempi. Yleisten hallintotuomioistuintenjarjestelma on kaksiasteinen. Yleisia alueellisia hallintotuomioistuimia ovat olleet marraskuuhun 1999 saakka laaninoikeudet, joihin ensimmaisen asteen hallinto-oikeudellinen muutoksenhaku on keskittynyt.
UUininoikeudet muodostettiin organisatorisesti riippumattomiksi
tuomioistuimiksi vuonna 1989, kun ne irrotettiin hallinnollisesti
laaninhallituksista. Samalla HUininoikeudet siirrettiin sisaasiainministerion hallinnonalalta oikeusministerion hallinnonalalle.
Tam a merkitsi si irtymista kaksiasteiseen hallintotuomioistuinjarjestelmaan. Laaninoikeuksia on ollut yksitoista: Uudenmaan,
Turun ja Porin, Hameen, Kymen, Mikkelin, Kuopion, PohjoisKarjalan, Vaasan, Keski-Suomen, Oulunja Lapin laaninoikeudet.
HallintolainkayttO Ahvenanmaalla kuu\uu vuonna 1994 muodostetulle Ahvenanmaan hallintotuomioistuimelle, joka toimii Ahvenanmaan karajaoikeuden yhteydessa.

Marraskuussa 1999 voimaan tu\leella hallinto-oikeuslailla ( 43011999)
laaninoikeuksien tilalle perustettiin kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta:
Helsingin, Turun, Hameenlinnan, Vaasan, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja
Rovaniemen hallinto-oikeudet. Lisaksi Jyvaskylassa, Mikkelissa ja Joensuussa on hallinto-oikeuden pysyva istuntopaikka. Aiemmin nail! a kaikilla
paikkakunnilla on toiminut laaninoikeus. Hallinto-oikeuksien perustamisen
tavoitteena oli hallintolainkayttoasioiden jakaminen tuomioistuimiin
alueellisesti tasapuolisesti seka riittavien voimavarojen ja asiantuntemuksen varmistaminen eri asiaryhmissa. 3 Kunkin hallinto-oikeuden tuomiopiiri
muodostuu yhdesta tai useammasta maakunnasta.
Hallinto-oikeuden paattiksesta voidaan valittaa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen (KHO), joka kayttaa ylinta tuomiovaltaa hallintolainkayttoasioissa. Eraissa asioissajatkomuutoksenhaku on kuitenkin kielletty
tai sen edellytyksena on valitusluvan saaminen KHO:lta.
Hallintolainkayttoa kuuluu myos muille viranomaisille kuin
hallinto-oikeuksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vakuutusoikeus
toimii erityistuomioistuimena useissa sosiaalivakuutusasioissa. Lisaksi
hallintopaattiksista tehtyja valituksia kasittelee joukko muutoksenhakulautakuntiaja hallintoviranomaisia. Hallintolainkayttotehtavia kuuluu siten
myos muille viranomaisille kuin tuomioistuimille.

3

Ks. HE 114/1998 vp, 19-20.
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Erityistuomioistuimia hallintolainkayti:in alalia ovat olleet vesituomioistuimet eli vesioikeudetja vesiylioikeus, jotka ovat kasitelleet myos riita- ja rikosasioita. Marraskuun alussa 1999 vesiylioikeusja Vaasan laaninoikeus kuitenkin yhdistettiin Vaasan hallintooi keudeks i, j anne ohj ataan muutoksenhaku my tis va Itakunnall isesti
vesi- ja ymparisti:insuojeluasioissa. Lisaksi vesioikeudet lakkautettiin maaliskuussa 2000 ja niiden tilalle perustettiin kolme uutta
ymparistolupavirastoa. Vesioikeuksien kasittelemat riita- ja rikosasiat siirrettiin yleisiin alioikeuksiin.
Yleisena suuntauksena on kuitenkin ollut laaninoikeusportaan vahvistaminenja muutoksenhaun keskittaminen hallintoviranomaistenja lautakuntatyyppisten erityiselinten sijasta laaninoikeuksiin, nyttemmin hallintooikeuksiin. Muutoksenhakujarjestelmaa on pyritty selkiyttamaanja yksinkertaistamaan. Lautakuntatyyppisia muutoksenhakuelimia on lakkautettu
ja niissa kasite!Uivia asioita on siirretty hallintotuomioistuimiin. Muutoksenhakujarjestelman paapiirteet ilmenevat kuviosta 25.
KHO
Vakuutusoikeus
Hallinto-oikeudetl
Laaninoikeudet

Valtion
viranomaiset

Kuntien
viranomaiset

Lautakunnat

Kuvio 25 Hallinnon muutoksenhakujarjestelman paapiirteet

Hallintolainkayttolain mukaan valitus tehdaankin a ina tuomioistuimeen, eli
KHO:een tai laaninoikeuteen, nyttemmin siis hallinto-oikeuteen, jollei
muualla erikseen toisin saadeta. Laki on korostanut laaninoikeuksien
keskeista asemaa muutoksenhakuasteena,ja se merkitsi luopumista hallinnon sisaisesta muutoksenhakujarjestelmasta,jossa valitus valtion alemman
viranomaisen paatOksesta tehtiin laaninhallitukselle, keskusvirastolle tai
muulle ylemmalle hallintoviranomaiselle ja ylemman hallintoviranomaisen
paateiksesta KHO:lle. 4

• Ks. HE 21 711995 vp, 25-26 .
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Laaninoikeus, nykyaan hallinto-oikeus, on nain yleinen valitusviranomainen valtioneuvoston alaisten viranomaisten paatOksista. Valtioneuvoston ja ministerioiden paatOksisUi valitetaan suoraan KHO:een . Myos
eraiden erityislakien nojalla valitus tehdaan KHO:lle. Vaikka muutoksenhaku ohjautui toisaalta erityislakien nojalla laaninoikeuksiin melko laajasti
jo ennen hallintolainkayttolain voimaantuloa, muutoksenhaun keskittaminen on tuonut laaninoikeuksiin uusia asiaryhmia. Erityissaannosten nojalla
hallintoviranomaiset toimivat kuitenkin edelleen myos muutoksenhakuviranomaisina.
Hallintolainkayton kehitykseen ja hallinnon oikeussuojajarjestelmaan on vaikuttanut erityisesti myos oikaisumenettelyn kehittaminen eri
osittaisuudistuksin.
Oikaisumenettelyssa viranomainen voi oikaista hallintomenettelyssa tapahtuneen virheen, mikajoustavoittaaja nopeuttaa menettelyaja vahentaa osapuolille aiheutuvia kustannuksia. Oikaisussa
voi olla kyse virheellisen paatoksen tehneen hallintoviranomaisen
itseoikaisusta tai oikaisuvaatimuksen tekemisesta samalle tai
ylemmalle hallintoviranomaiselle. Tehokas oikaisujarjestelma
vahentaa muutoksenhaun tarvetta. Oikaisumenettelyssa ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta muutoksenhausta eli hallintolainkaytosta vaan hallintomenettelysta, eivatka sen menettelymuodot
tayta hallintolainkayton vaatimuksia. Oikaisuvaatimuksiin annetuista paatoksista voidaankin valittaa normaalisti laanin/hallintooikeuteen. Oikaisuvaatimusmenettely on kaytossa muun muassa
verotuksen, kunnallishallinnon ja sosiaaliturvan a lalla.

Tassa jaksossa tarkastellaan paapiirteittain tilastojen val ossa hallintolainkayton alalia tapahtunutta kehitysta 1990-luvulla. Uusimmat tilastotiedot
ovat vuodelta 1998. Tutkimus on rajattu hallintolainkayttOa harjoittaviin
tuomioistuimiin. Muut viranomaiset, joille edelleen kuuluu hallintolainkayttotehtavia, eivat kuulu taman tarkastelun piiriin. Paapaino on yleisissa
hallintotuomioistuimissa eli laaninoikeuksissa ja korkeimmassa hallintooikeudessa. Lisaksi tarkastellaan suppeasti vakuutusoikeuttaja sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhakujarj estelmaa. Y mparistOlainsaadannon
muutosten vuoksi vesituomioistuimet jaavat jakson ulkopuolelle.
Perustietoja esitettian kasitellyista asiamaarista, asioiden laadusta,
ratkaisujen sisallosta, kasittelyajoista seka suullisista kasittelyista
ja katselmuksista. Tarkastelun kohde on laaja, minka vuoksi tassa
luodaan vain yleiskuva hallintotuomioistuinten asemasta kansalaisten oikeusongelmia kasittelevina ja oikeussuojaa antavina
instansseina. Tilastotietoja on ollut osin varsin heikosti saatavilla.
Lisaksi kaytettavissa olleissa tilastoissa olevat tiedot ovat usein
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poikenneet toisistaan erilaisten tilastointimenettelyjen vuoksi .
Esitettavat tiedot antanevat kuitenkin riittavan yleiskuvan hallintolainkayton nykytilasta ja kehityksesta 1990-luvulla. 5

2

Laaninoikeudet

2.1

Asiamaarat

Uianinoikeuksiin saapuneiden ja niissa ratkaistujen asioiden maarat ovat
vahentyneet huomattavasti vuosikymmenen alkupuolen maarista. Saapuneiden asioiden maarat yhteensa seka vero- ja muihin eli yleisiin hallintolainkayttoasioihin jaoteltuina seka ratkaistujen asioiden maarat vuosina
1990-1998 on esitetty kuviossa 26.
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Kuvio 26 Laaninoikeuksiin saapuneidenja niissa ratkaistujen asioiden maarat
1990-1998. Luvut sisaltavat myos Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen .

Saapuneiden asioiden maara kasvoi voimakkaasti vuosina 1992-1993.
Laaninoikeudet ruuhkautuivat, kun ratkaistujen asioiden maarassa ei

5

Uihteina on kaytetty korkeimman hallinto-oikeuden, laaninoikeuksienja vakuutusoikeuden vuosi- tai toimintakertomuksia, Tilastokeskuksen Oikeustilastollisia vuosikirjoja, oikeusministerion toimintakertomuksiaja muita ministeriossa laadittuja tilastoja seka
joitain yksittaisiin tiedusteluihin perustuvia tietoja.
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tapahtunut yhta merkittavaa lisaysta. Vuosina 1994-1995 asiamaara
kuitenkin vaheni huomattavasti; vuonna 1995 asioita saapui yli kolmannes
vahemman kuin huippuvuonna 1993. Vahennysjohtui erityisesti verovalitusten huomattavasta vahenemisesta; veroasioita saapui yli puolet vahemman kuin vuonna 1993.
Vuoden 1995 jalkeen asiamaaran kehitys on tasaantunut ja asioita
on saapunut laaninoikeuksiin vuosittain vajaa 20 000. Veroasioiden maara
on kuitenkin edelleen vahentynyt ja niiden suhteellinen osuus kaikista
asioista on pienentynyt. Muiden asioiden maara sen sijaan on lisaantynyt
ja niiden suhteellinen osuus kaikista asioista on vastaavasti kasvanut.
Laaninoikeuksissa ei ole enaa ollut asiaruuhkia, joskin vuosittainen tyotilanne on vaihdellut laaninoikeuksittain.
Merkittavimpana tekijana saapuneiden asioiden maaran vahenemisessa on ollut verotuksen muutoksenhakujarjestelman kehittaminen. Kun
vuonna 1990 valtaosa, noin 70 prosenttia laaninoikeuksiin saapuneista
asioista oli veroasioita, vuonna 1994 niiden suhteellinen osuus oli pienentynyt runsaaseen puoleen ja vuonna 1998 osuus oli enaa kolmannes
kaikista asioista. Yleisten hallintolainkayttoasioiden osuus kasvoi samana
aikana vastaavasti vajaasta kolmanneksesta kahteen kolmannekseen
saapuneista asioista.
Verovalitusten maaraa on vahentanyt erityisesti verotuksen oikaisujarjestelman uudistaminen vuoden 1994 alusta. Yleisena tavoitteena
on ollut oikaisu- ja muutoksenhakujarjestelman kehittaminen niin, etta
lainmukainenja tosiasioita vastaava verotuspaatOs saataisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessaja etta virheiden korjaaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja kustannuksiltaan edullista. 6
Uudistuksenjalkeen verotuspaatOkseen ei ole saanut hakea muutosta suoraan valittamalla. Ensimmaisena muutoksenhakuasteena on verotuksen oikaisulautakunta,joka kasittelee verotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Vasta oikaisulautakunnan tekemasta paatOksesta voidaan valittaa
laaninoikeuteen, nykyaan hallinto-oikeuteen (L verotusmenettelysta
(1558/1995)).
Oikaisulautakuntamenettely liittyy tulo- ja varallisuusverotukseen, perint6- ja lahjaverotukseen seka kiinteistOverotukseen.
Verovirasto voi kuitenkin ratkaista verovelvol\isen tekeman
oikaisuvaatimuksen silta osin kuin vaatimus hyvaksytaan. Oikaisulautakunnissa kasi te!Hian verovelvollisten tekemista oi-

6

Ks. HE 12211993 vp. ja HE 14311993 vp, 15.
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kaisuvaatimuksista siten vam ne, joita ei ole verovirastossa
hyvaksytty kokonaan.
Oikaisulautakuntamenettely ei koske ennakkoperintaa eika
arvonlisaverotusta tai muuta valillista verotusta. Ennakkoperintaasioissa haetaan muutosta vaatimalla ens in oikaisua verovirastolta ja vasta taman jalkeen voidaan valittaa laanin!hallinto-oikeuteen. Arvonlisaveroasioissa muutosta haetaan valittamalla suoraan tuomioistuimeen, mutta verovelvollisen tekema valitus
kasitellaan ensin oikaisumenettelyssa, jossa verovirasto voi itse
oikaista paatoksen, jolloin valitus raukeaa.

Muutoksenhakujarjestelman muutosten ohella myos verolainsaadannon
materiaaliset muutokset, kuten eraiden verovahennyssaannosten muutokset, ovat vahentaneet verovalitusten maaraa seka absoluuttisesti etta
suhteellisesti yleishallintoasioihin verrattuna. Asiat ovat vahentyneet myos
verotusmenettelyssa tapahtuneiden muutosten vuoksi, kun veroliput on
Uihetetty verovelvollisille hyvissa ajoin ennen verotuksen paattymista,
jolloin verotusta on voitu vapaamuotoisesti korjata. Yhteiskunnallisista
tekijoista vuosikymmenen alun taloudellisella !amalia on myos arvioitu
osaltaan olleen merkitysta veroasioiden vahenemisessa. 7
Saapuneiden asioiden maara on vaihdellut huomattavasti laaninoikeuksittain.
Vuonna 1998 kaikista asioista 36 prosenttia saapui Uudenmaan
HHininoikeuteen. Asiamaaraltaan toiseksi suurin laaninoikeus oli
Turun ja Porin laaninoikeus (12 % laaninoikeuksiin yhteensa
saapuneista asioita) ja kolmanneksi suurin oli Hameen Iaaninoikeus (11 %). Naiden kolmen tuomioistuimen yhteinen osuus
saapuneista asioista oli siten 59 prosenttia. TaUi vahemman, 5-7
prosenttia koko maarasta, asioita saapui Vaasan, Oulun, Kuopion
ja Pohjois-Karjalan laaninoikeuksiin. Naista Pohjois-Karjalan
laaninoikeuden osuus oli hieman edellisvuosia suurempi. Vahiten
asioita saapui vuonna 1998 Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen (74 asiaa) lisaksi Mikkelin, Kymen, Lapinja Keski-Suomen
laaninoikeuksiin, joiden asiamaarat vastasivat kukin no in neljaa
prosenttia kaikista saapuneista asioista.

Uudenmaan laaninoikeus on ollut 1990-luvulla selvasti suurin laaninoikeus. Laaninoikeuksien asiamaariin perustuvassa keskinaisessa suuruusjarjestyksessa on tapahtunut muutenkin vain pienia muutoksia vuosikymmenen aikana.

7

Ks. esim. HE 114/1998 vp, 11-12 ja KM 1997:4, 109-111.
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Muutoksenhaku eraisUi asiatyypeista on keskitetty erityislainsaadannolla Uudenmaan laaninoikeuteen. Tallaisia asioita ovat olleet vuodesta
1994 lahtien valillista verotusta koskevat asiat, kuten arvon1isaveroasiat,
jotka siirrettiin Uudenmaan laaninoikeuteen liikevaihtovero-oikeuden
lakkauttamisen yhteydessa, seka tuonti- ja valmisteveroasiat, jotka siirrettiin Uudenmaan laaninoikeuteen tullihallituksesta. Turvapaikka-asiat on
keskitetty Uudenmaan Hilininoikeuteen turvapaikkalautakunnan lakkauttamisesta eli vuodesta 1998 lahtien. Hallinto-oikeuksien perustamisen
jalkeen nama asiaryhmat ovat kuuluneet Helsingin hallinto-oikeuden
toimivaltaan.
Vuonna 1998 kaikista veroasioista 44 prosenttia saapui Uudenmaan HHininoikeuteen . Sen osuus veroasioista on kasvanut 1990luvulla, silla vuosikymmenen alussa vain vajaa kolmannes kaikista veroasioista saapui Uudenmaan HUininoikeuteen. Uudenmaan Wininoikeuteen vuonna 1998 saapuneista asioista veroasioiden osuus oli myos keskim1Hiraista suurempi, 42 prosenttia.
Uianinoikeuteen saapuneista veroasioista 56 prosenttia koski
valitonta verotustaja 44 prosenttia arvonlisaverotusta seka tullija valmisteverotusta. Muissa laaninoikeuksissa veroasioiden
osuus kaikista asioista vaihteli 15 prosentin (Pohjois-Karjalan
laiininoikeus) ja 36 prosentin (Turun ja Porin 1aaninoikeus)
val ilia.

Seuraavassa tarkastellaan Hihemmin laaninoikeuksissa kiisiteltyja asioita
seka vero- etta yleisten hallintolainkayttoasioiden osalta.

2.2

Asiaryhmat

Laaninoikeuksissa, nykyaan hallinto-oikeuksissa, kasiteltavista as101sta
suurin osa on viranomaisten paat6ksista tehtyja muutoksenhakemuksia eli
paaasiassa hallinto-oikeudellisia valituksia. Muunlaisista lainkayttoasioista
keskeisimpia ovat hallintoriita-asiatja alistusasiat. 8

8
Uianin/hallinto-oikeus on yleinen hallintoriita-asioita kasitteleva viranomainen, elise
ratkaisee ensimmaisena asteena julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa
velvollisuutta tai oikeutta koskevat riidat, joita ei voida ratkaista muutoksenhakuteitse
(hallintolainkayttoL 69 §). Esimerkkeina tallaisista ovat erilaisten yksityisille myonnettyjen etuuksien takaisinperintaa koskevat asiat ja julkisoikeudellisten velvollisuuksien
jakautumista koskevat riidat. Alistusasioita laaninlhallinto-oikeuksissa kasitellaan
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuol\on alalia. Henkilokohtaisen vapauden rajoittamista
koskevat toimenpiteet on yleensa alistettava tuomioistuimen vahvistettavaksi. Kaytannossa merkittavia alistusasioita ovat olleet muun muassa mielenterveyslaissa
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Vaikka laaninoikeuksiin saapuneiden asioiden maara on 1990luvulla vahentynyt, asioiden oikeudellinen laatu on monipuolistunut, kun
hallinnon sisaisesta muutoksenhausta luopuminenja erityismuutoksenhakuelinten lakkauttaminen on tuonut laaninoikeuksien kasiteltavaksi uusia
asiaryhmia. Toisaalta laaninoikeuksista on myos siirretty sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujarjestelman piiriin useita asiaryhmia, kuten aitiysavustus, lapsilisa, lasten kotihoidon tuki, sotilasavustus ja yleinen asumistuki.
Naista erityisesti asumistukiasioita kasiteltiin laaninoikeuksissa runsaasti
vuosikymmenen alussa.
Myos oikaisumenettelyn yleistyminen on vaikuttanut Jaaninoikeuksissa kasiteltyjen asioiden maaraanja laatuun eri asiaryhmissa, kun virheet
on voitu monissa tapauksissa korjata jo hallintomenettelyssa ennen varsinaista muutoksenhakua. Edella on jo mainittu verotuksen oikaisuvaatimusmenettelyn kayttoon ottamisesta vuonna 1994. Vuoden 1995 kuntalaissa (365/1995) on luovuttu kunnan sisaisesta muutoksenhausta, eika kunnanhallitus toimi enaa valitusviranomaisena haettaessa muutosta kunnan
toimielinten ja viranomaisten paatOksi in. Varsinaista muutoksenhakua
edeltaa kuitenkin oikaisuvaatimusmenettely, joka on kunnallisvalituksen
tekemisen pakollinen esivaihe.
Vasta oikaisuvaatimukseen annettuun paatOkseen voidaan hakea
muutosta kunnallisvalituksella. Tallo in valitusviranomaisena toimii laanin/hallinto-oikeus. Kunnanvaltuuston ja kuntayhtyman
ylimman toimielimen paatOksesta valitetaan kuitenkin suoraan
tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusmenettelya ei myoskaan sovelleta, jos paatOkseen voidaan hake a muutosta kunnallisvalituksin
muun lain kuin kuntalain nojalla. Oikaisuvaatimusmenettely
tulee laajalti sovellettavaksi erityissaannosten nojalla myos esimerkiksi sosiaalihuoltoasioissa.

Laaninoikeuksissa kasiteltyjen asioiden maarat ja suhteelliset osuudet
asiaryhmittain vuosina 1991-1998 ilmenevat kuviosta 27. 9

(1116/1990) saadetty tahdosta riippumatonta hoitoa koskeva a1istus ja 1astensuojelulain
17 §:ssa ( 139/1990) saadetty lapsen huostaanottopaa!Oksen vahvistaminen. Eraissa
tahdosta riippumattomissa toimissa laanin/hallinto-oikeus kayttaa myos ensi asteen
paatosvaltaa.
9

Tietoja saapuneiden asioiden asiaryhmista ei ole ollut saatavilla. Ratkaistujen asioiden
kokonaismaarat poikkeavat hi em an kuviossa 26 esitetyista maarista, minka johtuu eri
tilastojen eroavaisuuksista.
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Kuvio 27 UHininoikeuksissa ratkaistut asiat asiaryhmiWiin 1991-1998

Veroasioiden ohella suurena asiaryhmana laaninoikeuksissa ovat olleet
sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat. Kaikkiaan yleisena suuntauksena on ollut
verotusta koskevien asioiden osuuden pienentyminen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoasioiden osuuden kasvaminen. Rakentamista, asumista ja
ymparistoa koskevat asiat seka kuntien itsehallintoon liittyvat asiat ovat
muodostaneet myos omat, kohtalaisen suuret asiaryhmansa.

Verotus
Vaikka veroasioiden absoluuttinen ja suhteellinen maara on pienentynyt
huomattavasti, veroasiat ovat edelleen muodostaneet merkittavan osan
laaninoikeuksissa kasitellyista asioista. Valtaosa, keskimaarin lahes kolme
neljasosaa, Jaaninoikeuksissa vuosikymmenen aikana kasitellyista veroasioista on koskenut tulo- ja varallisuusverotusta. Vaikka myos vuonna
1998 noin kaksi kolmannesta veroasioista oli tulo- ja varallisuusveroasioita, maarallisesti niita kasiteltiin aile kolmasosa vuosikymmenen alun
maarasta.
Valittoman verotuksen muita lukumaaraisesti keskeisia asioita
ovat olleet perinto- ja lahjaveroasiat seka ennakkoperintaa ja
sosiaaliturvamaksua koskevat asiat. Niidenkin maara on kuitenkin vahentynyt merkittavasti. Vuonna 1998 kumpiakin naista
ratkaistiin enaa noin 300, mika perinto- ja lahjaveroasioissa
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merkitsi aile kymmenesosaa huippuvuosien 1993-1994 m1Uirasta
ja ennakkoperinta- ja sosiaaliturvamaksuasioissakin vain noin
kolmasosaa vuosikymmenen alun maarasta. Kuten tulo- ja varallisuusveroasioissa, perinta-ja lahjaveroasioissa asiamaaran selva
pudotus ajoittui juuri vuosikymmenen puolivalin tienoille.
Ennakkoperinta- ja sosiaaliturvamaksuasioissa asiamaaran vaheneminen on ollut tasaisempaa. Muissa veroasioissa asiamaarat
ovat keskimaarin jaaneet naita kolmea asiaryhmaa pienemmiksi.

Vuodesta 1994 Uudenmaan laaninoikeuteen keskitetyt va1illista verotusta
koskevat asiat ovat muodostaneet no in 10-15 prosentin osuuden kaikista
laaninoikeuksissa ratkaistuista veroasioista. Lukumaaraisesti asioita on
ratkaistu vuodessa no in 1 100-1 500 siten, etta asiamaara on vahentynyt
vuosikymmenen loppua kohti. Suurimpina valillisen verotuksen ryhmina
ovat erottuneet 1iikevaihtoveroasiat ja sittemmin arvonlisavero- ja vakuutusmaksuveroasiat.

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat ovat olleet laaninoikeuksissa kasiteltyjen
yleisten hallintolainkayttoasioiden suurin ryhma. Niiden suhteellinen osuus
kaikista asioista on kaksinkertaistunut ja asiamaara on kasvanut 1ahes
puolella vuoteen 1991 verrattuna. Asiamaaran kasvu onjohtunut erityisesti
mielenterveys- ja toimeentuloh1kiasioiden lisaantymisesta. Sosiaali- ja
terveydenhuollon alalia laaninoikeuksissa on kasitelty muutoksenhakemusten ohella runsaasti myos niiden vahvistettavaksi alistettuja tahdosta
riippumatonta hoitoa koskevia paatOksia.
Mielenterveysasiat ovat olleet koko vuosikymmenen ajan sosiaalija terveydenhuoltoasioiden suurin ryhma. Vuosikymmenenjalkipuoliskolla
asiamaara on kasvanut yli puolitoistakertaiseksi vuosikymmenen alkuun
verrattuna ja suhteellinen osuus sosiaali- ja terveydenhuoltoasioista on
noussut noin 40 prosenttiin. Vuonna 1998 mielenterveydenhoitoasioita
ratkaistiin noin 2 500, joista vajaa puolet oli alistusasioita.
Selvasti toiseksi suurimpana sosiaali- ja terveydenhuollon asiaryhmana ovat olleet toimeentulotukiasiat, joiden maara kasvoi voimakkaasti
vuosikymmenen alkupuolella. Asiamaara yli kaksinkertaisrui vuoden 1991
noin 750 asiasta vuoden 1994 noin 1 600 asiaan. Kasvu selittynee suurelta
osin vuosikymmenen alun taloudellisella !amalia. Taloudellisen tilanteen
paranemisesta huolimatta asiamaara on pysynyt taman jalkeenkin vuosikymmenen puolivalin tasollaja osuus sosiaali- ja terveydenhuoltoasioista
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on ollut vajaa 30 prosenttia. Vuonna 1998 toimeentulotukiasioita ratkaistiin noin 1 700.
Mielenterveys- ja toimeentulotukiasioiden yhteenlaskettu osuus
sosiaali- ja terveydenhuoltoasioista on vuosikymmenen loppupuoliskolla ollut noin 70 prosenttiaja vuosikymmenen alussakin
yli puolet. Muissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiaryhmissa
asiamaarat ovat jaaneet selvasti naita kahta asiaryhmaa pienemmiksi. Suurimpina asiaryhmina voidaan mainita huostaanottoasiat (noin 500 asiaa vuonna 1998) seka elatusturva-asiat ja
vammaispalveluasiat (molempia vajaa 400). Naiden asiamiHirat
ovat pysyneet kohtalaisen vakaina.

Rakentaminen, asuminenja ympiiristo
Rakentamista, asumista ja ymparistNi koskevien asioiden suhteellinen
osuus kaikista asioista on vaihdellut vuosikymmenen aikana no in 5-10
prosentin valilla siten, eWi osuus on hieman kasvanut vuosikymmenen
puoliva1injalkeen. Vuosina 1996-1997 asiamaarakohosi lahinnajateasioiden vuoksi poikkeuksellisen suureksi.
Rakentamista, asumista ja ymparistoa koskevissa asioissa ovat
erottuneet suurimmiksi asiaryhmiksi viime vuosina siis jateasiat
seka vuosikymmenen alkupuolella asumistukea koskevat asiat,
jotka myos luokiteltiin tahan tilastoryhmaan kuuluviksi. Jateasioita on kasitelty enimmillaan vuodessa yli 1 200, joista
suurin osa on keskittynyt muutamaan laaninoikeuteen. Asumistukiasioiden maara oli kasvussa vuosikymmenen alkupuolella, niita
kasiteltiin enimmillaan yli tuhat, kunnes ne siirrettiin sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhakujarjestelmaan. Muissa asiaryhmissa valitusmaarat ovat jaaneet selvasti pienemmiksi. Rakennuslupa-asioitaja erilaisia muita rakennusasioita on kasitelty vuosittain joitakin satoja.

Kuntien itsehallinto
Kuntien itsehallintoa koskevien asioiden osuus kaikista Wininoikeuksissa
kasitellyista asioista on pysynyt varsin vakaana ja on ollut keskimaarin
hieman rakentamista, asumista ja ymparistOa koskevien asioiden osuutta
pienempi. Asiamaara nousi keskimaaraista korkeammaksi vuosina
1993-1994.
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Keskimaarin eniten on ratkaistu kunnanhallitustenja lautakuntien
paataksia koskevia valituksia seka kuntien henkilostoa koskevia
asioita, joista kumpienkin osuus kuntien itsehallintoa koskevista
asioista on ollut keskimaarin 30--40 %. Kunnanvaltuustojen
paatOksia koskevien valitusten osuus on ollut keskimaarinjonkin
verran pienempi.

Muut asiat
EdeWi mainittuihin asiaryhmiin kuulumattomista asioista erityisen paljon
on kasite1ty pysakointivirhemaksujaja tarkastusmaksuja koskevia valituksia. Pysakointivirhemaksuasioiden maara on 1iikkunut vii me vuosina perati
no in 800-1 I 00 asiassaja tarkastusmaksuasioidenkin maara no in 400-900
asiassa. Muita tahan ryhmaan kuu1uvia asioita ovat esimerkiksi tie1iikenne1ain mukaiset asiat seka uudempina asioina u1komaalaisasiatja elinkeinotoiminta-asiat,joita kaikkia ratkaistiin vuonna 1998 runsas 200. Kaikkiaan
muutoksenhaun keskittaminen laaninoikeuksiin on tuonut niiden kasiteltavaksi uusia asiatyyppeja, mutta monissa naista asiamaarat ovatjaaneet niin
pieniksi, ettei niillii ole juurikaan ollut merkitysta eri asiaryhmien miiarallisessa kehityksessa.

2.3

Ratkaisut

Laanin/hallinto-oikeus voi paat6ksessaan hyvaksya tai hyHita va1ituksen.
Viranomaisen paat6s voidaan kumota kokonaan tai osittain ja paatosta
voidaan yleensa myos asiallisesti muuttaa tai asia voidaan palauttaa
viranomaiselle uudelleen kasite1tavaksi. Hakemusasioissa hakemus voidaan hyvaksya tai hy1atii. Jos asian tutkimiselle ei ole edellytyksia, se
jatetaan tutkimatta. Tarvittaessa asia voidaan siirtaa oikealle viranomaise1le. Tau1ukossa 14 on esitetty liianinoikeuksissa ratkaistujen asioiden
1opputu1osjakauma (%) vuosina 1991-1998.
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Taulukko 14 Uianinoikeuksissa ratkaistujen asioiden lopputulosjakauma (%)
1991-1998

Ei muutosta
Muutettu
Palautettu
Hakemus hyvaksytty
Hakemus hy1atty
Siirretty
Ei tutkittu
Yhteensa

1991
%

1992
%

1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

1997
%

1998
%

48
34
4
5
1
1

48
32
4

49
32
3

50
31
3

53
30
4
5
1
1

54
28
3
8
1
1

53
28
3
8
1
1

54
25
3

6

7

6

2
1

1
2

2
1

8

1
1

6

7

7

7

7

7

6

8

100

100

100

100

100

100

100

100

Suurimmassa osassa HUininoikeuksissa ratkaistuista asioista hallintoviranomaisen paattista ei ole muutettu. Muutettujen paatOsten ja palautettujen asioiden osuus on ollut pienempi ja osuus on viela pienentynyt vuosikymmenen aikana. Hal lintoviranomaisen paatOs on siis jaanyt Iaaninoikeudessa pysyvaksi keskimaarin aikaisempaa useammin. Muutos on tapahtunut varsin tasaisesti vuosikymmenen kuluessa.
Hakemuksen hyvaksyvien tai hylkaavien ratkaisujen osuus kaikista
ratkaisuista on ollut alle kymmenen prosenttia siten, etta hakemuksen
hyvaksyvien ratkaisujen osuus on ollut selvasti hakemuksen hylkaavien
ratkaisujen osuutta suurempi. Alistus- ja hallintoriita-asiat muodostavat
paaosan tassa tarkoitetuista hakemusasioista. Keskimaarin joka kolmastoista asia on j i:itetty tutki matta tai siirretty muulle viranomaiselle. Naiden
ratkaisujen osuudet ovat pysyneet suhteellisen vakaina.
Laaninoikeuksien ratkaisut poikkeavat toisistaan jonkin verran
eri asiaryhmissa, mikajohtuu osaksi hakemusasioiden erilaisesta
maarasta eri asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoasioista merkittava osa on hakemusasioita, kun taas verotustaja kuntien itsehallintoa koskevissa asioissa naita ei juurikaan ole. Rakentamista,
asumistaja ymparistOa koskevissa asioissa hakemuksella vireille
pantavia asioita oli runsaasti vuosikymmenen alkupuolisko\la,
mutta vuosikymmenen lopussa niita ei ole juuri ollut. Eri asiaryhmien vertaamiseksi onkin syyta tarkastella erikseen valitus- ja
hakemusasioita.

Taulukosta 15 i lmenee asiallisesti tutkittujen valitusasioiden ratkaisujakauma yhteensa seka vero- ja yleisiin hallintolainkaytt6asioihinjaoteltuna
vuosina 1991-1998.
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TaulukkolS Uianinoikeuksissa asiallisesti tutkittujen valitusasioiden ratkaisu-

jakauma yhteensa seka vero- ja yleisiin hallinto1ainkayttOasioihin
jaote1tuna (%) 1991-1998
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

%

%

%

%

%

%

%

%

Kaikki
Ei muutosta
Muutettu
Pa1autettu

56
39
5

57
39
5

58
38
4

59
37
4

61
34
4

63
33
4

63
33
4

66
31
3

Vera/
Ei muutosta
Muutettu
Pa1autettu

49
46
5

49
47
4

52
45
4

51
45
4

55
41
4

54
42
4

51
45
4

57
39
4

Muut
Ei muutosta
Muutettu
Palautettu

78
17
6

75
20
5

75
21
4

77

74
22
5

74

19
4

22

73
23

72
24

4

4

4

Myos Hissa tarkastelussa voidaan havaita selvasti edella ilmennyt kehitys.
Niiden ratkaisujen osuus,joissa viranomaisen paatOsta on muutettu tai asia
on palautettu, on kaikkiaan pienentynyt no in kymmenen prosenttiyksikkoa
vuosikymmenen alun noin 44 prosentista vuoden 1998 noin 34 prosenttiin
tutkituista asioista ja niiden ratkaisujen osuus, joissa paatOsta ei ole muutettu, on kasvanut vastaavana aikana saman verran.
Muutettujen paat6sten ja palautettujen asioiden osuus on ollut
selvasti suurempi veroasioissa kuin yleisissa hallintolainkayttoasioissa.
Kun veroasioissa keskimaarin vajaassa puolessa tutkituista asioista viranomaisen paatosta on muutettu tai asia on palautettu, yleisissa hallintolainkaytt6asioissa osuus on ollut keskimaarin vain runsas neljannes tutkituista
asioista. Veroasioissa muutos- ja palauttamisprosentti on keskimaarin
pienentynyt vuosikymmenen loppua kohti, kun taas yleisissa hallintolainkayttoasioissa kehitys on ollut painvastainen. Taman lisaksi on huomattava, etta tutkimatta jatettyjen ja muille viranomaisille siirrettyjen asioiden
osuus on ollut yleisissa hallintolainkaytt6asioissajonkin verran suurempi
kuin veroasioissa, mika on yleisissa hallintolainkayttoasioissa osaltaan
viela suhteessa en em man pienentanyt muutettujenja palautettujen asioiden
osuutta kaikista ratkaistuista asioista.
Asiaryhmittainen tarkastelu selittaa osaksi myos kaikkien asioiden
keskimaaraisen muutos- ja palauttamisprosentin pienenemisen vuosikymmenen loppua kohti. Kun veroasioiden osuus kaikista asioista on pienentynytja yleisten hallintolainkayttoasioiden osuus kasvanut, on luonnollisesti
myos keskimaarainen kaikkien asioiden muutosprosentti painottunut
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enemman yleisten hallintolainkayttoasioiden muutosprosentin suuntaan eli
pienentynyt vuosikymmenen alkuun verrattuna. Kehitys ei ole kuitenkaan
ilmennyt vastaavalla tavalla eri asiaryhmissa, kun yleisissa hallintolainkayttoasioissa osuus on painvastoin kasvanut, eika veroasioissakaan
pieneneminen ole ollutjatkuvaa, silla vuonna 1997 muutettujenja palautettujen asioiden osuus oli Iabella vuosikymmenen alun lukemia.
Myos yleisissa hallintolainkayttoasioissa on eri asiaryhmien val ilia
ollut eroja. Muutettujen paatostenja palautettujen asioiden osuus tutkituista asioista on ollut pienin asiaryhmassa "muut" ja suurin rakentamista,
asumista ja ymparistOa koskevissa asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoasioiden muutos- ja palauttamisprosentti on ollut hieman yleisten hallinto\ainkayttoasioiden keskiarvon alapuolella siten, etta osuus on hieman
kasvanut vuosikymmenenjalkipuoliskolla. Muutettujen paatOsten osuus on
vaihdellut erityisesti pienissa asiaryhmissa vuosittain varsin runsaastikin,
kun asiamaarat eri asiaryhmissa ovat olleet varsin pienia, jolloin asiaryhmien sisalla tapahtuneet yksittaisten asiatyyppien muutokset ovat vaikuttaneet herkasti koko asiaryhman kehitykseen. Tutkimattajatettyjenja muille
viranomaisille siirrettyjen asioiden osuus on ollut keskimaaraista seMisti
suurempi kuntien itsehallintoon \iittyvissa asioissa seka rakentamista,
asumista ja ymparistOa koskevissa asioissa.
Hakemusasioiden osuus on siis ollut suuri sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa. Asiallisesti tutkituissa tapauksissa hakemus on
sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa hyvaksytty keskimaarin no in
yhdeksassa tapauksessa kymmenesUi ja hylatty vastaavasti vain
yhdessii tapauksessa kymmenesta. Vuosikymmenen alkupuolella
hakemusasioita oli runsaasti myos rakentamista, asumista ja
ymparistOa koskevissa asioissa,joissa hakemuksen hyvaksyvien
ratkaisujen osuus oli keskimaarin hieman pienempi, vajaa 80
prosenttia tutkituista asioista.

2.4

Kasittelyajat

Laaninoikeuksien kasittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti vuosikymmenen alkupuolen kasittelyajoista. Vuosikymmenen puolivaliin asti
laaninoikeuksien keskimaarainen kasittelyaika vaihteli noin 9-11 kuukauden valilla. Veroasioiden keskimaarainen kasittelyaika oli noin 12-14
kuukautta ja yleisten hallintolainkayttOasioiden kasittelyaika noin 5- 6
kuukautta. 10 Vuodesta 1996lahtien erityisesti veroasioiden kasittelyaika on

10

Vuosikymmenen alkupuolen kasittelyaikoja koskevat tiedot eivat ole Uiysin luotetta-

via.
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merkittavasti lyhentynyt. Vuonna 1998 keskimaarainen kasittelyaika
kaikissa asioissa oli kuusi kuukautta; veroasioissa kahdeksan kuukauttaja
yleisissa hallintolainkayttOasioissa viisi kuukautta. Veroasioissa asian
vireilletulosta eli asian verotoimistoon saapumisesta laskettu keskimaarainen kasittelyaika oli noin 11 kuukautta, jolloin kaikkien asioiden keskimaarainen kasittelyaika nousi yli seitsemaan kuukauteen.
Veroasioissa kasittelyaika on voitu siis laskea joko yleisten
hallintolainkaytt6asioiden tavoin siiUi, kun asia on saapunut
Jaaninoikeuteen, tai vaihtoehtoisesti asian vireilletulosta eli siita,
kun asia on saapunut verotoimistoon. Kaytannossa eroa naiden
kahden valilla on ollut viime vuosina noin 3-5 kuukautta ja
vuosikymmenen alkupuolella viela enemman eli asian vireilletulosta laskettu kasittelyaika on muodostunuthuomattavasti pidemmaksi.11 Edella esitetyt keskimaaraiset kasittelyajat kuvaavat
varsinaisen laaninoikeuksissa tapahtuvan kasittelyn kestoa.

Vero- ja yleisten hallintolainkayttOasioiden kasittelyaikojen ero tulee esiin
siten viela selvemmin, kun kasittelyaikoja tarkastellaan asian vireilletulosta
laskettuna. Yleisista hallintolainkayttoasioista keskimaarin lahes 40
prosenttia on kasitelty aile kolmessa kuukaudessaja kaksi kolmasosaa aile
kuudessa kuukaudessa. Puolen vuoden sisalla ratkaistujen asioiden osuus
on viela kasvanut vuosikymmenen loppua kohti. Keskimaarin vain yksi
tapaus kymmenesta on vaatinut yli vuoden kasittelyajanja osuus on vie!a
pienentynyt viime vuosien aikana. Veroasioista saatiin vuosikymmenen
alkupuolella aile puolessa vuodessa vireilletulosta kasiteltya keskimaarin
vain noin yksi tapaus kymmenestaja vuoden sisallakin vaihtelevasti vain
noin 20-40 prosenttia asioista. Vaikka veroasioiden kasittelyajat ovat
lyhentyneet, vuosikymmenen loppupuolellakin vain noin joka viides
veroasia on kasitelty aile puolessa vuodessa ja no in 40 prosenttia asioista
on vaatinut yli vuoden kasittelyajan.
Yleisissa hallintolainkayttoasioissa kasittelyajat ovat olleet lyhimmat sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa,joissakeskimaarainen kasittelyaika on ollut viime vuosina aile nelja kuukautta. Lahes kolme tapausta
viidesta on ratkaistu aile kolmessa kuukaudessaja noin nelja viidesta alle

11 Verotoimisto huolehtii osaltaan asian valmistelemisesta, mika on vahentanyt varsinaisen laaninoikeudessa tapahtuvan kasittelyn kestoa. Ennen vuotta 1994 vireilletuloaika
on voitu laskeajoissain tapauksissa myos silloisesta verolautakunnan oikaisupaa!Ospaivasta. Vuosikymmenen alku- jajalkipuolen kasittelyajat eivat siten ole taysin vertailukelpoisia. Yleisissa hallintolainkayttoasioissa eroa naiden kahden laskemistavan val ilia
ei ole, silla muu kuin veroasia tulee vireille silloin, kun se saapuu laanin!hallintooikeuteen.
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puolessa vuodessa. Tahan vaikuttaa se, etta useat naista asioista on kasiteltava lain mukaan kiireellisesti. Esimerkiksi mielenterveysasioiden keskimaarainen kasittelyaika on ollut vain runsas kuukausi. Rakentamista,
asumista ja ymparistOa seka kuntien itsehallintoa koskevien asioiden
keskimaarainen kasittelyaika on ollut vuosikymmenen lopussa vajaa
kahdeksan kuukautta.
Kasittelyajat ovat vaihdelleet huomattavasti myos laaninoikeuksittain. Vuonna 1998 lyhimmat laaninoikeuteen saapumisesta
lasketut kasittelyajat olivat Pohjois-Karjalan (noin 3 kk), Lapin
(4 kk) ja Oulun (4 kk) laaninoikeuksissa. Kasittelyajat olivat
keskimaaraista pidemmat Kymen (8 kk), Uudenmaan (7 kk),
Hameen (7 kk), Vaasan (7 kk) ja Mikkelin (6 kk) laaninoikeuksissa. Veroasioissa keskimaaraiset kasittelyajat vaihtelivat noin
4-12 kuukauden valillaja yleisissa ha\lintolainkayttCiasioissa 2-8
kuukauden valilla.

2.5

Suulliset kasittelyt ja katselmukset

Hallintolainkayton perusmuotona on kirjal linen menettely,jonka lisana voi
olla suullinen kasittely. Ennen hallintolainkayttOlakia suullinen kasittely
oli mahdollinen mutta oikeuskaytannossa ei muotoutunut tarkentavia
periaatteita siita, milloin suullinen kasittely tulisi toimittaa. HallintolainkayttOiain yhtena keskeisena tavoitteena oli lisata menettelyn suullisuutta.12
Lain mukaan laaninoikeudessa, nyttemmin hallinto-oikeudessa,
toimitetaan asian selvittamiseksi tarvittaessa suullinen kasittely. Suullinen
kasittely on yleensa toimitettava, jos yksityinen asianosainen pyytaa sita.
Se voidaan jattaa kuitenkin toimittamatta, jos vaatimus jatetaan tutkimatta
tai hylataan heti tai jos sita voidaan pitaa ilmeisen tarpeettomana. Asian
selvittamiseksi voidaan myos toimittaa katselmus (hallintolainkayttoL
37-38ja41 §).
Vuosikymmenen alussa suullisia kasittelyjaja katselmuksiajarjestettiin hyvin harvoin, vuosittain yhteensa vain muutamia kymmenia.
Hallintolainkayttolain voimaantulonjalkeen maara on kasvanut,joskin se
on ede\leenjaanyt varsin vahaiseksi. Vuonna 1996 HHininoikeudetjarjestivat yhteensa parisataa suullista kasittelya ja katselmusta. Vuonna 1997

1
'

Ks. HE 217/1995 vp, 26-28. Hallintolainkayttolakia valmisteltaessa arvioitiin, etta
suullisia kasittelyja tultaisiin jarjestamaan selvasti aiempaa useammin . Suullisten
kasittelyjen maaran arvioitiin nousevan vahitellen noin I 600-2 800 asiaan,jos \aaninoikeuksiin olisi saapunut vuodessa yhteensa noin 25 000 asiaa.
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suullisia kasitte1yja jarjestettiin 182 ja vuonna 1998 258. Katselmuksia
toimitettiin naina vuosina 90 ja 107. Vuoden 1998 suullisista kasittelyista
66 jarjestettiin Uudenmaan laaninoikeudessaja 46 Turunja Porin 1aaninoikeudessa. Suullisia kasittelyja onjarjestetty esimerkiksi lapsen huostaanottoa koskevissa asioissa ja mielenterveysasioissa seka vuodesta 1998
turvapaikka-asioissa eli asioissa, joissa nayton arvioinnin merkitys on
korostunut. Katselmuksia on toimitettu esimerkiksi rakentamistaja ymparistOa koskevissa asioissa.

3

Korkein hallinto-oikeus

3.1

Asiamiiiirat

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 1990-luvulla saapuneiden asioiden
maarissa on tapahtunut samansuuntainen kehitys kuin laaninoikeuksien
asiamaarissa. KHO:een saapuneiden asioiden maarat yhteensa seka veroja yleisiin hallintolainkayttOasioihinjaoteltuina seka KHO:ssa ratkaistujen
asioiden maarat vuosina 1990-1998 on esitetty kuviossa 28. 13
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Kuvio 28 KHO:een saapuneiden ja siella ratkaistujen asioiden maarat

1990-1998

13

Vuodelta 1990 ei asiaryhmittaisUi jaottelua.

116

Sanna Hiirmiilii

KHO:een saapuneiden asioiden maara kasvoi voimakkaasti vuosina 1992
ja 1993, mikajohtui Hihinna yleisten hallintolainkayttoasioiden 1isaantymisesta. KHO ruuhkautui, kun ratkaistujen asioiden maara jai saapuneiden
asioiden maaraa pienemmaksi. Vuodesta 1994 lahtien saapuneiden asioiden maara onjalleen vahentynyt. Erityisesti vuonna 1995 KHO:n tyotilanne helpottui, kun asioita saapui no in kolmannes vahemman kuin pahimpina
ruuhkavuosina. Vahiten asioita on saapunut vuonna 1997, vajaa nelja
tuhatta asiaa. Vuonna 1998 asiamaara kaantyi selvaan nousuun, mika
johtui ns. Natura-asioista, joita saapui yli 1 200. Muiden asioiden maara
vaheni edelleenja oli kaikkiaan pienempi kuin aiemmin vuosikymmenella.
KHO:ssa vuonna 1998 ratkaistujen asioiden maara oli vuosikymmenen
pienin.
Asiamaaran vahenemiseen ovat vaikuttaneet erityisesti lainsaadannolliset muutokset. Naista merkitHivimmat ovat koskeneet verotuksen ja
elakeasioiden muutoksenhakujarjestelmia. Veroasioiden maara on vahentynyt menettelyllisen ja aineellisen lainsaadannon muutosten seurauksena
noin puoleen vuosikymmenen alkupuolen maarasta. Merkitysta on ollut
myos julkisyhteisojen elakeasioiden siirtamisella viimeisena asteena
KHO:sta vakuutusoikeuteen paaosin vuonna 1995, silla tata ennen elakeasioiden suhteellinen osuus KHO:een saapuneista asioista oli noin 14
prosenttia. Myos yleisen taloudellisen tilanteen muutokset ovat vaikuttaneet asioiden maariin joissakin asiaryhmissa. 14
KHO:n ensimmaisena tuomioistuinasteena tutkimien valitusten
maara on myos yleisesti pienentynyt, kun muutoksenhaku on ohjattu
hallintolainkayttolain mukaisesti ensi asteessa laaninoikeuksiin, nyttemmin
hallinto-oikeuksiin, joiden paat6ksista vasta voidaan valittaa KHO:een.
Kuviossa 29 on esitetty KHO:een vuosina 1990-1998 saapuneiden asioiden jakautuminen sen mukaan, minka viranomaisryhman paatoksiin
muutosta on haettu.

1
"

Ks. asiaryhmittainen tarkastelu jaljempana.
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Kuvio 29 KHO:een saapuneet asiat viranomaisittain 1990-1998

Merkittavin osa KHO:een saapuneista asioista on koskenut Iaaninoikeuksien paataksia. Vaikka Iaaninoikeuksista saapuneiden asioiden maara on
pysynyt kohtalaisen vakaana, niiden suhteellinen osuus on kasvanut
vuosikymmenen alkupuolen keskimaarin no in 40 prosentista vuoden 1997
no in 60 prosenttiin kaikista asioista. Vuonna 1998 osuus oli valtioneuvoston Natura-paatosta koskevien valitusten suuren maaran vuoksi pienempi.
Ilman Natura-asioita laaninoikeuksien osuus olisi noussutjo lahes kahteen
kolmasosaan saapuneista asioista.
Jos verrataan toisiinsa laaninoikeuksissa ratkaistujen asioiden
maaraaja niista KHO:een saapuneiden asioiden maaraa, nayttaisi silta, etta
laiininoikeuksien piiiit6ksiin on viime vuosina haettu muutosta hieman
useammin kuin vuosikymmenen alkupuolella. Vuosikymmenen alkupuolella KHO:een saapuneiden asioiden osuus kaikista Hianinoikeuksissa
ratkaistuista asioista oli noin kahdeksan prosenttia, kun vuosikymmenen
loppupuolella osuus on kohonnut 12 prosenttiin. Tarkasteltaessa muutoksenhakuprosenttia laaninoikeuksien paatoksista tulisi kuitenkin ottaa
huomioon valituskieltojen ja valituslupajarjestelman vaikutus jatkomuu-
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toksenhakuun. 15 KHO :een on saapunut Juonnollisesti eniten valituksia
suurimmasta eli Uudenmaan laaninoikeudesta.
Keskimaarin noinjoka kymmenes KHO:een saapuneista asioista on
koskenut valtioneuvoston tai ministerioiden paataksia. Vuonna 1998 osuus
oli Natura-asioiden vuoksi poikkeuksellisen suuri. Ministerioista eniten
asioita on saapunut ymparistoministeriostaja vuosikymmenen alkupuolella
myos sisaasiainministeriOsta.
Kun HHininoikeuksien osuus KHO:een saapuneista asioista on
hallintolainkayttOlain mukaisesti kasvanut, keskusvirastojenja laaninhallitusten paatOksia koskevien asioiden osuus on vastaavasti huomattavasti
pienentynyt. Keskusvirastojen osuus on pienentynyt vuoden 1990 noin 15
prosentista vuoden 1998 kolmeen prosenttiin ja laaninhallitusten osuus
vastaavana aikana noin kymmenesta prosentista aile yhteen prosenttiin.
Erilaisista muista viranomaisista KHO:een saapuneiden asioiden
maara oli huomattavan suuri vuosikymmenen puolivalia edeltavina vuosina, jolloin enimmillaan lahes 40 prosenttia kaikista asioista koski muiden
viranomaisten paatoksia. Paljon asioita saapui esimerkiksi kuntien ja
valtion elakelautakunnasta, virkamieslautakunnista seka koulutus- ja
erorahastosta. Vuoteen 1995 asti ryhmaan "muut" sisaltyvat tassa myos
erityistuomioistuimista liikevaihtovero-oikeus, jonka osuus kaikista
asioista oli enimmillaan noin viisi prosenttia, seka vesiylioikeus, jonka
osuus on ollut vain no in 1-2 prosenttia saapuneista asioista. Vuosikymmenen loppupuolella muiden viranomaisten paatOksia koskevien asioiden
maara on pienentynyt, kun muutoksenhakua on ohjattu KHO:n sijasta
lai:ininoikeuksiin ja vakuutusoikeuteen. Merkittavana viranomaisryhmana
viime vuosina ovat olleet ymparistOkeskukset,joista saapuneiden asioiden
osuus on ollut noin viisi prosenttia kaikista asioista.
KHO:een saapuneista asioista suurin osa on ollut yksityisten
henkilOiden (noin 65-75 %) ja yhteisojen (no in 15-20%) muutoksenhakemuksia. Selvasti pienempi osa muutoksenhakijoista on ollutjulkisyhteisoja
(noin 10-15 %).

1
;

Keskeisestajatkovalituskiellosta oli aiemmin saadetty esimerkiksi sosiaalihuoltolain
49 §:ssa (71 O/ l982),jonka mukaan laaninoikeuden paa!Okseen,joka koski toimeentulotuen antamista tai maaraa, sosiaalipalvelun antamista tai siita maaratyn maksun suuruutta, ei saanut hakea muutosta valittamalla. Valitustie toimeentulotuen antamista tai
maaraa koskevi sta paa!Oksista avattiin KHO:een kuitenkin vuoden 1999 alusta
(975/1998), mutta valittamisen edellytyksena on se, etta KHO myontaa valitusluvan.
Veroasiat ovat puolestaan kuuluneet yleisen valituslupajarjestelman piiriin vuoden 1994
lopusta lahtien.
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Asiaryhmat

KHO:ssa kasiteltavista muutoksenhakuasioista valtaosa on valitusasioita
eli hallinto-oikeudellisia valituksiaja valituslupia. Lisaksi KHO kasittelee
hakemusasioita, joista paaosan muodostavat ylimaaraiset muutoksenhaut.
Kuviossa 30 on esitetty KHO:een vuonna 1998 saapuneet valih1sasiat
asiaryhmittain.
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Kuvio 30 KHO:een saapuneet valitusasiat asiaryhmitUiin (%) vuonna 1998
(N=4 579)

Yleisena suuntauksena KHO:ssa on edella esitetyn mukaisesti ollut seka
vera- etta yleisten hallintolainkayttOasioiden vaheneminen vuosikymmenen puolivalista lahtien. Suhteellisesti veroasioiden osuus on hieman
pienentynyt ja yleisten hallintolainkayttOasioiden osuus kasvanut vuosikymmenen alkuun verrattuna. Vuosikymmenen alussa veroasioiden osuus
saapuneista asioista oli vajaa 40 prosenttia ja yleisten hallintolainkayttoasioiden osuus vastaavasti runs as 60 prosenttia. Vuonna 1992 veroasioiden
osuus oli pienentynyt jo no in 30 prosenttiin ja yleisten hallintolainkayttoasioiden osuus vastaavasti noussut noin 70 prosenttiin. Taman jalkeen
osuudet ovat pysyneet suhteellisen vakaina lukuun ottamatta vuotta 1998,
jolloin yleisten hallintolainkayttoasioiden osuus nousi Natura-asioiden
vuoksi noin neljaan viidesosaanja veroasioiden osuus pieneni vastaavasti
noin viidesosaan saapuneista asioista.
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Veroasioiden vaheneminen johtuu pitkalti samoista seikoista kuin
niiden vaheneminen Hianinoikeuksissa. Kun vuonna 1994 kayttOi:inotettu
oikaisuvaatimusmenette1y ja muut edella esitetyt lainsaadannolliset ja
menettelylliset muutokset ovat vahentaneet verovalitusten maaraa Hianinoikeuksissa, on taman seurauksena myos KHO :een saapuneiden veroasioiden maara pienentynyt. Joulukuussa 1994 veroasioissa myos valittaminen
Jaaninoikeuden paatoksesta KHO:een tehtiin yleisesti 1uvanvaraiseksi, kun
aiemmin vain osa veroasioista kuului valituslupajarjestelman piiriin. Tama
lienee vahentanyt erityisesti yksinkertaisimpien verovalitusten maaraii.
Painopiste veroasioita koskevassa muutoksenhaussa on siirtynyt verotuksen oikaisulautakuntiin ja laaninoikeuksiin.
KHO:een vuosikymmenen aikana saapuneiden veroasioiden
suurimpana ryhmana ovat ol!eet henkil okohtaisen tulon verotusta
koskevat asiat. Niiden osuus on viela kasvanut vuosikymmenen
alkupuolen noin kahdesta viidesosasta vuoden 1998 lahes puoleen kaikista veroasioista. Seuraavaksi eniten on saapunut elinkeinotulon verotusta koskevia asioita, joiden osuus veroasioista
on ollut keskimaarin noin 15 prosentti a, seka liikevaihtovero- ja
sittemmin arvonlisaveroasioita,joiden osuus on ollut keskimaarin
hieman pienempi. Asia miiiiriit ovat pienentyneet vuosikymmenen
jalkipuoliskolla kaikissa naissa veroas ioissa. Vuos ikymmenen
alkupuolella enimmill aanj oka kymmenes veroasiakoski perintoja lahjaveroa, kun vuos ikymmenen lopussa niiden osuus on
pienentynyt muutamaan prosenttiin eli vain muutamaan kymmeneen asiaan vuodessa.

Yleisten hallintolainkayttoasioiden merkittavimpina asiaryhmina ovat
olleet rakentamis- ja kaavoitusasiat, virkamiesasiat seka vuosikymmenen
alkupuolella julkisyhteisojen elakeasiat. Vuonna 1998 ylivoimaisesti
suurimmaksi asiaryhmaksi nousivat yli 1 200 Natura-asiaa, joiden osuus
kaikista asioista oli yli neljannes. 16 Kyse oli valituksista,jotka kohdistuivat
valtioneuvoston elokuussa 1998 tekemaan paati:ikseen siitii, mita alueita
Suomi ehdottaa Euroopan yhteison Natura 2000 -verkostoon. Naturaasioiden suuren maaran vuoksi myos muiden asiaryhmien suhteelliset
osuudet pienenivat hieman edellisvuosiin verrattuna, vaikka asioiden
lukumaarissa ei tapahtunut vastaavansuuruisia muutoksia.
Elakeasiat muodostivat vuosikymmenen alkupuoliskolla suurimman
ryhman KHO:een saapuneista yleisista hallintolainkayttoasioista. Niiden
osuus kaikista asioista oli keskimaarin no in 14 prosenttia, ja maara kohosi

16

Valituski rjelmia saapui noin 850. Asioiden tarkemman yksiloinnin jalkeen KHO:n
di aa riin kirjattiin lopulta yhteensi.i noin 1 700 Natura-asiaa.
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enimmilWin lahes tuhanteen asiaan. Paaosin vuoden 1995 alusta lukien
elakeasiat siirretti in ylimpana muutoksenhakuasteena vakuutusoikeuden
kasiteltavaksi. Koko vuosikymmenen ajan suurimpiin asiaryhmiin kuuluneiden rakentamis- ja kaavoitusasioiden suhteellinen osuus on ollut
keskimaarin runsas kymmenen prosenttia kaikista asioista, mutta niiden
maara on hieman vahentynyt vuosikymmenen alkupuolen maarasta.
Virkamiesasioiden maarassa ja suhteellisessa osuudessa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia lukuun ottamatta vuosia 1993-1994, jolloin KHO:een
saapui maan taloudellisen tilanteenjajulkishallinnon saastOtoimien vuoksi
runsaasti lomautuksia ja irtisanomisia koskevia valituksia. Talloin virkamiesasioiden suhteellinen osuus kohosi no in 14 prosenttiin ja maara no in
800 asiaan. Suurista yksittaisista asiaryhmista voidaan tuoda esille viela
koulutus- ja eroraha-asiat,jotka uutena asiaryhmana lisasivat vuonna 1992
KHO:n asiamaaraa lahes 900 asialla (13 % kaikista asioista)' 7 , ja jotka
siirrettiin kuitenkin heti vuoden 1993 alusta tyottomyysturvalautakunnan
kasiteltavaksi. Yleisten hallintolainkayttOasioiden voimakas lisaantyminen
vuosina 1992-1993 johtui siten suureksi osaksi koulutus- ja erorahaasioiden seka virkamiesasioiden suuresta maarasta.
Muiden yleisten hallintolainkayttoasioiden maaratja suhteelliset
osuudet ovat olleet keskimaarin hieman edellisia asiaryhmia
pienempia. Sosiaaliasioiden, ymparisto- ja vesiasioiden, kunnallisasioiden seka terveyden- ja sairaanhoitoasioiden maarat ovat
pysyneet suhteellisen vakaina. Ulkomaalaisasioiden seka
liikenne- ja tieasioiden maarat ovat olleet hienoisessa laskussa
vuosikymmenen puolivalin maariin verrattuna. Asiaryhmien
keskinainen jarjestys ja niiden suhteelliset osuudet ovat vaihdelleet hieman vuosittain. Luokkaan "muut" sisaltyy lukuisajoukko
pienia asiaryhmia,joissa asiamaarat ovatjaaneet yleensa korkeintaan muutamaan kymmeneen asiaan.
Hakemusasioiden osuus kaikista KHO:een saapuneista asioista on ollut
noin 4-8 prosenttia siten, etta osuus on hieman kasvanut vuosikymmenen
puolivalin jalkeen. Asioita on saapunut lukumaaraisesti noin 250-450.
Selvasti eniten on saapunut purkuasioita, keskimaarin kolme neljasosaa
kaikista hakemusasioista. Menetetyn maaraajan palauttamista koskevien
asioiden ja kanteluasioiden maara on ollut pienempi. Vuonna 1998 hakemusasioita saapui yhteensa 325, mika oli no in seitseman prosenttia kaikista
asioista. Naista purkuasioita oli 250, menetetyn maaraajan palauttamista
koskevia asioita 34 ja kanteluja 24.
17

KHO ali katsonut ennakkopaa!Oksessaan vuonna 1992 valitustien koulutus- ja
erorahaston paatoksista kulkevan KHO:een.
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3.3

Ratkaisut

KHO:ssa ei ole yleista valituslupajarjestelmaa kuten korkeimmassa oikeudessa vaan yleinen muutoksenhakuoikeus on sailytetty. Veroasioissa ja
tietyissa yleisissa hallintolainkayttoasioissa, kuten eraissa sosiaalihuoltoasioissa, valittamisen edellytyksena on kuitenkin se, eWi KHO myontaa
valitusluvan. Myos vesiylioikeuden paatOksesta KHO :een va\ittaminen on
edellyttanyt valitusluvan saamista.
Veroasioiden yleinen valituslupajarjestelma otettiin kayttoon
joulukuussa 1994,jo\loin aiempi osittainen valituslupajarjestelma
laajennettiin koskemaan kaikkia laaninoikeuksien veroasioissa
antamia paat6ksia. Valituslupajarjestelmaa on pyritty kehitHimaan siten, etta se antaisi KHO:lle paremmat mahdollisuudet
keskittya niiden asioiden ratkaisemiseen, joista on erityisen
tarkeaa saada ylimman oikeusasteen ratkaisu. Tahan kuuluu
myos se, etta ilmeiset virheet voidaan korjata KHO :ssa. 18
Valituslupaperusteet vaihtelevat jonkin verran asiaryhmittain
mutta yleisesti ne voidaan jakaa ennakkopi:iii!Osperusteeseen ja
intressiperusteeseen. Veroasioissa KHO voi myontaa valitusluvan,jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskaytannon yhtenaisyyden vuoksi on tarkeaa saattaa asia KHO:n ratkaistavaksi. Valituslupa voidaan myontaa
myos, jos siihen on erityista aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen
virheen vuoksi tai jos valitusluvan myontamiseen on painava
taloudellinen tai muu syy (L verotusmenettelysta 70 §).

Vuosikymmenen alkupuolella KHO:een saapui valituslupaa edellyttaneita
asioita noin 400 vuodessa, eli valituslupajarjestelma koski noin kuutta
prosenttia kaikista saapuneista asioista. Vuodesta 1995 Iahti en valituslupaasioiden maara on noussut veroasioiden yleisen valituslupajarjestelman
vuoksi vuosittain yli tuhanteen (noin 1 100-1 300) asiaan, jolloin lahes
joka kolmas asia on kuulunut valituslupajarjestelman piiriin. Vuonna 1998
osuus putosi Natura-asioiden Uotka eivat ede\lyttaneet valituslupaa) suuren
maaran vuoksi 22 prosenttiin.
Ylivoimaisesti suurin osa, vuosikymmenen loppupuolella noin 90
prosenttiaja tata aiemminkin no in kaksi kolmasosaa valituslupaa edellytUineista asioista onkin ollut veroasioita. Muissa valituslupa-asioissa on ollut
suurimmaksi osaksi kyse vesiasioista, eraista sosiaalihuoltoon liittyvista
asioista seka eraista maatalousasioista. Vuosikymmenen loppupuolella

18

HE 14311 993 vp, 15 .
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Uihes 90 prosenttia ratkaistuista veroasioista on edellyWinyt valitusluvan
saamista, kun aiemmin veroasioista keskimi.Hirin 15 prosenttia kuului
valituslupajarjestelman piiriin.
Valituslupa on myonnetty varsin pienessa osassa valituslupa-asioita,
vuosittain noin 20-30 prosentissa tapauksista. Noin 70-80 prosentissa
ratkaisuista valituslupahakemus on siten hylatty. Vuonna 1998 valituslupa
myonnettiin noin 20 prosentissa valituslupaa edellyttaneista asioista, mika
oli osapuilleen valitusluvan myontamisprosentti myos veroasioissa.
Vuonna 1997 valituslupa myonnettiin hieman useammin, noin 30 prosentissa valituslupaa edellyttaneista asioista.
KHO:ssa ratkaistujen asioiden lopputulosjakauma vuosma
1990-1998 on esitetty taulukossa 16. 19

Taulukko 16 KHO:ssa ratkaistujen asioiden lopputulosjakauma (%) 1990-1998
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Kohta "piiattista ei muutettu" sisaltaii myiis valituslupahakemusten hylkaiimiset

Valtaosassa KHO:ssa ratkaistuista asioista muutoksenhaun kohteena
olevaa paatosta ei ole muutettu tai valituslupahakemus on hyHitty. Lisaksi
pienemmassa osassa asioita paatOksen lopputulosta ei ole muutettu, vaikka
perusteluja onkin muutettu. Kaikkiaan niiden ratkaisujen osuus, joissa
paatOs on vahvistettu ainakin lopputulokseltaan, on viela kasvanut vuosikymmenen alun noin 70 prosentista vuoden 1998lahes neljaan viidesosaan
kaikista asioista. Lisaksi tutkimatta onjatetty vuosittain keskimaarinjoka
neljastoista asia.
KHO on muuttanut muutoksenhaun kohteena olevaa paatOsta
selvasti harvemmin, keskimaarinjoka kymmenennessa tapauksessa, minka
lisaksi asia on palautettu no in 5-10 prosentissa tapauksista. Muutettujen
paatOstenja palautettujen asioiden yhteenlaskettu osuus on viela pienenty-

19
Taulukko sisiiltaii valitusasioiden lisiiksi hakemusasiat,joiden merkitys kokonaisasiamiiariissa jiiii kuitenkin hyvin pieneksi. Tiissii esitettyjen luokkien lisiiksi pieni osa
asioista (keskimiiiirin alle prosentti) on vuosittain siirretty hallitukselle tai muulle
viranomaiselle.
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nyt vuosikymmenen alun yli viidesosasta vuoden 1998 noin 15 prosenttiin
kaikista ratkaisuista.
KHO:ssa ratkaistujen veroasioiden lopputulosjakauma vuosina
1991-1998 on esitetty taulukossa 17.
Taulukko 17 KHO:ssa ratkaistujen veroasioiden lopputulosjakauma (%)

1991-1998
1991
%

1992
%

1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

1997
%

1998
%

Ei muutettu 1
69
70
71
70
76
76
68
84
Muutettu
21
19
20
19
23
15
17
12
Palautettu
6
8
6
7
2
6
5
4
Ei tutkittu
4
3
3
3
3
3
3
2
Yhteensii.
100
100
/00
100
100
100
100
100
(N)
(1922) ( 1738) (1 948) (2009) (1836) (.1503) (1180) (1260)
1
Kohdassa on yhdistetty ratkaisut,joissa muutoksenhaun alaista paii.tostii. ei ole muutettu, ja ratkaisut, joissa paii.toksen lopputulosta ei ole muutettu

Veroasioissa muutoksenhaun alaista piiatOstii on muutettu tai asia on
palautettu keskimiiiiriiistii useammin. Muutettujenja palautettujen asioiden
osuus on kuitenkin 1iihes puolittunut vuosikymmenen alkupuolen yli
neljiisosasta vuoden 1998 noin 14 prosenttiin, jolloin osuus vastasi jo
kaikkien asioiden keskiarvoa. Tapauksissa, joissa muutoksenhaun alaista
paiitOstii ei ole muutettu, on vuosikymmenen loppupuolella valtaosin ollut
kyse siitii, etta valituslupaa veroasiassa ei ole myonnetty. Vastaavasti
niiden ratkaisujen osuus, joissa valitusluvan myontiimisestii huolimatta
paiitostii ei ole muutettu, on ollut varsin pieni.
KHO:ssa ratkaistujen yleisten hallintolainkayttoasioiden lopputulosjakauma vuosina 1991-1998 on esitetty taulukossa 18.
Taulukko 18 KHO:ssa ratkaistujen yleisten hallintolainkaytt6asioiden lopputulosjakauma (%) 1991-1998
1991
%

1992
%

1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

1997
%

1998
%

Ei muutettu
70
72
73
78
75
78
74
74
Muutettu
7
7
7
6
7
8
6
8
Palautettu
•6
14
Jl
9
7
8
9
9
Ei tutkittu 1
10
10
11
10
8
7
9
9
Yhteensa
/00
100
100
100
100
100
100
100
(N=)
(3 598) (3 696) (4184) (5293 ) (4073 ) (3023) (2672) (2305)
1
Kohta sisaltaii. myos pienen maii.rii.n ratkaisuja, joissa asia on siirretty hallitukselle
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Yleisissa hallintolainkayttoasioissa muutettujen paat6stenja palautettujen
asioiden osuus on ollut vuosikymmenen loppua lukuun ottamatta selvasti
pienempi kuin veroasioissa. Myos muissa kuin veroasioissa suuntauksena
on ollut osuuden, erityisesti palautettujen asioiden osuuden, pienentyminen. Tutkimatta jatettyjen asioiden osuus on ol\ut selvasti suurempi kuin
veroaSIOISSa.
Hakemusasioissa, joista valtaosa on ollut purkuasioita, p1Hit6sUi
on muutettu vuosittain noin 30-60 tapauksessa eli noin 10-20
prosentissa asioista. Lisaksi asia on palautettu vuosittain muutamassa prosentissa tapauksista.

3.4

Kasittelyajat

KHO:ssa vuosina 1992-1998 ratkaistujen asioiden kasittelyaika on ollut
keskimaarin vajaa yhdeksan kuukautta. 2° Kasittelyaika oli lyhimmillaan
vuonna 1994, hieman yli seitseman kuukautta, ja pisimmillaan vuonna
1998, noin kymmenen kuukautta.
Keskimaarin noin 30-40 prosenttia asioista on ratkaistu KHO:ssa
alle kuudessa kuukaudessa,joskin vuonna 1998 poikkeuksellisen pieni osa
eli vain neljannes asioista saatiin ratkaistua tassa ajassa. Yli vuoden
kasittelyajan vaatineiden asioiden osuus on kasvanut vuosikymmenen alun
runsaasta kymmenesosasta vuoden 1998 noin neljasosaan asioista.
Kasittelyajat ovat vaihdelleet jonkin verran asiaryhmittain. Viime
vuosina keskimaarainen kasittelyaika on ollut selvasti lyhin ulkomaalaisasioissa. Muuten kunkin asiaryhman keskimaarainen kasittelyaika ja
asiaryhmien keskinainenjarjestys on vaihdellut vuosittain huomattavastikin. Vuonna 1998 ratkaistuissa asioissa kasittelyajat olivat pisimmat
ymparistO- ja vesiasioissa seka virkamies-, sosiaali- ja kunnal\isasioissa,
joissa asian kasittely kesti keskimaarin noin 12 kuukautta. Lyhimmat
kasittelyajat olivat ulkomaalaisasioissa (6 kk), muuta verotusta kuin
valit6nta verotusta koskevissa asioissa (9 kk) ja terveyden- ja sairaanhoitoasioissa (9 kk).

20

Vuosilta 1990-1991 ei tietoa.
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3.5

Suulliset kasittelytja katselmukset

KHO :ssa toimitetaan hallintolainkayttolain mukaan asian selvittamiseksi
tarvittaessa suullinen kasittely. Yksityisen asianosaisen pyytama suullinen
kasittely on toimitettava, kun KHO kasittelee valitusta hallintoviranomaisen paatOksesUi. KHO voi kuitenkin laissa esitetyilla perusteilla evata
pyynnon. KHO :ssa voidaan toimittaaasian selvittamiseksi myos katselmus
(hallintolainkayttoL 37- 38 ja 41 §).
Vuosikymmenen alussa KHO:ssa ei jarjestetty lainkaan suullisia
kasittelyja. Hallintolainkayttolain voimaantulon jalkeenkin suullisia
kasittelyja on jatjestetty yhteensa vain muutamia (3 vuonna 1998). Myos
katselmuksia toimitettiin vuosikymmenen alussa harvoin. Viime vuosina
niiden maara on hieman lisaantynyt (5 vuonna 1998).

4

V akuutusoikeus 21

Sosiaalivakuutus- ja sosiaaliavustusasioissa muutoksenhakujatjestelma
poikkeaa yleisesta hallintoasioiden muutoksenhakujarjestelmasta. Muutoksenhakujarjestelma on yleensa kaksiasteinen. Ensimmaisena valitusviranomaisena toimii muutoksenhakuasioita kasitteleva lautakunta, jonka
paatOksesta voidaan tavallisesti valittaa sosiaaliturva-asioiden erityistuomioistuimeen eli vakuutusoikeuteen.
Vakuutusoikeus toimii yleensa toisenaja ylimpana muutoksenhakuasteena, joskin eraissa tapaturmavakuutusasioissa voidaan valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikali korkein oikeus myontaa valitusluvan. Eraissa
asioissa vakuutusoikeus toimii ensimmaisenaja ainoana muutoksenhakuasteena.
Vakuutusoikeus on organisatorisesti korkeimman oikeuden alainen
erityistuomioistuin. Vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa
kasiteltavat asiat ovat kuitenkin suurelta osin tyypiltaan selkeasti hallintoasioita. Muutoksenhaun kohteina ovat hallintoviranomaisten paatOsten
lisaksi kuitenkin myos sosiaaliturvalaitoksina toimivien yksityisoikeudellisten organisaatioiden kuten vakuutusyhtioiden paatOkset.

21

Tassa esitetaan tiivistetysti joitakin perustietoja vakuutusoikeuden tmmmnasta.
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakujarjestelmasta lahemmin, ks. Salomaa, J. 1998.
Toimeentuloturvaetuuksien muutoksenhakujarjestelma. Oikeusministerio. Tutkimuksessa esitetaan myos tilastotietoja vakuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakuntien
toiminnasta.
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Myos sosiaalivakuutusasioissa on laajasti kaytossa oikaisumenettely, jossa muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeude\le
tehty valitus kasitellaan ensin itseoikaisuasiana paat6ksen tehneessa viranomaisessa tai sosiaaliturvalaitoksessa. Jos paatOsta ei
oikaista valittajan vaatima\la tava\la, valitus toimitetaan valitusviranomaiselle. Oikaisupaatokseen voidaan hakea muutosta
valittama\la.

Hallintolainkayttolakia on sovellettu asian kasittelyyn vakuutusoikeudessa
ja sen alaisissa lautakunnissa huhtikuusta 1999 lahtien. Tata ennen asioiden kasittelysta oli vainjoitakin erillisia saannoksia. Hallintolainkayttolaki
on merkinnyt sosiaalivakuutusasioissa tehtyjen valitusten kasittelyn
yhtenaistamista eri muutoksenhakuelimissa. Uudistuksen avulla oli tarkoitus myos parantaa oikeusturvaa muun muassa laajentamalla mahdollisuuksia suulliseen kasittelyyn. 22 Menettely vakuutusoikeudessaja sen alaisissa
lautakunnissa on aiemmin yleensa ollut kirjallista.
Vakuutusoikeuden alaiseen muutoksenhakujarjestelmaan kuuluvat sosiaalivakuutuslautakunnat, tarkastuslautakunta, elakelautakunta, valtion elakelautakunta, kuntien elakelautakunta, tapaturmalautakunta, tyottOmyysturvalautakuntaja opintotuen muutoksenhakulautakunta. Vasta lautakunnan paatOksesta voidaan valittaa vakuutusoikeuteen. Muutamissa asiaryhmissa muutoksenhakujarjestelma muodostuu pelkastaan kahdesta lautakunnasta, sill a
sosiaalivakuutuslautakuntien paataksista valitetaan tietyin rajoituksin tarkastuslautakuntaan,joka toimii naissa asioissa ylimpana
muutoksenhakuasteena. Eri lautakuntiin saapui vuonna 1998
yhteensa runsas 40 000 asiaa.
Sosiaalivakuutuslautakuntiin saapui vuonna 1998 yhteensa noin

4 300 asiaa, joista valtaosa oli erilaisia sairausvakuutusasioita.
Tarkastuslautakuntaan saapui no in II 000 asiaa, joista suurimpina asiaryhmina olivat kansanelakeasiat ja yleista asumistukea
koskevat asiat seka ylimpana muutoksenhakuasteena kasiteltavista asioista sairausvakuutusasiat. Ansiosidonnaisissa elakkeissa
yksityisen sektorin elakeasioiden muutoksenhakuelimena toimivaan elakelautakuntaan saapui noin 4 300 asiaa, valtion elakeasioita kasittelevaan valtion e\akelautakuntaan no in 600 asiaa ja
kuntien elakeasioita kasittelevaan kuntien elakelautakuntaan noin
1 400 asiaa. Tapaturmavakuutusasioiden ensimmaisena muutoksenhakuasteena toimivaan tapaturmalautakuntaan saapui noin
5 000 asiaa, tyottOmyysturva-asioiden muutoksenhakuelimeen
tyottamyysturvalautakuntaan no in 10 000 asiaa ja opintotu-

~~ Ks. HE 8311998
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kiasioiden muutoksenhakue\imeen opintotuen muutoksenhakulautakuntaan noin 3 800 asiaa.

Vakuutusoikeuteen saapuneiden ja vakuutusoikeudessa ratkaistujen
asioiden maarat vuosina 1990-1998 on esitetty kuviossa 31.
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Kuvio 31

Vakuutusoikeuteen saapuneiden ja siella ratkaistujen asioiden
maarat 1990- 1998

Saapuneiden asioiden maara kasvoi voimakkaasti vuosikymmenen a1kupuolella; vuonna 1995 asioita saapui puo1et enemman kuin vuonna 1990.
Asiamaaran kasvaessa jai vuoden aikana ratkaistujen asioiden maara
saapuneiden asioiden maaraa pienemmaksi. Vuoden 1995 jalkeen asiamaaran kasvu on pysahtynyt ja vuonna 1998 saapuneiden asioiden maara
kaantyi selvaan laskuun.
Asiamaaran kasvu onjohtunut osaksi lainsaadannollisistaja osaksi
yhteiskunnallisista muutoksista. Sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhakujarjestelman piiriin on ohjattu vuosikymmenen puo1ivalissa uusia asiaryhmia. Asiamaaraa lisasi merkittavasti julkisyhteisojen elakkeita koskevien
valitusten siirtaminen viimeisena asteena KHO:n sijasta vakuutusoikeuteen
vuonna 1995. Asumistukiasiat ja opintotukiasiat ohjattiin viimeisena
asteena vakuutusoikeuden kasite\tavaksi vuonna 1994. Kuviossa 32 on
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esitetty vakuutusoikeuteen saapuneet asiat asiaryhmittiiin vuosina
1990-1998?3
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1990 11991 i 1992 1993 1994 1995 1996 ! 1997 1998

4165 4957 5040 5066 5221 5825 5286 ' 4772 4330
1100 971 1217 1170 1811 2589 2416 ! 2729 2371
i 13J tytitttimyysturva
I
1258 1417 1339 1373 1329 1494 1551 i 1476 1444
Jl!!l tytitapaturma
'Delake

1rnsotilasvamma

o rikosvahinko
•muut

Kuvio 32

1615 , 1530 1735 2138 1666 1484 1483 1587 1316
98
190 336 646 546 416 348 377 406
275 202 408 447 573 927 1189 1468 1734

Vakuutusoikeuteen saapuneet asiat asiaryhmittain 1990-1998.
Tyotapaturma-asioihin sisa\tyvat myos maatalousyrittajien tapaturma-asiat.

EHike-, tyottomyysturva-, tyotapaturma- ja sotilasvamma-asiat ovat olleet
vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden selvasti suurimmat ryhmat.
Naista asiamaaraltaan suurimman ryhman eli elakeasioiden maara kasvoi
voimakkaasti vuosikymmenen alkupuoliskolla mutta on kaantynytjalleen
vuosikymmenen loppupuolella se1vaan laskuun. Elakeasioiden osuus
kaikista saapuneista asioista on vahentynyt vuosikymmenen alun noin
puolesta vuoden 1998 vajaaseen 40 prosenttiin. Elakeasioista eniten on
saapunut kansanelakeasioitaja tyoelakeasioita. Valtion, kuntienja muiden
julkisyhteisojen elakeasioiden osuus kaikista elakeasioista on ollut vuosikymmenen loppupuolella keskimaarin 15 prosenttia.

2l Suurista asiaryhmista vakuutusoikeus on ensimmainen Ua ainoa) muutoksenhakuaste
sotilasvamma-asioissaja rikosvahinkoasioissa. Muissa asioissa vakuutusoikeus on eraita
erityisia poikkeuksia lukuun ottamatta asianomaisen lautakunnan jalkeen toinen
muutoksenhakuaste. Vain tytitapaturma-, maatalousyritHijien tapaturma- ja sotilastapaturma-asioissa vakuutusoikeuden paattikseen voi eraissa tapauksissa hakea muutosta
korkeimmalta oikeudelta, mikali se myontaa valitusluvan. Muissa asioissa vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste.
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Tyottomyysturva-asiat ovat olleet vakuutusoikeuteen saapuneiden
asioiden selvasti toiseksi suurin ryhma vuosikymmenen puo1iva1ista
1ahtien. Niiden osuus kaikista asioista on ollut noin viidennes, kun vuosikymmenen a1kupuo1ella noinjoka kymmenes asia koski tyottomyysturvaa.
Vuosina 1994- 1995 asiamaara kasvoi y1i kaksinkertaiseksi vuosikymmenen a1kuun verrattuna. Kehitys se1ittynee suure1ta osin tyottomien 1ukumaaran kasvu\la.
Vakuutuso ikeuden ens imma is en aj a ainoana muutoksenhakuasteena
kasitte1emat sotilasvamma-asiat olivat ennen tyottomyysturva-asioiden
1isaantymista toiseksi suurin asiaryhma. Myos niiden suhteellinen osuus on
pienentynyt vuosikymmenenja1kipuo1iskolla 1ahes viidenneksesta runsaaseen kymmeneen prosenttiin kaikista asioista. Tyotapaturma-ja maatalousyrittaj ien tapaturma-asioiden maaraja suhteellinen osuus on pysynyt koko
vuosikymmenen kohta1aisen vakaana.
Seuraavaksi eniten mutta edc\lisia asiaryhmia kuitenkin selvasti
vahemman on saapunut rikosvahinkoasioita,joiden osuus kaikista asioista on ol\ut keskimaarin vajaa viisi prosenttia. Ryhmaan
"muut" kuuluvat tassa suurimpina asiaryhmina vuodesta 1994
lahtien asumistukiasiat, joita saapui vtlonna 1998 no in 600, seka
opintotukiasiat,joiden maara kohosi vuonna 1998 yli 400 asiaan.
Muita pienempia asiaryhmia ovat olleet esimerkiksi elakkeensaajien hoitotukiasiat, lapsen hoitotukiasiat, vammaistukiasiat ja
erilaiset kuntoutusasiat.

Vakuutusoikeus on muuttanut alemman asteen paatOsta keskimaarin
runsaassa 15 prosentissa ratkaistuista valitusasioista. Muutosprosentti on
pienentynyt vuosikymmenen alkuun verrattuna. Suurista asiaryhmista
muutettujen paatOsten osuus on ollut keskimaaraista suurempi elakeasioissa, joskin se on pienentynyt huomattavasti vuosikymmenen alkupuolen
lukemista. Muutettujen paatOsten osuus on ollut puo1estaan keskimaaraista
selvasti pienempi tyOtapaturma-asioissa ja keskiarvoa jonkin verran
pienempi tyottOmyysturva- ja sotilasvamma-asioissa.
Vakuutusoikeus voi 1isaksi erityislakien nojalla poistaa lainvoimaisen paatOksen. Runsas kymmenen prosenttia ratkaistuista asioista on ollut
purkuasioita, JOissa selvasti suurimpana ryhmana ovat olleet
tyottomyysturva-asiat seka erityisesti vuosikymmenen alkupuoliskolla
myos elakeasiat. Purkuhakemus on hyvaksytty vuosikymmenen alkupuolella keskimaarin y1i neljassa tapauksessa viidesUi ja vuosikymmenen
1oppupuolellakin noin kolmessa neljasosassa tapauksista. Kaytannossa
naissa on yleensa ollut kyse sosiaa1iturvalaitoksen hakemuksesta tapahtuneesta paatOksen purkamisesta.

11/.A 1/allintolainkayuo
Keskimaar~iinen

131

kasittelyaika vakuutusoikeudessa on vaihdellut
kahdeksan kuukauden ja vajaa kymmenen kuukauden valilla. Vuonna
1998 keskimaarainen kasittelyaika ol i noin yhdeksan kuukautta. Eri
asiaryhmissa kasiltelyajal ovat poikenneet keskiarvosta korkeintaan
muutaman kuukauden.

B

LAILLISUUSVALVONTA JA
ASIAMIESJARJESTELMAT

Ylimmat laillisuusvalvoj at
1

Sanna Harmata & Jyrki Tala

Yleista

Aluksi. Seuraavassa esitellaan tilastotietojen pohjalta valtioneuvoston
oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen harjoittamaa laillisuusvalvontaa vuosina 1990-1999. Ylimpien laillisuusvalvojien toiminta on
kansalaisnakokulmasta yksi tarkea, tietylla tapaa myos viimesijainen keino
tai vayla oikeudenmukaisuuden tai lainmukaisuuden varmistamiseksi
viranomaistoiminnassa. Laillisuusvalvojien toiminta, kuten kasiteltavien
asioiden maara ja niissa tehdyt ratkaisut, mittaavat ja kuvaavat osaltaan
oikeudellisten olojen laatua ja piirteita kunakin aikana ja julkisen organisaation eri lohkoilla.
Tarkastelun kohteena ovat erityisesti kansalaisten laillisuusvalvojille tekemat kantelut. Vaikka valtioneuvoston valvonta ja neuvonanto
vaativat suuren osan oikeuskanslerin tyopanoksesta, niita ei tassa kasitelHi.
Myoskaan oikeuskanslerin toiminta ylimpana syyttajana joulukuuhun
1997 asti ei kuulu tarkastelun piiriin. Koska laillisuusvalvojiaja asiamiesjarjestelmia koskevan jakson painopiste on erityisten asiamiesten toiminnassa, yleisia laillisuusvalvojia on kuvattu melko yleispiirteisesti. Yhtena
tavoitteena on saada vertailutaustaa erityisia asiamiehia koskevalle tarkastelulle.
Tehtavat. Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies
ovat yleisia laillisuusvalvojia. Oikeuskanslerinja oikeusasiamiehen tulee
perustuslain 108 ja 109 §:n mukaan valvoa, etta tuomioistuimet ja muut
viranomaiset seka virkamiehet, julkisyhteison tyontekijat ja muutkin
julkista tehtavaa hoitaessaan noudattavat lakiaja tayttavat velvollisuutensa.1 Perusoikeusuudistuksen yhteydessa vuonna 1995 hallitusmuotoon

1

Maaliskuussa 2000 voimaan tullut uusi perustuslaki ei sisalla asiallisesti merkittavia
muutoksia laillisuusvalvojien tehtaviin. Myi:is alemmanasteista saantelya on tarkistettu.
Oikeuskansleria koskeva saantely on siirretty paaosin lain tasolle (L valtioneuvoston
oikeuskanslerista (193/2000)) ja oikeusasiamiehen johtosaanti:i on uudistettu
(25112000). Uusilla saanni:iksillti ei tehty aiempaan saantelyyn merkittavia asiallisia
muutoksia.
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tehdyn lisayksen mukaan laillisuusvalvojien tulee tehUivaansa hoitaessaan
valvoa mytis perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 2
Oikeusasiamiehen toiminta painottuu viranomais- ja muun julkistoiminnan laillisuuden valvontaan ja kanteluviranomaisena toimimiseen.
Oikeuskanslerin tehtaviin kuuluu yleisen laillisuusvalvonnan lisaksi
erityisesti mytis valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen
laillisuuden valvonta, johon liittyy velvollisuus antaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeritiille pyynntista tietoja ja lausuntoja
oikeudellisista kysymyksista. Yaikka valtioneuvoston ja nyky1Hin mytis
tasavallan presidentin toiminta kuuluvat myos oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan piiriin, kaytanntissa oikeusasiamies ei osallistu valvontaan yhta
kiinteasti kuin oikeuskansleri. 3 Oikeuskansleri toimi mytis ylimpana
syyttajaviranomaisena 1.12.1997 asti, jolloin ylimman syyttajan tehtavat
siirrettiin valtakunnansyyttajalle. Syyttajat kuuluvat kuitenkin edelleen
oikeuskanslerin, kuten oikeusasiamiehenkin, yleiseen valvontatoimivaltaan.4
Oikeuskanslerinja oikeusasiamiehen yleinen valvontatoimivalta on
suurelta osin paallekkainen. Oikeuskansleri on kuitenkin vapautettu
velvollisuudesta valvoa lain noudattamista asioissa, jotka koskevat muun
muassa puolustusministeritita, puolustusvoimia, rajavartiolaitosta ja
rauhanturvaamishenkilost6a seka pidattamista, vangitsemista ja muita
pakkokeinolaissa tarkoitettuja vapaudenriistoja. Oikeuskansleri on vapautettu kasittelemasta myos asioita, jotka koskevat vankiloita ja muita
sellaisia laitoksia, joihin henkilti on otettu vastoin tahtoaan, seka asioita,
joita vangit ja muut vapaudeltaan rajoitetut henki!Ot panevat vireille.
Oikeuskanslerin on siirrettava tallainen asia oikeusasiamiehen kasitelta-

2

Uudet siiiinnokset eivat laajentaneet laillisuusvalvojien valvontatehtavaa, mutta niilla
haluttiin korostaa perus- ja ihmisoikeusnakokulman tarkeytta laillisuusvalvonnassa (HE
30911993 vp, 77).

3

Oikeuskansleri on Iasna valtioneuvoston istunnoissa ja presidentin esittelyssa ja han
valvoo tehtavien paatosten laillisuutta myos tarkastamalla etukateen valtioneuvoston
yleisistunnonja presidentin esittelyn esittelylistoja.

• Oikeuskanslerin erityislainsaadant6on perustuvina tehtavina on myos valvoa asianajajienja yleisten oikeusavustajien toimintaa seka tarkastaa tuomioistuinten rikosasioissa
antamia tuomioita (aiemmin myos rangaistusmaarayksia). Asianajajien osalta oikeuskanslerin valvontavalta kohdistuu yksityiseen toimintaan. Oikeusasiamies ei ole
toimivaltainen valvomaan asianajajien toimintaa. Oikeuskanslerin valvonta on toissijaista suhteessa Asianajajaliiton suorittamaan valvontaan, ja vain sill a on valta paattaa
asianajajiin kohdistuvista kurinpitotoimista. Yleiset oikeusavustajat ovat myos virkamiehina oikeuskanslerin, kuten oikeusasiamiehenkin, laillisuusvalvonnan piirissa. Ks.
Oikeudellisten palvelujen valvonnasta luku III.C .
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vaksi, jollei han erityisista syista katso tarkoituksenmukaiseksi ratkaista
asiaa itse. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat keskinaisesti siirtaa
muunkin asian, kun siirtamisen voidaan arvioida nopeuttavan asian kasittelya tai kun se muusta erityisesta syysta on perusteltua (L valtioneuvoston
oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtavien jaosta
(1224/1990)) . Kantelu voidaan kuitenkin sen sisallosta riippumatta tehda
kummalle laillisuusvalvojalle tahansa. 5
Oikeuskansleri ja oikeusasiamies tekevat paaosan viranomais- ja
muunjulkistoiminnan valvontaan liittyvista ratkaisuista heille osoitettujen
kantelujen pohjalta, minka obe lia he ottavat asioita tutkittavaksi myos
omasta aloitteestaan. 6 Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen on tutkittava
heille osoitettu kantelu, jos on aihetta epailla lainvastaista tai virheellista
menettelya tapahtuneen. Vuoden 1996 alusta voimaan tulleiden saannosten
mukaan he eivat kuitenkaan ilman erityista syyta tutki kantelua, joka
koskee yli viisi vuotta vanhaa asiaa. Kummallakin laillisuusvalvojalla on
myos valta suorittaa oma-aloitteisesti tarkastuksia.

Toimenpiteet. Yleisessa laillisuusvalvonnassa kaytettavissa olevat toimenpiteet ovat molemmilla laillisuusvalvojilla samankaltaiset. Ankarin toimenpide on syytteen nostaminen lainvastaiseen menettelyyn syylliseksi
epailtya henkiloa vastaan. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat itse
ajaa syytetta tai maarata muun syyttajan ajamaan sita. Uudessa perustuslaissa syyteoikeus ei enaa rajaudu vain virkarikoksiin vaan ulottuu kaikkiin valvontatoimivaltaan kuuluviin asioihin. Syytteen nostaminen tulee
kysymykseen vain vakaviksi katsotuissa tapauksissa, ja kaytannossa

5

Jos samasta asiasta kanne!laan kummallekin laillisuusvalvojalle, asian ratkaisee
yleensa se, jolle kantelu on ensiksi tehty. los kantelu tehdaan samanaikaisesti molemmille, tyotil anne ja mahdollinen erityisasiantuntemus vaikuttavat siihen, kumpi asian
kasitt.e lee. PlHillekk!iista tyot!i ei siten juurikaan tehda, joskin asia voidaan ottaa toisen
laillisuusvalvojan toimesta uudelleen kasiteltavaksi. Kahden rinnakkaisen laillisuusva\vojan jarjestelmaa on pidetty kansalaisten oikeusturvan kannalta myonteisena, koska
kansalaisilla on mahdollisuus valita, kumma\le he kantelunsa tekevat (ks. esim. HE
129/1997 vp, 18).

6

Laillisuusvalvontaa koskeva asia saattaa tulia vireille myos viranomaisen ilmoituksesta. Oikeuskans leri ll a viranomaisaloitteiset asiat on kirjaltu omiksi asiaryhmikseen,
kuten my5s oikcuskanslerin tiedoksi saatetut tuomioistuintenja muiden viranomaisten
paiitakset. Naml! voivat o1la pelkastlilin ilmoitus luontcisia asioita tai niissa voi olla
mukana toimenpidepyyntii. Jos menettely havaitaan talloin virheelliseksi, ryhdytaan
asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin. Viranomaisaloitteiset asiat eivat kuulu taman
tarkaste1un piiriin.
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seuraamusten painopiste onkin muissa kuin rikosoikeudellisissa toimenpiteissa.7 Talloin seuraamuksen tehoa lisaa siihen use in liittyva julkisuus.
Jos asia ei edellyta syytteen nostamista, oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat antaa virheen tehneelle henkilolle tai yhteisolle
huomautuksen. Edellytyksena on yleensa, etta menettelya on pidettava
selvasti Iainvastaisena tai muuten virheellisena. Huomautusta Iievempi
seuraamus on kasityksen lausuminen oikeasta menettelytavasta. Kasitys
voi koskea oikeaa Iaintulkintaa tai siina voidaan esimerkiksi kiinnittaa
virkamiehen tai viranomaisen huomiota hyvan hallinnon periaatteisiin.
Kasitys voi olla luonteeltaan moittiva tai pelkastaan ohjaava eli kyse voi
olla myos toiminnan ohjauksesta vastaisen varalle. Kasityksen Jausuminen
ei siten vaiWlmatta merkitse sita, etta menettely olisi katsottu virheelliseksi. Kaytannossa vahaiset virheet ja tulkinnanvaraiset tapaukset johtavat
yleensa kasityksen Iausumiseen.
Vaikka oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivat voi vaikuttaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa vireilla olevan asian kasittelyyn
tai muuttaa tai kumota kantelun kohteena olevaa paat6sta, he voivat
kuitenkin yleisen edun vaatiessa tehda esityksen ylimmille tuomioistuimille tai muil Ie viranomaisille virheellisen paatoksen poistamiseksi tai menettelyn oikaisemiseksi. Tama on kuitenkin poikkeuksellista, silla oikeusavun
antaminen ei kuulu laillisuusvalvojien tehtaviin. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat tarvittaessa tehda myos ehdotuksia ja esityksia esimerkiksi lainsaadannon uudistamiseksi tai selkeyttamiseksi . On myos
huomattava, etta laillisuusvalvojilla ei ole velvollisuutta ryhtya toimenpiteisiin silloinkaan, kun he toteavat virheen tapahtuneen, vaan he voivat
tyytya esimerkiksi siihen, etta valvonnan kohde korjaa itse virheensa.
Seuraavassa esitellaan tilastojen pohjalta oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen harjoittamaa laillisuusvalvontaa vuosina 1990-1999. 8

7
Kun kurinpitoseuraamukset poistettiin virkamieslains1Uidannosta, kurinpidollisia
seuraamuksia on voitu maarata vain erityissaannosten, kuten sotilaskurinpitolain
nojalla.
8

Lahteina on kaytetty oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen kertomuksia vuosilta
1990-1998. Vuoden 1999 tiedot perustuvat oikeuskanslerinvirastosta saatuihin tietoihin
seka julkaisuun Katsaus eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan vuonna 1999.
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2

Valtioneuvoston oikeuskansleri

Asiamiiiiriit. Kantelujen kasittely muodostaa merkittavan osan oikeuskanslerin valvontatyosta. Kuviossa 33 on esitetty saapuneiden, ratkaistujen ja
seuraavalle vuodelle siirtyneiden kantelujen maarat vuosina 1990-1999.

500 .

0

j----

l

1

1990 1991 ; 1992 i 1993 11994! 1995 '1996 1997 11998 i 1999

saapuneet

976 1099 11266 11236 1120 j1138 1256 1061 1330 1239

ratkaistut

10391048 1292 ' 1338 1217 ! 1139 1122 12971181 1190

-A- siirtyneet

681

582

489 i 492

658

395

573

628

Kuvio 33 Oikeuskanslerille saapuneet, ratkaistut ja seuraavalle vuodelle
siirtyneet kantelut 1990-1999. Saapuneisiin kanteluihin sisa\tyvat
oikeusasiamiehen ja muiden viranomaisten oikeuskans\erille siirtamat kantelut. Siirtyneiden kantelujen maaria vuosilta 1990-1991 ei
ollut saatavissa.

Oikeuskanslerille saapuneiden kantelujen maarissa ei ole tapahtunut 1990luvulla suuria muutoksia. Kanteluja on saapunut ja niita on ratkaistu
vuosittain noin 1 000-1 300. Eniten kante1uja on saapunut vuonna 1998.
Myos vuoden lopussa vireilla olleiden asioiden maara on pysynyt kohtalaisen vakaana.
Oikeuskanslerin varsinaisten omien aloitteiden maara on vaihdellut no in 20-50 asian val ilia. Rangaistustuomioiden ja -maaraysten tarkastustenjohdosta on pantu vuosittain vireille no in 50-200
asiaa. 9 Vuonna 1999 varsinaisesti omasta aloitteesta otettiin
kasiteltavaksi 17 asiaa ja rangaistustuomioiden tarkastuksen
johdosta vireille pantuja asioita ali 86 . Tuomioistuimiinja hall in-

9

Jos asia on otettu tutkittavaksi rangaistustuomioiden (tai -miiaraysten) tarkastustoiminnassa tehdyn havainnon pen1steella, se on siis tilastoitu oma-aloitteisten asioiden
luokkaan. Oikeuskanslerin omasta aloitteesta suoritettava laillisuusvalvonta on tapahtunut siten paaasiassa tarkastamalla tuomioistuinten rikosasioissa antamia tuomioita.
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toviranomaisiin kohdistuvia tarkastuksia oikeuskansleri on tehnyt
vuosittain keskim1Uirin parikymmenta. 10

Asiaryhmiit. Oikeuskanslerille saapuneiden kantelujen suurimpina yksitUiisina asiaryhmina ovat 1990-luvulla olleet tuomioistuinten, poliisi- ja
syyttajaviranomaisten seka valtioneuvoston ja ministerioiden menettelya
koskevat asiat. Seuraavaksi eniten on kanneltu sosiaali- ja kunnallisviranomaisten seka asianajajien ja yleisten oikeusavustajien menettelysta.
Oikeuskanslerille vuonna 1999 saapuneet kanteluasiat viranomaisittain
ilmenevat taulukosta 19. 11
Taulukko 19 Oikeuskanslerille saapuneet kantelut viranomaisittain vuonna
1999
Asiaryhma
Kantelujen
Osuus (%)
kanteluista
lukumaara

Tuomioistuimet
Poliisiviranomaiset
Valtioneuvosto ja ministeriot
Sosiaaliviranomaiset
Kunnallisviranomaiset 12
Asianajajat ja yleiset oikeusavustajat
Terveyden- ja sairaanhoitoviranomaiset
U1osottoviranomaiset
Syyttajaviranomaiset
Muut 13
Yhteensa

220
144
129
127
106
83
53
44
42
503
1 451

15
10
9
9

7
6

4
3
3
35
100

Tuomioistuinten menettelya koskevat kantelut ovat olleet kanteluasioiden
karjessa koko vuosikymmenen. Noin joka seitsemas-kahdeksas kantelu10
Yleiseen laillisuusvalvontaan kuuluvien tarkastusten lisaksi oikeuskansleri suoritti
joulukuuhun 1997 asti ylimpana syyttajaviranomaisena vuosittain useita syyttajaviranomaisiin kohdistuvia tarkastuksia.
11

Jos kantelu on koskenut useamman viranomaisen menettelya, se on tilastoitu kuhunkin naista asiaryhmista. Taman vuoksi asioiden yhteismaara on tassa hieman suurempi
kuin saapuneiden kantelujen maara.
12
Kunnallisiksi viranomaisiksi on laskettu ne kunnan viranomaiset,joita ei ole tilastoitu
omiin asiaryhmiinsa. Esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaiset on
tilastoitu erikseen.
13

Ryhmaan kuuluu lukuisia muita pienia viranomaisryhmia, joissa kantelumaarat ovat
jaaneet yleensa korkeintaan muutamaan kymmeneen asiaan, seka asioita, jotka eivat
kohdistu edes minkaan viranomaisen tai julkista tehUivaa hoitavan tahon menettelyyn.
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asia on koskenut tuomioistuimia. Asiamaara on pysynyt varsin vakaana
lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin asioita saapui eniten vuosikymmenella, noin 280 eli runsas kuudennes asioista kohdistui tuomioistuimiin,
kun aiemmin maara o1i jaanyt alle 200 asiaan. Vuonna 1999 asiamaara
kuitenkin vaheni jalleen hieman. Tuomioistuinkanteluista suurin osa on
kohdistunut yleisten tuomioistuinten menettelyyn, hallinto- ja erityistuomioistuinten menettelya koskevien kantelujen maaran ollessa vastaavasti pienempi. Yleisia tuomioistuimia koskevista asioista puolestaan
enemmistO on koskenut tuomioistuimen menettelya riita-asiassa ja pienempi osa menettelya rikosasiassa. Kaytannossa suuri osa tuomioistuinkanteluista on muutoksenhakutyyppisia eli niissa haetaan muutosta tuomioistuimen paatOkseen tai pyydetaan oikeuskansleria puuttumaan tuomioistuimessa vireilla olevan asian kasittelyyn, vaikka tallaiset asiat eivat
yleensa voi johtaa oikeuskanslerin toimenpiteisiin.
Poli isiviranomaisen menettelya koskevien kantelujen maara on
pysynyt melko vakaana. No in joka kymmenes asia on kohdistunut poliisiin. Valtioneuvoston ja ministerioiden menettelya koskevien kantelujen
osuus saapuneista asioista on o11ut keskimaarin vain hieman pienempi.
Vuosikymmenen alussa naita saapui kuitenkin vain puolet vuoden 1999
maarasta. Myos syyttajaviranomaisen menettelya koskevat kantelut kuuluivat aiemmin suurimpien asiaryhmienjoukkoon. Niidenkin osuus kaikista asioista oli keskimaarin kymmenen prosenttia. Valtakunnansyyttajan
viran perustamisen johdosta oikeuskanslerin osuus syyttajatoiminnan
valvonnassa on kuitenkin vahentynyt. Vuonna 1999 syyttajiin kohdistuvia
kanteluja saapui aile kolmasosa valtakunnansyyttajanviraston perustamista
edeltavien vuosien maarasta. 14
Muissa asiaryhmissa kantelumaarat ovatjaaneet keskimaarinjonkin
verran edellisia asiaryhmia pienemmiksi. Sosiaaliviranomaisten menettelyyn kohdistuvien kantelujen maara on ollut kasvussa vuosikymmenen
lopussa, jo11oin niiden maara on kohonnut lahes kaksinkertaiseksi vuosikymmenen alkupuoleen verrattuna. Myos niiden suhteellinen osuus on
kasvanut lahes kymmeneen prosenttiin vuosikymmenen alun noin viidesHi
prosentista. Noin joka viidestoista asia on koskenut kunnallisviranomaisten menettelya. Asianajajien ja yleisten oikeusavustajien menettelya
koskevien asioiden osuus on ollut keskimaarin samansuuruinen. Asiaryhmien keskinainenjarjestys on vaihdellutjonkin verran vuosittain.

1

~ Syyttajien valvonta on saadetty yhdeksi valtakunnansyyttajan tehtavista. Osa syyttajaviranomaisia koskevista kanteluista onkin siirretty valtakunnansyyWijanviraston
kasiteltavaksi.
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Ratkaisut. Toimenpideratkaisujen eli syytteiden tai kurinpitotoimien,
huomautusten, esitysten, kasitysten tai ohjeidenja muiden toimenpiteiden
osuus kaikista oikeuskanslerin ratkaisemista kanteluasioista on ollut varsin
pieni. Suurimmassa osassa tapauksista kantelu on joko jatetty kokonaan
tutkimatta tai tutkittavaksi otettu kantelu ei ole antanut aihetta toimenpiteisiin. Oikeuskanslerin ratkaisut kanteluasioissa vuosina 1990-1999 ilmenevat kuviosta 34.
100%
80%
60%

::R
0
Ul

""
0

40%

Ul

20%

25

33

21

18

10

9

7

10

683

681

619

787

627

636

395

348

351

377

438

452

1m ei toirrenpidetta

668

753

• ei tutkittu

242

441

Kuvio 34

Oikeuskanslerin ratkaisut kanteluasioissa 1990-1999

Vuosittain 22-38 prosenttia kanteluista on jatetty asiallisesti tutkimatta,
koska asia ei esimerkiksi ole kuulunut oikeuskanslerin toimivaltaan tai
koska asia on ollut vireilla toimivaltaisessa viranomaisessa tai siina on
ollut viela saannonmukainen muutoksenhakutie kaytettavissa. Tutkimatta
jatetyista asioista vuosittain osa on myos siirretty oikeusasiamiehen tai
muun toimivaltaisen viranomaisen kasiteltavaksi. Kanteluja on siirretty
myos joulukuussa 1997 perustettuun valtakunnansyyttajanvirastoon.
Vuodesta 1996 alkaen no in 10-80 kantelua vuodessa onjatetty tutkimatta,
koska ne ovat koskeneet yli viisi vuotta vanhaa asiaa. 15 Tutkimattajatettyjen kantelujen osuus on kasvanut vuosikymmenen kuluessa. Kun vuosikymmenen alussa tutkimattajatettiin runsas viidennes kanteluista, vuosina

1
; Tutkimattaja!Uimisen syyna on voinut olla myos esimerkiksi se, etta kantelu on ollut
niin epaselva, etta sita ei ole voitu tutkia, tai se, etta kantelun tekija on peruuttanut
tekemansii kantelun, eika tiilloin ole ollut syytajatkaa asian tutkimista oma-aloitteisesti.
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1998-1999 osuus kohosi jo vajaa kahteen viidesosan eli vain runsas kolme
viidesosaa kanteluista otettiin asiallisesti tutkittavaksi.
Keskimii.arin vain yhdessa tapauksessa kymmenesta (8-13 prosentissa kaikista kanteluista eli 12-I 8 prosentissa tutkituista kanteluista)
kantelu onjohtanut oikeuskanslerin toimenpiteeseen. Lisii.ksi enimmillaan
muutamassa prosentissa tapauksista asia on kante1un kohteena olevan
tahon toimesta korjattu tai oikaistu kasittelyn aikana. Kaikkiaan toimenpideratkaisujen osuus on pysynyt kohtalaisen vakaana. Suurimmassa osassa
tapauksista (53-65 prosentissa kaikista kanteluista eli 80-86 prosentissa
tutkituista kanteluista) ei siten ole ollut aihetta toimenpiteeseen, koska
virheellista menettelya ei ole todettu tai koska kantelun tueksi ei ole
esitetty todennakoisia syita. Samalla kun tutkimatta jatettyjen asioiden
osuus on hieman kasvanut, on tutkittujen mutta toimenpiteisiinjohtamattomien asioiden osuus vastaavasti pienentynyt.
Oikeuskanslerin toimenpideratkaisut kanteluasioissa vuosina 19901999 on esitetty taulukossa 20.

Taulukko 20 Oikeuskanslerin toimenpideratkaisutja kasittelyaikana tapahtuneet korjaukset kanteluasioissa 1990-1999. "Muissa toimenpiteissa" on kyse tapauksista, jotka eivat varsinaisesti kuulu mihinkaan toimenpideluokkaanjajoissa oikeuskansleri esimerkiksi
vain toteaa tai saattaa viranomaisen tietoon tai harkittavaksi
. lk'm astan.
JOI
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Syyte tai kurinp.
5
3
2
0
1
3
3
0
0
4
8
7
Huomautus
21
12
19 11
12
16
23
7
Esitys
1
8
7
3
13
4
1 17
1
7
Kasitys tai ohje
74
74
94 78 67 91
105 83
67
72
Muu toimenpide
7
16
4 12
11
8 11
8
9
8
21
20
25
7
Kas.aik. korjattu
33 21
18
10
9
10

Sen lisaksi, etta toimenpideratkaisuihin on kantelujen johdosta varsin
harvoin ollut aihetta, toimenpiteet ovat painottuneet lievimpiin seuraamuksiin. Suurin osa (noin 65-85 %) varsinaisista toimenpideratkaisuista on
sisaltii.nyt oikeuskanslerin kii.sityksen lausumisen tai ohjeen antamisen
viranomaiselle. Huomautuksen antaminen on ollut selvasti harvinaisempaa
ja niiden osuus kaikista toimenpiteista on viela pienentynyt viime vuosina.
Syytteen nostamiseen tai kurinpitotoimeen on paadytty vuosittain enimmillaankin vain muutamassa tapauksessaja erilaisia esityksia tuomioistuimille
tai muille viranomaisille on tehty enimmillaan vajaat kaksikymmenta.
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Oikeuskanslerin omasta aloitteesta kasittelyyn otetuissa asioissa ja
rangaistustuomioiden tarkastuksen johdosta vireille pannuissa
asioissa on ollut aihetta toimenpiteisiin selvasti kanteluasioita
useammin. 16 Toimenpideratkaisujen osuus on pienimmilll:itinkin
ollut lahes puolet kaikista ratkaisuista, minka lisaksi osassa tapauksista asia on korjattu oma-aloitteisesti kasittelyn aikana. Kuten
kanteluasioissa, useimmin on paadytty kasityksen lausumiseen,
joskin myos huomautusten osuus on ollut merkittava. Myos omissa
aloitteissa syytteen nostaminen on ollut harvinaista. Rangaistustuomioiden tarkastuksessa havaittujen virheidenjohdosta onjouduttu ajoittain tekemaan tuomionpurkuhakemuksia.

3

Eduskunnan oikeusasiamies

Asiami:ii:irtit. Kantelujen kasittely muodostaa paaosan oikeusasiamiehen

harjoittamasta Iaillisuusvalvonnasta. Kuviossa 35 on esitetty saapuneiden,
ratkaistujenja seuraavalle vuodelle siirtyneiden kantelujen maarat vuosina
1990-1999.
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Kuvio 35 Oikeusasiamiehelle saapuneet, ratkaistut ja seuraavalle vuodelle
siirtyneet kantelut 1990-1999. Saapuneisiin kanteluihin sisaltyvat
myos oikeuskanslerin oikeusasiamiehelle siirtamat kantelut,joita on
vuosittain tullut vireille noin 20-50. Seuraaville vuosille siirtyneiden
kantelujen maariin sisaltyvat myos siirtyneet omat aloitteet seka
viranomaisten lausuntopyynni:it, joiden osuus koko asiamaarasta on
kuitenkin hyvin pieni.

16

Vuoteen 1998 asti ratkaisuja ei ole tilastoissa jaoteltu varsinaisten a mien aloitteiden
ja rangaistustuomioiden tarkastuksen johdosta vireille pantujen asioiden kesken .
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Myos sosiaaliviranomaisia koskevien kanteluratkaisujen maara on
kasvanut vuosikymmenen kuluessa voimakkaasti. Vuodesta 1990 vuoteen
1994 asiamaara kaksinkertaistui. Kun vuosikymmenen alussa joka yhdeksas asia koski sosiaaliviranomaisia, vuodesta 1992 joka kuudes-seitsemas
asia on kohdistunut niihin. Sosiaaliviranomaisista tehtyjen kantelujen
maaraa lienee osaltaan lisannyt vuosikymmenen a1un taloudellinen lama.
Esimerkiksi toimeentulotukea koskevia kanteluja on ollut kasiteltavana
vuosittain runsaasti. Toisaalta myos sosiaaliturvalainsaadannon, esimerkiksi elakelainsaadannon, vaikeaselkoisuuden onjo itsessaan arvioitu olevan
omiaan lisaamaan kantelujen maaraa.20
Poliisiviranomaisia koskevat asiat ovat olleet vuosikymmenen
alkupuolella ratkaistujen kantelujen toiseksi suurinja 1opussa kolmanneksi
suurin ryhma. Keskimaarin joka kahdeksas asia on koskenut poliisia.
Terveydenhuolto-, vankeinhoito- ja kunnallisviranomaisia koskevien kanteluratkaisujen maarat ja suhteelliset osuudet ovat olleet jo selvasti pienempia. Terveydenhuoltoviranomaisten osuus kaikista ratkaisuista on ollut
keskimaarin runsas kuusi prosenttia ja kunnallisten viranomaisten osuus
vajaa viisi prosenttia. Vankeinhoitoviranomaisiin kohdistuvien asioiden
osuus on pienentynyt noin viiteen prosenttiin vuosikymmenen alun lahes
kymmenesta prosentista. Ymparisti:i- ja veroviranomaisia koskevien
ratkaisujen suhteellinen osuus on ollut aile viiden prosentin luokkaa? 1

Ratkaisut. Oikeuskanslerinja oikeusasiamiehen ratkaisujakaumat kanteluasioissa ovat keskenaan samankaltaiset. Myos oikeusasiamiehelle tulleista
kanteluista merkittava osa onjatetty asiallisesti tutkimatta. Toimenpiderat-

Tuomioistuinten vuosikymmenen loppupuolella osakseen saaman runsaan kielteisen
julkisuuden on myos arvioitu olleen omiaan heikentam1Hin tuomioistuinten kuvaa ja
siten lisaamaan kansalaisten halua kannella tuomioistuinten menettelysta (ks. Niskanen,
Ahonenja Laitinen: Suoma1aisten 1uottamus tuomioistuimiin, 181-190. Turun y1iopiston oikeustieteellisen tiedekunnanju1kaisuja. Rikos- ja prosessioikeuden sarjaA N .o 25.
Turun y1iopisto, Turku 1999).

°

2

Ks. Koskinen: Oikeusasiamies, 84-85. Helsinki 1997 . Sosiaaliturvalainsaadannon
monimutkaisuudesta, ks . esim. Paunio: Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus
toiminnastaan vuonna 1996, 16-17.
21

Naiden ryhmien ulkopuolelta eniten, koko asiamaarasta muutaman prosentin verran ,
on ratk aistu esimerkiksi tyo-, opetus-, ulosotto-, sotilas- seka liikenne- ja viestintaalan
viranomaisia koskevia kanteluja . Naista oikeusasiamiehen ratkaistavaksi keskittyneet
sotilasviranomaiset ovat vuosikymmenen alkupuolella olleet joinakin vuosina kahdeksan suurimman asiaryhman joukossa. Viranomaisiin kohdistuvien kantelujen ohella
kasiteltavaksi on tullut vuosittain varsin suuri maara yksityishenkiloiden menettelysta
tehtyja kanteluja.
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kaisujen eli syytteiden, huomautusten, kasitystenja esitysten osuus ratkaisuista on ol\ut varsin pieni. Oikeusasiamiehen ratkaisut kanteluasioissa
vuosina 1990-1999 on esitetty kuviossa 37.
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Kuvio 37 Oikeusasiamiehen ratkaisut kanteluasioissa 1990-1999. Vuonna
1992 tilastoitiin lisaksi kaksi kurinpitotoimea.

Vuosittain 21-3 3 prosenttia kanteluista on j i:itetty asiallisesti tutkimatta.
Useimmiten tutkimattajattamisen syyna on ollut se, etta asia ei ole kuulunut lainkaan oikeusasiamiehen valvontavaltaan tai etta asia on ol\ut vireil\a
toimivaltaisessa viranomaisessa tai siina on viela ollut muutoksenhakumahdol\isuus kayttamatta. Oikeusasiamies on siirtanyt asioita oikeuskans1erinja muiden viranomaisten kasiteltavaksi harvemmin kuin oikeuskansleri. Viime vuosina noin 30-60 kantelua vuodessa on jatetty tutkimatta,
koska niiden kohteina olevista tapahtumista on kulunut yli viisi vuotta.
Myos oikeusasiamiehen tutkimattajattamien kantelujen osuus on kasvanut
vuosikymmenen alkuun verrattuna. Vuosikymmenen alussa tutkimatta
jatettiin runsas viidennes kanteluista, mutta vuodesta 1993lahtien osuus on
ollut keskimaarin 30 prosenttia kaikista kanteluista.
Kuten oikeuskanslerilla, valtaosa tutkituistakaan kanteluista (56-68
prosenttia kaikista kante\uista eli 81-88 % tutkituista kanteluista) ei ole
antanut aihetta toimenpiteisiin. Suurimmassa osassa tapauksista virheellista menettelya ei siis ole todettu tai sita ei ole ollut perusteita epailla? 2
Vastaavasti osapuil\een vain yhdessa tapauksessa kymmenesta (6-11
22

Ennen vuotta 1996 perusteena oli se, etta virheellista menettelya ei ollut todettu tai
etta virheellista menettelya koskevan kantelun tueksi ei ollut esitetty todennakoisia
syiUL Pienessa osassa asioita ei ryhdytty toimenpiteisiin sen vuoksi, etta olosuhteet
olivat muuttuneet ennen oikeusasiamiehen puuttumista asiaan .
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prosentissa kaikista kanteluista eli 8-16 prosentissa tutkituista kanteluista)
kantelu onjohtanut oikeusasiamiehen toimenpiteeseen. Lisaksi muutamassa prosentissa tapauksista asia on korjattu asianosaisen tahon toimesta
kantelun kasittelyn aikana. Varsinaisten toimenpideratkaisujen osuus oli
pienimmillaan vuosikymmenen alussa ja suurimmillaan vuonna 1999.
Yleisesti ottaen toimenpiteeseen johtaneiden ratkaisujen osuudessa ei ole
kuitenkaan tapahtunut merkittavia muutoksia kante1umaaran 1isaantyessa.
Oikeusasiamiehen toimenpideratkaisut kanteluasioissa vuosina
1990-1999 on esitetty kuviossa 38.
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Oikeusasiamiehen toimenpideratkaisutja kasittelyaikana tapahtuneet
korjaukset kanteluasioissa 1990-1999. Huomautukset ja kasitykset
on tilastoitu erikseen vuodesta 1991 1ahtien. Vuonna 1999 huomautuksiin johtaneista tapauksista (23) neljassa asiassa 1ausuttu lisaksi
kasitys.

Myos oikeusasiamiehen tekemista toimenpideratkaisuista ylivoimaisesti
suurin osa, vuodesta 1992 Iahti en yli nelja viidennesta, on sisaltanyt oikeusasiamiehen kasityksen Iausumisen. Huomautusten maara on ollutjo selvasti
pienempi. Kasitysten osuus toimenpideratkaisuista on vuosikymmenen
loppupuole\la viela kasvanutja huomautusten osuus vastaavasti pienentynyt. Syytteita on nostettu vuosittain enimmillaankin vain muutamassa
tapauksessaja erilaisia esityksia on tehty keskimaarin aile kymmenen.
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Kuten oikeuskanslerilla, oikeusasiamiehen omasta aloitteesta
kasittelyyn otetuissa asioissa toimenpideratkaisuun on paadytty
selvasti kanteluasioita yleisemmin. Toimenpideratkaisujen osuus
naissa asioissa on ollut vahintaan puolet ja enimmillaan nelja
viidennesta, minka lisaksi osassa tapauksista asia on korjattu
kasittelyn aikana. Kaikkiaan vain harvoin oma-aloitteisesti tutkittu asia ei ole johtanut lainkaan toimenpiteeseen. Toimenpideratkaisu on merkinnyt yleisimmin esityksen tekemista tai kasityksen
lausumista. Myos omasta aloitteesta kasittelyyn otetuissa asioissa
huomautuksen antaminen ja erityisesti syytteen nostaminen on
ollut harvinaista.

4

Yhteenveto

Taulukkoon 21 on koottu keskeisimpia kanteluja koskevia lukumaaratietoja vuodelta 1999.
msut vuonna 1999
Tau l ukk·o 21 K ante 1u. en maarat, as1ary1hmiit 1a ratk'

OIKEUSKANSLERI

OIKEUSASIAMIES

Saapuneet kantelut
Ratkaistut kantelut
Suurimmat asiaryhmat

1 239
1 190
Tuomioistuimet 220 (15%)
Po1iisivir.omaiset 144 (10%)
VN ja ministerial 129 (9%)
Sosiaalivir.omaiset 127 (9%)

2 644
2 788
Sosiaaliviranomaiset 451 (16%)
Tuomioistuimet 414 (15%)
Poliisiviranomaiset 368 (13%)
Terveydenhuoltovir.om. 212 (8%)

Tutkimattajatetyt kantelut
Ei toimenpidetta
Korjattu kasittelyaikana
Toimenpideratkaisut
- syyte
- huomautus
- kasitys
- esitys
- muu toimenpide

452 (38%)
636 (53%/86% tutkituista as.)
10 (I %11% tutkituista as.)
92 (8%/12% tutkituista as.)
0
7
67
7
11

824 (30%)
1585 (57%/81% tutkituista as.)
72 (3%/4% tutkituista asioista)
307 (II %116% tutkituista asioista)
0
23 (lisaksi 4 asiassa kasitys)
280
4
-
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Yleista

Parin viime vuosikymmenen aikana Suomen julkiseen organisaatioon on
perustettu eri alojen lakiuudistusten yhteydessa useita asiamiestyyppisia
jarjestelmia. Keskushallintoon on kuluttaja-asiamiehen jalkeen (1978)
perustettu tietosuojavaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun, ulkomaalaisvaltuutetun ja konkurssiasiamiehen toimet. Kilpailuasiamiehen tehtavia, joita
varten oli 1970- ja 1980-luvulla kilpailuasiamiehen toimisto, hoitaa nykyisin kilpailuvirasto. Oikeuspoliittisessa keskustelussa tuodaan usein esiin
ehdotuksia uusien asiamiesjarjestelmien tarpeesta (askettiiin esimerkiksi
lapsiasiamies ja syrj intaasiamies).
Erityisilla asiamiesjarjestelmilla voi nahda ainakin kahdentyyppisia
juuria. Perinteista laillisuusvalvontaa hoitaneista asiamiesjarjestelmista on
omaksuttu se ajatus, etta pyritaan luomaan kansalaisia varten helposti
tavoitettavaja yleisesti tunnettu viranomaistoimija,joka huolehtii oikeuden
toteutumisesta ja antaa myos jonkinlaista tukea yksittaiselle henkilOlle.
Toisaalta asiamiesjarjestelmia on perustettu huolehtimaan uuden lainsaadannon nojalla sellaisista ihmisille tarkeistii eduista ja intresseista, joita
oikeusjarjestyksen aiempi sisaltO ja instituutiot eivat ole suojanneet riittavasti. Erityisesti kuluttajansuoja, henkilOtietojen ja yksityisyyden suoja,
sukupuolten tasa-arvo ja ulkomaalaisen oikeusasema ovat tastii esimerkkeja. Perinteisesta laillisuusvalvonnasta poiketen mainittujen asiamiesten
toimiala kattaa, tosin vaihtelevin painotuksin, myos yksityistii toimintaa,
eika siis rajoitu viranomaistoimintaan. Oikeuden saatavuutta koskevassa
tutkimuskirjallisuudessa on tassa yhteydessii puhuttu ns. diffuusien etujen
suojaamisesta ja korostettu sita, etta tallaisten, monia ihmisia koskevien
intressien suojaamiseksi ei useissa maissa ole kansalaistoiminnassa syntynyt vahvasti organisoitunutta edunvalvontaa.
Seuraavassa tarkastellaan neljaa kansalaisten arkieliimiin ja intressien kannalta keskeistii erityista asiamiesjarjestelmaa, kuluttaja-asiamiesta,
tietosuojavaltuutettua, tasa-arvovaltuutettua ja ulkomaalaisvaltuutettua.
Pyrkimyksena on paitsi antaa yleiskuva naista asiamiehista, myos virittaa
yleisesti keskustelua asiamiestyyppisistajarjestelmistii. Siksi eri asiamiehia
on kasitelty rinnakkain seka hahmotettu vertailukohtia yleisiin laillisuudenvalvoj iin.
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Kuluttaja-asiamies

Yleistii. Kuluttaja-asiamies on kuluttajien etua valvova viranomainen. Nykyaan kuluttaja-asiamies toimii myos Kuluttajaviraston johdossa.
Kuluttaja-asiamiehen virka perustettiin kuluttajansuojalainsaadannon
saatamisen yhteydessa vuonna 1978. Erityisviranomaisen asettamista
perusteltiin talloin lahinna silla, etta kuluttajansuojan tehokkuuden katsottiin edellyttavan sellaisen viranomaisen olemassaoloa,joka paatehtavanaan
seuraa kulutushyodykkeiden markkinoinnissa kaytettyja menettelyja.
Kuluttaja-asiamies asetettiin edustamaan erityisesti markkinointia ja
sopimusehtoja koskevien lakien ja oikeuskaytannon asiantuntemusta. 1
Siiiinnokset kuluttaja-asiamiehesta sisaltyvat vuoden I999 alussa
voimaan tulleisiin Kuluttajavirastosta annettuun lakiin (I 056/
I998, KVirL) ja asetukseen (I 057/I998). Laki korvasi aiemmat
kuluttaja-asiamiehesta (4011978) ja kuluttajavirastosta (II 0/
I990) annetut lait. Kuluttaja-asiamiehen tehtavista saadetaan
lisaksi kuluttajansuojalaissa (38/1978, KSL) seka lukuisissa
muissa laeissa. 2

Kuluttajavirastosta annetulla lailla perustettiin uusi Kuluttajavirasto
yhdistamalla entinen kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamiehen toimisto.
Uuden viraston tehUivana on kuluttajien taloudellisen, terveydellisen ja
oikeudellisen aseman turvaaminen seka kuluttajapolitiikan toteuttaminen.
Kuluttajavirastonja kuluttaja-asiamiehen on lain mukaan erityisesti toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitysta tai joilla
voidaan olettaa yleisimmin esiintyvan ongelmia kuluttajien asemassa
(KVirL 1 §). 3 Muutoksen yhteydessa kuluttaja-asiamiehen virka muutettiin
Kuluttajaviraston ylijohtajan viraksi. Ylijohtajajohtaa Kuluttajavirastoaja
toimii kuluttaja-asiamiehena. Kuluttaja-asiamiehen tehtavat sailyivat

1

HE 8/1977 vp, 62 .

2

Esimerkkeina tiillaisista ovat laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993), arvopaperimarkkinalaki ( 495/1989), siihkomarkkinalaki (386/1995), tammikuussa 1999 voimaan
tullut laki televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998), syyskuussa 1999 voimaan tullut
laki saatavien perinniistii (513/1999) ja lokakuussa 1999 voimaan tullut laki takauksesta
ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999) .
3

Yhdistamisen tavoitteena oli muun mu assa helpottaa kuluttaj ienja elinkeinonharjoittajien asiointia naissii viranomaisissaja parantaa siten viranomaisten saavutettavuutta (ks .
HE 140/1998 vp, 7-8).
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muutoksessa ennallaan. Kun Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttajaasiamiehena, han tekee paatoksensa asiamiehen ominaisuudessa. 4
Kuluttaja-asiamies on toiminnassaan itsenainen ja riippumaton.
Kuluttajavirastoa ohjaavan ministerion eli kauppa- ja teollisuusministerion
valta ei ulotu kuluttaja-asiamiehelle kuuluviin lainsaadannon valvontatehtaviin eika kuluttajan avustamistehtaviin (KVirL 2 §). Kuluttaja-asiamiesinstituutioon olennaisesti liittyvan itsenaisyyden sailymista on pidetty
Uirkeana myos uuden Kuluttajaviraston perustamisen yhteydessa. 5
Kuluttaja-asiamiehen toimistossa oli vuonna 1998 24 virkaa ja toimiston
maararahat olivat 7,1 miljoonaa markkaa, josta palkkojen osuus oli 5,4
miljoonaa. Kun vuoden 1999 alussa kuluttaja-asiamiehen toimisto lakkautettiin, sen henki!OstO siirtyi perustettuun Kuluttajavirastoon.
Tehtiiviit. Kuluttaja-asiamiehen tehtavat ovat ensisijaisesti lainvalvontatehtavia. Hanen paatehtavanaan on elinkeinonharjoittajien toiminnan valvonta
yleiselta kannalta eli ns. kollektiivisen kuluttajansuojan edistaminen. Han
valvoo markkinoinnin lainmukaisuuttaja sopimusehtojen kayttoa kuluttajansuojan kannalta (KSL 2:10 ja 3 :4; kulutusluottosaannosten noudattamisen valvonnasta KSL 7:24). Toiminta tahtaa elinkeinonharjoittajien lainvastaisen menettelyn lopettamiseenja ennaltaehkaisyyn. Erityissaannoksissa saadetaan muun muassa kuluttaja-asiamiehen oikeudesta valvoa luottolaitosten harjoittamaa markkinointia ja naiden kayttamia sopimusehtoja
(L luottolaitostoiminnasta 84 §). Valvonta koskee elinkeinonharjoittajien
markkinointia yleisesti seka naiden laatimia vakiosopimusehtojaja muita
yleisesti kaytettavia sopimusehtoja nimenomaan kuluttajansuojan
kannalta. 6 Vuoden 1999 aikana kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa on tasmennetty ja laajennettu useissa laeissa.
Kuluttaja-asiamiehen tehtiivtiksi on siiiidetty muun muassa va!voa
erityisesti mainonnan ja teleostosliihetysten eettisten periaatteiden ja a!aikaisten suojelua koskevien siiiinnosten noudattamista
televisio- ja radiotoiminnassa (L televisio- ja radiotoiminnasta
35 §) sekii siihkomarkkinoiden sopimusten ehtojen !ainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta (siihkomarkkinaL 25b §).

4

Ylijohtajan esteellisyydesta eraissa asioissa, jos samaa elinkeinonharjoittajaa koskeva
asia on samanaikaisesti kuluttaja-asiamiehella vireilla tai jos han on kuluttaja-asiamiehena jo puuttunut saman elinkeinonharjoittajan toimintaan, ks. KVirL 8 §.

5

6

Ta VM 19/1998 vp, 2.

Velvollisuudesta pyytaa kuluttaja-asiamiehelta \ausuntoa, ks. esim. L luottolaitostoiminnasta 85 § ja arvopaperimarkkinaL 7: I.
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Myos kuluttajasaatavien perinnan lainmukaisuuden valvonta kuuluu
nykyaan kuluttaja-asiamiehen tehtaviin (L saatavien perinnasta 12 §).
Kuluttaja-asiamies valvoo muun muassa hyvan perintatavan noudattamista
ja perintakulujen kohtuullisuutta. Sopimusehtojen osaltakuluttaja-asiamiehen toimivalta on laajennettu luotonantajien ja yksityistakaajien tai yksityisten pantinantajien valisten sopimusehtojen kayton valvontaan (L takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 39 ja 41 §).
Kuluttaja-asiamiehen tehUiviii ei ole siten eniiii rajattu pelkiistiiiin
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien viilisiin sopimusehtoihin,
kun sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonta on ulotettu myos
yksityistakaajan ja yksityisen pantinantajan suojaksi. Kuluttajaasiamiehen toimivaltaan kuuluu nykyisin valvoa siten kaikkia
yksityishenki\Qiden luotonottoon keskeisesti kuuluvia sopimuksia.7

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan kuluttaja-asiamiehelle
tietoja lainsaadannon valvontatehtavia varten. Kuluttaja-asiamies voi
asettaa tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon (KVirL 4 §).
Kaytannossa kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin ja sopimusehtojen seka perinnan lainmukaisuutta kasittelemalla yksittaisia
vireille saatettuja asioita. Osa asioista tulee vireille kuluttaja-asiamiehen
omasta aloitteesta. Ulkopuoliset tahot, kuten viranomaiset, elinkeinonharjoittajatja erityisesti kuluttajat, voivat tehda kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksia havaitsemistaan epakohdista. Elinkeinonharjoittajat voivat neuvotella etukateen kuluttaja-asiamiehen kanssa toimintaansa suunnitellessaan.
ValvontatehUivien toteuttamiseksi kuluttaja-asiamies voi antaa markkinointia koskevia ohjeitaja neuvotella elinkeinonharjoittajienjajarjestOjen kanssa vakiosopimusehdoista. Nain pyritaan vaikuttamaan useiden
elinkeinonharjoittajien toimintatapoihin.
Elinkeinonharjoittajien yleisen valvonnan lisaksi kuluttaja-asiamiehelle on annettu eraissa tapauksissa mahdollisuus avustaa - tai maarata
alai sensa virkamies avustamaan- kuluttajaa yksittaisen asian hoitamisessa. Tama voi kasittaa myos kuluttajan avustamista oikeudenkaynnissa
tuomioistuimessa.
Avustaminen on mahdollista, jos se on lain soveltamisen ja
kuluttajien yleisen edun kannalta tiirkeiiii tai jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajavalituslautakunnan paiitCistii (KVirL
9 §). Tehtiivii rajoittuu siten liihinnii tilanteisiin, joissa asialla on

7

HE 189/1998 vp, 73 .
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1aaja ja periaatteellinen merkitys. Myos elinkeinonhatjoittajan
kieltiiytyessa noudattamasta kuluttajavalituslau!akunnan paatostii
avustamisperusteina voidaan pitiia ainakin asian ennakkotapausarvoa ja kohtuusnakokohtia. Kuluttaja-asiamies voi ryhtya
kuluttajan avustamiseen vain kuluttajan suostumuksella,ja kuluttaja itse esiintyy tuomioistuimessa asianosaisena. 8
UihtOkohtana on kuitenkin, etta kuluttaja-asiamiehen toiminnan tulisi
ehkaista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien valisia ristiriitatilanteita jo
ennakolta. Jos kuluttaja-asiamies olisi velvollinen selvittamaan kaikki
yksittaistapaukset, vaarantuisi han en Uirkein tehtavansa markkinoinnin ja
sopimusehtojen yleisena valvojana. Paaosa elinkeinonharjoittajien ja
ku1uttajien valisista ristiriitatilanteista onkin pyritty ohjaamaan kasiteltavaksi kuluttajaneuvonnassa kunnissa ja kuluttajavalituslautakunnassa. 9
Vaikka ku1uttaja-asiamiehen avustustoiminta on maksutonta,
ongelmana kuluttajariitojen tuomioistuinkasittelyssa ovat olleet korkeat
oikeudenkayntikulut. Kuluttajien yleisen edun kannalta merkittavimpien
juttujen lopputulos ei ole yleensa ennustettavissa, eika yksittaisella kuluttajalla useinkaan ole mahdollisuutta ottaa tuomioistuinkasittelysta aiheutuvaa taloudellista riskia. 10 Vuoden 1999 alusta kuluttaja-asiamies on kuitenkin voinut paattaa, etta avustetulle kuluttajalle itselleen aiheutuvat tai
hiinen korvattavakseen tuomittavat vastapuolen oikeudenkayntikulut
maksetaan osittain tai kokonaan Kuluttajaviraston toimintamenoista
(KVirL 9 §). 11 Muutosta on pi de tty merkittavana parannuksena kuluttaj ien
oikeusturvassa. Sen on arvioitu vaikuttavan huomattavasti kuluttajien
tosiasialliseen mahdollisuuteen saattaa asia tuomioistuimen kasiteltavak-

si.12

8

HE 8/1977 vp, 62-63.

9

Ks. HE 8/1977 vp, 62.

10

HE 140/1998, 12.

11

Jos elinkeinonharjoittaja haviaa asian oikeudenkaynnissa, han on velvollinen korvaamaan valtiolle avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
1
' Ta VM 19/1998 vp, 2 jn Kuluttaja-as iamiehen toirninta 1998, 12 . Vuonna 1999
kuluttaja-asiamiehen avustustchtiivien rnlHirii ei ole k!iytiinnossa rnuuttunut olennaisesti
vuodesta 1998. Sc, ettil oikeudenkiiyntikuluriski on voitu onaa Kuluttajaviraston
kannettavaksi, on kuircnkin vaiklutanutjultltien sisaltoon. Tuomioistuimen kasiteltavaksi on voitu saattaa enemman asioita, joilla on ennakkotapausarvoa, kun aiemmin
kuluttajalla itsellaan ei ollut intressiinsa nahden suuren kuluriskin vuoksi riittavia
perusteita hakea ennakkoratkaisua. Avustusjuttujen on arvioitu olevan nykyaan kuluttajien yleisen edun kannalta merkittavampia (Kuluttajavirasto).
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KayHinnossa kuluttaja-asiamies jasentaa toimintansa kahteen
lohkoon: yhtaalta markkinointia ja sopimusehtoja koskevien yksittaisten
ilmoitusten kasittelyyn ja kuluttajien avustamiseen yksitUiisissa asioissa
seka toisaalta ns. painopistetyoskentelyyn 2-3 vuodeksi kerrallaan valituilla erityisalueilla. Vuosina 1996-1997 painopistealueina olivat valttamattomyyspalvelut, asuminenja uudet myyntimenetelmatja vuosina 1998-1999
valttamattomyyspalvelut ja rahoituspalvelut.
Painopistealueilla tavoitteena on erilaisia projekteja toteuttamalla
edistaa kuluttajien oikeussuojan toteutumista. Kuluttaja-asiamies
vaikuttaa asiantuntijana lainsaadantoon, laatii markkinointia
koskevia ohjeita, neuvottelee el inkeinonharjoittaj ienjajarjestojen
kanssa alakohtaisista sopimusehdoistaja hakee ennakkopaatOksia
markkinatuomioistuimesta. Han kouluttaa elinkeinoelaman
tilaisuuksissa, tiedottaa kuluttajaoikeudellisista kysymyksista ja
on mukana kansainvalisessa yhteistyossa. Painopistetyoskentelyn
listiksi kuluttaja-asiamies varautuu puuttumaan myos muihin
ajankohtaisiin kuluttajan oikeussuojaa koskeviin ongelmiin.

Lainvalvonnan, ku1uttajien avustamisen ja painopistetyoskentelyn lisaksi
kuluttaja-asiamies vastaa asiantuntijana tiedusteluihin ja antaa lausuntoja
asioista,joihin liittyy kuluttajan oikeussuojaakoskevia nakokohtia. Kuluttajaoikeudellisiin tiedusteluihin vastataan myos paivittain palvelevassa
neuvontanumerossa. Tiedotustoiminnalla on keskeinen merkitys angelmien ennaltaehkaisyssa. Kuluttaja-asiamies julkaisee markkinointiohjeita,
antaa merkittavista paatOksista ja kannanotoista tiedotusvalineille ja
elinkeinoelamanjarjestoille tiedotteita sekajulkaisee yhdessa kuluttajavalituslautakunnan kanssa Kuluttajansuoja-lehtea.
Toimenpiteet. Markkinoinnin, sopimusehtojen ja perintamenettelyn valvonnassa kuluttaja-asiamiehen toimintamuotoina ovat neuvotteleminen
elinkeinonharjoittajan kanssa, lainvastaisen menettelyn kieltaminen tarvittaessa sakon uhalla, kiellon hakeminen markkinatuomioistuimelta seka
asian ilmoittaminen poliisille.
Havaitessaan elinkeinonharjoittajan ryhtyneen lainvastaiseen
toimenpiteeseen kuluttaja-asiamiehen on pyrittava saamaan elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti luopumaan siita. Tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen
on ryhdyttava asian edellyttamiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen kasiteltavaksi (KVirL 5 §). Kuluttaja-asiamiehella on siten
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nimenomainen neuvotteluvelvollisuus eli hanen tulee ensisijaisesti pyrkia
sovinnolliseen ratkaisuun. 13
Lainvastaisen menettelyn kieltaminen kuuluu paasaantOisesti
markkinatuomioistuimelle. Jos elinkeinonharjoittaja ei vapaaehtoisesti
luovu lainvastaisista toimenpiteista, kuluttaja-asiamies voi kuitenkin
eraissa asioissa myos itse kieltaa lainvastaisen markkinoinnin, sopimusehdon kayttamisen tai kuluttajasaatavaa koskevan perintamenettelyn (KSL
2:8 ja 3:3 seka L saatavien perinnasta 14 §). 14 Kuluttaja-asiamies voi
maarata kiellon vain asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai
muuten merkitykseltaan huomattava. Kielto on kuitenkin siten ehdollinen,
etta se raukeaa, jos se, jota kieltomaarays koskee, ilmoittaa annetussa
vahintaan kahdeksan paivan maaraajassa vastustavansa kieltoa (KVirL
6 §). Kiellon velvoittavuus jaa siis riippumaan elinkeinonharjoittajan
hyvaksymisesta.
Kuluttaja-asiamies voi antaa kiellon myos valiaikaisena,jos lainvastainen menettely on asian laajuuden tai menettelyn nopean vaikutuksen
johdosta tai muusta erityisesta syysta tarpeen estaa kiireellisesti. Jos kielto
tallaisessa tapauksessa viivastyisi, se saattaisi olla merkitykseton.
Kuluttaja-asiamiehen on vietava valiaikaista kieltoa koskeva maarayksensa
kolmen paivan kuluessa sen antamisesta markkinatuomioistuimen kasiteltavaksi uhalla, etta kielto muuten raukeaa. Kieltojensa tehosteeksi
kuluttaja-asiamies voi asettaa uhkasakon,jonka tuomitsemisesta maksettavaksi pi:Uittaa markkinatuomioistuin (KVirL 6 §).
Viimesijaisena keinona kuluttaja-asiamies voi saattaa markkinointitoimen, sopimusehdon tai perintamenettelyn kieltamista koskevan asian
markkinatuomioistuimen kasiteltavaksi (L markkinatuomioistuimesta
6 §). 15 Markkinatuomioistuin voi kieltaa, tarvittaessa sakon uhalla, lainvastaisen menettelyn ja maarata kielletyn markkinointitoimen oikaistavaksi .
Kuluttaja-asiamies voi myos tehda ilmoituksen poliisille, kun on syyta
epailla, etta elinkeinotoiminnassa on syyllistytty kuluttajaa loukkaavaan
rikokseen. Virallisen syyttajan on ennen markkinointirikosta koskevan
13

Ks. HE 8/ 1977 vp, 64.

1

~ Kuluttaja-asiamiehen on ennen pakkotoimenpiteisiin ryhtymisUi pyydettava rahoitustarkastuksen lausunto,jos asia koskee luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua luottolaitosta tai arvopaperimarkk.inalaissa tarkoitetun arvopaperin markkinointia
(KVirL 7 §).
15
Kuluttaja-asiamiehen kieltaytyessa saattamasta asiaa markkinatuomioistuimeen sen
on oikeutettu tekemaan palkansaajien tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva
rekisteroity yhdistys . Nain ei ole kuitenkaan kertaakaan yli 20 vuoden aikana tapahtunut.
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syytteen nostamista varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Myos tuomioistuimen on Hillaista asiaa kasitellessaan varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus tulia kuulluksi (RL 30: 12). 16
Kaytannossa kuluttaja-asiamiehen toiminnan painopiste on ollut
yksiWiisten elinkeinonharjoittaj ienjajarjestOjen kanssa kaytavissa neuvotteluissa. Useimmissa asioissa on paadytty ratkaisuun vapaaehtoisuuden
pohjalta kuluttaja-asiamiehen ja elinkeinonharjoittajan neuvottelun tuloksena. Pakkotoimiin on ryhdytty selvasti harvemmin.

Lukumiiiiriitietoja. 17 Elinkeinonharjoittajien toiminnan yleinen valvonta
muodostaa paaosan kuluttaja-asiamiehen toiminnasta. Kuluttaja-asiamiehen toimistossa vuosina 1994-1998 vireille tulleet asiat on esitetty asiaryhmittain taulukossa 22.
'h en o1m1s ossa v1re1
. '11 e t u 11 ee t as1a
. t 1994- 1998
T au Iu kk
· o 22 K u 1uttaJa-as1am1e
1994

1995

1996

1997

1998

Markkinointia koskevat asiat

994

1 169

1 193

1 370

1 303

Sopimusehtoja koskevat asiat

156

119

183

281

490

6

5

2

6

1

11

8

6

9

7

Markkinointiohjeet
Alakohtaiset sopimusehdot
Markkinatuomioistuinhakemukset
Lausuntopyynnot
Kirjalliset tiedustelut
Kuluttajien avustuspyynnot
Yhteensa

6

10

6

13

5

60

76

94

77

84

126

124

116

241

242

67

91

65

42

45

1 426

1 602

1 665

2 039

2 177

Markkinointia koskevia asioita on tullut kasiteltavaksi selvasti sopimusehtoasioita enemman. Molempien asioiden maarat ovat kasvaneet viidessa
vuodessa huomattavasti: markkinointia koskevat asiat ovat lisaantyneet
lahes kolmanneksellaja sopimusehtoja koskevat asiat ovat yli kolminkertaistuneet. Vuonna 1998 markkinointiaja sopimusehtoja koskevien ilmoitusten yhteismaara oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Markkinointiohjeitaja alakohtaisia sopimusehtoja koskevia asioita on kumpiakin tullut

16
Kuluttaja-asiamiehen paiitokseen asiassa, joka kuuluu markkinatuomioistuimen
toimivaltaan tai koskee kuluttajan avustamista, ei saa hakea muutosta. Muutoin
kuluttaja-asiamiehen paatiiksiin haetaan muutosta hallintolainkayttiilain (58611996) tai
erityislainsaadannon mukaisesti (KVirL 10 §).

17
Lahteet: Kuluttaja-asiamiehen toimintakertomukset vuosilta 1994-1998 seka Kuluttajavirastosta saadut tiedot.
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vuosittain vireille joitakin ja markkinatuomioistuinhakemusasioita kohtalaisen vahan . Kasiteltavaksi on tullut varsin runsaasti erilaisia lausuntopyyntOjaja kirjallisia tiedusteluja. Kuluttajien avustuspyyntOjen maara on
pysynyt 40-90 asian val ilia. Lisaksi kuluttaja-asiamiehen neuvontanumerossa on vastattu vuosittain lukuisiin kuluttajaoikeudellisiin tiedusteluihin
(vuonna 1998 yli 3 700 tiedustelua).
Kaytannossa suurin osa markkinointiaja sopimusehtoja koskevista
asioista tulee vireille ulkopuolisten aloitteista. Markkinointi- ja sopimusehtoasiat ilmoittajaryhmittain vuosina 1994-1998 ilmenevat taulukosta 23.
Taulukko 23 Markkinointi- ja sopimusehtoasiat ilmoittajaryhmitHiin 19941998. Kuluttajaneuvojien ilmoituksiin sisaltyvat myos kuluttajaneuvojien lahettibnat yksityisten kuluttajien ilmoitukset, joiden
···r·a on o llt4050
·
osuus nms
u
prosentlla.
1994 1995
1996 1997 1998
Yksityinen kuluttaja

495

508

538

754

821

Nimettin ilmoitus

75

93

47

92

71

Kuluttajaneuvoja

286

355

403

416

436

Elinkeinonharjoittaja, -jarjestti

180

181

187

237

221

Viranomainen

52

47

56

61

105

Markkinatuomioistuin

29

19

19

11

13

Oma va1vonta
Yhteensa

33

85

126

80

126

1 150

I 288

1 376

I 651

1 793

Kuluttaja-asiamiehelle tulee ilmoituksia ennen kaikkea kuluttajilta seka
lisaksi kuluttajaneuvojiltaja elinkeinonharjoittajilta. Kaikkiaan no in 40-45
prosenttia markkinointia ja sopimusehtoja koskevista asioista on tullut
vireille kuluttaj ien ilmoitusten perusteella. Kuluttajien vireille saattamien
asioiden maara on kasvanut selvasti, noin kahdella kolmanneksella vuodesta 1994. Myos kuntien kuluttajaneuvojien ilmoitukset ovat lisaantyneet
runsaalla puolella. Niiden osuus vireille tulleista asioista on ollut noin
neljannes. Sen sijaan elinkeinonharjoittajien ilmoitukset ovat lisaantyneet
vain hieman. Viranomaisten ilmoituksia tuli vuonna 1998 vireille edellisvuosia enemman. Pieni osa asioista on tullut kasiteltavaksi markkinatuomioistuimen kautta. Kuluttaja-asiamiehen oman valvonnan perusteella
vireille tulleiden asioiden maara on moninkertaistunut.
Markkinointiaja sopimusehtoja koskevat asiat on ratkaistu yleensa
joko neuvottelemalla tai tiedottamalla lain sisallosta. Kiellon maaraaminen
uhkasakkoineen, asian vieminen markkinatuomioistuimeen tai asian
ilmoittaminen poliisille ovat kaytannossa olleet harvoin kaytettyja keinoja.
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Taulukossa 24 on esitetty kuluttaja-asiamiehen ratkaisut piiiitetyissa
markkinointi- ja sopimusehtoasioissa vuosina 1994-1998.
Taulukko 24 Ratkaisut paatetyissa markkinointi- ja sopimusehtoasioissa

1994-1998
Kuluttajansuojalain nojalla arvioitu:
Markkinatuomioistuinhakemukset
Kuluttaja-asiamiehen kie\lot
Neuvotte\uratkaisut
Vapauttavat
Ei toimivaltaa
Siirretty toiselle viranomaiselle
Asia annettu syyttaja\le
Asia \iittyy painopistealueeseen
lnfonnoitu lain sisallosta
Muut:
Ratkaistu toisen asian yhteydessa
Ei painopisteasia, ei toimenpiteita
Muusta syysta paatetty
Yhteensa

1994

1995

1996

1997

1998

6

10
6
365
81
58
40
2
31
186

6

13

5
2
447
141

9
301
114
68
28
39
149

137
90
206
255
57
47
1 114 1 171

9
412

6

55
32

338
107
51
52

25
220

172
217

Ill

241
311
67
I 489

72

56
133
216

292
149
315
216
131
108
I 429 1 810

Neuvotteluratkaisut ovat muodostaneet piiiiosan kuluttajansuojalain noja\la
arvioiduista asioista. Merkittava osa asioista on paatetty myos ainoastaan
lain sisallosta informoimalla eli antamalla elinkeinonharjoittajalle tietoa
lain talle asettamista velvoitteista tai lahettamalla talle esimerkiksi markkinointia koskevia ohjeita. Myos vapauttavien ratkaisujen maara on ollut
vuosittain huomattava. Osa asioista on tilastoitu paatetyiksi siten, etta niita
ei ole kasitelty yksittaisina vaan yleisemmin painopistealueeseen liittyvien
toimien yhteydessa, esimerkiksi hakemalla markkinatuomioistuimesta
asiaa koskeva ennakkopaatos. Erityisesti vuosina 1997-1998 tallaisia
asioita on ollut runsaasti. Kieltoja kuluttaja-asiamies on itse asettanut
vuosittain vain aile kymmenessa asiassaja markkinatuomioistuinhakemuksia on tehty vuodessa enimmillaan 13. Asiasta ilmoittaminen poliisille on
ollut harvinaista. Ryhmaan "muut" sisaltyvat tilastossa sellaiset asiat,jotka
on ratkaistu esimerkiksi muita samaa asiaa koskevien ilmoitusten yhteydessa, ja ne painopistealueisiin kuulumattomat asiat, joissa ei ole
katsottu tarpeelliseksi ryhtya lainkaan toimenpiteisiin .
Kuluttajien avustuspyynt6jen maara on edella esitetyn mukaisesti
vaihdellut vuosittain 40-90 asian valilla. Naista vuosittain 25-35 tapauk-
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sessa (vuonna 1998 26 tapauksessa) on ollut kyse kuluttajavalituslautakunnan p1Hitoksen noudattamattajattamisesta. Kuluttaja-asiamies on paattanyt
avustaa kuluttajaa oikeudessa vuosittain 1-6 asiassa ja 1-24 asiassa
avustaminen on kasittanyt esimerkiksi neuvottelemista elinkeinonharjoittajan kanssa (vuonna 1998 saapuneiden avustuspyyntOjenjohdosta vain yksi
asia viety oikeuteenja yhdessa asiassa avustettu muuten). Tuomioistuimessa on avustettu eri oikeusasteissa. Suurimmassa osassa asioista (60-90 %)
kuluttaja-asiamies on paattanyt, etta han ei avusta kuluttajaa, minka lisaksi
vuosittainjoissakin asioissa kuluttaja ei esimerkiksi itse olekaan halunnut
jatkaa asian kasittelemista.

3

Tietosuojavaltuutettu

Yleista. Tietosuojavaltuutettu toimii henki!Otietojen kasittelyn ohjaus- ja
valvontaviranomaisena. Hanen tehtavanaan on erityisesti huolehtia tietosuojan toteutumisesta henkilotietojen kasittelyssa. Tietosuojavaltuutetun
virka perustettiin henkilorekisterilainsaadannon saatamisen yhteydessa
vuonna 1987 . Samalla perustettiin tietosuojalautakunta ratkaisemaan eraita
henkiiOrekisterilain mukaisia asioita.
Uusien erityisviranomaisten tarvetta tietosuoja-asioita varten
perusteltiin silla, etta niiden katsottiin tehokkaimmin edistavan tavoitteena
ollutta yhtenaista ja hyvaa rekisterikaytantOa. Asiamiesjarjestelman kayttOonottoa pidettiin valttamattomana erityisesti sen vuoksi, etta sen arvioitiin parhaiten varmistavan tietosuoja-asioissa tarpeellisen itsenaisyyden.
Itsenaisen, tavanomaisesta hallinto-organisaatiosta erillisen yksikon
perustamisen tarpeen loi puolestaan se, etta sellaiset ministeriot, joiden
hallinnonala\le tietosuoja-asioiden kasittely olisi voitu antaa, olivat itse
merkittavia henki!Orekisterien pitajia. Ei pidetty asianmukaisena, etta
esimerkiksi yksi ministerion osasto valvoisi saman hallinnonalan muiden
yksikoiden toimintaa tietosuojan kannalta. 18
Tietosuojavaltuutetun tehtavisUi saadetaan kesakuussa 1999
voimaan tulleessa henkilotietojen kasittelya koskevassa yleislaissa, henkilotietolaissa (523/1999, HenkTietoL), joka korvasi
vuoden 1987 henkilorekisterilain (47111987, HenkRekL), seka
ti etosuoj alautakunnasta ja tietosuoj avaltuutetusta annetussa laissa
(389/ 1994, tietosuojalautakuntaL) ja asetuksessa ( 432/1994).
HenkilOtietolain tarkoituksena on toteuttaa yksityiseHiman suojaa

18

HE 49/1 986 vp, 17.
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ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilotietojen kasittelyssa seka edistaa hyvan tietojenkasittelytavan
kehittamista ja noudattamista (HenkTietoL 1 §). Lakimuutos
aiheutti joitain muutoksia tietosuojavaltuutetun tehtaviinja toimivaltaan. Tietosuojavaltuutetun tehtavista saadetaan lisaksi lukuisissa tietosuojaa koskevissa erityislaeissa. Valtuutettu on toimivaltainen myos silloin, kun henkilotietojen kasittelyyn sovelletaan muun lain kuin henkilotietolain saann6ksia. 19

Tietosuojavaltuutetulla on hallinno\lisesti oikeusministerion yhteydessa
toimisto,jossa on esittelijoina toimivia virkamiehiaja muuta henki!Okuntaa. Toiminnallisesti tietosuojavaltuutetulla on itsenainen ja riippumaton
asema. Vuonna 1998 toimiston henkilostOmaara vastasi 16,5 henkilotyovuotta ja sen toimintamenot olivat 5,3 miljoonaa markkaa, josta palkkausmenojen osuus oli 4,1 miljoonaa.

Tehtavat. Tietosuojavaltuutetun tehtavana on kasite!Hija ratkaista hanelle
henkilOtietolain mukaan kuuluvat asiat, seurata henkilotietojen kasittelyn
yleista kehitysta, tehda aloitteita seka huolehtia tiedotustoiminnasta ja
henki!Otietojen kasittelyyn liittyvasta kansainvalisesta yhteistyosta (tietosuojalautakuntaL 5 §). Henki!Otietolain mukaan tietosuojavaltuutettu
antaa henki!Otietojen kasittelya koskevaa ohjaustaja neuvontaaja valvoo
henki!Otietojen kasittelya lain tavoitteiden toteuttamiseksi seka kayttaa
paatOsvaltaa laissa saadetyissa tapauksissa (HenkTietoL 38 §). Tietosuojavaltuutettu toimii siis ohjaus- ja valvontaviranomaisena,joka voi toimivaltuuksiensa puitteissa puuttua lainvastaiseen tietojenkasittelyyn. Varsinainen oikeudellinen avustaminen tuomioistuimessa ei kuulu tietosuojavaltuutetun tehtaviin. 20
Henkilotietolaissa on haluttu henkilorekisterilain tavoin korostaa
sita, etta tietosuojavaltuutetun ensisijainen tehtava on vaikuttaa ennakolli-

19

Tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja valvontavaltaan kuuluvaa erityislainsaadantoa on
arvioitu olevan no in 300 saadoksessa. Esimerkkeja tallaisista ovat laki poliisin henkiiOrekistereista (509/1995) ja heinakuussa 1999 voimaan tullut laki yksityisyyden suojasta
televiestinnassaja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999).
~ 0 Erityissaannoksissa saadetaiin myos esimerkiksi ti etos uojavaltuutetun kuulemisesta.

Kaytannossa merkittava saannos on esimerkiksi terveydenhuollon valtakunnallisista
henkilOrekistereisUi annetun lain (556/1989) 4 §, jonka mukaan tietosuojavaltuutetulle
on varattava tilaisuus tulia kuulluksi ennen kuin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittamiskeskus (STAKES) voi antaa luvan laissa tarkoitettujen terveydenhuo!lon
valtakunnallisissa henkilorekistereissa olevien henkilon terveydentilaa tms. koskevien
tietojen luovuttamiseen tieteellista tutkimusta tai muuta laissa maariteltya tarkoitusta
varten.
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silla toimenpiteilla rekisterinpidon lainmukaisuuteen. Hanen toimintansa
painothm siten tietosuojaloukkausten ennaltaehkaisyyn. Tehtaviaan hoitaessaan tietosuojavaltuutetun on otettava huomioon lain tarkoitus toteuttaa
yksityiselaman suojaaja muita perusoikeuksia seka edistaa hyvan tietojenkasittelytavan kehittamista ja noudattamista. Rekisteroidyn etujen lisaksi
on otettava huomioon myos rekisterinpiUijanja sivullisen intressit. 21
Tietosuojalautakunta kasittelee henki!Otietojen kasittelyyn liittyvia henki!Otietolain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti
tarkeita kysymyksia. Lautakunnalla on paatosvaltaa eraissa
tietosuojavaltuutetun vireille saattamissa asioissa, ja se toimii
tietosuoja-asioissa lupaviranomaisena, joskin henki!Otietolaissa
on luovuttu vuoden 1987 henkilorekisterilain mukaan lautakunnalle kuuluneesta yleisesta poikkeuslupatoimivallasta. Tietosuojalautakunnan tehtavana on myos seurata henkilotietojen
kasittelya koskevan lainsaadannon kehittamistarvetta ja tehda
aloitteita. Tietosuojaviranomaisten tulee toimia yhteistyossa
muiden Euroopan unioninjasenvaltioiden vastaavien viranomaisten kanssa (HenkTietoL 38 § ja tietosuojalautakuntaL 2 §).

Tietosuojavalhmtettu valvoo henkilotietojen kasittelya omasta aloitteestaan. Myos kansalaiset voivat tehda tietosuojavaltuutetulle ilmoituksia
henki!Otietojen kasittelyssa havaitsemistaan mahdollisista lainvastaisuuksista ja kysya tietosuojavaltuutetulta neuvoa rekisteroidyn yksityisyyden
suojan turvaamista koskevissa asioissa. Jos rekisterinpitaja ei ole antanut
rekisteroidyn tarkastaa tietojaan tai jos tama on kieltaytynyt korjaamasta
rekisterissa olevaa virhetta, rekisteroity voi tehda tietosuojavaltuutetulle
hakemuksen tarkastusoikeuden toteuttamista tai tietojen oikaisua koskevan
maarayksen antamiseksi .22 Kaytannossa kansalaisten toimenpidepyyntOjen
kasittely muodostaa merkittavan osan tietosuojavaltuutetun toimiston
tyosta. Myos rekisterinpitajat voivat neuvotella tietosuojavaltuutetun
kanssa rekisterin perustamista tai muuttamista suunnitellessaan.
Henki!Otietojen kasittelyn ennakkovalvonta on toteutettu ilmoitusmenettelyn avulla. Rekisterinpitaja on velvollinen, tosin merkittavin
poikkeuksin, ilmoittamaan henki!Otietojen automaattisesta kasittelysta
tietosuojavaltuutetulle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yleensa myos henkilOtietojen siirtoa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
21

HE 9611998 vp, 71.

~ Tarkastusoikcudesta ja ticdon korjaamisesta, ks. HenkTietoL 26-29 §. Eraissa
asioissa rekisteroidyn tar.kastusoikeuua on rajoitettu, jolloin tietosuojavaltuutettu voi
rekistcroidyn pyynnosta tarkastaa rekisteritietojen lainmukaisuuden (ks. esim. L poliisin
hcnkilorekistereista 15 ).
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ns. automatisoidun pi:Uitoksentekojarjestelman kaytt66nottoa seka eraita
toimintoja,joissa kaytetaan tai kasitellaan henkilorekistereita (ks. tarkemmin HenkTietoL 36 §).
llmoitusmenettely koskee se\laisia henkilotietojen kasittelyn
tilanteita, jotka erityisesti edellyttavat rekisteroidyn yksityisyyden suojan ja riittavan oikeusturvan arviointia, ja se on pyritty
rajoittamaan vain valttamattomimpiin tilanteisiin .23 Ilmoituksen
saatuaan tietosuojavaltuutettu arvioi yleisesti, tulevatko rekisteroityjen oikeudet riittavasti turvatuiksi. Tietosuojavaltuutettu voi
ilmoitusten perusteella valvoa seka ohjein ja neuvoin varmistaa,
etta henkilotietojen kasittely on yksityisyyden suojaa koskevien
saannosten mukaista. Tarvittaessa valtuutettu voi ryhtya enempiin toimenpiteisiin.

Valvonnan toteuttamiseksi tietosuojavaltuutetulla on laaja tiedonsaanti- ja
tarkastusoikeus. 2 ~ Han ella on oikeus salassapitosaannosten estamatta saada

tiedot kasiteltavista henki lotiedoista seka kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen
henkilotietojen kasittelyn lainmukaisuuden valvonnassa (HenkTietoL
39 §)? 5 Tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi tietosuojavaltuutettu voi
asettaa uhkasakon, jonka han myos itse maaraa maksettavaksi. 26
Tietosuojavaltuutetulla on myos oikeus tarkastaa henki!Orekistereita
ja kayttaa tarkastuksessa asiantuntijoita. Tarkastusta varten tietosuojavaltuutetullaja asiantuntijalla on oikeus paasta huoneistoihin, joissa henkilotietoja kasitellaan tai henkilorekistereita pidetaan, seka saada kaytettavakseen tarvittavat tiedot ja laitteet. Kotirauhan piiriin kuuluvassa tilassa
tarkastuksen saa kuitenkin toimittaa vain, jos on olemassa yksiloity syy
epailla henki!Otietojen kasittelya koskevien saannosten rikkomusta. Tarkastus on toimitettava niin, etta siita ei aiheudu rekisterinpitajalle tarpeettomasti haittaa tai kustannuksia (HenkTietoL 39 §). Poliisi on velvollinen

23

HE 96/ 1998 vp, 67-69. Aiemmasta ilmoitusvelvollisuudesta, ks. HenkRekL 30 §.

~ Henkilotietolaissa tiedonsaantioikeus on henkilorekisterilain mukaista oikeutta
laajempi (ks. HenkRekL 31 §).

2

25

Toimituksellisia seka taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten tapahtuvan henkilotietojen kasittelyn osalta tietosuojavaltuutettu valvoo vain tietojen suojaamisvelvollisuuden noudattamista, jolloin tietojensaantioikeuskin on rajoitettu suojaamisvelvollisuuden valvonnan kannalta tarpeellisiin tietoihin. Erityisista tietojensaantisaannoksista, ks. esim. L yksityisyyden suojasta televiestinnassa ja teletoiminnan
tietoturvasta 24 §.
26

Henkilorekisterilain mukaan uhkasakon maarasi maksettavaksi tietosuojalautakunta
(HenkRekL 36 §).
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antamaan tietosuojava1tuutetulle tarvittaessa virka-apua (tietosuojalautakuntaL 8 §).
Tarkastuksilla tietosuojavaltuutettu on pyrkinyt suuntaamaan
rekisterinpiHijien toimintaa ennakoivasti hyvaan rekisteritapaan.
Tarkastusten kohteiksi on valittu rekisterinpitajia,jotka edustavat
toimialaansa mahdol\isimman hyvin, jotta yksittaiskohteen tarkastuksen tuloksia on mahdollista kayttaa koko toimialaa koskevaan ohjaukseen. Erityisesti on pyritty tarkastamaan rekisteritoiminnan kannalta keskeisilla ongelma-aloilla toimivia rekisterinpitajia.27

Lain mukaan tietosuojavaltuutettu voi myos tarkastaa hanelle toimitettuja
toimialakohtaisia kaytannesaantOja, joita rekisterinpitajat tai naita edustavat yhteisot ovat laatineet henki!Otietolain soveltamiseksija hyvan tietojenkasittelytavan edistamiseksi (HenkTietoL 42 §). Vastaavaa saantelya ei
ollut henkilorekisterilaissa,joskin kaytannossa toimialakohtaisia ohjeita on
jo aiemminkin laadittu. Tietosuojavaltuutetulla ei ole varsinaista kaytannesaantoja koskevaa paatantavaltaa, mutta han voi varmistaa niiden lainmukaisuudenja tarvittaessa antaa neuvontaaja ohjausta lain soveltamisessa ja hyvan tietojenkasittelytavan maarittelyssa? 8
Tietosuojaloukkausten ennaltaehkaisyssa lainsaadantoon vaikuttamisella on tarkea osansa. Myos henkilotietolain mukaan tietosuojavaltuutetulle on varattava tilaisuus tulia kuulluksi valmisteltaessa lainsaadannollisia tai hallinnollisia uudistuksia, jotka koskevat henki!Oiden oikeuksien ja
vapauksien suojaamista henki!Otietojen kasittelyssa (HenkTietoL 41 §)?9
Tietosuojavaltuutettu seuraa henkilOtietojen kasittelyn yleista kehitystaja
pyrkii lausunnoin ja aloittein vaikuttamaan tietosuojavaatimusten huomioon ottamiseen eri alojen lainsaadannossa. Valtuutettu on myos mukana
monissa lainsaadannon valmistelua varten asetetuissa tyoryhmissa.
Tietosuojan yleisohjausta tietosuojavaltuutettu toteuttaa muun
muassa laatimalla rekisterinpitajille ja rekisteroidyille tietosuoja-asioita
koskevia ohjeita. Valtuutettu toimii yhteistyossa rekisteroityjen, rekisterinpitajienja naita edustavien tahojen seka viranomaisten kanssaja kouluttaa
ja tiedottaa tietosuojakysymyksista. Tiedotuksen paavaline on Tietosuoja-

27

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 1998, 8.

28

HE 96/1998 vp, 73.

29

Nimenomaisella kuulemisvelvoitteel!akin on haluttu korostaa sita, etta valtuutetun
ensisijainen tehtava on vaikuttaa ennakolli silla toimenpiteilla henkilOtietojen kasittelyn
lainmukaisuuteen (HE 96/1998 vp, 73).
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lehti, jonka kohderyhmana ovat merkittavimmat rekisterinpitajat. Valtuutettu antaa tapauskohtaista ohjaustaja neuvontaa seka rekisteroidyille etta
rekisterinpitajille. Myos alan kansainvalinen toiminta, erityisesti Euroopan
unioninja poliisialan sopimuksiin liittyva yhteistyoja valvonta, muodostaa
nykyaan Uirkean osan tietosuojavaltuutetun toiminnasta. 30

Toimenpiteet. Lainvastaisen menettelyn havaitessaan tietosuojavaltuutetun
tulee ryhtya toimi in menettelyn oikaisemiseksi. ljenkilOrekisterilain
mukaan tietosuojavaltuutettu ei voinut lainkaan tehda rekisterinpitajia
velvoittavia paatOksia. Uudessa henkilOtietolaissa tietosuojavaltuutetun
toimivaltuuksia on tarkistettu siten, etta hanen eraissa asioissa tekemansa
paatOkset tulevat asianosaisia sitoviksi. Pakkokeinojen kaytosta paattaa
siten nykyaan osaksi tietosuojavaltuutettu, osaksi tietosuojalautakunta.
Lain mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettava hyvaa tietojenkasittelytapaa seka ensisijaisesti ohjein ja neuvoin pyrittava siihen, etta
lainvastaista menettelya eijatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatettava asia tietosuojalautakunnan paateWivaksi taikka ilmoitettava se syytteeseen panoa varten. Tietosuojavaltuutettu voi antaa myos
tarkempia ohjeita siita, miten henkilOtiedot on suojattava niiden laittomalta
kasittelylta (HenkTietoL 40 §). Tietosuojavaltuutetun tulee siten pyrkia
saamaan asianomainen vapaaehtoisesti muuttamaan menettelyaan. Kaytannossa rekisterinpitajat ovat myos yleensa noudattaneet tietosuojavaltuutetun suosituksenluonteisia ohjeita ja asian vieminen tietosuojalautakunnan
kasiteltavaksi on ollut harvinaista.
Tietosuojavaltuutetun oikeus antaa sitovia maarayksia rajoittuu
tapauksiin,joissa on kyse siita, etta rekisterinpitaja on kieltaytynyt toteuttamastarekisteroidyn tarkastusoikeutta tai oikaisemasta henki!Orekisterissa
olevaa virhetta. Jos rekisteroity saattaa tallaisen asian tietosuojavaltuutetun
kasiteltavaksi, valtuutettu voi antaa rekisterinpitajalle maarayksen rekisteroidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta (Henk-

30

Tietosuojavaltuutettu osallistuu muun muassa tietosuojadirektiivin (95/46/EY)
mukaisen tietosuojatyoryhman toimintaan, toimii Europol-yleissopimuksen mukaisena
Suomen kansallisena valvontaviranomaisena ja osallistuu sopimuksen mukaisen
yhteisen valvontaviranomaisen toimintaan. Valtuutettu on nimetty myos Schengenin
yleissopimuksen mukaiseksi kansalliseksi valvontaviranomaiseksi.
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TietoL 40 §). 31 Tekemansa paataksen tehosteeksi tietosuojavaltuutettu voi
asettaa uhkasakon, jonka han myos itse maaraa maksettavaksi. 32
Aiemman henkilorekisterilain mukaan tietosuojavaltuutetun
tarkastusoikeutta tai virheen oikaisua koskeva maarays raukesi,
jos rekisterinpitaja vastusti maaraysta. Tallo in tietosuojavaltuutetun piti saattaa asia tietosuojalautakunnan kasiteltavaksi rekisterinpitajaa ve!voittavan paat6ksen aikaansaamiseksi. 33 Muutoksen
tarkoituksena oli muun muassa osaltaan taata rekisteroidyn
o ikeussuoj a j a se lkeyttaa tietosuoj avaltuutetun j a tietosuoj alautakunnan tehtavajakoa. 34

Muissa kuin rekisteroidyn tarkastusoikeuden toteuttamistaja tiedon korjaamista koskevissa asioissa rekisterinpiHijaa velvoittava paatOksenteko
kuuluu edelleen tietosuoja\autakunnalle. Se voi tietosuojavaltuutetun
hakemuksesta kieltaa lainvastaisen henki \Otietojen kasitte\yn, velvoittaa
asianomaisen oikaisemaan virheellisen menettelyn, maarata rekisteritoiminnan lopetettavaksi tai peruuttaa henki\Otietojen kasittelyyn antamansa
luvan (ks. HenkTietoL 44 §). PiiatOksensa tehosteeksi lautakunta voi
asettaa uhkasakon. 35
Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun tulee myos ilmoittaa asiasta
poliisille. Virallisen syyttajan on ennen henki\Otietolain vastaista menettelya koskevan syytteen nostamista kuultava tietosuojavaltuutettua ja tuomioistuimen on tallaista asiaa kasitellessaan varattava tietosuojavaltuute-

31

Tietosuojavaltuutetun piHiti:is on valituskelpoinen. Siihen voidaan hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen (HenkTietoL 45 §).

n Henkilorekisterilain mukaan uhkasakon miiiirasi maksettavaksi tietosuojalautakunta
(HenkRekL 36 §).
33

Ks. HenkRekL 35 §. Jos tietosuojavaltuutettu kieltiiytyi antamasta tarkastusoikeuden
toteuttamista tai virheen oikaisua koskevaa miiiiriiystii tai saattamasta asiaa tietosuojalautakunnan kasiteltiiviiksi, rekisteroidyllii oli oikeus itse saattaa asia lautakunnan
kasiteltiiviiksi. Kun nykyisin tietosuojavaltuutetun piiiiti:iksestii voi valittaa hallintooikeuteen, tietosuojalautakunnassa ei tule eniiii lainkaan asioita kasiteltiivaksi suoraan
rekisteri:iidyn aloitteesta.
HE 9611998 vp, 72. Henkili:irekisterilakia siiiidettiiessii tietosuojavaltuutetulle haluttiin
antaa- joskaan ei siis silloin velvoittavaa- piiiiti:isvaltaa tarkastusoikeutta ja virheen
oikaisua koskevissa asioissa, koska niiiden asioiden katsottiin valitti:imirnrnin koskevan
rekisteroityjen oikeuksiaja niiden arvioitiin muodostavan lukumaiiriiltiiiin merkittaviin
mutta lain soveltamisen kannalta yksinkertaisimman osan vireille tulevista asioista (HE
49/1986 vp, 50) .

H

35

Tietosuojalautakunnan piiiiti:ikseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
(HenkTietoL 45 §) .
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tulle tilaisuus tulia kuulluksi (HenkTietoL 41 §). Myos rikoslaissa siHidetaiin tietosuojavaltuutetun kuulemisesta (RL 38:10).

Lukumaiiratietoja. 36 Rekisterinpitajien ennakkovalvontaan ja ohjaukseen
liittyvien asioiden seka kansalaisten toimenpidepyyntOjen kasittely muodostaa merkittavan osan tietosuojavaltuutetun tyosta. Tietosuojavaltuutetun
toimistossa kirjallisesti vireille tulleet yksittaisasiat vuosina 1994-1998 on
esitetty taulukossa 25.
Taulukko 25 Tietosuojavaltuutetun toimistossa kirjallisesti vireille tulleet asiat
1994-1998
1994 1995 1996 1997 1998
Yleiset asiat
128
95
115
133
139
Kansainvaliset asiat
34
Ennakkovalvontaja ohjaus
252
313
264
243
273
78
- lausunnot tutkimus1upapyynnoista
78
64
67
59
- rekisterinpitajien neuvonta
152
96
78
86
140
- ilmoitusasiat
40
47
65
56
35
25
- tietosuojavaltuutetun vireille panemat
40
58
34
47
431
Kansalaisten toimenpidepyynnot
311
385
421
376
57
19
27
41
47
Muut
Tietosuojalautakunnan paatOkset
38
34
29
23
38
952
Yhteensa
711
799
846
958

Kansalaisten toimenpidepyyntOjen maara on kasvanut selvasti, lahes
kahdella viidesosalla vuodesta 1994. Toimenpidepyynnoissa suurimpina
asiaryhmina ovat olleet henki!Otunnukseen (50-80 asiaa vuosittain),
terveydenhuoltoon (30-70), suoramarkkinointiin (20-50) ja tyoelamaan
(30-40) liittyvat asiat. Tarkastusoikeusasioita on tullut vireille vuosittain
20-55. Naista valtaosa on koskenut terveydenhuoltoaja poliisia. Erityisesti
suojelupoliisin rekisterinpitoaja luotettavuuslausuntoja koskevien tarkastuspyyntOjen maara on kasvanut viime vuosina. Virheiden oikaisemista
koskevia asioita on tullut vuosittain kasiteltavaksi 40-70, joista suurin osa
on koskenut luottotietoasioita. Toimenpidepyynnoista viime vuosina
kaytannossa noin neljasosassa asia on edellyttanyt valtuutetun ohjeita tai
kehotuksen tarkistaa menettelyaja vastaavasti noin neljasosassa toimenpiteet eivat ole olleet tarpeen. Lopuissa asioissa virheellinen menettely on

6
Uihteet: Tietosuojavaltuutetun toimintakertomukset vuosilta 1994-1998 seka tietosuojavaltuutetun toimistosta saadut tiedot.
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korjattu oma-aloitteisesti tai asiassa on riittanyt ainoastaan rekisteroidylle
annettu neuvonta.
RekisterinpiUijiin kohdistuvaan ennakkovalvontaan ja ohjaukseen
kuuluvat ensinnakin valtuutetun tutkimuslupapyynnoista antamat lausunnot,jotka ovat paaasiasiassa terveydenhuollon valtakunnallisista henki!Orekistereistii. annetun lain 4 §:aan perustuvia asioita. 37 Rekisterinpitajien
neuvontaa koskevien asioiden maara on vaihdellut jonkin verran vuosittain. Rekisterinpitajien ilmoitusasioista suurin osa on koskenut henkilotietojen luovuttamista ulkomaille tai suoramarkkinointia. Tietosuojavaltuutetun omasta aloitteesta kasittelyyn on otettu vuosittain 25-60 asiaa. Rekisterinpidon tarkastuksia on suoritettu vuosina 1997 ja 1998 seitseman. Maara
on kasvanut tata edeltavista vuosista (kolme tarkastusta vuosina 1995 ja
1996). Vuonna 1998 tarkastusten kohdea1ueina olivat terveydenhuollon
potilasrekisterinpito, perintatoiminta, huoneistomarkkinointija tyovoiman
valitys.
Vireille tulleista kansalaisten toimenpidepyynnoistaja rekisterinpitajien ennakkovalvontaan ja ohjaukseen liittyvista asioista kaikkiaan
merkittava osa on liittynyt terveydenhuoltoon (170 asiaa vuonna 1998).
Myos tyoelamaan (63), poliisin toimintaan (45) ja kauppaan (33) liittyvat
asiat ovat olleet keskeisia, joskin asiat hajaantuvat myos moniin muihin
asiaryhmiin. Vuonna 1998 vireille tulleista asioista noin 300 koski yksityista sektoria, 200 valtion viranomaisia, laitoksiaja muutajulkishallintoa
seka vajaa sata kunnallisia viranomaisia ja laitoksia.
Yleisiin asioihin eli erilaisiin tietosuojaan liittyviin asiantuntijatehtaviin ja hallinnollistyyppisiin asioihin sisaltyvat esimerkiksi lausunnot
lainsaadantOhankkeista,jollaisia valtuutettu on antanut vii me vuosina no in
50 vuodessa, minka lisaksi han on ollut niihin liittyen eduskunnassa
kuultavana. Kansainvalisten, erityisesti EU-asioiden m1Uira on lisaantynyt
merkittavasti viime vuosina. Tilastosta ilmenevien asioiden lisaksi tietosuojavaltuutetun toimisto antoi vuonna 1998 ohjausta ja neuvontaa
puhelimitse noin 7 500 kertaa.
Rekisterinpitajat ovat yleensa noudattaneet valtuutetun ohjeita ja
neuvoja rekisteritoiminnan oikaisemisesta vapaaehtoisesti. Pakkotoimiin
on siten tarvinnut ryhtya varsin harvoin. Suurimmassa osassa asioista
rekisterinpitaja on myos toteuttanut rekisteroidyn tarkastusoikeuden tai
oikaissut rekisterissa olevan virheen ilman tietosuojavaltuutetun maaraysta. Maarayksia on annettu tarkastelujaksolla vuosittain 2-12 (viisi vuonna
1998). Tietosuojalautakunnan kasiteltavaksi valtuutettu on vienyt vuosit-

37

Kyse on siis paaasiallisesti edella mainituista ST AKESille annetuista lausunnoista.
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tain vain muutamia asioita (enimmillaiin seitsemiin). Vuonna 1998 lautakuntaan saatettuja asioita ei ollut kuitenkaan lainkaan. Asian ilmoittaminen
syytteeseen panoa varten on ollut harvinaista, mutta valtuutettu on antanut
virallisille syyttajille ja tuomioistuimille lausuntoja enimmillaiin noin 15
vuodessa. Rekisteroidyt ovat puolestaan saattaneet tietosuojalautakuntaan
tarkastusoikeuden toteuttamista tai virheen oikaisua koskevia asioita
vuosittain 4-18 ( 18 vuonna 1998). Valtaosa tietosuojalautakunnan kiisittelemistii asioista on ollut rekisterinpitajien poikkeuslupahakemuksia.

4

Tasa-arvovaltuutettu

Yleistii. Tasa-arvovaltuutettu on hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministe-

rion yhteydessii toimiva tasa-arvoviranomainen,joka seuraaja valvoo tasaarvolain noudattamista ja edisHiii sen tavoitteiden toteuttamista. Tasaarvovaltuutetun virka perustetti in tasa-arvolain siiiitamisen yhteydessii
vuonna 1986 ja valtuutettu aloitti virassaan vuoden 1987 alusta. Samalla
perustettiin myos tasa-arvolautakunta kiisittelemiiiin eraitii tasa-arvolain
mukaisia asioita.
Uutta virkaa perustettaessa katsottiin, etta erityisviranomaisjarjestelmallii voitaisiin parhaiten turvata valvonnassa tarpeellinen tasa-arvoasioiden asiantuntemus ja yhdenmukainen kiiytiinto lain soveltamisessa. Myos
kansalaisten oikeusturvan arvioitiin parantuvan,jos syrjinHiasiassa voitaisiin kiiiintya aina yhden ja saman viranomaisen puoleen. Millaan hallinnonalal\a ei myoskiiiin ollut ennestaan sellaista viranomaista, jonka tehtaviin tasa-arvolain noudattamisen valvonta olisi voinut luontevasti kuulua,
eika valvontaa haluttujattaa vain yleisen laillisuusvalvonnan varaan. Tasaarvovaltuutetun haluttiin toimivan erillaiin muista viranomaisista senkin
vuoksi, etta han valvoo tasa-arvon toteutumista myos hallinnossa. Kaksiportaiseen, asiamies- ja \autakuntajarjestelmiian paadyttiin puolestaan
siksi, etta ei pidetty asianmukaisena antaa ohjaus- ja neuvontatoimintaaja
toisaalta sitovien paiitosten tekemistii yksittaistapauksissa samalle viranomaiselle.38
Tasa-arvovaltuutetustaja hanelle kuuluvista tehtavista saadetaan
naisten ja miesten valisesta tasa-arvosta annetussa laissa
( 609/1986, tasa-arvoL) seka tasa-arvova\tuutetusta ja tasa-arvo\autakunnasta annetussa laissa (61 0/1986, tasa-arvovaltuutettuL)
ja asetuksessa (739/1986). Tasa-arvolain tarkoituksena on estaa

38

HE 5711985 vp, 9-10.

168

Sanna Hiirmii!ii & Jyrki Tala

sukupuoleen perustuva syrjintii ja edisUUi naisten ja miesten
valista tasa-arvoa seka tassa tarkoituksessa parantaa naisten
asemaa erityisesti tyoelamassa (tasa-arvoL 1 §).

Tasa-arvovaltuutetulla on toimisto ja avustavaa henkilOkuntaa. Valtuutetulla on lainvalvontatyossa itsenainen, muusta hallinnosta riippumaton
asema. Vuonna 1998 toimiston vakituinen henkil0st6maara oli 14. Toimiston toimintamaararahat olivat 1 miljoonaa markkaaja palkkakustannukset
noin 3,2 miljoonaa. 39

Tehtavat. Tasa-arvovaltuutetun tehtavat ovat ensisijaisesti lainvalvontatehtavia. Hanen tehtavanaan on valvoa tasa-arvolain, ensi sijassa syrjinnan
kiellon ja syrjivan ilmoittelun kiellon noudattamista. Valvonta kohdistuu
seka yksityiseen toimintaan ettajulkiseen hall into- ja liiketoimintaan (tasaarvovaltuutettuL 2 § ja tasa-arvoL 16 §). Kaytettavissa olevien voimavarojen rajoissa tasa-arvovaltuutetun on myos valvottava, etta tasa-arvolain
yleisia tasa-arvon edistamisvelvoitteita noudatetaan. 40 Tasa-arvovaltuutetun ohella tasa-arvolain ennakkovalvontaviranomaisena toimii tasa-arvolautakunta,joka kayttaa sitovaa p~Uitosva1taa sen kasiteltavaksi saatetuissa
asioissa. 41
Varsinaisen lainvalvonnan lisaksi tasa-arvovaltuutetun tehtavana on
aloittein, neuvoinja olljein edistaa tasa-arvolain tarkoituksen eli naistenja
miesten valisen tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Hanen tulee antaa
tietoja tasa-arvolainsaadannostaja sen soveltamiskaytannosta seka seurata
naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelaman eri aloilla
(tasa-arvovaltuutettuL 2 §). Valtuutettu voi antaa toimintasuosituksia ja
muuta asiantuntija-apua tasa-arvovaatimuksen huomioon ottamiseksi,
mutta han ei voi antaa esimerkiksi muita viranomaisia sitovia lausuntoja
suunniteltujen toimenpiteiden lainmukaisuudesta. Valtuutettu voi antaa

39

Osa tasa-arvovaltuutetun toimiston virkamiehista toimii myos vuonna 1972 perustetun tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteerist6na,ja toimiston henkilost6 vastaa myos
muista sosiaali- ja terveysministerion toimialaan kuuluvista tasa-arvopolitiikkaan
kuuluvista tehtavista, mukaan lukien kansainvaliset ja EU-tehtavat, joihin siten kuluu
myos osa toimiston budjetista (ks. Tasa-arvoasioiden organisointi- ja sijaintityoryhman
loppumuistio. Sosiaali- ja terveysministerion tyoryhmamuistioita 1998: 19). Edell a
mainittujen maararahojen lisaksi tasa-arvovaltuutetun toimistolle on osoitettu varoja
myos erilaisiin tutkimus- ja kehittamishankkeisiin .
40

HE 5711985 vp, 30.

41
Lautakunnan tehtavana on my tis antaa tuomioistuimille pyynnosta Jausuntoja asioissa,
jotka koskevat hyvityksen suorittamista sukupuoleen perustuvan syrjinnan johdosta
(tasa-arvoL 15 §).
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neuvontaa seka yksiWiistapauksissa etta tehda aloitteita lainsaadannon
muuttamiseksi. Tasa-arvon seurannassa olisi kiinnitettava erityista huomiota sellaisiin aloihin,joilla tasa-arvon toteutumisen merkitys on suuri. 42
Kaytannossa tasa-arvovaltuutettu seuraa ja valvoo tasa-arvolain
noudattamista paitsi oma-aloitteisesti, erityisesti kasittelemalla hanelle
tehtyja lausuntopyyntoja. Tasa-arvovaltuutetulta voi pyytaa lausuntoa siita,
onko menettelya yksittaisessa tapauksessa pidettava syrjintana. Syrjinnan
kohteeksi joutuneella on mahdollisuus kaantya tasa-arvovaltuutetun
puoleen ohjeiden, neuvojenja muun avun saamiseksi,ja myos muut tahot,
kuten tyonantajat, voivat pyytaa valtuutetulta lain soveltamista koskevia
lausuntoja. Tarvittaessa tasa-arvovaltuutetun tulee ryhtya toimenpiteisiin
lainvastaisen menettelyn estamiseksi.
Tasa-arvovaltuutetulla on varsin laajat oikeudet saada tietoja ja
asiakirjoja nahtavakseen viranomaisilta, tyonantajiltaja yksityisilta henkilOilta. Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus saada muilta viranomaisilta lain
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot sen estamatta, mita asian
tai asiakirjan salassa pitamisesta on maaratty. Hanella on myos oikeus
kohtuullisessa maaraajassa saada jokaiselta, yksityiselta henkilolta tai
yhteisolta, valvontaa varten tarpeelliset tiedot seka vaatia hallussa oleva
asiakirja esitettavaksi, jollei lain mukaan ole oikeutta tai velvollisuutta
kieltaytya todistamasta tai esittamasta asiakirjaa. Velvollisuuksien tehosteeksi tasa-arvovaltuutettu voi asettaa uhkasakon,jonka tasa-arvolautakunta maaraa maksettavaksi (tasa-arvoL 17 §).
Tasa-arvovaltuutetulla on myos oikeus suorittaa tyopaikalla tarkastus,jos on syyta epailla, etta tyonantaja on menetellyt tasa-arvolain vastaisesti tai etta lain tasa-arvovelvoitteita ei muutoin ole noudatettu. Jos
tyopaikkana on tyonantajan asunto, tarkastuksen saa kuitenkin suorittaa
vain, mikali epailyyn on erityista syyta. Tarkastusta varten tasa-arvovaltuutetulla on oikeus saada muilta viranomaisilta virka-apua. Tarkastus on
suoritettava siten, ettei siita aiheudu tarpeettomasti haittaa tai kustannuksia
(tasa-arvoL 18 §). Kaytannossa tarkastuksia on ollut tarpeen suorittaa
muun muassa silloin, kun asian ratkaisemiseksi on ollut selvitettava
tyontekijan tyoolosuhteet tai se, tekevatko tyontekijat samaa tai samanarvoista tyota. 43
Myos tasa-arvovaltuutetulle on annettu mahdollisuus avustaa- tai
maarata alaisensa virkamies avustamaan- syrjinnan kohteeksi joutunutta
taman oikeuksien turvaamisessa seka tarvittaessa avustaa tata oikeuden-

42

HE 57/ 1985 vp, 30.

43

STM 1998:19, 8.
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kaynnissa, joka koskee hyvityksen tai korvauksen suorittamista, jos han
katsoo, etta asialla on lain soveltamisen kannalta huomattava merkitys
(tasa-arvovaltuutettuL 3 §). Tasa-arvovaltuutetun antama apu on vaitetyn
syrjinnan kohteeksi joutuneeiie maksutonta. 44
Tasa-arvovaltuutettu voi avustaa syrjinnan kohteeksi joutunutta
oman harkintansa mukaan. Valtuutetun paatehtavien hoitamisen
vuoksi ei kuitenkaan ole pidetty mahdollisena, etta han toimisi
laajemmassa mitassa avustajana oikeudenkaynneissa. 45 Kaytannossa avustaminen onkin merkinnyt Jahinna ohjeidenja neuvojen
antamista syrjinnan kohteeksi joutuneille. Oikeudenkaynneissa
tasa-arvovaltuutettu ei ole lainkaan toiminut avustajana, joskin
hanta tai hanen edustajaansa on kuultu todistajana tai asiantuntijana hyvitysoikeudenkaynneissa. 46
Tasa-arvoasioita koskeva yleinen ohjaus, neuvonta, tiedottaminen ja
asiantuntijatehtavat muodostavat kaytannossa merkittavan osan tasaarvovaltuutetun toiminnasta. Tasa-arvovaltuutettu toimii yhteistyossa eri
viranomaisten, tyomarkkinaosapuolten ja muiden jarjestOjen ja yhteisojen
kanssa. Han osaiiistuu asiantuntijana lainvalmisteluun, antaa lausuntoja
lainsaadantohankkeista ja on kuultavana eduskunnassa. Valtuutettu tekee
tyopaikkavierailuja, joiden tarkoituksena on erityisesti edistaa yritysten
tasa-arvosuunnittelua. Han laatii tasa-arvoa koskevia ohjeita, antaa tiedotteita tiedotusvalineiiie ja teettaa selvityksia tasa-arvolain paamaarien
toteuttamisen edistamiseksi. Valtuutetun toimisto julkaisee yhdessa tasaarvoasiain neuvottelukunnan kanssa Tasa-arvo-lehtea. Toimistossa annetaan neuvontaa myos puhelimitse. Valtuutettu osaiiistuu alan kansainvaliseen yhteistyohon. 47
4

~ Jos avustetun henkilon vastapuoli haviaa asian oikeudenkaynnissa, han on velvollinen
korvaamaan valtiolle avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
45
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46

Tama on johtunut suurelta osin siita, etta toimistossa ei ole ollut riittavasti henkilokuntaa oikeudenkaynneissa avustamiseen. Toisaalta on esitetty, etta tasa-arvon toteutumisen kannalta voisi olla hyodyllista,jos tasa-arvovaltuutettu voisi saattaa lain soveltamisen kannalta periaatteellisesti tarkeissa kysymyksissa asian omissa nimissaan tuomioistuimen tutkittavaksi, jos syrjityksi itsensa katsova ei sita itse halua tehda (tama
edellyttaisi kuitenkin lisaresursseja, ks. STM 1998:19, 8, 45 ja 47).
47
Toimiston tasa-arvopolitiikkaan kuuluvista tehtavista, ks. STM 1998:19. Kaytannossa
tasa-arvopolitiikan osuus toimiston tyosta on jatkuvasti kasvanut. On esitetty, etta
lainvalvonta ja tasa-arvopolitiikka tulisi ainakin pidcmmallii tiihtiiimella eriyu.\!!l.
toisistaan, jotta varmistettaisiin valtuutetun riippumaton asema lainvalvojana (STM
1998:19, 41-47). Syyskuussa 1999 onkin asetertu tyoryhmii (tasa-arvoasioiden organi-
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Toimenpiteet. Paapaino tasa-arvolain valvonnassa on tasa-arvovaltuutetun
ohjaavissa toimissa. Tasa-arvolautakunnan tehti:ivana on ratkaista sitovasti,
onko tasa-arvolain saannosten noudattaminen laiminlyoty ja onko aihetta
kieltaa lainvastaisen menettelyn jatkaminen tai uusiminen.
Havaitessaan, etta tasa-arvolaissa saadettyja velvoitteita ei noudateta tai etta lain saannoksia muuten rikotaan, tasa-arvovaltuutetun on ensisijaisesti ohjein ja neuvoin pyriWiva siihen, etta lainvastaista menettelya ei
jatketa tai uusita (tasa-arvoL 19 §). Tavoitteena on siten, etta lainvastaiseen
menettelyyn syyllistynyt saadaan vapaaehtoisesti luopumaan menettelystaan. Valtuutettu voi esimerkiksi antaa tietoja laissa saadetyista tasaarvovelvoitteista ja neuvotella syrjintaasian osapuolten kanssa asian
ratkaisemiseksi. Ohjauksella pyritaan varmistamaan, etta tasa-arvolakia
noudatetaan vastaisuudessa. Tasa-arvovaltuutettu ei voi kayttaa hallinnollisia pakotteita vaan hanen antamansa ohjeet ja neuvot ovat suosituksen
luonteisia. 48 Kaytannossa tasa-arvovaltuutetun paatehUivaksi lainvalvonnassa onkin muodostunut suositusluonteisten kirjallisten lausuntojen
antaminen syrj inn an kohteeksi itsensa katsovi lie seka muillekin lausunnonpyytajille.
Tasa-arvovaltuutettu voi myos saattaa tasa-arvolain 7, 8 ja 14 §:n
vastaista menettelya eli syrjinnan kiellon tai syrjivan ilmoittelun kiellon
rikkomista koskevan asian tasa-arvolautakunnan kasiteltavaksi (tasa-arvoL
20 §). Syrjinnan kohteeksi itsensa katsova ei itse voi vieda asiaa lautakuntaan, mutta tasa-arvovaltuutetun ohella sen voi tehda myos tyonantajayhdistysten keskusjarjestO tai ammattiyhdistysten keskusjarjest6. Lautakunnan kasiteltavaksi on mahdollista saattaa ylimpia valtio- ja lainvalvontaelimia lukuun ottamatta kaikkien viranomaisten samoin kuin yksityisten
tyonantajien ja yhteisojen menettelya koskeva asia. 49
Asian vieminen tasa-arvolautakunnan kasiteltavaksi voi hallituksen esityksen mukaan olla tarpeen esimerkiksi ennakkopaatOksen
saamiseksi periaatteellisesti merkittavassa asiassa. Jos tyonantaja
on suhtautunut kielteisesti tasa-arvovaltuutetun ohjaukseen,

sointityoryhma) valmistelemaan organisaatiouudistusta, jossa tavoitteena on perustaa
sosiaali- ja terveysministerioon tasa-arvoyksikko tasa-arvopolitiikan valmistelua ja
taytantoonpanoa varten.
48

49

HE 5711985 vp, 27.

Tasa-arvolautakunnan kasiteltavaksi ei voida saattaa asiaa, joka koskee eduskunnan
tai sen toimielimen, tasavallan presidentin, valtioneuvoston, ministerion, valtioneuvoston kansl ian, eduskunnan oikeusasiamiehen, valtioneuvoston oikeuskanslerin, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa.
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rikkonut talloin antamansa sitoumuksen tai kieltaytynyt myotavaikuttamasta sovinnon aikaansaamiseen, asian vieminen lautakuntaan saattaa myos olla tarpeen. 50
Tasa-arvolautakunta voi, tarvittaessa sakon uhalla, kieltaa 1ainvastaisen
menettelyn jatkamisen tai uusimisen, jos kieltamista on pidettava aiheellisena tasa-arvon toteuttamisen kannalta (tasa-arvoL 21 §). 51 Tarvittaessa
tasa-arvovaltuutetun tulee ilmoittaa asiasta viralliselle syyttajalle, silla
tama saa nostaa syytteen syrjivasta koulutuspaikkailmoittelusta vain tasaarvovaltuutetun ilmoituksen perusteella (tasa-arvoL 14a.3 §).
Kaytannossa tasa-arvovaltuutettu on pyrkinyt neuvoin ja ohjein
varmistamaan tasa-arvolain saannosten noudattamisen. Han on voinut
pyrkia myos saavuttamaan sovittelemalla asiassa ratkaisun. Pakkotoimenpiteisiin ei ole yleensa tarvinnut ryhtya. Tasa-arvolautakunnan merkitys
lainvalvonnassa on jaanyt vahaiseksi. 52

Lukumi:iari:itietoja. 53 Lausuntojen antaminen on keskeinen osa lainvalvontaa. Viime vuosina lausuntopyyntOjen ja annettujen lausuntojen maarat
ovat vaihdelleet 130-200 asian valilla. Vuonna 1998 tasa-arvovaltuutetulta
pyydettiin lausuntoa 176 tapauksestaja lausuntoja annettiin yhteensa 174.
Lausuntopyynnot asiakohtaisesti vuosina 1994-1998 on esitetty taulukossa
26.

50

HE 57/1985 vp, 27.

51

Tasa-arvolautakunnan plUitokseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen (tasa-arvoL 22 §).
~~ Jotta tasa-arvolautakuntaa voitaisiin hyodyntaa enemman, on esitetty, etta sen tehtavia

tulisi tarkistaaja sita voitaisiin kehittaa esimerkiksi tietosuoja- tai kuluttajavalituslautal'11nnan tyyppiseksi elimeksi (ks. STM 1998:19, 45 ja 47).
53

Lahteet: Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomukset vuosilta 1994-1998, STM 1998:19
seka tasa-arvovaltuutetun toimistosta saadut tiedot.
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Taulukko 26 Tasa-arvovaltuutetulle tulleet lausuntopyynnot asiaryhmiWiin
1994-1998
1994 1995 1996 1997 1998
19
Syrjinnan yleiskielto
31
37
11
33
49
64
45
Syrj inta tyohon otettaessa
61
63

Palkkasyrjinta
Syrjinta tyossa
Pa1velussuhteen lakkauttaminen
Syrjiva ilmoittelu
Muut asiat
Yhteensa

6

10

6
16
12

9
14
0

14
1
7
1

55

73

54

175

203

175

10
6
4
3
59
138

17
10
2
1
64
176

Suurin osa tasa-arvovaltuutetulle tulleista laus.untopyynnoisUl on koskenut
tyoeHimassa tapahtuvaa syrjintaa (tasa-arvoL 8 §). Erityisesti syrjinta
tyohon otettaessa on ollut lausuntopyynnon kohteena usein, keskimaarin
kolmanneksessa tapauksista. Palkkasyrj in nan, tyossa tapahtuvan syrjinnan
ja palvelussuhteen lakkauttamisen yhteydessa tapahtuvan syrjinnan osuus
on ollut pienempi. Tyonantajana lausuntopyynnon kohteina olevissa
asioissa on useimmin ollut kunta tai kuntainliitto (30-60 %) ja hieman
harvemmin valtio ja sen virasto tai yksityinen (kummankin osuus
10- 30 %). Myos yliopistojen ja korkeakoulujen seka kirkollisten viranomaisten menettelysta on tullut vuosittain joitakin lausuntopyyntOja.
Syrjinnan yleiskielto (tasa-arvoL 7 §) on ollut lausuntopyynnon
kohteena vuosittain 10-20 prosentissa tapauksista ja syrjiva ilmoittelu
(tasa-arvoL 14 §) vuoden 1994 suuremman maaranjalkeen vain harvoin.
Erilaisten muunlaisten lausuntopyyntojen osuus on myos ollut huomattava.
Naissa on use in ollut kyse lain tulkintaa ja soveltamista seka tasa-arvon
edistamista koskevista lausuntopyynnoista myos muissa kuin mahdollisissa
tasa-arvolain rikkomistapauksissa. Lausuntoa on pyydetty usein esimerkiksi tasa-arvolain kiintiosaannoksen tulkinnasta. Joissain lausuntopyynnoissa
kyse on ollut enemmankin kansalaismielipiteen ilmaisemisesta tai asia ei
ole kuulunut lainkaan tasa-arvovaltuutetun toimivaltaan. Kaikkiaan naiden
muiden asioiden osuus on ollut vuosittain keskimaarin yli kolmannes
lausuntopyynnoista.
Lausuntoa pyytaneista suurin osa on ollut yksityisia ihmisia. Naiset
ovat pyytaneet lausuntoa selvasti useammin kuin miehet. Naisten osuus
lausuntoa pyytaneista on viime vuosina ollut 50-70 prosenttia (54 %
vuonna 1998) ja miesten osuus 20-30 prosenttia (29 %). Omina aloitteina
kasiteltavaksi otettuja asioita on ollut 3-12 (kahdeksan vuonna 1998).
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Ammattijarjestajen, yritystenja yhteisojen seka tuomioistuinten aloitteista
on tullut vuosittain vireille muutamia asioita.
Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu ottaa kantaa siihen, onko
tapauksessa rikottu tasa-arvolain saannoksia. Valtuutettu voi talloin antaa
myos lain tulkintaaja asian eteenpain saattamista koskevia ohjeita. Muissa
kuin mahdollisissa lain rikkomistapauksissa lausunto kasittaa lahinna
ohjeiden antamista. Tasa-arvovaltuutetun antamat lausunnot vuosina
1994-1998 ilmenevat taulukosta 27.
Taulukko 27 Tasa-arvovaltuutetun antamat lausunnot 1994-1998
Menettely tasa-arvolain vastaista
Ei ristiriitaa tasa-arvo1ain kanssa
Esitys muuttaa menettelya

1994
38

1995

1996

1997

34

41
16

52
46

3

0

2

50
58
2

1998
31
55
2

Ei toimivaltaa

28

37

42

23

17

Ohjeet

35

21

21

32
170

15

23

56
14

53
16

130

186

203

174

Muu; mm . peruuntuneet
Yhteensa

Annettujen lausuntojen jakauma on vaihdellut vuosittain. Viime vuosina
kuitenkin keskimaarin neljasosassa lausunnoista valtuutettu on katsonut,
etta menettely on ollut tasa-arvolain vastaista (vuonna 1998 kuitenkin vain
18 prosentissa tapauksista) ja vastaavasti keskimaarin neljanneksessa
tapauksista menettelya ei ole pidetty lainvastaisena (vuonna 1998 32
prosentissa). Kaytannossa keskimaarin siis noin puolessa niista tapauksista, joissa valtuutettu on ottanut kantaa syrjintaan, han on katsonut, etta
menettely on ollut ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Muutamissa tapauksissa tasa-arvovaltuutettu on tehnyt esityksen menettelyn muuttamiseksi.
Ohjeiden osuus lausunnoista on ollut viime vuosina keskimaarin vajaa
neljannes (vuonna 1998 kuitenkin 31 prosenttia). Osassa asioista tasaarvovaltuutettu ei ole ollut toimivaltainen tai asia on esimerkiksi peruuntunut.
Valtuutettu on suorittanut vuosittain muutamia tyopaikkatarkastuksia. Tyopaikkavierailuja tasa-arvosuunnittelun edistamiseksi on tehty 4-10
vuodessa. Tasa-arvovaltuutetun avustuksella tapahtuneita sovitteluja on
ollut vuosittain muutamia. Tasa-arvolautakunnan kasiteltavaksi valtuutettu
on vienyt vain yhden lainvastaisen menettelyn kieltamista koskevan asian
(ratkaisu jo vuonna 1989). Syyttajalle asioita ei ole ilmoitettu lainkaan.

III.B Asiamiesjarjesle!mal

175

EdeWi mainittujen asioiden ohella puhelinneuvonnalla on merkittava osa valtuutetun toimiston tyosta. Noin 30-40 prosenttia toimiston
esittelijavirkamiesten tyoajasta on arvioitu kuluvan puhelinneuvontaan.

5

Ulkomaalaisvaltuutettu

Yleista. Ulkomaalaisvaltuutettu on hallinnollisesti tyoministerion yhteydessa toimiva ulkomaalaisten oikeuksia edistava viranomainen. Ulkomaalaisvaltuutetun virka perustettiin uuden ulkomaalaislain saatamisen yhteydessa
vuonna 1991 vuodesta 1984 toimineen ulkomaalaiskuraattorin tilal\e.
Virka katsottiin tarpeelliseksi, sill a vaikka viranomaiset huolehtivat toimivaltansa puitteissa tehHivistaiin myos ulkomaalaisten osalta, kiiytiinnossii
voi esiintyii tilanteita, joissa mikiiiin viranomainen ei hoida ulkomaalaista
koskevia asioita. Tiillaisissa tilanteissa ulkomaalaisten katsottiin mahdollisesti tarvitsevan ulkomaalaisvaltuutetun apua. Myos muilla viranomaisilla
katsottiin olevan tarvetta neuvotella sellaisen tahon kanssa, jolla on tietoa
ja kokemusta nimenomaan ulkomaalaisten kohtaamista vaikeuksista. 54
Ulkomaalaisvaltuutetusta saadeUUin ulkomaalaisvaltuutetusta
annetussa laissa ( 44611991, UlkValtL) ja asetuksessa (447/1991)
seka han en tehtavisUian lisaksi ulkomaa\aislaissa (378/1991,
UML). Ulkomaalaisvaltuutetun toiminnan tavoitteena on erityisesti ulkomaalaisen aseman turvaaminen seka u\komaalaisten,
viranomaisten ja jarjestOjen yhteistoiminnan edistaminen
(UlkValtL I §). 55

Ulkomaalaisvaltuutetulla on toimisto, jossa on valtuutettua avustavaa
henkilOkuntaa. Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto siirrettiin maaliskuussa
1999 sosiaali- ja terveysministerion yhteydestii tyoministerion yhteyteen.
Toiminnallisesti toimisto on itsenainen ja riippumaton. Toimiston henki16st66n kuului vuonna 1998 kolme vakituista virkamiestii sekii joitakin

5
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55
On esitetty, etta ulkomaa1aisva1tuutetun toimia1aa voitaisiin Jaajentaa myiis muihin
etnisiin vahemmistiiihin kuin u1komaalaisiin kohdistuvaan syrjintaan. Tiillaisia vahemmistiija olisivat Suomen kansa1aisiksi tulleet ulkomaa1aiset seka romanitja saamelaiset
(Ulkomaalaisvaltuutetun toimintakertomus 1998, 3 ).
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tyollistettyja henki!Oita. Toimiston toimintamenot olivat 200 000 markkaa
ja palkat noin 800 000 markkaa. 56

Tehtiiviit. Ulkomaalaisvaltuutetulla on ensinnakin turvapaikkahakemuksen
kasittelemiseenja ulkomaalaisen maasta karkottamiseen liittyvia tehtavia.
Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisvaltuutetulle on varattava tilaisuus
tulia kuulluksi turvapaikkahakemuksen kasittelyssa, jollei se ole ilmeisen
tarpeetonta, ja aina ulkomaalaisen karkottamista koskevassa asiassa. Aile
18-vuotiasta ei saa myoskaan ottaa sai!Oon kuulematta sosiaaliviranomaista tai ulkomaalaisvaltuutettua, ja sailoon otetulle ulkomaalaiselle on
varattava tilaisuus ottaa yhteytta ulkomaa\aisvaltuutettuun. Ulkomaalaisvaltuutetulle tulee tiedottaa useista ulkomaalaislain nojalla tehdyista
paataksista (UML 33, 42, 46, 52 ja 70 §). Kaytannossa valtuutettu antaa
ulkomaalaisvirastolle vuosittain lukuisia lausuntoja yksittaisista turvapaikkahakemuksistaja maastakarkottamisesityksista. Varsinaista paat6svaltaa
ulkomaalaisvaltuutetulla ei naissa asioissa kuitenkaan ole.
Ulkomaalaislaissa saadettyjen tehtavien lisaksi ulkomaalaisvaltuutetun tehtavana on aloittein, neuvoinja ohjein edistaa ulkomaalaisten aseman
turvaamista yhteistyossa muiden viranomaisten ja jarjestojen kanssa.
Hanen tulee antaa yleista tietoa ulkomaalaisten asemastaja ulkomaalaisia
koskevasta lainsaadannosta seka osaltaan tuottaa ulkomaalaisille tarkoitettua tiedotusaineistoa. Hanen tulee seurata ulkomaalaisten olojaja asernaa
yhteiskuntaelarnan eri aloilla (UlkValtL 2 §). Tavoitteena on ehkaista
suomalaisten ja ulkomaalaisten valisten ongelmien syntymista, helpottaa
ulkomaalaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja parantaa
viranomaisten valmiuksia ulkornaalaisia koskevien erityiskysymysten
hoitamisessa. Muiden viranornaisten kanssa tapahtuvan yhteistoiminnan on
tarkoitettu olevan ulkomaalaisvaltuutetun paaasiallinen tyomuoto, mutta
myos yhteistyota kansalaisjarjestojen kanssa on pidetty keskeisena. 57
Kaytannossa ulkomaalaisvaltuutettu on yhteydessa ulkomaalaisasioissa
paataksia tekeviin tahoihin, kuten ulkomaalaisvirastoon ja paikallispoliisiin, seka erilaisiin jarjestaihin.
Lausuntojen antamisenja ulkomaalaisten aseman yleisen edistamisen lisaksi ulkomaalaisvaltuutettu voi avustaa ulkomaalaista taman oikeuksien turvaamisessa seka tarvittaessa hankkia Hille oikeusapua, jos han
katsoo, etta asialla on ulkomaalaisen oikeusturvan kannalta huomattava

56

Lisaksi tulevat vuokratja muut vastaavat menot seka tyollistettyjen palkat tyovoimatoimistosta.

57

HE !6911990 vp, 2-3.
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merkitys (UlkValtL 3 §). Ulkomaalaisvaltuutetun tehHiviin ei kuulu kuitenkaan laajemmassa mitassa toimia ulkomaalaisen asiamiehena tai oikeusavustajana oikeudenkaynneissa. Tarvittaessa ulkomaalaisvaltuutetun
tulee siten ohjata ulkomaalainen kayttamaan ensisijaisesti oikeusaputoimistojen ja asianajajien palveluja. 58 Kaytannossa asiakkaat onkin yleensa
ohjattu muiden tahojen luo ja varsinaisena oikeusavustajana on toimittu
rajoitetusti.
Ulkomaalaisvaltuutetulla on oikeus salassapitosaannosten estamatta
saada tehtaviensa hoitamiseksi tarpeelliset tiedot muilta viranomaisilta
maksutta (UlkValtL 6 §). Tietojensaantioikeus rajoittuu siten niihin viranomaisilla oleviin tarpeellisiin tietoihin, joita ulkomaalaisvaltuutettu tarvitsee hoitaakseen hanelle saadetyt tehtavat.
Kaytannossa ulkomaalaisvaltuutettu toimii laajalti asiantuntijana
ulkomaalaisia koskevissa asioissa. Han on yhteydessa viranomaisiin, laatii
ulkomaalaisten asemaa koskevia selvityksiaja pyrkii ohjeitaja lausuntoja
antamalla seka tiedottamalla edistamaan ulkomaalaisten asemaaja oikeuksia. Asiakasneuvonta vaatii huomattavan osan to1m1ston resursseista.
Valtuutettu osallistuu ulkomaalaisasioita koskevaan kansainvaliseen
yhteistyohon. 59

Toimenpiteet. Havaitessaan ulkomaalaiseen kohdistuvaa syrjintaa ulkomaalaisvaltuutetun on neuvoin ja ohjein pyrittava siihen, ettei syrjintaa
jatketa tai uusita (UlkValtL 4 §). Ulkomaalaisvaltuutetun tulee siten
yksittaistapauksissa neuvotteluin pyrkia lopettamaan syrjinnaksi katsottava
menettely. Valtuutettu ei voi tehda sitovia paatOksia tai kayttaa pakkokeinoja syrjinnan lopettamiseksi vaan han en paatOksensa ovat suositusluonteisia.
Ulkomaalaisasioissa ei ole erityista, muihin asiamiesjarjestelmiin
verrattavaa sitovaa paatosvaltaa kayttavaa toimielinta,jonka kasiteltavaksi
ulkomaalaisvaltuutettu voisi saattaa syrjintaa koskevan asian. Sikali kuin

58
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59
On esitetty, eWi ulkomaalaisten aseman parantamiseksi olisi hyodyllisempaa, jos
valtuutetht ei niinkaan toimisi kaytannon neuvojanaja yksitUiisten onge1mien ratkaisijana vaanjos han voisi valvoa laajemmin ulkomaalaisia koskcvien mcnettelyjen oikeellisuutta ja pystyisi puuttumaan laajempiin epakohtiin ja olcmaan viela aktiivisemmin
yhteydessa viranomaisten kanssa (Ulkomaalaisvaltuutctun toimintakertomus 1998, liite

1).
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kyseessa on kriminalisoitu teko, tulee ulkomaalaisvaltuutetun avustaa
ulkomaalaista taman oikeuksien turvaamisessa. 60

Lukumaaratietoja. 61 TurvapaikkapaatOsten maara on vaihdellut viime
vuosina noin 600-750 asian valillaja karkotusasioissa tehtyjen paatOsten
maara 100-200 asian valilla. Ulkomaalaisvaltuutettu onjoitain poikkeuksia lukuun ottamatta antanut lausunnon kaikista turvapaikkahakemuksista
seka kaikista karkotusesityksista. Vuonna 1998 ulkomaalaisvirasto teki
619 turvapaikkapaatosta. Ulkomaalaisvaltuutettu antoi lausunnon kaikista
turvapaikkahakemuksista. Karkotusasioissa ulkomaalaisvirasto teki 176
paatOsta. Valtuutettu antoi lausunnon kaikista karkotusesityksista.
) Keskeisimpia ulkomaalaisvaltuutetun toimistossa esille tulleita
oikeusapua vaativia asioita ovat olleet oleskeluluvan ja turvapaikan saamista koskevat asiat, kaannyttamista ja karkottamista koskevat asiat seka
perheenyhdistamistaja kansalaisuuden hakemista koskevat asiat. Tuomioistuimessa avustaminen on kuitenkin ollut harvinaista. Tilanteen vaatiessa
valtuutettu on avustanut alioikeudessa sailoonottoasioissaja laaninoikeudessa kaannytysta ja perheenyhdistamista koskevissa asioissa seka korkeimmassa hallinto-oikeudessa karkotusta koskevissa asioissa. Ulkomaa1aisvaltuutettuun on otettu vuosittain lisaksi yhteytta muutamista tapauksista, jotka ovat koskeneet tyoeHimassa tai ravintolan asiakasvalinnassa
tapahtuvaa syrjintaa. Tarvittaessa valtuutettu on voinut avustaa ulkomaalaista esimerkiksi neuvottelemalla ravintolanjohdon kanssa.
\ Vuonna 1998 laaditun selvityksen mukaan ulkomaalaisvaltuutetun
toimiston henkil6st6n tyopanoksesta keskimaarin vajaa puolet kuluu
asiakaspalveluun eli lahinna erityyppiseen neuvontaan, runsas viidennes
tiedotukseen, kymmenesosa viranomaisyhteyksiin, vajaa kymmenesosa
asiantuntijavirastona toimimiseen eli lahinna maahanmuuttaj ien asemanja
oikeussaantelyn seurantaan seka kuudesosa hallintoon. Selvasti eniten
resursseja vie siis erilainen asiakaspalvelu. Valtuutetun omasta tyopanoksesta eniten kuluu viranomaisyhteyksiin ja asiantuntijatoimintaan.

60
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Uihteet: Ulkomaalaisvaltuutetun toimintakertomukset seka ulkomaalaisvaltuutetun
toimistosta saadut tiedot.
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Keskustelua

Tassa jaksossa kuvataan tiivistetysti edella esiteltyjen neljan enty1sen
asiamiesjarjestelman yhteisia tunnuspiirteita. Ensiksi asiamiesjarjestelmia
tarkastellaan kansalaisen oikeussuojan kannalta. Toiseksi tarkoituksena on
hahmottaa alustavaa kuvaa siita, mika on erityisen luonteenomaista 1970luvun lopunjalkeen Suomessa kayttoon otetuille, toisistaanjossain maarin
poikkeaville asiamiesjarjestelmille. Myos joitakin tutkimustarpeita on
kartoitettu. Pyrkimyksena on lisaksi pohjustaa keskustelua siita, miten
erityisasiamiehet poikkeavat yleisista laillisuusvalvojistaja naiden toiminnasta.

Erityiset asiamiehet ja kansalaisen oikeussuoja
Erityisten asiamiesjarjestelmien synty ja kayttoonotto 1970-luvun lopulta
Jukien ovat perustuneet siihen, etta lainlaatija on pyrkinyt varmistamaan
aikaisempaa paremman suojan tietyille, osaksi uuden tyyppisille yksityishenkilOn oikeuksille. Kuluttajansuoja, yksityisyyden ja henkilotietojen
suoja, sukupuolten tasa-arvo ja ulkomaalaisen oikeusasema ovat kukin
esimerkkeja arvoistaja tavoitteista,joilla on nykyisin melko vakaa asema
ja etusija eri oikeuksien ja lainsaadannollisen suojan arvoisten intressien
kokonaisuudessa. Nama kansalaisille Hirkeat oikeudet tarjoavat keskeisimmat perusteet, kun arvioidaan kutakin mainittua alaa koskevan saadoksen
ja sita varten luodun asiamiesjarjestelmiin toimintaa.
1 Kansalaisen oikeussuojan kannalta asiamiesj~iljestelmien toimintaa
on tarkasteltava kahdesta eri nakokulmasta. Ensiksi on eroteltava asiamiesten toiminta, jonka valittomiinii kohteena on kussakin saiidoksessa tarkoitettu toiminta, sen harjoittajat seka naiden toiminta- ja menettelytavat.
Naita ovat erityisesti elinkeinonharjoittajien markkinointitoimetja menettelytavat liiketoiminnassa (kuluttajansuoja), henkilOrekisterien yllapitaminenja kaytto (tietosuoja), tyoelaman toimintatavat (tasa-arvo)ja ulkomaalaisten kohtelu.
V Asiamiesten toiminnan keskeinen painoh1s on, seka saadosten etta
virarwmaiskaytantaa koskevan tiedon mukaan, mainitunlaisessa, paaasiassa elinkeinonharjoittajiin, viranomaisiin ja muihin organisoituneisiin
toimijoihin kohdistuvassa tyossa. Asiamiesjarjestelmien odotetaan suuntaavan toimintansa niin, etta se saisi aikaan laaja-alaisia, ennalta ehkaisevasti vaikuttavia korjauksiaja toimintatapojen parannuksia saadosten
valittomien kohdetahojen toiminnassa. Saantelyssa, lakien esitOissa ja
erilaisissa julkisissa selvityksissa on monesti korostettu myos sita, etta
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asiamiesten tulisi suunnata toimintaansa strategisesti eli siiiidoksen toteutumisen kannalta vakaviin tai laajoihin ongelmiin.
Asiamiehen suunnatessa toimintaansa saantelyn viilittomiin kohdetahoihin- elinkeinonharjoittajiin, viranomaisiin, organisaatioihin- hyodynsaajia ovat ennen muuta yksityishenkilot,joiden oikeusaseman on nain
miiiirii vahvistua. Kansalaiset ovat tiissii asetelmassa kuitenkin tietyssa
mielessii sivussa, vaikka heidiin oikeusasemansa onkin toiminnan kiintopiste. Oleellista sille, johtaako asiamiehen toiminta kansalaisia hyodyttiiviin tuloksiin, on kiiytiinnossa useimmiten se epiivirallinen vuorovaikutus,
joka tapahtuu asiamiehen ja asianomaisen kohdetahon kesken, taikka se
viranomaisratkaisu, joka syntyy, jos asiamies saattaa yksittiiisen asian
siiadoksessii tarkoitetun ratkaisuelimen kiisittelyyn (esimerkiksi markkinatuomioistuin, yleinen tuomioistuin, tietosuojalautakunta tai tasaarvolautakunta).
Jos asiamiehen toimintajohtaa kansalaisen oikeusasemaa korjaaviin
tuloksiin, hyoty kohdistuu kaikkiin kyseisen toiminnan vaikutuspiirissa
oleviin kansalaisiin- myos niihin,jotka eiviit ken ties tieda mitiian asiamiehen toimenpiteista. Juuri oikeussuojan ulottuminen laajoihin kansalaisryhmiin on ollut yksi uudehkojen asiamiesjarjestelmien luomisen paatavoitteita. Useimmiten asiamiesten pyrkimyksena on ehkaistii saiinnosten vastaisen menettelyn toistaminen tulevaisuudessa. Piiahuomio ei silloin kohdistu
siihen, kuinka mahdollisesti korjataan niiden kansalaisten asema, jotka
ovat jo ehtineet karsiii saannosten vastaisesta menettelysta.
Yksittainen kansalainen ei kuitenkaan ole vailla vaikutusmahdollisuuksia erityisten asiamiesten mainitunlaisiin toimintoihin. Kuten eri
asiamiesten toimintaa kuvaavista tiedoista on kiiynyt ilmi, kansalaisten
antamilla virikkeillii- aloitteillaja ilmoituksilla saannosten rikkomisesta
- on huomattavaa merkitysta eri asiamiesten kannalta. Aloitteet ja ilmoitukset voi nahda virikkeiksi, jotka aktivoivat asiamiesten toimintaa ja
suuntaavat sitii asioihin, joita ihmiset pitiiviit konkreettisesti tarkeinii.
Asiamiehen niikyvyys, taman aktiivinen tiedotustoiminta seka kansalaisten
yhteydenottojen vapaamuotoisuus ovat omiaan lisiiiimiian yksityishenkiloiden mahdollisuuksia ja kiinnostusta myotavaikuttaa omalla panoksellaan
saiidosten toteuttamiseen. Asiamiehen niikokulmasta kansalaisreaktiot
sisiiltaviit paitsi hyodyllisia havaintoja siiiidoksen toteutumisesta myos
palauteinformaatiota siita, millaisia vaikutuksia asiamiehen toiminta on
kaytiinnossii saanut aikaan. Kansalaisreaktiot voi lisaksi niihdii kritiikinja
valvonnan keinoiksi,joita erityisesti aktiiviset kansalaiset osaavat hyodyntaii.
Toisena tiirkeiina alueena erityisten asiamiesten tehtiiviipiirissii on
Sl/Oraan yksityisten kansalaisten asemaanja oikeuksiin kohdistuva toimin-
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ta. Sen merkittavin osa kayHinnossii on oikeudellinen neuvontatoiminta.
Neuvontaa kohdistuu paitsi yksityishenkiloihin myos jo mainittuihin
saadosten valittomiin kohdetahoihin. Kansalaisnakokulmasta neuvonta voi
selventaa kyseisen henkilOn oikeudellista asemaaja antaa Hille valmiuksia
seka ohjeita oman asian hoitamiseen eteenpain. Silla, etta neuvontaa antaa
alan keskeinen asiantuntijaviranomainen, voi arvioida olevan kansalaisen
aseman kannalta erityista painoa.
Kukin tassa tarkasteltu asiamies antaa laajalti neuvontaa ja vastaa
tiedusteluihin. Kuluttaja-asiamies on esimerkiksi vuonna 1998 vastannut
puhelimitse yhteensii 3 700 tiedusteluun tai neuvon pyynt66n. Tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja neuvontatoimien maara ali samana vuonna perati
7 500. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa arviolta 30-40 prosenttia esittelijoiden tyoajasta kuluu puhelinneuvontaan. Ulkomaalaisvaltuutetun toimiston tyopanoksesta puolet kaytetiian neuvontaanja viidennes tiedotukseen.
Kaikkien asiamiesten neuvontaja tiedotus kohdistuvat yksityishenki!Oiden
ohella myos saadosten valittomiin kohdetahoihin eli elinkeinonharjoittajiin, viranomaisiin ja erilaisiin organisaatioihin.
Tietosuojavaltuutettua lukuun ottamatta kullakin mainitulla asiamiehella on saannosten mukaan myos mahdollisuus antaa yksityishenkilolle oikeusapua. Kuten edella on kaynyt ilmi, varsinaisen oikeusavun osuus
on eri asiamiesten toiminnassa jaanyt kuitenkin melko vahaiseksi.
Kuluttaja-asiamies ja ulkomaalaisvaltuutettu ovat joissakin yksittaistapauksissa antaneet oikeusapua tuomioistuimessa. Tasa-arvovaltuutettu ei
ole kayttanyt lainkaan tata mahdollisuutta. Kukin kolmesta asiamiehesta
on lisaksi avustanut joissakin tapauksissa yksittaisen asian ratkaisemista
neuvotteluin oikeudenkiiynnin ulkopuolella.
Tietosuojavaltuutettu voi vaikuttaa valittomasti yksityishenkilon
oikeusasemaan sita kautta, etta hanella on nykyaan valta antaa sitovia
maarayksia tilanteissa,joissa rekisterinpitaja on kieltaytynyt toteuttamasta
rekisteroidyn tarkastusoikeutta tai oikaisemasta henki!Orekisterissa ollutta
virhetta. Vuosittain tiillaisia asioita on tullut vireille yhteensa 60-120.
Kansalaisen oikeusaseman nakokulmasta erityisten asiamiesten
toiminnasta voidaan kiteyttaa seuraavia piirteiUi:
• yksityishenkilot ovat keskeisimpia hyodynsaajia asiamiesten
saadosten toteuttamiseen liittyviissa toiminnassa, joka kohdistuu
valittomasti saadosten ja viranomaistoiminnan kohdetahoihin
( elinkeinoharjoittajat, viranomaiset, erilaiset organisaatiot). Yksityishenki!Ot voivat ilmoituksillaanja aloitteillaan suunnatajossain
mitassa viranomaisen toimintaa seka valvoa sita epasuorasti kritiikin ja palauteinformaation avulla;
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tuloksia. Sita voinee pitaa yhtena asiamiesjarjestelmille luonteenomaisena
piirteena,jota myos lainlaatija on pitanyt tarkeana. Toisaalta taman toiminnan merkityksesta kokonaisuudessaan on hankala muodostaa kuvaa,
varsinkaan toimintakertomusten val ossa. Voi myos otaksua, etta ennaltaehkaisyn ja yleisesti vaikuttavan toiminnan suuntautumisessa tulevat esiin
kunkin asiamiehen tai valtuutetun omatkin korostukset. Ilmeista on niin
ikaan, etta voimavarojen suuntaamisessa yhtaalta ennaltaehkaisyyn ja
yleisesti vaikuttavaan toimintaan seka toisaalta yleisonja muiden ilmoituksiin perustuvien yksittaistapausten kasittelemiseen syntyy arkitoiminnassa
valintatilanteita ja jannitteita.

Erityisasiamiesten valta sitoviin oikeudellisiin ratkaisuihin. Vaikka asiamiesten tehtavapiiri ja toimialue ovat verraten laajoja, saannokset eivat
anna naista kenellekaan mainittavassa maarin valtaa tehda oikeussubjekteja koskevia lopullisia, sitovia oikeudellisia ratkaisuja yksittaistapauksissa
Gaskin esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimivaltuuksia on tassa suhteessa nyttemmin tehostettu). Tassa kohden erityiset asiamiehet eroavat yleisista laillisuusvalvojista, joiden asiana on nimenomaan tehda- tavallaan
viimesijaisena instanssina- sitoviksi ja lopullisiksi ajateltuja paatoksia.
Kuhunkin asiamiesjarjestelmaan liittyy- ulkomaalaisvaltuutettua
lukuun ottamatta- tiettyja asioita tai ratkaisuja varten lainkayttotehtavia
hoitava erityinen toimielin (lahinna markkinatuomioistuin, tietosuojalautakunta, tasa-arvolautakunta). Sen asemaa voi, ainakinjossain katsannossa,
luonnehtia erityisasiamiesta hierarkkisesti ylemmaksi; sille on uskottu
ratkaisuvaltaa tietyissa asioissa, joissa asianomaisella asiamiehella ei sita
ole.
Mainitun kolmen asiamiesjarjestelman toiminnassa ulkopuolisella
lainkayttoelimella- olipa se jakin mainituista tai muu lainkayttoelin - ei
nayta kaytannossa olevan, erityisesti maarallisesti tarkastellen, kovin
keskeista roolia. Erityisasiamiehet vievat paat6kseen valtaosan tapauksistaan ilman ulkopuolisten ratkaisuelinten osuutta.
Tutkimuskirjallisuudessa on pohdittu jonkin verran erityisten
asiantuntijaviranomaisten asemaa suhteessa lainkayttoelimiin muun
muassa silta kannalta, millaiset strategiset seikat saattavat ohjata viranomaisen valintoja siita, milloin tama kayttiHi omasta aloitteestaan mainitunlaisia ratkaisuelimia. Pyrkimys ennakkoratkaisujen hakemiseen on
tullut esiin erityisesti kuluttaja-asiamiehen toiminnassa yhtena harkintaperusteena. Lainkayttoelimeen turvautumista voitaneen kayttaa myos uhkana,
kun viranomainen pyrkii neuvotteluteitse saamaan aikaan ratkaisua.
Kiinnostava,joskin Suomessajokseenkin tutkimaton kysymys on se, miten
viranomaisen harkintaan lainkayttoelimen kayttamisesta vaikuttaa pyrki-
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mys menestya ja parantaa omaa asemaa seka ulkoista kuvaa. Tulevia
neuvottelutilanteitaja suostuttelukeinojen purevuutta ajate\len asiantuntijaviranomaiselle saattaisi olla tarkeaa, etta asianomainen viranomainen ei
havia eika ole vaarassa, jos 1ainkayttoelin arvioi toimintaa.

Virikkeet toiminnan Sllltnfautumiseksi. Erityisasiamiesten 1ainvalvontatehtavan tarkastelu, varsinkin toimintakertomusten pohjalta, luo se\laisen
kuvan, etta toiminta ohjautuu melkoisesti sen mukaan, missa asioissa
ulkopuolistahot- yleiso, muut viranomaiset, valvonnan kohdetahot itse ja
muut- kaantyvat viranomaisen puoleen. Tallaisiin ulkopuolisiin aloitteisiin ja tarpeisiin vastaaminen onkin epailematta tarkoitettu yhdeksi asiamiesjarjestelmien paatehUivaksi. Naiden viranomaisten sijainti Helsingissa,
suppeat voimavarat seka alue- ja paikallisviranomaisten puute tekevat
myos ymmarrettavaksi, etta toiminta suuntautuu tarkeilta osin yleison ja
muiden ulkopuolisten aloitteiden mukaan.
Toiminnan merkityksen kannalta, erityisesti ennaltaehkaisyn ja
yleisesti vaikuttavien toimenpiteiden tavoitteet huomioon ottaen, on
kuitenkin huomionarvoista, missa maarin kullakin erityisasiamiehella on
mahdollisuus suunnata oman harkintansa mukaan toimintaa tarkeimpiin
asioihin. Olennaista on lisaksi arvioida, millaisia nama valinnat ovat
sisalloltaan. Toimintakertomusten yhtena osatehtavana on antaa aineksia
tallaiseen tarkasteluun ja arviointiin.
Erityisasiamiehet korostavat oman alansa kansainvaliseen yhteistoimintaan osallistumista. Sekin voi toimia yhtena tekijana, joka suuntaa
kyseisen asiamiesjarjestelman toimintaa. Samalla tama ilmentaa yleisestikin hallinto-organisaatioiden kansainvalistymiskehitysta. Siina on jo
nahtavissa merkkeja siita, etta eri alojen erityisviranomaisten kesken
syntyy ylikansallisia tai poikkikansallisia yhteistyomuotoja, eraanlainen
asianomaisen alan viranomaisten kansainvalinen erityisyhteiso. Sen sisalla
voidaan kayda alan ongelmista, kehityspiirteista seka toimintapolitiikan
suunnasta ja valineista yhteista keskustelua, jolle ei ole vastaavaa kansallista foorumia. Kuluttaja-asiamiesinstituutioiden kesken tallainen yhteistyo
vakiintui Pohjoismaissa jo 1980-luvulla.
Vaikuttaminen alan yleiseen toimintapolitiikkaan ja lainsi:iadi:intoon.
Yleiskielen mukaan asiamiehella tarkoitetaan henki!Oa, joka toimii toisen
puolesta. Samantapainen merkityssisalto on valtuutetun kasitteel\akin.
Kunkin erityisen asianmiesjarjestelman yksi paatehtava onkin
vaikuttaa oman tehtavaalan asioissa ja sen nakokulmasta vireilla oleviin
lakiuudistuksiinja muihinjulkisen toimintapolitiikan ratkaisuihin. Toimintamuotoja ovat muun muassa osallistuminen lainvalmisteluun, lausuntojen
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antaminen ministerioille ja muille tahoille, asiantuntijatoiminta eduskunnassa seka osallistuminen julkiseen keskusteluun. Tata osatehtavaa myos
korostetaan niissa toimintakertomuksissa, joita erityisasiamiehet laativat.
Kertomusten valossa ei tosin ole helppo paatel\a, kuinka painokkaan osan
toiminnasta tallainen yleisluonteinen vaikuttamispyrkimys - jossa voi
nahda lobbauksenkin piirteita - kasittaa tai mitka ovat sen tosiasialliset
tulokset. Asiamiesten edustama erityisasiantuntemus naiden omalla toimialalla johtanee joka tapauksessa siihen, etta asiamiesten nakokohdat
saavat painoa lainsaadantoa ja julkista toimintapolitiikkaa koskevissa
asioissa.
Erityisasiamiesten kautta kanavoituva vaikuttamispyrkimys lainsaadannon ja julkisen toimintapolitiikan sisaltOon on kiinnostava useista
syista. Henkilopainotteisissa asiamiesjarjestelmissa voi otaksua, etta
asiamiehen tai valtuutetun oma harkinta saa paljon merkitysta. Olisi myos
kiinnostavaa selvittaa erikseen, milia tavoin erityisasiamiesten vaikuttamispyrkimykset lainsaadannon tai julkisen toiminnan sisalt5on kenties
poikkeavat alalia toimivien erilaisten edunvalvonta- ja kansalaisjarjestojen
tavoitteista. Milia tavoin kuluttajaedun, tasa-arvotavoitteen tai yksityisyyden suojan sisallon maarittelyt esimerkiksi poikkeavat asiamiestenja alan
eri kansalaisjarjestOjen kesken?
Erityisena kysymyksena lainsaadant55n ja julkiseen toimintapolitiikkaan vaikuttamisen yhteydessa tulee esiin myos se, mika vaikutus talla
toiminnalla on tai voi olla lainvalvontatehtavaan. Saannosten noudattamista valvoessaan ja sita koskevia ratkaisuja tehdessaan erityisasiamies on
sidoksissa voimassa olevaan lainsaadantOon. Vaikuttamistehtavassa ei
vastaavaa tiukkaa sidetta voi olla. Asiamiesten toiminnan arvioinnissa tata
nakokohtaa ei voitane sivuuttaa, vaikkei talta osin nayta toistaiseksi
nousseenkaan esiin erityisia ongelmia.

Erityisasiamiestenja yleisten laillisuusvalvojien vertailua
Erityisasiamiesten toimintaa on askettain vertailtu eduskunnan oikeusasiamieheen hallituksen esityksessa, joka koski hallitusmuodon ja muiden
perustuslakien muuttamista kahden apulaisoikeusasiamiehenjarjestelmaan
siirtymiseksi (HE 129/1997 vp., erityisesti s. 18-19). Vaikka vertailu
koskee nimenomaan pelkasUi.an oikeusasiamiesta, se patenee - myos
esityksen muu sisalt5 huomioon ottaen - myos oikeuskansleriin taman
toimiessa laillisuusvalvojana.
Hallituksen esityksessa mainitaan erityisasiamiesten toiminnan
tunnuspiirteina yksittaistapausten kasittelyn ohel\a neuvonta, yleinen
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ohjaus, edistamistoiminta ja tiedottaminen. Jotkut asiamiehista voivat
toimia myos avustajina oikeudenkaynnissa. Lisaksi erityisasiamiesten
toiminta koskee paitsi viranomaisten myos yksityista toimintaa. Hallituksen esityksen mukaan erityisasiamiehet "eivat yleensa yksittaistapauksia
kasitellessaan tee lopullisia paatoksia vaan heidan paatoksensa ovat suositusluonteisia". Olennaisena seikkana korostetaan, etta asiamiehet voivat
puuttua epakohtiin aktiivisesti, jo varhaisessa vaiheessa, mika on tarkeaa
myos heidan puoleensa kaantyneille asiakkaille.
Hallituksen esityksessa yleisten laillisuusvalvojien tahdennetaan
olevan puolueettomia, toisistaan riippumattomiaja itsenaisia laillisuudenvalvojia. Toimivalta keskittyy viranomaistenjajulkisia tehtavia hoitavien
valvontaan. Kantelut tulevat laillisuusvalvojien kasittelyyn myohaisessa
vaiheessa eli vasta kun kaikki muut valitusasteet on kayty lapi. Myos
erityisasiamiehet kuuluvat yleisten laillisuusvalvojien valvontavallan
piiriin.
Hallituksen esityksen perusteluissa tuodaan esiin erityisesti kaksi
kohtaa, joissa yleisten laillisuusvalvojien ja asiamiesten kesken on eroa.
Ensiksi "eduskunnan oikeusasiamiehen tyo on use in muodollisempaa kuin
erityisasiamiesten tyo, koska se on selvasti laillisuusvalvontaa eika siina
voida ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnakokohtia". Toiseksi todetaan, etta ')os oikeusasiamies erityisasiamiesten tapaan ryhtyisi ajamaan
tietyn ryhman intresseja, oikeusasiamiehen uskottavuus objektiivisena
laillisuuden ylimpana valvojana saattaisi vaarantua". Samat kasityskannat
koskenevat myos oikeuskansleria.
Kumpikin mainituista kohdista ansaitsee huomiota. On kiinnostavaa, etta mainitun esityksen mukaan erityisasiamiehet voivat ottaa toiminnassaan huomioon yleisista laillisuusvalvojista poiketen tarkoituksenmukaisuusnakokohtia. Se lieneekin mahdollista asiamiesten harkitessa, mihin
asioihin ja kysymyksiin toimintaa erityisesti kohdennetaan, seka erityisasiamiesten pyrkiessa vaikuttamaan lainsaadannon seka alansa toimintapolitiikan sisaltoon. Sita vastoin mainitun kasityksen ulottaminen erityisasiamiesten lainvalvontatehtavaan vaikuttaa ongelmalliselta.
Erityisasiamiesten toimintaa lainsaadant66nja alansa toimintapolitiikkaan vaikuttamiseksi on kommentoitu edellisessa jaksossa, samoin
siihen kenties liittyvia riskeja. Siita huolimatta hallituksen esityksen
sisaltama kasitys erityisasiamiehista tietyn ryhman intressien ajajana
vaikuttaajotenkin yksiulotteiseltaja eriytymattomalta. Se tuskin soveltunee erityisasiamiesten toimintaan saannosten valvojina tai heidan saattaessaan asioita esimerkiksi jonkin lainkayttoelimen kasittelyyn.
Huomionarvoisia nakokohtia yleisten laillisuusvalvojien ja erityisasiamiesten vertailuun on askettain tuonut eduskunnan oikeusasiamies
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Lauri Lehtimaja (Eduskunnan oikeusasiamies perus- ja ihmisoikeuksien
valvojana. Lakimies 6-7/1999, 897-907). Lehtimajan mukaan klassisessa
laillisuusvalvojan roolissaan oikeusasiamies pyrkii vastaamaan ensisijaisestija ainoastaan kysymykseen: onko virkamies menetellyt lainvastaisesti
vai ei. Ja jos on, onko aihetta virkasyytteeseen vai riiWiako huomautus.
Kaytannossa nakokulma on kuitenkin 1aajentunut ennalta ehkiiisevaan
suuntaan: olipa talla kertaa tapahtunut virkavirhe tai ei, miten voidaan
varmistaa, ettei vastedes tapahdu samanlaista. Lehtimajan mukaan oikeusasiamiehen rikosoikeudellisesti painottunut laillisuusvalvonta on
liukunut ohjaavaan, neuvovaan ja suostuttelevaan suuntaan. Oikeusasiamies ei enaa profiloidu niinkaan syyttajana vaan pikemminkin
suostuttelijana. Kysymys on paljolti eraanlaisesta lobbauksesta ihmisten
oikeusturvan parantamiseksi. Toisaalta Lehtimaja myos korostaa, etta
kantelun kohteella on aina oikeus vaatia laillisuusvalvojalta mahdollisimman selkeaa kannanottoa itse peruskysymykseen, toimintansa laillisuuteen.
Eri yhteyksissa esiin tuodut nakokohdat erityisasiamiesten ja
laillisuusvalvojien tehtavista seka rooleista osoittavat, etta aihepiiriin
sisaltyy tarkeita ja oikeudellisesti kiinnostavia teemoja. Yhden lahtOkohdan vertailuun antaa myos Lehtimajan artikkelissaan esittama ombudsmaninstituutioiden "karkea" kolmijako: 1) laillisuusvalvojat (klassinen pohjoismainen malli), 2) sovittelijat (etelaeurooppalainen malli, lahinna pragmaattisia konfliktinratkaisijoita) ja 3) ihmisoikeusvaltuutetut (latinalaisamerikkalainen malli, ihmisoikeusaktivisteja ja usein myos poliittisia valvojia).
On aivan ilmeista, etta tassa katsauksessa esiteltyjen erityisasiamiesten
toiminnassa on kuhunkin mainittuun tyyppiin sisaltyvia tehtavalajeja ja
toimintamuotoja. Vertailulle luo lisatarvetta Lehtimajan esittelema, ainakin
oikeusasiamiehen toimintaa koskeva muutospiirre. Sen valossa yleisen
laillisuusvalvonnan ja asiamiesjarjestelmien kesken nayttaisi olevan
tapahtumassa tiettya liihentymista. Erityisasiamiesten asemaaja toimintaa
voisi lisaksi olla hyodyllista verrata normaaliin linjahallintoon kuuluvan,
jonkin erityisalueen lainvalvontatehtiivaiin.
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OIKEUDELLISET PALVELUT JA
OIKEUSAPU

Oikeudellisten palvelujen tarjonta

MarJukkaLitmala

Oikeudellisten palvelujen tarjonnan kokonaisuudesta ei ole saatavilla
jarjestelmallisesti koottua tietoa. Nain paaasiassa siksi, etta oikeudellisia
asiantuntijapalveluja on tarjolla varsin monessa muodossa. Oikeudellisten
asiantuntijapalvelujen kokonaisuus muotoutuu ensinnakin ns. valvotuista
tahoista, kuten asianajajista ja yleisista oikeusavustajista, seka ns. eivalvotuista lainopillisista palveluista, kuten lakiasiaintoimistoista, vastaavista ammatinharjoittajista ja joltain osin myos oikeudellista koulutusta
vailla olevista asioitsijoista. Lisaksi oikeudellisia palveluja tarjotaan muun
liiketoiminnan yhteydessa eri yritysten toimialoihin kuuluvissa asioissa.
Edella mainittujen tahojen rinnalle on kehittynyt myos laaja, eri muodoissa
toimiva oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen verkosto.
Asianajajienja yleisten oikeusavustajien lukumaaristaja toiminnasta on saatavissa tarkkoja tietoja, mutta muutoin oikeudellisten palvelttien
tarjontaa ei ole maarallisesti eika nain ollen myoskaan sisallollisesti ja
laadullisesti kartoitettu. Toiminnan kirjavuuden ja monimuotoisuuden
lisaksi lainopillisten palvelujen kartoittaminen on varsin ongelmallista
muun muassa siksi, etta kasitteena oikeudellinen/lainopillinen asiantuntijapalvelus on melko vaikeasti maariteltavissaja rajattavissa.
Naista tietopuutteistaja ongelmista huolimatta seuraavassa pyritaan
luomaan suuntaa-antava yleiskuva oikeudellisten palvelujen tarjonnasta
Suomessa. 1 Aluksi tarkastellaan yleisesti lakimieskunnan maarallista
kehitystaja sijoittumista eri ammattitehtaviin.

1

Koska julkista oikeusapujarjestelmiiii ja oikeusturvavakuutusta kasitellaiin omina
kokonaisuuksinaan, tass a yhteydessa pitaydytiiiin yleisten oikeusavustajien osalta varsin
suppeassa tarkastelussa.
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Yleista lakimieskunnasta

Lainopillisen koulutuksen saaneiden henkiloiden maara on kasvanut
voimakkaasti 1900-luvulla ja erityisesti viimeisten kolmenkymmenen
vuoden aikana.Z Kehitys ilmenee kuviosta 39, jossa on esitetty oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden lukumaarat vuosikymmenittiiin
vuodesta 1920.
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Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden lukum1Uirat
vuosikymmenittain 1920-1999. Vuoden 1999 tutkintojen lukumaara on arvioitu laskemalla vuosittainen keskiarvo 1990-luvulla
suoritetuista tutkinnoista.

Oikeustieteen kandidaatti -tutkintojen maara kasvoi voimakkaasti erityisesti 1970-luvulla, jolloin tutkintojen maara lisaantyi perati 80 prosenttia
edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. 1980-luvulla 1isaantyminen tasaantui, joskin tutkintoja suoritettiin no in viidennes enemman kuin edellisella
vuosikymmenella. 1990-luvulla suoritettujen OTK-tutkintojen lukumaara
nayttaisi muodostuvan ensimmaisen kerran pienemmaksi kuin aiemmalla
vuosikymmeneJH:i. 3

2

Lakimieskunnasta 1800-luvullaja 1900-luvun alussa ks. Konttinen, E. 1991 . Perinteisesti modemiin. Professioiden yhteiskunnallinen synty Suomessa. Vastapaino.; Konttinen, E. 1991. Professionalization as status adaptation: the nobility, the bureaucracy, and
the modernization of the legal profession in Finland. Law and Social Inquiry; 1991,
497-526.

3

Opetusministerion KOT A-tietokanta; Silius, H. 1992. Den kringgiirdade kvinnligheten.
Att vara kvinnlig jurist i Finland. Abo Akademis Forlag.
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Vuosina 1990-1998 maamme yliopistoissa suoritetuista oikeustieteen kandidaatin tutkinnosta yli puolet (56 %) suoritettiin
Helsingin yliopistossa, neljasosa (24 %) Turun yliopistossa ja
viidennes (20 %) Lapin yliopistossa.
Oikeustieteellisten tiedekuntien sisaanottomaarat ovat laskeneet
vuodesta 1994 noin viidenneksella. Kun vuonna 1994 oikeustieteellisiin tiedekuntiin Helsinkiin, Turkuun ja Rovaniemelle
otettiin yhteensa 597 opiskelijaa, oli maara vuonna 1996 yhteensa
513 ja vuonna 1998 yhteensa 501 opiskelijaa. Vuonna 1999
sisaanottomaara Iaski edelleen ollen yhteensa 461. 4

1920- ja 1930-1uvuilla vain kolme sadasta tutkinnon suorittaneesta o1i
naisia. 1940-luvulla osuus nousi seitsemaan prosenttiin, mutta pysytte1i
sitten 1960-1uvulle asti alle kymmenessa prosentissa. 1970-1uvun alun
jalkeen naisten osuus a1koi kasvaa varsin nopeasti. 1970-luvun 1opulla
samoin kuin 1980-1uvulla joka ko1mas tutkinnon suorittanut o1i nainen.
Vuosina 1990-1998 tutkinnon suorittaneista jo no in puo1et oli naisia. 5
Helsingin ja Turun yliopistoissa naisten osuus vuosina 19901998 tutkinnon suorittaneista on ollut hieman yli puolet. Naisten
osuus Lapin yliopistossa tutkinnon suorittaneista on ollut vastaavana aikana selvasti pienempi, noin 40 prosenttia.

Heinakuun alussa vuonna 1998 Suomessa oli yhteensa 14 430 lakimiesta,
joista naisia no in ko1mannes. Kesakuun lopussa vuonna 1999 oikeustieteen
kandidaatin tai siHi vastaavan ylemman korkeakoulututkinnon suorittaneita
o1i yhteensa 14 700. 6
Vuonna 1998 ammatissa toimivien osuus oli hieman vajaat 80
prosenttia kaikista lakimiehista. Tyovoiman ulkopuolella olevista valtaosa
(n. 80 %) oli eHikelaisia, mita kuvastaa osaltaan myos se, etta yli 60vuotiaiden osuus 1akimieskunnasta o1i 18 prosenttia. Noin kaksi kolmannesta lakimieskunnasta oli ia1taan 20-50-vuotiaita. 7
Ammatissa toimivien 1akimiesten sijoittuminen tyomarkkinoille
vuonna 1998 ilmenee kuviosta 40.

4

Suomen Lakimiehet- Fin1ands Jurister 1999, VIII. Lakimiesliiton Kustannus. Vuoden
1999 tiedot on saatu yliopistojen opintotoimistoista.

5

Silius, H. 1992.; OPM:n KOT A-tietokanta.

6

Suomen Lakimiehet- Fin1ands Jurister 1999, VIII.

7

Tilastokeskus. Sijoittumiscd.
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Ammatissa toimivien lakimiesten sijoittuminen tyomarkkinoille
vuonna 1998

Vuonna 1998 noinjoka neljas lakimies tyoskenteli yksityisen tyonantajan
palveluksessa. Samoin noin joka neljas oli valtion palveluksessa ja joka
vi ides toimi oikeuslaitoksessa. YritHijana, muun muassa asianajajana, toimi
joka kahdeksas lakimies. Kuntien tai jarjestOjen palveluksessa oli joka
kahdeksas lakimies ja opetuksen seka tutkimuksen piiriin sijoittui kolme
lakimiesta sadasta.
Vuonna 1998 kaikkiaan 54 prosenttia ammatissa toimivista lakimiehista oli sijoittunutjulkiselle ja 46 prosenttia yksityiselle sektorille. Lakimiesten sijoittumisessa on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana
(vertailuvuosi 1982) tapahtunut muutoksia siten, etta yksityissektorilla (mi.
jarjestOt) tyoskentelevien osuus on kasvanut ja vastaavasti valtionhallinnossa tyoskentelevien osuus on pienentynyt noin kymmenella prosenttiyksikolla. Oikeuslaitoksen palveluksessa tyoskentelevien osuus (19 %) sen
sijaan oli vuonna 1998 tasmalleen sama kuin vuonna 1982. 8
1980-luvun lopunja 1990-luvun alun tietojen valossa eri Pohjoismaiden valilla ei kymmenisen vuotta sitten ollutjuurikaan eroja
lakimiesten sijoittumisessa julkiselle ja yksityiselle sektorille.
Suomessa, Ruotsissa, Norjassaja Tanskassa lakimiehista noin 60
prosenttia tyoskentelijulkisellaja noin 40 prosenttia yksityisella
sektorilla. Julkiselle sektorille sijoittuneista oikeuslaitoksen
palveluksessa tyoskentelevien osuus oli suurin Ruotsissa (26 %)
ja pienin Tanskassa (11 %). Yksityiselle sektorille sijoittuneista

8

Vuotta 1982 koskevat tiedot perustuvat Suo men Lakimiesliiton selvitykseen Lakimieskunnan rakenne vuonna 1982 ja ennuste tulevista tyomarkkinoista vuosina 1987-1997.
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asianajajien osuus oli suurin Tanskassa (66 %) ja pienin Suomessa (12 %). 9
Naisjuristit tyoskentelevat miehia useamminjulkisen sektorin palveluksessa. Kun 1990-luvun alussajulkisella sektorilla tyoskentelevien osuus koko
lakimieskunnasta oli noin 60 prosenttia, vastaava osuus naisjuristeista oli
perati 80 prosenttia. 10 Vuonna 1995 erot olivat hieman tasoittuneet; naisjuristeista noin 70 prosenttia tyoskentelijulkisella sektorilla, kun osuus koko
lakimieskunnasta oli runsaat 60 prosenttia. 11
Naisten ja miesten valiset erot sijoittumisessa nousevat esiin
myos tarkasteltaessa Tilastokeskuksen vuoden 1995 tilastoja
oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden yleisimmista
ammattinimikkeista. Miesjuristien kolme yleisinta ammattinimiketta olivat asianajaja (22 %), lainopillinen asiamies (20 %) ja
tuomioistuinlakimies (14 %). Naisjuristien yleisimmat ammattinimikkeet olivat lainopillinen asiamies (30 %), tuomioistuinlakimies (21 %) ja julkisen hallinnon valmistelija tai esittelija
( 14% ). Yhtena esimerkkina sukupuolten valisista eroista sij oittumisessa voidaan mainita myos se, etta miesjuristeista kuusi
prosenttia toimi johtajana liikeyrityksessa, kun vastaava osuus
naisjuristeista oli vain prosentti. 12
Juristien sijoittuminen tyomarkkinoille on ollut suhteellisen ongelmatonta,
tyottOmyysprosentti ammatissa toimivien lakimiesten osalta on ollut 1990luvulla noin nelja prosenttia. 13 Myos juristien tulevaisuuden nakymat
nayttavat tyollisyysnakokulmasta varsin hyvilta. Ennusteiden mukaan
lakimieskuntaa koskevaksi tyomarkkinaongelmaksi tuleekin muodostumaan lahinnajuristien kasvava kysyntaja tarjonnan vahaisyys. Tyominis-

9

Silius, H. 1992.

10
Jakauma noudattelee yleisesti akateemisen koulutuksen omaavien naisten sijoittumista
julkiselle ja yksityiselle sektorille. Myos muissa maissa on havaittu naisjuristien
sijoittuvan keskimaaraisUi useamminjulkise\l e sektorille. Huomattavaa kansainvalisissa
tarkasteluissa on myos se, etta naisten osuus oikeuslaitoksen palvelukseen sijoittuneista
on ollut Hihes kaksinkertainen lakimieskunnan keskim1Uiraiseen osuuteen verrattuna.
(Silius, H. 1992, 137).
11

Tilastokeskus. Sijoittumiscd.

12

Tilastokeskus. Sijoittumiscd.

13

Vuoden 1995 alussa tyottomia lakimiehia oli yhteensa 432 ja vuoden 1999 kesalla
yhteensa 329. Vuoden 1999 tyott6myysprosentti oli siten noin kaksi prosenttia. (Suomen Lakimiehet- Fin lands Jurister 1999, VIII).
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terion arvioiden mukaan yleinen tyollisyys tulee kasvamaan Hihivuosina;
tavoitteellisessa kehityksessa pyritaan runsaan 150 000 tyopaikan lisaykseen. Tassa skenaariossa koulutettujen ihmisten puute muodostuu ongelmaksi. Tulevaisuus tuonee tullessaan myos ammatillisen rakennemuutoksen, jolla on olennainen vaikutus juristienkin tyomarkkinoihin. Ennusteiden mukaan erityisesti talouden ja hallinnon johtavan asiantuntijatyon
kasvu tulee lisaamaan juristien kysyntaa. Lisaksi seka kansainvalinen
kasvu etta suurten ikaluokkien siirtyminen elakkeelle uuden vuosituhannen
alussa kasvattanevat juristien kysyntaa.
Naihin lakimieskuntaa koskeviin tulevaisuuden tyomarkkinaongelmiin on hahmoteltu erilaisia toisiaan taydentavia ratkaisuvaihtoehtoja.
Oikeustieteellisen koulutuksen lisaaminen voisi toimia yhtena ratkaisumahdollisuutena. Esimerkiksi tyoministerion taholta on arvioitu noin
vuoden 2005 tarkoituksenmukaiseksi oikeustieteellisten tiedekuntien
sisaanotoksi 600-800 opiskelijaa vuodessa, mika merkitsisi noin 160-300
opiskelijan lisaysta nykyiseen sisaanottoon verrattuna. Juristien kasvavaan
kysyntaan voitaisiin vastata osin myos silla, etta ikaantyvat pysyisivat
pidempaan tyoelamassa. Lisaksi yksi keino vaikuttaa olisi se, etta alempiin
tutkintoihin liitetaan jatkokoulutusta elinikaisen oppimisen ideologian
mukaisesti. 14

2

Paatoimisesti oikeudellisia palveluja tarjoavat
tahot

2.1

Asianajajat

Yleisena asianajajayhdistyksena Suomessa toimii Suomen Asianajajaliitto,
joka on asianajajalain ( 1958/496) saatamisen yhteydessa lainsaadantOtoimin perustettujulkisoikeudellinen yhdistys. Yhdistyksen saannotja niiden
muutokset vahvistaa oikeusministerio. Asianajajan ammattinimiketta
saavat kayttaa vain asianajajayhdistyksen jaseniksi hyvaksytyt, laissa
maaritellyt kelpoisuusvaatimukset tayttavat lakimiehet.
Lain mukaan asianajajaksi voidaan hyvaksya 25 vuotta tayttanyt
Suomen taijonkin muun Euroopan talousalueen valtion kansalainen, joka I) on rehelliseksi tunnettu seka muilta ominaisuuksiltaan ja elamantavoiltaan sop iva harjoittamaan asianajajan tointa,
2) on suorittanut tuomarinvirkaa varten Suomessa saadetyt opin-

1

~ Lakimi eskunn an tulevai suuden nakymista ks. esim. Lakimiesuutiset 7-8/99, 39.
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naytteet ja saavuttanut asianajajan toimen harjoittamiseen tarvittavan taidon seka sellaisen kaytannollisen kokemuksen kuin
asianajajayhdistyksen saannoissa sanotaan ja 3) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Liiton
jaseneksi hyvaksyminen edellyttaa asianajajatutkinnon suorittamista seka neljan vuoden toimintaa oikeudenhoidon alalia tai
siihen verrattavissa oikeustieteellista koulutusta edellyttavissa
toimissa tai tehtavissa, kuitenkin vahintaan kaksi vuotta asianajajan apulaisena, yleisena oikeusavustajana, itsenaisena asianajotehtavien hoitajana tai vastaavana.

1990-luvulla Asianajajaliiton jasenm1Uira on kasvanut vuosittain no in viidelHi prosentillaja on nykyisin yli kaksinkertainen vuoteen 1980 verrattuna. Taulukossa 28 on esitetty asianajajien lukumaaratvuosina 1993-1999. 15
Taulukko 28 Asianajajien lukumaarat vuosina 1993-1999. Kokonaislukuihin
sisalt
Asianajajia

v~i.t

1993
1 147

m os liittoon kuuluvat lei set oikeusavusta" at.

1994
1 200

1995
l 261

1996
1 332

1997
1 369

1998
1 428

Kun ylipaataan vuonna 1998 joka kolmas lakimies oli nainen, naispuolisten asianajajien osuus asianajajaliitonjasenisti:ista oli vain noin viidennes.
Vajaa puolet asianajajista toimi paakaupunkiseudulla. Keskiverto asianajaja onkin Asianajajaliiton selvityksen mukaan varhaisessa keski-iassa oleva
paakaupunkilaismies, joka tyoskentelee yksin tai yhden kollegan kanssa
hoitaen paaasiassa liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen, perhe- ja perinti:iasioihin seka konkurssiasioihin liittyvia tehtavia.
Asianajotoimistoja oli vuonna 1998 yhteensa 844, kolmisenkymmenta toimistoa vahemman kuin vuonna 1997, mutta kuutisenkymmenta
enemman kuin vuonna 1996. Sivu- tai rinnakkaistoimistojen maara sen
sijaan lisaantyi vuodesta 1997 yli kahdellakymmenella toimistolla ollen
vuonna 1998 yhteensa 144. Suomalaisten asianajotoimistojen sivutoimistoja, joissa toimii suomalaisia asianajajia, oli ulkomailla vuonna 1998
yhteensa seitseman eli kaksi enemman kuin vuotta aiemmin. Noin 40
prosenttia kaikista asianajotoimistoista oli osakeyhtiomuotoisia. Vuonna
1998 asianajotoimistoissa tyoskenteli varsinaisten asianajajien lisaksi noin
390 avustavaa lakimiesta.

15

Asianajajia koskevattiedot perustuvat Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkimuksiin
(Suomen Asianajajaliitonjulkaisuja 1989; 111994; 2/1997) seka toimintakertomukseen
vuodelta 1998.
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Vuonna 1998 asianajotoimistoista valtaosa, noin 60 prosenttia ali
yhden lakimiehen toimistoja. Hieman vajaassa neljanneksessa toimistoista
tyoskenteli kaksi lakimiesta. Runsaat kymmenen prosenttia asianajotoimistoista tyollisti kolmesta viiteen lakimiesta. Yli viiden lakimiehen toimistojen osuus oli noin nelja prosenttia kaikista asianajotoimistoista. Verrattuna
esimerkiksi vuosikymmenen puolivaliin, pienten toimistojen (1-2 lakimiesta) osuudet olivat hieman pienentyneet ja keskisuurten, kolmesta
viiteen lakimiesta tyollistavien toimistojen osuus ali vastaavasti hieman
kasvanut.
Tuomioistuinasioiden osuus asianajajien kokonaistyomaarasta on
1970-luvulta asti vaihdellut 44-52 prosentin valilla seka tulokertymien etta
kaytetyn tyoajan mukaan mitattuna. Vuonna 1996 tuomioistuinasiat
muodostivat no in puolet asianajajien palkkiolaskutuksestaja ajankaytosta,
mika oli hieman vahemman kuin vuonna 1992. Taman voi tulkita tarkoittavan siti:i, etta tuomioistuinasiat hinnoitellaan samoin kuin muutkin
asianajotehtavat. Toisaalta vireille pantujen tuomioistuinasioiden 1ukumaara oli vuonna 1996 pienempi kuin vuonna 1992, joten asianajopalkkio
kutakin vireilHi ollutta asiaa kohti on ilmeisesti kasvanut.
Vuotta 1996 koskevan asianajajatutkimuksen mukaan paakaupunkiseudun asianajajien tuloista vajaa puo1et kertyi liikejuridiikasta ja
sopimusoikeudesta. Tampereella j a Turussa liikej uridiikkaan j a sopimusoikeuteen 1iittyvat tehtavat muodostivat noin neljasosan asianajajien laskutuksesta. Keskisuurilla paikkakunnilla palkkiolaskutuksen suurin yksittainen ryhma, noin neljannes, muodostui konkurssiasioista. Pienemmilla
paikkakunnilla asianajajia tyollistivat erityisesti perhe- ja perintOasiat,
joiden osuus 1askutuksesta ali runsas neljannes. Rikosasiat tyollistivat
melko tasaisesti kautta maan: niiden osuus asianajajien laskutuksesta oli
runsaat kymmenen prosenttia.
Vuotta 1996 koskevan tutkimuksen mukaan maksuttomista oikeudenkaynneista saatujen palkkioiden osuus kokonaislaskutuksesta ali
pysynyt melko vakaana 1980-lopulta lahtien, keskimaarin noin 14 prosentissa. Joitakin alueellisia muutoksia oli kuitenkin havaittavissa; vuodesta
1992 vuoteen 1996 maksuttomista oikeudenkaynneista saadut tulot olivat
kasvaneet pienilla ja keskisuurilla paikkakunnilla ja vastaavasti vahentyneet paakaupunkiseudulla. Vuonna 1996 no in kolmasosalla asianajajista ei
ollut lainkaan tuloa maksuttomien oikeudenkayntien hoitamisesta ja
runsaalle puolelle nama tulot merkitsivat aile kymmenesosaa kokonais\as-
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kutuksesta. Vain yhdella asianajajal\a sadasta maksuttomien oikeudenkayntien palkkioiden osuus ylitti 80 prosenttia kokonaislaskutuksesta. 16
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen tiukentaminen nakyi myos asianajajien tulonmuodostuksessa. 17 Kun oikeusturvavakuutuksen perusteella
tapahtuneen laskutuksen osuus kokonaislaskutuksesta oli vuosikymmenen
alussa runsas viidennes, osuus oli vahentynyt vuonna 1996 vajaaseen
viidennekseen. Noin viidesosalla asianajajista ei ol\ut lainkaan oikeusturvavakuutukseen perustuvaa laskutustaja vain kolmella sadasta asianajajasta taman tulon osuus ylitti 60 prosenttia kokonaislaskutuksesta.

2.2

Yleiset oikeusavustajat

Yleiset oikeusavustajat ovat lakimiehia, jotka valtion (toukokuun 1998
loppuun asti kuntien) virkamiehina tarjoavat korvauksetta tai osakorvausta
vastaan oikeudel\isia palveluja varattomille tai vahavaraisille henkilOille.
Yleiset oikeusavustajat avustavat laht6kohtaisesti kaikissa oikeudellisissa
asioissa. Joissakin tapauksissa oikeusapua annetaan myos taytta korvausta
vastaan niille, jotka eivat kuulu tulo- ja varallisuustilanteensa perusteella
yleisen oikeusaputoiminnan piiriin.
Lain mukaan yleisen oikeusavustajan kelpoisuusvaatimuksena on
oikeustieteen kandidaatin tutkinto seka riittavakokemus asianajajan tyosta
tai tuomarin tehtavien hoitamisesta. 18
Oikeusapujarjestelman uudistuksen yhteydessa kesakuun alusta
1998 aiempien 160 kunnallisen oikeusaputoimiston tilalle perustettiin 68
valtion hallinnol\isesti itsenaista oikeusaputoimistoa ja naille 16 sivutoimistoa. Kiinteiden toimipaikkojen lisaksi perustettiin 109 sivuvastaanottoa,
joissa asiakkaita otetaan vastaan vain tiettyina ajankohtina. Valtion oikeusaputoimistoissa oli vuonna 1998 virkasuhteessa yhteensa 221 yleista
oikeusavustajaaja nelja oikeusneuvojaa. 19

16

Maksuttomista oikeudenkaynneisUi ks. Juku III.C.

17

Oikeusturvavakuutuksesta ks. Juku III.C.

18

Laki valtion oikeusaputoimistoista I 06/1998, 3 §.

19

Yleinen oikeusaputoiminta vuonna 1998, 4-5. (Oikeusministeriti; Ahola, R.)Yleista
oikeusaputoimintaa esitellaan tarkemmin seuraavassa luvussa.
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2.3

Lakiasiaintoimistot

Asianajotoimistojen ohella myos ns. lakiasiaintoimistot ja vastaavat
yritykset tarjoavat kansalaisille oikeudellisia palveluja. Naiden yritysten
tarkka lukumaara ei ole tiedossa. Joitakin yleiskuvan muodostamisen
mahdollistavia tietoja on kuitenkin saatavilla.
Yuosien 1983-1984 lehti-ilmoittelun perusteella on arvioitu, etta
maassamme olisi tuolloin ollut no in 340 lakiasiaintoimistoissaja vastaavissa yrityksissa tyoskentelevaa juristia.20 Yuoden 1996 lopulla tyonsa
valmiiksi saanut julkiset oikeusapupalvelut-toimikunta arvioi mietinnossaan, etta maassamme olisi ollut tuolloin noin 550 lakiasiaintoimistoa,
joissa tyoskenteli arviolta noin 600 juristia. Toimikunnan arvio perustui
yleisille oikeusavustajille tehtyyn kyselyyn, jossa naita pyydettiin arvioimaan toimialueillaan tarjolla olevien oikeudellisten palvelujen maaraa. 21
Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterin tietokannasta
(KA TKA) ei ole saatavilla tasmallisia tietoja yrityksista toimialoittain.
Lakiasiaintoimistojen ja vastaavien yritysten maaraa voidaan kuitenkin
pyrkia arvioimaan kayttamalla hakusanoina naille yrityksille tyypillisimpia
nimikkeita. Helmikuun alussa vuonna 2000 kaupparekisterissa oli nimikkeilla lakiasiaintoimisto, lakitoimisto, lakipalvelu, notariaattipalvelu,
oikeusapu, oikeusneuvonta ja oikeuspalvelu yhteensa 709 yritysta.Z 2 On
varsin todennakoista, etta lakiasiaintoimistojen ja vastaavien yritysten
maara on tosiasiallisesti suurempi kuin mita nyt kaytetyilla hakusanoilla
saatu tulos osoittaa. 23 Tasta huolimatta tulosta voidaan pitaa suuntaa
antavana. Vaikka otetaan huomioon viela se, etta vuoden 1996 tieto
kyseisista yrityksista perustui sekin arvioon, nayttaisi kuitenkin kaikkiaan
silta, etta lakiasiaintoimistojen ja vastaavien yritysten kokonaismaara on
jonkin verran lisaantynyt vuodesta 1996.
Yaltaosa lakiasiaintoimistoista ja vastaavista on yhden lakimiehen
yrityksia. Joissakin toimistoissa tyoskentelee kuitenkin useampia lakimiehia. Varovaisenkin arvion mukaan on varsin todennakoista, etta nykyisin

10

Tala, J. 1986. Lainopilliset palvelukset Suomessa. Oikeus 1986:2, 99-111.

11

Julkiset oikeusapupalvelut-toimikunnan mietintO (KM 1997: I), 44-52.

11

7.2.2000 KATKA-tietokannassa nimikkeella lakiasiaintoimisto oli yhteensa 537,
nimikkeella lak itoimi sto 72, lakipalvelu 46, notariaattipalvelu 17, oikeusapu 8, oikeusneuvonta 2 ja oikeuspalvelu 27 yritysta.

1

J Nain ehka siitakin huolimatta, etta em. nimikkeilla listautuneisiin yrityksiin saattaa
lukeutua myos ei-toimivia toiminimia samoin kuin ei-juristienkin yrityksia.
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lakiasiaintoimistoissa ja vastaavissa yrityksissa oikeudellisia palveluja
tarjoaa vahintaan noin 750 lakimiesta.

2.4

Yhteenvetoa

Edella esitetyn perusteella voidaan tehdajonkinlaisia arvioita paatoimisesti
oikeudellisia palveluja tarjoavien lakimiesten kokonaismaarastaja esiintymistiheydesta. Vaikka lakimiesten maara lakiasiaintoimistoissaja vastaavissa yrityksissa perustuukin arvioon, on selvaa, etta oikeudellisia palveluja tarjoavien lakimiesten kokonaismaara, myos suhteutettuna Suomen
vakilukuun, on kasvanut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Tama
ilmenee myos taulukosta 29.
Taulukko 29 Oikeudellisia palveluja tarjoavien lakimiesten m1Hira ja esiinty. '!
1984- 1998
nHst11eys

1984

1996

1998

Asianajajia*

758

1 225

1 364

Avustavia lakimiehia asianajotoimistoissa

101

290

390

Y1eisia oikeusavustajia

207

220

221

Lakimiehia lakiasiaintoimistoissa yms. **

340

600
2 335
4,6

600
2 575
5,0

Yhteensa
Per 10 000 asukasta

1 406
2,9

.. ..
* Luvmsta on vahennetty Suomen AstanaJaJaluttoon
kuuluvat yletset otkeusavustajat.

** Lakiasiaintoimistoissa yms. tyoskentelevien \akimiesten maaran on tassa arvioitu
ol\een vuonna 1998 samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 1996.
Esitettyjen tietojen valossa nayttaisi silta, etta asianajajien osuus oikeudellisia palveluja tarjoavista lakimiehista on pysynyt muuttumattomana
vuodesta 1984, noin 54 prosentissa. 24 Kun otetaan huomioon asianajotoimistoissa avustavat lakimiehet, asianajotoimistojen osuus lakimiespalvelujen tarjonnasta on kuitenkin kaikkiaan kasvanut vuoden 1984 noin 60
prosentista vuoden 1998 68 prosenttiin. Yleisten oikeusavustajien osuus on
sen sijaan pienentynyt noin 15 prosentista noin yhdeksaan prosenttiin.
Lakiasiaintoimistoissaja vastaavissa tyoskentelevien lakimiesten osuus on
pysynyt noin 25 prosentissa.
Oikeudellisia palveluja tarjoavien lakimiesten maara suhteutettuna
vakilukuun on lahes kaksinkertaistunut vuodesta 1984. Kun tuolloin
oikeudellisia palveluja tarjosi noin kolme lakimiesta 10 000 asukasta
kohden, oli vastaava suhdeluku vuonna 1996 vajaat viisi. Vuotta 1998
~· Ks. Tala, J. 1986.
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koskevan arvion ja lakiasiaintoimistoissa ja vastaavissa yrityksissa tyoskentelevien maaran lisaantymisen pohjalta lakimiespalvelujen esiintymistiheyden suhteessa asukaslukuun voidaan olettaa kasvaneen edelleen.
Alankomaissa oli vuonna 1980 vajaat kolme, vuonna 1990 noin
nelja ja vuonna 1992 vajaat viisi asianajajaa 10 000 asukasta
kohden. Uinsi-Saksassa vastaavat luvut olivat vuonna 1980
kuusi, vuonna 1990 yhdekslin ja vuonna 1992 kymmenen asianajajaa. Vuonna 1992 esimerkiksi Belgiassa oli noin kymmenen,
ltaliassa kymmenen, Tanskassa seitsemlin, Itavallassa no in nelja,
Ranskassa nelja ja Japanissa yksi asianajaja 10 000 asukasta
kohden. Tu1kintoja tehtaessa on toki otettava huomioonjoissakin
maissa (esim. Saksassa) voimassa oleva asianajajien monopoliasema oikeusavun tarjoamisessa. 25

3

Muut oikeudellisia palveluja tarjoavat tahot

3.1

Muun elinkeinotoiminnan ohella tarjotut
oikeudelliset palvelut

Oikeusapupalveluja tarjotaan myos eri aloilla paaasiallisen elinkeinotoiminnan yhteydessa. Talloin oikeusapu koskee tavallisimmin yrityksen
varsinaiseen toimialaan liittyvia asioita. Esimerkkeina taman tyyppisesta
oikeusavun tarjonnasta voidaan mainita mm. pankkien notariaattitoiminta
seka kiinteistonvalitys-, perinta-, isannoitsija-, tili- ja hautaustoimistot.
Pankkien harjoittaman notariaattitoiminnan rajat mliarittyvat
Rahoitustarkastuksen huhtikuun 1998 alusta voimaan tulleen
ohjeen (Nro I 03 .4) perusteella. Notariaattitoiminnalla tarkoitetaan asiakkaan luottolaitoksille uskoman omaisuuden hoitoon
liittyvien tehtavien suorittamista. Tallaisia tehtavia ovat lahinna
hakemuslainkayton piiriin kuuluvat toimet, esimerkiksi lainhuudatus- ja kiinnitysasiat, yhteisojen perustamisetja uudelleenjarjestelyt, muut eri viranomaisille tehtavtH hakemuksetja ilmoitukset, saatavien perinta seka edunvalvonta paati:isten taytantoonpanossa. Notariaattitoiminnan piiriin lukeutuvat myos mm.
omaisuuden sailytys seka omaisuuden hoitoonja varojen sijoittamiseen liittyvia toimia ja neuvontaa. Lisaksi pankin notariaatti~; Blankenburg, E. 1997. Civil Litigation Rates as Ind icators for Legal Cultures . In:
Nelken, D. (ed.). 1997. Comparing Legal Cultures. Dartmouth Pub!. ; Blankenburg, E.
1995. Mobilisierung des Rechts. Springer. 1960-luvunja 1980-luvun alun tilanteesta eri
m aissa ks. esim. Abel, R.L. 1989. American lawyers. Oxford University Press.; Abel,
R.L. 1988. Lawyers in society 1-2. University of California Press.
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toiminnan puitteissa voidaan hoitaa perunkirjoitus- ja pesanselvitystoimia. Ohjeen mukaan notariaattitoimintaan ei kuulu mm.
riita- ja rikosasioiden hoito tuomioistuimissa, holhoustoimen
hoito eika uskottuna miehena toimiminen.

3.2

Asioitsijat ja muut lainopillisten palvelujen tarjoajat

Oikeudellisten palvelujen tarjoamista ei ole Suomessa monopolisoitu
ainoastaan lakimieskoulutuksen hankkineille. Oikeudenkayntiasiamiesten
ja -avustajien kelpoisuutta saantelevan perussaannoksen, oikeudenkaymiskaaren 15 luvun 2 §:n mukaan oikeudenkayntiasiamiehena tai -avustajana
voi toimia asianajaja tai muu rehellinen ja muutoin siihen toimeen sopiva
seka kykeneva henki!O, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Oikeudellinen koulutus ei nain ole valttamattomyys
asianosaista tuomioistuimessakaan avustavalle, vaan tehtavaan on kelpoinen periaatteessa kuka tahansa sopivaksija kykenevaksi katsottava henki10. Edella mainitut kelpoisuusvaatimukset koskevat siis vain asiamiehena
toimimista ja avustamista tuomioistuimissa, joten ns. ulkoprosessuaalista
oikeusapua voi antaa periaatteessa kuka tahansa? 6
Suomessa voi kuka tahansa tarjota oikeudellisia palveluja ammattimaisesti. Lakimieskoulutusta vailla oleva henkilo voi myos
markkinoida palvelujaan oikeudenkayntiasiamiehena tai -avustajana. Markkinatuomioistuin on kuitenkin ratkaisuissaan 1983:5 ja
1983:6 kieltanyt ammatinharjoittajia, jotka eivat ole lakimiehia,
kayttamasta markkinoinnissaan ilmaisua "lakiasiaintoimisto" tai
muuta sanan "lakiasiat" hallitsemaa yleisviittausta, ellei markkinoinnista selvasti ilmene, etta kysymys ei ole lakimiehen
palveluista. Myos kuluttaja-asiamies on ottanut kantaa tapauksissa,joissa lakipalveluja tarjonnut hen kilO ei ole ollut oikeustieteen
kandidaatti (98/4110471 ja 98/411090 1). Esimerkiksi varanotaari
tai oikeustieteen ylioppilas ei voi markkinoida itseaan lakimiehena.
Avustajatehtavissa tolmivat henki!Ot, joilla ei ole lakimieskoulutusta,
keskittyvat oikeudellisessa avustamisessa useimmitenjollekin tietylle osaalueelle, jonka he tyonsa kautta tuntevat. Julkiset oikeusapupalvelut-

26

Oikeudenkayntiasiamiestaja -avustajaa koskevia kelpoisuusvaatimuksia on ehdotettu
muutettavaksi siten, etta naissa tehtavissa voisivat toimia paasaantOisesti vain asianajaja
tai muu oikeustieteen kandidaatin tai sita vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut
rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtavaan sopiva ja kykeneva taysi-ikainen henki!O,
joka ei ole konkurssissajajonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Ks. Oikeusapujarjestelman jatkokehittamistoimikunnan mietintO (KM 1999:7).
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toimikunnan selvityksen mukaan tallaiset maallikkoasiantuntijat ovat
ammatiltaan muun muassa nykyisia tai entisia poliiseja, haastemiehia tai
pankkialan edustajia. 27

3.3

Edunvalvontajarjestbt ja yhdistykset

Erilaiset yhteisot seka etu- ja kansalaisjarjestOt tarjoavat oikeudellista apua
toimialaansa liittyvissa kysymyksissa. Neuvojana on usein lakimies,jonka
palvelut ovatjasenille ilmaisia tai markkinahintoja alhaisempia. KansalaisjarjestOjen tarjoama oikeusapu on useimmitenjarjestetty projektiluonteisena maaraaikaisen rahoituksen turvin. Seuraavassa esitellaan esimerkinomaisesti muutamia oikeudellista apua ja neuvontaa tarjoavista yhdistyksista ja jarjestaista.
Asianajajat ovat kevaasta 1997 lahtien neuvoneet kansalaisia
oikeudellisissa asioissa Suomen Asianajajaliiton paikallisyhdistysten
organisoimassa maksuttomassa neuvontapalvelupaivystyksessa. Neuvontapaivystysta onjarjestetty kaikissa suurimmissaja useissa pienemmissakin
kaupungeissa. Asianajopaivystyksen tavoitteena on ensisijaisesti neuvontapalvelu, jonka avulla yksityishenkiloille voidaan antaa tietoja siita, mista
he voivat parhaiten !Oytaa apua oikeudellisiin ongelmiinsa. Lisaksi tavoitteena on asianajajakunnan toiminnan tunnetuksi tekeminen. Tutkimuksen
mukaan maksuttomassa neuvontapalvelussa on kasitelty vuosittain noin
kaksi asiaa 1 000 asukasta kohti, mika merkitsisi sita, etta neuvontapalvelun osuus kaikista oikeudellisista palveluista on ollut arviolta noin kaksikolme prosenttia. 28
Ammattiyhdistysliikkeella lienee pisimmat perinteet oikeusavun
jarjestamisessa jasenilleen. Eri alojen ammattiliitot tarjoavat jasenilleen
oikeudellisia palveluja tyo- tai virkasuhteeseen liittyvissa asioissa. Palvelut
kattavat paitsi oikeudellisen neuvonnan, myos avustamisen oikeudenkaynnissa, mikali liitto katsoo oikeusavun antamisen naissa tapauksissa aiheelliseksi.
Veronmaksajien Keskusliiton (Veronmaksajat) jasenet ovat peruspuhelumaksulla oikeutettuja oikeudelliseen puhelinneuvontaan verotusta

~ 7 Julkiset oikeusapupalvelut-toimikunnan mietinti:i (KM 1997: 1), 53.
18

Vuorinen, S. 1998. llmaisia neuvoja oikeudellisiin ongelmiin. Tutkimus asianajajien
maksuttoman neuvontapalvelun alkuvaiheista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
tutkimustiedonantoja 39.
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koskevissa asioissa. Myos liittoon kuulumattomilla on mahdollisuus
puhelinneuvontaan veroasioissa, tosin maksullisen palvelunumeron kautta.
Vuodesta 1998 alkaen Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto on
palvellut pankkien asiakkaina olevia yksityishenki!Oita, pienyrittajia ja
muita heihin verrattavia antamalla ilmaiseksi neuvoja pankkitoimintaan
liittyvissa kysymyksissa. Naita kysymyksia ovat esimerkiksi pankin ja
asiakkaan valisten sopimusten tulkintaan liittyvien ongelmien selvittaminen seka neuvonta menettelytavoista erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja
palautteen antamiseksi pankille.
Vuokralaisten keskusliitto ja Asukasliitto neuvovat jaseniaan
puhelimitse peruspuhelumaksulla huoneenvuokrasuhteisiin liittyvissa
kysymyksissa. Liittoihin kuulumattomat saavat neuvontaa maksullisen
palvelunumeron kautta. Lisaksi Vuokralaisten keskusliiton konsultoiva
juristi antaa maksua vastaan henkilokohtaista neuvontaa ja avustaa liiton
jasenia myos oikeudenkaynneissa. Myos Kiinteisttiliitto tarjoaa oikeudellista neuvontaa sen toimialaan liittyvissa kysymyksissa.
Suo men Kuluttajaliitto ry. neuvoo korvauksetta puhelimitse kaikkia
kuluttajia kuluttajansuojaan liittyvissa kysymyksissa. Kuluttajien vakuutustoimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia seka elinkeinon- ja ammatinharjoittajia vakuutusasioissa seka ennen vakuutuksen ottamista etta sen jalkeen.
Vakuutuslautakunta antaa korvauksetta lausuntoja vakuutussuhteeseen
liittyvista erimielisyyksista.
Velkaneuvontaa antavat viranomaisten ohella myos useat yksityiset
tahot. Naita ovat mm. Suomen Kuluttajaliitto ry., Marttaliitto, TakuuSaatio ja nimettOmien velallisten yhdistykset.
Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsiasiamies antaa neuvontaaja
oikeudellista apua lasten oikeusturvaan liittyvissa asioissa. Lapsiasiamiehen tehtaviin kuuluu yleisen edunvalvonnan ohella myos yksittaisten
tapausten seuraaminen, rikosilmoitusten tekeminen tarvittaessa seka
poikkeuksellisesti myos avustaminen oikeudenkaynnissa.
Pakolaisneuvonta r.y. on kansalaisjarjestOjen perustama yhdistys,
joka antaa oikeudellista apuaja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Eraiden kansalaisjarjestojen yllapitama
rikosuhripaivystys antaa puhelinneuvontaa rikosasioissa. Naisasialiitto
U nioninj a Tukinai nen raiskauskri isikeskusten juristit puolestaan avustavat
raiskauksen uhriksi joutuneita.
Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden ainejarjestO
Pykala ry tarjoaa opiskelijoille oikeudellisia neuvoja heidan ongelmiinsa.
Opiskelijoiden antamia neuvoja kontrolloi valvontaneuvosto,johon kuuluu
ammatissa toimivia lakimiehia.
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4

Oikeudellisten palvelujen valvonta

Oikeudellisten palvelujen tarjonta on monimuotoista ja kirjavaa. Tasta
johtuen oikeusapua tarvitsevan on melko vaikea arvioida etukateen eri
tahojen tarjoamien palvelujen laatua. Asianhoidon jalkeenkin tavallisen
kansalaisen on vaikea arvioida saadun palvelun oikeudellista laatua ja
palvelun laadun suhdetta kustannuksiin? 9 Pa\velujen laatua varmentavat
minimissaan niiden valvonta ja tyytymattOmien kaytossa olevat valitusmahdollisuudet. Kaikki oikeudellisia palveluja tarjoavat on mahdollista
haastaa oikeuteen vastaamaan aiheuttamistaan vahingoista. Lahes kaikista
oikeudellisista palveluista on myos mahdollista valittaa kuluttajavalituslautakuntaan. Tata mahdollisuutta ei kuitenkaan ole silloin, kun palvelun
tarjoaja ei ole elinkeinobarjoittaja.

4.1

Asianajajat

Asianajaj ien toiminnan valvonta kuuluu ensisijaisesti ja paaasiallisesti
Suomen Asianajajaliiton omille toimielimille. Liiton hallituksen ohella
valvonnasta huolehtii hallituksesta riippumaton, erillinen kurinpitolautakunta. Lautakuntaan kuuluu paitsi asianajajia, myos kaksi asianajajakunnan ulkopuolista henki!Oa. Myos oikeuskanslerilla on asianajajien valvonnassa tarkea osa yleisen edun valvojana. Jokainen asianajajan palveluja
kayttanyt kansalainen voi nain kaantya joko Asianajajaliiton tai oikeuskanslerin puoleen,jos hanen mieles@in asianajaja on laiminlyonyt velvollisuutensa tai menetellyt hyvan asianajajatavan vastaisesti.
Asianajajien kurinpitoasiat ja muut valvonta-asiat on eroteltu
toisistaan. Asianajajan asiakkaan Asianajaja\iitolle tekemat kantelut seka
oikeuskanslerin tai tuomioistuimen liitolle siirtamat tai ilmoittamat asianajajan toimintaa koskevat asiat kasitellaan ns. kurinpitoasioina kurinpitolautakunnassa. Muiden tahojen tekemat kante\ut Asianajajaliiton hallitus
tutkii ns. valvonta-asioina ja siirtaa kurinpitolautakunnan kasitte\yyn ne,
joissa hallituksen kasityksen mukaan on syyta epailla hyvan asianajajatavan vastaista menette\ya. Jos lautakunta havaitsee asianajajan menetelleen
velvollisuuksiensa vastaisesti, sen on ryhdyttava toimenpiteisiin eli tuomittava asianajaja kurinpitorangaistukseen.
Asianajajaliiton hallitus on viimeisten vii den vuoden aikana kasitellyt vuosittain keskimaarin noin 130 valvonta-asiaa. Keskimaarin noin
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Ks. Julkiset oikeusapupal velut-toimikunnan mietintO (KM 1997:1 ), 54-55.
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kahdessa kolmanneksessa valvonta-asioista liiton haBitus ei ole pitanyt
tarpee11isena ryhtya enempiin toimenpiteisiin. Keskimaarin noin kolmannes asioista on siirretty kurinpitolautakunnan kasiteltavaksi. 30
Kurinpitolautakunta on vuosina 1994-1998 kasite11yt vuosittain
keskimaarin niinikaan noin 130 asiaa. Noin 40 prosenttia kurinpitoasioista
on johtanut toimenpiteisiin eli kurinpido1lisiin rangaistuksiin. Naita
rangaistuksia ovat huomautus, varoitus, julkinen varoitus ja liitosta erottaminen. Vuosina 1994-1998 toimenpiteista valtaosa, yhteensa noin 75-80
prosenttia, oli joko huomautuksia tai varoituksia. Huomautuksia annettiin
paasaantOisesti hieman enemman kuin varoituksia. Julkisia varoituksia
annettiin vuosittain enimmillaan kolme. Vuosikymmenen alkupuoliskolla
liitosta erotettiin vuosittain keskimaarin kaksi asianajajaa, vuosina
1994-1998 erottamiseen paadyttiin vuosittain keskimaarin viidessa
tapa uksessa. 31
Vuosina 1997-1998 ratkaistuista kurinpitoasioista neljannes oli
kanteluita vastapuolen asianajajasta, neljannes kanteluita omasta asianajajastaja neljannes kanteluita pesanjakajasta tai muusta vastaavasta. Oikeuskanslerilta siirtyneiden ratkaistujen kurinpitoasioiden osuus oli keskimaarin seitseman prosenttia ja muiden ilmiantojen osuus noin kymmenen
prosenttia. Asianajajaliiton omasta aloitteesta vireille tu11eiden valitusten
osuus oli vuosina 1997-1998 noin kymmenen prosenttia kaikista ratkaistuista kurinpitoasioista.
Vuosina 1994-1999 kaikista Asianajajaliitossa vireille tulleista
valitusasioista noin viidennes on koskenut palkkioriitoja. Kaikkien 1iitossa
kasiteltyjen valitusten lukumaaran suhde liiton jasenmaaraan on ollut
vuosittain keskimaarin vajaat 20 prosenttia. Kurinpitorangaistusten suhde
liitonjasenmaaraan on ollut vuosittain noin nelja-viisi prosenttia.
Asianajajien valvonnan keskittaminen ensisijaisesti Asianajajaliiton
hallitukselle ja kurinpitolautakunna11e heijastuu myos oikeuskanslerin
suorittaman valvonnan sisaltOon. Oikeuskansleri valvoo, etta asianajaja
hoitaa velvollisuutensa asianajajana, mutta oikeuskanslerilla ei ole mahdollisuutta puuttua asianajajan tyohOn tai maarata hane11e kurinpidollista
rangaistusta. Oikeuskansleri voi kuitenkin asianajajia koskevan kantelun
ratkaisussa lausua kasityksensa asianajajan toimeksiannon hoitotavasta.
Kiinnittamalla talla tavoin asianajajan huomiota oikeaan menettelyyn

10

Tassa luvussa esitetyt tilastotiedot perustuvat oikeuskanslerin vuosikertomuksiin
vuosilta 1990-1998.

11

Lukuun sisaltyvat ne tapaukset,joissa asianajaja "olisi ansainnut erottarnisen", rnikali
ei olisi itse ehtinyt erota ennen asian kasittelyn loppuun saattamista.
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oikeuskansleri voi omalta osaltaan edistaa hyvan asianajajatavan sisallon
maarittelemista.
Kaytannossa ne asianajajia koskevat kantelut, joiden tueksi on
esitetty todennakoisia syita ja joita oikeuskansleri ei suoraan ratkaise,
siirretaan Asianajajaliiton kasiteltaviksi. Oikeuskanslerilla on siten aloitevalta kurinpitomenettelyn kaynnistl:imisessaja toimivaltajasenyysasioissa.
Oikeuskanslerilta Asianajajaliittoon siirtyneet asiat menevat suoraan
kurinpitolautakunnan kasiteltaviksi.
Vuosina 1990-1993 oikeuskansleri kasitteli vuosittain keskimaarin
65 asianajajaa koskevaa kantelua. Vuonna 1994 asianajajia koskevia
kanteluja tehtiin ennatysmaara, yhteensa 118. Taman jalkeen kantelujen
maara on vahentynyt; vuonna 1995 kanteluja tehtiin 91, vuonna 1997 85
ja vuonna 1998 yhteensa 64. Toimenpiteisiin johtaneiden kantelujen
osuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kanteluista suurin osa,
vuosittain keskimaarin runsaat 80 prosenttia, ei ole johtanut toimenpiteisiin. Valtaosassa toimenpiteeseenjohtaneista kanteluista toimenpiteena on
ollut asian siirto Asianajajaliiton kasiteltavaksi. Vuosittain vain 1-4
tapauksessa oikeuskansleri on ryhtynyt muuhun toimenpiteeseen, kuten
kasityksensa lausumiseen.
Oikeuskanslerille vuonna 1998 tehdyissa kanteluissa keskeisimpia
valituksen kohteita olivat muun muassa konkurssivelallisten tekemat
konkurssiasioiden pitkittymistl:ija muuta konkurssipesan toimihenki!Oiden
menettelya koskevat kantelut. Myos kuolinpesien selvittamista ja perinnonjaon viipymista koskevat kantelut, joiden taustalla oli usein pesan
osakkaiden keskinaiset erimielisyydet, olivat tyypillisia asianajajakanteluja. Oikeudenkayntiin liittyvissa kanteluissa taustalla olivat useimmiten
asiakkaan pettymys tuomioistuinratkaisuun: asiakas katsoi oman asianajajansa jattaneen jotain olennaisen tarkeaa todisteluaineistoa esittamatta tai
hoitaneen asiaa muutoin tehottomasti.

4.2

Yleiset oikeusavustajat

Yleisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti tayttaa hanelle
uskotut tehtavat seka kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvaa asianajajatapaa. Talta osin yleiset oikeusavustajat ovat myos Suomen Asianajajaliiton
ja oikeuskanslerin valvonnan alaisia. Koska yleiset oikeusavustajat ovat
valtion virkamiehia, he ovat tall a perusteella myos oikeuskanslerin yleisen
laillisuusvalvonnan alaisia.
Yleisia oikeusavustajia koskevat kantelut ovat olleet suhteellisen
harvalukuisia. Vuonna 1995 oikeuskanslerille tehtiin 13, vuonna 1996
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nelja, vuonna 1997 kahdeksan ja vuonna 1998 11 yleista oikeusavustajaa
koskevaa kantelua. Oikeuskansleri siirsi vuonna 1997 yhden ja vuonna
1998 kaksi tapausta Asianajajaliiton kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi.
Muissa tapauksissa oikeuskansleri ei katsonut olevan aihetta toimenpiteisnn.

4.3

Kuluttajavalituslautakunnan kasittelemat valitukset

Kuluttajavalituslautakunta on puolueeton, tasapuolisesti seka kuluttaj ia etta
elinkeinonharjoittajia edustavista asiantuntijoista koottu maksuton ratkaisuelin. Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia kulutustavaroitaja -palveluja
seka asuntokauppaa koskevissa erimielisyyksissa. Vain kuluttaja voi tehda
valituksen lautakunnalle. Kuluttaja on lain mukaan henkilo, joka on
ostanut tuotteen tai palvelun paaosin muuhun kayttOon kuin ammattinsa
harjoittamista varten. Riidan toisen osapuolen tulee olla elinkeinonharjoittaja; yritys, liike tai ammatinharjoittaja.
Kuluttajavalituslautakuntaan tuli 1990-luvun alkupuoliskolla
vuosittain keskimaarin 20 oikeudellisia pa1veluja koskevaa valitusta.
Vuonna 1996 kuluttajavalituslautakuntaan tuli 12, vuonna 1997 18, vuonna
1998 16 ja vuonna 1999 yhteensa 20 oikeudellisia palveluja koskevaa
valitusta. Valitusten vuosittainen maara on siis jaanyt keskimaarin selvasti
aile kahteenkymmeneen. Valituksista puolet on koskenut asianajotoimistojen ja puolet lakiasiaintoimistojen antamaa oikeudellista palvelua.
Vuosina 1996-1999 kuluttajavalituslautakuntaan saapui siis yhteensa 66 naita asioita koskevaa valitusta, joista kuusi oli taUi kirjoitettaessa
ratkaisematta. Hyvitysta kuluttajalle ei suositeltu 30 prosentissaja suositeltiin 20 prosentissa ratkaistuista tapauksista. Kuluttajavalituslautakunnalla
ei ollut toimivaltaa 25 prosentissa tapauksistaja no in kymmenen prosenttia
asioista oli siirtynyt alioikeuteen lautakuntakasittelyn aikana. Sovintoon oli
paadytty kolmessa tapauksessa.
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5

Kansalaisarvioita lakimiesten toiminnasta

Oikeuspoliittisen tutkimus1aitoksen kevaalla 1999 toteutetussa, kansalaisten oikeusongelmia koskeneessa kyselyssa kartoitettiin myos kansalaisten
tyytyvaisyytta lakimieskokemuksiinsa. 32 Yhteensa 480 vastaajalla kaikista
haastatelluista (N=1 976) oli ilmennyt oikeusongelma vuonna 1993 tai sen
jalkeen. Heista noin joka kolmas (n=161) oli antanut oikeusongelmansa
lakimiehen hoidettavaksi.
Noin kaksi kolmesta lakimiesapuun turvautuneesta ilmoitti hankkineensa apua yksityiselta asianajajalta tai asianajotoimistosta. Oikeusaputoimistosta oli hakenut apua joka viides ja muulta lakimiehelta runsas
kymmenesosa lakimiehen puoleen kaantyneista.
Puolet muuta lakimiesta kuin asianajajaa tai yleista oikeusavustajaa kayttaneista ilmoitti kyseessa olleen ammattiliiton juristin.
Tuttava- tai sukulaisjuristi oli ollut avuksi neljassa tapauksessa.
Muutoin apua oli saatu mm. Veronmaksajien juristilta ja pankkien notariaattipalveluista. Naiden vastausten valossa on varsin
ilmeista, etta kasitteiden "asianajaja" ja "muu lakimies" valinen
ero ei ole tavallisille kansalaisille selvapiirteinen; yksikaan
vastaaja ei ilmoittanut kaantyneensa esimerkiksi lakiasiaintoimiston tai vastaavan puoleen.

Lakimiesapuun turvautuneilta kysyttiin ensin yleisesti tyytyvaisyytta
lakimiehen toimintaan (kuvio 41).
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Kuvio 41

Tyytyvaisyys lakimiehen toimintaan. "Olitteko tyytyviiinen lakimie-

hen toimintaan kyseisessa asiassa?"
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Kahdeksan vastaajaa kymmenesta o1i yleisesti ottaen tyytyvainen lakimiehen toimintaan. Joka kymmenes oli yleisella tasolla tyytymaton lakimiehen
toimintaan ja neutraal isti suhtautui vain no in joka neljastoista lakimiehen
puoleen kaantyneista. Lakimiehen toimintaan oltiin yhta tyytyvaisia
riippumatta siiUi oliko palvelun tarjoajana ollut asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai muu lakimies.
KysytUiessa tarkemmin mielipiteiUi lakimiehen toiminnasta, arviot
muuttuivat entista myonteisemmiksi. Tama ilmenee kuviosta 42.
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Kuvio 42 Arviot lakimiehen toiminnasta

Perati noin yhdeksan kymmenesta naihin kysymyksiin vastanneista piti
kayttamaansa lakimiesta asiantuntevana, huolellisenaja asiakkaan kasitykset myos toiminnassaan huomioon ottavana. Myoskaan naissa arvioissa ei
ollut juurikaan eroja sen subteen oliko kyseessa ollut asianajaja, yleinen
oikeusavustaja tai muu lakimies.
Lakimiespalveluja kayttaneilta kysyttiin myos arviota lakimiehen
toiminnan hyodyll isyydesta asian lopputuloksen kannalta. Kaksi kolmesta
oli sita mielta, etta lakimiehen toiminnasta oli vahintaan "melko paljon"
hyotya (kuvio 43). Varsin tyydyttavana voidaan pitaa siHi, etta yli 40
prosenttia vastaajista katsoi lakimiehen toiminnasta olleen "hyvin paljon"
hyotya.
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Kuvio 43

<;Oliko lakimiehen toiminnasta hyotyii lopputuloksen kannalta?"

Muulta lakimiehe!Hi kuin asianajajalta tai yleise!Ui oikeusavustajalta apua
saaneet olivat lakimiehen toiminnan hyodyllisyyden suhteen kaikkein
myonteisimpia; nelja viidesta katsoi lakimiehen toiminnasta olleen lopputuloksen kannalta vahintaan melko paljon hyotya.
Edella esitettyjen varsin myonteisten arvioiden jalkeen ei ole
yllattavaa, etta runsaat nelja viidesosaa haastatelluista vastasi myontavasti
kysymykseen "kayttaisitteko samaa lakimiesta uudelleen tai suosittelisitteko hanta tuttavillenne?". Vastaavasti vajaa viidennes ei katsonut syysta tai
toisesta voivansa kayttaa samaa lakimiesta uudelleen tai suositella hanta
tuttavilleen. Asianajajien puoleen kaantyneet olivat taman kysymyksen
subteen kaikkein kriittisimpia, heista 20 prosenttia ei kayttaisi samaa
1akimiesta uudelleen eika myoskaan suosittelisi hanta tuttavilleen. Muuta
lakimiesta kayttaneista nain arvioi 15 prosenttia.
Runsaasti julkista keskustelua herattaneet lakimiesten palkkiot
olivat kyselyssa myos kiinnostuksen kohteena. Lakimiespalveluja kayttaneilta haastateltavilta kysyttiin heidan suorittamansa lakimiespalkkion
kohtuullisuutta. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti: "Oliko lakimiehen
palkkio kohtuullinen suhteessa asiaan?" Nelja viidesta vastaajasta piti
maksamaansa palkkiota kohtuullisena, vajaa vi idennes taas kohtuuttomana.
Kahdeksan prosenttia haastatelluista ei osannut ilmaista kantaansa. Kaikkiaan tulos on ehka hieman yllattava, kun otetaan huomioon asian tiimoilta
- usein varsin negatiivisessa savyssa - kayty julkinen keskustelu. Tosin
vastaaj ien palkkion kohtuullisuutta koskeva arvio perustui tass a yhteydessa
omaan kokemukseen, eika siis pelkastaan lakimiespalkkioistajulkisuudessa muotoutuneeseen kuvaan.

Julkinen oikeusapu

Marjukka Litmala

Kansalaisten oikeusturvan yhtena perusasiana pidetaan sita, etta henkil6n
varattomuus ei saa estaa hanta saattamasta oikeudellista ongelmaansa tuomioistuimen kasiteltavaksi. Samoin kansalaisten oikeusturvaan sisaltyy se,
etta heilla tulee tarvittaessa olla varallisuusasemasta riippumaton mahdollisuus turvautua patevaan oikeudelliseen asiantuntija-apuun. Nama periaatteelliset lahtOkohdat on ilmaistu tavallisia lakeja ylemmanasteisissa saadoksissa ja Suomea ve1voittavissa kansainvalisissa ihmisoikeussopimuksissa.
Suo men perustuslain 6 § takaa kansalaisten yhdenvertaisuuden lain
edessa ja tam a edellyttaa nykyisin vallitsevan kasityksen mukaan
myos tarvittaessa oikeutta oikeusavustajan saamiseen maksutta.
Lisaksi Suomen perustuslakien mukaan kasittelynjulkisuus, oikeus
tulia kuulluksi, saada perusteltu paat6s ja oikeus hakea muutosta
seka muut oikeudenmukaisen oikeudenkaynninja hyvan hallinnon
takeet kuuluvat kansalaisten perusoikeuksiin.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklassa ja YK:n
vuoden 1966 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
yleissopimuksen (KP-sopimus) 14 artiklassa taataan jokaiselle
oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkayntiin hanen oikeuksiaanja
velvollisuuksiaan seka hanta vastaan nostettua rikossyytetta koskevissa asioissa. Mainitut maaraykset merkitsevat sopimusvaltiolle
velvollisuutta huolehtia siita, ettei henkiiOn varattomuus tai vahavaraisuus esta hanta turvautumasta asianmukaiseen oikeudenkayntiin.

Ju1kisen oikeusapujarjeste1man tarkoituksena on ollut saada varattomienja
vahavaraisten henki!Oiden oikeusturva mahdollisimman kattavaksi riippumatta siita, kasitellaanko oikeudellinen onge1ma tuomioistuimessa vai sen
u1kopuolella. Nykymuotoisenjulkisen oikeusapujarjeste1man perusta, 1ait
yleisesta oikeusaputoiminnasta ja maksuttomasta oikeudenkaynnista,
saadettiin vuonna 1973. 1 Oikeusapujarjeste1ma uudistettiin kesakuun alusta
1998,jolloin lait yleisesta oikeusavusta (1 04/1998), maksuttomasta oikeudenkaynnista anne tun lain muuttamisesta ( 105/ 1998) ja valtion oikeusaputoimistoista ( 106/1998) tu1ivat voimaan.
Taman luvun ensimmaisessa osassa tarkastellaan yleisen oikeusavun ja toisessa osassa maksuttoman oikeudenkaynnin saantiehtoja,
tarjontaa ja tosiasiallista kayttOa. Luvun paatteeksi 1uodaan katsaus ju1kisen oikeusapujarjestelman kehittamisehdotuksiin.

1

Oikeusaputoiminnan historiallisesta kehityksestti ks. Julkiset oikeusapupalveluttoimikunnan mietintO, KM 1997:1.
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1

Yleinen oikeusapu 2

Yleisella oikeusavulla tarkoitetaan nykyisin valtion- aiemmin kuntienjarjestamaa oikeusapua varattomille tai vahavaraisille henkiloille. Siihen
oikeutettuja ovat henkilot,jotka heidan tulonsa, varansa, e1atusvelvollisuutensa ja muut taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen
eivat kykene vaikeuksitta hankkimaan asiantuntija-apua oikeudellisissa
ongelmissaan. LahtOkohtana on, etta oikeusapua annetaan yksityisille
henkiloille kaikissa oikeudellisissa asioissa.
Yleista oikeusapua ei kuitenkaan anneta, mikali hakija kykenee
itse valvomaan etuaanja oikeuttaan asiassa,jos asialla on hakijalle vahainen merkitys tai jos oikeusavun antaminen aiheuttaisi
kohtuuttomia kustannuksia verrattuna hakijalle koituvaan hyotyyn. Yleista oikeusapua ei myoskaan ann eta el inkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa koskevassa asiassa ellei siihen ole erityisti:i
syyta ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus, elinkeinoharjoittajan taloudell inenja henkilokohtainen til anne seka olosuhteet
kokonaisuudessaan. Yleista oikeusapua ei liioin ole mahdollista
saada tilanteissa,joissa asian ajaminen olisi oikeuden vaarinkayttamista tai jos asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta
otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun saamiseksi.

Yksittaisissa asioissa yleiseen oikeusapuun kuuluvat lain mukaan ne
toimenpiteet,jotka ovat tarpeen asian laatuja merkitys, riidan kohteen arvo
ja olosuhteet huomioon ottaen. Kaytannossa oikeusapu kasittaa tuomioistuintehtavien ohella oikeudellista neuvontaa seka avustamista asiakirjojen
laadinnassa, erilaisissa toimituksissa ja hallinnollisissa asioissa seka
sovintoneuvotteluissa. Yleinen oikeusapu taydentaa maksutonta oikeudenkayntia koskevaa saantelya siten, etta vahavaraisella henki!Olla on mahdollisuudet oikeusturvaan riippumatta siita, kasitellaanko oikeudellinen asia
oikeudenkaynnissa tai sen ulkopuolella.
Oikeusapujarjestelman uudistamista koskeva lainsaadantO tuli
voimaan kesakuun alusta 1998. Uudistuksen yhteydessa vastuu yleisen
oikeusavun jarjestamisesta siirrettiin kunnilta valtiolle. Aiempien 160
kunnallisen oikeusaputoimiston tilalle pemstettiin 68 valtion hallinnollisesti itsenaista oikeusaputoimistoa ja naille 16 sivutoimistoa. Kiinteiden
toimipaikkojen Iisaksi oikeusaputoimistoille perustettiin 109 sivuvastaanottoa, joissa asiakkaita otetaan vastaan vain tiettyina ajankohtina.
2

Yleista oikeusapua koskevat tilastotiedot peru stuvat oikeusministerion raportteihin
Yleinen oikeusaputoiminta vuonna 1998 ja Oikeusavun taloudelliset edellytykset, OM
1999 (Raimo Ahola) ja Oikeustilastollisiin vuosikirjoihin 1991-1999.
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Oikeusaputoimistot palvelevat asiakkaita ri ippumatta siita, mika on
asiakkaan kotikunta. Kun aiemmin yli puolet oikeusaputoimistoista toimi
alueilla, joiden vaestOmtHira oli aile 20 000, uudistuksen jalkeen vain
neljan toimiston toiminta-alueen asukasmaara on aile 20 000. Kaytannossa
nykyisten valtion oikeusaputoimistojen todennakoisten toimialueiden
vaestOmaaran mediaani on yli 50 000 asukasta. Toimistojen henkilostOmaara vuonna 1998 oli yhteensa 445,joista 18 henkilOn tyopanos keskittyi
lahinna velkaneuvontaan.

1.1

Yleisen oikeusavun asiamaarat ja -rakenne
1990-luvulla

Oikeusaputoimistoihin saapuneiden
1991-1998 on esitetty kuviossa 44.

asiamaarien

kehitys

vuosma

100000 ~----------------------------------------~

Kuvio 44 Oikeusaputoimistoihin saapuneet asiat 1990-1998

Oikeusaputoimistoihin saapuneiden asioiden maara lisaantyi 1990-luvun
alussa. Vuonna 1993 oikeusaputoimistoihin saapui ennatysmaara asioita;
kokonaismaara kohosi yli 80 OOO:n. Lisaysjohtui yhteiskunnan taloudellisesta taantumasta, jonka seurauksena toimistojen asiarakenteeseen muodostui vuonna 1993 uusi asiaryhma, yksityishenkilOn velkajarjestelya
koskevat asiat. Muissa asiaryhmissa asiamaarat laskivat keskimaarin noin
kymmenen prosenttia vuodesta 1992. Vuosina 1994-1998 saapuneiden
asioiden maara on vahentynyt kaikkiaan noin 30 prosenttia. Vuosina 1997
ja 1998 laskusuuntainen kehitys oli erityisen merkittava. Vuoden 1998
tasolla eli aile 60 000 asian vuotuisessa maarassa oltiin viimeksi yleisen
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oikeusaputoiminnan ensimmaisina toimintavuosina 1970-Iuvun alkupuoliskolla, jolloin toiminta kattoi vain osan maan kunnista ja vaest6sta. 3
Keskeisimpana taustatekijana asioiden vahentymiselle vuonna 1998
voitaneen pitaa oikeusapu-uudistusta. Uuteen lainsaadantoon ja uusiin
menettelytapoihin mukautuminen on edellyttanyt tyopanosta henki!OstOlta
ja se nayttaa vaikuttaneen varsinaiseen oikeusaputoimintaan. Oikeusaputoimistojen tarjoamien palvelujen kysynta on saattanut vahentya myos
siksi, etta asiakkaiden on ollut yksink.ertaisesti vaikea !Oytiiii tiensa palveluiden aarelle toimistojen muuttojen ja uudelleen organisoinnin vuoksi.
Myos ns. viihiimerkityksellisten asioiden karsiutuminen uudistuksen myota
palvelun piirista seka 200 markan suuruisen ns. oikeusapumaksun kayttoonotto ovat saattaneet vaikuttaa palvelujen kysyntaan. Tosin oikeusaputoimistojen nakemyksen mukaan oikeusapumaksulla ei ole ollut suurta
vaikutusta saapuvien asioiden maariin. 4

Kehitys asiaryhmittain
Oikeusaputoimistoihin saapuneiden asioiden kokonaismaara kaantyi
laskuun vuonna 1994. Vuosina 1997-1998 asiamaariit ovat viihentyneet
kaikissa oikeusaputoimistojen kasittelemissa asiaryhmissa. Vuonna 1998
asiat vaheniviit perati 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suhteellisesti eniten vahenivat velkajarjestelyasiat (- 34%), kiinteist6- ja muut
siviiliasiat (- 25%), taytiintOonpano- ja muut asiat (-25%) seka perintoasiat (22%).
Kuviossa 45 on esitetty toimistojen asiarakenteen kehitys vuosina
1991-1998.
Perheoikeudellisten asioiden osuus kaikista oikeusaputoimistoihin
saapuneista asioista on 1990-luvulla ollut noin neljannes (23-27 %) .
Vuosina 1994-1998 perheoikeudellisten asioiden maara on kaikkiaan
kuitenkin vahentynyt 23 prosentilla. Merkittavin muutos ajoittuu vuoteen
1998, jolloin perheoikeudellisten asioiden maar a vaheni no in 15 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikymmenen alkupuolella hieman aile
puolet perheoikeudellisista asioista koski avioeroa. Vuosina 1996-1998
avioeroasioiden osuus perheoikeudellisista asioista Iaski noin 40 prosenttiin.

3

Vuonna 1998 saapuneiden asioiden maara, runsaat 56 000 asiaa, jakautui arvioiden
mukaan melko tasan kunna\lisen ja valtiollisen oikeusaputoiminnan aja\le.
~ Oikeusavun taloudelliset edellytykset, OM 1999 (Raimo Ahola), 35.
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Kuvio 45 Oikeusaputoimistoihin saapuneet asiat asiaryhmittain 1991-1998

1990-luvun alussa kiinteistO- ja muiden siviiliasioiden osuus oli neljannes
kaikista saapuneista asioista. Vuosina 1994-1998 osuus on ollut noin
viidennes kaikista asioista. Asioiden vaheneminen on tassa ryhmassa ollut
varsin merkittavaa; oikeusaputoimistoihin saapuneiden kiinteistO- ja
muiden siviiliasioiden lukumaara oli vuonna 1998 laskenut noin puoleen
vuosikymmenen alun asiamaarista. Vuonna 1998 asiamaara vaheni noin
neljanneksella edelliseen vuoteen verrattuna.
J oka vi ides oikeusaputoimistoihin 1990-luvul\a saapunut asia on
koskenut perint6a. Osuus on siis pysynyt suhtee\lisen vakaana koko
vuosikymmenen ajan. PerintOasioiden lukumaarissakaan ei ole tapahtunut
suuria muutoksia ennen vuotta 1998. Asiamaara vaheni tassa ryhmassa
vuonna 1998 runsaat 20 prosenttia vuodesta 1997.
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Vuosina 1993-1994 alioikeuksiin tehdyista velkajarjestelyhakemuksista noin 60 prosenttia valmisteltiin yleisen oikeusavun toimesta. 5
Velkajarjestelya haettiin eniten vuosina 1994-1995 ja tama nakyy myos
oikeusaputoimistojen ve1kajarjestelyasioiden maarissa. Vuodesta 1996
tuomioistuimiin saapuneiden velkajarjestelyhakemusten maara kaantyi
laskuun ja tama heijastui ymmarrettavasti myos oikeusaputoimistoihin
saapuneiden velkajarjestelyasioiden vahenemisena. Lain tiukentaminen
vuoden 1997 alkupuolella seka talous- ja tyollisyystilanteen kohentuminen
johtivat edelleen hakemusten vahenemiseen. Vuodesta 1995 oikeusaputoimistoihin saapuneiden velkajarjestelyasioiden maara on kaikkiaan laskenut
perati 60 prosenttia. Vuonna 1998 oikeusaputoimistoihin saapuneiden
velkajarjestelyasioiden maara vaheni noin kolmanneksella edelliseen
vuoteen verrattuna. Velkajarjestelyasioiden osuus kaikista oikeusaputoimistoihin saapuneista asioista oli vuonna 1998 vajaat kymmenen prosenttia.6
Rikosasioiden osuus kaikista oikeusaputoimistoihin saapuneista
asioista on pysynyt koko 1990-luvun melko vakaana. Noin joka kymmenennessa oikeusaputoimistoon saapuneessa asiassa on ollut kyse
rikoksesta. Kaikkiaan oikeusaputoimistoihin saapuneiden rikosasioiden
maara on vahentynyt noin neljanneksen vuosikymmenen alkuun verrattuna. Vuonna 1998 vahennysta oli runsaat kymmenen prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna.
Hallinnollisten asioiden osuus kaikista saapuneista asioista on ollut
1990-luvulla no in kuusi-seitseman prosenttia. Asiaml:Uirat ovat vahentyneet
tassakin ryhmassa, noin viidenneksen vuosikymmenen alkuun verrattuna.
Vuonna 1998 hallinnollisten asioiden maara vaheni 17 prosenttia edellisesta vuodesta.

5

Vasara, P. 1996. Y1einen oikeusapu ve1kajarjeste1yissa. Oikeuspoliittisen tutkimus1aitoksen tutkimustiedonantoja 24.

6

Ve1kajarjestelylakia saadettaessa tavoitteena oli saada kunnat jarjestamaan riittava
neuvontapa1ve1u velkajarjestelyasioissa. Tasta liih!Okohdasta velkajarjestely1ain 62 § 2
momentin mukaan velkajarjestelyssa annettu yleinen oikeusapu korvattiin kunnille
oikeusministeritin erikseen vahvistamien perusteiden mukaisesti. Vasaran (1996, 16)
tutkimuksen mukaan velkajarjestelyasiakkaita oli esimerkiksi vuosina 1993-1994
kaiken yleisena oikeusapuna korvattavan toiminnan piirissii viela huomattavasti
enemman kuin oikeusministeritin ti lastot osoittavat. Syina tahan Vasara esittaa mm. sen,
etta oletettavasti esimerkiksi erillisten velkaneuvontayksiktiiden asiakkaat ovatjaaneet
tilastoinnin ulkopuo1elle ja toisaalta tilastoituna ovat mahdollisesti olleet vain ne
asiakkaat, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin. Velkajarjestelysta ks. tarkemmin
Juku IV.B.
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Seka huoneenvuokraa etta taytantoonpano- ja muita asioita koskevien ryhmien osuudet ovat koko 1990-1uvun pysyneet noin ko1messa
prosentissa. Asiamaarat ovat kuitenkin vahentyneet kummassakin ryhmassa. Lukumaaraisessa kehityksessa merkittavin muutos ajoittuu naissakin
asiaryhmissa lahinna vuoteen 1998. Taytanttionpano- ja muut asiat vahenivat vuonna 1998 no in neljanneksen ja huoneenvuokra-asiat 16 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna.
Edella mainittuihin ryhmiin kuuluvien asioiden hoitamisen lisaksi
oikeusaputoimistojen tehtaviin kuuluu taloudellisten selvitysten
tekeminen. Yleiset oikeusaputoimistot tekevat hakijan taloudellisesta tilanteesta selvityksen jokaisessa toimistoon hoidettavaksi
tulleessa asiassa. Kun aiemmin hakijan taloudellisen tilanteen
maksutonta oikeudenkayntia varten vahvisti kunnan sosiaaliviranomainen, Iainuudistuksen jalkeen kesakuusta 1998 myos nama
selvitykset tehdaan oikeusaputoimistoissa. Lainsaadannon uudistamisen jalkeen vuonna 1998 oikeusaputoimistoissa tehtiin noin
11 000 taloudellista selvitysta pelkastaan maksuttomia oikeudenkaynteja varten. Kaikkiaan valtion oikeusaputoimistoissa tehtiin
vuoden 1998 jalkipuoliskolla arviolta noin 39 000 taloudellista
selvitysta. Toisaalta on otettava huomioon se, etta taloudellisten
selvitysten tekeminen tyollistaa Iahinna oikeusaputoimistojen
kans I iahenki lostoa.

1.2

Oikeusaputoimistoissa kasitellyt asiat toimenpiteittain

Valtaosassa oikeusaputoimistoissa kasitellyista asioista toimenpiteena on
ollut joko neuvon antaminen tai asiakirjan laatiminen. Tama kay ilmi
kuviosta 46, jossa on esitetty eri toimenpiteiden osuudet kasitellyista
asioista vuosina 1991-1998.
Viime vuosina seka asiakirjojen laadinnan etta neuvojen osuus on
ollut runsas kolmannes kaikista toimenpiteista. Yli 70 prosentissa kaikista
kasitellyista asioista toimenpiteena on siis ollut joko neuvo tai asiakirjan
laatiminen. Tuomioistuimiin on edennyt parin viime vuoden aikana noin
viidennes kasitellyista asioista. Viimeisten parin vuoden aikana hakemustai ilmoitusasiana tuomioistuimissa on hoidettu 12 prosenttia ja muussa
tuomioistuinkasittelyssa no in 10 prosenttia kaikista oikeusaputoimistoissa
kasitellyista asioista. Hallintoviranomaisten kasiteltavaksi on edennyt
viime vuosien aikana noin nelja prosenttia oikeusaputoimistoissa kasitellyista asioista. Vain yksi-kaksi prosenttia asioista on siirretty joko asianajajalle tai toiseen oikeusaputoimistoon.
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Kuvio 46

Toimenpiteiden osuudet oikeusaputoimistoissa kasitellyissa asioissa

1991-1998
Asiakirjoja Iaaditaan nykyisin suhteellisesti selvasti useammin kuin 1990luvun alussa. Kun vuosikymmenen alussa asiakirjojen 1aadinnan osuus o1i
nmsas neljannes kaikista toimenpiteista, on osuus kasvanut vii me vuosien
aikana runsaaseen kolmannekseen.
Hakemus- tai ilmoitusasiana tuomioistuimissa kasiteltyjen asioiden
maara lisaantyi selvasti vuosina 1993-1995 ja kaantyi laskuun vuodesta
1996. Kehitys heijastuu myos tuomioistuimiin tehtyjen hakemusten
hieman suurempana osuutena toimenpiteista vuosina 1993-1996. Kehitys
selittynee paaasiassa velkajarjestelyasioissa tapahtuneilla muutoksilla.
Neuvojen suhteellinen osuus kaikista toimenpiteista on pienentynyt
1990-luvun alkuun verrattuna. Kun vuosikymmenen alussa neuvojen osuus
oli yli 40 prosenttia, vuonna 1998 osuus oli runsas kolmannes kaikista
toimenpiteista. Neuvot vahenivat vuonna 1998 noin 27 prosenttia edellisesta vuodesta. Vaheneminen johtuu osin tietyn tyyppisten asioiden
tavoitteellisesta karsimisesta. Yuoden 1998 oikeusapu-uudistuksen yhtena
tavoitteena oli vahamerkityksellisten asioiden karsiminen oikeusaputoi-
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minnasta. Ennen uudistusta vahamerkityksellisissa asioissa on toimenpiteena mita todennakoisimmin ollut juuri neuvo. Uudistuksen jalkeen
asiakas on joutunut arvioimaan oikeudellisen ongelmansa merkitysta
suhteessa maksuvelvollisuuteensa oikeusapupalvelujen kaytosta. Lisaksi
myos oikeusaputoimistot harkitsevat asian merkitysta hakijalle seka asian
hoitamisesta koituvaa hyotya suhteessa kustannuksiin. Yleista oikeusapua
ei myoskaan anneta, jos hakija kykenee itse valvomaan etuaan ja oikeuttaan merkitykseltaan vahaisessa asiassa. Neuvojen vaheneminen saattaa
osin johtua myos siita, etta viranomaisneuvontaa on aiemmin tilastoitu
toimenpiteisiin. Oikeusaputoiminnan valtiollistamisen yhteydessa oikeusaputoimistoja muistutettiin siita, ettei hallintomenettelylain mukaista
viranomaisneuvontaa tule tilastoida oikeusapuna.
Toimenpideluokituksessa suhteellisesti kaikkein merkittavin muutos
vuonna 1998 tapahtui joko toiseen toimistoon tai asianajajalle siirrettyjen
asioiden ryhmassa. Laskua oli edelliseen vuoteen verrattuna perati 42
prosenttia. Osuuden pienentyminen johtunee suurelta osin oikeusapuuudistuksesta. Valtion oikeusaputoimistoilla ei enaa ole rajattua toimialuetta, vaan tarvittaessa toinen oikeusaputoimisto on antanut virka-apua.
Oikeusaputoimistojen toimenpiteiden jakautumisen valilla on
selvia, asioiden luonteestajohtuvia eroja. Nama ilmenevat taulukosta 30,
jossa on esitetty eri asiaryhmien suhteelliset osuudet oikeusaputoimistojen
suorittamista toimenpiteista vuonna 1998.
Taulukko 30 AsiaryhmiWiiset osuudet (%) oikeusaputoimistojen toimenpiteisUi 1998
Neuva

Avioeroasiat

11

Muut perheoikeud. asiat

17
14

Perin!Oasiat
Huoneenvuokra
Kiinteistoasiat
Velkajarjestely
Muut siviiliasiat
Hallinnolliset asiat
Rikosasiat
Taytantoonpano + muut
Yhteensa

5

4
9
18
6
12
4
100

Hallinto- Siirretty
Asiakirja Hakemus/
Muu
v:n
ilmoitus ti. ti-kasittely
kasittely

4
17
36
3
4
10
14
4
5

3
100

39
13
3
1

2
12
1

7

1
4
14
6
53
2
100

28
5

1
1
2
100

4
18

5

2
1
9
59
2
5

100

6
22
4
3
2
4
14
6
37
2
100

Neuvot jakautuvat suhteellisen tasaisesti eri asiaryhmien kesken, tosin
velkajarjestely-, muiden perheoikeudellisten ja perintOasioiden osuus
neuvoista on keskimaaraista suurempi. PerintOasioiden osuus asiakirjan
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\aatimisista on ollut runsas kolmannes, mutta myos muut perheoikeudelliset asiat seka velkajarjestely tyollistavat oikeusaputoimistoja asiakirjan
laadinnan muodossa. Noin 70 prosentissa tapauksista, joissa on tehty
hakemus tuomioistuimeen on ollut kyse avioerosta tai velkajarjestelysta.
Yli puolet muista tuomioistuinkasittelyista on koskenut rikosasiaa. Hallintoviranomaisen kasittelyyn edenneista asioista ymmarrettavasti suurin osa,
noin 60 prosenttia on koskenut hallinnollista asiaajajoka viides perintOa.
Vuonna 1998 valtaosassa siirretyista asioista on ollut kyse joko rikosasiasta tai muusta perheoikeudellisesta asiasta kuin avioerosta.

Toimenpiteet eri asiaryhmissa
Toimenpiteissa on asiaryhmittain tarkasteltuna joitakin sinansa ymmarrettavia, lahinna asioiden luonteesta johtuvia eroja.
Vuosina 1997-1998 avioeroasioista hieman vajaa puolet on hoidettu hakemusasiana tuomioistuimessa. Vajaassa 40 prosentissa tapauksista
toimenpiteena on ollut pelkka neuvo. Runsaassa 10 prosentissa avioerotapauksia on laadittu asiakirja.
Muista perheoikeudellisista asioista noin 40 prosentissa on annettu
pelkka neuvo ja samoin no in 40 prosentissa on laadittu asiakirja. Hakemus
tuomioistuimeen on tehty joka kymmenennessa tapauksessa. Muu tuomioistuinkasittely on ollut kyseessa vajaassa kymmenesosassa muista
perheoikeudellisista asioista.
PerintOasioista noin 70 prosenttia on hoidettu laatimalla asiakirjaja
noin neljannes antamalla pelkka neuvo.
Huoneenvuokra-asioista noin puolessa tapauksia pelkka neuvo on
ollut riittava toimenpide. Asiakirja on laadittujoka kolmannessa huoneenvuokra-asiassa. Runsas kymmenesosa huoneenvuokraa koskevista asioista
on edennyt muuhun tuomioistuinkasittelyyn.
KiinteistOasioissa pelkka neuvo on annettu joka kolmannessa
tapauksessaja asiakirja on Jaadittu samoinjoka kolmannessa tapauksessa.
Vajaa viidennes kiinteistOasioista on edennyt hakemus- tai ilmoitusasiana
tuomioistuimeen.
Velkajarjestelyasioista kolmannes on hoidettu hakemusasiana
tuomioistuimessa, kolmanneksessa on laadittu asiakirja ja vajaassa kolmanneksessa on annettu pelkka neuvo.
Muista siviiliasioista vajaassa puolessa tapauksia on annettu pelkka
neuvo. Runsas kolmannes muista siviiliasioista on hoidettu laatimalla
asiakirja.
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Hallintoasioista noin kolmannes on edennyt hallintoviranomaisen
kasittelyyn. Samoin noin kolmannes on hoidettu antamalla neuvo. Noin
neljanneksessa hallintoasioista toimenpiteena on ollut asiakirjan laatiminen.
Rikosasioista hieman vajaa puolet on hoidettu muussa tuomioistuinkasittelyssa. Pelkka neuvo on riittanyt runsaassa kolmanneksessa tapauksista. Asiakirja on laadittu no in joka kymmenennessa rikosasiassa.
Taytantoonpano-, ulosotto- ja muissa asioissa pelkka neuvo on ollut
toimenpiteena runsaassa 40 prosentissa tapauksista. Asiakirja on laadittu
noin joka kolmannessa tapauksessa ja hakemus- tai ilmoitusasiana tuomioistuimeen on edennyt no in joka kymmenes tahan ryhmaan kuuluvista
asioista.

1.3

Asiakkaan korvausvelvollisuus

Yleista oikeusapua annetaan joko korvauksetta tai osakorvausta vastaan.
Korvausvelvollisuus vaihtelee oikeusavun hakijan taloudellisen tilanteen
perusteella. 7 Oikeusavusta ei perita korvausta silloin, kun hakijan nettotulo
on yksinaisella henkili:illa enintaan 3 900 ja puolisoilla enintaan 3 I 00
markkaa henkili:iii kohti . Osittainen korvaus peritaan tapauksissa, joissa
nettotulo on yksinaisella henkili:ilHi enintaan 6 000 ja puolisoilla enintaan
5 000 markkaa henkiloa kohti. Oikeusavun taloudellisia edellytyksia
selvittaneen tutkimuksen mukaan em. tulorajojen puitteissa 44 prosenttia
kotitalouksista on nykyisin oikeutettuja yleiseen oikeusapuun. 8
Osakorvaus on tietty prosenttiosuus yleisen oikeusavunja maksuttoman oikeudenkaynnin palkkioperusteista (359/1998) saadetyn
asetuksen mukaisesta Uiydesta korvauksesta. Korvausprosentit
vaihtelevat 25-90 prosentin valilla hakijan nettotulosta riippuen.
Omavastuuosuus on alimmillaan eli 25 % silloin, kun nettotulo
yksinaisella henki!Olla on enintaan 4 500 ja puolisoilla 3 500 mark-

7

Nettotulon laskemisesta on siiiidetty yleisestii oikeusavustaja maksuttomasta oikeudenkiiynnistii annetussa asetuksessa (35811998). Nettotulolaskelmassa otetaan huomioon
kuukausitulot, verot ja tyontekijiin lakisiiiiteiset maksut, viilttiimiittOmiit menot (esim.
asumismenot, piiiviihoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset, velkajiirjestelyn
suoritukset) silti:i osin, kun niiden yhteism1Hira ylittaa I 500 mk kuukaudessa. Aile 18vuotiaista huollettavista vahennetaiin I 500 mk lasta kohden. Hakijan varallisuus otetaan
huomioon asetuksessa (16 § ja 17 §) saadetyin tavoin.
8

Oikeusministerio 1999; Oikeusavun taloudelliset edellytykset (Raimo Ahola), 21-22;
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kaalhenki!O. Omavastuuosuuden enimmatsmaara on asetuksen
mukaan kolme kertaa nettotulon maara.
Lakiuudistuksenjalkeen vuonna 1998 kootussa tutkimusaineistossa
osakorvauksell isista asiakkaista 44 prosenttia sai oikeusapua 25
prosentin korvauksella ja hieman yli neljannes 50 prosentin korvauksella. Asiakkaista no in viidenneksella oli 75 prosentin ja no in
joka kymmenennella 90 prosentin omavastuu. Asiakkaiden omavastuiden keskiarvo oli 698 markkaa . Suurin oikeusaputoimiston
lasku oli 5 500 markkaa. Suurin asiakkaalta peritty omavastuu oli
4 200 markkaa, kun asiakkaalle, jolla oli 90 prosentin omavastuu
kertyi kaikkiaan 4 667 markan lasku. Tuomioistuinasioissa oikeusaputoimiston lasku oli keskimaarin 1 802 markkaaja asiakkaan
omavastuu keskimaarin 948 markkaa. Oikeusaputoimistojen asiakkaiden omavastuuosuuden enimmaismaara, kolme kertaa nettotulojen maara, nayttaisi tutkimusaineiston valossa ylittyvan erittain
harvoin .9

Yleista oikeusapua voidaan antaa tietyissa tapauksissa myos sellaisille
henki!Oille, joilla ei ole siihen oikeutta taloudellisen asemansa perusteella.
Talloin oikeusapua annetaan taytta korvausta vastaan asianajotoiminnan
paikallista hintatasoa noudattaen. 10
1990-luvun alkupuoliskolla korvauksetta hoidettujen asioiden
maarat nousivat lahinna lamanja tyottomyyden seka velkajarjestelyasioiden maaran kasvun myota. Vuosikymmenen puolivalin jalkeen korvausvelvollisuuksien osuuksissa ei ole tapahtunut merkittavia muutoksia.
Vuosina 1997-1998 osakorvauksia on kuitenkin peritty suhteellisesti
hieman enemman ja taysin korvauksetta oikeusapua on annettu hieman
vahemman kuin aiemmin.
Vuonna 1998 oikeusaputoimistojen kasittelemista asioista noin
kolme neljannesta hoidettiin taysin korvauksetta. Tayden korvauksen
maksoi joka kymmenes oikeusaputoimistojen asiakkaista. Osittainen tai
taysi korvaus perittiin siis joka neljannessa asiassa.

9

Oikeusministerio 1999; Oikeusavun taloudelliset edellytykset (Raimo Ahola).

10

Julkiset oikeusapupalvelut ovat Hihtiikohtaisesti suunnattu taloudellisilla pemsteilla
oikeusapuun oikeutetuille henkiloille. Oikeusapupalvelun tarjoaminen tayttli korvausta
vastaan on mahdollista vain poikkeustapauksissa . Joillakin paikkakunnilla asianajajan
palvelusten saanti on vaikeaaja henkiloilla, jotka eivat ole taloudellisten olosuhteidensa
vuoksi oikeutettuja julkiseen oikeusapuun saattaa olla vaikeuksia saada itselleen
oikeudellisia palveluja muuta kautta. Tayden korvauksen asiakkaiden palvelu ei
myoskaan saa haitata yleiseen oikeusaputoimintaan kuuluvien tehtavien suorittamista.
Tayden korvauksen oikeusavussa ei siis tasmallisesti ottaen ole kyse julkisesta oikeusavust a.
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Seka oikeusaputoimistossa annettavaa oikeusapua etta maksutonta
oikeudenkayntia varten laaditusta taloudellisesta selvityksesta
peritaan 200 markan oikeusapumaksu. Oikeusapumaksua ei perita,
jos hakijan nettotulot alittavat 3 000 markkaa kuukaudessa. Vuonna
1998 oikeusapumaksuja kertyi aile kaksi miljoonaa markkaa, mika
vastaa vajaata I 0 000 perittya oikeusapumaksua kesakuun 1998
alunja vuoden lopun valisena aikana. Valtion oikeusaputoimistoissa kaikkiaan no in kolme neljasta hakijasta vapautui oikeusapumaksusta tulojensa perusteella tai siksi, etta oli saanut oikeusapua
kahdessa toimistossa kokeiluvaiheessa olevasta maksuttomasta
puhelinneuvonnasta.

1.4

Kustannukset

Vuonna 1998 valtion oikeusaputoimistojen nettotoimintamenot seitseman
toimintakuukauden ajalta olivat yhteensa 64,4 miljoonaa markkaa. Kun
otetaan huomioon maksul\isen toiminnan tulojen osuus 7,1 miljoonaa
markkaa, oikeusaputoimistojen bruttomenoiksi saadaan seitseman kuukauden ajalta yhteensa 71,5 miljoonaa markkaa. Bruttomenot olivat 10,2
miljoonaa kuukaudessa, joten vuositasolla ne olisivat yhteensa 122,5
miljoonaa markkaa. 11
Vuonna 1998 valtion oikeusaputoimistoissa tyoskenteli yhteensa
217 yleista oikeusavustajaa, joten menot avustajaa kohden olivat
564 608 markkaa. Jos oikeusavustajan lasketaan tekevan vuodessa
220 tyopaivaa virka-ajan puitteissa, saadaan oikeusavustajan tuntikustannukseksi 354 markkaa. Tuntihinta sisaltaa kaikki toimintamenot mm. vuokrasta ja sihteerin palkasta lahtien. Lisaksi siihen
sisaltyvat myos taloudellisten edellytysten selvittamisesta aiheutuvat palkkamenot.
Oikeusaputoimistossa hoidettava 90 prosentin omavastuuasiakas on
siis kaytannossa nettovaikutuksiltaan valtiolle tuottava. Kun oikeusaputoimiston laskutus perustuu 500 markan tuntilaskutukseen
ja laskutuksesta peritaan 90 prosentin omavastuu, tuloa muodostuu
450 markkaa. Tama on 96 markkaa enemman kuin em. todelliset
menot eli 354 markkaa tunnilta. Vastaavasti esimerkiksi 75 prosentin omavastuuasiakkaan omavastuu on viela 21 markkaa suurempi
kuin oikeusavun menot. 12

11
Lukuihin sisaltyvat myi:is oikeusaputoimistoihin palkattujen velkaneuvojien an taman
velkaneuvonnan menot. Toimintamenoihin sisaltyvat myi:is esimerkiksi ne menot,jotka
aiheutuvat esteellisyyden vuoksi annetuista osoituksista.
12

Ks. Oikeusavun taloudelliset edellytykset, OM 1999 (Raimo Ahola), 34.
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Yhden oikeusaputoimistossa hoidetun asian yksikkokustannus vuonna
1998 oli 2 126 markkaa. Varsinaisten tuomioistuinasioiden kokonaiskustannukset olivat vuositasolla noin 28,2 miljoonaa markkaaja yksikkokustannukset 4 977 markkaa. Vastaavasti hakemusasiana tuomioistuimeen
edenneiden asioiden yksikkokustannus oli 3 222 markkaa. Kun vertailulukuna pidetaiin oikeusaputoimiston varsinaisen tuomioistuinasian yksikkohintaa, tuomioistuinasian hoitaminen vuonna 1998 oli yleisena oikeusapuna yli 300 markkaa edullisempi kuin maksuttomana oikeudenkayntina.
Oikeusaputoimistoissa hoidettavien asioiden mahdollinen lisaantyminen ei paljoakaan vaikuta menotasoon, mikali lisaantyva asiamaara
pystytaiin hoitamaan nykyisella organisaatiolla. Nain siksi, etta palkkausmenotja muut kiinteat menot ovat asiamaarista riippumattomia. Kasiteltyjen asioiden vaheneminen puolestaan ymmarrettavasti nostaa oikeusaputoimistoissa hoidettujen asioiden yksikkokustannuksia.

1.5

Alueellista tarkastelua

Vuonna 1998 suhteellisesti eniten eli no in 27 prosenttia koko maan asioista
saapui Turun hovioikeuspiirin toimistoihin. Noin joka viides (18 %)
oikeusapuasia saapui Helsingin hovioikeuspiirin toimistoihin. Seka ItaSuomen etta Vaasan osuudet olivat hieman vahaisemmat; kummankin
osalta noin 17 prosenttia kaikista asioista. Kouvolan ja Rovaniemen
hovioikeuspiireihin saapui kumpaankin no in kymmenen prosenttia kaikista
yleisiin oikeusaputoimistoihin saapuneista asioista.
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Kuvio 47 Oikeusaputoimistoihin saapuneet asiat hovioikeuspiireiWiin 1998

llf.C Julkinen oikeusapu

227

Eri hovioikeuspiirien oikeusaputoimistojen valilla ei ollut vuonna 1998
suuriakaan eroja asioiden laadussa. Joitakin poikkeamia koko maan
keskiarvoista oli kuitenkin havaittavissa. Perheoikeudellisia asioita saapui
Helsingin piirin toimistoihin enemmanja Rovaniemen piirissa vahemman
kuin koko maassa keskimaarin. PerintOa koskevia asioita oli puolestaan
Ita-Suomessa enemmanja Helsingin piirissa vahemmiin kuin koko maassa
keskimaarin. Rovaniemen piirissa kiinteistoa koskevia asioita oli suhteellisesti enemman kuin koko maassa keskimaarin. Velkajarjestelyasioita o1i
puolestaan Turun piirissa enemman ja Helsingin piirissa selvasti vahemman kuin koko maassa keskimaarin.
Hovioikeuspiirien toimenpidejakaumissa on havaittavissa joitakin
eroja. Rovaniemen hovioikeuspiirissa neuvojen osuus toimenpiteista oli
selvasti, noin kymmenen prosenttiyksikkoa pienempi kuin koko maassa
keskimaarin. Vastaavasti Rovaniemen piirissa laadittiin suhteellisesti
enemman asiakirjoja ja hakemuksia tuomioistuimiin. Ita-Suomessakin
neuvojen osuus oli selvasti keskimaiiraista pienempija asiakirjojen laadinnan osuus vastaavasti keskimaaraista suurempi. Helsingin hovioikeuspiirin
oikeusaputoimistoissa neuvoja annettiin puolestaan selvasti keskimaaraista
enemman. Toisaalta Helsingin piirissa tehtiin hakemuksia tuomioistuimiin
seka laadittiin asiakirjoja hieman keskimaaraista vahemman. Turun,
Kouvolan ja Vaasan hovioikeuspiireissa toimenpidejakaumat vastasivat
kutakuinkin koko maan jakaumia, tosin Vaasan piirissa asiakirjojen
laatimisen osuus oli hieman keskimaaraista suurempi.
Taulukossa 31 on esitetty joitakin perustietoja, joiden pohjalta eri
hovioikeuspiirien oikeusaputoimistojen tyotilanteesta vuodelta 1998
voidaan esittaa eraita kokoavia havaintoja .
•. "Janne hoviOI"keuspurelttam
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Helsingin hovioikeuspiirissa asukasluku suhteutettuna seka toimistojen
lukumaaraan etta virkoihin on tuntuvasti suurempi kuin muissa hovioikeuspiireissa. Helsingin ja myos Turun piirissa saapuneiden asioiden
lukumaara virkaa kohti on sekin keskimaiiraista suurempi. Yleisen oi-
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keusavun tarjontaa voi nailla alueilla luonnehtia suhteellisesti ohuemmaksi
kuin muualla Suomessa.
Toisaalta taulukosta 31 ilmenee se, etta saapuneiden asioiden
esiintymistiheys hovioikeuspiireittain on yhteydessa toimistojen lukumaaraan ja virkoihin suhteessa asukaslukuun; mita vahemman alueella on
asukkaita toimistoa ja virkaa kohden, sita enemman saapuneita asioita
1 000 asukasta kohti. Naista lahtokohdista voidaan esittaa oletus, etta
asukaspohjaltaan suhteellisesti suuremmissa ja oikeusavun tarjonnan
puolesta niukemmissa hovioikeuspi ireissa toimistojen ruuhkautuneisuus on
jarruna oikeusavun antamiselle kaikille mahdollisesti sita tarvitseville. Sen
sijaan maaseutupainotteisissa hovioikeuspiireissa selvasti useammat saavat
asiansa oikeusaputoimistojen kasiteltavaksi. Toisaalta voidaan olettaa, etta
tarjonta luo kysyntaa; kun oikeusapua tiedetaan olevan reaalisesti tarjolla
ja kaytettavissa ilman ruuhkien aiheuttamia kaytannon ongelmia, siihen
kenties myos turvaudutaan herkemmin.llman tarkempaa tutkimusta ei voi
sulkea pois sitakaan mahdollisuutta, etta Pohjois- ja Ita-Suomessa olisi
suhteellisesti enemman oikeusapuun oikeutettuja.
Ajatus siita, etta maaseutupainotteisten hovioikeuspiirien toimistoissa kasitellyt asiat olisivat tarjonnan synnyttamina luonteeltaan "vahaisempia" oikeusongelmia, ei saa tukea alueellisista toimenpidetilastoista.
Esimerkiksi Rovaniemen ja Ita-Suomen piireissa neuvojen osuus on
pienempi ja asiakirjojen laatimisen seka tuomioistuimiin tehtyjen hakemusten osuudet suurempia kuin maassa keskimaarin. Helsingin hovioikeuspi irissa taas asioista selvasti keskimaaraista suurempi osuus hoidetaan
pelkalla neuvolla, mika sinansa voi tukea ruuhkastajohtuvaa "luonnollisen
saatelyn ja karsinnan" teoriaa.
Kaikkiaan voi pohtia sita, tarjotaanko maaseutupainotteisten hovioikeuspiirien oikeusaputoimistoissa asiakkaille kattavampaa ja monipuolisempaa oikeusapua kuin ruuhka-Suomessa Helsingin hovioikeuspiirissa,
jossa asiakas saa keskimaaraista useammin pelkastaan neuvoja, vaikka
asiassa ehka olisi mahdollistaja tarpeellista kayttaa muita toimenpidevaihtoehtoja.
Helsingin piirissa Espoon toimiston tyotilanne nayttaisi olevan
ruuhkaisin- ja edella esitetysta niikokulmasta kaikkein pulmallisin.
Vuonna 1998 Espoon toimistoon saapui 166 asiaa virkaa kohti, kun
suhdeluku oli Vantaan toimistossa 14 7 ja Helsingin toimistossa 135
saapunutta asiaa. Ruuhkaisuus nakyy myos kyseisten toimistojen
toimenpidetilastoissa; Espoon toimistossa perati yli 60 prosenttia
asioista on kasitelty antamalla pelkka neuvo, kun neuvojen osuus
oli koko maassa keskimaarin 36 prosenttia . Tahan saattaa olla
ainakin osittaisena syyna se, etta Espoossa on kokeiluluonteisesti
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annettu neuvoja myos puhelimitse. Vantaalla neuvo on riitUinyt
toimenpiteeksi hieman yli ja Helsingissa hieman aile puolessa
tapauksista. Helsingin piirin muissa toimistoissa neuvojen osuudet
vaihtelivat 23-34 prosentin val ilia. Asiakirjoja on laadittu Espoossa
tuntuvasti harvemmin (20 %) kuin koko maassa keskimaarin
(37 %) ja tuomioistuimiin edenneiden asioiden osuus (15 %) on
sekin selvasti maan keskiarvoa (22 %) pienempi. Vantaalla tuomioistuimiin on edetty harvemmin (12 %) kuin koko maassa keskimaarinja Helsingissa neuvojen runsaus nakyy lahinna asiakirjojen
laadinnan keskimaaraista selvasti vahaisempana osuutena (28 %).
Turun piirissa Turun toimistoon saapui vuonna 1998 perati 200
asiaa virkaa kohti. Turun toimistossakin neuvojen osuus toimenpiteista on varsin suuri, 55 prosenttia. Neuvojen suuri maara on myos
Turun toimistossa vahentanyt lahinna asiakirjojen laatimisen osuutta (27 %) kaikista toimenpiteista. Kaikkiaan em. havainnot antavat
tukea oletukselle, etta iso asiamaara oikeusavustajaa kohden johtaa
neuvojen korkeaan osuuteen toimenpiteista.
Hovioikeuspiirien vatilHi ei ole kovinkaan merkittavia eroja asiakkaiden
korvausvelvol\isuuksien osuuksissa; jakaumissa oli vain muutaman
prosenttiyksikon eroja alueittain. Ainoana hieman suurempana poikkeamana voidaan main ita se, etta Helsingin piirissa taysi korvausvelvollisuus oli
vuonna 1998 vain kolmessa prosentissa tapauksista, kun koko maan
keskiarvo oli kymmenen prosenttia.

2

Maksuton oikeudenkaynti

Maksuton oikeudenkaynti tarkoittaa tuomioistuimen varattomalle tai
vahavaraiselle asianosaiselle myontamaa vapautusta kasittelyn vaatimista
menoista,joita ovat lahinna oikeudenkayntiavustajan kaytosta aiheutuneet
kustannukset seka oikeudenkayntimaksutja todistelusta aiheutuvat kustannukset. Laki maksuttomasta oikeudenkaynnista (87 /1973) tuli voimaan
vuonna 1973. 13 Lain saatamisen jalkeen siihen on tehty use ita muutoksia,
jotka ovat vaikuttaneet maksuttomien oikeudenkayntien maaralliseen
kehitykseen ja jarjestelman kustannuksiin. Viimeisin muutos tapahtui
kesakuun alusta 1998,jolloin oikeusapujarjestelman uudistamista koskeva
lainsaadantO tuli voimaan. Uudistuksessa laajennettiin maksuttomasta
oikeudenkaynnista annetun lain soveltamisalaa eri tuomioistuimissa ja
asiaryhmissa. Uudistus laajensi myos maksuttoman oikeusavun piiriin

13

Historiallisesta kehityksesta ks. Julkiset oikeusapupalvelut -toimikunnan mietintii,
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oikeutettujen henkiloiden m1:Uiraa. Toisaa\ta uudistuksen tavoitteena oli se,
etta entista useampi maksuttoman oikeudenkaynnin saanut henki!O vastaisi
osittain toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.
Maksuton oikeudenkaynti voidaan myontaa Suomen kansalaiselle
tai ulkomaalaiselle,jotka heidan tulonsa, varansa, elatusvelvollisuutensaja
muut taloudelliset seikat huomioon ottaen eivat asiaan osallisena kykene
vaikeuksitta kokonaisuudessaan suorittamaan asian tuomioistuinkasitte\yn
vaatimia menoja. Maksutonta oikeudenkayntia ei myonneHi muun muassa
tapauksissa,joissa kasiteltavalla asialla on asianomaiselle vahainen merkitys. Ns. ulkoprosessuaalinen oikeusapujaa lain soveltamisalan ulkopuolelle (ks. edella yleinen oikeusapu).
Maksuton oikeudenkaynti voidaan myontaa yleisessa tuomioistuimessa kasiteltavassa riita-, rikos- tai hakemusasiassa tai ulosottolain
mukaisessa valitusasiassa. Maksuton oikeudenkaynti voidaan myontaa
myos vesioikeudessa, vesiylioikeudessa, maaoikeudessa, sotaoikeudessa
tai hallintotuomioistuimissa kasiteltavassa asiassa. Lisaksi se voidaan
myontaii asiassa, joka koskee kantelua, lainvoiman saaneen tuomion
purkamista tai menetetyn maaraajan palauttamista edella mainituissa
asioissa.
Maksuttoman oikeudenkaynnin myontamisesta paattaa tuomioistuin. Oikeusapu voidaan myontaa korvauksetta tai osittaista korvausta
vastaan. Tuomioistuin myos maaraa maksuttoman oikeudenkaynnin
saaneelle henkilolle avustajan, mikali han ei ilman tata kykene asianmukaisesti valvomaan oikeuttaan. A vustajan palkkio ja kulut korvataan talloin
valtion varoista. Kaytannossa avustaja maarataan miltei kaikissa maksuttomissa oikeudenkaynneissa.

2.1

Maksuttomat oikeudenkaynnit tuomioistuimissa
1990-luvulla 14

Maksuttomien oikeudenkayntien maarat ovat vahentyneet 1990-luvun
alkuun verrattuna. Kun vuonna 1990 maksuttomia oikeudenkaynteja
myonnettiin tuomioistuimissa kaikkiaan noin 29 000, oli maara vuonna
1994 runsaat 27 000 ja vuonna 1998 yhteensa 25 245.

1
• Maksuttomia oikeudenkaynteja koskevat tilastotiedot perustuvat oikeusministerion
tilastoraportteihin Maksuton oikeudenkaynti vuonna 1997 ja Maksuton oikeudenkaynti
vuonna 1998 (Maire Kulpakko) . Tuomioistuinten asiamaaria koskevat tiedot perustuvat
Oikeustilastollisiin vuosikirjoihin 1991-1999.
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Seka karajaoikeuksissa etta hovioikeuksissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maarat ovat vahentyneet vuosikymmenen alkuun
verrattuna. Toisaalta korkeimmassa oikeudessaja muissa tuomioistuimissa
myonnetyt maksuttomat oikeudenkaynnit ovat lisaantyneet.
Karajaoikeuksissa maksuttomien oikeudenkayntien lukumaarainen
vahentyminen onjohtunut Iahinna seka rikos- etta riita-asioiden lukumaarien vahenemisesta. Tata kuvastaa osaltaan se, etta suhteutettuna karajaoikeuksissa kasiteltyjen asioiden maaraan ei kehityksessa ole havaittavissa
suuriakaan muutoksia; maksuttomien oikeudenkayntien suhteellinen osuus
kasitellyista asioista on pysytellyt kahdessa-kolmessa prosentissa vuosina
1993-1998. Lukumaaraiseen kehitykseen on vaikuttanut osin myos
helmikuussa 1993 kayttoon otettu maksuttoman oikeudenkaynnin taloudel1isia myontamisedellytyksia koskeva oikeusministerion maarays, joka
korvattiin kesakuussa 1998 voimaan tulleella asetuksella (358/1998).
Toisaalta maksuttomien oikeudenkayntien maaran vahenemiseen on
vaikuttanut myos yhtenaisrangaistuksen kayttoonottaminen rikosasioissa.
~ -----------------------------------,
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Kuvio 48 Maksuttomat oikeudenkaynnit 1990-1998
Tuomioistuinten suhteellisissa osuuksissa kaikista maksuttomista oikeudenkaynneista ei 1990-luvulla ole tapahtunut merkittavia muutoksia.
Karajaoikeuksien osuus on pienentynyt yhdella ja hovioikeuksien osuus
kolmella prosenttiyksikolla vuosikymmenen alkuun verrattuna. Vastaavasti
korkeimman oikeuden (+3 %)ja muiden tuomioistuinten (+I%) osuudet
ovat hieman kasvaneet. Vuonna 1998 maksuttomista oikeudenkaynneista
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65 prosenttia myonnettiin karajaoikeuksissa, 29 prosenttia hovioikeuksissa,
viisi prosenttia korkeimmassa oikeudessa ja noin prosentti muissa tuomioistuimissa.

KarCijaoikeudet
Valtaosa, 77 prosenttia vuonna 1998 karajaoikeuksien maksuttomista
oikeudenkaynneista on myonnetty rikosasioissa. Riita-asioiden osuus
vuoden 1998 maksuttomista oikeudenkaynneista oli 13 ja hakemus- ja
konkurssiasioiden no in kymmenen prosenttia. Riita-asioissa myonnettyjen
maksuttomien oikeudenkayntien osuus on noussutja rikosasioissa myonnettyjen vastaavasti laskenut neljalla prosenttiyksikolla vuosikymmenen
alkuun verrattuna.
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Kuvio 49 Maksuttomat oikeudenkaynnit karajaoikeuksissa 1990-1998
Kun vuonna 1990 toteutettiin 1ainmuutos, jonka mukaan maksuton oikeudenkaynti voidaan myontaa myos pakkokeinoasioissa, rikosasioissa
myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maara a1koi kasvaa. Vuosikymmenen puo1iva1issa rikosasioiden maara ja sen seurauksena myos
niissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maara vahenivat
yhtenaisrangaistuksen kayttOonoton myota. Myos syksy!Hi. 1997 voimaan
tullut rikosasioiden oikeudenkayntimenettely seka vuonna 1998 voimaan
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tullut saannos julkisesta puolustuksesta ovat vaikuttaneet rikosasioissa
myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maaralliseen kehitykseen.
Rikosasioissa myonnetyt maksuttomat oikeudenkaynnit eivat myoskaan
nayta yleistyneen; suhteessa kasiteltyjen rikosasioiden maaraan maksuttomien oikeudenkayntien osuus on pysytellyt vii me vuosina melko vakaasti
24-27 prosentissa.
Riita-asioissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien miUira
lisaantyi 1990-luvun alussa, mutta on vahentynytjalleen vuosikymmenen
jalkipuoliskolla. Riita-asioissa myonnetyt maksuttomat oikeudenkaynnit
eivat nekaan kuitenkaan nayta yleistyneen; maksuttomien oikeudenkayntien osuus karajaoikeuksissa kasitellyista riita-asioista on pysytellyt
viimeisten viiden vuoden aikana aile kahdessa prosentissa.
Riita-asioissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien
lukumaara vaheni vuonna 1998 noin 14 prosenttia edellisesta vuodesta.
Tamajohtunee osittain riita-asioiden maaran vahenemisesta, tosin asioiden
maara vaheni vain kolmella prosenttiyksikolla vuodesta 1997. Kehitykseen
lienee vaikuttanutkin lahinna maksuttoman oikeudenkaynnin myontamisedellytyksia tarkentanut, kesakuussa 1998 voimaan tullut asetus. Riitaasioissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien osuus (13 %)
kaikista myonnetyista maksuttomista oikeudenkaynneista pysyi vuonna
1998 suhteellisen ennallaan; laskua edelliseen vuoteen oli vain yksi
prosenttiyksikko. 15
Vuoden 1999 ennakkotietojen valossa riita-asioissa myonnettyjen
maksuttomien oikeudenkayntien lukumaara on edelleen vahenemassa.
Vuoden 1999 ensimmaisella vuosipuoliskolla maara on pienentynyt
keskimaarin seitseman prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.
Hakemus- ja konkurssiasioissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maara vaheni 1990-luvun alkuvuosina ja kaantyi nousuun
vuodesta 1994 lahtien. Vuonna 1998 hakemusasioissa myonnettyjen
maksuttomien oikeudenkayntien maara nousi parilla sadalla tapauksella
edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka samanaikaisesti karajaoikeuksissa
kasiteltyjen hakemusasioiden maara pysyi samalla tasolla kuin edellisenakin vuonna. Maksuttomat oikeudenkaynnit lisaantyivat erityisesti lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa hakemusasioissa. Vuoden 1999
ensimmaisen vuosipuoliskon tilastot osoittavat, etta esimerkiksi avioerois-

1
;

Niista riita-asioista, joissa vuonna 1998 myonnettiin maksuton oikeudenkaynti, noin
nelja viidennesta oli tullut vireille laajalla haastehakemuksella. Runsas puolet (54 %)
maksuttomista oikeudenkaynneista myonnettiin kantajalle ja vastaavasti vajaa puolet
(46 %) vastaajalle. Osuudet olivat samanlaiset myos vuonna 1997.
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sa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maara on sam alia tasolla
kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevissa asioissa maara on edelleen nousussa.

Hovioikeudet
Maksuttomien oikeudenkayntien maara hovioikeuksissa on vahentynyt
noin neljanneksella vuosina 1994-1998. Kun vuonna 1994 hovioikeuksissa myonnettiin yhteensa 9 677 maksutonta oikeudenkayntia, oli maara
vuonna 1998 yhteensa 7 340 (kuvio 50).
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Kuvio 50 Maksuttomat oikeudenkaynnit hovioikeuksissa 1990-1998

Suhteellisesti merkittavin vahennys on tapahtunut siviiliasioissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien lukumaarassa. Vuodesta 1994
vuoteen 1998 maara on vahentynyt noin 40 prosenttia. Toisaalta, vaikka
hovioikeuksissa kasiteltyjen siviiliasioiden kokonaismaara on myos
vahentynyt, siviiliasioissa myonnetyt maksuttomat oikeudenkaynnit
nayttaisivat kuitenkin yleistyneen. Kun myonnettyjen maksuttomien
oikeudenkayntien osuus kasitellyista siviiliasioista oli noin 20 prosenttia
vuosina 1993-1994, on suhdeluku viimeisten parin vuoden aikana noussut
noin 30 prosenttiin.
Hovioikeuksissa kasitellyissa rikosasioissa myonnetyt maksuttomat
oikeudenkaynnit ovat vahentyneet viimeisten vii den vuoden aikana neljanneksella. Tilastojen mukaan runsaalla puolella niista vastaajista, joille jo
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karajaoikeudessa on myonnetty maksuton oikeudenkaynti asian kasittely
jatkuu maksuttomana hovioikeudessa.

Muut tuomioistuimet
Korkeimmassa oikeudessa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien
lukumaara on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1990. Vuotta 1997 1ukuun
ottamatta maara on kasvanut vuosittain. Tuntuvin lukumaaran kasvu
ajoittui vuosikymmenen puolivaliin; vuonna 1995 korkeimmassa oikeudessa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien maara Iisaantyi yli 30
prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Maksuttomien oikeudenkayntien
lukumaarainen kehitys myotailee kutakuinkin korkeimmassa oikeudessa
ratkaistujen asioiden lukumaarissa tapahtuneita muutoksia. Poikkeuksen
muodostaa vuoden 1998 kehitys; maksuttomien oikeudenkayntien maara
lisaantyi 13 prosenttia, kun ratkaistujen asioiden maara vaheni 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
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Kuvio 51 Maksuttomat oikeudenkaynnit ja ratkaistut asiat korkeimmassa
oikeudessa 1993-1998

Maksuttomat oikeudenkaynnit ovat paitsi lisaantyneet myos yleistyneet
vuosikymmenen alkupuoliskoon verrattuna. Kun vuonna 1993 maksuttomien oikeudenkayntien osuus ratkaistuista asioista oli 22 prosenttia, oli
vastaava Juku vuonna 1995 26, vuonna 1997 30 ja vuonna 1998 jo 34
prosenttia.
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Hallinto- ja erityistuomioistuimissa myonnettyjen maksuttomien
oikeudenkayntien maara on yli kolminkertaistunut vuosikymmenen alkuun
verrattuna. Lukumaarainen kehitys ei tosin ole ollut tasaisesti noususuuntainen, vuosina 1994-1998 myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien
maarat ovat vaihdelleet suhteellisen voimakkaasti. Vuonna 1994 hallintoja erityistuomioistuimissa myonnettiin 300, vuonna 1995 "vain" 195 ja
vuonna 1996 taas 271 maksutonta oikeudenkayntia. Vuonna 1997 maara
Iaski no in kymmenen prosenttia ja nousi jalleen vuonna 1998 - todennakoisesti osin lakiuudistuksen seurauksena- vajaalla 20 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuoden 1998 yhteensa 286 maksuttomasta oikeudenkaynnista
hallintolainkaytossa 126 myonnettiin korkeimmassa hallinto-oikeudessaja
146 taaninoikeuksissa. Vesituomioistuimissa myonnettiin yhteensa viisi,
maaoikeuksissa seitseman ja vankilaoikeudessa kaksi maksutonta oikeudenkayntia. Prosessiuudistuksista ja maksuttoman oikeudenkaynnin
soveltamisalan laajenemisestajohtuen hallintotuomioistuimissa myonnettavien maksuttomien oikeudenkayntien ennustetaan tulevaisuudessa
lisaantyvan.

2.2

Oikeudenkayntiavustajat

Maksuttoman oikeudenkaynnin saaneelle voidaan maarata avustaja, jos
han ei itse kykene asianmukaisesti valvomaan etuaan ja oikeuttaan kyseisessa asiassa. Va\tiontaloude\lisista syista avustajan maaraamista rajoitettiin maksuttomasta oikeudenkaynnista annetun lain muutoksella vuonna
1992 ( 1668/1992). Voimassa olevan lain mukaan avustajaa ei saa maarata
hakemusasiassa, ellei siihen ole painavia syita eika yksinkertaisessa
rikosasiassa,jossa yleisen rangaistuskaytannon mukaan ei ole odotettavissa
sakkoa ankarampaa rangaistusta taijossa muutoin syytetyn oikeusturva ei
odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nahden
edellyta avustajan maaraamista.
Oikeudenkayntiavustajalla (ei kuitenkaan yleisella oikeusavustaja\la) on oikeus saada kohtuullinen palkkio tyostaan ja korvaus ajanhukasta
seka tarpeellisista kuluista. Palkkio maksetaan valtion varoista. Maksuttoman oikeudenkaynnin ja yleisen oikeusavun palkkioperusteista saade@in
kesakuun 1998 alusta voimaan tulleessa asetuksessa (359/1998). Asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien toimenpiteiden osalta palkkiot on
maaritetty ajankayton mukaisesti.
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Seuraava kuvio (kuvio 52) osoittaa varsin hyvin sen, etta
maksuttoman oikeudenkaynnin saaneelle maarataan miltei aina myos
oikeudenkayntiavustaj a.
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Kuvio 52
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Oikeudenkayntiavustajien osuudet karajaoikeuksissa myonnetyissa
maksuttomissa oikeudenkaynneissa 1997-1998

Vii me vuosina valtaosa, no in 70 prosenttia karajaoikeuksien kaikkien maksuttomien oikeudenkayntien avustajista on ollut asianajajiaja noin neljannes muita lakimiehia. Noin prosentti avustajista on ollut muita kuin lainoppineita avustajia. Ilman avustajaa oikeutta on kayty vain pienessa osassa
tapauksia. Yleisten oikeusavustajien osuus maksuttomien oikeudenkayntien avustajista on romahtanut vuodesta 1997. Tama johtuu paaosin
oikeusapu-uudistuksesta. Yleiset oikeusavustajat toimivat oikeudenkayntiavustajina maksuttomasta oikeudenkaynnista annetun lain nojalla kesakuuhun 1998 asti. Taman jalkeen yleiset oikeusavustajat ovat toimineet
avustaj ina tuomioistuimissa pelkastaan yleisesta oikeusavusta annetun lain
( 104/1998) nojalla, joten yleisia oikeusavustajia ei enaa huomioida nimenomaan maksuttomia oikeudenkaynteja koskevia oikeudenkayntiavustajatilastoja laadittaessa.
Jakaumat avustajien nimikkeiden osalta ovat olleet hovioikeuksissa
samansuuntaiset kuin karajaoikeuksissa.
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2.3

Asiakkaan korvausvelvollisuus

Oikeusministerion vuonna 1993 kaytttion otettuun maaraykseen maksuttoman oikeudenkaynnin myontamisedellytyksista sisaltyi ns. kayttovarataulukko, jonka perusteella hakijan omavastuuosuus maaraytyi. Kayttovarataulukko, jonka perusteella seka kysymys maksuttoman oikeudenkaynnin
saamisesta eWi hakijan omavastuuosuudesta ratkaistaan, sisaltyy nykyisin
kesakuun alusta 1998 voimaan tulleeseen, yleisen oikeusavunja maksuttoman oikeudenkaynnin myonUimisedellytyksia saatelevaan asetukseen
(358/1998). 16
Niille, jotka kykenevat kohtuudella vastaamaan osasta kasittelyn
vaatimia menoja, voidaan myontaa osittainen maksuton oikeudenkaynti.
Naissa tapauksissa maksuttoman oikeudenkaynnin saaja saa jo edun
myontamishetkella tied on siita, kuinka pal jon oikeudenkaynti tulee hanelle
enintaan maksamaan. Osittaisen korvausvelvollisuuden saatamisen taustalla on valtion menojen supistaminen ja toisaalta maksuttoman oikeudenkaynnin piiriin kuuluvien henki!Oiden maaran 1isaaminen.
Osittaisia maksuttomia oikeudenkaynteja ei kuitenkaan ole kaytetty
siina maarin kuin oli tavoitteena (KM 1997:1). Tuomioistuimet ovat sen
sijaan noudattaneet lahinna aiemmin omaksuttua kaytanttia: maksuton
oikeudenkaynti on myonnetty joko kokonaan ilman korvausvelvollisuutta
tai sita ei ole myonnetty lainkaan.
Vuosina 1993 ja 1994 karajaoikeuksissa myonnetyista maksuttomista oikeudenkaynneista valtaosa eli 97 prosenttia myonnettiin ilman
korvausvelvollisuutta. Noin prosentissa tapauksista maarattiin enintaan 25
prosentin korvausvelvollisuus. Samoin vain yhdella prosentilla maksuttoman oikeudenkaynnin saaneista korvausvelvollisuus ylitti 50 prosenttia.
Korvausvelvollisuus oli yleisempaa siviiliasioissa kuin rikosasioissa ja
kustannuksiltaan pienissa asioissa. Asiaryhmien val ilia ei kuitenkaan ollut
merkittavia eroja.
Maksuttomien oikeudenkayntien korvausvelvollisuutta koskevia
tietoja ei ole keratty lainkaan vuosilta 1995-1999. Niita on tarkoitus kerata
jalleen vuodesta 2000 alkaen.

1

Asetuksessa si:ii:ideUiiin niistii yleisistii perusteista, joiden nojalla maksuttoman
oikeudenkiiynnin tai yleisen oikeusavun hakijan kuukausittaisia kaytti:ivaroja, varallisuutta, elatusvelvollisuutta ja muita taloudelliseen asemaan vaikuttavia tekijoitti on
arvioitava harkittaessa maksuttoman oikeudenkaynnin tai yleisen oikeusavun myontiimistti ja niistti peri!Hivaa korvausta.
"

/1/.C Jrrlkinen oikerrsaprr

2.4

239

Kustannukset

Maksuttoman oikeudenkaynnin kustannukset muodostuvat oikeudenkayntiavustajille maksetuista palkkioistaja kulukorvauksista. Viimeisten vii den
vuoden aikana maksuttomien oikeudenkayntien kokonaiskustannukset ovat
olleet jatkuvassa nousussa.
Taulu kko 32 Maksuttomien oikeudenkayntien kustannukset ( mi lj .mk) vuosina

1990- 1998 17
Vuosi

Karaja-

Hovi-

Korkein

Muut

Tilinpaat<is

oikeudet oikeudet oikeus tuomio- Yhteensa
istuimet milj.mk

Vuoden 1998 hintataso
Kuluttajahintaind.
milj.mk

Ansiotasoindeksi
milj.mk

91,93

101,96

1990

71,01

7,69

0,67

0,16

1991

80,02

8,14

0,77

0,29

89,22

98,89

107,50

1992

91,68

9,28

0,77

0,34

102,07

109,86

120,71

1993

84,15

8,95

0,96

0,39

94,45

99,53

110,88

1994

76,59

10,09

1,42

0,45

88,55

92,47

101,90

1995

84,62

11,49

2,02

0,44

98,57

101,74

I 08,38

1996

96,24

11,42

1,92

0,60

110,18

113,11

116,53

1997

Ill ,53

12,99

I ,85

0,68

127,05

128,83

131,57

1998

111,62

18,84

2,06

1,16

133,68

133,68

133,68

79,53

Maksuttomien oikeudenkayntien kokonaiskustannukset kasvoivat 1990luvun ensimmaisten vuosien aikana. Vuodesta 1993 kokonaiskustannukset
kaantyivat laskuun. Laskusuuntainen kehitys oli seurausta maksuttomien
oikeudenkayntien lukumaaraisesta vahenemisesta. Vaheneminen johh1i
osin taloudellisten myontamisedellytysten tiukentumisesta helmikuussa
1993,jolloin otettiin kayttoon myontamisedellytyksia saanteleva oikeusministerion maarays. Kustannuskehitys kaantyi jalleen nousuun vuodesta
1995 Hihtien. Erityisesti karajaoikeuksissa kasvaneet kustannukset ovat
nostaneet kokonaiskustannuksia viimeisten viiden vuoden aikana. Muun
muassa maksuttoman oikeudenkaynnin soveltamisalan laajeneminen,
prosessiuudistuksetja oikeudenkayntiavustajien palkkiotason korottaminen
ovat ol\eet kokonaiskustannusten nousun taustalla. 18 Lisaksi suuremmissa

17
Kustannustietoihin ei sisally arvonlisaveroa, joten niiilta osin eri vuosien tiedot ovat
vertailukelpoisia.
18
Palkkiotason korottamista on perusteltu silla, etta asiat ovat vaikeutuneet ja niiden
hoitaminen vaatii aiempaa enemman tyotaja nain allen myos aikaa.

240

Marjukka Lirmala

tuomioistuimissa istuntoja onjouduttu peruuttamaan, koska asianosaisia ei
ole saatu haastetuksi. Tama on luonnollisesti aiheuttanut lisakustannuksia.
Vuoden 1999 ensimmaisen vuosipuoliskon tietojen val ossa maksuttoman oikeudenkaynnin kokonaiskustannukset ovat edelleen nousussa.
Kasvua on jopa 21 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna.
Karajaoikeuksissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien
osuus kokonaiskustannuksista pysytteli vuosikymmenen alkupuoliskolla
90 prosentin tuntumassa. Viimeisten viiden vuoden aikana osuus on
laskenut muutamalla prosenttiyksikolla vuoden 1998 noin 84 prosenttiin.
Hovioikeuksien osuus maksuttomien oikeudenkayntien kokonaiskustannuksista on kuluvalla vuosikymmenella ollut noin kymmenen
prosenttia. Vuonna 1998 kustannukset kuitenkin nousivat 45 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Hovioikeuksien osuus kokonaiskustannuksista nousi samalla noin 14 prosenttiin. Kustannusten nousun yhtena
taustatekijana voidaan pitaa toukokuussa 1998 voimaan tullutta uutta
hovioikeusmenettelya, joka on lisannyt suullisten kasittelyjen maaraa.
Korkeimmassa oikeudessa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien osuus oli vuosikymmenen alussa vajaa prosentti kokonaiskustannuksista. Viimeisten viiden vuoden aikana osuus on pysytellyt noin
puolentoista prosentin tuntumassa.
Muiden tuomioistuinten osuus kustannuksista on kasvanut varsin
hitaasti. Vuosikymmenen alussa muiden tuomioistuinten osuus kokonaiskustannuksista oli 0,2 prosenttia, vuosikymmenen puolivalissa noin puoli
prosenttia ja viime vuosina hieman vaille prosentti.

Karajaoikeudet
Valtaosa karajaoikeuksien kustannuksista aiheutuu rikosasioissa myonnetyista maksuttomista oikeudenkaynneista. Toisaalta rikosasioista aiheutuneiden kustannusten osuus karajaoikeuksien maksuttomien oikeudenkayntien kokonaiskustannuksista on pienentynyt 1990-luvun alkuun verrattuna.
Rikosasioiden osuus karajaoikeuksien kustannuksista oli 1990luvun alussa runsaat 80 prosenttia. Vuosikymmenen puolivalissa osuus oli
laskenut noin 75 prosentin tuntumaan. Vuonna 1998 osuus pieneni edelleen 72 prosenttiin.
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Kuvio 53 Maksuttomien oikeudenkayntien kustannukset (milj. mk) karajaoi-

keuksissa asiaryhmittain 1990-1998
Riita-asioissa myonnetyista maksuttomista oikeudenkaynneista aiheutuneiden kustannusten suhteellinen osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut
kaksinkertaiseksi vuosikymmenen alkuun verrattuna. Vuonna 1990 riitaasioiden osuus kokonaiskustannuksista oli no in 10 prosenttia, vuonna 1992
18 ja vuonna 1993 jo 22 prosenttia. Riita-asioiden kustannuksissa tapahtui
notkahdus vuonna 1994, jolloin osuus pieneni 17 prosenttiin, mutta sen
jalkeen osuus kokonaiskustannuksista on pysytellyt 20 prosentin tuntumassa.
Hakemusasioiden osuus kokonaiskustannuksista laski vuosikymmenen alun seitsemasta prosentista vuosikymmenen puolivalin viiteen prosenttiin. Vuosikymmenen puolivalin jalkeen osuus pysytteli viidessa
prosentissa, mutta nousi vuonna 1998 kahdeksaan prosenttiin.
Karajaoikeuksissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien
yksikkokustannukset ovat nekin olleet jatkuvassa kasvussa. Nousua on
ollut kaikissa asiaryhmissa, ainoastaan velkajarjestelyasioiden kustannuksissa ei ole tapahtunut sanottavia muutoksia.
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Maksuttomien oikeudenkayntien keskimaaraiset kustannukset (mk)
karajaoikeuksissa 1993-1998

Vuosina 1994-1998 aikana riita-asian keskimaaraiset kustannukset nousivat perati 77 prosenttia ja hakemusasiankin noin 70 prosenttia. Vahiten
nousivat rikosasiassa myonnetyn maksuttoman oikeudenkaynnin keskimaaraiset kustannukset; nousua on kuitenkin tassakin ryhmassa 44 prosenttia vuodesta 1994. Vuonna 1998 keskimaaraiset kustannukset nousivat
hakemusasioissa 27, riita-asioissa 13 ja rikosasioissa viisi prosenttia
edellisesta vuodesta.
Vuonna 1998 yhteensa 151 asiassa maksuttoman oikeudenkaynnin
kustannukset ylittivat 50 000 markkaa. Oikeudenkayntikulut ylittivat 20 000 markkaa yhteensa 699 maksuttomassa oikeudenkaynnissa. 1 492 maksuttomassa oikeudenkaynnissa kustannukset olivat yli
13 000 markkaa. 19

Hovioikeudet
Maksuttoman oikeudenkaynnin kustannukset nousivat hovioikeuksissa
vuonna 1998 kaikissa asiaryhmissa lukuun ottamatta velkajarjestelya,
jonka osalta kustannukset vahenivat. 67 prosenttia kustannuksista maksettiin rikosasioissa, 26 prosenttia riita-asioissa ja viisi prosenttia hakemusasioissa. Velkajarjestelyasioiden osuus hovioikeuksissa myonnettyjen

19

Oikeusavun taloudelliset edellytykset (Raimo Ahola), 11 .
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maksuttomien oikeudenkayntien kustannusten osalta oli kaksi prosenttia.
Kustannuskehitys asiaryhmittain vuosina 1997-1998 on esitetty taulukossa
33.
Taulukko 33 Maksuttomien oikeudenkayntien kustannukset hovioikeuksissa
I . .. . 1997- 1998
asmry11m1ttam
1997
mk
Riita-asia

1998
mk

2 456 379

4 860 063

Hakemusasia

623 104

841 822

U1osottoasia

13 561

57 387

Ve1kajarjestelyasia

461 377

409 095

9 429 421

12 665 282

Muutos edelliseen
vuoteen verrattuna, %

97,9
33,2
322,4
-11,3
34,3

Rikosasia
I asteen asia
Yhteensa

2 000
12 992 842

18835649

45,0

Kustannusten nousu oli vuonna 1998 hovioikeuksissa varsin tuntuva.
Riita-asioiden osalta kustannukset kaksinkertaistuivat ja ulosottoasioiden
osalta kustannukset kasvoivat perati kolminkertaisiksi vuoteen 1997
verrattuna, vaikka samanaikaisesti ratkaistujen asioiden maarat Iaskivat.
Kustannusten nousu johtuneekin toukokuussa 1998 voimaan tulleesta
uudesta hovioikeusmenettelysta,joka onjohtanut suullisten paakasittelyjen
maaran kasvuun. 2° Kustannuksia on 1isannyt myos kesakuussa 1998
voimaan tullut palkkiotason korotusta koskenut asetus.
Vuoden 1999 ensimmaisen vuosipuoliskon kehityksen valossa
hovioikeuksissa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien kokonaiskustannukset ovat edelleen nousussa. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nousua on kaikkiaan Iahes kaksi miljoonaa markkaa
(33 %). Kustannukset ovat nousussa kaikissa muissa asiaryhmissa paitsi
riita-asioissa, joissa vahennysta on 0,7 miljoonaa markkaa eli perati 41
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Ymmarrettavasti myos maksuttomien oikeudenkayntien keskimaaraisissa kustannuksissa tapahtui vuonna 1998 varsin merkittavia muutoksia
aiempaan vuoteen verrattuna. Rikosasioiden keskimaaraiset kustannukset
pysyivat suhteellisen ennallaan, mutt a riita-asioiden keskimaaraiset kustannukset yli kaksinkertaistuivat vuodesta 1997. Ulosottoasioiden keskimaaraiset kustannukset nousivat kahdella kolmanneksella ja hakemusasioiden

20

Vuonna I 998 suullisia paakasitte1yjajarjestettiin hovioikeuksissayhteensa 900 asiassa
ja maaran arvioidaan lisaantyvan edelleen vuonna 1999 (Ku1pakko 1999; 28).
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no in kolmanneksella aiempaan vuoteen verrattuna. Velkajarjestelyasioiden
keskimaaraiset kustannukset sen sijaan puolittuivat vuodesta 1997.
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Kuvio 55 Maksuttomien oikeudenkayntien keskim aaraiset kustannukset (mk)
hovioikeuksissa 1997-1998

Maksuttoman oikeudenkaynnin kustannukset ovat hovioikeuksissa selvasti
alhaisemmat kuin karajaoikeuksissa; rikosasioissa myonnetyn maksuttoman oikeudenkaynnin keskimaaraiset kustannukset ovat noin kolmannes
ja riita-asiassa alle puolet siita mita ne ovat karajaoikeuksissa.

Korkein oikeus
Korkeimmassa oikeudessa myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien
kokonaiskustannukset ovat yli kolminkertaistuneet 1990-luvun alkuun
verrattuna. Vuonna 1998 korkeimmassa oikeudessa myonnetyista maksuttomista oikeudenkaynneista aiheutui yhteensa yli kahden miljoonan
markan kustannukset.
Kustannukset nousivat vuonna 1998 runsaat kymmenen prosenttia
edellisesta vuodesta. Kun vuonna 1996 kustannukset yhta maksutonta
oikeudenkayntia kohti olivat keskimaarin 1 395 markkaa, vuonna 1997
kustannukset nousivat 1 570 markkaan. Vuonna 1998 yhdesta maksuttomasta oikeudenkaynnista aiheutui korkeimmassa oikeudessa keskimaarin
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1 552 markan kustannukset, mika on huomattavasti vahemman kuin
alemmissa oikeusasteissa.

3

Jarjestelman kehittaminen

La it yleisesta oikeusavusta (I 04/1998) ja maksuttomasta oikeudenkaynnista (1 05/1998) tulivat voimaan kesakuun alusta 1998. Tahan uudistustyohOn
kohdistuneen kritiikin vuoksi oikeusministerio asetti heinakuussa 1998
toimikunnan oikeusapujarjestelman jatkokehittamista varten. Tavoitteena
oli edelleen se, etta kahdesta erillisesta oikeusapujarjestelmasta paastaisiin
yhteen jarjestelmaan. Toimikunnan erityisena tavoitteena oli selvittaa se,
miten voidaan turvata yhteiskunnan tarjoama oikeusapu myos keskituloisten kansalaisten kayttoon. Oikeusapujarjestelmanjatkokehittamistoimikunta luovutti mietintOnsa oikeusministerille marraskuussa 1999. 21 Tammikuussa 2000 oikeusministerio asetti tyoryhman laatimaan hallituksen
esitysta oikeusapulaiksija siihen liittyvaksi lainsaadannoksi em. mietinnon
ja sita koskevien lausuntojen pohjalta.
Toimikunta ehdottaa mietinnossaan yleisen oikeusavunja maksuttoman oikeudenkaynnin korvaamista uudella yhtenaisel!a oikeusapujarjestelmalla. Uuden oikeusapulain perusteella oikeusapua voitaisiin antaa valtion
varoista seka tuomioistuimissa kasiteltavissa etta muissa oikeudellisissa
asioissa. Oikeusapuun oikeutettuja olisivat ne henki!Ot, joiden ei voida
olettaa taloudellisen asemansa vuoksi kykenevan kokonaisuudessaan
vastaamaan tarvitsemansa oikeusavun kustannuksista.
Mietinnossa ehdotetaan oikeusapuun oikeutettujen piirin laajentamista nykyisesta. Oikeusapuun oikeuttavia tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi siten, etta nykyista merkittavasti suurempi osa kansalaisista olisi
ainakin osakorvausta vastaan oikeutettuja oikeusapuun. Tulorajoja tulisi
ehdotuksen mukaan korottaa 3 000 markalla eli oikeusapua ei myonnettaisi, kun tulorajoja saantelevan asetuksen mukaiset nettotulot olisivat yksinaisella henki!Olla yli 9 000 markkaa ja puolisoilla yli 8 000 markkaa
henki!Olta. Koska oikeusapujarjestelman laajentamista kattamaan keskituloisetkin kansalaiset ei ole perusteltua toteuttaa vahavaraisten kustannuksella, toimikunta ehdottaa oikeuden korvauksettomaan oikeusapuun
sailyvan entisella tasolla. Oikeus korvauksettomaan oikeusapuun olisi
yksinaisella henki!Olla silloin, kun hanen nettotulonsa olisi nykyisen 3 900

21

Oikeusapujarjestelman jatkokehittamistoimikunnan mietintO (KM 1999:7).
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markan sijasta 4 000 markkaaja puolisoilla nykyisen 3 100 markan sijasta
3 200 markkaa henkiloa kohden.
Omavashtujarjestelma sailyisi rakenteellisesti entisellaan eli avustajan palkkiostaja kulukorvauksesta laskettava prosentuaalinen omavastuuosuus on sita suurempi mita parempi edunsaajan taloudellinen asema on.
Osakorvausta vastaan saadun oikeusavun alhaisimmaksi omavastuuprosentiksi ehdotetaan 20 nykyisen 25 sijasta. Jotta kyse olisi yhteiskunnan
todellisesta eika symbolisesta osallistumisesta keskituloistenkin oikeusavun kustannuksiin, valtion tulisi vastata ylimmassakin oikeusapuun
oikeuttavassa tuloluokassa vahintaan neljasosasta kustannuksia. Taman
vuoksi toimikunta ehdottaa korkeimman omavastuuprosentin laskemista
90 prosentista 75 prosenttiin. Omavastuun vahimmaismaara sailyisi
asteikon tarkistamisesta huolimatta ennallaan eli 300 markassa.
Kun toimikunnan mukaan nykyisten oikeusapuun oikeuttavien
tulorajojen piirissa on aile puolet kotitalouksista, ehdotettu uusijarjestelma
kattaisi arviolta noin 80 prosenttia kotitalouksista.
Toimikunta ehdottaa nykyisen avustajajatjestelman sailyttamista
ennallaan. Ulkoprosessuaalisen oikeusavun antaminen tulisi edelleen
keskiWia ensi sijassa valtion oikeusaputoimistoihin. Oikeusaputoimistoissa
tyoskentelevien oikeusavustajien uudeksi ammattinimikkeeksi ehdotetaan
julkista oikeusavustajaa. Yksityinen avustaja olisi mahdollista maarata
antamaan oikeusapua ulkoprosessuaalisissa asioissa valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 10 §:ssa tarkoitetuissa ns. osoitustilanteissa. Yksityinen avustaja olisi siis mahdollinen silloin, kun yleinen oikeusavustaja on
esteellinen tai ei tyotilanteensa, luottamuspulan tai muun syyn vuoksi voi
antaa oikeusapua. Tuomioistuin voisi lisaksi maarata yksityisen avustajan
jatkamaan tehtavassaan palauttaessaan asian viranomaisen kasiteltavaksi.
Yksityisten lakimiesten oikeutta antaa valtion varoin oikeusapua ehdotetaan laajennettavaksi siten, etta nama voisivat antaa oikeusapua paitsi
yleisissa tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa, myos kaikissa
erityistuomioistuimissa.
Toimikunta ehdottaa oikeusturvavakuutuksen saatamistajulkiseen
oikeusapuun nahden ensisijaiseksi. Jos oikeusavun hakijalla on kysymyksessa olevan asian kattava oikeusturvavakuutus, oikeusapua voitaisiin
myontaa vain silta osin kuin kustannukset ylittavat vakuutusyhtion korvausvelvollisuuden ylarajaksi vakuutussopimuksessa maaritellyn enimmaiskorvausmaaran. Kuitenkin, jos hakija on taloudellisen asemansa
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perusteella oikeutettu oikeusapuun korvauksetta, voitaisiin oikeusapu
myonUUi myos vak:uutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. 22
Toimikunta pittia tarpeellisena muuttaa myos oikeudenktiyntiasiamiestti ja -avustajaa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Ehdotuksen
mukaan ntiissti tehttivissti voisivattoimia patistitintoisesti vain asianajaja tai
muu oikeustieteen kandidaatin tai siHi vastaavan aikaisemman tutkinnon
suorittanut rehellinen ja muutoin tehttivtitin sopiva ja kykenevti ttiysiikainen henkilo, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei
ole rajoitettu. A vustajaktiyttinnossa ttima uudistus ei kuitenkaan aiheuttaisi
suuria muutoksia; esimerkiksi maksuttomissa oikeudenkaynneissti avustajista vain noin prosentti on viime vuosina ollut muita kuin lakimiehia.

22

Ks. oikeusturvavakuutuksesta seuraava Juku.

Oikeusturvavakuutus
1
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Yleista

Oikeusturvavakuutuksel\a tarkoitetaan asianajo- ja oikeudenkayntikulujen
turvaamiseksi otettua vakuutusta. Yksityinen oikeusturvavakuutus otettiin
Suomessa kayttoon vuonna 1968. 1 Vakuutuskorvauksia haettiin alkuun
suhteellisen vahan, mutta nykyisin oikeusturvavakuutus on kansalaisten
oikeusturvan kannalta keskeinen tekija. Oikeusturvavakuutuksesta on
viime vuosina korvattu enemman oikeudenkayntikuluja kuin maksutonta
oikeudenkayntia koskevan lain nojalla.
Oikeusturvavakuutus on nykymuodossaan vapaaehtoinen vakuutus,
joka kuuluu osana tai on mahdollista liittaa koti-, kiinteistO-, auto-, vene-,
yritys- ja maatilavakuutuksiin. Oikeusturvavakuutuksen voi myos ottaa
erillisena vakuutuksena tai erilaisina yhteisojen ryhmavakuutuksina.
0 ikeusturvavaku utuks ia saantelevat vakuutussopimus laki
(54311 994) ja laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista ( 1063/1993).
Kyseiset lait eivat kuitenkaan maarittele vakuutuksen korvauspiiria tai
korvattavia kustannuksia, vaan saantelyn kohteena ovat lahinna sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. 2
Oikeusturvavakuutukset ovat soveltamisalaltaan rajoitettuja, eivatka
ne kata kaikkia oikeudellisia asioita. Koska kyseessa on vapaaehtoinen
vakuutus, kullakin vakuutusyhtiolla on omat vakuutusehtonsa. Vakuutussopimuksissa maaritellaan se, millaisia riita-, rikos- ja hakemusasioista
aiheutuvia oikeudenkayntikuluja korvataan, mika on asiakkaan omavastuu
ja mika on korvattavien kulujen maara. Kaytannossa oikeusturvavakuutukset ovat lahes samansisaltoisia kaikilla vakuutusyhtioilla, koska yhtiOt

1
Oikeusturvavakuutuksen juuret ulottuvat vuosisadan alun Ranskaan. Ruotsissa
oikeusturvavakuutus otettiin kayt!Oon vuonna 1961. Ks. Jokela, A. 1995. Oikeudenkayntikulutja maksuton oikeudenkaynti.

2

Heinakuun alusta vuonna 1995 voimaan tulleessa vakuutussopimuslaissa saadetaan
mm. osapuolten tietojenantovelvollisuudesta, vakuutuksen maksamisestaja menette1ysta
korvaustilanteessa. Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista taydentaa vakuutussopimuslakia ja silla lainsaadantOmme saatettiin vastaamaan Euroopan yhteison
oikeusturvavakuutusdirektiivia (87/344/ETY). Laki ei tosiasiassa aiheuttanut voimaan
tullessaan mitaan muutoksia Suomen vakuutuskaytantoon (ks. Oikeudenkayntiku1utoimikunnan loppumietinto 1998:8). Lain tarkein saannos koskee vakuutetun oikeutta
val ita asiamiehekseen kuka tahansa asianajaja tai lakimies. Lisaksi laki sisaltaa velvoitteet maaritella yhdistelmavakuutuksiin liittyvan oikeusturvavakuutuksen keskeinen
sisalto vakuutuskirjassaja infonnoida asiakasta muutoksenhakukeinoista erimielisyystapauksissa.
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kayttavat sopimuksissaan paaosin Suomen Vakuutusyhtioiden Keskusliiton malliehtoja. Kotivakuutus on yleisin vakuutusmuoto, johon yksityishenkiloiden oikeusturvavakuutus on liitetty. Seuraavassa selostetaankin
oikeusturvavakuutuksen ehtoja sellaisina kuin kotivakuutukseen liittyvan
oikeusturvavakuutuksen malliehdot ne maarittelevat.
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun valttamattomat
ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkayntikulut, jotka ovat aiheutuneet
lakimiesavun kaytosta vakuutetun yksityiselamaan liittyvissa riita-, rikosja hakemusasioissa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat karaja-, asunto- ja
maaoikeudessa seka niiden muutoksenhakuasteissa tai valimiesmenettelyssa kasiteltavat asiat. Hallinnollisissa viranomaisissa, hallintotuomioistuimissaja erityistuomioistuimissa (lukuun ottamatta maaoikeutta) kasiteltavat asiat on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.
Korvauspiirin ulkopuolella ovat myos mm.
avioeroon ja yhteiselaman lopettamiseen liittyvat vaatimukset seka
lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat niista ensi
kertaa paatettaessa,
uskotun miehen, pesanjakajan tai pesanselvittajan maaraaminen,
elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvat asiat,
tyohon, toimeen tai virkaan liittyvat asiat,
asiat, jotka liittyvat panttaukseen, takaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten tekemasta velasta,
ulosmittaus-, velkajarjestely-, konkurssi- ja yrityssaneerausasiat.
Oikeusturvavakuutus oli aiemmin maksutonta oikeudenkayntia kattavampi, koska se korvasi myos vastapuolelle mahdollisesti maksettaviksi
tuomittavat oikeudenkayntikulut. Vuonna 1995 voimaan tulleen oikeusturvavakuutuksen ehtouudistuksen jalkeen vastapuolelle maksettavaksi
tuomittuja oikeudenkayntikuluja ei paasaantoisesti enaa korvata. 3 Vakuutuksesta ei myoskaan korvata yleista oikeudellista neuvontaa, oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia
eika syytetyn oikeudenkayntikuluja syyttajan ajamassa rikosasiassa, vaikka
syyte hylataan. Kustannukset muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen
korvataan vain, mikali valituslupa myonnetaan.

3

Ehtomuutoksella pyrittiin estiimiiiin tuomioistuinten ruuhkautumista siten, ettei
vakuutuksen turvin kiiynnistettiiisi turhia oikeudenkiiyntejii. Muutoksen tavoitteena oli
myos kansalaisten sovintohalukkuuden lisiiiiminen, joka siniinsii tukee myos vuoden
1993 alioikeusuudistuksen tavoitteita sovintojen edistiimiseksi.
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2

Oikeusturvavakuutus ja vahinkotapahtumat
1990-luvulla

Suomen VakuutusyhtiOiden Keskusliiton mukaan arviolta noin 70-75
prosentilla kotitalouksista on voimassa oleva oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavahinkojen lukumaarastaja maksetuista korvauksista ei ole saatavilla
erillisia tilastotietoja ennen vuotta 1993, koska vakuutus oli muiden
vakuutusten liitannainen. Vuodesta 1993 Vakuutusyhtioiden Keskusliitto
on kerannyt oikeusturvavakuutusta koskevia tilastotietoja viidelta suurimmalta vakuutusyhtiolta. Nama tiedot osoittavat, etta oikeusturvavahinkojen
maara nousi tuntuvasti taloudellisen taantuman seurauksena, mutta on
nyttemmin alittanutjo lamaa edeltaneenkin tason. Oikeusturvavahinkojen
lukumaarat vakuutusmuodoittain vuosina 1993-1998 on esitetty kuviossa
56.
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Oikeusturvavakuutuksesta korvattujen tapahtumien m1Hirat 19931998

* Yksityisvakuutus sisaltaa koti-, maatila-, vene- ja ammatinharjoittajien oikeusturvavakuutukset seka kiinteistOvakuutuksen. Tiedot pemstuvat Suomen Vakuutusyhtioiden
Keskusliiton tilastoihin, jotka on laadittu A-Vakuutuksen, Pohjolan, Sampo-ryhman,
Tapiolan ja Yrittajain Fennian antamien tietojen pemsteella.
Oikeusturvavahinkotapahtumien maara on vahentynyt runsaalla neljanneksella vuodesta 1993. Suhteellisesti eniten, eli aile puoleen, ovat vahentyneet
autovakuutukseen liittyneet oikeusturvavahingot. Yksityisvakuutuksiin
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liittyneet oikeusturvavahingot ovat vahentyneet runsaan neljanneksen ja
yritysvakuutukseen liittyneet vajaan viidenneksen vuodesta 1993. Kaikkien
oikeusturvavahinkojen maara vaheni suhteellisesti eniten vuonna 1997.
Vaikka oikeusturvavakuutuksesta korvatut vahingot ovat vahentyneet vuodesta 1993 lahtien, vakuutusten korvauskulut ovat edelleen
suhteellisen korkeat. 4 Tama ilmenee kuviosta 57.

Kuvio 57 Oikeusturvavakuutuksesta maksetut korvaukset (1 000 mk) 19931998

Oikeusturvavakuutuksen korvauskulut nousivat vuodesta 1993 vuoteen
1996 kaikkiaan runsaalla viidenneksella. Korvauskulujen kasvu johtui
lahinna yksityisvakuutusten oikeusturvavahinkojen korvauskulujen maaran
kasvusta. Vuonna 1997 korvauskuluissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, mutta vuonna 1998 kulut vahenivat runsaat kymmenen prosenttia
edellisesta vuodesta.
Oikeusturvavahinkojen maaran vahenemisenja toisaalta maksettujen korvauskulujen kasvun seurauksena vakuutuksesta maksetut keskimaa-

4

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun
valttamattomat ja kohtuulliset asiamiehen kiiytosta ja todistelusta aiheutuneet kustannukset vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmaaraan asti,joka on tavallisimmin 50 000
markkaa. Korvattavista kustannuksista vahennetaan vakuutetun omavastuuosuus, joka
on yleensa 15 prosenttia, mutta kuitenkin vahintaan vakuutuskirjaan merkitty maara,
esimerkiksi 1 000 markkaa. Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkayntikulut
maiiraytyvat oikeudenkaymiskaaren 21 Juvun ja oikeudenkaynnista rikosasioissa
annetun lain oikeudenkayntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.
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raiset korvauskulut ovat nousseet vuodesta 1993. Tama ilmenee kuviosta
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Kuvio 58 KeskimiUiraiset korvauskulut asiaryhmittiiin 1993-1998

Vuodesta 1993 vuoteen 1997 keskimaarainen oikeusturvavakuutuksen
perusteella maksettu korvaus on noussut yli 60 prosenttia. Suhteellisesti
eniten (72 %) ovat nousseet yksityisvakuutuksiin liittyneiden oikeusturvavakuutusten keskimaaraiset korvauskulut. Autovakuutuksiin liittyneiden
vakuutusten osalta nousua oli 52 ja yritysvakuutuksiin liittyneiden osalta
34 prosenttia. Vuonna 1998 vahinkotapahtumien korvauskulut vahenivat
ja tama nakyy myos vakuutusten keskimaaraisissa korvauksissa. Suurimmillaan keskimaaraiset korvauskulut ovat yritysvakuutuksiin liittyvissa
vahinkotapahtumissaja pienimmillaan autovakuutuksiin liittyvissa oikeusturvavahingoissa.
Oikeusturvavahinkojen keskimaaraiset kulukorvaukset nayttavat
alevan alhaisemmat kuin oikeudenkayntikulut keskimaarin. Esimerkiksi vuonna 1995 paakasittelyyn edenneissa riita-asioissa tuomittuj en kul ukorvausten keskiarvo o li 19 3 14 markkaa, kun taas
oikeusturvavakuutuksen perusteella maksetut korvauskulut olivat
keskimaarin 9 837 markkaa. Vertailussa on kuitenkin otettava
huomioon se, etta karajaoikeuksissa tuomittujen kulukorvausten
keskiarvossa ovat mukana myi:is esimerkiksi tyi:isopimussuhdettaja
konkurssia koskevat jutut, joissa tuomitut kulukorvaukset ovat
huomattavasti keskimaiiriiista korkeammat ja joista aiheutuneet
oikeusturvavahingot eivat toisaalta kuulu tavanomaisen kotivakuutukseen liitetyn oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin. Tuomittujen kulukorvausten keskiarvo esimerkiksi lainaa ja luottoa koskevissa asioissa oli 13 000, perheoikeudellisissa asioissa noin 12 600,
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perinti:iaja testamenttia koskevissa noin 28 000 ja vuokraa koskevissa asioissa noin 8 400 markkaa. 5

3

Kuluttaj ien Vakuutustoimiston j a
Vakuutuslautakunnan kasittelemat asiat

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asiamiehen kohtuullinen palkkio ja
valttamattomat kulut. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta maariteltaessa
huomioon otetaan riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus seka
suoritetun tyon maaraja laatu. Mikali palkkion kohtuullisuudesta ei paasta
yksimielisyyteen asianajajan ja vakuutusyhtion kesken, voi kumpikin
osapuoli saattaa asian Suomen Asianajajaliiton ja Vakuutusyhtioiden
Keskusliiton yhteisen palkkioerimielisyyksia kasittelevan lautakunnan
kasiteltavaksi, jonka tehtavana on antaa suositusluontoisia lausuntoja.
Viime vuosina palkkioerimielisyyksia kasitteleva lautakunta on ratkaissut
vuosittain noin 15 asiaa.
Vuonna 1971 toimintansa aloittaneen vakuutusalan sopimuspohjaisen kuluttaj aorganisaation puitteissa toimivat Kuluttaj ien vakuutustoimisto
j a Vakuutuslautakunta kasittelevat myos oikeusturvavakuutuksiin liittyvia
kysymyksia. 6

5

6

Ks. Juku III. A siina olevine viitteineen.

Vakuutusalan kuluttajaorganisaation muodostavat Kuluttajien vakuutustoimisto,
Vakuutuslautakuntaja Kuluttajien vakuutustoimiston hallitus. Jarjestelyn sopijapuolina
ovat Kuluttajavirasto ja Suomen Vakuutusyhtioiden Keskusliitto.
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Kuvio 59

Kuluttajien vakuutustoimistossaja vakuutuslautakunnassa kasitellyt
oikeusturvavakuutusasiat 1991-1998

Kuluttajien vakuutustoimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia ja elinkeinon- ja
ammatinharjoittajia vakuutusasioissa seka ennen vakuutuksen ottamista
etta sen jalkeen. 7 Kuluttajien vakuutustoimistoon on viime vuosina tullut
vuosittain 7 500-9 000 yhteydenottoa,joista alle viisi prosenttia on koskenut oikeusturvavakuutusta.
Vakuutuslautakunnan tehtavana on kasitella vakuutussuhteeseen
perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia
erimielisyyksia. Lautakunta antaa vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkarsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtion seka tuomioistuimen pyynnosta suositusluontoisia lausuntoja. Vakuutuslautakunnalle
viime vuosina tulleista lausuntopyynnoista no in 10-15 prosenttia on
koskenut oikeusturvavakuutusta.

4

Tulevaisuuden nakymia

Vuonna 1995 voimaan tulleet oikeusturvavakuutusten ehtojen muutokset
ovat lisanneet oikeudenkaynnin asianosaisen kuluriskia. Oikeusturvavakuutuksen kehittiimistii on ehdotettu yhtenii ratkaisuna tilanteisiin, joissa

7

Kuluttaj ien vakuutustoimiston toimialaan kuuluvat vapaaehtoiset vakuutukset,
lakis1Hiteinen tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutusja ymparistovahinkovakuutus. Toimisto ei kasittele lakisaateista eHikevakuutusta, lakisaateista sairausvakuutusta eika tyottomyysvakuutusta koskevia asioita.
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kansalaiset- erityisesti keskituloiset, j otka eivat tayta j ulkisen oikeusavun
edellytyksia- eivat enaa uskalla ryhtya kuluriskinjohdosta oikeudenkayntiin, vaikka perusteltu syy oikeudenkaynnille olisikin olemassa. Muun
muassa eduskunnan lakivaliokunta totesi oikeusapulakia koskevassa
mietinnossaan (La VM 17I 1997 vp. ), etta oikeusturvavakuutuksen kohdentumista ja kattavuutta tulisi miettia uudelleen nimenomaan keskituloisten
kansalaisten oikeusturvan nakokulmasta.
Selvittaessaan lainsaadannollisiaja muita mahdollisia keinoja,joilla
oikeudenkaynnista asianosaisille aiheutuvia kustannuksia voitaisiin vahentaa, oikeusministerion syyskuussa 1997 asettama oikeudenkayntikulutoimikunta tarkasteli myos oikeusturvavakuutuksen asemaa ja merkitysta.
Toimikunnan mietinnossa (KM 1998:8) todettiin, etta oikeusturvavakuutuksen kohdentamiseen ja kehittamiseen liittyvia kysymyksia ei voida
ratkaista lainsaadantOteitse, ellei oikeusturvavakuutusta saadeta lakisaateiseksi. Tata toimikunta ei kuitenkaan pitanyt tarkoituksenmukaisena.
Mietinnossa todettiin edelleen, etta vapaaehtoisena vakuutuksena oikeusturvavakuutuksen kehitUimisvastuu on vakuutusyhtioilla,joiden tuotekehittelyyn yhteiskunnanja asiakkaiden taholta tulevan palautteen tulisi sinansa
vaikuttaa. Toimikunta totesi myos, etta oikeusturvavakuutus ja julkinen
oikeusapujarjestelma ovat toisiaan taydentavia jarjestelmia, joiden keskinaista suhdetta ei ole tarvetta saannella esimerkiksi niin, etta julkinen
oikeusapujarjestelma olisi kaytettavissa vain niissa tapauksissa, joissa
henki!Olla ei ole oikeusturvavakuutusta tai oikeudenkaynnin kustannuksia
ei vakuutuksen korvauspiirin rajausten vuoksi korvata vakuutuksen perusteella.
Oikeusapujarjestelman jatkokehittamistoimikunta katsoo marraskuussa 1999 julkistetussa mietinnossaan (KM 1999:7), etta oikeusturvavakuutuksen ja julkisen oikeusavun subteen saantely on tarpeellinen. Nain
juuri siksi, etta kysymys on talla hetkella saantelematOn, jonka vuoksi
julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen valista suhdetta koskeva
oikeustila on epaselva. Toimikunta pitaajo periaatteellisista syista tarkeana, etta lailla saanneltaisiin siita, mika merkitys oikeusavun kustannukset
kattavalla vakuutuksella tulisi olla arvioitaessa oikeutta julkisin varoin
kustannettavaan oikeusapuun. Toimikunta perusteli nakemystaan muun
muassa silla, etta julkisin varoin kustannettavan oikeusavun edellytyksia
arvioitaessa kansalaisen taloudelliseen asemaan vaikuttavien seikkojen
huomioon ottamisesta on muutoinkin olemassa varsin yksityiskohtaiset
saannokset. Kaikkiaan kaytannon oikeuselamassakin tulkintaongelmia
aiheuttaneet epaselvyydet siita, mika merkitys julkisen oikeusavun edellytyksia ja tarvetta harkittaessa tulisi olla silla, eWi hakijalla olisi oikeus
saada oikeudellisen apunsa kustannukset tai merkiWiva osa niista katetuksi
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vakuutuksestaan, edellyttavat toimikunnan mukaan saantelya. Tulkintaongelmia on aiheuttanut myos se kumpaajarjestelmista- oikeusturvavakuutusta vaijulkista oikeusapua- olisi pidettava ensisijaisenaja voiko hakija
hyodyntaa niita kumpaakin, milia edellytyksilla ja milta osin. Vaikka
kaytannossa oikeusturvavakuutusta toimikunnan mukaan kaytetaankin
useimmiten ensisijaisesti j ulkiseen oikeusapuun nahden, saantely nahdaan
tarpeelliseksi paitsi periaatteellisista syista, myos noudatettavan kaytannon
yhdenmukaistamiseksi ja tulkintaongelmien ratkaisemiseksi.
Toimikunta paatyi mietinnossaan ehdottamaan oikeusturvavakuutuksen saatamista julkiseen oikeusapuun nahden ensisijaiseksi - samoin
kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 8 Jos julkista oikeusapua hakevalla
on kyseisen asian kattava oikeusturvavakuutus, oikeusapua ei ehdotuksen
mukaan myonnettaisi. Koska jarjestely vastaisi varsin pitkalle jo vallitsevaa kaytanti:ia, ei uudistuksella tulisi toimikunnan mukaan olemaan merkittavia vaikutuksia vakuutusyhtioiden korvausmenoihin eika toisaalta
julkisen oikeusavun kustannuksiin. Toisaaltajulkista oikeusapua voitaisiin
toimikunnan esityksen mukaan myontaa vakuutuskorvauksen enimmaismaaran ylittaviin kustannuksiin. Julkista oikeusapua voitaisiin ehdotuksen
mukaan myontaa myos vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseksi, jos
hakija olisi taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu korvauksettomaan julkiseen oikeusapuun. Nailta osin toimikunta arvioi julkisen oikeusavun hakemisen - ja mahdollisesti myos kustannusten - jossain
maarin lisaantyvan.

8

Julkista oikeusapua ei Ruotsissa myonneta, jos hakijalla on tai jos hakijalla ottaen
huomioon hanen muu vakl!Utusturvansa tai taloudellisetja henkilokohtaiset olosuhteensa olisi pitanyt oil a oikeusturvavakuutus. Norjassa julkista oikeusapua ei ann eta ilman
erityisi a syita hakijalle, jolla on kokonaan tai osittain oikeudellisen avun kustannukset
kattava oikeusturvavakuutus. Tanskassa oikeusturvavakuutus on ensisijainenjulkiseen
oikeusapuun nahden; maksuton oikeudenkaynti kattaa vain sellaiset jutusta aiheutuvat
kustannukset, joita ei kateta oikeusturva- tai muusta vakuutuksesta. (KM 1999:7).

IV OIKEUSOLOISTA
..
..
ERAILLA ELAMANALUEILLA
Kokonaiskuvan hahmottaminen oikeusoloista ihmisten arkielaman tasolla
on haastava tehtava. Se edellyttaisi eri elamanalueidenja niilla kohdattavien oikeusongelmien kattavaa tarkastelua. Sosiaalista todellisuutta olisi
tarkasteltava suhteessa voimassa olevaan oikeuteen. Eri osa-alueita olisi
hyva tarkastella myos kriittisesti sen val ossa, miten oikeussaantely toteutuu
tosiasiassa ja milia tavoin erilaiset oikeudelliset instituutiot seka oikeussuojakeinot toimivat kaytannossa.
Oikeusolot-katsausta laadittaessa ei ole pyritty tallaiseen eri elamanalojen kattavaan kasittelyyn. Kohdetta on ollut pakko rajata. Tarkastelun kohteeksi on valittu eraita ihmisten arkielaman kannalta keskeisiksi
arvioituja osa-alueita: Naita ovat: A) asuminen, B) velkaantuminen,
C) perhesuhteet ja lapsen asema seka D) kuluttajansuoja. Valinta on
perustunut naiden osa-alueiden merkitykseen seka siihen, etta niihin
liittyvia teemoja on sisaltynyt Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusohjelmiin.
Mainittujen, paljolti yksityisoikeuteen painottuvien aihealueiden
ulkopuolelle jaa useita oikeusolojen kannalta huomionarvoisia lohkoja.
Naita ovat esimerkiksi tyoelaman tai elinymparist6n oikeuskysymykset
seka kansalaisen asema suhteessajulkiseen valtaan yleensa seka erityisesti
erilaistenjulkisesti tuotettujen tai rahoitettujen palvelujen kayttajana. Naita
aloja on kuitenkin katsauksessa joiltain osin valaistu eri instituutioiden
toiminnan tarkastelun yhteydessa. On myos huomattava, etta oikeusjarjestyksen perinteisiin sisaisiin jaotteluihin - esimerkiksi yksityisoikeus,
julkisoikeus, rikos- ja prosessioikeus - nojautuva nakokulma soveltuu
melko huonosti moniin nykyajan oikeussaantelylle tyypillisiin lainsaadant6ratkaisuihin. Monessa tapauksessa samassa saadoksessa - tai ainakin
samalla elamanalalla - tyypillisesti yksityisoikeudelliseen saantelyyn
sisaltyy myos viranomaisvalvontaa, oikeussuojamenettelyaja rikosoikeu-
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dellisia seuraamuksia koskevia saannoksia. Tama tu1ee esiin myosjaljempana tarkasteltavien elamanalueiden yhteydessa.

A

ASUMINEN

Huoneenvuokra

Ari Saarnilehto & Marjukka Litmala

Huoneenvuokraa koskeva 1ainsaadant0 uudistettiin vuonna 1995. Asuinhuoneiston vuokrauksesta saadettiin oma Iaki (31.3.1995/481) ja muita
huoneenvuokrasuhteita koskevat saannokset sisallytettiin Iakiin 1iikehuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/482). Uudet lait tulivat voimaan
toukokuun alusta 1995. Asuinhuoneistojen vuokrauksessa siirryttiin
merkittavasti kohti osapuolten vapautta maarata sopimusehdoista. Pitkaan
jatkuneesta vuokrasaantelyjarjestelmasta ja paaosin myos vuokralaisen
valittomasta irtisanomissuojasta luovuttiin. Muutokset tulivat voimaan
taannehtivasti eli myos ennen asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
voimaantuloa tehtyyn sopimukseen sovelletaan sen saannoksia.
Vuokralaisen suojan purkaminen a1koi- tosin vahaisessa maarinjo vuonna 1991 (L huoneenvuokralain muuttamisesta 1990/1184). Seuraavana vuonna saadetty muutos ali jo oleellinen (8/1992), vaikka sita myohemminjonkin verran lievennettiin (63 7/1992). Suuri maara vuokrasuhteita vapautettiin saantelysta. Vuosina 1991 ja 1992 huoneenvuokrariidat
ratkaistiin kuitenkin yleensa vuoden 1987 huoneenvuokralain alkuperaisten saannosten nojalla. Vuosina 1997 ja 1998 sovellettiin jo paaasiassa
vuoden 1995 saannoksia.

1

Huoneenvuokra-asiat tuomioistuimissa

Huoneenvuokra-asiat muodostavat varsin keskeisen jutturyhman kaikista
alioikeuksissa kasiteltavista asioista. Vuosina 1997 ja 1998 noin joka
viides riita-asia on liittynyt huoneenvuokraan. Alioikeuksissa kasiteltyjen
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huoneenvuokra-asioiden mlUirallinen kehitys vuosina 1990-1998 on
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Kuvio 60 Alioikeuksissa kasitellyt huoneenvuokra-asiat 1990-1998

A1ioikeuksissa vuosittain kasiteltyjen huoneenvuokra-asioiden maara
kasvoi merkittavasti kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla. Tamajohtui
lahinna huoneenvuokrasaatavaa koskevien velkomusten maaran kasvusta.
SamaHa saatavaa koskevien asioiden suhteellinen osuus kaikista
huoneenvuokra-asioista nousi vuoden 1990 noin 40 prosentista vuoden
1993 vajaaseen 60 prosenttiin. Kehitys myotaili kuluvan vuosikymmenen
alussa alioikeuksissa kasiteltyjen riita-asioiden yleisempaa trendia; yhteiskunnan epasuotuisan taloudellisen kehityksenja velkaongelmien seurauksena kaikkien velkomusasioiden maara- ja tata kautta myos ylipaataan
riita-asioiden maara - kasvoi.
Muiden kuin velkomusta koskevien huoneenvuokra-asioiden maara
kaantyi Iaskuun vuodesta 1993. Erityisesti huoneenvuokraoikeuden menettamista tai purkamista koskevat jutut vahenivat. Nailta osin jo vuodesta
1993 Iaskusuuntainen kehitys viittaa siihen, ettei taustalla ole pelkastaan

1

Vuosien 1990-1993 lukuihin sisliltyvlit myos maksamismlilirliysmenettelyssli ratkaistut
huoneenvuokra-asiat. Vuosien 1992 ja 1993 osalta ei kuitenkaan ole tlismallistli tie to a
siitli, kuinka paljon huoneenvuokrasaatavia on klisitelty maksamismi:Uiraysmenettelyssa.
Tasta johtuen kuviossa on kaytetty vuosien 1988-1991 lukuihin perustuvaa arviota,
jonka mukaan noin kolme prosenttia kaikista maksamismliarayksista on koskenut
huoneenvuokrasaatavaa. Maksamismaaraysmenettely lopetettiin alioikeusuudistuksen
yhteydessa joulukuussa 1993 ja entiset maksamismaaraysasiat tulivat osaksi yleista
siviiliprosessimenettelya.
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vuonna 1993 toteutettu alioikeusuudistus. Viime kadessa on kuitenkin
vaikea tasmentaa sita, miss a maarin eri tekijat eli huoneenvuokrasiiantelyssa tehdyt uudistukset, yhteiskunnalliset muutoksetja alioikeusuudistus ovat
vaikuttaneet huoneenvuokra-asioiden maaralliseen ja sisiillolliseen kehitykseen.2
Vuodesta 1996 Hihtien myos huoneenvuokrasaatavaa koskevien
asioiden maara on ollut laskusuuntainen. Toisaalta huoneenvuokrasaatavaa
koskevienjuttujen osuus kaikista huoneenvuokra-asioista on ollut edelleen
jatkuvassa kasvussa; kun osuus vuonna 1993 oli vajaat 60 prosenttia,
vuonna 1995 se oli noin 80 ja vuosina 1997 ja 1998 jo hieman vajaat 90
prosenttia kaikista alioikeuksien huoneenvuokra-asioista. Vuosina
1997-1998 ymmarreWivasti valtaosa huoneenvuokra-asioista, noin 95
prosenttia, on ratkaistu kirjallisessa valmistelussa. Kasittelyaika kaikkien
huoneenvuokra-asioiden osalta on ollut alioikeuksissa keskimaarin noin
kaksi kuukautta.
Hovioikeuksissa ratkaistiin vuonna 1996 yhteensa 355, vuonna
1997 316 ja vuonna 1998 yhteensa 212 huoneenvuokraa koskevaa asiaa.
Hovioikeus muutti alioikeuden ratkaisua vuonna 1996 runsaassa kolmanneksessa (3 7 %), vuonna 1997 no in neljanneksessa (26%) ja vuonna 1998
jalleen noin kolmanneksessa (34 %) tapauksista. Huoneenvuokra-asioiden
keskimaarainen kasittelyaika on ollut hovioikeuksissa riita-asioiden
keskimaaraista kasittelyaikaa (noin 8 kk) selvasti lyhyempi eli noin viisi
kuukautta. Ajallisesti pulmallisimpia ovat olleet vuokran korottamista
koskevat huoneenvuokrajutut, joiden kasittely hovioikeuksissa on vienyt
keskimaarin noin yhdeksan kuukautta.

2

Asuminen omistusasunnoissa yleistyi yhteiskunnan taloudellisen nousukauden myoUi
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa, mutta vaheni jalleen Iaman seurauksena 1990-luvun
puolivalin tienoilla. Omistusasumisen osuus asuntojen hallintapemsteista oli vuonna
1980 61, vuonna 1990 67 ja vuonna 1998 60 prosenttia . Vuokra-asuntojen osuus on
puolestaan kasvanut 1990-luvun kuluessa, vuonna 1990 osuus ali 22, vuonna 1995 27
ja vuonna 1998 30 prosenttia. Vuokra-asumisen kehitysta arvioitaessa on toisaalta
otettava huomioon myiis se, etta virka- tai tyiisuhdeasunnoissa asuminen on vahentynyt.
Vuokra-asuntojen ja virka- tai tyosuhdeasuntojen yhteenlaskettu osuus asunnoista on
kuitenkin kasvanut vuosikymmenen vaihteesta, vuonna 1990 osuus ali 25, vuonna 1995
30 ja vuonna 1998 32 prosenttia. Koska vuokralla asuminen lisaantyi, vuokrasuhdetta
koskevien oikeudellisten ongelmienkin olisi voinut olettaa 1990-luvulla lis1Ulntyvan.
Oikeustilastojen valossa huoneenvuokra-asioiden maara on kuitenkin viime vuosina
vahentynyt (ks. edella). Uudet asumismuodot ovat puolestaan yleistyneet varsin hitaasti;
asumisoikeusasuntojen osuus asunnoista ali vuonna 1995 0,2 ja vuonna 1998 0, 7
prosenttia. (Tilastokeskus 1999).
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Korkeimpaan oikeuteen eteni 66 huoneenvuokra-asiaa vuonna
1996, 52 asiaa vuonna 1997 ja 59 asiaa vuonna 1998. Valituslupa myonnettiin vuonna 1996 yhdessa, vuonna 1997 viidessa ja vuonna 1998
kahdessa huoneenvuokra-asiassa.

2

Huoneenvuokra-asiat hovioikeuskayHinnon
val ossa

Turun yliopistossa on selvitetty asuinhuoneistojen vuokrausta koskevaa
viime aikaista oikeuskaytantOa vuosien 1997 ja 1998 hovioikeusratkaisujen
valossa. 3 Vertailuvuosina o1ivat vuodet 1991 ja 1992. Hovioikeudet
toimittavat ratkaisunsa Tunm yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan,
jossa ne lajitellaan ja kortistoidaan. Ratkaisuja on oikeustilastoa vahemman. Syita lienevat ensinnakin kokoelman vapaa saatavuus, jolloin sielta
haviaa tapauksia (esim. Kouvolan HO:n ratkaisut vuodelta 1997 oli kaikki
lainattu),ja toiseksi lajittelun erilaisuus hovioikeuksissaja yliopistolla. Osa
velkomuksista ei ole lajittelun ongelmistajohtuen huoneenvuokrajuttujen
joukossa ja prosessuaalisin perustein ratkaistut jutut (esim. valitus jatetty
tutkimatta) on sijoitettu prosessioikeuteen. Asiallisesti hovioikeuksissa
ratkaistuista jutuista on siten jaanyt puuttumaan lahinna huoneenvuokran
velkomista koskeneita juttuja, joissa on pyritty maksuvelvollisuuden
pienentamiseen tai maksunlykkaykseen.
Hovioikeuksissa ratkaistujen huoneenvuokra-asioiden maara on
vahentynyt miltei kolmannekseen vuosikymmenen alun juttumaarisHi.
Tama kehitys kay hyvin ilmi taulukosta 34.

3

Oikeuskaytantoii koskevan selvityksen teki oik. yo Jenny Virtanen professori Ari
Saamilehdon ohjauksessa. Selvitystyon tuloksia kaytettiin hyvaksi myos Virtasen
syyskuussa 1999 valmistuneessa, vuokra-asuntoj en kosteus- ja homeongelmia kasitelleessa tutkielmassa.
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Taulukko 34 Hovioikeusratkaisut huoneenvuokra-asioissa 1991- 1998
1991
1992
1997
1998
Hovioikeusratkaisut yhteensa
535
537
221
185
- niista
Liikehuoneistoa koskevia yhteensa

Asuinhuoneistoa koskevia yhteensa
- niista
He1singin HO
Ita-Suomen HO
Kouvo1an HO
Rovaniemen HO
Turun HO
Vaasan HO

147

388

172

364
217
36
31
21
64
19

76

145
195
IS
40
24
62
25

49

136
82
II
-

4

8
29
15

55
17
II
II
34
8

Seka asuinhuoneiston etta liikehuoneiston vuokrasuhteita koskevat riidat
ovat vahentyneet vuosikymmenen alusta noin 65 prosenttia. Riitojen
vahentyminenjohtuu osittain lainsaadannon muuttumisesta. 5 Kun vuokralaisen suojaa vahennetaan ja sopimusvapaus saa runsaasti sijaa, mahdollisuudet sopimuksen korjaamiseen tuomioistuimessa vahenevat. Toisaalta
taloudellinen lama toi 1990-luvun a1ussa runsaasti huoneistoja vuokramarkkinoille, mika on omiaan tasapainottamaan vuokrasopimuksen ehtoj a.
Muuttoliike ja asuntokaupan vilkastuminen ovat vaikuttaneet ti1annetta
kirisHivasti erityisesti paakaupunkiseudulla vasta parina viime vuotena,
eika se voi viela nakya hovioikeusratkaisujen maarassa tai laadussa.
Liikehuoneistoa koskevissa huoneenvuokrariidoissa alioikeuden
paatOksesta va1ittaa hovioikeuteen useimmiten vuokra1ainen. Seka vuosikymmenen alussa vuosina 1991-1992 etta vuosina 1997-1998 vain joka
neljannessa tapauksessa va1ittajana oli vuokranantaja. Vuosina 1991 ja
1992 vuokralainen o1i muutoksenhakijana noin 60 prosentissa tapauksista,
kun vuonna 1998 osuus o1i 1askenut noin 50 prosenttiin. Toisaa1ta niiden
liikehuoneistoa koskevien riitojen osuus,joissa molemmat osapuolet olivat
va1ituksen tekijoina on noussut vuosikymmenen alun noin 15 prosentista
vuoden 1998 22 prosenttiin.

4

Kouvolan HO:n huoneenvuokra-asiat vuosilta 1996 ja 1997 ovat kadonneet ratkaisukokoelmasta. Jos juttumaarat ovat olleet Kouvo1an hovioikeudessa y1eisen kehityksen
mukaisia, kateissa on 15-20 huoneenvuokra-asiaa, joista osa koskee liikehuoneistoja.

5

Juttumiiariin on saattanut vaikuttaa myos asioiden kirjaamistapa tuomioistuimissa.
Esimerkiksi vuonna 1991 Helsingin HO :n asioissa on kaksi 26 jutun rypiistii vuokranantajaa vastaan vuokran kohtuullisuudesta. Vuoden 1998 riidoissa puo1estaan on yksi
juttu, jossa oli 38 kantajaa.
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Vuokralainen on myos useimmiten se, joka vie asuinhuoneistoa
koskevan riidan hovioikeuskasittelyyn. 6 Kun vuosikymmenen alussa
vuokranantaja oli valittajanajoka kolmannessa asuinhuoneistoa koskevassa riidassa, osm1s oli laskenut 10-15 prosenttiin vuosina 1997 ja 1998.
Vastaavasti vuokralaisen toimesta hovioikeuteen edenneidenjuttujen osuus
on kasvanut vuosikymmenen alun noin 60 prosentista viime vuosien
runsaaseen 80 prosenttiin. Tama on ymmarrettavaa, koska suurin osa
a1ioikeusjutuista on velkomuksia, joissa vuokralainen hakee maksuaikaa
tai vapautusta. Lisaksi vuokralaisen suojaa on heikennetty lainsaadantouudistusten yhteydessa. Taman vuoksi esimerkiksi vuokran maaraa koskevissajutuissa toivotun tuloksen saavuttaminen on muodostunut huomattavasti
aikaisempaa vaikeammaksi.
Toisaalta asuinhuoneistoja koskevissa riidoissa molemmat osapuolet valittavat hovioikeuteen selvasti harvemmin kuin liikehuoneistoa
koskevissa jutuissa. Kun liikehuoneistoa koskevassa jutussa molemmat
osapuolet ovat valituksen tekijoina joka neljannessa tapauksessa, asuinhuoneiston osalta vastaava osuus on ollut vain 3-6 prosenttia. Tama
johtunee siita, etta liikehuoneistoa koskevan riidan syntyessa taloudelliset
intressit ovat puolin ja toisin esilla ja yhteen juttuun kasataan erilaisin
prosessuaalisin keinoin monia erilaisia ongelmia ratkaistavaksi samalla
kertaa.

3

Erityisesti asuinhuoneiston vuokrauksesta

Vuokran maara ja vuokrasuhteen pysyvyys ovat vuokralaisen kannalta
keskeisia kysymyksia asuinhuoneiston vuokrauksessa. Vuokran suuruus ja
vuokrasopimuksen paattyminen ovat myos niita asioita, joista on perinteisesti riidelty tuomioistuimissa. Muun muassa nama seikat tulevat esiin
tarkasteltaessa taulukkoa 35, jossa asuinhuoneistoa koskevat hovioikeusratkaisut on ryhmitelty asian laadun mukaan.

6

Asuinhuoneistoa koskevissa vuokrasuhteissa vuokralaisena oli hovioikeusaineistossa
Hihes poikkeuksetta luonnollinen henkilo. Yhteiso voi toki olla vuokralaisena, koska
huoneiston kayttotarkoitus ratkaisee, pidetaanko huoneistoa asuntona vai ei. Yhteisot
vuokraavat huoneistoja esimerkiksi tyontekijoidensa asunnoiksi. Hovioikeus-aineistossa
vuosilta 1997 ja 1998 vuokranantajista selva enemmis!O, noin 60% oli oikeushenkiloita. Osakeyhtioita oli vuokranantajista 44-46 % ja muita yhteisoja 15-17 %. Luvut
osoittavat, etta luonnolliset henkilotkin sijoittavat suoraan asuntoihin .
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Taulukko 35 Asuinhuoneiston vuokrausta koskevat hovioikeusratkaisut asian
laadun mukaan 1991-1998
Asia
1991
1992
1997
1998
%
lkm
%
lkm
%
lkm
%
lkm
Irtisanominen + haato
17
4,4
II
3,0
0
0
Irtisanomisen laillisuus
Vuokrasaatava
Purku + haato
- niista
vuokrat maksamatta
hairitseva elama
molemmat em .
muu
Vuokran alennus
Vuokran korotus
Muu
Yhteensa

6
65
141
54
70
7
10
63
39
57
388

1,6
16,8
36,3
13,9
18,0
1,8
2,6
16,2
10,0
14,7
100,0

3
71
148
89
52
3
4
38
32
61
364

0,8

3

2,0

19,8

40
58

27,6

40,6

40,0

14,3

23
31

21,4

0,8

I

0,6

24,5

15,9

1,0

3

2,1

10,4

IS

10,4

8,7

0
29
145

-

16,7
100,0

20,0
100,0

12 8,8
45 33,1
46 33,8
23 16,9
18 13,2
2 1,5
3 2,2
6 4,4
0

-

27 19,9
136 100,0

Vuokrasaatavaa koskevienjuttujen osuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenen alkuun verrattuna. Kun vuonna 1991 hovioikeusratkaisuista noin
joka kuudennessa oli kyse vuokrasaatavasta, vuonna 1998 vuokrasaatavasta riideltiin jo joka kolmannessa tapauksessa. Kaikkiaan vuokralaisten
kyky maksaa vuokraa lienee parantunut jonkin verran noususuhdanteen
aikana. Toisaalta asuntotilanteen ainakin valiaikainen parantuminen on
helpottanut asunnon vaihtamista, mika on vahenti:inyt vuokrasuhteen
purkamista koskevia riitoja. Tahan viittaa myos se, etta vuokrasuhteen
purkamiset vuokranmaksun Jaiminlyonnin perusteella ovat vahentyneet
suhteessa huomattavasti enemman kuin pelkat velkomiset, joissa vuokralainen on yleensa jo muuttanut pois huoneistosta.
Taulukosta 35 ilmenee selvasti myos lainsaadannon muuttuminen.
Vuodesta 1995 lahtien vuokralaisen tehtavana on ollut- aikaisemmasta
poiketen- vieda irtisanomisen laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi. Sen
vuoksi ei enaa kasitella kanteita, joissa vaaditaan irtisanomisen vahvistamista lain mukaiseksi ja vuokralaisen haatamista.
Vuokran korottaminen on irtisanomisen vapauduttua ja vuokrasaantelyn paatyttya mahdollista ilman tuomioistuimen hyvaksymista.
Vuokralaisen valinnanmahdollisuudet ovat suostua korotukseen tai hakea
uusi asunto. Tuomioistuimeen korotukset tulevat kasiteltavaksi vain
selvitettaessa irtisanomisen laillisuutta, koska merkittavin peruste julistaa
irtisanominen tehottomaksi on se, etta vuokrasuhde irtisanotaan vuokran
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tarkistamiseksi ja vaadittu vuokra on kohtuuton. Irtisanomisen laillisuutta
koskevat riidat saattavatkin lisaantya vuokramarkkinoiden kiristyessa ja
vuokrankorotusvaatimusten lisaantyessa.
Muuttunut lainsaadanto nakyy myos vuokran alentamista koskevien
juttujen maarassa. Sopimusvapauden lisaantyminen on vaikeuttanut
vuokran sovittelua ja kohtuullinen vuokrataso on noussut. Sovittelun
onnistumiseen ei ilmeisesti luoteta.
Taulukossa 35 ns. muihin juttuihin sisaltyvat muun muassa huoneiston kuntoa koskevat riidat. Ne muodostanevat myos paaosan taman
ryhman asioista. Esimerkiksi vuosina 1997 ja 1998 hovioikeuksissa
ratkaistiin 35 huoneiston kosteus- ja homevaurioista syntynytta erimielisyytta, jotka paaosin ratkaistiin vuokranantajalle edullisella tavalla.
Edella esitettyyn aineistoon sisaltyi yhteensa 136 asuinhuoneiston
vuokraa koskevaa hovioikeusratkaisua vuodelta 1998. Niista paaosa eli 90
oli sellaisia, joissa vuokralaisen vaitettiin rikkoneen sopimuksen (vuokravelkomuksetja haadot). Suuri osa naista tulee oikeuteen vasta asian ollessa
selva. Vuokralainen pyrkii siella selittamaan, miksi on kaynyt kanteessa
kerrotulla tavalla. Yleensa tama eijohda kanteen hylkaamiseen. Vuokralainen on silloin se henkilo,joka valittaa hovioikeuteen. lrtisanomissuojaaja
vuokran maaraytymista koskevien saannosten uudistaminen on myos
johtanut vuokralaisen aseman huonontumiseen. Sen vuoksi naissakin
asioissa vuokralainen ilmeisesti kokee alioikeuden ratkaisun herkasti
virheelliseksi ja hakee muutosta hovioikeudessa.
LainsaadantOon on lisatty saannoksia,joissajatetaan harkinnanvaraa ratkaisijalle. Tama koskee esimerkiksi uusittua vuokralaisen valitOnta
irtisanomissuojaa. Selkeista irtisanomisperusteista on siirrytty kayttamaan
termeja "pyydettya vuokraa on pidettava kohtuuttomana" ja "irtisanomista
on pidettava muutoin kohtuuttomana". Harkintavallan kasvaessa mahdollisuudet erilaisiin ratkaisuihin tulevat entista suuremmiksi, kunnes uuden
lainsaadannon sisallosta on syntynyt vakiintunut kaytantO. Ei ole mitenkaan erikoista,jos alioikeus ja hovioikeus ovat hyvaksyttavista irtisanomisperusteista tai kohtuullisesta vuokrasta eri mielta.
Vastaavasti purkuperusteet sailytettiin entisina eivatka ne ole
harkinnanvaraisia. Alioikeus ja hovioikeus ratkaisevat silloinjutun tavallisesti samalla tavalla. Juttujen laatua katsottaessa voidaan sanoa, etta
alioikeuden ratkaisujen pysyvyys on suunnilleen sellainen kuin juttujen
luonteesta voisi paatella. Liikehuoneiston vuokraa koskevat jutut ovat
luonteeltaan selvasti hankalampia kuin asuinhuoneistoa koskevat riidat,
joten on ilmeista, etta alioikeuden tuomioita on niissa muutettu selvasti
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asuntojuttuja useammin. Kuviosta 61 ilmenevat vuosien 1997 ja 1998
osalta asuinhuoneiston vuokraa koskevien va1itusten tulokset. 7

1998

1997
0%

20%
1997

o Ei

40%

60%

I

80%
1998

127

104

~Muutettu

13

24

• Kumottu

5

8

muutosta

Kuvio 61

100%

Asuinhuoneiston vuokrausta koskevien hovioikeusvalitusten tulokset

1997-1998

4

Julkisen oikeusavun merkityksesta
huoneenvuokra -asi oissa

A1ioikeuksissa kasitellyissa huoneenvuokra-asioissa myonnetyista maksuttomista oikeudenkaynneista ei ole tarkkoja tilastotietoja. Hovioikeuksissa
niita on Turun yliopiston tekeman se1vityksen (ks. edella) mukaan myonnetty enemman kuin sivii1iasioissa keskimaarin. Vuonna 1998 hovioikeuksissa ratkaistiin yhteensa 5 468 siviiliasiaaja maksuttomia oikeudenkaynteja myonnettiin siviiliasioissa (ml. ve1kajarjestelyasiat) yhteensa 1 565. Nain
maksuttomien oikeudenkayntien suhdeluvuksi saadaan 29 prosenttia.
Hovioikeuksissa vastaava suhdeluku asuinhuoneiston vuokrausta koskevissa asioissa oli 42 prosenttia vuonna 1998. Suhdeluvut olivat samankaltaiset
myos vuonna 1997. Hovioikeuksissa asuinhuoneiston vuokrausta koskevis-

7
Kumoamisen ja muuttamisen erottelussa on kiinnitetty huomiota hovioikeuden
ratkaisun sanamuotoon. Muuttamiseksi on katsottu ratkaisut, joissa osa alioikeuden
tuomiosta on jaanyt voimaan. Kumoamisen jalkeen hovioikeus on ratkaissut jutun
kokonaan uudelleen. Naiden vaihtoehtojen valinen ero voi joskus olla naennainen.

267

JV.A Huoneenvuokra

sa asioissa maksuton oikeudenkaynti nayttaa olevan siis selvasti yleisempi
kuin siviiliasioissa keskimaarin. 8
Karajaoikeuksissa myonnetyissa maksuttomissa oikeudenkaynneissa vain yhdessa prosentissa kaikista tapauksista avustajana on viime
vuosina ollut joku muu kuin lakimies ja vain muutamassa tapauksessa ei
avustajaa ole kaytetty lainkaan. Tilanne on ollut samankaltainen myos
hovioikeuksissa. Turun yliopiston hovioikeusaineistoon perustuva taulukko 36 osoittaa sen, etta lakimiesapu koetaan asuntojen vuokraustakin
koskevien maksuttomien oikeudenkayntien yhteydessa tarpeelliseksi.
Taulukko 36 Maksuttomat oikeudenldiynnitja oikeusavustajat asuinhuoneiston
vuokrausta koskevissa hovioikeusratkaisuissa 1997-1998
Asuinhuoneistoa koskevia ratkaisuja
Maksuttomia oikeudenkaynteja

1997

1998

145
56

136
57

31
2

37
1

0

0

3
16
4

4
12
3

- niissa avustajana
asianajaja
lakiasiaintoi misto
yleinen oikeusavustaj a

OTK
VT
muu

Taulukon 36 jakaumat avustajan patevyyden osalta ovat samansuuntaiset
kuin kaikkiaan seka karajaoikeuksien etta hovioikeuksien maksuttomissa
oikeudenkaynneissa kaytettyjen oikeudenkayntiavustajien jakaumat.
Vuonna 1998 noin 68 prosenttia hovioikeuksien kaikkien maksuttomien
oikeudenkayntien avustajista oli asianajajia, noin 30 prosenttia muita
lakimiehia ja noin prosentti muita avustajia. Ilman avustajaa oikeutta
kaytiin vain vajaassa prosentissa tapauksista. Yleinen oikeusavustaja oli
avustajana vain muutamassa maksuttomassa oikeudenkaynnissa- asunnon
vuokrausta koskevissa jutuissa ei yhdessakaan. Tama johtunee paaosin
oikeusapu-uudistuksesta. Yleiset oikeusavustajat toimivat oikeudenkayn-

8

Hovioikeuksissa vuosittain myonnettyjen maksuttomien oikeudenkayntien kokonaismaara on vahentynyt viimeisten neljan vuoden aikana. Vuonna 1998 maksuton oikeudenkaynti ali hovioikeuksissa yhteensa 7 340 asianosaisella,joista 13,9% riita-asioissa,
2,6% hakemusasioissa, 0,4% ulosottoasioissa, 4,4% yksityishenkilOn velkajarjestelyasioissa ja 78,7% rikosasioissa. Lahes kaikki hovioikeuksissa maksuttomina hoidetut
asiat ovat olleet maksuttomia jo alioikeudessa. Maksuttomista oikeudenkaynneista ks.
Juku III.C.
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tiavustajina maksuttomasta oikeudenkaynnista annetun lain nojalla kesakuuhun 1998 asti. Taman jalkeen yleiset oikeusavustajat ovat toimineet
avustaj ina tuomioistuimissa pelkas@in yleisesta oikeusavusta annetun lain
( 104/1998) nojalla.
Lakimiesavun tarve huoneenvuokra-asioissa on varsin ymmarrettava sopimuksen merkityksen kasvaessa ja vuokralaista suojaavien pakottavien saannosten vahentyessa. Lisaksi oikeudenkayntimenettelyn uudistukset vaikuttavat avustajan tarpeeseen. YlipaaUUin avustajien kayton tuomioistuimissa on ennustettu 1isaantyvan menettelytapojen uudistuttua. 9
Yleisten oikeusaputoimistojen rooli lakimiesavun tarjoajana
huoneenvuokra-asioissa on tilastojen val ossa varsin pieni. Huoneenvuokraasioiden osuus kaikista y1eisiin oikeusaputoimistoihin saapuneista asioista
on koko 1990-1uvun ajan ollut vain noin kolme prosenttia. 10 Vuonna 1996
oikeusaputoimistoihin saapui 2 358, vuonna 1997 2 382 ja vuonna 1998
yhteensa 1989 huoneenvuokra-asiaa. Vuonna 1999 oikeusaputoimistojen
kasite1tavaksi on arvioitu tu1evan runsaat 2 300 huoneenvuokra-asiaa.
Huoneenvuokra-asioiden osuus on varsin ymmarrettavasti ollut hieman
suurempi suurissa keskuksissa ja kaupunkimaisilla alueilla kuin muualla
maassa. Oikeusongelmia huoneenvuokra-asioissa on siis enemman siella,
missa vuokralaisiakin on enemman.
Runsaassa puo1essa (54-57%) viime vuosina oikeusaputoimistoihin saapuneista huoneenvuokratapauksista toimenpiteena on ollut neuvon
antaminen. Pelkka neuvo on riiWinyt huoneenvuokra-asioissa se1vasti
useammin kuin kaikissa oikeusaputoimistoihin saapuneissa asioissa
keskimaarin (36-39 %). Runsaassa neljanneksessa (26-29 %) huoneenvuokratapauksista on laadittu asiakirja. Asiakirjoja on 1aadittu huoneenvuokra-asioissa hieman harvemmin kuin kaikissa asioissa keskimaarin
(31-37% ). Asianajajalle tai toiselle oikeusaputoimistolle on viime vuosina
siirtynyt noin prosentti huoneenvuokra-asioista. Osuus ei poikkea pa1joakaan kaikkien asioiden keskiarvosta.
Hakemusasiana tuomioistuimessa on vii me vuosina kasitelty vajaat
viisi prosenttia oikeusaputoimistoihin saapuneista huoneenvuokrajutuista
ja muu tuomioistuinkasittely on ollut kyseessa no in joka kymmenennessa
tapauksessa. Tuomioistuimiin etenevien huoneenvuokra-asioiden osuus on
ollut selvasti pienempi kuin oikeusaputoimistoissa kasitellyissa asioissa
keskimaarin (21-25 %).
9

10

Ks. luku liLA .
Yleisesta oikeusavusta ks. luku Ill.C.
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Vuonna 1998 alioikeuksiin kanavoitui oikeusaputoimistojen kautta
yhteensa 355 huoneenvuokraa koskevaa asiaa. Samana vuonna alioikeuksissa kasiteltiin yhteensa 24 999 huoneenvuokra-asiaa. Tama tarkoittaisi
sita, etta vain runsaassa prosentissa alioikeuksien huoneenvuokratapauksista yleinen oikeusavustaja toimii asianosaisen, oletettavasti useimmiten
vuokralaisen, apuna. Luku - joka aiempienkin vuosien osalta on samaa
suuruusluokkaa - on hammastyttavan pieni. Toisaa\ta on syyta ottaa
huomioon se, etta paaosa alioikeuksien huoneenvuokraa koskevista
asioista on laadultaan suhteellisen selvia, huoneenvuokrasaatavaa koskevia
tapauksia, joissa lakimiesapu sinansa ei valttamatta tunnu tarpeelliselta.
Tahan saattaisi osaltaan viitata myos se, etta pelkka neuvo on oikeusaputoimistoissa kasitellyissa huoneenvuokra-asioissa selvasti yleisempi kuin
kaikissa kasitellyissa asioissa keskimaarin. Kaikkiaan yleisen oikeusavun
rooli nayttaa kuitenkin- ehka hieman yllattaen- olevan huoneenvuokraasioissa varsin vahainen.

5

Tulevaisuuden nakymia

Asunnon vuokraa koskevia saannoksia on 1900-1uvulla uudistettu moneen
kertaan. Syyna ovat usein olleet o1osuhteiden muuttumiset. Yleensa
1ainsaadannossa on 1isatty pakottavia saannoksia vuokralaisen suojan
parantamiseksi. 1990-luvun alussa kehitys kaantyi ja sopimusvapauden
lisaaminen alkoi. Vuoden 1995 Jaki on U\man kehityksen tulosta. Muuttoliike etelaan ja kaupunkeihin on jalleen huonontanut vuokra-asuntotilannetta erityisesti, kun samanaikaisesti taloudellisen tilanteen kohentuminen
on parantanut mahdollisuuksia hankkia oma asunto,jolloin vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja poistuu markkinoilta. Jos vuokralaisen asemaa pyritaan
suojaamaan en tis in tavoin, odotettavissa on vuokrasuhteen pysyvyyteenja
vuokran maaraan puuttuvia lainsaadantOtoimia.
Riita-asioiden tuleminen hovioikeuteen ja niiden ratkaiseminen
sie11a vie oman aikansa. Niinpa vuosien 1997 ja 1998 jutut ovat suhteellisen tasapainoisten vuokramarkkinoiden ajoilta. Senjalkeen muuttoliikkeen
vastaanottopaikkakunnilla asuntotilanne on muuttunut. Vuokra-asuntojen
niukkuus on tullut esille ja vuokrat ovat nousseet tuntuvasti. Tama voi
vaikuttaa jatkossa riitojen maariin varsinkin, kun lainsaadannossa on
siirrytty vuokralaisen suojaamisesta kohti sopimusvapautta.
Vuokra-asunnon saamisen muuttuminen ongelmaksi saattaajohtaa
myos siihen, etta vuokralainen ei voi vapaaehtoisesti muuttaa huoneistosta
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vuokrasuhteen piUittyessa, koska hanella ei ole uutta asuntoa. HaatOoikeudenkaynnit saattavat taman vuoksi lisaantya. Luultavaa on, etta samalla
puhtaat vuokravelkomukset vahenevat.
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen saatavuuden heikkeneminen
saattaajohtaa myos muuttopaivan siirtamistaja irtisanomisen tehottomuutta koskevien riitojen lisaantymiseen. Luultavaa on, etta tuomioistuimen
kantaa siihen, minkalaisia olosuhteita on pidettava vuokralaiselle kohtuuttomina ja mita hyvaksyWivana irtisanomisen syyna, tullaan testaamaan
ratkaisulinjan selville saamiseksi.
Asunto-oikeuksien lakkauttamista onjo pohdittu. Niiden tarpeellisuus onkin kyseenalainen, koska karajaoikeuden kokoonpanossa on
saadetty erikseen huoneenvuokra-asioista, silla oikeudenkaymiskaaren 2
luvun I §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan karajaoikeus on paatOsvaltainen
huoneenvuokra-asiassa, kun siina on puheenjohtaja ja kolme lautamiesta.
Asunto-oikeuksien lopettamisella ei pitaisi olla vaikutustajuttujen maariin
tai laatuun eika myoskaan ratkaisujen sisaltoon.
Erityinen piirre asuntomarkkinoilla on viime aikoina ollut erilaisten
asumismuotojen yhdistaminen. Tallainen valimuoto on esimerkiksi asumisoikeusasunto, josta on erikseen saadetty om ass a laissaan ( 16.7 .1990/650).
Siina asumisoikeuden haltijan asemaa saannellaan suurelta osin samanlaisin saannoksin kuin asuinhuoneiston vuokraa, mutta lisaksi asukas joutuu
maksamaan asumisoikeusmaksun.
Asumisoikeutta koskevia juttuja ei toistaiseksi ole ollut montaa
hovioikeuksissa. Maksujen laiminlyontia naytetaan kuitenkin arvioidun
samoin kuin vuokralaisenkin kohdalla. Seurauksena on sopimuksen
paattyminen purkamiseen.
Asumisoikeuden ohella markkinoille on tullut omistus- ja vuokraasumisen saantelemattomia yhdistelmia. Kun asunnot eivat ole menneet
kaupaksi, on niiden markkinoimiseksijouduttu kehittamaan uusia keinoja.
Yksi niista on myyda huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista
maaraosuus (esim. 15 %)ja vuokrata huoneiston kayttooikeus heti ostajalle. Lisaksi sovitaan siita, etta myyja kayttaa osakkeiden omistajalle kuuluvia oikeuksia. Omistusoikeus siirtyy ostajalle viimeistaan sovitun ajan
kuluttua, kun han on maksanut koko kauppahinnan. Jos ostajavuokralainen
ei pysty maksamaan vuokraansa, myyjavuokranantajalla on oikeus purkaa
vuokrasuhde. Tallaisen tilanteen varalta sovitut ehdot ovat toistaiseksi
olleet ostajan kannalta ongelmallisiaja han saattaa niiden nojalla menettaa
osan maksamastaan kauppahinnasta. Nain allen vuokrasuhteen paattymisesta saattaa syntya hankalia riitoja ostajan pyrkiessa parantamaan asemaansa.
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Asun1ismuodot ja asuntokaupat 1

Omistusasuminen on Suomessa melko yleista. Vuonna 1997 maan reilusta
2,2 miljoonasta asuntokunnasta 66% asui omistusasunnossaja Suomessa
oli vajaat 1,5 miljoonaa omistusasuntoa. Naista hieman alle puolet
(718 781) ali omistajansa hallinnassa asunto-osakeyhtion osakkeiden
omistuksen perusteella. Hieman yli puolessa tapauksista (750 789) omistuksen kohteena ali talo. Omistusasuminen on kaupunkimaisissa kunnissa
tavallisempaa kuin muualla maassa.
Asuntokauppojen vuosittainen maara on suuri, ja niilla on iso
taloudellinen merkitys osapuolilleen. Vuonna 1998 Suomessa tehtiin noin
65 000 vanhan osakehuoneiston kauppaa. Samana vuonna valmistui
hieman alle 30 000 uutta asuntoa. Vuosina 1996-1998 valmistuneista
uusista asunnoista noin puolet on ollut pientaloissa. Viime vuosina noin 2
prosenttia kotitalouksista on aikonut ostaa varmasti asunnon vuoden
sisalla. Jos mukaan lasketaan ne kotitaloudet, jotka aikovat mahdollisesti
ostaa asunnon vuoden sisalla, osuus on ollut 5-6 prosenttia kaikista
kotitalouksista. Asunnon vaihtoaikeet ovat olleet kerrostaloasunnossa
asuvilla huomattavasti yleisempia kuin omakoti-, pari- tai rivitalossa
asuvilla. Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihinnat ovat nousseet varsin
voimakkaasti 1990-luvun puolivalista lahtien . Lainalla rahoitetussa omistusasunnossa asuneiden kaytettavissa olevista tuloista lahes 30 prosenttia
on mennyt vuonna 1996 asumismenoihin, kun vailla asuntovelkaa olleilla
asumismenojen osuus ali no in I 0 prosenttia.
Asuntokauppa toteutetaan asunnon lajista riippuen eri tavoin.
Kerros- ja rivitalohuoneistojen kauppa toteutetaan tyypillisesti ostamalla
ne asunto-osakeyhtion osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan haluttua
huoneistoa. Omakotitalo voidaan hankkia joko ostamalla se kiinteistO tai
sen vuokraoikeus,jolla talo sijaitsee. Toki tala saatetaan myos rakennuttaa
tai rakentaa itse hankitulle kiinteistolle. Tassa jaksossa ei tarkastella
asumisoikeusasumistaja muita markkinoilla kehitettyja uusia asunnonhankintatapoja.

1

Tamiinjakson tilastotietojen liihde on Tilastokeskus.
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2

Asuntokaupan saantely

Asuntokauppaa koskeva lainsaadanto on suhteellisen tuorettaja sisallollisesti kattavaa. Asunto-osakkeen hankintaan liittyvia oikeuksiaja velvollisuuksia on saannelty asuntokauppalaissa (84311994), joka tuli voimaan
syyskuussa 1995. Laki saantelee seka uuden etta kaytetyn asunnon kauppaa. Uuden asunnon ostajaa on pyritty suojaamaan lain 2luvun saannoksilla, jotka koskevat eraita rakentamisvaiheen aikaisia tapahtumia, kuten
yhtiota koskevien turva-asiakirjojen sailyttamista, asunto-osakeyhtion
taloudellisia sitoumuksia ja rakennussuoritusta turvaavan vakuuden
asettamista. Uuden asunnon kauppaan liittyvista osapuolten velvoitteistaja
niiden rikkomisen seuraamuksista on kuluttajan hyvaksi pakottavat saannokset lain 4 luvussa. Kaytetyn asunnon kaupasta on vastaavat saannokset
lain 6luvussa. Myos nama saannokset ovat monin osin pakottavia kuluttajaostajan hyvaksi. Laki sisaltaa Iisaksi saannokset muun muassa kasirahasta seka asunnon myohemman ostajan oikeudesta vedota asunnon virheeseen asunnon ensimmaista myyjaa kohtaan.
Myos asunto-osakeyhtiolaki (80911991) sisa1taa saannoksia, joilla
on merkitysta asunto-osakkeen kaupan yhteydessa. Ostaja vastaa myyjan
ohella omistusoikeuden siirtymista edeltaneiden kolmen kuukauden
yhtiovastikkeiden suorittamisesta yhtiolle. Yhtion osakkeenomistajalla tai
yhtiolla saattaa olla yhtiojarjestyksen perusteella oikeus lunastaa ostettu
osake tietyn maaraajan kuluessa. Tiettyjen asunnossa olevien vikojen ja
puutteiden korjaaminen kuuluu yhtiolle, mika vahentaa ostajan tarvetta
kaantya niiden perusteella myyjan puoleen.
Asumiskiinteiston kaupan keskeinen saantelyperusta sisaltyy
maakaareen (540/1995), joka tuli voimaan vuoden 1997 alussa. Sen I osa
koskee kiinteistOn saantoaja sisaltaa saannokset muun muassa kauppakirjan muodosta, tiettyjen ehtojen patevyydesta, kiinteist6n virheellisyyden
kriteereistaja seuraamuksista seka ostajan sivullissuojasta. Elinkeinonharjoittajalta asunnon itseaan tai perhettaan varten hankkinutta ostajaa on
suojattu tietyilta osin muita tiukemmin. Maakaaren saannoksia sovelletaan
osin myos silloin, kun kaupan kohteena on kiinteist6n vuokraoikeus ja sill a
sijaitsevat tai sille rakennettavat rakennukset. Taloelementtien kauppaaja
asennusta (ns. talopaketit) seka rakennusurakkaa saannellaan kuluttajansuojalain 9 luvussa (16/1994), joka tuli voimaan vuonna 1994.
Kiinteistonvd!ittdjan toimintaaja han en suhdettaan kaupan osapuoliin on saannelty laissa kuluttajansuojasta kiinteistonvalityksessa
(686/1988). Yksi saantelyn keskeisajatus on suojata molempia kaupan
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osapuolia. Valittajan tulee antaa seka myyjalle etta ostajalle kaikki ne
tiedot, joiden han tietaa tai hanen pitaisi tietaa vaikuttavan kaupasta
paattamiseen. Asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja on saannelty
Iisaksi varsin yksityiskohtaisesti asetuksella (84 7/I 983). Valittaja voi
joutua virheellisen suorituksensa perusteella korvausvastuuseen seka
toimeksiantajaansa etta taman vastapuolta kohtaan. Laissa on saannoksia
myos muun muassa kasirahan vastaanottamisesta ja kiinteistOnvalittajan
oikeudesta palkkioon. Toimeksiantosopimuksen on vastattava kauppa- ja
teollisuusministerion vahvistamaa kaavaa.

3

Oikeussuoj aj arj estelma j a asuntokauppariidat

Asuntokauppaan Iiittyvat konfliktit voidaan yleensa vieda riita-asioina
yleisen tuomioistuimen eli ensi vaiheessa karajaoikeuden kasiteltavaksi.
Kaytettavissa olevien tilastotietojen perusteella ei kyeta arvioimaan tarkasti
karajaoikeuksissa kasiteltyjen, asuntokauppaan tavalla tai toisella liittyvien
riita-asioiden maaria. Joitakin yleispiirteisia huomioita on kuitenkin
mahdollista tehda. Vuonna 1995 paakasittelyyn edenneista riidoista
(N=S 648) noin yksi seitsemasosa koski jonkin hyodykkeen vaihdantaa.
Naissa oli usein kyse asunnoksi ostetun rakennuksen ja kiinteistOn tai
asunto-osakkeiden kaupasta.2 On mahdollista, etta asuntokauppaa koskevat
riitaisuudet ovat lisaantyneet taman jalkeen, uuden Iainsaadannon myota.
Tasta ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa. Voitaneen kuitenkin varovaisesti
arvioida, etta vuosittain karajaoikeuksissa etenee paakasittelyyn ainakin
muutamia satoja asuntokauppaan Iiittyvia riita-asioita. Lisaksi suurehko
maara riitoja todennakoisesti ratkeaajo ennen paakasittelya, asian kirjallisen tai suullisen valmistelun kuluessa.
Yleisten tuomioistuinten lisaksi toinen maarallisesti merkittava
asuntokauppariitojen kasittelija on kuluttajavalituslautakunta. 3 Aiemmin
KVL:n merkitysta naissa asioissa on rajoittanut se, etta KVL on ollut
toimivaltainen vain sellaisissa tapauksissa, joissa kuluttaja on valittanut
hankkimiensa kuluttajansuojalain tarkoittamien kulutushyodykkeiden
laadusta tai elinkeinonharjoittajan suorituksesta. Siten yksityishenkiloiden

2

Ervasti, K. 1997. Alioikeusuudistuksen seuranta, I 03-105. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 140.

J Kuluttajavalituslautakunnan toimintaa koskevat tilastotiedot on saatu KVL:n vuosittaisista toimintakatsauksista.
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valiset, asuntokauppoihin liittyneet riidat jaivat lautakunnan toimialueen
ulkopuolelle. Tama on muuttunut 1.9.1995, jolloin 1autakuntaan perustettiin asuntokauppaosasto ja lautakunnan toimialaa laajennettiin siten, etta se
kattaa myos yksityishenkilOiden valiset asunnon kauppaa, asunnon ostotarjousta tai asunnosta tehtya kasirahasopimusta koskevat riita-asiat. KVL:n
asuntokauppaosaston asiamaarat vuosina 1996-1999 nakyvat kuviossa 62.
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Kuvio 62

Kuluttajavalituslautakunnan asuntokauppaosaston valitusmaarat
1996-1999

Asuntokauppariitojen maara KVL:ssa on kasvanut viime vuosina selvasti.
Suurimmassa osassa riitoja elinkeinonharjoittaja on yhtena osapuolena,
mutta myos yksityishenki!Oiden valisia riitoja on kasitelty melko paljon.
Asuntokauppariidat ovat tyolaita kasitella, ja niita koskeva kirjallinen
aineisto voi olla eritUiin laaja. Asuntokauppaosaston antamien ratkaisusuositusten sisaltO nakyy taulukossa 37.
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Taulukko 37

Kuluttajavalituslautakunnan asuntokauppaosaston ratkaisusuositusten sisalt<i 1996-1999
1996

1997

1998

1999

1996-1999

8

22

23

7

60

laos to I
Suositettu hyvitysUi
Ei suositettu hyvitysUi
Hyvitysta suosittavien osuus

7

6

3

5

21

53 %

79%

88%

58%

74%
410

laos to II
Suositettu hyvitysUi

45

94

170

101

Ei suositettu hyvitysta

42

106

131

91

370

52%

47%

56%

53%

53%

-

-

9

9

Ei suositettu hyvitysta

-

9

-

-

-

9

Hyvitysta suosittavien osuu s

50%

50%

Hyvitysta suosittavien osuus

laos to III
Suositettu hyvitysta

J aoston I j a III ratkaisumaarat ovat olleet suhteellisen alhaiset. J aosto II,
joka on kasitellyt asuntokauppaaja kiinteistOnvalitysta koskevia riitoja, on
suosittanutjonkin hyvityksen suorittamista valittajalle hieman yli puolessa
ratkaisuista. Tama vastaa KVL:n kaikkien ratkaisusuositusten sisaltOa.
KVL:n asuntokauppaosasto voi erityisesta syysta suosittaa, etta toinen
osapuoli korvaa asian kasittelysta lautakunnassa aiheutuneet kulut vastapuolelleen. Vuonna 1998 Hillaisia vaatimuksia esitettiin useissa tapauksissa, mutta KVL ei suosittanut kertaakaan kulujen korvaamista. KVL:n
paatOkset ovat ratkaisusuosituksia, joita ei voida panna taytant66n pakkokeinoin. Tasta huolimatta niita noudatetaan varsin hyvin, myos
asuntokauppa-asioissa. Tama ilmenee taulukosta 38.
Taulukko 38 Kuluttajavalituslautakunnan asuntokauppaosaston suositusten
noudattaminen
Tammikuu-syyskuu -96 Heinakuu -97- kesakuu -98

%

N

%

N

Noudatettuja ratkaisuja

26
13

63
32

135

Ei-noudatettuja ratkaisuja

27

77
15

Ei tietoa noudattamisesta

2

5
100

14

8

176

100

Hyvityssuosituksia yhteensa

41

Kolmas taho, jota asuntokauppoihin liittyvat riidat ja oikeudelliset angelmat tyollistavat yha en em man, ovat kunnalliset kuluttajaneuvojat. As unto-
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kauppalain voimaantulonjalkeen asuntokauppoihin liittyvat valitukset ovat
lisaantyneetja ne ovat yksi kuluttajaneuvonnan suurimmista asiaryhmista.
Erityisesti kosteus- ja homevauriot aiheuttavat paljon yhteydenottoja. Kun
vuonna 1982 kuluttajaneuvojille tehdyista valih1ksista 7 prosenttia liittyi
asuntoihin ja rakennustarvikkeisiin, vuonna 1998 osuus oli jo 11 prosenttia.4 Voidaankin paatella, etta kuluttajaneuvojille tehdaan vuosittain useita
tuhansia asuntokauppoihin liittyvia valituksia. Kuluttajaneuvojat kokevat
ne keskimaaraista vaikeampina asioina, ja niiden taloudellinen intressi on
ymmarrettavasti use in varsin suuri . He ovatkin toivoneet itselleen lisakoulutusta yleisimminjuuri asuntokauppaan liittyvista yms. asioista. 5 Vuonna
1998 keratyn aineiston perusteella kuluttajaneuvojat sovittelevat 8 prosenttia asuntojen ja rakennustarvikkeiden kauppaan liittyvista valituksista.
Siten neuvojat sovittelevat vuosittain useita satoja asuntokauppaan liittyvia
riitoja. Heidan sovitteluapunsa on havaittu johtavan yleensa sovintoon.6
Kuluttajaneuvojat ttirmaavat tyossaan myos asunto-osakeyhtion
kunnossapitovastuuta koskeviin kysymyksiin, vaikka ne eivat heidan
lakisaateiseen tehtavanalueeseensa kuulukaan. Lisaksi on syyta huomata,
etta kuluttajaneuvoj ien lakisaateinen tehtavaalue kattaa vain sellaisetriidat,
joissa osapuolina ovat elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja. Kahden yksityishenkilon valiset riidat eivat siten heidan lakisaateisiin tehtaviinsa kuulu.
Kuluttajaneuvojien suhtautuminen tallaisiin tapauksiin vaihtelee. Ilmeisen
suuri osa heista kuitenkin antaa jonkinlaista neuvontaa ja apua myos
silloin, kun riita on puhtaasti kahden yksityishenki!On valinen eika siihen
kietoudu esimerkiksi kysymysta kiinteistOnvalittajan toiminnan asianmukaisuudesta.
Toki asuntokauppaan liittyvia riitoja voidaan pyrkia ratkaisemaan
monilia muillakin keinoilla. Sovintoneuvotteluja voidaan kayda esimerkiksi asianajajien, yleisten oikeusavustajien tai muiden lakimiesten valityksella, tai riita voidaan vieda kasiteltavaksi valimiesmenettelyyn tai Suomen
Asianajajaliiton sovintomenettelyyn.
Viime aikojen julkisen keskustelun valossa asuntokauppariitojen
ratkaisemiseen liittyy muutamia erityisia ongelmia. Ensimmainen koskee
teknista asiantuntijatietoa. Esimerkiksi asunnon laatuvirhetta koskevan
~ Teittinen, S. 1999. Kuluttajaneuvonta ja ku1uttajien valitukset. Oikeuspoliittisen
tutkimusl aitoksen julkaisuja 158.
5

Peura-Kapanen, L. 1998. Kunnallinen kuluttajaneuvonta- palvelutaso ja kehitUimistarpeet. Kuluttajaviraston julkaisusarja I /1998 .

6

Teittinen 1999, 87-88, 113-114 ja 167 .
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riidan ratkaisu on usein riippuvainen virheesta saatavasta asiantuntijanaytosta. Samalla kun yleinen tietoisuus muun muassa asuntojen kosteusongelmista on lisaantynyt, myos asuntojen kuntotarkastusmarkkinat
ovat kasvaneet. Kuntotarkastusten suorittamistapa ja luotettavuus kuitenkin vaihtelee, ja samasta kohteesta saatetaan saada keskenaan ristiriitaisia
tarkastuslausuntoja. Tama vaikeuttaa riitojen ratkaisemista.
Lisaksi on ollut havaittavissa, etta julkinen keskustelu asuntojen
home- ym. ongelmista seka uudesta asuntokauppalainsaadannosta on
lisannyt ainakin jossakin maarin taipumusta esittaa perusteettomia ja
ylisuuria vaatimuksia. 7 Myos oikean vastuunkantajan erottaminen useiden
mahdollisten tahojenjoukosta saattaa olla vaikeaa. Asuntokauppariidoissa
tulisikin paitsi turvata ostajan oikeuksien toteutuminen myos estaii muiden
altistuminen perusteettomille velvoitteille. Tiima on erityisen tarkeaa,
koska asioiden taloudellinen intressi on usein suuri. Lisaksi virheiden
korjaamisen ja riidan kasittelyn viivastyminen voi aiheuttaa osapuolille
ylimaaraista harmia. Vaikk.a alan aineellinen saantely onkin sinansa varsin
kattavaa, aiheutuu mainituista seikoista kaytannossa hankaluuksia riitojen
kasittelemiselle.

7

Teittinen S. 1999. Ku1uttajaneuvontaja ku1uttajien va1itukset, ss. 43. Oikeuspo1iittisen
tutkimus1aitoksen julkaisuja 158.
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Verohallituksen tilastojen mukaan vajaalla 1,9 miljoonalla luonnollisella henki!Olla oli velkaa vuonna 1998 4 • Nama tilastot osoittavat
velkaantuneiden henkiloiden maaran no us seen jo vuonna 1997, mutta ei
juurikaan enaa vuonna 1998. Henki!Opohjaiset verotustiedot kuvaavatkin
ehka herkemmin velallisten maaran muutoksia kuin kotitalouspohjaiset
tiedot.

2.2

Velkojen rahamaara

Kotitalouksien luottokanta kasvoi 2,5-kertaiseksi 1980-luvulla. Kasvu oli
voimakkainta vuosina 1987-1988 ja luottokanta oli reaalisesti suurimmillaan vuoden 1989 lopussa. 1990-luvun alun lamavuosina luottokanta
supistui tuntuvasti ja oli viela vuoden 1997 lopussa reaalisesti neljanneksen pienempi kuin 1980-luvun lopussa. Vuonna 1998 luottokanta kasvoi
ensimmaista kertaa 1990-luvulla j a kasvu j atkui vuonna 1999. Vuosikymmenen lopussa kotitalouksilla oli maksamatonta velkaa vajaat 3 7 miljardia
euroa 5• Kasvusta huolimatta maarajai edelleen pienemmaksi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
1990-luvun lopussa kotitalouksien luottokannasta 64 prosenttia oli
asuntovelkaa, vajaa kuudesosa kulutusluottoa, nelja prosenttia opintolainaa
ja kuudesosa elinkeinovelkaa tai muuta luottoa. Kuviosta 63 nakyy, etta eri
kayttotarkoituksiin otettujen luottojen maara ei ole kehittynyt yhdensuuntaisesti. Luottokannan kasvu 1980-luvulla j a vaheneminen 1990-luvun
ensimmaisella puoliskolla koski kaikkia luottomuotoja. Vuosina 19801999 velkaantumiskehitykselle oli kuitenkin tunnusomaista kulutusluottokannan muita luottoja nopeampi kasvu ja tuotannolliseen toimintaan tai
opiskeluun otettujen luottojen maltillinen kehitys.
Luottokannan kehitykseen vaikuttavat seka uusien luottojen nostot
etta vanhojen luottojen maksaminen. Velkaantumisen muutokset nakyvat
teravammin uusien luottojen kehityksesta. Niiden mukaan vuosi 1988 oli
kotitalouksien velkaantumisen huippuvuosi. Kotitalouksien toipumista
1990-luvun luottolamasta kuvaa kuitenkin se, etta vuonna 1999 uusia

4

5

Tulojenja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot. Verohallitus .

Tiissii artikkelissa esiintyviit rahamiiiiriitiedot on esitetty euroina (1 euro on noin 5,95
markkaa) ja detlatoitu elinkustannusindeksillii (1914=1 00) vuoden 1999 hintoja
vastaaviksi.
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luottoja nostettiin jo li:ihes vuoden 1988 tahtiin. Velkaantumisen kasvuvauhti kuitenkin hiljeni jo selvasti vuodesta 1998.
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Kuvio 63

Kotitalouksien luottokanta luoton kayt!Otarkoituksen mukaan 19801999.6 Reaalimaaran indeksi 1980=100.

Suomen Pankkiyhdistyksen saastamis- ja luotonkayttotutkimusten seka
Tilastokeskuksen kotitaloustutkimusten mukaan yleiskuva luottojen
kayttajista on melko keskiluokkainen taijopa hyvaosainen. Muun muassa
keski-ikaiset, hyvatuloiset, varakkaat, hyvin koulutetut, toimihenkilot ja
etenkin ylemmat toimihenkiltit seka yrittajat kayttavat muita useammin
velkarahaa hankintojensa rahoittamiseen. Velkaantuminen merkitsee
yleensa samanaikaisesti myos varallisuuden karttumista. Toisaalta rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jalkeen luotonkayttajien joukkoon paasi
runsaasti uusia velkarahan kayttoon tottumattomia kotitalouksia, esimerkiksi yksinhuoltajia ja elakelaisia. 7
Vaikka 1980-luvun lopullaja 1990-luvun alussa esimerkiksi monille yrittajille, takaajille ja asuntovelallisille ehti kertya huomattavan suuria
velkoja, suuret velat eivat valttamatta merkitse ongelmia velanhoitoon.
6

7

Kuvion luvut perustuvat Tilastokeskuksen luottokantatilastoista tehtyihin laskelmiin.

Luottojen kaytbsttija rahamaarista eri vaestbryhmissa ks. lahemmin esim. Suomalaisten varatja vel at. SVT. Tulotja kulutus 1997:17 ja Ruotsalainen, P. 1996. Lompakon
sietamatOn keveys. Hyvinvointikatsaus 2.
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Pikemminkin ne kuvaavat velallisen luottokelpoisuutta ja velkaantumismahdollisuuksia. Pienetkin kulutusvelatjajopa tavanomaiset laskusaatavat
voivatjohtaa isoihin ongelmiin, koska seka Iuottomarkkinat etta velanhoidon lah!Okohdat ovat nykyisin kokonaan toisenlaiset kuin Iuottosaannostelyn oloissa.
Kaikkiaan 1980- ja 1990-luvun 1oppuvuosien velkaantumiskehityksella on monia yhtenevia piirteita. Velanoton voimakkaan kasvun lisaksi
yhteista on muun muassa se, etta molemmilla kerroilla on keskusteltu
luottokorkojen verovahennysten tarpeellisuudesta. 1980-luvun lopulla
kulutusluottojen hillitsemista pohtinut tyoryhma ehdotti korkovahennysten
poistamista. 8 Kulutusluottojen korkovahennykset poistettiin vuonna 1992,
mutta asuntoluottovahennyksia ei. Kesalla 1999 kaynnistyi uusi poliittinen
vaittely korkovahennyksista. Vahennysjarjestelman uudistamista vaati
myos asuntopoliittinen selvitysmies vuoden 2000 tammikuussajulkaistussa raportissa. 9 Perusteena korkovahennysten poistamiseen ovat olleet
havainnot, joiden mukaan tuki kohdentuu epatasapuolisesti eri kansalaisryhmiin, osa tuesta jaa luotonantajien hyodyksi ja tuki voimistaa asuntohintojen vaihtelua.

3

V elkaongelmat

3.1

Ylivelkaantuminen velallisten arvioimana

Kotitalouksien velkaongelmien Iaajuutta ja luonnetta voidaan arvioida
useammalla tavalla. Velkaongelmien yhteydessa puhutaan usein ylivelkaantumisesta. Ylivelkaantumisella tarkoitetaan nykyisin melko vakiintuneen kasityksen mukaan velallisen omaa tilannearviota velkojensa hoitomahdollisuuksista. Ylivelkaantumista on tutkittu useammalla taholla 1990luvulla. Seuraavaksi arvioidaan ylivelkaantumista kolmen useita kertoja
toistetun kyselytutkimuksen avulla. Vaikka tiedot ylivelkaantuneiden
maarasta ovat hajanaisia, eri tietolahteiden avulla on mahdollista arvioida
ongelmiin joutuneiden velallisten maaraa ja sen kehitysta 1990-luvulla. 10
8

Kulutusluottojen hillitseminen 1989. Kulutusluottotyoryhman muistio. Valtiovarainministerio, l988 :VM 31.

9

Fredriksson, P. 2000. Asuntopoliittinen strategia 2000-2003. Selvitysmiehen ehdotus.
Ymparistoministerio, Suomen ymparisto 382.
10
Ylivelkaantumisesta 1990-luvulla ks. lahemmin Muttilainen, V. 2000. Ylivelkaantuminen kansalaiskyselyissa 1990-luvulla. Oikeus 2 seka Iivari, J. 2000. Koyhyys ja
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Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksissa on tutkittu ylivelkaantumista useita kertoja vuodesta 1991 lahtien kysymalla vastaajan arviota
siita, onko kotitalouden velkojen maara kasvanut yli selviytymisrajan
edeltavan vuoden aikana. 11 Nain mitaten ylivelkaantuneita kotitalouksia oli
enimmillaan vuonna 1997 lahes 130 000. MiHira kasvoi nopeimmin 1990luvun alun lamavuosina. Vuonna 1998 ylivelkaantuneiden maara aleni
111 OOO:een.
Kansanelakelaitoksen hyvinvointitutkimuksissa on seurattu ylivelkaantuneiden henkili:iiden maaran kehitysta 1990-luvun toisella puoliskolla.12 Ylivelkaantuneisuutta on kysytty pyytamalla vastaajan arviota
siihen, onko han tulot ja velanhoitomenot huomioon ottaen ylivelkaantunut. Naiden kyselyjen mukaan ylivelkaantuneiden vaestOosuus oli suurimmillaan I 0 prosenttia vuonna 1995, mutta on senjalkeen alentunut kuuteen
prosenttiin. Samana aikana ylivelkaantuneiden henkiloiden maara on
supistunut 365 OOO:sta runsaaseen 220 OOO:een.
Eri yliopistojenja tutkimuslaitosten yhteistyona tehdyissa talous- ja
terveystutkimuksissa ei puhuta ylivelkaantumisesta, mutta niiden tiedot
kuvaavat kansalaisten kokemuksia velkaongelmista. 13 Vuosina 1992-1997
viidesti toteutetussa tutkimuksessa on kaytetty velkaongelmien laajuuden
osoittimena kuudesta mittarista koostuvaa summamuuttujaa, jonka osat
kuvaavat lahinna velkojen ja laskujen maksamisen ongelmia seka osin
myos velkaongelmien selvittelya. Naissa tutkimuksissa velkaongelmia
kokeneiden henkiloiden maara on ollut esimerkiksi hyvinvointitutkimuksiin verrattuna lahes kaksinkertainen.
Eri tahoilla tehdyista tutkimuksista nakyy melko selkeasti velkaongelmakokemusten kehityskaari, vaikka tietoja onkin vain 1990-luvulta.
Ylivelkaantuneiden maara kasvoi nopeasti 1990-luvun alussa, saavutti
huippunsa vuosikymmenen puolivalin tienoillaja on alentunut vuosikymmenen toisella puoliskolla. Ylivelkaantuneiden maarasta ei synny yhta

ylivelkaantuminen: erottamattomat kaksoset? Teoksessa M. Heikkila & J. Karjalainen
(toim.) Koyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Gaudeamus.
11

Reijo, M. 2000; Penttila, I. 1995. Kotitaloudet ja taloudellinen muutos 1990-luvulla.
SVT. Tulotja kulutus 1995:5.
"Marski, J. & Maensivu, V. 1998. Hyvinvoinnin muutossuuntia 1998. Kansanelakelaitos, sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 30.
13

Kontula, 0. & Viinamaki, H. & Koskela, K. 1998. Koyhia ja kipeita. Taloudellisen
Iaman terveysvaikutuksia 1990-luvulla. Vaesti:iliitto ja Vaesti:intutkimuslaitos.
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selvapiirteista kuvaa. Asiasta onkin olemassa monta totuutta, koska erilaiset mittaustavat johtavat erilaisiin tuloksiin.
Ylivelkaantumistakoskevan tutkimustiedon mukaan velkaongelmia
kokeneet velalliset poikkeavat muista luotonkayttajista. Muihin luotonkayttajiin verrattuna ylivelkaantuneet muistuttavat taloudellisten resurssiensa tai eraiden muiden tekijoiden perusteella huono-osaisia vaestbryhmia.14 Esimerkiksi yksinhuoltajat ja yksinaiset, vuokra-asunnossa asuvat,
vahan koulutetut, yrittajiitja tyontekijaammateissa toimivat seka tyottomat
ja eronneet ovat tavallista useammin ylivelkaantuneita. Ylivelkaantuminen
on myos yksi merkki huono-osaisuuden periytymisesta. Lisaksi ylivelkaantuneet ovat kokeneet muita luotonkayttajia useammin erilaisia epaedullisia
elamantilanteen muutoksia. Lamavuosina sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat luokittelivat ylivelkaantuneet yhdessa pitkaaikaistyottomienja mielenterveyspotilaiden kanssa heikoimmassa asemassa oleviksi asiakasryhmiksi.
Koyhyyden eri mittareiden vertailussa on kaynyt toisaalta ilmi, etta
ylivelkaantuminen jakautuu tasaisemmin eri vaestoryhmiin kuin muulla
tavoin- esimerkiksi tulojen tai toimeentulotukiasiakkuuden perusteellamitattu koyhyys. 15 Ylivelkaantuneet ovat siisjossain maarin huono-osaisia,
mutta eivat huono-osaisista huono-osaisimpia. Kaikkein huono-osaisimmat
ovatjo alkuaan luottomarkkinoiden ulkopuolella. Velkaongelmia esiintyykin
myos muilla kuin huono-osaisilla kansalaisilla jane ovat pahimman lajin
koyhyyttajuuri monille ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluville.

3.2

Velkaongelmat velkojen perinnassa

Velkojen perintaa kuvaavien tietojen avulla on mahdollista tarkastella seka
velkaongelmien laajuutta etta niiden syvyytta. Seuraavaksi arvioidaan
velkaongelmien laajuutta ja luonnetta velkojen perintaa ja kotitalouksien
ongelmaluottoja kuvaavien tietojen avulla. Velkojenjarjestelyaja velkajarjestelylain vaikutuksia tarkastellaan erikseen tuonnempana.
Etenemistiesta riippumatta ongelmien pahetessa tapaukset vahenevat. Tama tarkoittaa sita, etta velkoja perittaessa vapaaehtoiskeinoin ja

1

~ Penttila 1995; Kangas, 0 & Ritakallio, V-M. 1997. Different methods- different
results? Approaches to multidimensional poverty . In Hans-JUrgen Andref3 (ed.) Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective. Suffolk: Ashgate; Muttilainen, V.
1996. Velkajarjestelyt neuvotteluratkaisuina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja 136; Sosiaalibarometri. Tietoja eri vuosilta. Sosiaaliturvan keskusliitto .
1
;

Kangas & Ritakallio 1997.
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velkoja jarjestelHiessa neuvotteluratkaisujen avulla hoidetaan runsaasti
lievia velkaongelmatilanteita. Vuorostaan toisessa aaripaassa- esimerkiksi
ulosotossa tai velkajarjestelyssa- kasitellaan vahemman tapauksia, mutta
talloin velallisten ongelmat ovat useammin vakaviaja pitkakestoisia.
Velkojen perintaa koskevissa tutkimuksissa on yleisesti arvioitu,
etta noin 10-15 prosenttia laskuista eraantyy ja niista valtaosa maksetaan
vapaaehtoisperinnan vaiheessa. 16 Nain vain muutamaa prosenttia veloista
joudutaan perimaan pakkotoimin. Tarkempia tietoja on esimerkiksi maksuja luottokorttien maksuongelmista ja perinnasta. Kuvio 64 kuvaa maksuhairiotilien ja peruutettujen korttitilien osuutta aktiivisista - vahintaan
kerran vuodessa kaytetyista- korttitileista vuosina 1988-1999. Vuonna
1999 aktiivisia korttitileja oli no in 2,5 miljoonaa,joista runsaat 60 prosenttia oli maksukorttitilejaja vajaat 40 prosenttia varsinaisia luottokorttitileja.
Maksu- ja luottokorttitilien suuren lukumaaran vuoksi kuvion tiedot
kuvannevat yleisemminkin kansalaisten maksukayttaytymista.
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Kuvio 64

Maksu- ja luottokorttien maksuongelmat 1988-1999. Wiiriotilien ja
peruutettujen tilien osuus aktiivisista tileista, % 17

16
Ks. esim. Tala, J. & Pulkkinen, K. 1991. Pankkivelkojen perinta lainhaun tai oikeudenkaynnin avulla. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja I 09.

17

Kuvion luvut on laskettu Tilastokeskuksen \uottokorttitilastojen tietojen perusteella.
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Maksuhairiotilien osuus o1i enimmillaan 1990-1uvun a1un 1amavuosina
10-15 prosenttia ja 1akkautettujen ti1ien osuus 3-4 prosenttia aktiivisista
ti1eista. Korttihairioista nakyykin se1vasti ve1kaonge1mien kehityskaari
1980- ja 1990-1uvulla. Uusin kaanne on tapahtunut 1990-1uvun 1opulla,
kun korttien kayttOon 1iittyvat maksuvaikeudet ovat a1kaneet jalleen
1isaantya. Esimerkiksi vuonna 1999 peruttuja korttitileja o\i yli viidennes
enemman kuin vuonna 1998. Silti niiden m1Hira jai vie1a kauaksi 1amavuosina peruttujen korttitilien maarasta.
Ve1kojen pakkoperintaa koskevien ti1astotietojen mukaan ve1kaonge1mien kehitys nayttaa samansuuntaise1ta kuin edella esitettyjen tietojen
mukaan. 18 Maksamismaarays- ja muiden velkomisasioiden maara tuomioistuimissa seka 1ainhakujen maara u1osotonha1tijoilla 1isaantyi jyrkasti
1980-luvulla ja 1990-1uvun a1ussa. Ratkaistujen ve1komisasioiden vuosimaara o1i suurimmillaan noin 230 000 vuosina 1991-1993. Lamanja1keen
1990-luvun toisella puo1iskolla maara on a1entunut tuntuvasti. Tosin
maksukyvyttOmyys1ainsaadannon voimaantulon ja riita-asiain oikeudenkayntimenettelyn uudistuksen vuoksi vuoden 1992 ja1keiset tiedot eivat ole
suoraan vertailukelpoisia aiempien tietojen kanssa.
Tuomioistuinve1komusten rakenne on muuttunut 1990-luvulla. 19
Matkapuhe1inlaskut ovat kohonneet y1eisimmaksi ve1komisperusteeksi ohi
kauppalaskujen ja kulutusluottosaamisten. Vuonna 1998 vajaasta l 00 000
suppeana riita-asiana kasitellysta velkomuksesta arvio1ta yli 30 000 on
koskenut puhe1in1askuja. 1980-luvun 1opulla puhelinlaskujen osuus tuomioistuimissa kasitellyista maksamismaaraysasioista jai korkeintaan
muutamaan prosenttiin.
Ulosotossa yksityishenkilOiden luotoistaja Jaskusaamisistajohtuvat
maksut sisa1tyvat muiden yksityisoikeudellisten saatavien kuin elatusapujen ryhmaan. Uusien yksityisoikeudellisten asioiden maara kaksinkertaistui
vuosina 1987-1992 runsaaseen 430 OOO:een ja aleni vuoteen 1998 mennessa 263 OOO:een. Vuonna 1999 maara kohosi 291 OOO:een. U1osottovelallisten maara o1i enimmillaan vuonna 1994 lahes 460 000, mutta aleni
316 OOO:een vuonna 1999.

~ Tuomioi stuinten toiminta. Ti1astokesku s; Pu1kkinen, K . & Hyttinen, K. & HameenAnttila, L. & Pihlastie, K. 1990. Maksamismaaraykset vel an perinn assa. Oikeuspo1iittisen tutkimus1aitoksenjulkaisuja 98. Tilastot kertyviit ... ti1astotkertovat. Oikeushallintotilastoja, ulosottotoimi . Oikeusministerio; Ulosottomiesten toiminta. Oikeusministerio.
1

19

Pulkkinen ym . 1990; Tiedote 15.1.1999. Suomen Asiakastieto Oy .
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1990-luvun a1un talouslama nakyi selvasti yksityisoikeudellisten
saatavien ulosottoperinnan tuloksessa. Hakemuksen mukaan maksettujen
asioiden osuus kasitellyista asioista putosi runsaasta kolmanneksesta 15
prosenttiinja maksettu rahamaara neljanneksesta alle 10 prosenttiin vuosina 1987-1994. Vuonna 1999 vastaavat prosenttimaarat olivat 17 ja 12.
Yleiskehityksesta poiketen palkanmaksukieltojen maara on pysynyt vuodesta 1993 korkeana, paaosin valilla 50 000-60 000. Talous- ja tyollisyystilanteen paranemisen vuoksi yha useampi ulosottovelallinen on kyennyt
maksamaan velkojaan.
Eri luottomuodoista johtuvien velkaongelmien kehitys nayttaa
jokseenkin samansuuntaiselta kuin velkaongelmien yleiskehityskin. Seuraavat hajatiedot kuvaavat tarkeimpia muutossuuntia. 2° Kulutusluotoista
luottokorttilaskujen maksuvaikeuksia kuvattiin jo edella. Muista kulutusluotoista pankkien kulutusluottoihin liittyvat maksuongelmat ovat kehittyneet paapiirtein muiden velkaongelmien tavoin. Osamaksutilitysten maara
on vahentynyt selvasti 1990-luvulla. Asunto-osakkeiden pakkohuutokauppojen perusteella asuntovelkaongelmat kolminkertaistuivat vuosina 19871993. Vuonna 1999 pakkohuutokauppoja toteutettiin vain 110 kappaletta,
alle puolet vuoden 1993 maarasta. Opintovelkojen maksuvaikeudet lisaantyivat tuntuvasti 1990-luvulla, mutta tilanne helpottui vuosikymmenen
loppua kohden. Vuoden 1998 lopussa valtion perinnassa oli kaikkiaan yli
30 000 velallisen opintolainojaja perittava velkamaara oli korkoineen yli
150 miljoonaa euroa. Pienyrittajien ja yksityishenki!Oiden konkurssit
lisaantyivat lamavuosina, mutta ovat vahentyneet sen jalkeen. Takaajista
kuusi-seitseman prosenttia on joutunut maksamaan takaamaansa velkaa
1990-luvulla. Takausvelkaongelmien maara on vahentynyt vasta aivan
1990-luvun lopussa, mika johtunee naiden ongelmien "viimesijaisuudesta".
Asia- ja velallismaaria kuvaavien tietojen lisaksi myos eraat velkojen rahamaaria koskevat tiedot kuvaavat velkaongelmien laajuutta ja
syvyytta 1980- ja 1990-luvulla. Kuvio 65 kuvaa kotitaloussektorin luottotappioiden osuutta luottokannasta vuosina 1980-1998.

°

2

Kontula ym. 1998; Tilastot kertyvat ... tilastot kertovat; Ruotsalainen, P. 1999.
Rekisteriselvitys opintolainansa kanssa ongelmiin joutuneista. Kansanelakelaitos,
sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 35.; Halonen 1999; Konkurssitilasto. Tilastokeskus.
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Kuvio 65 Kotitalouksien luottotappioiden osuus luottokannasta 1980-1998,
prosentteina 21

Jo 1980-luvulla kotitalouksien luottotappiot kohosivat Hihes 50-kertaisiksi,
kun luottokanta kasvoi samana aikana 2,5-kertaiseksi. 1990-luvulla nope in
kasvuvaihe ajoittuu vuosiin 1991-1992. Luottotappioiden miUira oli
enimmillaan 340 miljoonaa euroa vuonna 1994. Vuodesta 1995 Hihtien
tappiot ovat vahentyneet selvasti. Luottotappioiden osuus jai Iamankin
aikanajatkuvasti aile yhteen prosenttiin kotitalouksien velkavastuista. Alle
yhden prosentin luottotappioita on usein pidetty terveen luotonannon
merkkina. Liian alhainen luottotappioiden maara on merkki kireasta
luotonannosta seka siita, etta velkaa onjaanyt myontamatta toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin.
Kotitalouksien ongelmaluotoista pankkikonserneille on tietoja
rahoitustarkastuksen tilastoissa. 22 Jarjestamattomien yli 90 vuorokautta
maksamatta olleiden velkojen maara oli enimmillaan yli kaksi miljardia
euroa ja kuusi-seitseman prosenttia velkavastuista vuosina 1992-1993.
Luottotappioiden maara oli vuorostaan suurimmillaan 250 miljoonan euron
paikkeilla vuosina 1992-1994.

21

22

Kuvion luvut on laskettu luottokantatilaston ja kansantalouden tilinpidon tiedoista.

KotitalouksienjarjesUimattOmat luototja luottotappiot pankkikonsemeille. Rahoitustarkastus.
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Velkaongelmia koskevien tietojen perusteella ongelmat ovat seuranneet muutaman vuoden viiveella velkaantumisen kasvua. Velkaongelmien
voimakkain kasvu ajoittui 1990-luvun alun lamavuosiin, jolloin velanotto
supistui eniten. Ongelmien kasvu tasaantui tietolahteesta riippuen 1990luvun puolivalin molemmin puolin. 1990-luvun toisella puoliskolla velkaonge1mat ovat vahentyneet selvasti. Parin viime vuoden aikana on kuitenkin ilmaantunut - voimakkaan velkaantumisen vanavedessa - merkkeja
velkaongelmien lisaantymisesta.

4

Velkaj arj estelylaki j a sen vaikutukset

4.1

Velkajarjestelyn asiamaarat

Vuonna 1993 voimaan tullut laki yksityishenkilon velkajarjestelysta
(57 /93) muodostaa velkaongelmien selvittelyjarjestelman ytimen Suomessa.23 Velkajarjestelylain tarvetta perusteltiin muun muassa sill a, etta velkaongelmien maaran oli havaittu kasvaneen, velkaongelmista oli tullut
pysyvaluonteinen ilmio, eika lainsaadantoon sisaltynyt tehokkaita keinoja
ongelmien korjaamiseksi. Velallisten nakokulmasta velkajarjestelysaannostOn paatarkoituksena oli vakavienja pysyvaluonteisten maksuvaikeuksien korjaaminen viime kadessa tuomioistuimen vahvistaman maksuohjelman avulla. Velkajarjestely teki veloista vapautumisen aikaisempaa laajemmin mahdolliseksi myos yksityishenkioille. 24

23
Taman paajakson tarkastelut perustuvat paaosin seuraaviin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksiin velkajarjestelylain vaikutuksista: Tala, J. & Muttilainen, V.
& Vasara, P. 1994. Velkajarjestelyt tuomioistuimissa 1994. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 13; Muttilainen, V. 1995. Velkajarjestelyn julkiset
kustannukset. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 20. Tala, J. &
Laine, H. & Lehtimaki, L. & Sunila, M. 1995. Miten velallinen suoriutuu velkajarjestelysta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 18. Muttilainen, V.
1996; Muttilainen, V. 1997. Velkajarjestely ja ve\kojat. Oikeuspoliittisen tutkimus\aitoksen julkaisuja 149; Muttilainen, V. & Tala, J. 1998. Kuka vapautuu veloistaan?
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 155; Sunila, M. 1999. Kuka karsiutuu
velkajarjestelysta? Velkaneuvontaja valiaikaisesta syysta maksukyvyttomat asiakkaat.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja43. Velkajarjestelyn asiamaaratiedot perustuvat tuomioistuinten diaarijarjestelmanja oikeusministerion velkajarjestelyrekisterin tietoihin. Muut lahteet on mainittu erikseen.
24

HE 183/1992 vp.; Maksukyvytt6myyslainsaadannon perusteluistaja ideologiasta ks.
myos Niemi-Kiesilainen, J. 1995. Luonnollisen henkilOn velkavastuu insolvenssioikeudessa. Suomalaisen lakimiesyhdistyksenjulkaisuja A-sarja N:o 202.
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Kun yleinen taloustilanne heikkeni akillisesti ja velkaongelmien
maara kasvoi voimakkaasti 1990-luvun alussa, myos tarve velkaongelmien
jarjestelyyn lisaantyi. Siksi velkajarjestelya haettiinkin ennakoitua enemman heti vuodesta 1993 lahtien. Vuoden 1993 helmikuusta vuoden 1999
loppuun mennessa yli 63 000 velallista on hakenut velkajarjestelya tuomioistuimestaja heista noin 47 OOO:lle on vahvistettu maksuohjelma. Noin
joka seitsemas hakemus on hylatty jossakin vaiheessa asian kasittelya.
Kuvio 66 kuvaa velkajarjestelyasioiden maaran kehitysta tuomioistuimissa
vuosina 1993-1999.
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Kuvio 66 Velkajarjestelyasiat tuomioistuimissa neljannesvuosittain 1993-1999

Velkajarjestelya haettiin eniten vuosina 1994-1995, jolloin tuomioistuimiin saapui noin 14 000 uutta velkajarjestelyhakemusta. Vuonna 1996
hakemusmaara kaantyi 1askuun. Lain tiukentaminen vuoden 1997 helmikuussajoudutti hakemusmaaran vahenemista. Vuonna 1999 velkajarjestelyhakemuksia jatettiin tuomioistuimeen enaa 3 600. Maksuohjelmien
maara saavutti huippunsa vasta vuonna 1996. Siita lahtien maksuohjelmia
on syntynytjokseenkin uusien hakemusten maaraa vastaavasti, mika kertoo
velkajarjestelyruuhkien purkautumisesta tuomioistuimissa.
Vuoden 1999 ensimmaisella neljanneksella loppuun suoritettujen
maksuohjelmien maara ylitti ensimmaista kertaa samana aikana vahvistettujen uusien maksuohjelmien maaran. Saman vuoden loppuun mennessa
kaikkiaan yli 6 400 velallista oli saanut maksuohjelmansa suoritettua
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loppuun. Naiden velallisten maaran voi arvioida olevan suurimmillaan
uuden vuosituhannen ensimmaisina vuosina.

4.2

Lain paavaikutukset

Velkajarjestely ja velalliset. Velkajarjestely on palvellut erityisen vakavissa velkaongelmissa olleita hakijoita. Ve1at ovat olleet keskimaarin 1ahes
80 000 euroa ja tu1oja on jaanyt velkojen maksamiseen aile 100 euroa
kuukaudessa. Myos velallisten varallisuusasema on ollut heikko. Jarjeste1ya on haettu ennen muuta yritys- ja takausvelkojen vuoksi. Niin sanottujen
sosiaalisten suoritusesteiden osuus velkajarjestelyn hakemisen taustasyyna
on jaanyt arvioitua vahaisemmaksi.
Tutkimusten perusteella voidaan yleisesti arvioida, etta laki on
vaikuttanut suotuisasti velallisen asemaan velkaongelmatilanteissaja se on
parantanut olennaisesti heidan mahdollisuuksiin paasta eroon vakavista
velkaongelmista. 25 Ehka tarkeimpana periaatteellisena muutoksena aikaisempaan verrattuna voi pitaa veloista vapautumisen mahdollisuutta sina1laan. Velkajarjestelylain myota ve1allisten mahdollisuudet ratkoa velkaongelmiaan ovat muutoinkin kohentuneet. Laki on edesauttanut velkaongelmien sopimista ja 1aajentanut velallisille tarkoitettuja neuvonta- ja asiantuntij apal veluj a. 26
Ve1alliset saavat maksettua joko tuloillaan tai varoillaan arviolta
vain 10-20 prosenttia veloistaan, joten paaosa veloista jaa maksamatta.
Velkojenja maksusuoritusten keskimaaratietojen perusteella ve1kajarjestelyvelallisten saaman etuuden kokonaismaara on ollut vuosina 1993-1999
yhteensa yli kolme miljardia euroa. Tama nakyy tau1ukosta 40, joka kuvaa
velkajarjestelyn taloudellista merkitysta.

25

Ks. myos Iivari, J. & Heinonen, M. 1997. Velkajarjestely vai sovittelu? Ylivelkaantuneiden selviytyminen eri jarjestelmissa- eraita keskeisia erottelevia piirteita. Stakes,
tutkimuksia 81.

26

Ks. myos Aatola, L. 1996. 1990-luvun velkaneuvonta - vapaaehtoinen pakko.
Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3.
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Velkajarjestelyssa veloista vapautuminen ei tule kuitenkaan ilmaiseksio Maksuohjelmaa toteuttavista vela! lisista en in osa arvioi toimeentulonsa korkeintaan
kohtalaiseksio Monia maksuohjelmia onkin jouduttu muuttamaan matkan
varrella velallisen olosuhteiden muuttumisen vuoksio Kaikkiaan velalliset ovat
suoriutuneet maksuohjelmistaan melko hyvinja vain muutama prosentti ohjelmista on rauennut.
Kansalaisten yhdenvertaisuutta ajatellen kokemukset velkajarjestelysta
ovat olleet joiltakin osin huolestuttaviao Ensinnakin velkajfujestelyjen maara
asukasta kohden vaihtelee eri puolilla maata, mika voi kuvastaa esimerkiksi
velkojien erilaista suhtautumista velkaongelmien selvittelyyn tai puutteita
velkaneuvontajarjestelmassao Toiseksi velkajfujestelyn hakijoiden kesken
ongelmallisena seikkana voidaan pima sita, ettajfujestelyn myontarniskynnys on
asettunut eri korkeudelte eri karajaoikeuksissao Kolmanneksi velkajfujestelysta
hylattyjen hakijoiden selviytymismahdollisuudet ovat selvasti heikommat kuin
velkajfujestelyn saaneideno Neljanneksi ero velkaji:iijestelyn tuomioistuimesta
saaneiden ja velkojensa jaljestelysta tuomioistuinten ulkopuolella sopineiden
velallisten valilla on muodostunutjyrkaksio Viidenneksi on pidetty epaoikeudenmukaisena sita, etta velkajarjestelyn kautta voi vapautua suurista veloista
viidessa vuodessa, kun esimerkiksi monet asuntovelalliset maksavat nykyisin
luottojaan jopa 20--30 vuottao

27

Laskelmassa keskim1Uiravelka on ollut noin 76 000 euroa vuoden 1999 hinnoin,
maksukertyma keskimaarin 20 prosenttia. Maksuohjelman mukaisten suoritusten on
oletettujakaantuvan tasaisesti viiden vuodenjaksolle ohjelman vahvistamisesta lukieno
Pyoristyksistajohtuen lukujen summat eivi:it aina tasmaa.
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Velkajii1jestely ja velkojat. Velkojien kannalta velkajarjestelylain tavoitteena on,
etta paaosa vakavista velkaongelmatilanteista kyettaisiin ratkaisemaan suoraan
velkasuhteen osapuolten kesken tuomioistuinten ulkopuolella. Vakavien velkaongelmatilanteiden korjaamista varten laadittujen neuvotteluratkaisujen maara
jai kuitenkin vahaiseksi etenkin lain toimeenpanon alkuvaiheissa. Sellaisista
velkaongelmatilanteista, joissa oli tarve jarjestella velallisen koko talous- ja
velkatilanne velkajarjestelylain mittapuun mukaan, paaosajarjesteltiin tuomioishiimessa ja arviolta vain 20-30 prosenttia neuvotteluratkaisuina.
Viime vuosina neuvotellen saavutettujen kokonaisratkaisujen suhteellinen osuus on kohonnut. Neuvotteluratkaisujen maaran kasvu lienee johtunut
ennen muuta velkojen jarjestelyn pelisaantojen vakiinh1misesta, mutta myos
velkajarjestelyn myontamisehtojen tiukentumista vuoden 1997 helmikuussa.
Lakia muuttamalla pyrittiin rajaamaan velkajarjestelyn ulkopuolelle sellaiset
valiaikaisesta syysta maksukyvyttomat henki!Ot, jotka voivat todennakoisesti
parantaa ansaintamahdollisuuksiaan lahitulevaisuudessa.
Myos Takuusaation Vera-velkajfujestelyrahaston avulla on kyetty
edistamaan neuvotteluratkaisujen syntymista. Takauksia on ehditty myontaa
vuosina 1995-1999 Hihes 3 000 velalliselle. 28 Neuvotteluratkaisujen lisaantymisen haittana voidaan pitaa sita, etta tuomioistuinten ulkopuolella velallisten
kohtelu saattaa olla epayhtenaisempaa kuin tuomioistuimissa.
Vakavissa velkaongelmatilanteissa laaditut kokonaisratkaisut muodostavat vain vahaisen osan kaikesta velkaongelmien selvittelysta. Suomen Pankkiyhdistyksen saastamis- ja luotonkayttoh!tkimusten ja Tilastokeskuksen
kotitaloustutkimusten mukaan 1990-luvulla velkojat ovat sopineet maksusuunnitelman muutoksista ja muista kevyista velan jarjestelyista enimmillaan jopa
200 000 kotitalouden kanssa vuodessa. Velkaongelmia ratkotaan tuomioistuinten ulkopuolella monikymmenkertainen maara verrattuna tuomioistuinten
vahvistamien velkajarjestelyn maksuohjelmien maaraan. Velkojien joustavuuden lisaantymista velkaongelmatilanteissa voidaankin pitaa yhtena velkajarjestelylain tarkeimmista myonteisista vaikuh1ksista?9
Toinen tarkea velkajarjestelylainja 1990-luvun velkaongelmien myonteinen vaikuhts on ollut luottomarkkinoiden tervehtyminen. Ainakin velkajarjestelylain toimeenpanon alkuvaiheissa luotonannon kriteerittiukentuivat. Vakuusvaatimukset kiristyivat, henkilotakaajien kaytto vaheni, velallisten elinkustannuksia alettiin arvioida velkajarjestelylain elinkustannuskriteerien mukaisestija

28

29

Ks. tarkemmin W\\-w.takuusaatio.fi. Vera-asiakastiedote.

Neuvotteluratkaisujen luonteesta ks. myos Timonen, P. 1995. Ongelmana velan
takaisinmaksLt. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja II.
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luotonannossa vallitsi yleensakin varovainen ilmapiiri. Jo luotonantovaiheessa
asiakkaan tilannetta saatettiin punnita i.kaan kuin han olisi tuleva velkajfujestelyn
hakija. Luotonannon voimakas kasvu ja myos korttivelkaongelmien lisaantyrninen parin viime vuoden aikana voi olla merkki tallaisen varovaisuuden vahenemisesta.
Velkajarjestely tuomioistuimessa merkitsee velkojalle yleensa laihaa
perinttitulosta, kuten taulukosta 40 kavi ilmi. Lain tavoitteista poiketen kevyet
jfujestelyt ovat vain harvoin riittaneet korjaamaan velallisen talous-ja velkatilanteen. Saatavien menettaminen on kuitenkin osittain naennaista. Suuri osa
saatavista olisi todennakoisesti jaanyt saamatta ilman velkajfujestelytikin.
Heikosta tuloksesta huolimatta useimmat velkojat pitavat mahdollisuutta
veloista vapautumiseen hyvaksyttavana osana nykyaikaisia luottomarkkinoita.
On myos mahdollista, etta ainakin osa velkajarjestelyvelallisista palaa tulevaisuudessa luottomarkkinoille tuottaviksi asiakkaiksi.
Velkajiirjestely ja muu yhteiskunta.Ve!kajfujestelylain voimaantulon jalkeen

velkaongelmatilanteiden selvittely on muuttunut aikaisempaa monimutkaisemmaksi. Ongelmien ratkaisutapoja on ai.kaisempaa enemman, velkojenjiirjestelyt
ovat use in aikaisempaa laajempia ja velkaongelmien selvittelyyn osallish1vien
asianhmtijoiden maara on kasvanut. Yhta velkaongelmatilannetta voi olla
selvittelemassa useita velkojiaja velallisia, velkaneuvoja, selvittajaja tuomioistuin seka mahdollisesti muitakin tahoja.
Velkajarjestelylaki toi tuomioistuimille uuden laajan asiaryhman.
Velkajfujestelyasiat paasivat ruuhkautumaan alioikeuksissa lain toimeenpanon
alkuvaiheissa vuosina 1993-1994. Tasapaino saapuneiden ja ratkaistujen
asioiden kesken syntyi vasta muutamia vuosia lain voimaantulon jalkeen.
Hankaluuksia aiheutti myos se, etta velkajfujestelylakiin sisaltyi tuomioistuinten
nakokulmasta runsaasti uudenlaista oikeudellista saantelya. Myos vuonna 1993
toteutettu alioikeusuudistus toi muutoksia tuomioistuinten toimintaan, mika
kenties vaikeutti uusien asioiden omaksumista.
Julkinen valta on osallistunut velkaongelmien selvittelyyn tukemalla
naissa asioissa annettavaa velkaneuvontaa ja oikeusapua seka maksamalla
selvittajankorvauksia maksuohjelman laadinnasta. Kaytannossa valtaosa velkajarjestelyasioita valmistellaan tamanjulkisen tuen turvin. Yleensa velkaneuvoja
valmistelee hakemuksenja selvittaja maksuohjelman. Julkisin varoin on tuettu
myos alan koulutusta ja jarjestOtoimintaa. Taulukko 41 kuvaa velkajfujestelyn
julkisia kustannuksia vuosina 1993-1999.
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32,8
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Velkaneuvonta ym.

Yhteensa

milj. euroa

%

milj. euroa

1,8
3,3
3,9
3,5
2,7
1,7
1,8
18,3

67
41
29
27

2,8
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7,0
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47,2

38

44
46

-

Velkajadestelylain toteuttamiseen on kaytetty julkisia varoja yhteensa vajaat 52
miljoonaa euroa vuosina 1993-1999.31 Kaksi kolmasosaa rahoista on kulunut
selvittajankorvauksiin ja kolmannes lahinna kunnille ja jadestOille naiden
tadoamista velkaneuvontapalveluista. Kustannusten vahenemista 1990-luvun
lopulla selittaa se, etta paaosa rahamaarastli. on mitoitettu kasiteltavien asioiden
maaraan mukaan. Siksi asiamaarien vaheneminen on vahentanyt kokonaiskustannuksia. Selvittajatyostli. maksettujen korvausten osuus kokonaiskustannuksista on supishmut eniten, koska ne ovat lahes kokonaan asiasidonnaisia.
Velkajadestelyyn sijoitethtia julkisia varoja on kaytetty myos suoraan
tyollisyyden tukemiseen. Useimmat velkaneuvojat oli palkattu alunperin tyollisyysvaroin. Velkajadestely on turvannut tyota myos monille lakimiehille joko
selvittajina tai tuomioistuimissa. Esimerkiksi vuonna 1994 velkajarjestelyasioiden valmisteluunja tuomioistuintyohOn ki:i.ytettiin arvioltarunsaat 400 henkilotyovuotta. Luultavasti velkajadestelytehtli.vat tukivattyollisyytta myos velkojatahoilla tai ainakin hillitsivat tyontekijoiden muutoin rivakkaa irtisanomistahtia
ainakin lain toimeenpanon alkuvaiheissa.
Kevaalla 2000 hallitus esitti aiemmin lahinna vapaaehtoisuuden, erilaisten poikkeusjadestelyjen ja maaraaikaisrahoituksen turvin toimineiden velka-

10

Laske Imat perustuvat maksuttoman oikeudenkaynnin tilinpidon tietoihin. PyoristyksisUijohtuen lukujen summat eivat valttamatta tasmaa.
31

Maara ei kuitenkaan sisalla kaikkia kustannuksia. Esimerkiksi tuomioistuintyon
laskennalliset kustannukset jaavat taman ulkopuolelle . Ks. tarkemmin Muttilainen
1995.

296

Vesa Mullilainen

neuvontapalvelujen lakisaateistamista ja vakinaistamista? Lain valmistelun
yhteydessa tarkeana tavoitteena on pidetty velkaneuvonnan saatavuuden turvaamista koko maassa. Lisaksi esitys voi merkita ainakin pitkalla aikavalilla sita,
etta velkaneuvontatyossa korostuu velkaongelmien selvittelyn lisaksi yha
enemman ennaltaehkaisevan talousneuvonnanja valistuksen merkitys.
Velkajarjestely saattaa vahentaa jossain maarin myos toimeentulotuen
tarvetta. Niilla Vantaan velkaneuvonnan asiakkailla, jotka olivat turvautuneet
toimeentulotukeen ennen velkajfujestelyn hakemista, tuen tarve vaheni velkajarjestelyn myota keskimaarin lahes 700 euroa kotitaloutta kohden vuodessa. 33
Velkaongelmien selvittelysta voi syntya hyotya myos silloin,jos velkaongelmista aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisia haittoja saadaan kmjattua ja niista
yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia vahennettya. Suomessa ja Ruotsissa
tehdyissa tutkimuksissa on havaittu, etta vakaviin velkaongelmiin joutuneiden
velallisten terveydellinen ja sosiaalinen til anne on monella tapaa huonompi kuin
koko vaestO!la keskimaaiin. 34
Velkaj~iljestelyn taloudellisia vaikutuksia on pyritty arvioimaan vielakin
laajemmin koko yhteiskunnan kannalta. 35 Velkajarjestely voi tuoda yhteiskunnalle ns. tehokkuusvoittoja,jos ylivelkatilanteisiin liittyy kannustavuusongelmia.
Yiittajavelallisilla korostuu tassa yhteydessa lisaksi se, etta he vaikuttavat paitsi
oman perheensa, myos muiden henkiloiden tyollisyyteen ja toimeentuloon.
Velallisen kannustimet tyontekoon voivat vaaristya myos velkajfujestelyn
aikana, vaikka kaikki velallisen lisatulot eivat menisikaan velkojien hyvaksi.
Kaikkiaan velkaongelmien korj aamisen hyotyja on selvitetty vie! a varsin vahan.

32

HE 37/2000 vp.

n Nykanen, M. & Kontula, 0 . & Palonen, K. & Liukkonen, M . 1995. Ta\oudellisen
Iaman myrskynsilmassa. Stakes, raportteja 171 .
34

Nykanen ym. 1995; Ahlstrom, R. 1998. Overindebtedness Affects Health- What are
the Costs to Society. Money Matters 3.
35

Vartiainen, J. 1995. Velkajarjestelylaki taloudellisesta nakoku\masta. Kasikirjoitus.
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Velkajfujestely tuomioistuimessa tai sen ulkopuolella on yleinen velkaongelmien korjauskeino, jonka avulla voidaan jarjeste!Ui kaikenlaisia velkoja. Tama
yleisratkaisu ei ole kuitenkaan soveltunut kaikenlaisiin velkaongelmatilanteisiin,
minka vuoksi alakohtaisia ongelmia ja niiden ratkaisemista on jouduttu pohtimaan erikseen. 1990-luvulla on syntynyt runsaasti uusia keinoja velkaongelmien
hallintaa varten. Monet keinot on suunnattu rajatulle kohderyhmalla, esimerkiksi
elinkeinonharjoittajille, takaajille, asuntovelallisille tai kulutusluoton kayttajille.36 Seuraavaksi esitellaan muutamia tallaisia keinoja.
Yritysvelat. Elinkeinonharjoittajien ja pienyritysten vakavien velkaongelmien
jfujestelya varten on use ita vaihtoehtoja. 1990-luvulla vuosittain no in 800-1 000
yrittajaa tai yksityishenkiloa on hakenut konkurssia. Yrityssaneerauksen avulla
pyriti:ilin turvaamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevan elinkelpoisen yritystoiminnan jatkum inen. Yrityssaneerausta on hakenut vuosina 1993-1999 yhteensa
noin 2 300 yritysta. Yrityssaneerausohjelma on vahvistettu kuitenkin vain 800
yritykselle, joista arviolta 300-400 on ollut yrittajia tai aile viiden henkilon
pienyrityksia. 37 Maatalousyrityksille on oma maaseutuelinkeinolakiin perustuva
vapaaehtoinen velkajarjestely, jonka tarkoituksena on turvata yritystoiminnan
jatkuminen maksuvaikeuksien ollessa tilapaisia. Nain on kyetty jfujestelemi:ilin
vuosina 1993-1998 yhteensa noin 250 maatilan velkoja. 38 Viranomaisten
tietoon tulevista yritystoimintaan liittyvista vakavista velkaongelmista enin osa
on selvitelty k:uitenkin velkajarjestelymenettelyssa. Velkajarjestelyn hakijoista
arviolta vajaa kolmannes on ollut aikaisemmin yrittajina toimineita henkiloita,
joten yrittajille on vahvistettu vuosina 1993-1999 toistakymmentatuhatta
maksuohjelmaa.
Takausvelat. Yritysvelkojen tavoin myos takauksista johtuvia velkaongelmia
jarjestelli:ilin runsaasti velkajarjestelymenettelyssa. Vuonna 1997 takaus oli
yritystoiminnan obelia velkajarjeste1yn tarkein hakuperuste ja kaikkiaan 60
36
Naiden keinojen tarkastelussa velkajarjestelya koskevat tiedot perustuvat tutkimukseen Muttilainen & Tala 1998.
37

Konkurssitilasto.

n Maatalouselinkeinolain mukaiset velkajarjestelyt. Tilastotietoja. Maa- ja metsatalousministerio.; Ks. myos MMM 1996:8.
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prosentilla velkajarjestelyve1allisista o1i takausvelkaa. Velkajarjestelylakiin
sisaltyy myos erityinen takaus- ja vakuusvastuunjarjeste1y, mutta sen kaytto on
jaanyt vahaiseksi.
Takausten takia velkaonge1miinjoutuneiden oikeudellistaja taloudellista
suojaa on taydetmetty muullakin tavoin 1990-luvulla. Kauppakaareen vuonna
1994 tehtyjen muutosten (54011994) avulla lisattiin luotonantajien tiedonantovelvoitteita luottoa myonnettaessa. Taman Vltonna 1999 lakiin takauksesta ja
vierasvelkapanttauksesta (361/1999) kirjatun velvoitteen mukaan takaajille on
annettava riittavat tiedot takauksen merkityksestaja ve1allisen vastuusta paavelallisen joutuessa maksuvaikeuksiin. Lokakuussa 1999 voimaan tulleella
takauslainsaadannolla pyritaan muutoinkin parantamaan takaajana o1evan
yksityishenkilOn asemaa. Suojaa 1isataan muun muassa saannoksilla, jotka
vaativat maarittelemaan takauksen piiriin kuuluvat ve1at, lieventavat asuntoluoton takaajien vastuuta, tasmentavat luotonantajien tietojenantovelvoitteita,
tekevat takausvelkojen kohtuullistamisen aikaisempaa helpommaksi ja rajoittavat takausvelan viivastysseuraamuksia. Takausten vuoksi velkaongelmiin
joutuneiden suojaa on kohennettu myos 1isaamalla tuloverolakiin (1170/98)
vuoden 1999 alusta uusi 58a §,jonka mukaan takausve1an maksajalla on oikeus
vahentaa verotuksessa elinkeinotoimintaa varten alunperin otetun 1uoton korot.
Asuntovelat. Asuntovelkaongelmat olivat nakyvasti esilla Iaman alkuvaiheissa,

kun asuntomarkkinoiden hintakupla o1i puhjennut ja asuntojen vakuusarvot
olivat romahtaneet. Maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille saadettiin
valiaikainen korkotukijarjestelma vuosina 1992-1993 (408/92 ja 621/93). Ens in
korkotukea sai vain asunto1ainalle ja muutoksenjalkeen myos muulle 1ainalle,
josta asunto oli vakuutena. Korkotuesta tehdyn arvioinnin mukaan yhdeksan
kyrnmenesta korkotuen saajasta arveli tuen he1pottaneen taloudellisen tilannetta,
mutta vain seitseman prosenttia uskoi se1viytyvansa 1ainanhoidosta ongelmitta
tukijakson jalkeen. 39 Korkotukea sai kaikkiaan runsaat 6 600 ve1allista ja sen
maksaminen paattyi vuonna 1997. Ve1kajarjestelyssa on ratkaistu tahan mennessa arviolta y1i 10 000 omistusasunnon kohtalo ja asunnoista yli puo1et on
sailynyt vela! lisen omistuksessa.
Omistusasuntolainojen valtiontakausjarjestelman avulla on pyritty
helpottamaan vakuusjarjestelyja ja vahentamaan henkilOtakaajien kayttoa
asuntoa hankittaessa. Takauksen enimmaismaara on 20 prosenttia lainamaarasta
ja 150 000 markkaa. Valtiontakausten kaytto on yleistynyt nopeasti. Takauksia

39

Hassi, L. 1998. Korkotuki ylivelkaantuneiden asumisen tukena. Ymparistoministerio,
Suomen ymparisto 242.
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on myonnetty vuoden 1996 huhtikuusta Vlloden 1999 loppuun mennessa jo yli
60 000 kappaletta. Vuonna 1999 naiden valtion osatakausluottojen osuus
kotitalouksien uusista asuntoluotoista on ollut vajaa viidennes. Jfujestelmii on
palvellut etenkin nuoria ja lapsiperheita.40
Liihinna asuntovelan maksun turvaamiseksi kehitetty lainaturvavakuutus
on ollut tiirkeii markkinaehtoinen velallisten suojaa lisaava keino. Vak:uutus
turvaa yleensii kuoleman tai tyokyvyttomyyden varalta, mutta osassa tapauksia
myos tyottomyytta vastaan. Velallinen itse maksaa vak:uutusmaksujaja vahingon sattuessa vakuutusyhtiO sitoutuu maksamaan luottoeria velallisen puolesta
vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusten suosion voi arvioida vaihtelevan eri
pankkiryhmissa ja eri alueilla. Pankkitahojen julkisuudessa esittamien tietojen
perusteella arviolta neljannes-puolet uusista asuntoluotoista turvataan lainaturvalla. Vak1.mtuksia on moitittu muun muassa niiden kalleudesta seka siita, etta
luotonantaja on sisallyttanyt vakuutusmaksun kertaalleenjo velan korkoon.
Kulutus- ja muut velat. Kulutusluottojen saantely laajeni jo vuonna 1986, kun
kuluttajansuojalakiin lisattiin erityinen kulutusluottojakoskeva luku(385/86). Se
koski vain hyodykesidonnaisia luottoja ja sisalsi saannoksia muun muassa
kulutusluottojen markkinoinnista, koran laskentaperusteista sekii mahdollisuudesta maksujen lykkaamiseen ns. sosiaalisen suoritusesteen perusteella. Erityisesti viime mainittu saannos oli tiirkea askel velallisen suojan kehityksessa.
Vuonna 1994 kulutusluottojakoskeva saantely ulotettiin myos muihin luottoihin
ja muutettiin vastaamaan Euroopan union in kulutusluottodirektiivin vaatimuksia.
Edelleen esimerkiksi opintovelkojen, verovelkojen ja ns. valttamattomyyspalveluista johtuvien laskujen maksuongelmia on pyritty Iievittamaan
erityiskeinoin.Tyottomaksijoutuneen velallisen opintolainojen korkoja on voitu
maksaa valtion varoista. Verovelkojen maksamista on voitu helpottaa verohuojennusten ja -lykkaysten seka muiden maksujarjestelyjen avulla. Lisaksi
valttamattomyyspalveluissa, esimerkiksi sahkon toimittamisessa, on rajoitettu
velkojan mahdollisuuksia palvelun lakkauttamiseen velallisen joutuessa maksuongelmiin.41 Seka kotimaisessa etta kansainvalisessa keskustelussa on esiinty-

40

Asuntorakentaminen ja asuntomarkkinat. Tilastokatsaus. Ymparist6ministerio ja
valtion asuntorahasto.
41

Ks. tarkemmin Heliskoski, J. & Tala, J. & Sunila, M. 1996. Kuluttajien maksuvaikeudet ja valWimattomyyspalvelut. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja
131.
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nyt viime aikoina vaatimuksia myos eraiden rahoituspalvelqjen sisallyttamisesta
valttamattomyyspa\veluihin.42

5.2

Muita havaintoja velkaongelmiin vaikuttamisesta

Ve\kajarjestelyn seka eri velallisryhmille tarkoitettujen erityiskeinojen lisaksi
ve\allisten suojaa on kehitetty muullakin tavoin. Kaikkia velkaongelmien
lievittamismahdollisuuksia ei ole tarpeellista eika mahdollista tarkastella tassa
yhteydessa. Seuraavaksi esitellaan kuitenkin muutamia perintajfujestelman ja
sosiaaliturvan alalia tapahtuneita velallisen suojan kehitysaskeleita.
Velan perinnan kohteeksi joutuneen velallisen suoja on kohentunut
useammalla tavalla. Vuonna I 999 (513/99) voimaan tulleella lailla saatavien
perinnasta saannellaan laajalti velkojen perintatoimintaa. Lainsaadannon
pol~ ana ovat olleet Suomen perimistoimistojen liitonjasenyritystenjo vanhastaan noudattamatja myohemmin yhdessa kuluttaja-asiamiehen kanssa neuvotellut ohjeet ns. hyvasta perintatavasta. Perintalaki rajoittaa muun muassa velan
perintakulttia ja epaasianmukaisia perintakeinoja. Lakia valvova kuluttajaasiamies on vast'ikaan uudistanut perintaohjeitaja kiinnittanyt huomiota perintakulujen suureen vaihteluun. 43
Velkojen ulosottoperinnassa velallisen kannalta tarkeimpia viime
vuosina toteutuneita uudistuksia ovat olleet ns. erottamisetujen laajennukset
seka pitkaaikaiseen ulosottovelkojen maksamiseen joustavuutta tuonut vapaakuukausimalli vuonna 1997. Nama muutokset ovat osaltaan kaventaneet
velkajarjestely- ja ulosottovelallisten valista taloudellista kuilua. 44
Sosiaaliturvajfujestelmaa on muutettu vain vahan velkaongelmien
korjaamista silmallapitaen. Toimeentulotuen ohjeistusta on kuitenkin tarkennettu siten, etta tukea on voitu joissakin tilanteissa kayttaa myos velan korkojen
maksamiseen.45 Nykyisin myos vaikeudet velkajfujestelyn maksuohjelman
suorittamisessa voivat oikeuttaa toimeentulotukeen. Muiden tahojen- esimerkiksi kirkon ja eraiden jfujestOjen - apu taydentaa viimesijaista valtiollista

"'Asia ali syksylla 1999 esilla muun muassa oikeusministerion jarjestamassa Services
of General Interest -seminaarissa Helsingissa seka pankkiasiakkaiden valikoinnista
kaydyss a j ulkisessa keskustelussa .
43

Tiedote 3.7 .2000. Kuluttajavirasto ja -asiamies .

Ks. myos Niemi-Kiesilainen, J. & Varis, M . 1996. Ulosottovelallisen toimeentulo.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 29 .

H

u Toimeentulotukiopas. Opas toimeentulotuen soveltajille. STM: n oppaita 1998:2.
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sosiaaliturvaa kansalaisten velka- ja talousvaikeuksien hallinnassa. 46 Kirkko on
auttanut taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita antamalla heille rahaa, materiaaliapua seka talous- ja muuta neuvontaa. Eri tahoilla harjoitettu ruokapankkitoiminta on trujonnut apua muun tuen ulkopuolelle jiianeille.
Kokonaan uusi keino on ollut sosiaalinen luototus, joka kaynnistyi
Takuusaatiossa vuonna 1998 seka sosiaali- ja terveysministerion kokeiluna
kymmenessa kunnassa vuonna 1999.47 Sosiaalinen luototus on tarkoitettu
vahavaraistenja maksuhairiomerkinnan luottotietorekisteriin saaneiden henki!Oiden pienhankintojen rahoittamiseen. Raj anveto kuntien sosiaalisen luotohJksen ja toimeentulotuen kesken voi olla joissakin tapauksissa epaselvaa. On
muun muassa esiintynyt huolta toimeentuloetuuksien muuttumisesta takaisinmaksettaviksi. Vastikkeellisuudesta huolimatta sosiaaliluottoja on haettu ennakoitua enemman.
Edelleen voidaan luetella monia toimintamuotoja,jotka voivat lievittaa
velkaongelmia tai ehkaista niiden syntyrnista. Esimerkiksi Takuusaation perusrahaston takaustoiminta seka ylivelkaantuneille tarkoitettu puhelinneuvonta,
pankkien ja kuluttajaviranomaisten perustama pankkialan neuvontatoimisto
seka kuluttajajfujestOjen harjoittama valistustoiminta ja talousneuvonta joko
parantavat velallisten tietopohjaa tai muutoin edistavat mahdollisuuksia selviytya velkaongelmatilanteista.
Parhaillaan on vireillajoitakin hankkeita velallisen aseman parantamiseksi. Ehka tarkein vireilla oleva uudistus liittyy velkojen vanhentumisaikoja
koskeviin saannoksiin. Toteutuessaan vanhentumissaannosten uudistaminen
johtaisi siihen, etta velkojen ulosottoperinnalle asetettaisiin 15-25 vuoden
enimrnaisaika.48 Uudistus liittyy myos hallitusohjelman lausumaan velkajarjestely- ja ulosottovelallisten aseman yhdenvertaistamisesta. Ulosottoa ollaan
muutoinkin uudistamassa lahivuosina. 49
Muista velallisten aseman parantamiseen tahtaavista uudistuspyrkimyksista mainittakoon loppukevaalla 2000 valtioneuvoston pankkitukiselontekoon
liittyvan keskustelun yhteydessa esiin tulleet ajatukset luottotietorekisterin
46

Epavirallisesta avusta ks. Karjalainen, J. 2000. Perusturvan tuolla puolen. Teoksessa
Heikkila, M. & Karjalainen, J. (toim.) Koyhyysja hyvinvointivaltion murros. Gaudeamus.

47

Sosiaalisen luototuksen alkuvaiheista ks. Iivari, J. & Piirainen, K. & Siltaniemi, A.
1999. Sosiaalisen luototuksen kaynnistyminen Suomessa. Lahtokohdat, mallit ja
kokemukset. Stakes, aiheita 42.

48

Tiedote 11.5.2000. Oikeusministerio.

49

Ulosotto-2000 toimikunnan mietint6. 1998. Oikeusministerio.
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tietosisallon laajentamisesta koskemaan velallisten luottosopimuksia seka ns.
henkilokohtaisen konkurssin kayttokelpoisuuden selvittamisesta. 50 Lisaksi eri
tahoilla on esiintynyt liikehdintaa Iaman aikana velkaongelmiinjoutuneidenja
erilaisten velallista suojaavien jatjestelmien ulkopuolelle jaaneiden velallisten
annahtamiseksi. Tallaisia pyrintOja on haluttu edistaa puhumalla "ylivelkaantuneiden vapautusrintamasta" ja "suomalaisen velkaorjuuden" poistamisesta.

6

Keskustelua

Luotonkayttajatalouksien maara ja kotitalouksien luottokanta lisaantyivat
tuntuvasti 1980-luvulla. 1990-luvun ensimmaisella puoliskolla seka velallisten
etta luottojen maara alentui, mutta on kaantynyt jalleen kasvuun. Ve1anoton
kiihtymista Iaman jalkeen kuvaa, etta 1990-luvun lopulla uusia luottoja on
nostettu jo smnin piirtein 1980-luvun lopun tahtiin. 1980- ja 1990-luvun velkaanhtmiskehitykselle on ollut ominaista kulutusluottokannan muita luottoja
nopeampi kasvu. Parin vii me VJtoden nopea velkaantuminen on alkanut nakya
jo uusina velkaongelmina.
Milloin velkaantumistahti on sitten siina maarin haitallinen, etta luottojen
kayttoa pitaisi pyrkia rajoittamaan? Ohjauskeinojen valikoima on rajallinen.
Kuluttajansuojalain maarayksenantovaltuus luottojen hillitsemisesta kuluttajapoliittisin perustein onjaanyt vaille merkitysta. Euroopan rahaliittoon liittymisen
jalkeen rahapoliittisten keinojen merkitys on vahentynyt. Yleinen korkotaso on
kuitenkin pysynyt viime aikojen noususta huolimatta ainakin 1990 alkuun
verrattuna toistaiseksi matalana.
Jaljelle jaavat ainakin finanssipoliittiset keinotja korkovahennysetuuksien kaventaminen. Onko vapailla rahoitusmarkkinoilla lainkaan perusteltua
vauhdittaa kotitalouksien luottojen kayttoa nykyisessa laajuudessa julkisin
varoin? Olisiko julkisille varoille kenties tahdellisempiakin kayttokohteita?
Liialliset verokannustimet saattavat tarpeettomasti vahvistaa taloudellisten suhdanteidenja asuntohintojen vaihtelua seka houkutella luottomarkkinoille
velanottajia,jotka ehka muutoin eivat ottaisi velkaa. Tama saattaa olla haitaksi
velanmaksajille ja jopa lisata velkaongelmien syntymahdollisuuksia. Kesan
1999 korkovahennyskeskustelu osoitti asuntovelkaantumisen rajoittamispyrkimyksetverovahennyksia leikkaamalla poliittisesti araksi asiaksi. Vaikeus johtuu
siiili, etta korkovahennysten supistaminen leikkaisi hyvinvointiehtuksia "suurelta
keskiluokalta" ,jonka kannatuksen varaan koko hyvinvointi-ideologia rakentuu.

50

Ta VM vp - VN S 411999 vp .
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Ajankohtaisesti tarkea kysymys on, miten 1990-luvun 1opun voimakkaasta velkaantumisestajohtuvat velkaongelmat kehittyvat lahivuosina. Velkaongelmien kasvu nakyi ensimmaisena tililuotoistajo pari vuotta sittenja vuonna
1999 ti:ista kasvusta ilmeni jo muitakin merkkeja. 1980-luvun lopullakin ensimmaiset havainnot velkaongelmien kasvusta liittyivat nimenomaan tililuottohairioihin. Todennakoisesti luotonmyontajat osaavat lukea naita varhaisia ennusmerkkeja patevammin kuin 1980-luvun lopulla.
Toisaalta luottomarkkinoiden tila on nyt monilta osin erilainen kuin
1980-luvun lopulla. Tama koskee eritoten velallisten suojaa maksuvaikeustilanteissa. 1980-luvun lopulla velkaongelmiin jouhmeen velallisen suojaverkko oli
harva. Esimerkiksi velkajarjestelyn asiakaskunnan ja koko velkaongelmien
hallintakeinovalikoiman koostumuksen perusteella voidaan paatella, etta muun
muassa yrittajienja takaajien asema oli aikaisemmin melko suojaton. Velkaongelmat ovat osaltaan paljastaneet myos melko peittavaksi luullun sosiaalitmvajfujestelman haavoittuvuuden.
1990-luvulla veloista vapautuminen on h1llut velkajfujestelylain myota
mahdolliseksi ja yhteiskunnassa on omaksuth1 Jaajasti periaate, jonka mukaan
velkaongelmien haittoja on jaettava muidenkin kuin velallisen kannettavaksi.
Velkaongelmien hallintakeinovalikoima onkin laajentunut lahes tyhjasta melko
monipuoliseksi. Alan oikeussaantely on tihentynytjatkuvasti. Uudet keinot ovat
taydentaneet aikaisempaa jfujestelmaa ja tulleet pysyvaksi osaksi velkaongelmien hallintakeinovalikoimaa. Laajenemista selittaa myos se, etta velkajfujestely
- monista kiistattomista eduistaan huolimatta - ei sovellu Hiheskaan kaikkien
vakavien velkaongelmien ratkaisukeinoksi.
Vaikka velallisen suojan voimakkain laajenemisvaihe onkinjo ohitettu,
nykyista kokonaisuutta taydentavia jfujestelmia syntynee jatkossakin. Kehittamistarpeet liittyvat ennen muuta erilaisiin valiinputoamistilanteisiin ongelmien
korjaamispuolella seka asiakkaiden luottokelpoisuuden arviointimahdollisuuksien kohentamiseen ja talousneuvonnan aseman vahvistamiseen ongelmien
torjuntapuolella.
Olennaista olisi pohtia myos sita, mita uusia uhkia luottomarkkinoilla
mahdollisesti voi syntyaja miten niihin voidaan tehokkaasti varautua. Esimerkiksi yli rajojenja uusin teknisin valinein tapahtuvassa luototuksessa voi arvioida syntyvan tallaisia luotonottaj ien kannalta uusia ja yllattavia tilanteita. Alan
kansainvalisessa keskustelussa aikaisempaa laajemmat teemat - esimerkiksi
pankkialan sosiaalinen vastuu, eettiset investoinnit ja rahoituspalvelujen saatavuus- ovatkin olleet viime aikoina yha nakyvammin esilla.

C

PERHE

Muuttuva perhe- monimuotoiset parisuhteet
Marjukka Litmala
PerhevaestOon lukeutui vuoden 1998\opussa no in 78 prosenttia vaestOsta. 1
PerhevaestOn osuus koko vaestOsta on pienentynyt noin kahdeksan prosenttiyksikkoa sotien jalkeisena aikana. 1990-luvulla kehitys on ollut
nopeampaa kuin aiemmin, perhevaestOn osuus koko vaestOsta on pienentynyt noin nelja prosenttiyksikkoa vuodesta 1990 vuoteen 1998. Perheiden
lukumaara sen sijaan on kasvanut 1950-1uvulta lahtien. Vuonna 1950
perheiUi oli yhteensa 930 500, vuonna 1970 yhteensa noin 1 150 000 ja
vuonna 1998 yhteensa 1 393 793.
PerhevaestOn suurimman ryhman muodostivat avioparien perheet,
joiden osuus oli vuonna 1998 yhteensa 69 prosenttia kaikista perheista,
kun vastaava osuus esimerkiksi vuonna 1970 oli 85 prosenttia. Avoparien
perheita ol i vuonna 1998 yhteensa no in 18 prosenttia kaikista perheista,
kun vastaava osuus vuonna 1970 oli noin kaksi prosenttia. Yksinhuoltajaperheiden osuus on sen sijaan pysytellyt suhteellisen vakaana, vuonna
1998 osuus oli yhteensa vajaat 14 prosenttia ja vuonna 1970 vajaat 13
prosenttia. Muutokset eri perhetyyppien valilla ilmenevat siis avoliittojen
lisaantymisena avioliittojen kustannuksella.
Vuonna 1998 perheisUi.- ja samalla parisuhteista- runsaat 960 000
oli avioliittoja ja runsaat 250 000 avoliittoja. Parisuhteista siis joka vi ides
oli muodoltaan avoliitto. Runsaassa puolessa avioparien perheista oli
alaikaisia lapsia, avoparien perheista lapsiperheita oli noin 40 prosenttia.
A viopariperheissa keskimaarainen lapsiluku oli I ,9 ja avopariperheissa
1,6. Samaa sukupuolta olevien Iii tot eivat sisally perhetilastoihin eika
niista myoskaan ole saatavilla lukumaaratietoja. Nain ollen ei myoskaan
ole saatavilla tietoa siita, kuinka paljon alaikaisia lapsia samaa sukupuolta
olevien parien perheisiin lukeutuu.
Seuraavassa kasitellaan lyhyesti avio- ja avoliittojen kehitystrendeja
seka parisuhteiden hajoamisen problematiikkaa. Senjalkeen tarkastellaan
erityisesti samaa sukupuolta olevien parien asemaa parisuhdetta koskevan
saantelyn nakokulmasta.

1
Tilastokeskuksen tilastoissa perhevaesttin luokittelu on seuraava: I) aviopari ilman
(alaikaisia) lapsia, 2) avopari ilman lapsia, 3) aviopari ja lapsia, 4) avopari ja lapsia,
5) aitija lapsiaja 6) isaja lapsia. Perhevaestoon lukeutumaton osa vaesttista asuu yksin
tai muun kuin perheenjasenen kanssa tai elaa laitoksessa. Tassa luvussa esitetyt tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen vaestotilastoihin.
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Avioliitotja avoliitot- parisuhteen hajoaminen

Voimassa olevia avioliittoja on nykyisin vajaa miljoona. Naisista noin 38
ja miehista noin 40 prosenttia elaa avioliitossa. Osuudet ovat pienentyneet
1950-luvulta lahtien ja vuosittain solmittujen avioliittojen maaratkin ovat
olleet laskussa. Avioliitto on kuitenkin edelleen yleisin parisuhteen muoto
naisenja miehen valilla, vaikka vuosittain solmittttien avioliittojen maara
onkin laskenut. Kun vuosina 1961-1970 solmittiin vuosittain keskimaarin
vajaat 40 000 avioliittoa, painui maara 1980-luvulla aile 30 OOO:n. Viime
vuosina on vuosittain solmittu 23 000-24 000 avioliittoa . Avoliittojen
yleistyminen 1970-luvulta lahtien on kuitenkin pitanyt parisuhteiden
kokonaismaaran melko vakaana. Parisuhteiden hajoamisesta on sen sijaan
muodostunut yha yleisempi ilmio.
Vaikka avioerojen m1Hidin lisaantyminen onkin johtanut myos
uudelleen avioituneiden lisaantyneeseen joukkoon, on ensimmaisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista
pysynyt suunnilleen samana 1980-luvulta lahtien . Seka naisilla
etta miehilla ensimmaisten avioliittojen osuudet ovat olleet noin
80 prosenttia kaikista solmituista liitoista, naisilla osuus on tosin
hieman korkeampi kuin miehilla.

Avioerojen maara on ollut selvassa kasvussa 1960-1970-luvuilta Hihtien,
jolloin tapahtuneet rakennemuutokset- maassamuutto ja elinkeinorakenteen muutos- seliWinevat osaltaan myos eronneisuuden kehitysta. Solmittujen avioliittojen ja avioerojen vuosikeskiarvot vuosikymmenittain
1921-1998 on esitetty taulukossa 42.

Taulukko 42 Solmittujen avioliittojenja avioerojen vuosikeskiarvot vuosikym-

avio1iittoja
avioeroja

menittain 1921-1998
1921- 1931- 1941 1930
1940
1950
23725 28491 37367
683
1395
3721

19511960
32191
3584

19611970
37398
4860

19711980
32575
9389

19811990
27191
10718

19911998
24026
13649

Vuoden 1988 avioliittolain muutoksen myota avioerojen vuotuinen maara
nousi ennatysmaiseksi: vuonna 1989 avioeroja myonnettiin yhteensa
14 365. Tamanjalkeen erojen maara kaantyi hienoiseen laskuun, mutta on
viime vuosina pysytellyt 14 000 vuotuisen eron tuntumassa.
Avioerojen yleistymisen myoHi myos avioliittojen kestoajat ovat
lyhentyneet. Vuosi vuodelta yha suurempi osa aviopareista eroaa yha
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lyhyemman avioliiton jalkeen. Esimerkiksi vuonna 1990 solmituista
avioliitoista perati kymmenen prosenttia paattyi eroon neljassa vuodessa,
kun vastaavan ero-osuuden saavuttamiseen kului vuonna 1980 solmituissa
avioliitoissa seitseman vuotta. 2 Vuonna 1970 solmituista avioliitoista noin
kolmannes on paattynyt eroon, kun vuonna 1990 solmituista liitoista eroon
on paattynyt jo viidennes. 3 Nykyisen eronneisuuden asteen vallitessa liki
puolet avioliitoista paattyy arvioiden mukaan eroon. 4
Avioeroluvuillaan Suomi sijoittuu EU:n avioerotilastojen ki:irkijoukkoon yhdessi:i Ruotsin kanssa. Koko Euroopan tasolla Viron
eronneisuus ylitti:ii:i Suomenja Ruotsin luvut parilla prosenttiyksikolla. Eronneisuus on melkein Suomen tasolla myos Tanskassa,
Norjassa ja Iso-Britanniassa. Eronneisuus on muutoin 1990luvulla ollut a\haisimmillaan Ete\i:i- ja Ita-Euroopan maissa,
poikkeuksena Tsekki ja Unkari. 5

Avoerojen yleisyydestaja avoliittojen keskimaaraisista kestoajoista ei ole
saatavilla jarjestelmallisesti koottua tietoa. Arvioiden mukaan avoliitot
kuitenkin paattyvat avioliittoja useammin ja nopeammin eroon. 6
A vio- j a avoerot aiheuttavat heijastusvaikutuksineen kiistatta
mittavia sosiaalisia ja psyykkisia ongelmia ja tasta nakokulmasta aihe
onkin ollut lukuisten tutkimusten kohteena. Selvityksia siita, mita parisuhteiden ongelmat ja viime kadessa niiden hajoamiset maksavat yhteiskunnalle tehokkuudessa, resursseissaja rahassa, ei sen sijaan ole tehty. Vaikka

2

Nikander, T. 1997. Katsaus viime vuosien perheellistymiseen Suomessa. Hyvinvointikats aus 2/1997, !5-20.

Nieminen, M. !999. Avioerot. Teoksessa; Andreasson, K. & Helin, V. 1999. Suomen
vuosisata . Tilastokeskus. Helsingissa erotaan useamminja lyhyemman avioliitonjalkeen
kuin muualla maassa. Esimerkiksi vuonna 1993 eronneista helsinkilaisista Hihes
kolmannes oli ollut naimisissa a1le viisi vuotta ja joka seitsemannen parin liitto oli
kestanyt korkeintaan kaksi vuotta (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 1995:8:
Vaestiinmuutokset Helsingissa 1985-!993).

J

4

Arvio perustuu ns. kokonaiseronneisuuslukuun,joka on yhden vuoden eroista laskettu
eronneisuuden tunnus1uku. Eri ikaiset eroon paattyva t liitot suhteutetaan kaikkiin
samana vuonna so1mittuihin liittoihin. Esim. vuoden 1999 eronneista 30 vuotta naimisissa olleiden maara suhteutetaan vuonna 1969 solmittujen avio1iittojen maaraan. Luku
kertoo siis sen, kuinka suuri osa avio1iitoista paattyy eroon,jos 1askentavuoden eronneisuus sailyy koko avioliiton keston ajan. Kokonaiseronneisuus\uku on 1990-luvulla o1lut
jatkuvassa nou sussa, vuonna 1990 se oli 41 ja vuonna \998 jo 48.
; Nikander, T. \997.
6

Ks. esim . Isatoimikunnan mietinto (KM !999:1), 43. STM.

IV C Muulluva perhe -monimuotoiset parisuhteet

307

tata koskevaa tutkimustietoa ei olekaan saatavilla, on selvaa, etta parisuhteiden hajoamiset ovat osaltaan myos taloudellinen ongelma, jolla on
varsin huomattava merkitys bruttokansantuotteenkin tasolla. Perheen
hajoamisen kokee nykyisin vuosittain noin 30 000 lasta ja noin 40 000
aikuista. 7 Yhteiskunnalle kustannuksia aiheuttavat enimmakseen kuntien
perittaviksi jaavat elatusmaksut. Lisaksi osa eronneista hakee tukia (esim.
asumistuki, yksinhuoltajakorotukset, toimeentulotuki), joihin he eivat
aikaisemmin ole olleet oikeutettuja. Unohtaa ei voi myoskaan perheiden
hajoamiseen liittyvien oikeusongelmien hoidosta maksuttoman oikeudenkaynninja yleisen oikeusavun muodossa yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuskohteena parisuhteiden ja perheiden hajoaminen nostaa
naistakin lahtbkohdista esiin selvia tutkimustarpeita.
Avioliiton paattymisella on monenlaisia, ihmisen statukseenkin
Iiittyvia heijastusvaikutuksia. Yuosina 1986-1996 avioliiton
paattymisenja\keen puoliso muutti sukunimensa taka is in avioliittoa edeltavaksi nimeksi no in 35 000 tapauksessa.8 Naissa tapauksissa nimenmuutos tehdaan useimmitenjuuri silloin, kun avioliitto paattyy avioeroon. Vuonna 1998 tehtiin avioliiton purkautumisen ja\keisia sukunimen muutoksia runsaat nelja tuhatta. Kun
avioeroja on viime vuosina ollut keskimaarin no in 14 000 vuosittain, tarkoittaisi tama karkeasti arvioiden sita, etta melkeinpajoka
kolmannessa tapauksessa avioero johtaa myos (tavallisimmin
naisen) nimenmuutokseen.
Noin viisitoista vuotta voimassa ollut nimilaki (694/85) ei sinansa ole aiheuttanut suurta mullistusta naisten sukunimikaytannossa, vaikka lain saaUimisvaiheessa nainjoidenkin taholta ounasteltiinkin. Toisaalta kehitys heijastaa osin naisten lisaantyneita
yhdenvertaisuuspyrkimyksia; oman sukunimen sailyttaminen
avioiduttaessa on yleistynyt tasaista tahtia lain voimaantulosta
lahtien. Yhteenkuuluvuuden korostaminen sukunimen kautta on
kuitenkin viela avioituvien enemmistOn kaytantOna.
Vuonna 1998 avioituneista pareista 75 prosenttia valitsi yhteiseksi sukunimekseen miehen nimen. 9 Vain noin yksi prosentti pa

7
Vanhempiensa avioeron on 1990-1uvulla kokenut vuosittain 18 000-21 000 1asta,
joista va1taosa a1aikaisia. Ks. KM 1999: I, 43.

8
Tassa esitetyt tiedot pemstuvat Vaestorekisterikeskuksen yllapitamiin nimiti1astoihin
seka teokseen Kangas, U. 1998. Suomen nimioikeus.
9

Miehen nimen valitseminen yhteiseksi sukunimeksi on historiallisessa perspektiivissa
juridisesti varsin nuori kaytant6. Vie1a vuonna 1920 1akiva1iokunnan mietinnossa (no 5,
1920 vp A Ill:2) todettiin, ettei Suomen 1aki ve1voita vaimoa kayttamaan miehensa
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reista paatyi ottamaan yhteiseksi sukunimekseen naisen sukunimen. Vaikka miehen sukunimen valitseminen yhteiseksi nimeksi
on edelleen yleistti, se on vahentynyt merkitHivasti vuosina 1986
-1998. Vuonna 1986 puolisot valitsivat miehen sukunimen
yhteiseksi nimekseen runsaassa 85 prosentissa solmittuja avio1iittoja. 1990-luvulla kaksoisnimen valitsi kayttOonsa vuosittain
no in 8 prosenttia avioituneista naisista. MiehisUi vain 0, I prosenttia otti avioituessaan kaytt66nsa kaksoisnimen. Kun vuonna 1986
oman sukunimensa sailytti vain 7,5 % avioituneista, osuus oli
vuonna 1998 jo yli kaksinkertaistunut allen noin 16 prosenttia.
Lisaksi vuonna 1998 yli 400 avioliitossa e\avaa naista muutti
sukunimensa takaisin ns . tytti:inimekseen.

Parisuhteen paattyminen tarkoittaa osaltaan myos mahdollisten varallisuutta ja sen jakoa koskevien oikeudellisten ongelmien konkretisoitumista.
Avioliittolain ositusta koskevat saannokset luovat perustan sille, miten
omaisuus jaetaan avioliiton paattyessa. Vuodesta 1930 lahtien voimassa
olleen aviovarallisuusjarjestelman mukaisesti puolisoiden omaisuus
paasaantOisesti puolitetaan avio-oikeuden nojalla. Nain siita riippumatta,
miten ja milloin tuo omaisuus on saatu tai hankittu. 70 vuotta voimassa
ollutta jatjestelmaa on kritikoitu vanhentuneeksi ja nyky-yhteiskunnan
olosuhteita -lahinna korkeaa eronneisuutta silmalla pitaen- vastaamattomaksi.10 Kyse on lahinna siita, etta puolittamisperiaatetta sovelletaan
avioliiton kestoajasta ja paattymistavasta riippumatta. Epakohtana on
pidetty muun muassa sita, etta lyhyenkin, eroon paattyvan avioliiton
jalkeen puolisolla on mahdollisuus saada toisen puolison omaisuutta
tavallaan ansiottomasti. Toisaalta osituksen sovittelun mahdollistavaa
avioliittolain sovittelusaannosta ei sen varsin tiukkojen soveltamiskriteereiden takia voi pitaa riittavana epaoikeudenmukaisuuksien korjausmekanismina. Empiirista tutkimustietoa aviovarallisuusjarjestelman toimivuudesta
kaytannossa ei ole kuitenkaan toistaiseksi ollut saatavilla. 11

suhmimea. Suomalaisessa lainsaadannossa kyseinen velvoite tuli kuitenkin voimaan
avioliittolain myota vuonna 1930. Nain siitakin huolimatta, etta saantelysta kaydyssa
keskustelussa vaimoa koskevan sukunimivelvoitteen katsottiin olevan ristiriidassa
puolisoiden yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. (Ks. HE no 2 1921, vp A I; HE no I 0
1922, vp A I; Lakivk no 5 1923, vp A III:2; HE no 40 1927, vp A III).
1
° Ks. esim. Kangas, U. 1998. Kaikella on aikansa. Lakimies 6-711998, 1079-1088.;
Litmala, M. 1998. Avioehtosopimusja taloudellinen turva\lisuus. WSL T.; Westling, A.
1992. Avioero-ositus. Hahmotelma uudeksi pesanjakojarjestelmaksi. Lapin yliopiston
oikeustieteellisia j ulkaisuja, sarja C: II.
11

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on kin kevaalla 2000 kaynnistetty tutkimushanke, jonka tarkoituksena on selvittaa ositusta ja varallisuusjarjestelyja konkreettisissa
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Avoliittoa ei ole saannelty yleislailia, vaan sen oikeudelliset vaikutukset perustuvat yksiWiisia tilanteita koskeviin erityissaannoksiin. Omistussuhteet avoliitossaja sen paattyessa maaraytyvat yleisia sivi ilioikeudellisia oikeusohjeita noudattaen, nimiperiaatetta soveltaen ja mahdollisesti
sopimusinstrumenttia kayttaen. Avoliiton omistussuhteita ja omaisuuden
jakoa koskevasta mahdollisesta saantelysta ja sen tarpeellisuudesta on
kayty aika ajoin varsin vilkastakin julkista keskustelua. Muun muassa
avoliittojen rekisteroinnin mahdollistaminen on nostettu esiin yhtena
kehittamisvaihtoehtona vain avioliittoihin rajoittuvan parisuhdelainsaadannon kattavuuden parantamiseksi. Toisaalta on kehitelty ajatusta siita, etta
mahdollisen uuden saantelyn tulisi kattaa kaikki osapuolten kiintymykseen
perustuvat yhteistaloudet kiintymyksen laadusta riippumatta. 12
Parisuhteiden tiimoilta ajankohtaisimpana ja nakyvimpana oikeudellisena kysymyksena on viime aikoina ollut esilla samaa sukupuolta
olevien parisuhteiden mahdollinen saantely. Lainsaadantohankkeen
tavoitteena on homoseksuaalisten parisuhteidenkin osalta ollut lahinna
kaytannon, siis myos omaisuutta koskevien kysymysten ratkaiseminen.

2

San1aa sukupuolta olevien parisuhteiden
saantelysta

Suomi on Pohjoismaista ainoa, jossa samaa sukupuolta olevilla pareilla ei
ole mahdollisuutta virallistaa suhdettaan. Tanskassa samaa sukupuolta
olevien parisuhteen rekisterointia koskeva laki on ollut voimassa lokakuun
alusta 1989, Norjassa elokuun alusta 1993, Ruotsissa vuoden 1995 alusta
ja Islannissa kesakuun lopusta 1996. 13
Naissa maissa parisuhteen rekisteroimisella/vahvistamisella on
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samat oikeusvaikutukset

avioerotilanteissa. Hankkeen tavoitteena on myi:is selvittaa aviovarallisuusjarjestelman
mahdollisia kehittamistarpeitaja -vaihtoehtoja.
12
STM:n perhekasitetyi:iryhman muistio, Tyoryhmamuistio 1993:26, 8.; ks. parisuhdelainsaadannon kommentointia ja mahdollisista uusista saantelymalleista Helin, M.
Perheoikeus-nykynakymiaja tulevaisuudenkuvia. Lakimies 7/1996:983-1 002.; Helin,
M. 1991. Omistuskysymyksista yhteisen kotitalouden purkautuessa. Teoksessa: Tunm
yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 30 vuotta.
11
Tanskan laki "Lov om registreret partnerskab (L.7.6.1989 N:o 3 72), Norjan laki "Lov
om registrert partnerskap" (30.apr. Nr 40.1993) , Ruotsin laki "Lag om registrerat
partnerskap" (1994: 1117) ja Islannin laki "Log urn stadfesta samvist".
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kuin avioliitolla. Poikkeuksena Norjan ja Islannin osalta on se,
ettei parisuhteen virallistaminen tuota osapuolille oikeutta ottaa
yhteista ottolasta eika saada hedelmoityshoitoa. Tanskassa parisuhdelakia muutettiin heinakuun 1999 alusta perheen sisaisen
adoption sallivaksi. Ruotsissa asetettiin helmikuussa 1999 komitea selviWimaan lasten asemaa homoseksuaalisissa perheissa ja
ottamaan kantaa muun muassa niihin eroihin, jotka nykyisin ovat
olemassa homoseksuaalistenja heteroseksuaalisten parien valilla
adoptioon, hedelmoityshoitoonja huoltajuuteen liittyvissa kysymyksissa (Dir 1999:5).

Perhetoimikunnan mietinnossa vuodelta 1992 vertailtiin erilaisia perhemuotoja ja paadyttiin siihen, etta samaa sukupuolta olevien parisuhteet
olivat erityisen poikkeavassa asemassa, jota ei voida pitaa kaikilta osin
perusteltuna. Toimikunta piti erityisena epakohtana sita, etteivat samaa
sukupuolta olevat henki!Ot voi keskenaan sopia perhelainsaadannon piiriin
tulemisesta, vaikka homoseksuaaleilla on samanlainen tarve yhteiselamansa saantelyyn ja oikeussuojaan kuin heteroseksuaaleillakin. Tama oli
perhetoimikunnan mukaan osoitus siita, ettei yhdenvertaisuus lain edessa
ollut toteutunut. Toimikunta korosti mietinnossaan, ettei avioliiton oikeudellinen saantely enaa pyri tiettyjen eettisten tai uskonnollisten katsomusten y!Hipitamiseen, vaan tavoitteena on suhteen kestaessa syntyvien
kaytannollisten kysymysten ratkaiseminen. Naista lahtokohdista toimikunta ei nahnyt esteita sille, etta samaa sukupuolta olevien parisuhdetta
saanneltaisiin ja etta Uilloin omaksuttaisiin ratkaisuja, jotka muistuttavat
avioliittolaissa omaksuttuja. Perhetoimikunta ehdottikin lainvalmistelun
kaynnistamista samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteroinnin
mahdollistamiseksi. 14
Vuoden 1993 valtiopaivilla tehtiin lakialoite (LA 4/1993 vp.) samaa
sukupuolta olevien henki!Oiden parisuhteen rekisteroinnista. Saantelyn
tarpeellisuutta perusteltiin Hihinna samankaltaisin argumentein kuin
perhetoimikunnan mietinnossa. Lakialoite kuitenkin raukesi, koska eduskunta ei ehtinyt kasitella sita ennen vuonna 1995 pidettyja eduskuntavaaleJa.
Vuoden 1996 valtiopaivilla tehtiinjalleen lakialoite kahden samaa
sukupuolta olevan henkilon parisuhteen virallistamisen sallimiseksi (LA
2611996 vp). Parisuhteen virallistamisen oikeusvaikutukset poikkesivat
tassa lakiehdotuksessa aikaisemmasta sikali, etta virallistetun parisuhteen
osapuolia ei rinnastettaisi aviopuolisoihin sovellettaessa lapseksiottamista
koskevia saannoksia. Lakivaliokunta paatyi ehdottamaan lakialoitteen

1
"

Perheet ja laki . Perhetoimikunnan mietinto (KM 1992: 12).
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hylkaamista. SamaHa ehdotettiin, eWi eduskunta hyvaksyisi toivomuksen,
jonka mukaisesti hallitus ryhtyisi asianmukaisiin lainsaadantOtoimiin
samaa sukupuolta olevien kumppaneiden yhteiselamaan liittyvien oikeudellisten epakohtien poistamiseksi. Eduskunnan paatOs oli lakivaliokunnan
ehdotusten mukainen.
Joulukuussa 1997 oikeusministerio asetti tyoryhman,jonka tehtavana oli selvittaa samaa sukupuolta olevien kumppaneiden yhteiselamaan
liittyvien epakohtien poistamiseksi tarpeelliset lainsaadantOtoimenpiteetja
koordinoida eri ministerioiden yhteistyota asiassa. Tyoryhman ehdotus
luovutettiin oikeusministeriolle toukokuussa 1999. 15
Tyoryhman tarkastelussa on kiinnitetty huomiota nykyisen lainsaadannon aiheuttamiin kaytannon ongelmiin ja toisaa\ta siihen, esiintyyko
erilaisten parisuhteiden saantelyssa sellaista erilaista kohte\ua,jota ei voida
hyvaksyttavasti perustella. Tyoryhman mukaan \ainsaadannon nykytila ei
ole kummassakaan suhteessa tyydyttava. Tyoryhma ehdottaakin, etta
samaa sukupuolta oleville annettaisiin mahdollisuus virallistaa parisuhteensa. Virallistettu parisuhde olisi avioliitosta erillinen oikeudellinen
instituutio, mutta sen solmimisen ja oikeusvaikutusten saantelyssa tukeuduttaisiin avioliittoa koskeviin saannoksiin samalla tavoin kuin muissa
Pohjoismaissa on menetelty. Virallistettua parisuhdetta koskisivat nain
esimerkiksi saannokset omaisuuden jaosta parisuhteen purkauduttua,
perintOoikeus, keskinainen e\atusvelvollisuus ja oikeus saada elatusapua
toiselta osapuolelta. Parisuhteen virallistaminen ei kuitenkaan ehdotuksen
mukaan antaisi mahdollisuutta yhteiseen lapseksiottamiseen.
Tyoryhma ehdottaa myos, etta erillishankkeina kullakin hallinnonalalla selvitettaisiin se, milta osin saantelya on tarpeen muuttaa, jotta
sita voitaisiin soveltaa myos niihin samaa sukupuolta oleviin pareihin,
jotka eivat virallista parisuhdettaan. Tyoryhman kannan mukaan mahdollisuus parisuhteen virallistamiseen on kuitenkin periaatteellisena uudistuksena olennaisesti tarkeampi kuin virallistamattoman yhteise\aman saantely,
minka vuoksi sita koskeva laki olisi aiheellista saataa odottamatta virallistamattomaan homoseksuaaliseen yhteiselamaan liittyvien kysymysten
ratkaisua.

15
Lakija samaa sukupuolta olevien parisuhteet. Tyi:iryhman ehdotus . Oikeusministerion
lainvalmisteluosaston julkaisu 211 999.

312

Marjukka Lit mala

Kansalaismielipide ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet
Suomalaisten suhtautuminen samaa sukupuolta olevien liittoihin on
kehittynyt 1990-luvulla nopeasti myonteisempaan suuntaan. Vuonna 1992
toteutetun tutkimuksen mukaan vain viidennes miehistaja noin neljannes
naisista kannatti samaa sukupuolta olevien liittojen laillistamista suhtautumalla myonteisesti vaitteeseen "Homoseksuaalisten parien solmimat liitot
pitaisi voida laillistaa niin kuin avioliitot". 16 Vuonna 1996 Taloustutkimus
Oy:n tekemassa selvityksessa 44 prosenttia haastatelluista vastasi myonteisesti kysymykseen "Tulisiko mielestanne homojen ja lesbojen saada
solmia avioliitto?". Kielteisesti tahan kysymykseen vastanneille esitettiin
jatkokysymys "Enta tulisiko homojenja lesbojen saada virallistaa parisuhteensa ilman avioliitto- ja adoptio-oikeutta ja ilman kirkollista vihkimista?". Selva enemmistO eli kaikkiaan kaksi kolmannesta haastatelluista
hyvaksyi joko avioliiton tai parisuhteen virallistamisen homo- ja lesbopareille. Vastaajien vahemmistO eli kolmasosa haastatelluista suhtautui
kielteisesti molempiin vaihtoehtoihin. Kielteisyys Iisaantyi selvasti ian
myota: kun 15-24-vuotiaista runsaat 80 prosenttia suhtauhli myonteisesti
samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamiseen, 50-74-vuotiaista
talla kannalla oli enaa 54 prosenttia.
Perhe-elamaa koskevien asenteiden hidasta muutosta heijastavat
toisaalta perhebarometrin tulokset vuodelta 1997. 17 Barometrissa tarkasteltiin suomalaisten kasityksia perheen maarittelysta. Haastateltaville esitettiin kysymys "Mitka seuraavista vaihtoehdoista mielestanne ovat perheita?''. Vain noin neljannes vastaajista maaritteli yhdessa asuvan samaa
sukupuolta olevan pariskunnan perheeksi. Tahan joukkoon lukeutui
suhteellisesti enemman naisia, nuoria, paakaupunkiseudulla asuvia ja
korkeammin koulutettuja.

Homoseksuaalisten suhteiden yleisyys
Vuoden 1998 vaestCilaskentatiedoista ilmenee, etta noin yksi prosentti
asunnoista on kahden miehen tai kahden naisen asuttamia. Tama tieto ei
sellaisenaan ole kayttokelpoinen kuvaamaan homoseksuaalien yhdessa
asumisen maaraa saati homoseksuaalien parisuhteiden yleisyytta. Lisaksi
on toki otettava huomioon se, etta pelkka yhdessa asuminen sinansa ei ole

16
Kontula, 0. & Haavio-Mannila, E. (toim.). 1993. Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolieHiman muutoksista. WSOY.

17

Reuna, V. 1997 . Perhebarometri 1997. Vaes!Ontutkimuslaitoksen katsauksia E3/1997 .

JV.C Muuttuva perhe- monimuotoiset parisuhteet

313

osoitus parisuhteen olemassaolosta. Tasmallista tilastotietoa homoseksuaalisessa suhteessa eHivien maarasta ei siis ole saatavilla Suomesta sen
paremmin kuin muistakaan Pohjoismaista. Ruotsissa on kuitenkin arvioitu,
etta no in 3-5 prosenttia aikuisista miehistaja no in 2-3 prosenttia aikuisista
naisista on sukupuoli-identiteetiltaan homoseksuaaleja. 18
Ruotsissa 1980-luvulla toteutetun tutkimuksen mukaan haastate1luista homomiehista noin puolet ja lesbonaisista noin 60 prosenttia eli
kiinteassa parisuhteessa. 19 Suomessa vuonna 1982 tehdyn tutkimuksen
mukaan kiinteassa parisuhteessa eli noin puolet haastatelluista homomiehista ja runsaat 70 prosenttia lesbonaisista. 20 Oletettavaa on, etta osuudet
ovat nykyisin suuremmat, kun yleinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on muuttunut suvaitsevammaksi.
Tanskassa rekisteroitiin vuosina 1989-1992 yhteensa 1 276
samaa sukupuolta olevien parisuhdetta,joista valtaosa eli no in 70
prosenttia kahden miehen valisi a.21 Tanskan vaesttitietojen mukaan I. tammikuuta 1998 maassa oli yhteensa 4 337 parisuhteen
rekisteroinytta henkiltia, joista 3 541 (82 %) eli edelleen ko .
parisuhteessa, 540 henkiloa (12 %) oli siviilisaadyltaan ko .
parisuhteen purkaneita ja 256 (6 %) oli rekisteroidysta parisuhteesta leskeytyneita. 22 Rekisteroidyssa parisuhteessa elavista
k aksi kolmasosaa oli miehiaja yksi kolmasosa naisia Keskimaarainen vuosittainen lisays rekisteroidyssa parisuhteessa elavien
kokonaismaarassa on viime vuosina ollut Tanskassa 275 henkiloa .Z3

18

19

Agell, A. 1998. Aktenskap Samboende Partnerskap. Iustus Forlag. Uppsala. Ss. 14.
Hakansson, P.A. 1984. Det okanda och f6rbjudna. Undersokningsrapport

sou: 1984:63.
20

Sievers,K. & Stalstrom, 0. (toim.).1985. Rakkauden monel kasvot. Weilin+Goos.

" Lain tultua voimaan lokakuun a Justa 1989, oli vuoden loppuun mennessa rekisteroity
324 suhdetta, vuonna 1990 parisuhteita rekisteroiti in yhteensa 428, vuonna 1991
rekisteroityja suhteita oli 262 ja vuonna 1992 niinikaan 262. Danmarks Statistik 1992,
96.
22

Vuodesta 1993 Tanskassa rekisteroidyista parisuhteista ei ole saatavissa tasmallisia
lukumaaratietoja, vaan tilastointi perustuu vaestOtietokantaan. Tilastoissa ilmoitetaan
vuosittain niiden henki!Oiden lukumaara, jotka 1. tammikuuta kunakin vuonna ovat
sivi ilisaadyltaan joko rekisteroidyssa parisuhteessa elavia, sen purkaneita tai siita
leskeytyneita. Tan skan tilastotietoja tarkasteltaessa on syyta huomioida myos se, etta
henki!Ot oval saattaneet rekisteroida (jaltai purkaa) parisuhteensa myos jossain muussa
maassa kuin Tanskassa.
23

Danmarks Statistik 1992, 96 ; 1997, 124.
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Norjassa lain voimaantulosta 1993 lahtien on parisuhteita rekisteroity vuosittain keskimaarin 120,joista runsaat 60 prosenttia on
ollut miesten valisia suhteita. 24 Norjan vaestOtietojen mukaan 1.
tammikuuta 1999 maassa oli yhteensa I 519 parisuhteen rekisteroinytta henkiloa, joista I 3 73 (90%) eli edelleen rekisteroidyssa
parisuhteessa, 74 henkiloti (5 %) eli "erossa" ko. parisuhteesta,
53 henkiloa (4 %) oli virallisesti purkanut rekisteroidyn parisuhteenja 19 henkil6a (I %) oli leskeytynyt rekisteroidysta parisuhteesta. Samoin kuin Tanskassa, rekisteroidyssti parisuhteessa
elavista kaksi kolmasosaa oli miehia ja yksi kolmasosa naisia.
Valtaosa, eli noin 70 prosenttia oli ialtaan 20-44-vuotiaita. 25
Ruotsissa lain ensimmaisena voimassaolovuonna 1995 rekisteroitiin vajaat 700 parisuhdetta. Vuosina 1996-1998 on Ruotsissa
rekisteroity vuosittain keskimaarin 280 parisuhdetta. Vuoden
1998 loppuun mennessti kaikkiaan I 496 paria oli rekisteroinyt
suhteensa. Naista noin 60 prosenttia on ollut miespuolisiaja noin
40 prosenttia naispuolisia pareja?6
Islannissa lain voimaantulosta (611996) vuoden 1998 loppuun
mennessa oli parisuhteensa vahvistanut virallisesti yhteensa 44
samaa sukupuolta olevaa paria. Naista 23 oli naisten valisiaja 21
miesten valisia parisuhteita. 27

Ruotsissa ja Tanskassa samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisterointien osuus on ollut keskimaarin noin prosentti ja Norjassa noin 0,6
prosenttia kaikista vuosittain virallistetuista parisuhteista. Rekisterointien
osuuden voisi Suomessakin arvioida olevan vastaavaa suuruusluokkaa.
Suomessa solmitaan nykyisin vuosittain keskimaarin 24 000 avioliittoa.
Taman valossa voisi arvioida, etta samaa sukupuolta olevien parisuhteita
rekisteroiUiisiin vuosittain runsaat 200. Muun muassa yhdenvertaisuuden
toteutumisen nakokulmasta mahdollisen lainsaadannon kohderyhman
koolle (= pienuudelle) ei kuitenkaan voi asettaa ratkaisevaa painoarvoa.
Toisaalta rekisterointien todennakoinen lukumaarainen vahaisyys merkitsee esimerkiksi sita, etta parisuhteen virallistamisen mahdollistavan lain
taloudelliset vaikutukset ovat yhteiskunnan kannalta katsottuna varsin
vahapatoisia.
24

Vuonna 1993 Norjassa rekisteroitiin 158, vuonna 1994 136, vuonna 1995 98, vuonna
1996 127, vuonna 1997 118ja vuonna 1998 117 parisuhdetta. (Statistics Norway 1999).

~; Statistics Norway 1999.
26

Statistiska Centralbyran, Sverige 1999 .

'' Statistics Iceland 1999.
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Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden purkautumisesta
1970-lopul\a tehdyn tutkimuksen mukaan homoseksuaalien parisuhde on
alttiimpi purkautumaan kuin heterosuhde. 28 Suurimpina syina tahan tutkijat
nakevat ymparist6n aiheuttamat paineetja kielteiset asenteet. 1980-luvun
puolivalissa toteutetun tutkimuksen mukaanlesboparien parisuhteet olivat
kaikkiaan lyhytaikaisempia kuin heteroseksuaalien tai kahden miehen
valiset parisuhteet. 29 Joitakin tilastotietojakin virallistettttien parisuhteiden
purkamisista on jo kertynyt.
Tanskassa rekisteroitiin vuosina 1989-1992 yhteensa 1 276
parisuhdetta ja samana aikana niisHi purettiin yhteensa 70 (eli
n. 5 %). Naista 70 prosenttia oli miesten valisia suhteita. Vuosina
1989-1992 toisen puolison kuoleman johdosta purkautui 123
(I 0 %) rekisteroitya parisuhdetta. Kaikkiaan purkautuneiden
parisuhteiden osuus (15 %) on yli kolminkertainen verrattuna
Tanskan avioliittojen kestoaikaa koskeviin tilastoennusteisiin,
joiden mukaan esimerkiksi vuonna 1990 solmituista avioliitoista
nelja prosenttia purkautuu eroon tai kuolemaan kolmen vuoden
kuluessa. Tanskan vaestotietojen mukaan 1. tammikuuta 1998
yhteensa 540 henkiloa oli sivi ilisaadyltaan rekisteroidyn pari subteen purkaneita, heista yhteensa 60 prosenttia ali miehia. 30
Norjan vaest5tietojen mukaan I. tammikuuta 1999 yhteensa 74
henkiloa oli siviilisaadyltaan rekisteroidysta parisuhteesta "eronneita" ja yhteensa 53 henkiloa ko. parisuhteen virallisesti purkaneita. HeisUi yhteensa 60 prosenttia oli miehia. 31

Ruotsissa vuoden 1998loppuun mennessa oli purettu yhteensa 61
parisuhteen rekisterointia eli no in nelja prosenttia kaikista neljan
vuoden aikana rekisteroidyista parisuhteista. Naista nelja viidennesta oli homoparienja yksi viidennes lesboparien suhteita.32

28
Dailey, D. 1979. Adjustment of Heterosexual and Homosexual Couples in Pairing
Relationships: An Exploratory Study. Journal of Sex Research 1979, 15,2, May,
143-157.
29

Schneider, M . 1986. The Relationship of Cohabiting Lesbian and Heterosexual
Couples: A Comparison . Psychology of Women Quarterly 1986, I 0, 3, Sept., 234-239.

30

Danmarks Statistik 1997, 124.

31

Statistics Norway 1999.

32

Statistiska Centralbyran, Sverige 1999.
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lslcmnissa vuodcn 1998 loppuun mcnnessa kahden ja puolcn
vuoden aikana rckisteroidyista 44 parisuhteesta oli purcnu kaksi,
molemmat miesten valisia suhteita.33

Koska samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisterointia koskeva
lainsaa d ~ nto on Pohjoismaissa varsin uutta, ei suhteiden purkautumisfrekvenssista pitkalla aikavalil Ui tai suhteessa heteroscksuaalisten aviocroihin
voi viela tehda perusteltuja johtopaatoksia.

JJ

Statistics Iceland 1999.

Uusperheet

Risto Jaakkola

Uusperhe ei ole oikeudellinen kasite, mutta arkipuheessa uusperhe-sanaa
kaytetaan siUikin useammassa merkityksessa. Yleensa silla tarkoitetaan
parisuhdetta, avioliittoa tai avoliittoa, jossa ainakin toinen kumppani on
elanyt parisuhteessa myos aikaisemmin. Tassa mielessa uusperheena
voidaan pitaa uutta avioliittoa tai avoliittoa, joka on alkanut avioeron tai
leskeksi jaamisen jalkeen tai avoliiton purkauduttua. Tama maaritelma
olisi yhteensopiva vaestbtilastossa kaytetyn perhe-kasitteen kanssa, silla
vaestOtilastossa avioparit ja avoparit luetaan perhevaestOon.
Tavallisesti uusperheena pidetaan kuitenkin vain lapsiperheita, mika
puolestaan vaestotilastossa tarkoittaa perhetta, jossa on alaikainen lapsi.
Lapsiperheen tekee uusperheeksi se, etta ainakin toisella mutta mahdollisesti molemmilla parikumppaneilla on lapsia,jotka eivat ole yhteisia hanen
nykyisen kumppaninsa kanssa. Vaihtelevia kasityksia on tosin siita, onko
lasten elettava pysyvasti pariskunnan kanssa, vai voiko parisuhdetta pitaa
uusperheena silloinkin, kun lapsen varsinainen asuinpaikka on muualla,
mutta lapsi viettaa esimerkiksi joka toisen viikonlopun pariskunnan luona
("viikonloppuperheet").
Ainoa "virallinen" uusperheen maaritelma sisaltyy Tilastokeskuksen perhetilastoon. Siina on otettu uusperheen kasitteeseen varsin ahdas
kanta. Perhetilastossa uusperheena pidetaan kotitaloutta,jossajoko avioliitossa tai avoliitossa elavan pariskunnan kanssa elaa toisen parikumppanin
18 vuotta nuorempi lapsi,joka siis ei ole heidan yhteinen lapsensa. 1 Lisaksi
samassa kodissa voi asua myos yhteisia alaikaisia lapsiaja naisen, miehen
tai yhteisia taysikaisia lapsia ja muita henkiloita.
On helppo ymmartaa, etta uusperheen oikeudellinen kohtelu on
epamaaraista, kun jo uusperheen aineellinenkin maarittely on vaikeaa ja
kiistanalaista. ltse asiassa perhe-kasite ja perheen oikeudet ja velvollisuudet ovat yleisestikin lainsaadannossa ongelmallisia, sill a per he on maaritelty eri lainpaikoissa eri tavoin. Vuonna 1992 mietintOnsajattanyt Perhetoimikunta tutki lainsaadannossa esiintyvia perhesuhteitaja totesi, etta "on .. .
mahdollista ymmartaa monet toisistaan paljonkin poikkeavat ilmiot
perheeksi. Suhteet voivat olla biologisia, niin kuin isyys tai sisaruus,
oikeudellisia, niin kuin avioliitto tai elatusvelvollisuus, tai sosiaalisia, niin
kuin samaa sukupuolta olevien parisuhde, avoliitto tai uuden puolison
suhde toisen puolison lapsiin". 2

1

Perheet 1998. SVT. Vaestti 1999:2, 13.

2

Perheet ja laki. Perhetoimikunnan mietintO. Komiteanmietintti 1992: 12, 6.
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Toimikunnan mukaan voimassa oleva lainsaadanto sisaltaa erilaisia
oikeudellisia kerrostumia, jotka perustuvat erilaisiin kasityksiin perheen
sisaisesta rakenteestaja sen suhteesta ymparoivaan yhteiskuntaan. Vanhin
perhemalli perustuu tuotannolliseen perhetalouteen, joka tarjosi asunnon,
elatuksen ja tyopaikan vanhempien ja lasten lisaksi myos sukulaisille,
hoidokeille, palkollisille jajopa aivan vieraillekin henki!Oille. Oleellista oli
yhdessa asuminenja tyoskentely. Toista kerrostumaa edustaa avioliittoon
perustunut "porvarillisen perheen ihanne", joka yleistyi lainsaadannossa
1800-luvun lopulta alkaen. Ti:issi:iydinperh emallissa puolisoiden tehti:i.vat
olivat eriytyneet toisistaan, ja lasten oikeudellinen asema sidottiin heidan
syntyperi:i.ansa. Aviolas ten asema oli muita parempi, mutta toisaalta myos
avioliittoperheessa eli:i.va toisen puolison lapsi luettiin perheeseen. Kolmanneksi lainsiiiidi:i.nnon uusimmassa vaiheessa hyvinkin erilaisten liiheissuhteiden on katsottu oikeuttavan perheen jasenyyteen, kun siina on otettu
huomioon erilaiset yhteisyydenja laheisyyden muodotjoko rinnastamalla
tietyt yhdessa asuvat henkilot avioliittoperheisiin tai antamalla perheesta
laaja ja avoin maaritelma. 3
Uusperheet on otettu huomioon Suomen lainsaadannossa vaihtelevalla tavalla ja lainsaadannon kehitys oikeuden eri alueilla on ollut
erisuuntaista. Yleisesti ottaen yksityisoikeudellinen perhekasitys on
rakennettu jatkuvasti yha selvemmin biologisten suhteiden varaan, kun
taas julkisoikeudessa ruokakunta-ajattelu ("yhteinen jai:i.kaappi") on
vallannut alaa perheen rajojen mi:i.arittelijana. 4
Uusperheissi:i. useimmiten esiin tulevat oikeusongelmat liittyvat
perheenjasenten keskini:i.iseen elatusvelvollisuuteen. Uusperheissa puolisoilla ei ole yksityisoikeudellista elatusvastuuta toisistaan eika isi:i.- tai
aitipuolella puolisonsa alaikaisisti:i. lapsista. Tosin avioliittolain 46 §:n
mukaan uusissakin avioliitoissa kummankin puolison tulee kykynsa
mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteenja puolisoiden elatukseen,
mutta tamakai:i.n si:i.i:i.nnos ei koske avoliitossa elavia uusperheiti:i.. Sen sijaan
sosiaalilainsaadannossi:i. uusperheidenkin osalta otetaan pi:i.i:i.saantoisesti
huomioon molempien puolisoiden tulotja varallisuus etuuksiaja maksuja
mai:i.ritetti:i.essi:i. eiki:i. uusperheiti:i. erotella edes sen mukaan, eli:i.i:i.ko pariskunta avioliitossa vai avoliitossa.
Vuonna 1995 oikeusministerion seka sosiaali- ja terveysministerion
yhteinen tyoryhma pohti, voitaisiinko yksityisoikeudellista ja sosiaalioi-

3

Mts. 35-38.

~ Perhekasitetyoryhman muistio . Sosiaali- ja terveysministerio . Tyoryhm amuistio

21, 7.

1993 :
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keudellista perhekasitetta lahentiHl toisiinsa. 5 Tyoryhma ei esittanyt uutta
perheen maarittelya vaan totesi, etta yhtenaisen perhekasitteen Uirkeytta ei
tule liioitella, mutta sen sijaan tarkeaa on, etta laissa omaksuttu perhekasite
on ongelmatonja tarkoituksenmukainen siina konkreettisessa yhteydessa,
jossa sita sovelletaan. Tyoryhma piti myos toivottavana, etta tutkimuksen
keinoin selvitettaisiin, minka asteinen taloudellinen yhteisyys tai erillisyys
uusperheissa tosiasiallisesti vallitsee. Tama antaisi perustaa sen arvioimiselle, millaisessa mitassa lainsaadannossa on mahdollista edellyttaa
osallistumista perheen elatukseen ilman yksityisoikeudellista elatusvelvollisuutta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos onkin tehnyt tallaisen tutkimuksen yhdessii sosiaali- ja terveysministerion kanssa. 6
Tilastokeskus aloitti uusperheiden seurannan vuonna 1990 ja siita
lahtien uusperheiden maara on pysynyt jokseenkin vakaana. Suurin Juku
on vuoden 1999 lopusta, jolloin uusperheita oli noin 47 000. Suurin osa
uusperheista on avoliittoja: vuoden !999 lopussa pariskunnista oli naimisissa 43 prosenttia ja avoliitossa eli 57 prosenttia uusperheisUi. Vuoden
1998 lopussa 46 prosentissa uusperheista oli lapsipuolten lisaksi yhteisia
lapsia.
Uusperheen ydin on yhden vanhemman perhe. Uusperhe syntyy,
kun alaikaisen lapsen kanssa yksin elavii aiti tai isa aloittaa yhteiseliiman
uuden parikumppanin kanssa. Koko 1990-luvun ajan 86 prosentissa
uusperheista niiden ydin oli aiti-lapsi -perhe, ja uusi tulokas oli mies. Isalapsi -ytimen ymparille syntyi I 0 prosenttia uusperheista ja neljassa
prosentissa tapauksista kaksi yksinhuoltajaa muutti yhteen.
Suomalaisen perherakenteen yleiset muutokset nakyvat taulukosta
43. Siina "ydinperhe" tarkoittaa lapsiperhetta, jossa mies ja nainen elavat
avioliitossa tai avoliitossa,ja kaikki perheen alaikaiset lapset ovat yhteisia.
"Yhden aikuisen perhe" tarkoittaa kotitaloutta, jossa alaikaisten lasten
kanssa e!Ml pysyvasti vain lasten aiti tai isii. "Uusperhe" tarkoittaa kotitaloutta, jossa miehen ja naisen kanssa elaa alaikainen lapsi, joka ei ole
yhteinen vaan miehen tai naisen lapsi; lisaksi perheessa voi olla pariskunnan yhteisia lapsia.

5

Perhekasitteesta oikeusministerion seka sosiaali- ja terveysministerion alaan kuuluvassa lainsaadannossa. Oikeusministerio. Tyoryhman muistio 30.8.1995.

6

Uusperheitten aikuiset ja lapset. Tutkimus uusperheitten rakenteesta ja taloudesta
1990-luvun lopulla (tyonimi, ilmestyy syksy!Hi 2000).
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Lapsiperheidenjakaumasta voidaan tehda kolme paahavaintoa. Ensinnakin
ydinperheiden osuus on laskenut koko 1990-luvun ajan. Vuosikymmenen
alussa niita oli nelja viidesta, mutta vuonna 1998 vain kolme neljasta.
Toiseksi yhden vanhemman perheiden osuus lisaantyy samaa vauhtia kuin
ydinperheet vahenevat. Vuosikymmenen alusta vuoteen 1998 yhden
vanhemman perheiden osuus kaikista lapsiperheista kasvoi 14 prosentista
Hihes 19 prosenttiin. Kolmanneksi uusperheiden osuus on pysynyt vakaasti
7 prosenttina lapsiperheista.
Uusperheiden kokonaismaara ei kasva, koska uudet parisuhteet ovat
usein lyhytaikaisia ja hajoavat herkasti ja nopeasti . Uusperheita katoaa
myos tilastointisyista. Tilastokeskuksen uusperheen maaritelmastajohtuu,
etta perhe on uusperhe vain niin kauan kuin perheessa e1aa alaikaisia
lapsipuolia. Tasta johtuu, etta uusperheen maksimaalinen e\inkaari on 18
vuotta eli se aika, joka aaritapauksessa kuluu siihen kun nuorin lapsipuoli
tulee taysikaiseksi. Sen jalkeen perhe ei ole enaa uusperhe vaestOtilaston
tarkoittamassa mi elessa.

7

Liihde: Perhee t 1998, 12-1 3.

Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus
Marjukka Litmala
Lastensuojelua, lasten elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeutta seka esimerkiksi lapsiperheiden toimeentuloa koskevat tilastot ilmentavat osin tietynlaisten sosiaalisten ja oikeudellisten ongelmien olemassaoloa. Lasta
koskeva sosiaalinen ja oikeudellinen ongelmakentta ei rajoitu ainoastaan
naihin esimerkkeihin. Toisaalta yleiskuvan muodostaminen lapsen oikeudellisesta asemasta Suomessa edellyttaisi varsin laajaa tarkastelua silloin,
kun lapsi ymmarretaan lapsena eika pelkkana sosiaalisena tai oikeudellisena ongelmana. Lisaksi lasten oikeusoloja kattavasti kuvattaessa tulisi
kasitella myos mania makrotason indikaattoreita, kuten syntyvyytta,
kuolleisuuttajne. Tallaisiin monitahoisiin tarkasteluihin ei kasilla olevassa
katsauksessa ole mahdollisuuksia. Seuraavassa esityksessa tarkastellaan
lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvia kysymyksia.

1

Laps en huolto j a tapaamisoikeus

Nykyinen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki (36111983)
on ollut voimassa vuodesta 1984. Lain mukaan laps en huoltaj ia ovat han en
vanhempansa tai henkilOt,joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen syntyessa avioliittoon molemmat vanhemmat ovat lapsensa huoltajia. Jos van hemmat eivat ole lapsen syntyessa avioliitossa keskenaan, laht6kohtaisesti aiti
on lapsensa huoltaja. Kun puolisot elavat avoliitossa, he sopivat kaytannossa lapsensa yhteishuoltajuudesta useimmiten sopimuksella ..
Lain mukaan lapsen huollon tarkoituksena on "turvata lapsen
tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksil6llisten tarpeiden ja
toivomusten mukaisesti". Huollon tulee myos "turvata myonteiset ja
laheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hanen vanhempiensa valilla".
(HTL 1 §). Tapaamisoikeuden tarkoituksena on puolestaan turvata lapse lie
oikeus pitaa yhteytta ja tavata vanhempaansa, jonka luana lapsi ei asu
(HTL 2 §).
Lain laht6kohtana on, etta huoltoa koskevat kysymykset pyritaan
ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusteitse. Vanhemmat voivat keskenaan
sopia siita, etta 1) lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille
yhteisesti, etta 2) lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona,jos vanhemmat eivat asu yhdessa, etta 3) lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle, etta 4) lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitaa
yhteytta ja tavata vanhempaansa, jonka luana Ia psi ei asu.
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Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalitoimessa, sosiaaliviranomaisen on varmistuttava siita, etta sopimus on lapsen edun mukainen
ja siita, etta lapsen oma mielipide on otettu asianmukaisesti huomioon.
Toisaalta sosiaaliviranomainen voi vain vahvistaa sopimuksen tai jattaa
sen vahvistamatta, sopimuksen muuttamiseen silla ei ole oikeutta. Jos
vanhemmat eivat paase lapsen huolto- ja/tai tapaamisoikeudesta yksimielisyyteen, asian ratkaisee hakemuksesta karajaoikeus. Karajaoikeus voi
paattaa lapsen huollostaja tapaamisoikeudesta myos avioeron yhteydessii
ns. liitannaisasiana.
Huoltoratkaisut eivat ole lopullisia. Sopimusta tai paatOsta voidaan
myohemmin muuttaa, jos olosuhteet ovat muuttuneet tai muutokseen on
muutoin aihetta. Muutostapa ei ole sidoksissa siihen, miten aikaisempi
jarjestely on vahvistettu. Esimerkiksi tuomioistuimen paatosta voidaan siis
muuttaa sosiaalitoimen vahvistamalla sopimuksella. Myos muutosta
koskevissa erimielisyystilanteissa asia ratkaistaan tuomioistuimessa.

Lapsen huoltoaja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset
Lapsen huoltoa, tapaamisoikeuttaja asumistakoskevia sopimuksia vahvistetaan nykyisin sosiaalilautakunnissa vuosittain yhteensa vajaat 35 000
kappaletta. 1 Maar a on varsin huomattava ja se on ollut jatkuvassa kasvussa. Kun kymmenen vuotta sitten vuonna 1988 sosiaalilautakunnissa
vahvistettiin vuoden aikana no in 12 500 sopimusta, maara kaksinkertaistui
vuoteen 1993 mennessii. Vuonna 1998 vahvistettiin yhteensa jo runsaat
34 700 sopimusta (kuvio 67).

1
Tassa luvussa esitetyt tilastotiedot perustuvat sosiaalitoimen osalta Stakes in tilastoraportteihin 23/ 1998; Laps en elatus, huolto j a lastensuojelu 1997 (Anu Muuri)ja 11/1999;
Lapsen elatusja huolto 1998 (Anu Muuri). Tuomioistuinten osalta tilastotiedot pemstuvat Oikeustilastollisiin vuosikirjoihin 1991-1998.
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Kuvio 67 Sopimukset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta
1993-1998

Uusien sopimusten m1Uira kaikista sosiaalilautakunnissa vahvistetuista
sopimuksista on ollut vuosittain vajaat 90 prosenttia. Joka kymmenennessa
sopimuksessa muutetaan aiempaa tuomioistuimen paatOsta tai sosiaalitoimen vahvistamaa sopimusta.
Valtaosa eli noin 90 prosenttia sosiaalilautakunnassa vahvistetuista
sopimuksista koskee lap sen huoltoa. Kun vuonna 1994 sosiaalilautakunnissa vahvistettiin 26 782 lapsen huoltoa koskevaa sopimusta, vuonna 1998
maara oli kasvanut 31 739 sopimukseen. Aviolapsiaja au-lapsia koskevien
sopimusten osuudet kaikista sopimuksista ovat pysyneet kuluvalla vuosikymmenella melko vakaana. Sopimuksista hieman vajaat kaksi kolmannesta on koskenut aviolasten huoltoaja vastaavasti runsas kolmannes aulasten huoltoa. Seka aviolapsia etta au-lapsia koskevat huoltosopimukset
ovat lisaantyneet suhteellisen tasaisesti, mika johtunee siita, etta yhtaiilta
avioerot ja toisaalta avoliitot ovat lisaantyneet.
Huoltomuoto ratkaisee paatOksentekovallan lasta koskevissa
asioissa. Vanhempien sopimusvallan rajat ovat tassa suhteessa laissa
tarkoin maaritellyt. Valittavana ovat vanhempien yhteishuolto tai jomman
kumman vanhemman yksinhuolto. Vaikka lapsen huoltoa koskevien
sopimusten maara onjatkuvasti lisaantynyt, eri huoltomuotojenjakautumisen valilla ei ole tapahtunut muutoksia (kuvio 68).
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Kuvio 68 Sopimukset lapsen huollosta huoltomuodoittain 1993-1998

Yhteishuoltosopimusten osuus kaikista sopimuksista on viimeisten viiden
vuoden aikana pysynyt vajaan 90 prosentin tuntumassa. Huollosta yksin
aidille on sovittu joka kymmenennessa sopimuksessa ja huollosta yksin
isalle noin kahdessa prosentissa kaikista tapauksista. Verrattaessa vuoden
1998 tilannetta vuoteen 1994 yhteishuoltosopimusten osuus on kuitenkin
kasvanut kolmella prosenttiyksiko!Ui 86 prosentista 89 prosenttiin. Vastaavasti aidille maarattyjen huoltojen osuus on pienentynyt kahdella ja
puolellaja isalle maarattyjen huoltojen osuus puolella prosenttiyksikolla.
Huoltomuotojen jakaumat nayttaisivat olevan jossain maarin
riippuvaisia pari subteen muodosta. Avioliitossa syntyneiden lasten yhteishuollosta on viime vuosina sovittu noin 75 prosentissa ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden las ten yhteishuollosta perati 95 prosentissa tapauksista. Erot selittyvat osin silla, etta avoliittoon syntyvan lapsen huollosta
tehdaan vanhempien kesken useimmiten nimenomainen yhteishuoltosopimus, kun taas aviolapsen huollosta tehdaan sopimus yleisesti eron yhteydessa, jolloin myos yksinhuolto tullee useammin kysymykseen. Ero
ilmenee yksinhuollon tasolla siten, etta aviolasten huollosta yksin aidille
on sovittu no in joka viidennessa tapauksessa, kun avioliiton ulkopuolella
syntyneen lapsen l1Uolto on sovittu aidille vain viidessaprosentissa tapauksista. Kun huollosta isalle on sovittu kahdessa prosentissa kaikista sopimuksista, aviolasten osalta vastaava osuus on neljaja au-lasten osalta yksi
prosentti sopimuksista.
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Huoltomuoto ei suoraan kerro sitti, kumpi vanhemmista toimii
lapsen lahihuoltajana eli toisin sanoen sita, kumman vanhemman
luana lapsi asuu. Stakesin tilastot sosiaalilautakunnissa viime
vuosina vahvistetuista sopimuksista osoittavat, etta noin 83
prosentissa tapauksista on sovittu lapsen asumisesta aidin luana
ja noin 17 prosentissa isan luona.2 Lahihuoltajien sukupuolijakaumat ovat varsin perinteiset. Vuonna 1969 alioikeuksissa
ratkaistuihin avioerojuttuihin perustuva tutkimusaineisto tuotti
aikanaan samansuuntaisetjakaumat kuin viime vuosienkin tilastot.3 Lapsen huolto maarattiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa
85 prosentissa kaikista avioerotapauksista aideille, 10 prosentissa
isille ja viidessa prosentissa tapauksista lapsetjaettiin kummallekin vanhemmalle. Lasten asuinpaikkaa koskevat sukupuolijakaumat eivat kuitenkaan ole pysyneet kolmeakymmenta vuotta
muuttumattomina. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kehitys
nayttaisi kulkeneen takaisin perinteisempaan suuntaan. Taman
osoittavat 1980-luvun lopun tilastot,joiden mukaan 77 prosentissa tapauksista lapsen asuinpaikka ali aidin ja 23 prosentissa
tapauksista isan luona. 4

Lapsen huolto ja tapaamisoikeusasiat tuomioistuimissa
Tuomioistuimissa ratkaistuista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista asioista ei ole saatavilla tasmallista kokonaislukua. Ns. varsinaisasioiden lisaksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta- kuten elatuksestakin
- voidaan paattaa myos avioeron liitannaisasiana. Avioeroja, joissa on
ollut myos liitannaisvaatimuksia on kasitelty vuosittain runsaat 4 000,
vuonna 1998 yhteensa 4 029 tapausta. Koska tilastot eivat sisalla tarkempia erittelyja liitannaisasioiden laadusta, on vaikea arvioida sita, kuinka
suuressa osassa liitannaisista kasitellaan lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta. Ede!Hi mainittu Juku 4 000 on kuitenkin maksimimaara, joka voidaan
lisata hakemuksella vireille pantujen, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevien ns. varsinaisasioiden maaraan pyrittaessa karkean tason kokonaisarvioon. Ns. varsinaisasioina lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevien asioiden maara on kuluvalla vuosikymmenella ollutjatkuvassa
kasvussa (kuvio 69).

2

Muuri, A. 1998, 21.

3

Helin, M. 1974. Suomalainen avioeroprosessi. Tammi. Ss. 167.
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Kuvio 69 Alioikeuksissa kasitellyt huolto- ja tapaamisoikeusasiat 1994-1998

Alioikeuksissa kasitellyisUi lapsen huoltoa koskevista varsinaisasioista no in
yksi kolmasosa on ollut lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia
piHittiksia, noin joka toinen asia on koskenut aiemman huoltoa koskevan
paattiksen muuttamistaja noinjoka kymmenes aiemman tapaamisoikeutta
koskevan paattiksen muuttamista. Kaikkiaan siis no in kaksi kolmesta asiasta
on ollut aiemman sopimuksen tai paattiksen muuttamisia. Aiempien
ratkaisujen muuttamista koskevien asioiden osuus kaikista asioista on
kuitenkin vii me vuosien aikana pienentynyt. Kun vuonna 1994 osuus oli 74
prosenttia, vuonna 1996 se oli 68 prosenttia ja vuonna 1998 60 prosenttia.
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa
vireillepano- ja puheva\ta on lapsen vanhemmalla, huoltajalla ja
sosiaa\iviranomaisella. Viranomaiset voivat siis ryhtya \apsen
edun edellyttamiin toimenpiteisiin ja kaynnistaa huoltoasian
siviilioikeudellisessa jarjestyksessa niissakin tapauksissa, joissa
lastensuojelulain mukaisiin toimiin oikeuttavat tunnusmerkit
eivat tayty. Vuosina 1994-1998 sosiaaliviranomaiset ovat panneet virei\le vuosittain keskimi:Uirin 115 lapsen huoltoasiaa.
Puhevaltaa sosiaa\iviranomaiset ovat kayttaneet keskimaarin 47
tuomioistuimessa kasitellyssa asiassa. Lisaksi sosiaalitoimi on
antanut vuosina 1994-1998 tuom ioistuimi lle vuosittain keskimaarin 775 selvitysta lahinna riitaisten tapausten ratkaisemiseksi.5

5

Muuri, A. 1999.; Muuri, A. 1998.
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Viime vuosina lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin alioikeusratkaisuihin on haettu muutosta ylemmasta oikeusasteesta vuosittain runsaassa kymmenessa prosentissa tapauksista. Vuonna 1997 hovioikeuksissa
ratkaistiin 204 ja vuonna 1998 174 huolto- ja tapaamisoikeusasiaa. Naista
yli puolet (59% ja 54%) oli aiempien huolto- tapaamisoikeusratkaisujen
muuttamisia eli ns. uusintariitojaja vajaa puolet (41 %ja 46 %) huollosta
ja tapaamisoikeudesta paattamisia. Hovioikeus muutti alioikeuden ratkaisua runsaassa kolmanneksessa (3 6 % j a 40%)) kaikista tapauksista. Vaj aat
kaksi kolmannesta alioikeuksien ratkaisuista on siis vii me vuosina sailynyt
ennallaan ylemmassa oikeusasteessa. Ko. jakaumat valitusten menestymisen osalta ovat samansuuntaiset kuin lapsen elatusta koskevissa asioissa.
Kun lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta riidellaan, riidan
aiheena on useimmiten huollon muoto tai lapsen asuinpaikka. Taman
osoittaa tutkimus, jossa analysoitiin lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta
koskevaa hovioikeusaineistoa vuosilta 1992-1993. 6 Tutkimuksen tulosten
mukaan vajaassa puolessa ( 45 %) tapauksista riidan aiheena oli paaasiassa
huollon muoto. Runsaassa puolessa tapauksista riideltiin paaasiassa lapsen
asuinpaikasta. Joka kuudennessa tapauksessa oli kuitenkin prosessin
kuluessa paadytty yhteishuoltoon, jolloin prosessin loppuvaiheissa riideltiin lapsen asuinpaikasta. Kaikkiaan suurimman yhtenaisen ryhman (38 %)
ko. hovioikeusaineistossa muodostivat ne tapaukset,joissa riidan kohteena
oli paaasiassa yksinhuolto; molempien vanhempien halutessa lapsen
yksinhuoltajuutta.
Tuomioistuin ei ole sidottu perusmuotoisiin yksin- ja yhteishuoltovaihtoehtoihin, vaan se voi muotoilla hyvinkin yksityiskohtaisen ratkaisun
kunkin tapauksen olosuhteiden edellyttamalla tavalla. Esimerkiksi tyonjakomaarayksin voidaan huoltoratkaisu muovata sellaiseksi, etta muualla
asuvalla vanhemmalla sailytetaan myotamaaraamisoikeus tiettyihin lasta
koskeviin asioihin, kun taas muu huolto uskotaan yksinomaan lapsen
kanssa asuvalle vanhemmalle. Vaikka naissakin tapauksissa kyse on
yhteishuoltajuudesta, kaytannossa ne saattavat toimia joustavammin, kun
vanhempien paatantavalta on tarkoin maaritelty. Tyonjakoyhteishuolto
perusmuotoisen yksin- tai yhteishuollon vaihtoehtona voi myos jo sellaisenaan lisata vanhempien mahdollisuuksia paasta sopimukseen riitaisissakin
tapauksissa. Se, ettei sosiaalitoimi voi vahvistaa kuin perusmuotoisia
yksin- tai yhteishuoltosopimuksia ei sinansa esta vanhempia sopimasta
tyonjaosta. Sopimus on vain vahvistettava tuomioistuimessa sosiaalitoimen

6
Tutkimuksen aineiston muodostivat Helsingin, Turun ja Kouvolan hovioikeuksien
pi:iiitoks ista keratyt 146 paat6slyhennelmaa. Kurki-Suonio, K. 1999. Aidin hoivasta
yhteishuoltoon. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ju\kaisuja. A-sarja N :o 222.
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sijaan . Taman tyyppiset vanhempien yhteistyota todennakoisesti helpottavat raatalOidyt ratkaisut ovat kuitenkin kayUinnossa- ainakin toistaiseksi
- harvinaisia.7
Kaikkiaan on ilmeista, etta suurin osa vuosittain tehdyista huoltoratkaisuista on kaytannossakin jokseenkin toimivia. Tata nakokulmaa tukee
tuomioistuimissa ratkaistavien asioiden ja toisaalta aiempien sopimusten
ja paatosten muuttamisten suhteellisen vahainen maara. 8 Varsinaisten
riitaisten tapausten lukumaara on varsin pieni suhteessa huolto- ja tapaamisoikeusratkaisujen kokonaismaaraan. Toisaalta joissakin tapauksissa
joudutaan turvautumaan lainsaadannon mahdollistamiin pakkokeinoihin
huolto- ja tapaamispaatOsten taytant66npanon muodossa.

Huolto- ja tapaamispaatosten taytantOonpano
Valtaosassa tapauksia lapsen vanhemmat kykenevat sopimaan siita, miten
lapsen lmolto ja tapaamisoikeus erotilanteissa jarjestetaan. Niissakin
tapauksissa, kun huolto- ja tapaamisoikeusriita ratkaistaan tuomioistuimessa, vanhemmat useimmiten sopeutuvat tehtyyn ratkaisuun. Huolto- ja
tapaamisoikeuspaatOsten taytant6onpanoa koskevat saannokset tulevat
merkityksellisiksi silloin, kun sosiaaliviranomaisten vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen ratkaisua ei noudateta. Lapsen edun ja laillisuuden
periaatteen kannalta olisi varsin arveluttavaa,jos oikeusjarjestys tavallaan
antautuisi toisen osapuolen itsepaisyyden edessa. Myos oikeudenkaynnin
tarkoitusperien toteuttaminen edellyttaa, etta sen tulos voidaan viime
vaiheessa toteuttaa pakkokeinoin. 9
Lapsen huolto- ja tapaamispaat6sten taytant66npanoa koskeva
normisto uudistettiin vuonna 1996. Laki lapsen huoltoaja tapaamisoikeutta
koskevan paat6ksen taytant6onpanosta (619/ 1996) tuli voimaanjoulukuun

7

Ks. Gottberg, E. 1997. Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotaytantiionpano. Turun
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja
A:93.
8
Sosiaalitoimessa vahvistetuista sopimuksista noin joka kymmenes on koskenut
aiemman sopimuksen tai tuomioistuinpaatCiksen muuttamista. Lukumaaraisesti taman
trrppis ia sopimuksia on vii me vuosina ahvistettu kesk imalirio 4 200 kappa!etta. Naistii
sop imuksista valtaosassa eli runsaassa 80 %:ssa muu tetaan aiempaa sosiaa litoimen
vahvistamaa sopimusta. Joka viidennessti sopimukscssa muutctaan si is aiempaa
tuom ioistltinratkaisua. Muutossopimusten suhteclliset osu udct ovat pysyncet melko
vakaina koko 1990-luvun ajan. Ks. M uu ri, A. 1998, 20.
9

Ks. Helin & M., Linna, T. & Rintala, M. 1997. Huolto- ja tapaamispaatCisten taytantoonpano. Lakimiesliiton Kustannus. Ss. I.
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alusta 1996. TaytantOonpantavia tuomioistuimen paatOksia ovat lapsen
huoltoa koskeva paatOs, paateis lapsen luovuttamisesta huoltajalleen,
lapsen tapaamisoikeudesta annettu paateis ja paatOs siita, kenen luona
lapsen tulee asua. Lain nojalla voidaan panna taytantOon myos valiaikaismaarays lapsen huollosta, tapaamisoikeudestaja asumisesta. Laki koskee
paitsi tuomioistuimen paatOksia, myos sosiaalilautakunnassa vahvistettuja
sopimuksia.
Laissa on erityisesti korostettu ns. taytantOonpanosovittelun ensisijaisuutta suhteessa pakkokeinoihin. Sovintoon tulisi pyrkia koko prosessin
ajan niin kauan kuin siihen on kaytannossa mahdollisuuksia. TaytantOonpanolain mukaisia pakkokeinoja ovat uhkasakko ja nouto. Koska noutoa
pidetaan lapsen kannalta varsin raskaana toimenpiteena, lasta ei saa
maarata noudettavaksi silloin, kun sakon uhan voidaan katsoa riittavan.
Toisaalta joissakin tapauksissa lapsen etu tietyissa epaedullisissa olosuhteissa saattaa edellyttaa noutomaaraysta kayttamatta ensin uhkasakkoa.
Myos uhka lapsen maastaviennista on ri ittava peruste maarata lapsi valittOmasti noudettavaksi.
Lapsen huoltoaja tapaamisoikeutta koskevien taytantoonpanoasioiden vuotuinen lukumaara on parin viime vuosikymmenen kuluessa lisaantynyt muutamalla kymmenella asialla. Toisaalta maara on pysynyt 1990luvulla melko vakaana. Kuluvan vuosikymmenen ensimmaisella puoliskolla ulosotonhaltijoille saapui vuosittain keskimaarin noin 200 lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan paateiksen Uiytant6onpanoasiaa. 10
Lainmuutoksenjalkeen alioikeuksiin saapui vuonna 1997 yhteensa 157 ja
vuonna 1998 yhteensa 197 taytantOonpanoasiaa. Tuomioistuintilastojen
mukaan varsin huomattava osa eli noin puolet tuomioistuimiin tulleista
taytantoonpanoasioista onjaanyt sillensa tai sovittu. Vain yksi kolmasosa
lapsen huoltoaja tapaamisoikeutta koskevista taytanteionpanohakemuksista
on hyvaksytty ja noin joka kuudes on hylatty tuomioistuinkasittelyssa. 11
Valtaosassa hyvaksytyista asioista pakkokeinona on uhkasakon asettaminen. Arvioiden mukaan toteutuneita noutoja on vuosittain aile kymmenen.12
Valtaosa vireille tulleista taytantOonpanoasioista koskee lapsen
tapaamisoikeutta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen lain uudistamisen
jalkeen vuosilta 1996-1997 keraamassa aineistossa 84 prosenttia tapauk-

10

LaYM 711996,7.

11

Tilastokeskus 1999.

11

LaVM 711996,24.
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sista koski tapaamisoikeuden Uiytant0onpanoa. 13 Lapsen huoltoa koskevasta taytantOonpanosta oli kyse vain 12 prosentissa tapauksista. Va\iaikaisten
turvaamistoimien osuus oli kolme prosenttia ja virka-apupyyntOjen yksi
prosentti kaikista tapauksista. Noin kahdessa kolmasosassa tapauksista
taytantOonpanoasian perusteena oli tuomioistuimen lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta antama paatOs. Tulos on ymmarrettava; vii me kadessa
riitaiset huolto- ja tapaamisoikeusasiat kanavoituvat tuomioistuimen
ratkaistavaksi ja syva erimielisyys saattaa jatkua siten, ettei tuomioistuimen ratkaisua noudateta. Toisaalta voi o\ettaa, etta silloin kun huolto- ja
tapaamisoikeus on alunperinkin jarjestetty sosiaalitoimen vahvistamalla
vanhempien valisella sopimuksella, jarjestelyyn myos tavallisimmin
sopeudutaanja mahdollinen muutos pyritaan niin ikaan saamaan aikaiseksi
sopimuksin.
TaytantOopanoa hakee tavallisimmin lapsen isa: kaikista asioista isa
oli hakijana 80 prosentissaja tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevista asioista 87 prosentissa tapauksista. Huoltoa koskevissa UiyHintOonpanoissa isa oli hakijana vain joka viidennessa tapauksessa. Lapsista
valtaosa, no in kaksi kolmasosaa oli ialtaan 4-9-vuotiaita. Tapaamisoikeutta koskevissa tapauksissa lapset olivat tavallisimmin aile 7-vuotiaita. Lain
ensimmaisen voimassaolovuoden aikana ei esiintynyt ainuttakaan huoltoa
koskevaa taytantOonpanoasiaa, jossa lapsi olisi ollut ialtaan yli 13-vuotias.
Taytantoonpanosovittelun ensisijaisuus ratkaisumenettelyssa korostui;
kolmessa neljasta tapauksesta tuomioistuin oli paatUinyt sovitteluun
ryhtymisesta ja sovintoon paadyttiin noin 60 prosentissa naista
tapauksista. 14 Vastaavasti niista tapauksista, joissa sovitteluun ei ryhdytty,
vain joka neljannessa osapuolet sopivat asian.
TaytantOonpanoasioiden vuotuinen lukumaara suhteessa kaikkiin
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden maaraan on varsin
pieni. Sosiaalilautakunnat ovat viime vuosina vahvistaneet vuosittain
runsaat 30 000 sopimusta ja alioikeuksissa kasiteltyjen lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevien varsinaisasioiden maara on viimeisten kolmen
vuoden aikana ollut keskimaarin noin 1 270. Liitannaisasioina on kasitelty
maksimissaan noin 4 000 huolto- ja tapaamisoikeusasiaa. Alioikeuksiin
vuosittain tulevien taytantOonpanoasioiden maara on noin 200. Kaikkiaan
13

OPTL:n aineisto kasitti yhteensa 136 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
taytantOonpanoasian ratkaisua 50 eri karaj aoikeudesta ajalta 1.12.1996-30. 11.1997.
1
•

Sovittelu voidaan jattaa toimittamatta silloin, kun 1) lapsen etu vaatii paatoksen
pikaista taytantoonpanoa, 2) aikaisemmin toimitetun sovittelun nojalla olisi ilmeista, etta
sovittelu jaisi tuloksettomaksi tai 3) jos paatOksen peruste on aile kolme kuukautta
vanha, eika erityisia syita sovitte1un jarjestamiseen ole.
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taytanttionpanoasioiden osuus on nykyisin vain alle prosentin lapsen
huoltoaja tapaamisoikeutta koskevien asioiden vuotuisesta kokonaismaarasta. Olennaista on viela se, etta taytanttionpanoasiaksi edenneistakin
tapauksista no in joka toisessa paadytaan lopulta osapuolten sovintoon.

2

Lapsen elatus

Lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) mukaan alaikaisella lapsella on
oikeus riittavaan elatukseen, josta lapsen vanhemmat vastaavat kykynsa
mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taijos lapsi ei pysyvasti asu vanhempansa luona. Elatusapu vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla. Elatusapusopimus vahvistetaan sosiaalitoimessa. Jos vanhemmat
eivat paase elatuksesta yksimielisyyteen, asian ratkaisee karajaoikeus.
Karajaoikeus voi paattaa lapsen elatuksesta myos ns. liitannaisasiana
jaljempana tarkemmin eritellyin tavoin. Vahvistetun elatusavun maaraaja
suoritustapaa voidaan myohemmin muuttaa sopimuksella tai tuomiolla,jos
olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia taijos sopimus on alunperinkin
ollut kohtuuton.
Lapset,joille ei ole lainkaan vahvistettu elatusvelvollistaja toisaalta
lapset,joiden elatusapu onjaanyt maksamatta tai vahvistettu elatusvelvollisen vahavaraisuuden vuoksi elatustuen maaraa pienemmaksi ovat oikeutettujajulkisista varoista maksettavaan elatustukeen.
Vanhempien yksityisoikeudellinen velvoite elattaa lastaan on
verrattain ankara velvoite. Esimerkiksi vanhempien ero, vanhemman
erottaminen huollosta tai lapsen huostaanotto eivat vaikuta elatusvelvollisuuteen. Elatusvastuun ankaruus ja toisaalta ensisijaisuus ilmenevat myos
elatusturvajarjestelman rakenteesta. Elatusavun maksamatta jattanyt
vanhempi on velvollinen korvaamaan julkiselle vallalle lapsen saamat
elatustuet. Korvausvastuusta voidaan vapauttaa vain,jos vanhempi pystyy
osoittamaan maksun laiminlyonninjohtuneen laissa erikseen maaritellyista
syista.
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Elatusapusopimukset
Sosiaalitoimen vahvistamien elatusapusopimusten maara on ollutjatkuvassa kasvussa (kuvio 70). 15
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Kuvio 70 Elatusapusopimukset 1994-1998

Sopimusten lukumaarainen kasvu on viimeisten kymmenen vuoden aikana
ollut varsin tuntuva. Kun vuonna 1988 vahvistettiin 10 788 sopimusta,
maara oli melkeinpa kolminkertainen vuonna 1998. Kasvu on parin viime
vuoden aikana hieman hidastunut 1990-luvun alun keskimaarin kolmen
tuhannen sopimuksen vuotuisesta lisayksesta tuhannen sopimuksen
vuotuiseen lisaykseen.
Muun muassa korkea avioeronneisuus on johtanut siihen, etta
sopimuksia ylipaataan tehdaan varsinrunsaasti. Sopimusten lisaantyminen
ilmentaa myos osin yksityisen elatusvelvollisuuden 1990-luvun alun laman
myota korostunutta asemaa.
Elatusapusopimusten vuosittainen kokonaismaara on todellisuudessa vielakin suurempi kuin em. luvut osoittavat, koska kaikkia sopimuksia
ei suinkaan vahvisteta sosiaalitoimessa. Ne sopimukset,joissa vanhemmat
vain keskenaan sopivat lapsen elatuksesta, jaavat kokonaan tilastoinnin
ulkopuolelle ja toisaalta elatusapuasioita kasitelHiiin myos tuomioistuimissa.
15

Tassa Juvussa esitetyt tilastotiedot perustuvat sosiaalitoimen osalta Stakes in tilastoraportteihin 2311998; Lapsen elatus, huolto ja Jastensuojelu 1997 (Anu Muuri)ja 1111999;
Laps en clatusja huolto 1998 (Anu Muuri). Tuomioistuinten osalta tilastotiedot perustuvat Oikeustilastollisiin vuosikirjoihin 1991-1998.
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Elatusapuasiat tuomioistuimissa
Elatusapuasian tuomioistuinkasittely on yksimielisyystapauksissa vaihtoehto sosiaalitoimen vahvistamalle sopimukselleja erimielisyystilanteissa
ainoa vaihtoehto paatoksen aikaan saamiseksi. Tuomioistuimessa elatusavun vahvistaminen voi tapahtua eri tavoin: 1) itsenaisella vahvistamiskanteella, 2) liiUinnaisasiana isyyden vahvistamista koskevan kanteen
yhteydessa, 3) hakemusasiana vireille pantavien huolto- ja tapaamisoikeusasioiden yhteydessa ja 4) liitannaisasiana avioeron tai yhteiseUiman
lopettamista koskevan asian yhteydessa. Tilastointipuutteista johtuen
tasmallisia tietoja siita, kuinka paljon elatusapuvaatimuksia kunkin edella
mainitun asiaryhman yhteydessa vuosittain esitetaan, ei ole saatavilla.
Joitakin viitteita tasta voidaan kuitenkin saada em. asiaryhmien kokonaismaaria tarkastelemalla.
Kuviossa 71 esitetaan itsenaisina asioina kanteella vireille pantujen
elatusapuasioiden kehitys vuosina 1991-1998.
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Kuvio 71 Alioikeuksissa kasitellyt elatusapuasiat 1991-1998

Alioikeuksissa vuosittain ns. varsinaisasiana kasiteltyjen elatusapuasioiden
maara on 1990-luvulla vaihdellut 600-800 asian valilla. Kehitys on viime
vuosina ollut laskusuuntainen. ltsenaisella kanteella vireille pannuista
elatusapuasioista runsas puolet on ollut elatusavun vahvistamistaja vastaavasti vajaa puolet aiemman elatusapuratkaisun muuttamista koskevia
asioita.
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lsyyden vahvistamisia on viime vuosina kasitelty keskimaarin
noin 140 kappaletta, vuonna 1998 tosin vain 103 asiaa. Lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia asioita kasiteltiin vuonna
1998 yhteensa 1 379 kappaletta, kun vuosikymmenen vuosikeskiarvo on o\lut noin 1 270 asiaa. Tuomioistuimissa kasite!Uivissa
asioissa elatusapuvaatimus liittynee useimmiten avioeroa tai
yhteiselaman lopettamista koskeviin paat5ksiin. Avioeroja,joissa
_on ollut myos liitannaisvaatimuksia on kasitelty vuosittain keskimaarin runsaat 4 000, vuonna 1998 yhteensa 4 029 asiaa. Koska
tilastot eivat sisalla tarkempia erittelyja liitannaisasioiden laadusta, on vaikea arvioida sita, kuinka suuressa osassa liitannaisistii
kasite\laan lapsen elatusapua. Ede\la mainitut luvut ovat kuitenkin maksimimaaria, jotka voidaan lisata lapsen elatusta koskevien ns. varsinaisasioiden maaraan karkean tason kokonaisarvioon pyrittaessa.

Kun otetaan huomioon sosiaalitoimessa kasitellytja toisaalta tuomioistuimissa mahdollisesti liitannaisasioina kasiteltavien elatusapuasioiden
maarat (maksimissaan yhteensa noin 37 000) on selvaa, etta elatusavusta
- sen vahvistamisesta tai muuttamisesta - riidellaan tuomioistuimessa
varsin harvoin. Huomion arvoista on myos se, etta kun huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien varsinaisasioiden maara on viime vuosina ollut
jatkuvassa kasvussa, elatusapuasioiden maara on sen sijaan vahentynyt.
Suhteessa sosiaalitoimessa vahvistettujen huoltoa ja tapaamisoikeutta ja
toisaalta elatusapua koskevien sopimusten maariin, taman voi tulkita
tarkoittavan sita, etta huollosta- ja tapaamisoikeudesta riidellaan selvasti
useammin tuomioistuimessa kuin lapsen elatusavusta.
Elatusavun vahvistamista koskevista alioikeusratkaisuista on vii me
vuosina valitettu ylempaan oikeusasteeseen runsaassa kolmanneksessa ja
elatusavun muuttamista koskevista ratkaisuista runsaassa neljanneksessa
tapauksista. Vuonna 1998 hovioikeuksiin saapui yhteensa 14 7 lapsen
elatusta koskevaa asiaa. Wiista 67 ( 45 %) koski elatusavun vahvistamista
ja 80 (54%) elatusavun muuttamista. Hovioikeudet muuttivat alioikeuksien paatOksia no in 40 prosentissa tapauksista. Luvut seka asiamaarien etta
muutosprosentin osa\ta olivat samankaltaiset myos vuotta aiemmin vuonna
1997. Valitusten menestymisen osalta j akaumat ovat samansuuntaiset kuin
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa.
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Elatusapujen suuruus
Elatusavun maara on aina harkinnanvarainen, joskin laissa todetun "lapsella on oikeus riittavaan elatukseen" maaritelman rajoissa. Kaytannossa
valtaosassa sopimuksista kuukausittaiseksi elatusavuksi on sovittu
400-1 000 markkaa. Kuviossa 72 on esitetty eri suuruisten elatusapujen
suhteelliset osuudet kaikista sosiaalitoimessa vahvistetuista elatusapusopimuksista vuosina 1994-1998.
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Kuvio 72 Elatusapusopimukset mklkk 1994-1998

Vuosina 1994-1998 noin 40 prosentissa sopimuksista elatusavun maara on
ollut aile 600 markkaa kuukaudessa. Joka neljannessa sopimuksessa
elatusavun maaraksi on sovittu 600-700 markkaa kuukaudessa. Vajaassa
kymmenessa prosentissa tapauksista elatusapu on ylittanyt 1 000 markkaa
kuukaudessa. Niiden sopimusten osuus,joissa elatusapu on ylittanyt 1 800
markkaa, on ollut no in puolen prosentin tuntumassa kaikista sopimuksista.
Vajaassa kymmenessa prosentissa elatusapusopimuksista elatusapua ei ole
vahvistettu lainkaan.
Elatusapusopimusten markkamaaraisten aaripaiden tarkastelu
osoittaa, etta seka yli tuhat markkaa ylittavien sopimusten etta niiden
sopimusten osuus, joissa elatusapu on jatetty kokonaan vahvistamatta, on
kasvanut viidessa vuodessa kahdella prosenttiyksikolla. Kehityksen
kannalta kiintoisaa on myos se, etta 200 markkaa kuukaudessa alittavien
sopimusten osuus kaikista sopimuksista on kasvanut suhteellisen voimak-
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kaasti viimeisten viiden vuoden aikana. Kun vuonna 1994 aile 200 markan
sopimusten osuus oli nelja prosenttia, se nousi vuonna 1996 13 prosenttiin
ja vuonna 1998 osuus oli jo 16 prosenttia. 16
Tuomioistuimissa vahvistettujen e\atusapujen suuruudesta ei ole
systemaattisesti kerattya ti\astotietoa, mutta tutkimusten mukaan ne olivat
ainakin 1980-luvu\la keskimaarin lahella sosiaalilautakunnissa vahvistettujen elatusapujen tasoa. 17
Rahassa maksettavien elatusapujen vuosittaisia kokonaismaaria on
tilastotietojen puutteellisuuden vuoksi mahdotonta arvioida.

Elatustuki
Lapselle maksetaan kunnan varoista elatustukea, jos e\atusvelvollinen
Jaiminlyo elatusapL0en maksamisen. Elatusavun maksamatta jattanyt on
velvollinen korvaamaan Japsen kunnalta saamat elatustuet. Jos e\atusapu
on jatetty vahvistamatta tai vahvistettu e\atustuen maaraa pienemmaksi
esimerkiksi e\atusvelvo\lisen vahavaraisuuden tai muun elatusvastuun
vuoksi, elatustuki tai e\atustuen erotus suoritetaan niin sanottuna ei-korvattavana tukena. Elatustukea maksetaan myos avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, jonka isyytta ei ole vahvistettu tai jonka elatusapua ei ole
voitu vahvistaa isyyden vahvistamisen yhteydessa. 18
Elatusvelvollisia, joiden lapset olivat vuoden 1998 aikana saaneet
elatustukea, oli yhteensa 77 220, kun he ita vuonna 1994 oli 69 73 8.
Vastaavasti myos vuosittain elatustukea saaneiden las ten maara on noussut
vuosikymmenen alkupuoliskoon verrattuna. Kun elatustukea vuoden 1994
aikana saaneita lapsia oli yhteensa 110 299, vuonna 1998 e1atustukea sai
yhteensa 123 346 lasta. 19

16
Kertasuoritteisia tai osittain kertasuoritteisia e1atusapusopimuksia on 1990-1uvulla
vahvistettu vuosittain keskim1Hirin runsaat sata kappaletta (n. 0,4% kaikista sopimuksista). Vuoden 1998 aikana vahvistettiin yhteensa 113 joko kokonaan tai osittain kertasuoritteista e1atusapusopimusta.

11

Ks. esim. Kaisto, J. & Oulasmaa, P. 1994. Lapsen elatus. Elatusavun vahvistaminen
ja muuttaminen . Lakimiesliiton Kustannus. Ss. 205.
18

1970-1uvun 1opu1ta voimassa ollut elatusturvasaannosto ( 122177) uudistettiin vuoden
1999 a1usta, jolloin uusi elatusturvalaki (671/98 ) tu1i voimaan.

19
Elatustukea saaneiden 1asten osuus kaikista aile 18-vuotiaista ali perati no in I 0
prosenttia. Tamanjakson ti1astotiedot perustuvat Stakesin tilastoraportteihin 11/1999 ja
2311998.
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Vuonna 1998 noin kahdessa kolmanneksessa tapauksista tuki
maksettiin taysimaaraisena. Joka neljannessa tapauksessa tukea maksettiin
alennettunaja noinjoka kymmenennessa tapauksessa elatusapua taydentavana. Vuonna 1998 taysimaaraisen elatustuen suuruus oli 63 7 ja alennetun
518 markkaa kuukaudessa.
Vuosittain maksetut elatustuet ja perityt elatusavut vuosina
1994-1998 ilmenevat taulukosta 44.
Taulukko 44 Maksetut elatustuet ja elatusvelvollisilta perityt elatusavut vuoden aikana yhteensti ( 1 000 mk)
1994
1995
710 631
Elatustuki yhteensa
645 846
Tasta
- korvattavaa
476 979
514 631
- ei-korvattavaa
Perityt elatusavut yhteensa
Tasta
- elatustuen korvaukseksi
- elatusapuun

1996

1997

735 557

751 605

1998
756 905

525 023

528 390

527 814

168 867
275 658

196 000
330 596

210 534
285 823

223 215
305 835

229 091

191 541

239 311
91 285

209 409
76 414

228 589
77 246

84 117

312566
236 442
76 124

Vuosittain maksettujen elatustukien kokonaismaara on ollut jatkuvassa
nousussa. Korvattavien elatustukien osuus elatustukien kokonaismaarasta
on laskenut vuoden 1994 74 prosentista vuoden 1998 70 prosenttiin.
Vastaavasti ei-korvattavien elatustukien osuus on noussut. Tama kehitys
voi ei-korvattavan tuen saantiedellytykset huomioon ottaen olla merkki
siita, etta elatusvelvollisten vahavaraisuus ja/tai muut elatusvastuut ovat
yleisesti ottaen lisaantyneet vuosikymmenen alkuun verrattuna.
Elatusvelvollisilta perittyjen elatusapujen maarassa ei viimeisten
viiden vuoden aikana ole tapahtunut suuriakaan muutoksia. Taulukosta
voidaan havaita, etta elatustuen korvaukseksi perittyjen elatusapujen maara
on suhteellisen alhainen. Viime vuosina vain alle puolet maksetusta
korvattavasta elatustuesta on saatu perityksi elatusvelvollisilta. Tama
kehitys on myos osaltaan vaikuttanut elatusapurastienjatkuvaan kasvuun.
Kuntien perittavina olleet elatusapusaatavat vuosina 1994-1998 ilmenevat
kuviosta 73.
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Kuvio 73 Kuntien perittavina olevat elatusapusaatavat (1 OOOmk) 1994-1998
Kuntien perittavina olevien elatusapuvelkojen kokonaismaara on kasvanut
vuodesta 1993 keskimaarin 150 miljoonan markan vuosivauhtia. Elatusapuvelkojen kertyminen nayttaa parin viime vuoden kehityksen val ossa
kuitenkin hidastuneen: vuonna 1996 velkasaldo kasvoi 170 miljoonalla
markalla, kun kertyma vuonna 1997 oli 105 miljoonaa ja vuonna 1998
noin 116 miljoonaa. Kuntien perittavana o1evaan kokonaissummaan
sisaltyy seka lapsille kuuluvaa e1atusapua etta maksettuun elatustukeen
perustuvaa kunnan takautumissaatavaa elatusvel vollisilta. Val tao sa eli no in
4/5 elatusapurasteista on kunnan takautumissaatavaa.
Kunnan takautumissaatavaa ei perita e1atusvelvollisilta tapauksissa,
joissa elatusavun suorittamatta jattaminen on johtunut elatusvelvollisen
maksukyvyttomyydesta. Takautumissaatavan perimattajattamisesta paatetaan joko kunnan toimesta tai elatusvelvollisen omasta hakemuksesta.
Elatusvelvollisten tekemat ns. vapautushakemukset lisaantyivat vuosina
1994-1998 runsaalla neljanneksella. Kun vuonna 1994 vapautushakemuksia tehtiin 12 483, vuonna 19961uku oli 14 563 ja vuonna 1998 yhteensa
15 747 hakemusta. Vapautushakemukset on useimmiten hyvaksytty joko
kokonaan tai osittain. Vuonna 1998 hakemuksista hylattiin vain noin viisi
prosenttia. Hylattyjen hakemusten osuus kaikista vapautushakemuksista on
pienentynyt viidessa vuodessa noin kaksi prosenttiyksikkoa. Vuonna 1998
hyvaksytyt hakemukset koskivat yhteensa 196 miljoonan markan elatusapuvelkoja, kun vastaava summa esimerkiksi vuonna 1994 oli 122
miljoonaa.
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Aiheettomasti maksettu elatustuki voidaan peria takaisin tuen
nostajalta. Naissa tapauksissa kyse on esimerkiksi siita, etta
elatustukea on maksettu maaraltaan li ian suurena tai tuen nostaja
on samanaikaisesti vastaanottanut elatusapua suoraan elatusvelvolliselta. Takaisinperimisten maara on viimeisten vii den vuoden
aikana noussut noin neljanneksella. Vuonna 1994 paat6ksia
takaisin perimisesta tehtiin noin 1 700 kappaletta, kun maara
vuonna 1998 ol i yhteensa 2 141. Markkamaaraisesti ei takaisin
peritUi.vien elatustukien maarassa ole tapahtunut suuriakaan
muutoksia. Esimerkiksi vuonna 1994 paat6kset takaisin perinnasta koskivat yhteensa 2,83 miljoonan markan elatustukia, kun
summa oli vuonna 1998 yhteensa 2,86 miljoonaa markkaa. Parin
viime vuoden aikana noin nelja viidennesta takaisinperintapaat6sten koskemista elatustuista on saatu perityksi.

Niin kuin edella esitetysta ilmenee, elatusapujarjestelman hairii:iilla on
suuri taloudellinen merkitys niin yksityisen ihmisen kuin yhteiskunnankin
tasolla. Elatusapurastit on tiedostettu ongelmaksi jo pitkaan. Julkisessa
keskustelussa ongelmaa on Hihestytty vuoroin elatusvelvoll'isten maksukyvytti:imyyden, vuoroin maksuhaluttomuuden nakokulmista. Elatusapurastien maaran kasvuun on vaikuttanut toisaalta se, etta elatusavutja kunnan
takautumissaatavat ovat vuoden 1998 loppuun asti olleet yleisen 10
vuoden vanhentumisajan alaisia. Vanhentuminen on myi:is ollut vapaamuotoisesti katkaistavissa. Samoin kertymaan on osaltaan vaikuttanut se, etta
vain aile kolme vuotta vanhoja rasteja on voitu ulosmitata palkasta. Seurauksena on ollut, etta joidenkin elatusvelvollisten elatusapurastit ovat
kasaantuneet ja saattavat seurata hanta koko elinian ilman, etta niita on
kyetty tehokkaasti perimaan.
Vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa uudessa elatusturvalaissa
(671198) elatustuen saannin edellytykset ovat sailyneet paaosin ennallaan.
Sen sijaan elatustuen porrastus on poistettuja kunnan takautumissaatavan
vanhentumisaika on lyhennetty viiteen vuoteen eika sita voida enaa
katkaista. Lahivuosien kehityksen myota tulee arvioitavaksi se, toteutuuko
uuden lain tarkoitus - perinnan tehostuminen. Perinnan tehostamisen
ohella ratkaisuksi elatusapurasti-ongelmaan on esitetty muun muassa
elatusapujen muutosjarjestelman kehittamista entistajoustavammaksi.
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Erityiskysymyksena elatusavun muuttaminen
Noin 30 prosenttia sosiaalilautakunnan parin viime vuoden aikana vahvistamista elatusapusopimuksista on ollut aikaisemman elatusapusopimuksen
tai p~HitOksen muutoksia (taulukko 45).
Taulukko 45 Sosiaalilautakunnan vahvistamat elatusapusopimusten muutokset

1993-1998
1993

1994

6 002
(28%)

7 340
(29%)

E1atusapua alennettu kpl
(% muutoksista)

3 609
(60%)

E1atusapua korotettu kpl
(% muutoksista)

815
{1 4%)

3 782 3 780 4 567 4 217
(52%) (41%) (43%) (44%)
1 220 1 651 I 741 2 044
(17%) (1 8%) (1 7%) (2 1%)

Muutoksia
Yhteensa kp1
(% kaikista e1atusapusopimuksista)

1995

1996

1997

1998

9 291 10 513 9 693 9 340
(35%) (35%) (31%) (30%)

Niista
4 136
(44%)
2 214
(24%)

Viime vuosina vajaassa puolessa muutossopimuksista on sovittu elatusavun markkamaaran alentamisesta ja no in joka viidennessa elatusavun
korottamisesta. Muutossopimusten kehitysta tarkasteltaessa huomiota
kiinnittaa erityisesti se, etta elatusavun alentamista koskevat sopimukset
ovat suhteellisesti vahentyneet ja korottamista koskevat sopimukset
lisaantyneet 1990-luvun alun taloudellisen lamanja tyottomyyden kasvun
vuosiin verrattuna (esimerkiksi vuodet 1993-1994).
Elatusavun muutosta koskevissa tilanteissa paadytaan useimmiten
- enemman tai vahemman yhteisymmarryksessa- sosiaalitoimen vahvistamaan sopimukseen. Tuomioistuimissa elatusavun muutoksesta riide!HHin
suhteellisen harvoin. Niin kuin edella kavi ilmi, viime vuosina naita asioita
on tuomioistuimissa ollut ns. varsinaisasioina keskimaarin runsaat 300
tapausta vuosittain. Vuonna 1998 tuomioistuimissa kasiteltiin 263 lapsen
elatusta koskevan sopimuksen tai paatoksen muuttamista koskevaa varsinaisasiaa.
Tuomioistuintilastoissa ei erotella siHi, onko kyseessa elatusavun
korottamis- tai alentamiskanne. Nain ollen ei ole mahdollista tarkastella
erikseen esimerkiksi sita, kuinka suuri osa kanteista on koskenut alentamisvaatimuksiaja kuinka suuri osa naista on hyvaksytty. Myos muuttamisen lopputulos suhteessa asianosaisten vaatimuksiin ja myonUimisiin jaa
epaselvaksi, koska tilastot kertovat vain, onko elatusapua muutettu. Tilastoista kay kuitenkin ilmi, etta elatusavun muuttamista koskevien kanteiden
hyvaksymisprosentti on suhteellisen korkea, vaikkakin se on laskenut
1990-luvun alun vuosiin verrattuna. Kun vuosina 1991-1994 kanteista
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hyvaksyttiin noin 60 prosenttia, vuosina 1995-1998 niista on hyvaksytty
noin puolet. Huomiota kiinnittaa se, etta 1990-luvun alussa noin neljasosa
kanteista hylattiin, kun vuosina 1995-1998 niista on hylatty keskimaarin
vain joka kymmenes. Tama kehitys on seurausta sovittujen tapausten
maaran lisaantymisesta: vii me vuosina elatusapujen muuttamista koskevissa riidoissa sovintoon on paadytty joka neljannessa tapauksessa. Havainto
vastaa vuoden 1993 alioikeusuudistuksenjalkeista kehitysta,jonka mukaisesti sovintojen ja sillensa jaaneiden juttujen osuus on uudessa jarjestelmassa yleisesti ottaenkin lisaantynyt." 0
Elatusavun muuttamiselle on laissa asetettu varsin tiukat edellytykset. Nain siksi, ettii elatuksen pysyvyytta ja jatkuvuutta on pidetty lapsen
edun toteutumisen kannalta ensiarvoisen tarkeana. Aiemmin vahvistettua
elatusapua voidaan lapsen elatusta koskevan lain mukaan muuttaa sopimuksella tai tuomiolla vain,jos "niissa olosuhteissa,jotka 1-3 §:n mukaan
on otettava huomioon elatusapua vahvistettaessa, on tapahtunut niin
olennaisia muutoksia, etta elatusavun muuttamista on seka lapsen etta
elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettava kohtuullisena".
Elatusavun muutoskriteerien ankaruutta on arvosteltu muun muassa
lahtien siita, etta elatusavun osalta kyseessa on pitkan kestovelkasuhteen
perustaminenja toisaalta muun muassa lapsen kasvu, vanhempien tulokehitys ja perhesuhteiden muuttuminen aiheuttavat olosuhteissa merkittavia
muutoksia ilman, etta olisi osoitettavissa nimenomaista erillista olosuhteiden muutosta, johon muutosvaatimus voitaisiin kytkea. Kritiikkia on
esitetty myos lahtien siita, ettei jaykka muutosjarjestelma erityisemmin
edista lapsen elatuksen pysyvyytta eika ole edes prosessiekonomisesti
perusteltu, koska epaoikeudenmukaisen suureksi koettu elatusapujateUian
epaonnistuneiden alentamisyritysten jalkeen helposti maksamatta. Elatusapujarjestelman taloudelliset tavoitteet voivatjaada nailta osin saavuttamatta elatusavun pakkoperinnan epaonnistuessaja lapsen pudotessa viime
kadessa elatustuen varaan. Laps en edun kannalta maksujen laiminlyonnilla
tai toisaalta elatusvelvollisen maksukykyyn nahden liian pieneksi koetulla
elatusavulla on kielteisia heijastusvaikutuksia laajemminkin: suhteet seka
lapseen etta vanhempien valilla voivat kiristya, kun raha-asioista syntyy
riitaa. Elatusavun muuttamista koskevan jarjestelman jaykkyyden on

~° Ks. Ervasti, K. 1997, 87-88. Alioikeusuudistuksen seuranta. Riita-asiat tilastojen ja
oikeudenkayntiasiakirjojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenjulkaisuja 140.
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arvosteltu kaikkiaan saattavan pikemminkin lisata kuin vahentaa riitaisuuksia ja htiirioita elatussuhteissa.Z'
Elatusavun muuttamista koskevan norrniston tarkistaminen on ntihty
myos- pakkoperinntin tehostamisen ohella- yhtena elatusapurastiongelman korjauskeinona. Nailta osin on viitattu myos Ruotsissa voimassa
olevaan lainsatidant55n, josta olosuhteiden muutoksen olennaisuutta
koskeva vaatimus on poistettu jo runsaat kolmekymmenta vuotta sitten.
Vahvistettua elatusapua voidaan Ruotsissa muuttaa jos olosuhteiden
muutos sita edellyttaa. Lisaksi Ruotsissa elatusapua on mahdollista tarkistaa maaraajoin ja se maaraytyy melko yksityiskohtaisen maarittamisnormiston nojalla.
Nykyisten varsin avoimien ja tasmentymattomien elatusavun
maaraytymiskriteereiden on arvosteltu johtaneen osin sattumanvaraisiin
ratkaisuihin ja summaarisiin, pelktistaan elatusvelvollisten bruttotuloihin
perustuviin elatusapupaat6ksiin.22 Ongelman ratkaisuksi on esitetty lainstiadannon kehitttimista nimenomaan elatusavun matiraytymisperusteiden
tarkentamisen muodossa. Kriteerien tarkentamisen myota elatusavut
saatettaisiin kokea oikeudenmukaisempina ja taman seurauksena elatusavut mahdollisesti myos maksettaisiin entista useammin vapaaehtoisesti. Elatusavun maaraytymiskriteereita tulisi kehittamisehdotusten mukaan
kuitenkin tarkentaa niin, etta lain lahtokohta, kokonaisharkintaan perustuva
tapauskohtainen arviointi lapsen tarpeiden nakokulmasta sailyisi. Toisaalta, jos elatusavun maaraytymisperusteisiin saataisiin tasmennettya edes
joitakin peruspelisaantOja, luotaisiin samalla edellytykset myos olosuhteiden muutoksia joustavammin myotaileville elatusavuille. Kun seka elatusavun maaraytyminen etta sen muuttaminen olisivat entista selkeammin
perusteltuja, olisi talla mita todennakoisimmin myonteisia vaikutuksia
myos nykyiseen elatusapurastiongelmaan.

21

Ks. elatusavun maaraytymisesHi ja muutosjarjestelmasUi kaytya keskustelua esim.
Gottberg; E. 1995. Perhe, elatus ja sosiaaliturva. Turun yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A:80.; Kaisto, J. & Oulasmaa, P. 1994.
Aiheesta myos Vesanen, K. 1999 . Lapsen elatusavun perinta. Lakimiesliiton Kustannus.
22

Ks. edellinen alaviite.
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Kuluttajansuoja on melko nuori ilmio erityisen oikeussaantelyn kohteena
ja tavoitteena. Suomalaisen kuluttajaoikeuden rungon muodostavat laitkuluttajansuojalaki (KSL) ja keskeisia kuluttajaviranomaisia koskevat lait
- tulivat voimaan vuonna 1978. Yksityiseen kayttoonsa tavaroita ja
palveluita hankkinutta on toki suojattu eri tavoin aiemminkin. Kulutukseen
liittyvien ongelmien nakeminen oman saantelynsa mahdollistavana kokonaisuutena juontaa kuitenkin vasta 1960- ja 1970-luvuilta, jolloin oikeuspoliittista keskustelua alettiin kayda ns. kuluttajansuojaideologian puitteis-

sa.1
Suomen kuluttajansuojajarjestelman ominaispiirteita on ensinnakin
aineellisen saantelyn taydenUiminen sen toteutumista valvovalla ja edistavalla viranomaiskoneistolla. Taman kuluttajahallinnon rakenne ilmenee
kuviosta 74.

KULUTTAJA·ASIAIN
NEUVOTTELUKUNTA

ELINTARVIKEVIRASTO

OIKEUSMINISTERIO

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA

MARKKINATUOMIOISTUIN

KUNNALLISET TERVEYSLAUTAKUNNAT

Kuvio 74

Suomen kuluttajahallinnon rakenne 2

1
Wilhelmsson, T. 1991. Suomen kuluttajansuojajarjestelma. Yleinen osa, 25-26.
Vammala 1991.
2

Lahde: Kuluttajaviraston www-sivut
http ://www.kuluttajavirasto.fi/ tehtavat/hallinto.html ( 15 .2 .2000).
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Kauppa- ja teollisuusministerio vastaa kansallisesta kuluttajapolitiikasta,
kehittaa alan lainsaadantOaja valmistelee Suomen kannat EU:ssa kasiteltaviin kuluttaja-asioihin. Ministerion yhteydessa toimii kuluttaja-asiain
neuvottelukunta,jonka tehtavana on seurata kuluttaja-asioiden kehitystaja
kuluttajaviranomaisten toimintaa, tehda esityksiaja aloitteita, huolehtia eri
tahojen yhteistyosta seka antaa lausuntoja. Neuvottelukunnan jasenet kuluttajaviranomaisten, kuluttaja- ja palkansaajajarjestOjen, elinkeinoelamanjarjestOjen seka puolueiden edustajat- nimittaa valtioneuvosto.
Kuluttajavirastoa voidaan luonnehtia kuluttajansuojan yleisviranomaiseksi. Sen tavoitteena on kuluttajien taloudellisen, terveydellisen
ja oikeudellisen aseman turvaaminen seka kuluttajapolitiikan toteuttaminen. Se huolehtii kuluttajavalistuksestaja -kasvatuksesta seka kunnallisen
kuluttajaneuvonnan ohjauksesta ja tekee erilaisia selvityksia, vertailuja,
esityksia ja aloitteita. Kuluttajavirasto vastaa tuoteturvallisuuden, hintailmoittelunja valmismatkaliikkeiden valvonnasta seka antaahallintopalveluja muille kuluttajaviranomaisille.
Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamiehen toimisto yhdistettiin
vuoden 1999 alussa, ja nykyisin kuluttaja-asiamiehena toimii kuluttajaviraston ylijohtaja. Kuluttaja-asiamies (KA) valvoo markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuutta. Taman tyonsa osana KA antaa markkinointiohjeita ja neuvottelee elinkeinoelaman jarjestOjen kanssa eri aloilla
kaytettavista vakioehdoista. KA avustaa lisaksi yksittaisiakuluttajianaiden
riidoissa elinkeinonharjoittajien kanssa. 3
Kuluttajavalituslautakunta antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja
elinkeinonharjoittajien valisissaja eraissa muissakin riita-asioissa. Lisaksi
se antaa lausuntoja tuomioistuimille ja opastaa kunnallisia kuluttajaneuvojia. Markkinatuomioistuin ratkaisee muun muassa sopimattoman markkinoinnin ja kohtuuttomien sopimusehtojen kieltamista koskevia asioita,
joita kuluttaja-asiamies tai - taman kieltaydyttya - palkansaajien tai
kuluttajien etujarjestO voi tuoda tuomioistuimen kasite!Uivaksi.
Kunnalliset kuluttajaneuvojat antavat yleista ja henkilokohtaista
kuluttajavalistusta, auttavat kuluttajia naiden ja elinkeinonharjoittajien
valisissa riidoissa seka seuraavat kulutushyodykkeiden hintoja, laatua,
markkinointia ja sopimusehtoja. He myos avustavat muita kuluttajaviranomaisia. Kuluttajatutkimuskeskus suorittaaja kehittaa kulutusasioiden
tutkimusta seka osallistuu tutkimusalansa yhteistoimintaanja tutkijakoulutukseen.

3

Ks . kuluttaja-asiamiehen toiminnasta luku III.B.
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Elintarvikevirasto johtaa elintarvikkeidenja eraiden kulutustarvikkeiden valvontaa. Laaninhallituksilla on muun muassa elintarvikkeiden,
tuoteturvallisuuden, hintojen ja hintamerkintOjen valvontaan liittyvia
tehtavia. Kunnallisella tasolla elintarvikevalvonnasta huolehtivat kunnalliset terveyslautakunnat ja terveystarkastajat.
Toinen Suomen kuluttajansuojajarjestelmaa luonnehtiva piirre on
erilaisten saiintelykeinojen rinnakkaisuus. Yksittaiseen kulutushyi:idykkeen
hankintaan liittyvia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan oikeuksia ja
velvollisuuksia on saannelty yksityisoikeudellisesti. Toisaalta kuluttajien
asemaa on pyritty parantamaan myi:is markkinaoikeudella; nain kuluttajia
voidaan suojata elinkeinonharjoittajien epaasiallisilta toimintatavoilta
kollektiivisesti ja jo ennen yksittaisia hyi:idykehankintoja.
Seuraava esitys jakautuu kolmeen paaosaan. Aluksi kasitellaan
keinoja, joilla kuluttajia on pyritty suojaamaan vaikuttamalla kaupantekoa
edeltaviin olosuhteisiin. Tamanjalkeen,jaksossa 3, tarkastellaan kuluttajan
asemaa yksittaisessa kulutushyi:idykkeen kaupassa. Jaksossa 4 kasitellaan
yksittaiseen kauppaan liittyvien kuluttajariitojen ratkaisumenetelmia.
Lopussa on lyhyt arvioivajakso.

2

Kuluttajankauppaa edelHivat olosuhteet

Elinkeinonharjoittajien toimintaa on pyritty saantelemaan kollektiivisesti
siten, etta kuluttajien tarve vedota sopimusoikeudellisiin normeihin kaupanteonjalkeen vahenee. Tallainen saantely koskee muun muassa hyi:idykkeiden turvallisuuttaja elinkeinonharjoittajien ominaisuuksia, kuluttajille
annettavia tietoja seka kuluttajasopimusten sisalti:ia.

2.1

Hyodykkeiden turvallisuus

Kuluttajaoikeudella ei ole pyritty kovin voimakkaasti vaikuttamaan
hyi:idyketuotannon sisaltOi:in. Paati:isvalta siita, millaisia tavaroitaja palveluita kuluttajille tarjotaan, on suurelta osin elinkeinonharjoittajilla. Toisaalta monet hyi:idykkeet saattavat olla vaarallisia ilman, etta kuluttajat pystyvat ottamaan sita huomioon niita hankkiessaan ja kayttaessaan. Useilla
aloilla onkin katsottu tarpeelliseksi asettaa vahimmaisvaatimuksia tuotteiden turvallisuudelle.
Vuonna 1987 voimaan tullut tuoteturvallisuuslaki (TTL) on kulutushyi:idykkeiden turval\isuutta koskeva yleislaki. Se koskee sel\aisia
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tavaroita ja palveluksia, jotka ovat tarkoitettu kaytettaviksi tai joita olennaisessa maarin kaytetaan yksityiseen kulutukseen. Lain piiriin kuuluvat
myos muun muassa kouluille, sairaaloille ja paivakodeille seka julkisyhteisoille luovutettavat hyOdykkeet,jos niita luovutetaan edelleen kuluttajiin
rinnastuville henkilOille muussa kuin elinkeinotoiminnassa.
TTL asettaa elinkeinonharjoittaj ille yleisen huolellisuusvelvoitteen.
Heidan on noudatettava olosuhteiden edellyttamaa huolellisuutta, jotta
kulutushyodykkeista ei aiheudu vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Taman velvoitteen rikkomista ei ole sinansa sanktioitu. Lain sanktiojarjestelma koskee sen sijaan terveydelle tai omaisuudelle vaarallisia
kulutushyOdykkeita,johtuipa vaarallisuus palvelun suoritustavasta, tavaran
ominaisuuksista tai hyodykkeesta annetuista tiedoista. TTL:n perusteella
on annettu tarkempia saannoksiaja maarayksia muun muassa kulutustavaroista annetta vista tiedoista, huonekalujen ja patjojen paloturvallisuudesta
seka kosmetiikkavalmisteiden, pesuaineiden ja elintarvikkeitaj alj ittelevien
tuotteiden turvallisuudesta. TTL:n mukainen valvontajarjestelma koskee
lisaksi myos lelujen turvallisuudesta annetun lain noudattamista.
Tuoteturvallisuutta valvovat kuluttajavirasto, tullihallitus, laaninhallitukset, kunnalliset terveyslautakunnat ja terveystarkastajat. Hyodykkeiden turvallisuuden valvomiseksi viranomaisilla on oikeus - tarvittaessa
poliisin virka-avun turvin - saada tietoja elinkeinonharjoittajilta, tehda
tarkastuksia naiden tiloissa seka ottaa hyodykkeista naytteita. Mikali
hyodyke osoittautuu terveydelle tai omaisuudelle vaaralliseksi, voidaan sen
valmistus, kyseisen palvelun suorittaminen, myynti ja maahantuonti yms.
kieltiiii. Kielto voidaan maarata myos silloin, jos hyodyke tai siita annetut
tiedot eivat ole TTL:n nojalla annettujen alemmanasteisten normien
mukaisia. Tarvittaessa elinkeinonharjoittaja voidaan lisaksi maarata
havittamaan vaaralliset tavarat, korjaamaan tai vaihtamaan jo kuluttajien
hallussa olevat tavarat taikka purkamaan jo tehdyt kaupat. Vastaavat
toimenpiteet voidaan kohdistaa myos palveluihin. Lisaksi elinkeinonharjoittaja voidaan velvoittaa tiedottamaan asiasta. Paat6ksia on tehostettava
uhkasakolla, jollei se ole erityisesta syysta tarpeetonta.
Vuonna 1998 kuluttajaviraston toimeksiannosta selvitettiin yhteensa
lahes 2 000 hyodykkeen turvallisuus. Eriasteisia maaraystenvastaisuuksia
IOytyi testeissa varsin runsaasti. Esimerkiksi tullilaboratorion kanssa
yhteistyona tehdyissa testeissa keskimaarin 54 prosenttia (36 % vuonna
1999) testatuista tuotteista oli jollakin tavalla maaraystenvastaisia. Tulokset osoittavat jatkuvan tuoteturvallisuusvalvonnan tarpeellisuuden. Valvonta on myos johtanut suhteellisen ongelmattomasti turvallisuuden parantamiseen: vuonna 1998 kuluttajaviraston ei tarvinnut antaa yhtaan kieltoa,
vaan puutteiden korjaamisesta paastiin elinkeinonharjoittaj ien kanssa
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sopuun neuvottelemalla. 4 Vuonna 1999 jouduttiin antamaan vain yksi
myyntikielto.
Tuoteturvallisuuslaki on toissijainen eli sita ei sovelleta sellaisiin
tavaroihin ja palveluihin, joiden vaarojen ehkaisemisesta on saadetty
muualla. Tallaista TTL:n syrjayttavaa saantelya on muun muassa
elintarvike-, terveydenhoito-, rakennus-, standardoimis-, aJoneuvo-,
tupakka-, Iaake-, kemikaali- ja torjunta-ainelainsaadannossa.

2.2

Elinkeinonharjoittajien ominaisuudet

Suomessa vallitsee lahtOkohtaisesti ns. elinkeinovapauden periaate:
kunhan tayttaa tietyt kansallisuusvaatimukset,jokaisella on oikeus harjoittaa Suomessa laillista ja hyvan tavan mukaista elinkeinoa. Toisaalta eri
syista on useilla aloilla katsottu tarpeelliseksi saannella tarkemmin elinkeinon harjoittamisen edellytyksia. Osa tasta saantelysta ilmentaa myos
pyrkimysta suojella kuluttajia riskeilti:i.
Elinkeinonharjoittamisen edellytykset vaihtelevat aloittain. Yleisesti
vaaditaan, ettei elinkeinonharjoittaja ole konkurssissa tai vajaavaltainen.
Joillakin aloilla on hyvinkin tarkkaan yksi!Oityja ammattitaitovaatimuksia.
Tallaisia ns. laillistettuja ammatteja on muun muassa terveydenhuollossa.
Lisaksi esimerkiksi kiinteistOnvalittajaksi tai asianajajaksi haluavien on
suoritettava erityinen koe ammattipatevyytensa osoittamiseksi. Valmismatkojen jarjestajilta vaaditaan vakuuden asettamista sen takaamiseksi, etta
kuluttajille kuuluvat suoritukset toteutuvat myos elinkeinonharjoittajan
tultua maksukyvyttomaksi. Pankki-, sijoitus- ja vakuutustoiminnan harjoittajien taloudellisia ominaisuuksia on saannelty varsin tarkasti. Tuoreimpia
esimerkkeja elinkeinonharjoittamisen edellytysten saantelysta kuluttajien
etujen turvaamiseksi on perintatoiminnan luvanvaraistaminen. Luvan
saaminen edellyttaa muun muassa selvitysta toiminnanharjoittajan kyvysta
huolehtia perittavista varoista seka asianosaisia koskevien tietojen suojaamisesta.

4

Kuluttajaviraston toiminta 1998; Kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajaviraston toiminta
1999.
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2.3

Kuluttajien tiedonsaantimahdollisuudet

Kuluttajansuojalainsaadannolla on haluttu turvata se, etta kuluttaja voi
tehda paatOksen kulutushyodykkeen hankkimisesta ja hankintaehdoista
riittavien ja oikeiden tietojen pohjalta. Kuluttajansuojalain 2 Juku sisaltaa
markkinoinnin saantelya koskevat perussaannokset, ja sen perusteella on
annettu tarkempia alemmantasoisia saadoksia markkinoinnin sisallosta.
Myos tuoteturvallisuuslainsaadanti:i asettaa vaatimuksia hyodykkeista
annettaville tiedoille. Lisaksi muun muassa tupakanja alkoholin, arvopapereiden, elintarvikkeiden seka Wikkeiden markkinoinnista on erityissaantelya. Tassa tarkastellaan kuitenkin vain KSL 2 lukuun perustuvaa markkinointisaantelya.
Markkinointia koskeva yleissaannos kieltaa kayttamasta markkinoinnissa "hyvan tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelya". Saantelylla on pyritty ensinnakin takaamaan se, etta
markkinoinnissa kuluttajille annetaan tietyt viihimmiiistiedot hyodykkeista:
- Markkinointia, joka ei sisalla ~llluttajien terveyden ja taloudellisen
turvall isuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on pidettava a ina sopimattomana.
- Hytidykkeen hinta on ilmoitettava selkealla ja yksiselitteisella seka
kuluttaj ien kannalta helposti ymmarrettavalla ja havaittavalla tavalla.
Kulutustavarat on varustettava hintamerkinnoilla,ja kuluttajapalveluksia tarjoavalla tulee olla selvitys maksujen maaraytymisperusteista.
- Tiettyjen kodinkoneiden energiankulutuksesta annettavia tietoja ja
tuoteselostetta on saannelty hyvinkin tarkasti.
Toiseksi, saantelylla on kielletty markkinoinnista seka totuudenvastaisetja
harhaanjohtavat tiedot etta erilaiset epaasiallisiksi nahdyt tavat vedota
kuluttajiin:
- Ilmoitettujen alennusten on oltava todellisia verrattuna elinkeinonharjoittajan aiempiin hintoihin.
- Niin kutsutut kylkiaiset ja yhdistetyt tarjoukset ovat kiellettyja, ellei
tarjotuilla hytidykkeilla ole "ilmeista asiallista yhteytta keskenaan".
Pelkkaa tuotteiden samanaikaista kayttoa ei ole pidetty riittavana
perusteena kylkiaisen tarjoamiselle.
- Vastiketta, hyodykkeen ostoa tai ostotarjousta edellyttavien sattumanvaraisten etujen lupaaminen on kielletty. Tama asettaa rajoituksia ns.
markkinointiarpajaisten toteuttamiselle.
Kuluttaja-asiamies on antanut useita markkinointiohjeita markkinatuomioistuimen ja kuluttaja-asiamiehen ratkaisujen ja/tai liike-elaman toimialajarjestOjen kanssa kaymiensa neuvottelujen pohjalta. Ohjeet koskevat
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muun muassa hintaanja testeihin perustuvia markkinointivaittamia, oman
tuotteen kehumista, koti- ja postimyyntia, lapsiin kohdistuvaa markkinointia seka useiden yksittaisten hyodykeryhmien markkinointia (muun muassa
hautakivet, kultasepantuotteet, kaytetyt au tot, polttoaineet ja elakevakuutukset). Ohjeet tasmentavat asianmukaisen markkinoinnin kriteereja liikeelaman kaytantOjen ohjaamiseksi.
Markkinointisaantelyn noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies.
HintamerkintOja valvovat kuluttajavirasto ja laaninhallitukset. Myos
kunnalliset kuluttajaneuvojat osallistuvat markkinoinnin seurantaan. Jos
markkinointi on saannosten tai maaraysten vastaista, elinkeinonharjoittajaa
voidaan kieltaa jatkamasta tai uudistamasta sita. Kieltoa on tehostettava
uhkasakolla, ellei se ole erityisesta syysta tarpeetonta. Kiellon maaraa
markkinatuomioistuin tai - tietyin edellytyksin - kuluttaja-asiamies.
HintamerkintOja koskevissa asioissa kiellon voi antaa laaninhallitus, jos
rikkomus on ilmeinen ja soveltamiskaytantO vakiintunut. Markkinatuomioistuin voi lisaksi velvoittaa elinkeinonharjoittajan oikaisemaan markkinointitoimen, jos se on tarpeellista kuluttajille aiheutuvien ilmeisten
haittojen vuoksi.
Kuka tahansa voi tehda kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksen markkinoinnista. KA:lle on tullut lahes koko toimintansa ajan vuosittainjonkin
verran yli tai ali 1 000 markkinointiasiaa. Vuosina 1997 ja 1999 asiamaara
on ollutjo yli 1 300. Yleensa asiat kasitellaan antamalla tietoaja neuvottelemalla. Markkinatuomioistuinkasittelyyn tai KA:n kieltoon on johtanut
vain muutama tapaus vuosittain. Erityisen ongelmallisia kuluttajien
kannalta ovat sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka huomautuksista ja
mahdollisista kielloista huolimatta jatkavat maaraystenvastaista markkinointia esimerkiksi hieman muutetussa muodossa tai uudella liiketunnuksella. Myos kunnalliset kuluttajaneuvojat saavat runsaasti ilmoituksia
markkinoinnista: vii me vuosina kuluttajat ovat tehneet kuluttajaneuvojille
pari tuhatta ja elinkeinonharjoittajat muutaman sata ilmoihlsta vuosittain.
HintamerkintOjen laatua valvotaan kaytannossa silloin, kun liikkeiden hintatietoja kerataan kuluttajavirastonja laaninhallitusten toteuttamiin
hintavertailuihin. Vuonna 1999 hintavertailuja tehtiin muun muassa
pankkilainoista, vuokra-asuntojen valityksesta, elintarvikkeista ja oikeudellisista palveluista. Lisaksi hintamerkintojen nakokulmasta ongelmallisiin pisteisiin, kuten toreille ja kauppahalleihin, on tehty tehotarkastuksia.
HintamerkintOjen puutteet ovat tarkastusten valossa suhteellisen yleisia.
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2.4

Sopimusehtojen saantely

Elinkeinonharjoittaj ien kayWimien sopimusehtojen sisaitoa on haluttu
saannella kollektiivisesti- tavalla,joka koituu kuluttajien hyodyksi ilman,
etta kunkin heista tulisi kaupan yhteydessa erikseen vedota lainmukaisiin
oikeuksiinsa. Sopimusehtojen markkinaoikeudellista saantelya koskee
kuluttajansuojalain 3 Juku. Sen 1 §:n mukaan "elinkeinonharjoittaja ei saa
kayttaa kulutushyodykkeita tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyodykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on
pidettava kuluttajien kannalta kohtuuttomana". Tama saannos ei sovellu
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan valiseen yksittaiseen kauppaan liittyvaan riitaan, vaan kuluttaja-asiamies valvoo elinkeinonharjoittajien sopimusehtoja. Mikaii sopimusehtojen havaitaan rikkovan mainittua saannosta,
markkinatuomioistuin- tai valiaikaisesti KA- voi kieltaa elinkeinonharjoittajaa jatkamasta lainvastaisen sopimusehdon kayttOa. Tavoitteena on
siis saada elinkeinonharjoittaja luopumaan kuluttajien kannalta kohtuuttomien sopimusehtojen kaytosta. Myos kunnalliset kuluttajaneuvojat osallistuvat sopimusehtojen valvontaan.
Kuluttaja-asiamiehelle vuosittain tulevien sopimusehtoasioiden
maara on ollut varsin pitkaan no in 100. Vii me vuosina maara on kuitenkin
kasvanut siten, etta vuonna 1999 asioita tulijo 547 kappaletta. Sopimusehtoasioiden kasittelyyn patee sama kuin markkinoinnin valvontaan: useimmiten asiat selviavat tietoa antamalla seka neuvottelemalla, ja markkinatuomioistuimeen meneminen tai kiellon antaminen on harvinaista.
Sopimusehtojen kollektiivisen saantelyn keskeinen keino ovat
kuluttaja-asiamiehen eri toimialojen jarjestojen kanssa neuvottelemat
yleiset vakiosopimusehdot. Tarkoih1ksena on, etta jarjestOihin kuuluvat
yritykset kayttavat nain neuvoteltuja sopimusehtoja tehdessaan sopimuksia
kuluttajien kanssa. Ehtoja on neuvoteltu muutamia kymmenia. Vakiosopimusehtoja on neuvoteltu ennen kaikkea asuntokaupan ja rakentamisen,
ajoneuvojen kaupan ja korjaamisen seka energiapalvelujen alueella.

3

Kuluttajankaupan saantely

Kuluttajaoikeutemme sisaltaa laajanjoukon saannoksia,joilla on saannelty
kulutushyodykkeen hankintaan liittyvia kuluttajanja elinkeinonharjoittajan
oikeuksiaja velvollisuuksia. Saantelyn keskeinen piirre on senpakottavuus
kuluttajan hyvaksi: elinkeinonharjoittaja ei voi vedota sellaiseen sopimusehtoon,joka asettaa kuluttajan huonompaan asemaan kuin lainsaadan-
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tO. Toki lainsaadannosta voidaan poiketa sopimuksella tehokkaasti kuluttajan hyvaksi. Seuraavassa kuvataan taman sopimusoikeudellisen saantelyn
paapi irteita.

3.1

Sopimuksen sovittelu j a tulkinta

Kuluttajia on pyritty suojaamaan kohtuuttomilta sopimusehdoilta eri
keinoin. Keskeisimpia naista on edella kuvattu sopimusehtojen kollektiivinen saantely,jonka tavoitteena on vaikuttaa elinkeinonharjoittajien toimintaan siten, etta he eivat lainkaan solmisi kuluttajasopimuksia kohtuuttomin
ehdoin. Tallainen etukateinen valvonta ei kuitenkaan ole aina riittavaa:
Markkinoilla syntyy uusia sopimusehtotyyppeja, joihin kuluttajaviranomaiset eivat ole ehtineet reagoida. Elinkeinonharjoittaja saattaajatkaa
ehdon kayttamista siita huolimatta, etta se on kielletty. Valvonta ei valttamatta kata kaikkia kuluttajien nakokulmasta ongelmallisia sopimusehtoja.
Siten on tarpeellista, etta kohtuuttomiin sopimusehtoihin voidaan puuttua
myos sopimusoikeudellisesti eli arvioitaessa yksittaiseen kuluttajasopimukseen liittyvia osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia.
KSL 4 luku sisaltaa ainakin periaatteellisesti erittain tarkeat saannokset sopimuksen sovittelustaja tulkinnasta. Sovittelun kohteena voi olla
seka kulutushyodykkeen hinta etta muu sopimusehto. Sovittelun edellytyksena on kohtuuttomuus. Hinnan kohtuuttomuutta arvioidaan hyodykkeen
laadun ja yleisen hintatason valossa. Muiden sopimusehtojen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisaltO,
osapuolten asema, sopimusta tehtaessa vallinneet olosuhteet seka olosuhteiden muuttuminen ja muut seikat. Sovittelu voi toteutua siten, etta
kohtuutonta ehtoa sovitellaan, se jatetaan huomioGU ottamatta, muitakin
sopimusehtoja sovitellaan tai koko sopimus maarataan raukeamaan.
Niin sanottujen vakioehtojen- ehtojen, jotka on laadittu etukateen
ilman, etta kuluttaja on voinut vaikuttaa niiden sisaltOon- sovittelusta ja
tulkinnasta on omat saannoksensa. Jos vakioehto on ollut kohtuuton
sopimusta tehtaessa vallinneissa olosuhteissa, ei olosuhteiden muutos
poista kohtuuttomuutta. Jos soviteltava vakioehto johtaa hyvan tavan
vastaisesti osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epatasapainoon kuluttajan vahingoksi, jaa sopimus muilta osin sellaisenaan
voimaan, mikali tama on mahdollista. Epaselvaa vakioehtoa on tulkittava
kuluttajan hyvaksi. Erimielisyyden vallitessa elinkeinonharjoittajalla on
todistustaakka siita, ettei kyse ole vakioehdosta.
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3.2

Kulutustavaroiden ja eraiden kuluttajapalvelusten
kauppa

Tavaroidenja palvelusten kaupasta annetut KSL 5 ja 8 lukujen saannokset
koskevat osapuolten keskeisten sopimusvelvoitteiden sisaltoa seka naiden
velvoitteiden rikkomisen seuraamuksia. Myyjan keskeinen sopimusvelvoite on luovuttaa ostajalle virheet5n tavara tai palvelu oikeaan aikaan ja
oikeassa paikassa. Kuluttajansuojalaki sisaltaa suhteellisen yksityiskohtaiset saannokset siita, milloin tavarassa tai palvelussa on virhe. Hieman
yleistaen hyodyke on virheellinen, jos se ei vastaa sopimusta, ennen
kaupantekoa annettuja tietoja, kuluttajan perusteluja oletuksia taikka
saadoksessa tai viranomaisen paat5ksessa asetettuja vaatimuksia. Mikali
myyja on antanut takuun hyodykkeen ominaisuuksista, merkitsee naiden
ominaisuuksien huonontuminen takuuaikana myos virhetta. Kulutustavarassa on vir he lisaksi, jos se ei vastaa myyjan esittamaa naytetta tai mallia,
ei sovellu kaytt5tarkoitukseensa tai ei ole pakattu sopivasti. Edes tavaran
myyminen "sellaisena kuin se on" ei vapauta kaikissa tilanteissa myyjaa
virhevastuusta. Palvelus tulee puolestaan suorittaa ammattitaitoisesti ja
huolell isesti, ottaen huomioon tilaajan edut seka kayttaen materiaalia,joka
on tavanomaisen hyvaa laatua.
Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei han ilmoita siiHi myyjalle
kohtuullisessa ajassa siita, kun han havaitsi virheen tai hanen olisi pitanyt
se havaita. Virheilmoituksen laiminlyonti ei kuitenkaan esta vetoamasta
virheeseen, jos myyja on menetellyt torkean huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, tai jos hyodykkeen turvallisuus on tietyi!Hi
tavoilla puutteellinen. Virheen seuraamukset ovat paapiirteissaan seuraavat:
- Ostaja saa pidattya kauppahinnan maksamisesta; pidatetty maara ei
saa kuitenkaan ilmeisesti ylittaa virheeseen perustuvien ostajan oikeutettujen vaatimusten maaraa.
- Ostaja saa vaatia virheen oikaisua eli tavaran korjaamista tai uutta
suoritusta, mikali se ei aiheuta myyjalle kohtuuttomia kustannuksia tai
kohtuutonta haittaa. Myyjalla on myos oikeus virheen oikaisuun eraita
poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta.
- Ostaja saa vaatia hinnanalennusta tai- olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella purkaa sopimuksen, jos virheen oikaiseminen ei tule
kysymykseen tai sita ei suoriteta kohtuullisessa ajassa virheilmoituksesta.
- Ostaja ja hanen perheenjasenensa saavat korvausta virheen aiheuttamista vahingoista. Valilliset vahingot on korvattava vain, jos virhe tai
vahinko johtui huol imattomuudesta myyjan puolella, tai jos tavara
poikkesi kaupantekohetkella myyjan erityissitoumuksesta. Virheen
aiheuttamista tuotevahingoista on omat saannoksensa.
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Sopimukseen voidaan ottaa ehto hyodykkeen luovutuksen ajankohdastaeli siita ajasta, johon mennessa myyty tavara tai palveluksen kohde-esine
on annettava ostajan hallintaan tai palvelus suoritettava loppuun. Mikali
tasta ei ole sovittu, hyodyke on luovutettava ostaja\le kohtuullisessa ajassa
sopimuksenteosta. Elinkeinonharjoittajan suorituksen viivastyessa kuluttaja\la on- tietyin edellytyksin- oikeus pidattya kauppahinnan maksamisesta, vaatia sopimuksen tayttamista, purkaa sopimus ja saada vahingonkorvausta viivastyksen aiheuttamista vahingoista.
Ostajan tarkein sopimusvelvoite on kauppahinnan maksaminen.
Silta varalta, ettei hintaa olisi erikseen sovittu, KSL:ssa on maaratty, etta
ostajan on maksettava kohtuullinen hinta. Kohtuullisuus arvioidaan muun
muassa hyodykkeen laadun ja sopimusajankohdan kayvan hinnan perusteella. Jos muuta ei ole sovittu, ei palveluksen hinta saa ylittaa siita annettua arviota yli 15 prosentilla. Jos maksuajankohdasta ei ole sovittu, on
hinta maksettava elinkeinonharjoittajan sita vaatiessa. Tavaran on kuitenkin oltava kuluttajan saatavilla tai palveluksen luovutettu kuluttajalle.
Lisaksi kuluttajalla on oikeus tarkastaa hyodyke ennen maksamista.
Mikali kauppahinnan maksu viivastyy, on elinkeinonharjoittajalla
oikeus viivastyskorkoon. Talta osin kuluttajia on suojattu kohtuuttomilta
seuraamuksilta korkolain saannoksilla. Viivastyskoron maaraa ei voida
tehokkaasti sopia korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista korkeammaksi.
Viivastyskoron maara on mainitun saannoksen mukaan seitseman prosenttiyksikkoa korkeampi kuin asianomaisen ministerion- aiemmin Suomen
Pankin- vuosittain vahvistama viitekorko. Sallitun viivastyskoron maara
on ollut vuodesta 1997 lahtienjoko 10 tai 11 prosenttia. Vuonna 2000 se
on 10 prosenttia.
Jos maksuviivastys merkitsee olennaista sopimusrikkomusta tai
maksua ei ole suoritettu annetun lisaajan kuluessa, saa elinkeinonharjoittaja- tietyin edellytyksin- purkaa kaupan. Talloin elinkeinonharjoittajalla
on oikeus vahingonkorvaukseen muun muassa todennakoisesti hyodyttomiksi jaavista sopimuksen tayttamiskustannuksista seka sopimuksen
purkamisen aiheuttamista kustannuksista.

3.3

Koti- ja postimyynti

Koti- ja postimyynti on nahty siten poikkeukse\lisina tapoina markkinoida
ja hankkia kulutushyodykkeita, etta kuluttaja\le on haluttu antaa mahdollisuus kaupan purkamiseen myos silloin, kun hyodyke ei ole virheellinen.
Nain on voitu vahentaa haittoja, joita kuluttajille muuten voisi aiheutua
kaupoista, jotka on tehty ilman mahdollisuutta tutustua tuotteeseen tai

354

Sampo Teittinen

harkita hankintaa huolella. Koti- ja postimyyntia koskevat saannokset eivat
kuitenkaan sovellu (yhteis)hinnaltaan aile 30 markan hankintoihin.
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa seitseman paivan kuluessa
kotimyyntiasiaki1jan tai tavaran vastaanottamisesta. Saatuaan peruuttamisilmoituksen (kotimyynti) tai tavaran takaisin (postimyynti) elinkeinonharjoittajan on viivytyksetta palautettava kuluttajalle tamanjo mahdollisesti maksama kauppahinta. Elinkeinonharjoittajan on myos korvattava
kuluttajalle tavaran palauttamisesta aiheutuneet kulut. Palautettavalle
kauppahinnalle ei tarvitse maksaa viivastyskorkoa, mutta hinnan palauttamisen viivastyessa yli 30 paivaa peruuttamisilmoituksen saapumisesta
elinkeinonharjoittajan on maksettava kuluttajalle lisaksi kymmenesosa
kauppahinnasta.
Kuluttajalle kuuluvien oikeuksien toteutumisen mahdollistamiseksi
kuluttajalle on annettava kotimyynnissa asiakirja, joka sisaltaa tiedon
elinkeinonharjoittajasta, kulutushyodykkeesta ja sen hinnasta, muista
sopimusehdoista seka kuluttajalle kuuluvista oikeuksistaja niiden kayttamistavasta.

3.4

Eraita muita kuluttajasopimuksia

Kuluttajansuojalain 9luku sisaltaa kuluttajan suojaksi pakottavia saannoksia taloelementtien kaupastaja rakennusurakasta. Saantely koskee ensinnakin elinkeinonharjoittajan suorituksen ajankohtaa seka viivastyksen
seuraamuksia; erityisesti on syyta mainita, etta suorituksen viivastyessa
tilaajalla on oikeus viikottaiseen, kauppahinnan perusteella maaraytyvaan
vakiokorvaukseen. Suorituksen virheellisyytta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa hyva rakentamistapa ja mahdolliset terveyshaitat.
Virheen seurauksista on omat saannoksensa. Laissa on lisaksi muun
muassa rajoitettu elinkeinonharjoittajan oikeutta korottaa sovittua hintaa
tai ylittaa hinta-arviota seka saannelty tilaajan sopimusrikkomusten seuraamuksia.
KSL:n 10 lukuun on otettu saannokset aikaosuusasuntojen (ns.
lomaosakkeet) markkinoinnista ja kaupasta. Elinkeinonharjoittajan on
laadittava markkinoitavasta kohteesta varsin yksityiskohtainen markkinointiasiakirja, jonka tiedot tulevat myos paasaantOisesti osaksi kauppasopimusta. Sopimus on tehtava kirjallisesti ja siina on mainittava tietyt
laissa luetellut tiedot. Mikali sopimus ei tayta vaatimuksiaja ostaja vetoaa
tahan saadetyssa maaraajassa, sopimus ei sido ostajaaja elinkeinonharjoittajan on palautettava kuluttajalle kauppahinta korkoineen. Ostajalla on
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muutoinkin oikeus peruuttaa kauppa kymmenen paivan kuluessa sopimuksen allekirj oittamisesta.
Valmismatkoista on annettu vuonna 1994 oma lakinsa,joka koskee
matkojen markkinointia, sopimuksen tekemista ja muuttamista seka
matkanjarjestajan velvollisuuksia ja niiden rikkomisen seuraamuksia.
Lailla on rajoitettu matkanjarjestajan oikeutta peruuttaa matkaja korottaa
sen hintaa. Matkanjarj estaj all a on velvollisuus avustaa matkustaj aa sairausja onnettomuustapauksissa. Matkanjarjestajan suoritus on virheellinen
muun muassa silloin, jos han on laiminlyonyt tiettyjen tietojen antamisen
matkustajalle ennen matkaaja taman voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan paatOksentekoon. Kuluttajan vedotessa virheeseen hiinella on tietyin
edellytyksin oikeus virheen korjaukseen, hinnanalennukseen, sopimuksen
purkuun tai korvaavaan matkaan ja vahingonkorvaukseen.

4

Kuluttajariitojen ratkaisumenetelm~it 5

Kuluttajan kaytettavissa on lukuisia vaihtoehtoisiaja toisiaan taydentavia
menettelytapoja, kun han on tyytymatOn hankkimaansa hyodykkeeseen tai
johonkin muuhun yksittaisen kaupan piirteeseen. Keskeisimpia keinoja
ovat valittaminen myyjalle, yhteydenotto kunnalliseen kuluttajaneuvojaan
ja valittaminen kuluttajavalituslautakuntaan. Oikeussuojajarjestelman
toiminnan esittely on kuitenkin luontevaa aloittaa kuluttajien tyytymattomyyden kokemuksista, koska ne muodostavat kuluttajaviranomaisten
asiavirran lahteen.

4.1

Kuluttajan tyytymattomyys

Kuluttaja ei yleensa liene motivoitunut valittamaan,jos hiin on tyytyvainen
hankkimaansa hyOdykkeeseen seka kaupan ehtoihin ja toteutukseen.
Subjektiivinen tyytymattomyyden kokemus on siten riitojen lahtOkohta.
Tama kokemus perustuu paitsi kuluttajan havaitsemiin konkreettisiin
tapahtumiinja olosuhteisiin myos hanen kasitykseensa, etta ne ovatjollain
tapaa epaoikeutettuja, lainvastaisia tai epaasianmukaisia. Kuluttajien
tyytymattOmyys ei siis kuvasta vain esimerkiksi hyodykkeiden ominaisuuksia vaan myos heidan valmiuttaan kokea ne juuri tietylla tavalla.

5

Tama jakso perustuu paaosin julkaisuun Teittinen, S. 1999. Kuluttajaneuvonta ja
kuluttajien valitukset. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksenju\kaisuja !58, siina mainittuine \ahteineen.
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Suomessa on aika aJOin selvitetty kyselytutkimuksin ihmisten
kokemien kuluttajaongelmien miiiiriiii. Ongelmat vaikuttavat tutkimusten
valossa suhteellisen yleisilta. Kesalla 1998 haastatelluista I 007 henki!Osta
65 prosentilla oli ollut mielestaan kuluttajaongelmia viimeisten kolmen
vuoden aikana. Ongelmat liittyivat y1eisimmin elintarvikkeisi in tai vaatteisiin ja jalkineisiin. Vuonna 1991 haastatelluista 4 333 suomalaisesta 44
prosentilla oli ollut kahden ede!Uineen vuoden aikana ongelmia joko
kulutustavaraostoissa, palveluksissa tai molemmissa. Keskimaiiraista
paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevat ovat tutkimusten perusteella kokeneet ongelmia muita enemman. Tama saattaajohtua esimerkiksi
heidan paremmista valmiuksistaan oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen tai suuremmasta kulutusmaarastaan.
Kuluttajien tyytymattomyyden kokemuksiin liittyy kaksi kuluttajansuojan toteutumisen nakokulmasta keskeistii kysymysta:
I) Kuinka turvataan kuluttajien valmiudet tunnistaa hyodykkeiden
puutteet yms ., jotta heidan asemansa parantuisi? Paamaarana ei ole
vain yksittaisen kuluttajan "herattaminen" oman asemansa tiedostamiseen vaan myos elinkeinonharjoittajien toiminnan tehokas kollektiivinen ohjaaminen.
2) Kuinka turvataan tyytymattomyyden aiheiden asianmukainen ktisittely? Vastausta pitaa hakea kahtaalta. Yhtaalta todelliset oikeudenloukkaukset tulisi hyvittaa. Toisaalta kuluttajan tyytymatttimyys saattaa
olla aiheetonta; hyodykkeessa ei esimerkiksi ole lainkaan hanen
luu\emaansa vikaa, tai se ei oikeuta hanta hyvitykseen. Tamankaltaisissa tapauksissa kuluttajien tulisi sa ada asiantuntevaa neuvontaa,jotta
he eivat perusteettomasti kokisi oikeuksiaan loukatun.

Ensimmainen kysymys liittyy "kriittisten ja oman taloutensa hallitsevien
kuluttaj ien"6 kasvattamiseen. Taman tavoitteen toteuttamisen on nahty
vaativan kuluttajavalistusta, jota antavat kuluttajaviranomaisten lisaksi
muun muassa kuluttajien etujarjestOtja tiedotusvalineet. Kuluttajaoikeuden
roolina tassa on- viranomaistoiminnan puitteiden jarjestamisen ohellaHihinnii tukea sellaista asenne- ja arvoilmapiiria, jossa kriittisyys henki!Okohtaiseen kulutukseen liittyvissa asioissa nahdaan hyveenii. Taman
katsauksen puitteissa on mahdoton arvioida, onko kuluttajien "oikeustietoisuus" ja kyky tunnistaa oikeudellisia ongelmia sopivalla tasolla eri kuluttajaryhmissa.
Toinen kysymysjakautuu siis kahteen osaan . Oikeussuojajarjestelman perustavoitteena on tietenkin turvata lainmukainen hyvitys niille

6
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kuluttajille, joiden tyytymattomyys on aiheellista. Tama ei kuitenkaan
merkitse, etta oikeudellisesti aiheettomiin tyytymattomyyden kokemuksiin
voitaisiin suhtautua valinpitamattomasti. Kuluttajilla ei ole valttamatta
useinkaan edellytyksia arvioida realistisesti omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, jolloin heidan tulisi saada niista tietoa muualta. Seuraavassa
tarkastellaan keskeisia kuluttajariitojen ratkaisumenetelmia.

4.2

Valitus myyjalle

Kuluttajien valituskayttaytymisesta tehdyista tutkimuksista voidaan
paatella, etta huomattava osa tyytymattomista kuluttajista ei pyri lainkaan
oikaisemaan tyytymattomyyden aihetta valittamalla myyjalle tai jollekin
ulkopuoliselle taholle. Kuluttaja saattaa tyytya kertomaan asiasta tuttavilleen tai muuttamaan ostokayttaytymistaan siten, ettei han joudu enaa
tekemisiin saman elinkeinonharjoittajan kanssa. Osa kuluttajista ei tee
tyytymattomyytensa seurauksena mitaan erityista.
Niista kuluttajista, jotka ryhtyvat ongelman johdosta toimenpiteisiin, suurin osa ottaa suoraan yhteytta hyodykkeen myyneeseen elinkeinonharjoittajaan. Tama on havaittu myos suomalaisille kuluttajille tehdyissa kyselyissa. Vuonna 1991 tehtyjen haastattelujen valossa myyjalle
valittaminen on myos varsin tehokas keino ongelmien ratkaisemiseen:
Myyjalle tehdyista valituksista, jotka liittyivat kulutustavaraan, jai tuloksettomiksi vain 6 prosenttia. Kulutuspalveluksissa tuloksettomien valitusten osuus oli 31 prosenttia. Kulutustavarasta myyjalle valittaneista kuluttajista 85 prosenttia ja palvelusta valittaneista 53 prosenttia oli tyytyvaisia
asian saamaan lopputulokseen.
Tyytymattomien kuluttaj ien valitusalttiuden on havaittu vaihtelevan
muun muassa kuluttajan sosioekonomisen aseman, hyodykkeen hinnan,
ongelman vakavuudenja virheen selvyyden vaihdellessa. On ilmeista, etta
eri kuluttajaryhmat ovat osittain eri asemassa. Kuluttajien oikeussuojan
nakokulmasta on keskeista turvata kuluttajien mahdollisimman yhdenvertaiset valmiudet valituksen esittamiseen. Ihanteena ei suinkaan ole sellainen yhteiskunta, jossa kuluttajat valittavat jokaisesta kohtaamastaan
ongelmasta. Tavoiteltavana voidaan pitaa lahinna sita, etta kuluttajan
ratkaisu valittamisen ja valittamatta jattamisen valilla olisi mahdollisimman vapaa erilaisista ulkoisista ja kuluttajan resursseihin liittyvista rajoituksista. Taman tavoitteen toteuttaminen ylittaa toki kuluttajaoikeudellisten saantelykeinojen voimavarat- kyse on muun muassa yhteiskunnan
sosiaalipoliittisista ratkaisuista.
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4.3

Valitus kuluttajaneuvojalle

Kuluttajaneuvonnan kysynta ja tarjonta
Kaikilla kunnilla on lakisaateinen velvollisuus jarjestaa kuluttajaneuvontaa. Neuvonta on Iaajentunut valtionosuusjarjestelman puitteissa vahitellen
siten, etta vuonna 1991 kolme neUasosaa vaestosta oli neuvonnan piirissa.
Neuvonta on kattanut kaytannossa koko maan vuodesta 1992 Iahtien.
Kunnat voivat jarjestaa neuvonnan useal\a eri tavalla. Suomessa toimi
vuonna 1998 yhteensa 181 kuluttajaneuvojaa, joista 62 hoiti tehtavaansa
paatoimisesti. Noin nelja viidesosaa vaestOsta asuu paatoimisen neuvojan
toimialueella. Kolme neljasosaa kunnista jarjestaa neuvontaa kuntien
valisena yhteistoimintana, jolloin yhdessa kunnassa toimiva neuvoja
huolehtii kaikkien kuluttajaneuvonta-alueen kuntien kuluttajaneuvonnasta.
Kuluttajille neuvonta on maksutonta.
Kaantyminen jonkin ulkopuolisen tahon puoleen kuluttajariidan
ratkaisemiseksi on varsin harvinaista. Vain muutama prosentti
kulutustavara- tai kulutuspalveluongelmia kohdanneista kuluttajista
valittaa asiasta kunnalliselle kuluttajaneuvojalle. Toisaalta kuluttajaneuvojille tehtyjen valitusten maara (58 810 kpl vuonna 1998) on eritHiin suuri,
jos sita verrataan muiden julkisen vallan yllapitamien riidanratkaisuinstituutioiden asiamaariin. Kuviosta 75 nakyvat kuluttajaneuvojille vuosina
1979-1998 tehtyjen valitusten ja tiedustelujen maarat seka kuluttajaneuvonnan piirissa kunakin vuonna olleen vaestOn maara.
Kuluttajaneuvojille tehtyjen valitustenja tiedustelujen maarakasvoi
koko 1980-luvun melko tasaisesti samaan tahtiin kuin neuvonnan piirissa
oiiut vaestO. Kun neuvonta laajentui (lahes) koko maan kattavaksi vuonna
1992, myos neuvonnan asiamaarat kasvoivat runsaasti. Taman jalkeen
etenkin valitusten maara vaheni suhteellisen paljon. Tamajohtui varmasti
ainakin osittain yksityisen kulutuksen volyymin voimakkaasta alentumisesta 1990-luvun alkuvuosien taloudellisen Iaman aikana. Viime vuosina
valitusten ja tiedustelujen maarat ovat jalleen kasvaneet varsin tasaisesti
siita huolimatta, etta kuluttajaneuvonnan asiakaskunta on kasvanut enaa
vain Suomen yleisen vaestOnkasvun kautta. Asiamaarien kasvua selittaa
epailematta kulutuksen lisaantyminen.
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Kuvio 75

j

Kuluttajaneuvojille tehdyt valituksetja tiedustelut seka kuluttajaneuvonnan piirissa ollut vaest6 1979-1998

Edellisen vuosikymmenen kokemusten perusteella yleinen suhdannetilanne heijastuu myos kuluttajaneuvontapalveluiden kysyntiHin. Kun kuluttajaneuvojien maara on pysynyt viime vuosina lahes samana taijopa vahentynyt, on asiamaarien kasvu vahentanyt neuvojien mahdollisuuksia panostaa
yksittaiseen tapaukseen. Kuluttajan nakokulmasta ongelmia saattaa aiheuttaa jo yhteyden saaminen neuvojaan. Vuonna 1997 lahes joka viides
kuluttajaneuvojaan yhteytta ottanut joutui odottamaan yhteyden saamista
neuvojaan vahintaan paivan tai koki muita ongelmia taman tavoittamisessa. Noin kymmenesosa piti neuvojien vastaanotto- ja puhelinpaivystysaikoja huonoina. Kuluttajaneuvojalta saatuun palveluun oltiin sinansa
lahes poikkeuksetta tyytyvaisia. 7
Tyon paljous voidaan nahda ongelmana myos sen tekijoiden
nakokulmasta. Kuluttajaneuvojien tyoajasta noin 80% menee asiakaspalveluun tai kuluttajien asioiden selvittelyyn. Paatoimisista neuvojista 40%
ja sivutoimisista 56% ilmoitti kyselyssajoko kokevansa use in, etta tyoaika
ei riita, tai tyoskentelevansa jatkuvan paineen alaisena. Lisaksi on syyta
huomata, etta paatoimisista neuvoj ista valtaosa ja sivutoimisistakin lahes

7

Peura-Kapanen, L. 1998. Kunnallinen kuluttajaneuvonta- palvelutaso ja kehittamistarpeet, 50 ja 55-56. Ku1uttajaviraston julkaisusarja 1/1998.
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puolet katsoi vuonna 1997 valitusten 1aajuuden ja monimutkaisuuden
kasvaneen. 8
Ku1uttajaneuvonnan saatavuuden yksi onge1ma on talla hetkella
kuluttajien alueellinen epiitasa-arvo. Neuvontaajarjestetaan eri tavoin eri
kunnissa. Yhdenvertaisuutta heikentaa ennen muuta neuvonnan melko
yleinen toteuttaminen sivutoimisesti . Sivutoimisten neuvojien hoitamilla
kuluttajaneuvonta-alueilla neuvojan tavoitettavuusja kokemus seka han en
mahdollisuutensa perehtya kuluttaja-asioihin ovat huonompia kuin paatoimisen neuvojan hoitamilla neuvonta-alueilla. 9 Vaikka myos sivutoimiseen
neuvojaan yhteytta ottaneet ovat olleet varsin tyytyvaisia neuvojan antamaan palveluun, ei sivutoimisuus voine olla heijastumatta haitallisesti
myos neuvojan mahdollisuuksiin panostaa antamansa palvelun laatuun.

Kuluttajaneuvonnassa kiisiteltiiviit valitukset
Kuluttajaneuvojille tehtavisUi valituksista noin 60 prosenttia liittyy nykyisin tavaroihin ja 40 prosenttia palveluihin. Palveluiden osuus valituksista
on kasvanut kuluttajaneuvonnan alkuvaiheenjalkeen. Eniten kuluttajaneuvojille valitetaan kodinkoneista, asunnoistaja autoista. Erityisesti asuntova1itusten osuus kuluttajaneuvonnassa on kasvanut viime vuosina, mika
johtunee suure1ta osin uudesta asuntokauppalainsaadannosta ja sen saamasta ju1kisuudesta. Nama va1itukset ovat use in myos asiallisesti sangen
vaikeita, joten ne tyollistavat neuvojia runsaasti . Y1eisimmin neuvojille
valitetaan hyodykkeiden 1aatuvirheista. Valitusten taloudellinen merkittavyys on kasvanut vuosien mittaan. Vuonna 1998 keratyn tutkimusaineiston
va1ossa valituksen kohteena o1evien hyodykkeiden mediaanihinta on 2 000
markkaajajoka kolmas valitus 1iittyy vahintaan 10 000 markan hintaiseen
tavaraan tai pa1veluun.
Ku1uttajaneuvojat kasitte1evat saamiaan valituksia eri tavoin.
Y1eensa va1ittaja saa ku1uttajaneuvojalta oikeudellisia, teknisia ja muita
neuvoja, joiden perusteella han voi hoitaa asiaa tarvittaessa itse. Ajoittain
ku1uttajaneuvojat hankkivat ennen neuvojen antamista 1isatietoja esimerkiksi kuluttajava1ituslautakunnan henkil6kunna1ta. Kuluttajaneuvojat
ottavat no in 15 prosentissa tapauksista itse yhteytta elinkeinonharjoittajaan
sovitellakseen asiaa. Va1itusten hoitaminen on varsin nopeaa riippumatta

8

Peura-Kapanen 1998, 25-26 ja 30.

9

Peura-Kapanen 1998, 16, 18, 23, 25, 31, 34 ja 50.
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siita, antavatko kuluttajaneuvojat valittajalle pelkkia neuvoja vai sovittelevatko he taman lisaksi riitaa itse.
Kuluttajaneuvojien antama sovittelupalvelu on osoittautunut varsin
tulokselliseksi kuluttajien nakokulmasta. Noin nelja viidesosaa kuluttajan
ja elinkeinonharjoittajan valisen riidan sovitteluista paattyy sovintoon.
Naista sovinnoista noin 90 prosenttia sisaltaa elinkeinonharjoittajan
kuluttajalle antaman hyvityksen. Sovintojen taloudellinen merkitys kuluttajan nakokulmasta on usein varsin suuri. Kun sovinnon mukaista tilannetta verrataan sovittelua edeltaneeseen vaiheeseen, reilut kaksi kolmasosaa
sovitteluista parantaa kuluttajan asemaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, etta kuluttajien nakokulmasta kunnallinen kuluttajaneuvonta on hyvin tarkea oikeussuojakoneiston osa. Vuosittain kymmenettuhannet kuluttajat saavat kuluttajaneuvojilta vahintaan
neuvoja ja osa myos sovittelupalvelua riidassaan elinkeinonharjoittajan
kanssa. Sovittelu tuottaa hyvia tuloksia. Kuluttajan nakokulmasta kuluttajaneuvojan palveluiden kayttaminen on vaivatonta, nopeaa ja halpaa.
Keskeisimmat kuluttajaneuvonnan ongelmat liittyvat toiminnan resurssien
takaamiseen, jotta neuvojilla olisi riittavat mahdollisuudet panostaa
yksittaiseen tapaukseen, seka kuluttajien alueelliseen yhdenvertaisuuteen.

4.4

Valitus kuluttajavalituslautakuntaan

Kuluttajavalituslautakunta (KVL) kasittelee kulutushyodykkeen hankintaan liittyvia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien valisia erimielisyyksia,
joita kuluttajat saattavat lautakunnan kasiteltavaksi. Lisaksi KVL kasittelee
eraita takaus- ja panttausriitoja seka asuntokauppaan liittyvia riitoja.
Lautakunta on jakautunut yleiseen osastoon ja asuntokauppaosastoon, ja
osastot puolestaanjaostoihin,joilla on maaratyt toimialansa. Talla hetkella
yleisessa osastossa on 10 ja asuntokauppaosastossa 3 jaostoa. KVL ratkaisee asiat lahtOkohtaisesti jaostoissa, mutta periaatteellisesti tarkeat asiat
tulee ratkaista lautakunnan taysistunnossa. Lisaksi muun muassa merkitykseltaan vahaiset asiat ja asiat, joissa KVL:n ratkaisukaytantO on vakiintunut, voidaan ratkaista kevyemmin taysistunnon ja jaostojen ulkopuolella.
Ku}uttajavalituslautakunnan paatOksentekoon on pyritty saamaan seka
erityisasiantuntemusta etta eturyhmien edustus.
KVL:n kasittelysta on pyritty tekemaan kuluttajille mahdollisimman
vaivatonta. Valituksen tekemista varten on valmiita lomakkeita, joita on
saatavissa muun muassa kuluttajaneuvojilta. KVL antaa valituksen tiedoksi
elinkeinonharjoittajalle ja pyytaa talta vastineen. Lautakunnalla on oikeus
hankkia itse asiaan liittyvaa nayttoa. Kuluttajavalitusasioiden valmistelussa

362

Sampo Teillinen

on pyritHiva sovintoon, ja tarvittaessa asian va1miste1ijan on tehtava
sovintoehdotus osapuo1ille. KVL ei peri asianosaisi1ta kasitte1y- tai asiakirjamaksuja. Asianosaiset vastaavat itse niista ku1uistaan,joita asian kasitte1y KVL:ssa heille aiheuttaa. Erityisesta syysta asuntokauppaosasto voi
kuitenkin suosittaa naiden ku1ujen korvaamista vastapuo1elle.
KVL:n vuosittainen valitusmiii:iri:i nousi 1980-1uvun aikana suhtee11isen tasaisesti 2 500:sta yli 3 OOO:een. 1990-luvun a1ussa va1itusten maara
vaheni voimakkaasti, todennakoisesti ennen muuta taloudellisen Iaman ja
kulutuksen vahentymisen mutta mahdollisesti myos kunnallisen kuluttajaneuvonnan 1aajentumisen seurauksena. 1990-1uvun 1oppupuo1ella valitusten maara on jalleen kasvanut selvasti, ylittaen vuonna 1999 jo 3 000
valituksen rajan. Vuoden 1990 ennatys (3 209 valitusta) y1ittynee lahivuosina. Valitustenjakautuminen eri hyOdykeryhmiin ilmenee kuviosta 76.
ASUNTOKAUPPA-
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Kuvio 76

Eri hyOdykeryhmien osuus kuluttajavalituslautakunnan valituksista
1982-1999 10

°KVL:njaostojako muuttui ensimmaisen kerran vuoden 1981 syksylla. Taman vuoksi
kuviosta o1isi tullut kohtuuttoman vaikea1ukuinen, jos siihen olisi otettu mukaan myos
vuodet 1979-198 I.
1
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Ajoneuvojen ja moottorien kauppaa seka huoltopalveluita koskevat valitukset ovat olleet alusta pitaen lautakunnan suurimpia asiaryhmia. Niiden
osuus KVL:n valitusmaarasta on vahentynyt 80- ja 90-lukujen vaihteessa
neljanneksesta hieman alle viidesosaan. Matkavalitusten osuudessa nakyy
selvasti 1980-luvun lopun taloudellisen nousukauden ja sita seuranneen
Iaman vaikutus. "Muita palveluksia" koskevien valitusten osuus kaksinkertaistui vuosien 1986 ja 1993 valisena aikana. Vuoden 1994 alussa aloitti
toimintansa vakuutus- ja terveydenhuoltovalituksia kasitteleva jaosto,
minka jalkeen vakuutuksen, terveydenhuollon ja "muiden palvelusten"
osuus on pysynyt jotakuinkin samana. Syksylla 1985 toimintansa aloittaneen, asumis- ja rakentamisvalituksia kasitelleen jaoston osuus KVL:n
valituksista pysyi samana, kunnes syksylla 1995 lautakunnan toimivaltuudet laajenivat asuntokauppariitojen alueella ja KVL:aan perustettiin
asuntokauppaosasto. Taman osaston osuus KVL:n valitusmaarasta on
kasvanut viime vuosina voimakkaastijo lahes 20 prosenttiin. Asuntokauppariitojen merkitysta lisaa niiden tyolays. Tall a hetkella asuntokauppaanja
rakentamiseen, ajoneuvoihin ja moottoreihin seka vakuutuksiin liittyvat
valitukset ovat suurimpia asiaryhmia.
Vuonna 1998 valitusten keskimaarainen kiisittelyaika lautakunnassa
oli 8,5 kuukautta, mita voidaan pitaa riidan osapuolten nakokulmasta
varsin pitkana. Vaikka KVL:n menettely on monilta osin tuomioistuinmenettelya vaivattomampi, se ei ole mitenkaan ratkaisevasti nopeampi
riidanratkaisumenetelma kuin oikeudenkaynti karajaoikeudessa. 11 Toki
jalkimmaiseen liittyva muutoksenhakuprosessi saattaa pidentaa menettelyn
kokonaiskestoa huomattavasti.
Lahes koko KVL:n toiminta-ajan noin viidesosassa riidoista on
paasty sovintoon, eika KVL:n ole tarvinnut antaa niista ratkaisusuositusta.
Lisaksi osa valituksista on paattynytjostakin muusta syysta ilman suositusta. Suositus on annettu vuosittain noin 60-70 prosentissa valituksista.
Lautakunnan antamien ratkaisusuositusten sisiilto nakyy kuviosta 77.

11

Vuonna 1998 karajaoikeuksissa suullisessa valmistelussa ratkaistujen riita-asioiden
keskimaarainen kasittelyaika oli 9,4 kuukautta, valittOmassa paakasittelyssa 10,6 ja
erillisessa paakasittelyssa 14,7 kuukautta. Ks. Juku III.A.
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Kuvio 77 Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusten sisalto 1979-1999

Kuten kuviosta 77 nakyy, kuluttajavalituslautakunta on viime vuosina
suosittanut hyvityksen suorittamista valittajalle no in joka toisessa ratkaisusuosituksessaan. Uihes yhUi suuri osa ratkaisuista ei ole sisaltanyt
suositusta hyvityksen suorittamisesta. Valittajalle kielteisten ratkaisusuositusten osuus on kasvanut lahinna 1990-luvun kuluessa 40 pro sen tin
tuntumasta hieman aile 50 prosenttiin. On vaikea sanoa, mista tamajohtuu.
Yksi mahdollinen selitys on, etta elinkeinonharjoittajat ovat vuosien
mittaan ehka aiempaa yleisemmin alkaneet suorittaa kuluttajille hyvityksia
vapaaehtoisesti niin sanotuissa "selvissa tapauksissa", jolloin KVL:aan
paatyisi tallaisia tapauksia suhteellisesti vahernman.
Kun tarkastellaan yksittaistenjaostojen ratkaisusuositusten sisaltoa,
havaitaan seuraavaa: KVL on suosittanut hyvityksen suorittamista kuluttajalle selvasti keskimaaraista useammin matkoja, huonekaluja ja kodinkoneita koskevissa riidoissa. Myos nahka-alaa, turkiksiaja suutareita koskevista valituksista on viime vuosina selvasti keskimaaraista useampi paatynyt hyvityksen suosittamiseen. Tekstiileja ja pesuloita koskevista ratkaisusuosituksista selvasti (I 0-20 prosenttiyksikkoa) keskimaaraista suurempi osuus oli kuluttajalle kielteisia viela 1980-luvulla, mutta 1990-luvulla
naiden asioiden ratkaisusuositukset ovat noudatelleet melko tarkasti
KVL:n keskimaaraista linjaa. Vakuutuksia ja terveydenhuoltoa koskevat
ratkaisusuositukset ovat olleet huomattavasti keskimaaraista yleisemmin
kuluttajalle kielteisia.
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Kuluttajavalituslautakunnan antama suositus ei ole HiyHintOonpanokelpoinen ratkaisu. TasUi huolimatta elinkeinonharjoittajat noudattavat suosituksia sangen yleisesti. KVL:n omien tietojen mukaan runsaat 70
prosenttia elinkeinonharjoittajista on noudattanut viime vuosina heille
kielteista suositusta,jos tarkastellaan vain niita suosituksia,joiden noudattamisesta on saatu tieto. Suositusten noudattaminen vaihtelee runsaasti
jaostojen val ilia. Tilanne on kuluttajan nakokulmasta varsin hankala, jos
elinkeinonharjoittaja ei suostu noudattamaan KVL:n suositusta. T~illoin
kuluttajan on vietava asia yleiseen tuomioistuimeen,jotta han saisi asiassa
taytantOonpanokelpoisen ratkaisun.

4.5

Muita toimintavaihtoehtoja

Useimmat kuluttajariidat liittyvat sellaiseen asiaan, etta ne voidaan vieda
yleisen tuomioistuimen eli ensi vaiheessa karajaoikeuden kasiteltavaksi .
Tuomioistuimesta asiaan voidaan saada sellainen ratkaisu, joka on tarvittaessa taytantOonpantavissa vastentahtoistakin elinkeinonharjoittajaa
kohtaan. Vaikka riita-asiat tulee yleensa kasitella vastaajan kotipaikan
karajaoikeudessa, saa kuluttaja nostaa kanteen elinkeinonharjoittajaa
vastaan myos oman asuinpaikkansa karajaoikeudessa. Elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivat voi ennen riidan syntymista sopia kuluttajaa sitovasti
siita, etta riita tulee ratkaista valimiesmenettelyssa.
Alioikeuksien toimintaa on kasitelty tass a katsauksessa muualla (ks.
luku III.A). Tassa yhteydessa on syyta huomauttaa lahinna oikeudenkaynnin ongelmallisuudesta kuluttajariitojen ratkaisukeinona. Oikeudenkaynti
on kuluttajariitojen ratkaisukeinona use in suhteettoman kallis ja vaivalloinen suhteessa kuluttajan intressiin:
- Riita-asian kasitteleminen taysimittaisessa oikeudenkaynnissa karajaoikeudessa kestaa helposti lahes vuoden. Taman lisaksi myos mahdollinen muutoksenhakuprosessi vie aikaa.
- Kuluttaja tarvitsee riita-asian oikeudenkayntimenettelyssa lahes
valttamatta lakimiehen apua. Tama voi aiheuttaa kuluttajalle varsin
suuria kuluja, mikali han ei saa yleisUi oikeusapua tai maksutonta
oikeudenkayntia, tai mikali han ei saa korvausta mahdollisesta oikeusturvavakuutuksestaan.
- Mikali kuluttaja haviaa asian, hanen korvattavakseen saattaa lisaksi
tulia vastapuolen oikeudenkayntikuluja.

Tuomioistuinmenettel yn kayttokelpoisuutta kuluttaj ien oikeussuoj akeinona
voitaisiin osittain lisata niin sanotulla ryhmiikanteella - kanteella, jota
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ajetaan usean asianosaisen puolesta ilman, ettajokaiselta on saatu valtuutusta asian ajamiseen. Sen on katsottu lisaavan oikeussuojaa, jos sama
oikeudenloukkaus kohdistuulaajempaan ihmisjoukkoon mutta yksittaisen
ihmisen loukattu etu on niin pieni, ettei han ryhtyisi erilliseen oikeudenkayntiin. Kuluttajaviranomaiset ovat korostaneet ryhmakanteen olevan
tarpeen kuluttajien oikeussuojan parantamiseksi. Sen kayttOonottoa on
valmisteltu viime vuosikymmenella kahdenkin tyoryhman puitteissa (ks.
Oikeusministerion lainvalmisteluosastonjulkaisut 1/1995 ja 3/1997), mutta
se ei kuitenkaan ole saanut riittavaa poliittista tukea.
Mikali elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajavalituslautakunnan
suositusta, voi kuluttaja-asiamies avustaa tai maarata alaisensa virkamiehen avustamaan kuluttajaa asian hoitamisessa. Nain voidaan toimia myos
silloin, jos asian hoitaminen on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen
edun kannalta tarkeaa. Tallaisessa tilanteessa KA voi lisaksi paattaa, etta
kuluttajavirasto maksaa kokonaan tai osittain kuluttajan puolesta taman
omat tai taman maksettavaksi tuomittavat vastapuolen oikeudenkayntikulut.
Kuluttaja-asiamiehelle on tehty vuosittain useita kymmenia pyyntoja kuluttajan avustamisesta yksittaisen asian hoitamisessa, vuonna 1999 jo
125 kappaletta. Yleensa selvasti yli puolet avustuspyynnoista on torjuttu.
Vuosittain apua on annettu enimmillaan runsaalle 20 kuluttajalle. Oikeussuojajarjestelman vuosittaisen asiavirran nakokulmasta KA:n avustustoiminnan rooli onkin varsin vahainen. Toisaalta avustettavat tapaukset
saattavat olla periaatteellisesti tarkeita, jolloin niihin on tarpeen saada
tuomioistuimen kanta. Kuluttaja-asiamiehen tiedotteen (7 .6.1999) mukaan
avustaminen on suhteellisen harvinaista nimenomaan siksi, etta valtaosa
avustuspyynnoista koskee a ivan yksittaistapausta,jolloin oikeuden paatoksella ei olisi yleisempaa merkitysta. Lisaksi kuluttajan avustusmahdollisuus siihen liittyvine oikeudenkayntikuluhelpotuksineen on periaatteessa
arvokas kuluttaj ien oikeudensaantimahdollisuuksien yhtena viimekatisena
takaajana.

5

Arviointia

Suomalainen kuluttajansuojajarjestelma on varsin kattavaja monipuolinen
kokonaisuus- yhdistelma kollekti ivisia, markkinaoikeudellisia saantelyita,
joilla pyritaan vaikuttamaan elinkeinonharjoittajien toimintaan, seka
sopimusoikeudellista saantelya,jolla pyritaan turvaamaan kuluttajan asema
yksittaisessa kuluttajakaupassa. Jarjestelma sisaltaa seka laajan aineellisen
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saantelyn etta kuluttajansuojan toteutuksesta vastaavan viranomaiskoneiston. Tata lahtakohtaa voidaan pitaa hyvana.
Toisaalta kuluttajansuoja ei ole mikaan tietylla ajanhetkella "valmis" ilmiO vaan pikemminkin jatkuva prosessi. Kuluttajaviranomaisten
asiamaarien kehitys viime vuosina osoittaa selvasti, etta ihmiset kohtaavat
edelleen runsaasti kulutukseen liittyvia ongelmia, joiden hoitamiseen he
kaipaavat tavalla tai toisella ulkopuolista apua. Vaikuttaa silta, ettei
oikeussuojakoneistoon suuntautuvakysynta ole vahentymassa. Kuluttajansuoja toteutuu siten, etta kuluttajat saavat tarvitsemansa avun paivittain
kohtaamiinsa ongelmiin, ja etta viranomaiset kykenevat reagoimaan
osuvastija ripeasti uusiin saantelytarpeisiin seka markkinoilla kehittyviin,
kuluttajien nakokulmasta mahdollisesti ongelmallisiin kaytantOihin.
Aineellisen siiiintelyn yksityiskohtaisten puutteiden tai aukkojen
arviointiin ei ole tassa ollut mahdollisuutta. Toisaalta on selvaa, etta
markkinoilla nousee jatkuvasti esille uusia, mahdollisesti aineellisen
saantelyn uudistamista edellyttavia ongelmia, ja etta myos vanhojen
ongelmien osalta saantelyssa voi olla puutteita. Kuvaavia ovat kuluttajaneuvojien vastaukset vuonna 1997 toteutettuun kyselyyn: paatoimisista
neuvojista kolme viidesosaa naki olevan tarvetta aineellisen lainsaadannon
kehittamiseen ja vain joka viides piti silloista lainsaadantOa riittavana.
Yksittaisina kiireellisina asioina mainittiin muun muassa ryhmakanne,
takaajien asema, verkosto- ja kansainvalinen markkinointi, vakuutusalaja
perintaasiat. 12 Osasta naita asioita onkin annettu askettain uutta lainsaadantoa. Kuluttajaviranomaiset ovat viime vuosina kiinnittaneet huomiota
aineellisen saantelyn kehittamistarpeeseen muun muassa sahkoisen kaupankaynnin, valttamattomyyspalveluiden yksityistamisen seka matkaviestimiin suunnattavan suoramarkkinoinnin osalta. Kuluttajavirasto on
valinnut toimintansa painopistealueiksi vuosiksi 2000-2002 muun muassa
ikaantyvien kuluttajaongelmat seka rahoituspalveluistakuluttajille aiheutuvat taloudelliset riskit. Kuluttajavalituslautakunta on katsauksissaan
nostanut esille lukuisia aineellisen saantelyn tulkintaongelmiaja suosittanut muun muassa koti- ja postimyyntisaantelyn seka kulutustavaran
myyjan oikaisuvelvollisuuden saantelyn tasmentamista.
Kuluttajansuojan oikeussuojakoneisto tarjoaa hyvin toimiessaan
kuluttajille perinteista oikeudenkayntia vaivattomamman, nopeamman ja
halvemman keinon selvittaa riidatja paasta oikeuksiin. Koneistonjuoheva
toiminta vaatii kuitenkin riittavia resursseja viranomaisille. Nykytilanteessa on talta osin muutamia ongelmia. Ensinnakin, kuluttajaneuvonnan osalta

12

Peura-Kapanen 1998, 62 .
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on ollut nahtavissa ruuhkautumista ja liiallisen tyomaaran aiheuttamia
ongelmia. Myoskaan neuvonnan hoitamista melko laajasti sivutoimisesti
ei voida pitaa kuluttajien yhdenvertaisuuden nakokulmasta hyvana. Toiseksi, kuluttajavalituslautakunnan kasittelyajat ovat melkoisen pitkat, mika
vahentaa KVL:n merkitysta tehokkaana oikeussuojakeinona. Lisaksi
viranomaisten resursseista riippumaton ongelma koskee KVL:n ratkaisusuositusten noudattamista. Vajaa kolmasosa elinkeinonharjoittajista ei
ole noudattanut sellaista ratkaisua, jossa heita on suositettu antamaan
valittajalle hyvitysta. Kuluttajan nakokulmasta on turhauttavaa, jos 8-9
kuukautta odoteltu ratkaisu ei kaytannossa johda hyvitykseen. Tama
ongelma koskee kuluttajaoikeutta laajemminkin: on ilmeista, ettei yksittaisten liikkeenharjoittajien epaasiallisia menettelytapoja kyeta taysin
estamaan, olipa aineellinen saantely miten hyvaaja viranomaisten toiminta
miten tehokasta tahansa. Tallaisten tapausten maara ei liene elinkeinotoiminnanja yksityisen kulutuksen kokonaisuutta ajatellen kovinkaan suuri,
mutta ne saattavat aiheuttaa toki runsaasti harmia yksittaisille kuluttajille.

.. ..
V LAINSAADANTO
AJANKOHTAISIA
..
KEHITYSPIIRTEIT A
Jyrki Tala

Seuraavassa tarkastellaan ensiksi lainsaadannon rnaaraa ja sen kehitysta.
Toiseksi esitelHian havaintoja lainsaannon laadusta ja orninaispiirteista
seka selostetaan toirnenpiteita, joilla on pyritty parantarnaan lakien ja
lainvalmistelun laatua. Kolrnanneksi keskustellaan oikeussaantelyn kansainvalistymisesta,joka nayttaa olevan koko oikeussaantelya rnerkittavasti
ja pysyvalla tavalla rnuuttava tekija.

1

Lainsaadannon maara j a sen kehitys

Lainsaadannon rnaaraja sen kasvu ovat ajoittain esilla yleisessa keskustelussa, lainsaadantOelinten omassa piirissa seka tutkimustoiminnassa. 1
Saantelyn rnaaran kehitysta on tapana kuvata tiedoilla, jotka koskevat
Suomen asetus- ja saadoskokoelrnassa julkaistujen saadosten maaraa eri
vuosina (taulukko 46).

1

Ks. esim. Valtioneuvoston si.Hidospolitiikan muodostaminen 1999. Tyoryhman mietinto.
Oikeusministerio. Lainvalmisteluosaston julkaisu 4/1999.; Tala, J. 1999. Oikeussaantelyn maara ja vaihtoehdot. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 163;
Sipponen, K. 2000. Kansalainen- isanta vai renki.WSOY, 82-108.
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Taulukko 46 Suomen asetus- ja saadoskokoelmassa julkaistujen saadosten
maara 1920-1999
Vuosi

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Saadoksia
yhteensa

N

Lakeja
%

Asetuksia
N

%

N

Muita
%

Saadoskokoelman
si vumaara

338
410
826
680
558
917
I 107
I 394
I 703
I 550
I 809
I 377
I 421
1 229
1 378

53
79
158
127
140
255
274
463
642
564
791
535
464
474
594

16
19
19
19
25
28
25
33
38
36
44
39
33
39
43

154
184
281
260
239
398
462
559
614
52\
499
356
437
313
354

46
45
34
38
43
43
42
40
36
34
28
26
3/
25
26

131
147
387
293
179
264
371
372
447
465
519
486
520
442
430

39
36
47
43
32
29
34
27
26
30
29
35
37
36
31

897
1 232
I 685
I 195
I 415
1 693
2 404
2 981
4 076
4 695
4 190
3 982
4 742
3 462
3 646

Taulukon tiedot kuvaavat sdadostuotannon mdardd ja /aajuutta kunakin
vuotena. Sen perusteella voi tehda kolme johtopaatosta. Ensiksi vuotuisen
saadostuotannon maara on 1920-luvulta Iahtien ja 1990-luvulle tultaessa
kasvanut huomattavasti. Erityisen ripeaa kasvu on ollut 1980-luvun alusta
lukien. Toiseksi kasvukehitys nayttaa kuitenkin 1990-luvun jalkipuolella
tasaantuneen. Sita selittaa ainakin se, etta Euroopan Unionin jasenyyden
vaatima saantely on valtaosalta toteutettu. Kolmas selva kehityspiirre on
pitkaan jatkunut lakien osuuden kasvu muihin saadoksiin verrattuna.
Tieto siita, milia tahdilla oikeussaantelya uudistetaan vuosittain,
kuvaa kuitenkin kapeasti ja yksiviivaisesti oikeussaantelyn kokonaismaaraa. Paaosa vuosittain voimaan tulevista uusista saadoksista on muutoslakeja tai vastaavia alemmanasteisia saantelyja. Niilla tarkistetaan tai korjataan entista saantelya. Arviolta selvasti aile kymmenesosa uusista saadosehdotuksista koskee kokonaan uutta, ennen saantelematOnta asiaa.
Suomessa ei ole jarjestelmallisesti pyritty arvioimaan voimassa
olevan oikeudellisen saantelyn kokonaismaaraa, mika antaisi varmemman
ja oikeamman kuvan saantelyn maarasta kuin vuotuista saadostuotantoa
koskeva tieto. Askettain on kuitenkin tehty arvio, jonka mukaan huomionarvoisia voimassa olevia /akeja olisi kaikkiaan 1 600. Se on olennaisesti
vahemman kuin valtion saadostietopankin mukaan. Arvion oikeasuuntai-
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suutta tukee se, etta lakien m1Hira nayttaa meilla jonkin verran Ruotsia
isommalta, mutta Saksaa pienemmalta.
Saantelytuotannon vuotuista maaraa kuvaavat luvut viittaavat
kuitenkin vahvasti siihen, etta voimassa olevan oikeussiiiintelyn kokonaismiiiirii olisi ainakin toistaiseksi kasvussa. Tamajohtuu ennen kaikkea siita,
etta uusi saantely tulee tavallisesti voimaan entisen lisaksi ja kertyy sen
paalle. Muutossaadosten huomattava osuus vuotuisesta uudesta saadoskertymasta ei tata muuta. On huomattava, etta varsin harvoin kumotaan
jotakin oikeussaantelya saatamatta mitaan tilalle. Toiseksi vaikuttaa silta,
etta oikeussaantelysta vapaita yhteiskunnan osa-alueita on vahan. Niiden
maara ei nayta olevan kasvussa, kenties painvastoin. Useissa Suomeen
verrattavissa maissa arvioidaan yleisesti, etta oikeussaantelyn maara on
kasvussa, vaikka ilmion kuvaamiseen tarvittava tieto ja mittausvalineistO
onkin epavarmaa ja huonosti kehittynytta.
Onko siis perusteltua yhtya valitukseen, jonka mukaan eliimme
saannostulvan aikaa ja oikeussaannot ohjaavat tai kahlitsevat yha enemman ihmisten, yritysten j a yhteisojen toimintaa? Vuotuisen saadostuotannon tai kulloinkin voimassa olevan oikeussaantelyn- huonosti tiedossa
oleva - maara antaa tahan kysymykseen vain vajavaisen ja osittaisen
vastauksen.
Oikean kuvan saamiseksi oikeussaantelya ja sen maaraa tulisi
tarkastella ennen muuta saantelyn erilaisten kohdetahojen, kansalaisten,
yritysten ja yhteisojen toiminnan nakokulmasta; miten saannokset tosiasiassa toimivat ja vaikuttavat, mihin oloihin tai asioihin niiden vaikutus
ulottuu ja milta osin ne myos avaavat uusia toimintamahdollisuuksia.
Oikeussaantelyn toiminnanja vaikutusten tarkastelu vaatii lisaksi empiirisen todellisuuden selvittamista, eika siina voida tyytya vain oikeussaannosten maaran tai sisallon kuvailuun. Yksi osa tata tarkastelua on valottaa
niiden erilaisten instituutioiden toimintaa- julkinen viranomaisorganisaatio, tuomioistuimet, lakimieskunta, oikeudellinen neuvonta ja ristiriitojen
epavirallinen ratkaisu, etu- ja kansalaisjarjestot - joiden valityksella
monen saantelyn kaytannolliset vaikutukset toteutuvat.
Kohdetahoittain eriytyvan tarkastelun tarvetta osoittaa myos arvio,
jonka mukaan arviolta viidennes saannoksista koskee kansalaisia yleensa
ja kaksi viidennesta erilaisia saannoksissa maariteltyja erityisryhmia,
yritystoiminta mukaan luettuna. Loput kaksi viidennesta koskevatjulkisia
viranomaisorganisaatioita.
Oikeussaantelyn maaranja merkityksen tarkastelu eri kohdetahojen
kannalta vaatisi valmiutta vastata esimerkiksi seuraavantyyppisiin kysymyksiin:
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1) onko jakin tie tty saantely ylipaansa relevantti jonkin toimijan kannalta
tietyssa tilanteessa vai ei; valtaosa oikeussaantelysta ei selvastikaan
tayta tata ehtoa, vaan voi kyseisen toimijan kannalta hyvin jaada
saadoskokoelman sivuille;
2) miten saantely vaikuttaa kohteen kannalta; merkitseeko se vallitsevan
tilanteenja toimintatapojen yllapitamista vai pyrkiiko saantely muuttamaan niita; asettaako saantely kohteelle uusia rajoituksia, vaatimuksia
tai rasituksia vai ei; avaako se kentiesjoitain uudenlaisia toimintamahdollisuuksia (tarjoamalla taloudellista tukea, palveluksia, uudenlaisia
oikeudellisia toimintamuotoja jne.)
3) miten yksityiskohtaista, tiheaaja syvalle kayvaa saantely on kyseisen
tahon toiminnan ja kayttaytymisvalintojen kannalta; ja
4) miten saannosten toteutus ja valvonta on jarjestetty; perustuuko lain
noudattaminen ensi kadessa esimerkiksi kunkin omaan tahtoon ja
valintoihin (kuten osaksi dispositiivinen velvoiteoikeus tai tiettyjen
julkisten palvelujenja tukien hyOdyntaminen) vai onko noudattaminen
pakollista, tehosteinaan viranomaisvalvonta ja sanktiot.
Taman tyyppisia kartoituksia ei ole tehty oikeussaantelysta yleisesti eika
juuri sen eri osa-alueiltakaan. Sen vuoksi keskustelu oikeussaantelyn
maarasta ja erityisesti sen merkityksesta jaa helposti irralliseksi ja avoimeksi monenlaisille vaitteille, eika se useinjohda hedelmallisiinjohtopaatoksiin.
Kysymysta oikeussaantelyn maarastaja sen kehityksesta ei kuitenkaan voi sivuuttaa turhanaikaisena. Siihen liittyy joko suoraan tai valillisesti monia, perustavia oikeusjarjestyksen toimintaa koskevia ongelmia.
Niita on esimerkiksi eri toimijoiden vaikeus hallitaja muodostaa kokonaiskuvaa saantelysta, jolloin on hankalaa saada selvaa myos siita, millaiset
saannot ovat kussakin tapauksessa voimassa. Sen seurauksena on joko
epatietoisuus saannosten sisallosta tai oikeustilan selvittaminen kayttamalla siihen paljon aikaa, erityisasiantuntemusta ja kustannuksia. Tama
ongelma koskee jo oikeusjarjestyksen ammattikayttaj ia ja viela enemman
kansalaisia, yrittajiaja muita. Monimutkaisen oikeusjarjestyksen yksi riski
ovat myos ristiriitaiset, samaan seikastoon kohdistuvat saannokset. Suositun vaitteen mukaan oikeussaantelyn lavea kaytto julkisen toiminnan
valineena on yleisesti alentanut saannosten vaikutusvoimaaja eri tahojen
halua noudattaa niita.
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Naita ongelmia viela karjistaa saannosten kiivas muutostahti
monella alalla. Monet pitavat saannosten nopeasti toistuvia muutoksia
likeisesti juuri saantelytuotannon huomattavaan maaraan kytkeytyvana
ilmiona. Oikeussaantely nahdaan silloin paljolti paivanpoliittiseksi, lyhyen
tahtaimen jalkikateisreaktioksi yhteiskuntakehityksen nopeasti esiin
nostamiin ongelmiin.
AsketUiin on laskettu, eWi esimerkiksi kansanelakelakia on vuodesta 1980 lukien muutettu 63 kertaa (keskimaarin nelja kertaa vuodessa), tyontekijan elakelakia samana aikana 73 kertaa ja sairausvakuutuslakia 72 kertaa. Rakennus- ja vesilakeihin on vastaavana
aikana tehty kumpaankin 29 muutosta. Maaseutuelinkeinolakiin on
1990-luvulla tehty 12 kertaa muutos. Lukuisia muutoksia ehdittiin
samoin tehda 1980-luvulta peraisin olleisiin peruskoululakiin ja
Jakiin ammatillisista oppilaitoksista, kunnes vuoden 1999 a Justa tuli
voimaan useita aiempia saadoksia yhteen koonnut uusi perusopetuslaki. Tiuhaan tehdaan tarkistuksia myos moniin verolakeihin.
Esimerkiksi leimaverolakia on muutettu 1980-luvun alusta 77
kertaa. 2

Oikeussaantelyn maaran kehitykselle on pyritty etsimaan monenlaisia
selityksiaja laatimaan siita teorioitakin. 3 Voi silti olla, etta nykykehitysta
vastaa osuvimmin kuvasaantelyn virrasta. Virtaan sisaltyy samaan aikaan
monenlaisia, myos vastakkaisia ilmioita ja asioita: entisen saantelyn
uudelleen arviointeja ja laajoja lakiuudistuksia, suppeita paivankohtaisia
muutoksia, deregulaatiotajoko taysimaaraisesti tai saantelyn keventamisena, kokonaan uutta saantelya uusista ilmioista, vanhojen mallien toistamista mutta valilla uusiakin saantelyideoita, julkisen ja yksityisen saantelyn
tiivista vuorovaikutusta seka kansainvalisen ja kansallisen saantelyn
yhteenkietoutumista ja monikerroksisuutta. 4
Kriittisen huomion suuntaaminen oikeussaantelyn tilaan ja sen
maaraan tulee yha valttamattOmammaksi, jos ennuste nykyajan valtion
muutoksesta yha enemman kohden saantelyvaltiota osoittautuu oikeaksi. 5

2

Yaltioneuvoston siHidospolitiikan muodostaminen 1999, 12-14.

3

Ks. Tala, J. 1999, 24-44.

~ Saantelyvirrasta puhuvat myos Ayres ja Braithwaite. Ks. Ayres, I. & Braithwaite,

J.

1992. Responsive Regulation. Oxford Socio-Legal Studies 1992.
5

Majone, G. 1997 . From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences
of Changes in the Mode of Governance. Jnl. Pub!. Pol. 17, 2, 139-167. Erityisesti

141-151.
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Taman nakemyksen mukaan valtion toiminnoissa on 1970-luvulta lahtien
nakynyt kolme isoa muutosta. Tulojenja kulutusmahdollisuuksien uudelleenjakotehtava on politiikassaja valtion toiminnoissa tyontymassa entista
paljon sivummalle. Kansallisvaltiolla on yha vahemman valineita myos
talouspolitiikan yleisen vakauttamistehtavan hoitamiseksi (viimeksi
Euroopan raha- ja talousliittokehityksenkin myota). Naiden valtion tehHivaalojen merkityksen vahettya on samaan aikaan meneillaan valtion
saantelytehHivien kasvu,jossa ei nay vastaavaa alenemista. Siihen perustuu
puhe saantelyvaltiosta (Regulatory State).
Saantely nayttaa olevan yhta Ia ilia olennainen-jollei jopa tarkeampi- osa myos Euroopan Unionin toimintaa. Siina uudelleenjakotehtavan
alhaista painoa mittaviin saantelytehHiviin verrattuna kuvaa sekin, etta
unionin budjetti on vain runsaat kaksi prosenttia jasenmaiden julkisista
kulutusmenoistaja runsas prosentti niiden yhteen lasketusta bruttokansantuotteesta.6 Tassa valossa EU ei nayta sellaise\ta deregulaatioprojektilta
kuin jotkut uskoivat 1980-luvun puolivalissa sisamarkkinaohjelmaa
kaynnistettaessa.

2

Lainsaadannon laatu j a sen parantaminen

2.1

LainsiiiidiintOkehityksen laadullisia piirteitii

Lakien osuuden kasvu alemmanasteisiin oikeussaantelyihin verrattuna
todettiin edella yhdeksi jo pitkaan voimistuneeksi kehityspiirteeksi. Sen
syista ei ole kattavaa analyysia, mutta kasvava huomio perus- ja ihmisoikeuksiin etenkin Euroopan Neuvoston jasenyyden ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen myota, eduskunnan perustuslakivaliokunnan kaytannosta
nousevat vaatimukset lakitason kaytolle seka viime vuosilta perusoikeusuudistus (vuodelta 1995) ja uusi perustuslaki lienevat kaikki osaltaan
viemassa kehitysta tahan suuntaan.
1990-luvun lainsaadant6kehityksen toinen selkea piirre on ollut
vuosia, osaksi jo vuosikymmenia vireilla olleiden monien laajojen laki- ja
kokonaisuudistusten valmistuminen. Esimerkkeina voidaan mainita
perustuslakiuudistus, rikos\akiuudistuksen kypsyminen hyvin pitkalle, uusi
laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, usea prosessioikeuden uudistus,
kuten riita- ja rikosasioiden oikeudenkayntia, hovioikeusmenettelya seka
hallintolainkayttoa koskevat uudistukset, vaalilainsaadant6, perusopetus-

6

Majone, G. 1997, 149-1 50.
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ja yliopistolait, ymparistOnsuojelulaki, rakennuslakija kuntalaki. On myos
huomautettu, etta erilaisten kokonaisuudistusten yhteydessa on samalla
siirrytty aiemmista, hyvin yksityiskohtaisista saannoksista kohden yleisluonteisempaa saantelya. 7
Kolmas leimallinen piirre 1990-luvun lakiuudistuksille johtuu
kansainvalistymiskehityksesta,jota eritellaan lahemminjaljempana Uakso
2.3).
1990-luvun lainsaadantOkehitykselle tunnusomaisimpia piirteita on
ollut Suomen oloissa epatavallisen laajaja vahva kritiikki lakienja lainvalmistelutyon laatuun nahden. Kritiikkia on tullut kahdelta paasuunnalta.
Lakien saatamiseen osallistuvat keskeisimmat toimijat - eduskunta,
valtioneuvosto, tasavallan presidenttikin- ovat esittaneet arvostelua seka
yksittaisten lakiuudistusten yhteydessa etta yleisesti . Toisaalta kansalaisten, jarjestOjen, tiedotusvalineiden ja tutkimuksen puolelta on esitetty
arvostelua. Erityisesti valtioneuvoston piirissa esiin noussut kritiikki on
paljolti kirjattu niihin lainvalmistelun moniin kehittamishankkeisiin, joita
selostetaan jaljempana.
Lainvalmistelun kritiikki ei ole vain Suomeen rajoittuva ilmio.
Samansuuntaista arvostelua seka samantapaisia lakien ja saadosvalmistelun parantamiskeinoja on ollut esilla useissa meihin verrattavissa maissa.
Samoin kansainvaliset jarjestOt, Suomen kannalta ehka aktiivisimmin
Euroopan Unioni j a OECD, ovat tarkastelleet kriittisesti saadosvalmistelun
kysymyksia. 8
Tuore - ja varsin kriittinen - tiivistelma lainsaadannon ja sen
valmistelun tilasta sisaltyy mainittuun Valtioneuvoston saadospolitiikkaa
hahmotelleen tyoryhman mietintoon. Tyoryhma kirjasi muun muassa
seuraavia puutteita:
I. nykyisesta lainsaadantOtyosta puuttuu kokonaisvaltainen, suunnitelmallinenja koordinoitu lahestymistapa lainsaadantOonja sille vaihtoehtoisiin ohjauskeinoihin

7

Niemivuo, M . 1998. Kansa11inen 1ainvalmistelu. Kauppakaari OYJ. Lakimiesliiton
Kustannus.
8

Ks. Uista esimerkiksi Hyvan saadosvalmistelun laatuvaatimuksia. OECD:n suosituksen
taytantOonpano Suomessa. Suomen tarkistuslista. Oikeusministerio. Valtiovarainministerio 1998.; Samaa asiaa valmistelleen valtiovarainministerion tyoryhman mietintO
311997 .; Valtioneuvoston saadospolitiikan muodostaminen 1999, 29-39.; Tala, J. 1999,
7-19 ja 45-60; Improving the Quality of Legislation in Europe (eds. Kellermann,
Ciavirini Azzi, Jacobs, Deighton-Smith) 1998, Kluwer Law International.
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2. oikeusjarjestyksen ennustettavuus on heikentynyt viimeaikaisen,
oikeuslahteiden hajaantumiseen johtaneen kehityksen myota, mika
johtuu ennen muuta kansainvalistymisesta
3. lainvalmistelutyosta puuttuvat keskusteluja linjaukset oikeussaantelylle vaihtoehtoisten yhteiskunnan ohjauskeinojen kaytosta
4. samoin puuttuvat tyoryhman mukaan yleiset linjaukset siita, miten
erilaisia, oikeussaantelya sisaltavia keinoja tulisi kayttaa eri lakiuudistuksissa
5. puutteita ja ongelmia on havaittu myos kansainvalisiin velvoitteisiin
sitoutumisen ja niiden voimaansaattamisen yhteydessa
6. EU-jasenyyteen liittyen on tarpeen korostaa oikea-aikaistaja riittavan
varhaista panostusta jo siina vaiheessa, kun saadoksia valmistellaan
EU:ssa, seka hyvan saadosvalmistelun vaatimusten noudattamista
myos silloin, kun EU-paat6ksia taytantOonpannaan valtionsisaisesti
7. valtioneuvoston sisalla lainsaadantOtyon koordinointi ontuu, kun
ministerioiden kantoja ei soviteta yhteen riittavan varhain. Hallituksen
esitykset saattavat olla pikemminkin yksittaisen ministerion esityksia.
Eri ministerioiden nakemyksia sovitetaan yhteen vasta eduskunnassaja
siella joudutaan laajoihinkin muutoksiin
8. kokonaisuuden hallinta on lainsaadant6tyossa vajavaistaja muutokset
pirstaloituvat pieniksi osiksi. Selkeys ja yhdenmukaisuus karsivat.
Lainsaadannon tilasta ei myoskaan laaditajarjestelmallisestija maaravalein oikeudenala- tai hallinnonalakohtaisia kokonaisselvityksia,
joiden pohjalta saantelya korjattaisiin ja huollettaisiin
9. kehittamistarvetta on erityisesti saadosehdotusten vaikutusten ennakoinnissa ja seurannassa. 9

2.2

Lainvalmistelun ja lakien kehittaminen
valtioneuvostossa 1990-luvulla

Vuodesta 1994 valtioneuvoston piirissa on yhtajaksoisesti ollut vireilla
toimenpiteita saadosvalmistelunja lakien laadun parantamiseksi. Tuolloin
kaynnistyi oikeusministerion asettaman tyoryhman esiselvitys, jolla
kartoitettiin saadosvalmistelun tilaaja kehittamiskohteita. Kukin ministeriO
selvitti sen jalkeen omalta osaltaan saadosvalmistelun tilaa. Kesalla 1996
valtioneuvosto hyvaksyi periaatepaat6ksena lainvalmistelun kehittiimisoh-

9

Valtioneuvoston s1Hidospolitiikan muodostaminen 1999, 40-44.
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jelman. Siihen sisaltyi 33 eri toimenpide-ehdotusta ja kannanottoa seka
niita tukeva perustelumuistio.
Lainvalmistelun kehittamisohjelman perusteella on selvitetty
erikseen lainvalmistelukoulutuksen tarvetta ja toteutusta seka tehty siita
ehdotuksia. Samoin kehittamisohjelman nojalla on laadittu valtioneuvoston
kesalla 1998 antamat ohjeet saadosehdotusten taloudellisten vaikutustenja
ymparistOvaikutusten sel vittamisesta. Tammikuussa 1999 vastaavat ohjeet
annettiin viela saadosehdotusten yritysvaikutusten selvittamisesta. Vuonna
1998 oikeusministerio ja valtiovarainministerio antoivat yhdessa hyvan
saadoksen laatuvaatimuksia koskevat ohjeet,jotka pohjautuvat olennaisesti
OECD:n ministerineuvoston aiemmin hyvaksymaan ns. tarkistuslistaan.
Taman ohella lainvalmistelijoiden avuksi on valmistunut viime vuosina
useita erilaisia oppaita.
Valtioneuvostossa jatkuu tyo saadosvalmistelun parantamiseksi.
Uutta lainvalmistelun kehittamisohjelmaa suunnittellaan parhaillaan
oikeusministeriossa. Tyoryhman ehdotus valtioneuvoston lainvalmistelun
kehittamisohjelmaksi II on valmistunut 26.4.2000. Oppimateriaalia taloudellisten vaikutusten selvittamista varten valmistelee valtiovarainministerion tyoryhma. Sisaasiainministerioissa laaditaan ohjeita saiidosten
vaikutusten arvioinnista aluekehityksen kannalta.

2.3

Hallituksen lakiesitysten kehityspiirteita

Hallituksen lakiesitysten ominaispiirteita ja niiden paatOksentekoa varten
tarjoamaa tietosisaltOa on tarkasteltu tutkimuksessa,joka tehtiin Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa 1990-luvun puolivalissa valtiovarainministerion rahoituksella. 10 Tutkimuksen kohteena olivat kaikki vuoden 1994
lakiehdotuksia sisa!Uineet hallituksen esitykset (350 kpl).
Tutkimuksessa arvosteltiin hallituksen esitysten sisaltoa useissa
kohdin. Erityisesti kritikoitiin puutteita siina, kuinka esitysten perusteluissa
annetaan tietoa saanneltavan alan nykytilanteesta, kansainvalisesta tilanteesta ja oikeuskehityksesHi. Esitysten puutteena pidettiin myos sita, etta
ehdotetulle ratkaisulle vaihtoehtoisista keinoista,joita saadosvalmistelussa
on maara harkita, ei juuri annettu tietoja. Erityisen ankarasti arvosteltiin
hallituksen esitysten niukkaa tiedollista antia saadosehdotusten vaikutuk-

10
Ervasti, K. & Tala, J. 1996. Lainvalmistelu ja vaikutusten ennakoiminen.
Valtiovarainministerio. Hallinnon kehittamisosasto. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.
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sista. Tutkimuksen havainnoilla naytHiisi olleen vaikutusta saadosvalmistelun kehittamistyohon valtioneuvoston piirissa.
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on valmistunut eduskunnan
aloitteesta laadittu tutkimus, jolla pyritaan valaisemaan sita, millaisen
tiedollisen pohjan hallituksen esitykset antavat lakiehdotusten kasittelylle
eduskunnan erityisvaliokunnissa ja miten valiokuntatyossa arvioidaan
hallituksen lakiesitysten laatua. 11 Tutkimuksessa, jonka eduskuntatyota
koskevaa osuutta selostetaan jaljempana (jakso 2.4), on tarkasteltu myos
jonkin verran hallituksen esitysten ominaispiirteitaja verrattu niita vuoden
1994 havaintoihin.
Mainitussa hankkeessa tutkimusaineistona ovat olleet periaatteessa
kaikki ne saadosehdotuksia sisa!Uineet hallituksen esitykset, jotka
olivat eduskunnan erikoisvaliokuntien kasiteltavina 1.10.1998 ja
siita eteenpain kyseisten valtiopaivien paat6kseen saakka. Tallaisia
esityksia oli kaikkiaan 200. Vuoden 1998 valtiopaiville esityksia
annettiin yhteensa 269, joten otos kattoi varsin laajalti hallituksen
lakiesitykset kyseisena vuonna. Kolme eduskunnan valiokuntaajai
kuitenkin paaosin tutkimuksen ulkopuolelle, minka vuoksi paaosa
tutkimuksen havainnoista koskee vain 119 hallituksen esitysta.
Ulkopuolelle ovat jaaneet lahinna valtiovarainministeriossa,
kauppa- ja teollisuusministeriossa ja liikenneministeriossa valmistellut saadosehdotukset. Tutkimuksessa on kuitenkin pyritty vertaamaan saatua aineistoa vastaavaan otokseen vuoden 1994 esityksista
ja paatelty, etta vertailu naiden kahden vuoden kesken on asiallisesti perusteltu eika anna tarkasteltavilta osin vinoa kuvaa. - Lisaksi
lakiesitysten vaikutuksia koskeva informaatio on koottu kaikista
otokseen alunperin sisaltyneista 200 hallituksen esityksesta, jotka
taas kuvaavat melko luotettavasti kaikkia vuoden 1998 esityksia.

Yleiskuvaksi tutkimuksestajaa, etta hallituksen lakiesitysten tietosisallossa
ei ole tapahtunut merkittavia muutoksia eika yleisesti havaittavaa paranemista vuodesta 1994 vuoteen 1998. Joissakin kohdin voi havaita
kohentumista, toisissa tilanne on en tin en tai jopa aikaisempaa tummempi.
Erityisesti lakiesitysten vaikutuksia koskeva inforrnaatio ja selvittely,jotka
ovat kenties eniten olleet esilla kritiikissa ja kehittamistyossa, nayttaa
vuoden 1998 esityksissa melko samanlaiselta kuin viitisen vuotta aikaisemmin. Sarno in erilaisten vaihtoehtojen esitteleminen hallituksen ehdottamalle saantelyratkaisulle on edelleen harvinaista.

11

Ervasti, K. & Tala, J. & Castren, E. 2000. Lainvalmistelun \aatu ja eduskunnan
valiokuntatyo. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 172.
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Lakien taloudellisia vaikutuksia pidetiUin yleisesti yhtena keskeisena, paatOksentekoa ohjaavana tekijana. Taloudellisista vaikutuksista
informoimista edellyWivat seka pitkaan voimassa olleet ohjeet hallituksen
esitysten laatimisesta etta tuoreet asiaa koskevat nimenomaiset ohjeet.
Runsaassa kolmanneksessa esityksista on 1998 annettu markkamaaraisia
arvioita niiden taloudellisista vaikutuksista. Vajaassa kolmanneksessa niita
on kuvattu sanallisesti. Kolmanneksella esityksista ei laatijoiden mukaan
ole taloudellisia vaikutuksia tai niista ei kerrota mitaan. Mainittavia
muutoksia vuoteen 1994 verrattuna ei tullut esiin. Julkiseen talouteen
kohdistuvista vaikutuksista annettiin vuonna 1998 tietoa hiukan harvemmin kuin viitisen vuotta aiemmin. Vajaassa 40 prosentissa esityksia ei
mainittu julkistaloudellisista vaikutuksista.
Niukkaa informaatiota kotitalouksiin, elinkeinoelamaanjakokonaistalouteen kohdistuvista vaikutuksista pidettiin yhtena keskeisena huomiona
vuoden 1994 hallituksen esityksista. Kotitalouksien ja kokonaistalouden
kannalta vuoden 1998 esitykset olivatjokseenkin entisenkaltaisia. Esimerkiksi kotitalouksiin ulottuvista taloudellisista vaikutuksista annettiin
ylipaansajotain informaatiota 14 prosentissa esityksia. Jos tama on totta,
vain harvemmalla kuin yhdella lakiuudistuksella seitsemasta olisi vaikutuksia kotitalouksien taloudelliseen tilaan. Lievasti paremmin annetaan
informaatiota lakien vaikutuksista elinkeinoelamaan. Vuonna 1998 vaikutuksia oli talta osin arvioitujoka viidennessa esityksessa, kun vuonna 1994
nain tehtiin vainjoka kymmenennessa esityksessa.
Lakiesitysten organisaatio- ja henki!Ostovaikutuksista annettiin
vuonna 1998 tietoa suunnilleen samaan tapaan kuin viitisen vuotta aikaisemmin. Sarna koskee informaatiota esityksen ymparistOvaikutuksista.
Jonkin verran aikaisempaa useammin kerrottiin vuoden 1998
hallituksen esityksissa niiden vaikutuksista eri kansalaisryhmien asemaan.
Kolmessa neljanneksessa esityksia ei silti edelleenkaan ole nimenomaista
informaatiota tasta.
Lain vaikutuksia koskevan selvittelytyon tietysta sameudesta
saadosvalmistelussa kertonee osaltaan sekin, etta yli 15 prosentissa esityksia ei anneta lainkaan nimenomaista informaatiota sen vaikutuksista. Tama
osuus nayttaa sailyneen entisellaan 1990-luvun puolivalista lukien.
Nama havainnot tuntuvat pettymyksilta, kun otetaan huomioon
valtioneuvoston pyrkimykset parantaa lainvalmistelun tasoa vii me vuosina.
Tosin osa kehittamistoimenpiteista on niin tuoreita, etta niiden ei valttamatta voi odottaa nakyvan vuonna 1998 annetuissa lakiesityksissa. Niista
ainakin osaa lienee valmisteltu jo hyvan aikaa ennen niiden antamista
eduskunnalle. Voi myos otaksua, etta lainvalmistelun tyyppinen tiedolleja
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osaamiselle rakentuva toiminta vaatii muuttuakseen suotuisassakin tilanteessa riittavasti aikaa. 12
Vaistamattajoudutaan harkitsemaan myos sita, ovatko tahanastiset
kehittamistoimenpiteet olleet oikeitaja riittavia seka analysoimaan !ahemmin, mitka syyt ovat estaneet tavoiteltuja korjauksia. Yksi mahdollisuus
jasentaa sita kohdealaa, jossa lainvalmistelua pyri@in parantamaan, on
erotella 1) saadosvalmistelua ammatikseen - paa- tai sivutoimisesti tekevat henkilOt, naiden osaaminen, motivaatio ja tyotavat, 2) ministerioiden poliittinenja virkamiesjohto,joiden ratkaisuista olennaisesti riippuvat
lainvalmistelijoiden saamat toimeksiannot, tyon ulkoiset ehdot, voimavarat
ja tyohon omassa tyoyhteisossa kohdistuva vaatimustaso seka arvostus;
seka 3) valtioneuvoston ulkopuoliset toimijat: eduskunta, etu- ja kansalaisjarjestOt, tutkimus, tiedotusvalineet ja kansalaiset. Nama kaikki voivat
toimia lainvalmistelun arvioitsijoina seka asettaa sille laadullisia vaatimuksia.
Kenties pysyvaluonteisten parannusten saaminen lainvalmisteluun
edellyttaa sita, etta kukin naista kolmesta toimijaryhmasta nostaa osapuilleen samanaikaisesti lainvalmistelutyohon kohdistuvaa vaatimustasoaan,
mika varmaan kohentaa myos tyohon kohdistuvaa arvostusta. Kansainvalisessa keskustelussa on painotettu paljon poliittisenjohdon avainasemaaja
sitoutumista saantelyn uudistamiseen. Sita ilman kehittamistyo johtaa vain
vajaisiin tuloksiin. Suomessa on puolestaan joitain merkkeja siita, etta
etenkin eduskunnassa kiinnostus saadosten vaikutusten selvittamiseen on
kasvamassa, kuten kay ilmi seuraavasta jaksosta. Myos ideaa saadosvalmisteluaja sen tekijoita ohjaavasta korkeatasoisesta lainvalmistelukulttuurista on kehitelty alustavasti yhtena keinona, jolla varmistettaisiin lainlaadinnalle tietty vahimmaistaso ilman etta pitaisi olettaajokaisen saadoksia
tyokseen valmistelevan henkilon olevan poikkeuksellinen huippusuorittaja.l3

12

Lainvalmistelun kehittamispyrkimyksetnaytti:ivatjohtavan tuloksiin hitaasti tai vajaasti
myos muualla kuin meilla. Ks. esimerkiksi Saksan osalta Scholz R., Meyer-Teschendorf
K. 1996. Reduzierung der Normenflut durch qualifizierte Bedi.irfnispri.ifung. Zeitschrift
flir Rechtspolitik, 404-408 ja Alankomaiden osalta Regulatory Reform in the
Netherlands, OECD 1999, esim. 122, 132-138ja 143-144.
13

Tala, J. & Korhonen, J. & Ervasti, K. 1998. Improving the quality of law drafting in
Finland. The Columbia Journal of European Law Vol. 4, No 3, Summer 1998; 629-646.
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Hallituksen lakiesitysten laatu eduskuntatyon kannalta

LainsaadantOvallan kayttamisessa eduskunta on meilla ratkaiseva ja
viimesijainen paatOksentekija. Eduskuntatyossa saadosehdotusten tarkasteluja arviointi puolestaan keskittyvat niiden kasitte1yyn eri erikoisvaliokunnissa.
Myos eduskunnasta on esitetty varsinkin 1990-luvun puolivalissa
arvostelua hallituksen lakiesityksiaja niiden va1mistelun \aatua kohtaan. 14
TaUi taustaa vasten eduskunnan aloitteesta on tutkittu lakiesitysten valiokuntakasittelya syksylia 1998 ja alkuvuodesta 1999 kootun aineiston
avulla (ks. edellinen kohta).
Tutkimuksen tarkoitus on ollut valottaa hallituksen esityksen
piirteita ja arviointia nimenomaan eduskunnan erikoisvaliokuntien tyon
kannalta. Miliaisia Jakiesitykset ovat yleisesti laadultaan, kuinka selkeita
ja ymmarrettavia ovat pykalaehdotuksetja niiden perustelut, kuinka hyvan
tiedollisen pohjan esitykset antavat valiokunnan paatOksenteolle ja milia
tavalla erikoisvaliokunnat lopu\ta suhtautuvat esityksiin: hyvaksytaanko ne
sellaisenaan, muutetaanko niita ja milia tavalla seka missa laajuudessa
valiokunta paatyy ehdottamaan esityksen hylkaamista.
Tutkimuksen paatuloksia on se, etta eduskunnan erikoisvaliokunnat
ovat paaosin tyytyvaisiii hallituksen esitysten tasoon. Tulosten val ossa ei
ole perusteltua vaittaa, etta hallituksen esitykset olisivat eduskuntatyon
nakokulmasta valtaosalta epatyydyttavia saati huonoja. Tata tukee myos
se, etta hallituksen esitykset nayttavat saavan asiallisesti paaosin eduskunnan valiokuntien hyvaksymisen - vaikka erilaisia muutosehdotuksia
tehdaan kappalemaaraisesti paljon - ja etta eduskunta arvioi kokonaan
uudelleen tai torjuu taysin varsin harvoja hallituksen lakihankkeita.
Lakitekstien ja perustelujen selkeys, samoin esitysten lakitekninen
taso olivat eduskunnan valiokuntien arvioissa usein kohtuullisia. Noin
kaksi kolmannesta esityksista nayttavat yltaneen hyvalle tasolle selkeydessa ja hallittavuudessa. Neljannes, viidennes esityksista sai tyydyttavan
arvion. Tata ei voine enaa pitaa riittavana,jos tavoitteena on hyvatasoinen
lainvalmistelu. Sehan on asetettu paamaaraksi monessa viime vuosien
hankkeissa,joilla on pyritty parantamaan lainvalmiste\ua. Selvasti epatyydyttavia kohtia tai osa-alueita oli suunnil\een kymmeneksessa esityksia,
arviokohteesta riippuen. Talta osin hallituksen esityksissaja saadosvalmistelussa on kiistatta korjaamistarvetta.

1
•

Ks. perustuslakivaliokunnan mietintO 111994; puhemiesneuvoston muistio vuodelta
1995.
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Valiokunnat arvwivat jonkin verran kriittisemmin hallituksen
esitysten tiedollista pohjaa kuin esitysten selkeytta, hallittavuutta ja lakiteknista laatua. Lakiehdotuksia koskevan paatOksenteon kannalta tama
havainto on tarkea. Tosin kritiikki kohdistuu talloin enemman arvionvaraisiin seikkoihin kuin tarkasteltaessa esitysten selkeyttaja lakitekniikkaa.
Puutteita ja kritiikin aiheita tuli esiin muun muassa siina, miten
hallituksen esityksissa kuvataan saantelyn kohteena oleva tilanne eli asiat,
olot tai menettelytavat,joita on tarkoitus muuttaa. Samoin ongelmia ilmeni
esitysten tavoitteenasettelussa eli sen kuvaamisessa, millainen asiaintila
lakimuutoksenjalkeen pitaisi toteutua. Puutteitaja ongelmia naissa kohdin
tuli kuitenkin esiin vahemmisti:issa hallituksen esityksia. Selvaa lainvalmistelun parantamistarvetta eduskunnan valiokuntien havainnotjoka tapauksessa osoittavat.
Hyvin selkeasti tutkimuksessa on tullut esiin valiokuntien kritiikki
siiHi, miten hallituksen esityksissa on selvitetty ja annettu tietoa lakiuudistuksen vaikutuksista. Kritiikkiiija epailyja tuli esiin lahes puolessa esityksia. Osaksi se ilmeni myos hallitukselle annetuista velvoitteista seurata
erityisesti esityksen vaikutuksia tai selvittaa jokin, valiokunnan mielesta
avoimeksi tai epaselvaksijaanyt asia. Kritiikki,joka eduskunnan valiokuntatyosta nailta osin kohdistuu hallituksen esityksiin, on myos selva puolto
niille eri toimenpiteille, joiden tarkoitus on laajentaa ja monipuolistaa
lainvalmistelussa saadosehdotusten vaikutusten selvittamista ja niiden
avointa informointia.
Eduskunnan valiokuntien suhtautumista hallituksen esityksiin voi
mitata myos silla, missa laajuudessa lakiehdotuksia muutetaan tai esitys
torjutaan kokonaan. Valiokunnat tekevat muutosehdotuksia yli puoleen
esityksista. Vajaa puolet lapaisee valiokuntakasittelyn ilman, etta saannoksiin ehdotetaan muutoksia. Tosin naista useimpien yhteydessa valiokunta
esittaa erilaisia kannanottoja,jotka liittyvat lakimuutokseen tai asianomaisen alan toimintapolitiikkaan. Valiokuntien tekemat muutosehdotukset
eivat kuitenkaan paaosin ole asiallisesti laajoja tai merkittavia. Valiokuntien kokonaan torjumien hallituksen lakiesitysten osuus nayttaisi puolestaanjaavan muutamaan harvaan.
Lainsaadanti:ivallan kayttamista ja eri valtioelinten suhteita koskevaan keskusteluun mainitut tutkimustulokset eivat tuo mullistavaa uutta.
Aloitteellisuus, perusvalinnat siita mista lakiuudistuksia laaditaan, mitka
ovat niiden tavoitteetja sisallolliset perusratkaisut seka saadosten lakitekninen laatu ovat ensi sijassa valtioneuvoston vastuulla. Eduskunnanja sen
erikoisvaliokuntien rooli on tassa suhteessa enemman reaktiivinen. Eduskunnalla on viimesijainen ratkaisuvalta saadosehdotuksen hyvaksymisesta,
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ja eduskunta myos nayttaa, etta se tata valtaansa kayttaa. Tata osoittavat
lukuisat hallituksen esityksiin tehtavat muutokset, samoin se etta eduskunta hylkaa jotkin hallituksen lakihankkeet. Eduskunnan tyona nayttaa
olevan osaksi myos eraanlainen viimesijaisen tarkistajan rooli, kun se hioo
lakitekniikkaa, korjaa kielta ja paikkaa aukkoja seka sovittaa yhteen
samaan aikaan vireilla olevia lakimuutoksia.
Eduskunnan valiokuntatyoskentelysta nousi tutkimuksen myoti:i
esiin kaksi kiinnostavaa piirretta, joilla voi olla yleistakin kantavuutta
lainlaadintaa ja lakien toimivuutta koskevaan keskusteluun. Ainakin
joissain tapauksissa lakien eduskuntakasittelyssa Iaajennetaan eri tahojen
kuulemista verrattuna siihen miten lainvalmistelussa on hallituksen piirissa
tehty, ja monesti eduskunnassa annetaan kuultavien ulkopuolistahojen
nakemyksille painoa eri tavoin kuin valtioneuvostossa. Kuten saadospolitiikkaa selvittanyt tyoryhma totesi, jopa hallituksen eri ministeriOiden
nakokohtia kuullaan ja sovitetaan yhteen eduskuntavaiheessa vahvemmin
kuin valtioneuvostovaiheessa. Toinen kiinnostava piirre on eduskunnan
selkea kiinnostus lakien vaikutuksiin. Siihen hallituksen esitysten edelleen
melko niukka tietosisaltO ei nayta tarjoavan riittavaa vastausta. Kumpikin
mainittu piirre- ulkopuolistahojen laaja noteeraaminen lakien eduskuntakasittelyssa seka kiinnostus vaikutusten riittavaan selvittamiseen - voisi
tarjota aineksia sen pohtimiselle, mika merkitys lakien nykymuotoisella
parlamenttikasittelylla voi olla kansalaistenja muiden toimijoiden lakeihin
kohdistaman hyvaksynnan, sen maaran tai sen puuttumisen kannalta.

3

Lainsaadannon kansainvalistyminen

Lainsaadannon kehitykseen on 1990-luvulla vaikuttamassa kasvavalla
teholla muutos,jota on tapana kuvata kansainvalistymiseksija yha useammin globalisaatioksi. Muutos vaikuttaa ainakin oikeussaantelyn syntytapaan, sisaltOonja ilmeisesti saantelyn luonteeseenkin. Syntytavan muutos
pelkistyy siihen, etta kasvava osa si:ii:intelysta syntyy kokonaan perinteisen
kansallisen oikeusjarjestyksen instituutioiden ulkopuolella. Lisaksi kansainvalinen kehitys vaikuttaa olennaisesti kansallisestikin laaditun oikeuden sisalt6on.
Kansallinen oikeusjarjestys on Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, kautta aikojen muotoutunut merkittavi:isti kansainvalisten vaikutteiden varassa. Kunkin maan oikeusjarjestysti:i on silti ollut perusteltua
hahmottaa ja kuvata nimenomaan tietylla alueella voimassa olevana,
kyseisen valtion instituutioiden laatimana seki:i yllapiUimana oikeusjarjes-
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tyksena. Olennainen, 1990-luvun jalkipuolella esiin tullut muutos on se,
etta kansainvalistymiskehitys, integraatio ja globalisaatio vaikuttavat
entista merkittavasti vahvemmin ja laaja-alaisemmin oikeussaantelyn
kehitykseen. Muutoksen voima ja sen taustatekijat huomioon ottaen voi
ennakoida, etta menossa oleva oikeusjarjestyksen ja oikeussaantelyn
muutos on peruuttamaton; kaannetta kohden aiempaa, kansallisvaltiokeskeisUi oikeusjarjestysta on tuskin syyta odottaa.

3.1

Kansainvalistymisen ja globalisaation taustatekijoita

Kansainvalistymistaja globalisaatiota on viime vuosina eritelty runsaasti
eri tutkimusaloilla. Tuoreessa suomalaisessa globalisaation tutkimuksessa
kehityksen taustaksi on pelkistetty erityisesti seuraavat kolme taloudellista
tekijaa. 15 Tuotannollisenja kaupallisen toiminnan mittaluokan kasvu niin,
ettakoko maapallo muodostaa markkina-alueen, etenkin suurille monikansallisille yrityksille. Tama patee paitsi valmiiden hyodykkeiden markkinointiin myos tuotannontekijoihin, joita hankitaan ja hyodynnetaan
maapallon mitassa. Mittaluokan kasvuun liittyy myos se, etta nykyisin
miltei kaikki valtiot ottavat osaa maailmanmarkkinoiden toimintaan.
Toinen, ehka kaikkein nopeimmin edennyt tekija on ollut rahoitustoiminnan ja paaomamarkkinoiden globalisoituminen, niiden valtava kasvu ja
samalla nopealiikkeisyys. Kehitys nakyy erityisen selvasti arvopaperien,
joukkovelkakirjojen ja valuuttojen markkinoilla. Kolmas olennainen
tunnuspiirre on tiedonvalityksen, informaatioteknologian seka kuljetustekniikan kehitys. Se on mahdollistanut nopean, maaraltaan valtavan tiedonkulun ja alentanut sen samoin kuin osin kuljetustenkin kustannuksia.
Globalisaation ydintekijana on- mainitussa suomalaisessa tutkimushankkeessakin - tarkasteltu taloudellisten markkinasuhteiden laajenemistaja syvenemista maailmanlaajuisesti, alueellisestija kansallisesti
niin, etta niiden poliittinen itsenaisyys samalla kasvaa. Globalisaatio on
tasta nakokulmasta pelkistynyt ensi sijassa yritystason kehityspiirteeksi.
Globalisaation vaikutukset eivat kuitenkaan suinkaan rajoitu vain yritystasolle. Painvastoin, globalisaationja integraation on paatelty merkitsevan
sita, etta kaikki yhteiskunnan osa-alueet taloudesta politiikkaanja kulttuuriin joutuvat mukaan kansainvaliseen kilpailuun ja saantelyyn. Valtion
rajat eivat enaa mahdollista protektionismia, vaan ne antavat periksi

1
;

Vayrynen, R. 1999. Suomi avoimessa maailmassa. Taloustieto Oy.
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osallistumiselle, vuorovaikutukselle ja riippuvuudelle. 16 Tama kehitys
koskee myos oikeusslHi.ntelya.
Globalisaatio ja kansainvalistyminen nostavat edetessaan esiin myos
kysymyksen siita, milia tasolla ja milia tavalla tehdaan paat6ksia, jotka
koskevat alaltaan ja mittaluokaltaan yha laajempaa, vuorovaikutuksen ja
riippuvuuksien leimaamaa aluetta. Jo nyt nakyy monia selvia merkkeja
siita, etta on muodostunutja toimii kansallisvaltioiden yliipuolella olevan
hallitsemisen ja politiikan taso. 17 Kysymys on erityisen tarkeii oikeudellisen saantelyn kannalta; missii sita luodaan, ketkii siita piiiittiivat.
Yhtenii vastauksena on myos ehdotettu, etta on syntynyt erityinen
transnationaalinen- valtioiden viilinen tai ylikansallinen ("supranationaalinen")- tila,johon osallistuu lukuisia erilaisia toimijoita: valtioita, kansainvalisia organisaatioita, yrityksia ja niiden yhteenliittymiii, erilaisia etu- ja
kansalaisjarjestoja, asiantuntijayhteisoja jne.
Talle ylikansalliselle tilalle - mita siina tapahtuu ja mita siella
esimerkiksi piiatetiian- ovat tunnusomaisia ainakin seuraavat piirteet. Tila
ei ole minkiian yksittaisen valtion valvonnassa. Tama tila ei ole myoskaan
mikaan oikeudesta vapaa alue, vaikkei olekaan selvaa, millaista oikeutta
noudatetaan ja millaista oikeutta siella syntyy. Kolmas piirre on se, etta
yleensa joku tai jotkut toimijat pyrkivat paiisemaan hallitsemaan tuota
tilaa. 18

3.2

Lainsaadannon kansainvalistymisen lahteita Suomen
kannalta

Euroopan Union in jasenyys
Tahan asti merkittavin yksittainen kansainvalistymisimpulssi Suomen
saadannaisen oikeuden kehitykselle on epailematta ollut Euroopan Union in
jasenyys. Yhteisoon liittymisen myota omaksuttiin huomattava maara sen
voimassa olevaa saann6st6a ja Suomen oikeusjarjestys mukautettiin
vastaamaan sita. Unionin saadosvallankayton keskeisimmat valineet,

16

Vayrynen, R. 1999, 24 7.

17

Neyer, J. 1999. Legitimes Recht oberhalb des demokratischen Rechtsstaates?
Supranationa1itat a1s Herausforderung fur die Po1itikwissenschaft. Politische
Vierteljahresschrift. Sept. 1999. Heft 3; 390-414, ss. 391.
18

Preuss, U. Krise des regu\ativen Rechts. Kritische Justiz 1999. Heft 1; 126-132;
Vayrynen, R. 1999.
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asetuksetja direktiivit, muotoavat voimassa olevan saadannaisen oikeuden
sisaltOa. Tosin Suomi kykenee jasenyyden myota osaltaan vaikuttamaan
naiden muotoutumiseen. Sita, miten Suomen oikeus vastaa EU-oikeuden
vaatimuksia, valvotaan Unionin toimielinten valityksella (lahinna komissio
ja tuomioistuin).
Euroopan Unionin merkitysta Suomen saadannaisen oikeuden
sisaltOon ja kehitykseen on pyritty jossakin maarin arvioimaan lahinna
siina vaiheessa, kun kysymys yhteison jasenyydesta oli poliittisesti ajankohtainen. Tutkimustoiminnassa on sen jalkeen eri nakokulmista eritelty
EU-oikeuden ja kotimaisen oikeuden vuorovaikutusta. 19 Ajanmukaista
kokonaisarviota Euroopan Unionin jasenyyden merkityksesta Suomen
lainsaadantOkehitykselle ei kuitenkaan ole tehty. Siita huolimatta vaikuttaa
perustellulta otaksua, etta Euroopan Unionin vaikutusja merkitys Suomen
oikeuskehitykselle on huomattava ja ajan oloon vahvistuva. Suomen eri
valtioelinten valisten suhteiden kannalta Unionin vaikutuksen kasvu
merkinnee nimenomaan valtioneuvoston aseman korostumista saadosvallan kaytossa.

Valtiokeskeinen kansainvalinen oikeus ja sen instituutiot
Kansainvalistymiskehitys on vanhastaan vaikuttanut kansallisen oikeusjarjestyksen sisaltoon valtioiden valisen oikeudellisen yhteistyon, valtiosopimusten seka erityisten kansainvalisoikeudellisen aseman saaneiden instituutioidenja organisaatioiden kautta,joiden toimintaan valtioiden edustajat
osallistuvat. Viime vuosikymmenen lainsaadantOkehityksessa on paljon
merkkeja siita, etta tama valtiokeskeinen, valtioiden valvonnassa syntyva
ja toteutuva kansainvalinen oikeus vaikuttaa laajalti ja vahvasti kotimaiseen saadannaiseen oikeuteen.
Euroopan Neuvoston vaikutus lainsaadantOkehitykseen ilmeni
voimakkaimmin ilmeisesti jasenyyden hakuvaiheessa. Silloin selvitettiin
Suomen lainsaadannon tilaa erityisesti suhteessa Euroopan Neuvoston
ihmisoikeussopimukseen ja tehtiin tarvittavia lakimuutoksia. 20 Taman

19

Esim. Heliskoski , J. 1997. Havaintoja saadosvalmistelusta ja EY-direktiiveista.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 30/1997 .; Suviranta, 0 . 1996.
Virkamiehen ratkaisutoimintaja Euroopan yhteison oikeus. Vammala; Letto-Vanamo,
P. 1998. Eurooppa oikeusyhteisona. KATTI 36; Niemivuo, M. 1998.; Ojanen, T. 1998.
The European Way. Saarijarvi.
10

Pellonpaa, M. 1996. Euroopan ihmisoikeussopimus. Kauppakaari Oy, 55-76;
Niemivuo, M. 1998.
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lisaksi jasenyyden vaikutuksia nayttaa heijastuneen lahinna hallitusmuodon perusoikeussaannosten uudistamiseen (voimaan 1.8.1995) seka osin
1990-luvun oikeudenkayntiuudistuksiin. Pysyvaluonteinen vaikutteiden
virta Euroopan Neuvostonjasenyydesta nayttaa keskittyvan lahinna perusja ihmisoikeuksia koskeviin kysymyksiin.
Pohjoismaiden valisella yhteistyolla on lainsaadantoasioissa vankat
perinteet erityisesti niilla aloilla,jotka on mainittu oikeudellista yhteistyota
koskevassa ns. Helsingin sopimuksessa vuodelta 1962 (yksityisoikeus,
osin rikos- ja prosessioikeus) . Pohjoismaista yhteistyota ovat leimanneetja
vieneet eteenpain samankaltaiset olot, ongelmatja ajattelutavat eri maissa,
epaviralliset tyomuodot ja monessa tapauksessa yhdensuuntaiset tai
yhtenevia piirteita sisaltaneet lakiratkaisut ja -uudistukset. Sitoviin yhteisiin paat6ksiin oikeussaantelyn yhtenaistamiseksi ei ole tahdatty, ei myoskaan jalkikateisvalvontaan siita miten yhtapitavaa saantely on eri maissa.
Siihen ei ole ollut oikeudellisia valtuuksiakaan.
Pohjoismaisen yhteistyon merkityksen vahenemisesta on esitetty
useita arvioita. Sen alaaja hyodynUimista on eri vaiheissa pyritty selventamaan erityisesti pohjoismaisissa yhteistyoelimissa. 21 Tata nykya pohjoismaisen yhteistyon todellista merkitysta valottavaa patevaa kartoitusta ei
kuitenkaan ole kaytettavissa.
Tietty osa valtiokeskeisen kansainvalisen oikeuden vaikutuksesta
Suomen lainsaadant6kehitykseen kanavoituu YK:n, erityisesti sen eri
alajarjestOjen kautta. Naista kannattaa tassa yhteydessa mainita kansainvalinen ty6jarjest6 (tyoelaman saantely, tasa-arvokysymykset), elintarvikeja terveysa1ojenjarjest6t (F AO, WHO, Codex Alimentarius), kauppaoikeuden alalta UNCITRAL seka YK:n ihmisoikeustoimikunta. Muistakansainvalisista jarjest6ista voi lisaksi viitata OECD:n toimintaan, jossa viime
vuosina ovat keskeisesti olleet esilla, paitsi taloudellista toimintaa koskeva
saantely, yleisestikin Jainsaadannon laatua seka saadosvalmistelua koskevat aiheet.
Maailman kauppajarjest6n (WTO) synty ja sita koskevan sopimuksen voimaan tulo vuoden 1995 alusta jaivat oikeuspoliittisesti vahalle
huomiolle. Nain siita huolimatta, etta taman kansainvalisoikeudellisen
jarjestelyn vaikutus myos oikeussaantelyn kehitykseen saattaa varsinkin
tulevaisuudessa nousta hyvinkin merkittavaksi.
WTO:n toiminnan sisallollis-oikeudellisena perustana ovat aiemmat
GATT- sopimukset,joskin niiden alaa lavennettiin WTO:n perustamiseen

21
Ks. esimerkiksi ministerineuvoston yhteistyoohjelma vuodelta 1996 lainsiHidantoyhteistyon perusperiaatteista ja Letto-Vanamo 1998, 147-158.
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johtaneessa valmistelussa erityisesti palveluihin, immateriaalioikeuteen
seka uudella tavalla maataloustuotteiden kauppaan. Taman saantelyn
1aajuutta on kuvattu niin, etta liitteet mukaan lukien sopimusjarjeste1y
kasittaa 26 000 tekstisivua.
WTO:n merkitysta ajatellen ehka tatakin kauaskantoisempaa on
kuitenkin ollut se tulos, ettajarjestelya varten on luotu pysyva oikeudellisinstitutionaa1inen rakenne. Se kasit@i erityisesti pysyva1uonteisen riidanratkaisumekanismin seka eri maiden kauppapolitiikan tarkastusmekanismin (Dispute settlement mechanism; Trade Policy Review Mechanism).
WTO:njasenmaara ylitti (jo toukokuussa 1998) 130 jajarjestelman syntya
on ehditty 1uonnehtia viime aikojen taloushistorian tarkeimmaksi tapahtumaksi.22
Kaupan vapauttamiseen tahtaavan WTO:n toiminnan jannitteet
esimerkiksi tuotteiden turvallisuutta ja ymparistOsuojaa tahtaavien pyrkimysten kesken ovatjo tulleet nakyviin. Selvaa on, etta WTO:n merkitysta
lainsaadantokehitykseen on tarkasteltava paljon laajemmasta nakokulmasta
kuin vain tullien, kaupan maarallisten rajoitusten, sen esteiden taikka
valtiontukien kannalta, mita aiemmin on pidetty etenkin GATTin ydinaloina.

Valtioista riippumaton kansainvalistymis- ja globalisaatiokehitys
Kansainvalistymisen kenties merkittavin, joskin vaikeasti hahmottuva
kehityssuunta nayttaa etenevan valtioiden toimista ja va1vonnasta riippumattaja siita irrallaan. Erityisesti ta1oudellista toimintaa koskevia eriasteisia saant6ja syntyy kasvavassa maarin kansainvalisesti, ta1oudellisen
toiminnan vilkastumisen ja intergraation syvenemisen myota. Saant6ja
1uodaan vakiosopimuksilla, valitystuomioilla, erilaisten yhteisojen luomilla, hyvaii tai oikeaa menettelya koskevilla ohjeistoilla ja suosituksilla
(codes of conduct, esimerkiksi Kansainvalinen kauppakamari), yritystenja
ammattiliittojen valisilla sopimuksillaja monikansallisten yritysten omilla
sisaisilla toimintasaannoilla. Oikeuskehityksen kanna1ta on o1ennaista, etta
tallaiset saannot tai ohjeet monesti vakiintuvat oikeussaantojen tapaan

22

Jackson, J. 1998. The Word Trade Organization. Constitution and Jurisprudence.
Chatham House Papers, ss. I .
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normeiksi,joita pideti:Hin sitovina, kayteHHin hyvaksi riitojen ratkaisussaja
pideUian mittapuuna, kun arvioidaan, onko joku menetellyt oikein vai ei. 23
Toisenlaisena ilmenemismuotona valtioiden valvonnasta irrallisesta
oikeudellisten saantOjen tai periaatteiden muotoutumisestaja kiteytymisesta voi mainita kansalaisjarjestojen toiminnan erityisesti ihmisoikeus- ja
ymparistOsuojakysymyksissa. Tata kautta luodaan seka tasmennetaan
saantoja ja standardeja, osaksi tukeutuen valtioiden myotavaikutuksella
syntyneeseen saadannaiseen oikeuteenkin, mutta usein toiminta suunnataan juuri valtioiden menettelya tai passiivisuutta vastaan.
Kolmas tapa luoda melko irrallaan valtioiden valvonnasta oikeussaantelyn kaltaista normistoa (soft law) perustuu kansainvalisesti koottujen
ja toimivien asiantuntijayhteisojen tyohon. Niissa laaditaan esimerkiksi eri
hyodykealoja varten standardeja laadusta tai turvallisuudesta (ISO-, laatu-,
turvallisuusstandardit, riskiluokitukset jne.). Usein julkinen valta saattaa
rahoituksella tai muutoin - ei yleensa sisallollisesti - myotavaikuttaa
tallaiseen toimintaan. Asiantuntijayhteisot laativat kansainvalisella yhteistyolla myos omaa toimintaansa koskevia eettisia tai muita ammatillisia
saantOja. Tutkijayhteiso on laatinut, paitsi tutkimustoimintaa itseaan
koskevaa normistoa, myos kansainvalisella pohjalla ei-virallisia saantOehdotuksia,joko noudatettavaksi sellaisenaan tai malliksi eri maiden lainsaadannolle (esimerkiksi ns. Landon komission ehdotukset eurooppalaiseksi
velvoiteoikeudeksi). 24
Valtioista paljolti riippumatta eteneva kansainvalistymiskehitys,
joka tuottaa oikeusnormien kaltaisia saantOja, ohjeita tai suosituksia, on
huomionarvoista kansalliselle lainsaadantOkehitykse!le erityisesti kahdella
tapaa. Ensiksi se voi vaikuttaa mallina tai esikuvana kansallisen oikeuden
sisaltOon; ainakin voi edellyttaa, etta kansallinen laivalmistelijaja paattaja
tuntevat taman kehityksen sisaltOa silloin, kun laaditaan kyseista asiaa
koskevaa saantelya. Toiseksi tallaiset saannot saattavat toimia omalaj isena,
itsenaisena, tosiasiassa sitovaksi koettuna kansainvalisesti noudatettavana
saantelyna. Talloin ne itse asiassa korvaavat tai syrjayttavat samaa asiaa
koskevan kansallisen tai muun saantelyn. Kansainvalisen taloudellisen
toiminnan alalla nain on katsottu johonkin maaraan jo tosiasiassa
kayneen. 25

23

Teubner, G. 1997. "Global Bukowina": Legal Pluralism in the World Society. In:
Teubner, G. (ed.). 1997. Global Law without a State; 3-28. Dartmouth.
2

2
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Ks . esimerkiksi Letto-Vanamo 1998, 58-67.

;

Ks. esimerkiksi Teubner, G. 1997, 3-4.
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3.3

Kansainvalistymisen seurauksia saadannaiselle
oikeudelle

Meneillaan oleva globalisaatio- ja kansainvalistymiskehitys nayttaa
vaikuttavan monella, olennaisella tavalla saadannaisen kansallisen aikenden asemaan ja kehitykseen. Muutoksen hahmottaminen koko laajuudessaan on nykytiedolla vaikeaa, mutta muutamia keskeisia kehityssuuntia voi
erottaa.

Oikeusliihdepohjan olennainen muutos. Perinteisten kotimaisten oikeuslahteiden- keskeisimpina lainsaadantO ja oikeuskaytantO- rinnalle on tullut
ja tulee koko joukko kansainvalisia oikeuslahteita. Erityisesti Euroopan
Union in jasenyys vahvisti merkittavasti tata kehityssuuntaa. Tulevaisuudessa valtioiden valiseen perinteiseen kansainvalisoikeudelliseen yhteistoimintaan perustuvat oikeuslahteet lisaavat tuntuvasti merkitystaan. Sarna
koskee mita ilmeisimmin myos valtioista riippumatta etenevan kansainvalistymisen synnyttamaa oikeussaantelya. Pitkalla ajalla perinteinen kasitys,
jonka mukaan kotimaisen lainlaatijan saatamat lait ovat ylivertaisesti
keskeisin oikeuslahde, joutuu koetukselle ja kenties vaistyy.
Oikeussaantelyn legitimaatiopohjan muutos. Parlamentaariselle demokratialle ja saadannaisen oikeuden etusijalle rakentuneissa yhteiskunnissa on
lakien patevyydenja hyvaksyttavyyden takeena vanhastaan pidetty kansalaisia edustavan parlamentin hyvaksyntaa. Lakien parlamenttikasittely on
ymmarretty eraanlaiseksi kansalaisten antamaksi ennakolliseksi suostumukseksi sille, etta tietynsisaltOinen saados voidaan saataa ja saattaa
voimaan. Kehitys monessa maassa, kuten Suomessa, on eri valtioelinten
suhteissa johtanut jo jonkin aikaa siihen, etta lainlaadintaa koskevat
aloitteet ja sisallolliset perusratkaisut tekee yleensa hallitus jo lakeja
valmistellessaan. Parlamentin osuutena on lahinna antaa - tai evata lakiehdotuksilta hyvaksyntansa seka tehda etupaassa teknisluonteista
j alki tarkastusta.
Joka tapauksessa saadi:isvallan siirtyminen kansainvaliselle tasolle
joko valtioiden ja hallitusten valvonnassa tai norminannon toteutuminen
kansainvalisen kanssakaymisen epavirallisilla tasoilla ja foorumeilla
ohentavat parlamenttien hyvaksynnan merkitysta entisestaan tai syrjayttavat sen kokonaan. Jos kansainvalisperaisia normeja syntyy hallitusten
yhteistyi:in kautta, silloin eduskunta voi meilla parlamentaarisen valvonnan
- ja EU-oikeuden osalta sita varten luotujen eduskunnan myotavaikutusmahdollisuuksien kautta- ainakin periaatteessa valvoa saantelyn muotou-
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tumista. Eduskunnalla on omia vaikutusmahdollisuuksiaan myos silloin,
jos kansainvalispediisen normin saattaminen voimaan vaatii eduskunnan
myotavaikutusta.
Siita oikeussaantelyn muotoutumisesta, joka tapahtuu kansainvalisessa vuorovaikutuksessa irrallaan valtioidenkin valvonnasta, eduskuntaja sen mahdollisuus antaa saadoksen voimassa oloa legitimoiva hyvaksynta
tai evata se - jaa kokonaan syrjaan, kuten parlamentit muuallakin. Yksi
tallaisen normiston erityispiirre liittyykin juuri sen syntytapaan. Erilaiset
standardit, asiantuntijayhteisojen saannot tai yksityisluonteiset normistot
syntyvat paljolti ei-julkisesti, vailla perinteiseen parlamentaariseen lainlaadintaan liittyvaa julkisuutta, keskustelua ja kuulemismenettelya. Jopa
normien laadintaa koskevan paatoksenteon hahmottaminen on hankalaa;
kuka on tosiasiassa saantOjen laatija, millaisiin perusteluihin saantOjen
sisaltoratkaisut nojautuvat? Taman tyyppisilla nakokohdilla on merkitysta
saantOjen hyvaksyttavyydenja noudattamisen kannalta myos kansainvalisessa vuorovaikutuksessa luotujen oikeusnormien yhteydessa.

Oikeussiiiintelyn monikerroksisuusja ristiriitaisuus kasvavat. Samaa asiaa
tai tosiseikastoa koskevan kotimaisen ja kansainvalisperaisen normiston
kasvu lisaavat vaistamatta, paitsi saantelyn paallekkaisyyttaja monikerroksisuutta, myos ristiriitaisten saannosten riskia. Se ei tosin johdu yksin
kansainvalisesta kehityksesUL Oikeussaantelyn sisa!Uimien ristiriitojen
mahdollisuus ja sen vaikea hallittavuus nayttavat kaikessa tapauksessa
!eimaavan nykyajan oikeusjarjestysten kehitysta. Yleissaannosten ja
erityissaannosten yhteensovittaminen, yleensakin yhtenaisyydenja erilaisuuden valinen tasapaino, ovat saadannaisen oikeuden laadinnan perusongelmia, joita viime vuosien kansainvalistymiskehitys nayttaa voimistavan
entisestaan.
Oikeudellisen siiiintelyn voimassaoloalue laajenee. Sisalloltaan yhdenmukainen oikeussaantely tulee voimaan kansallisvaltiota laajemmalla alueella, mihin Euroopan integraation myota luoduilla sisamarkkinoilla on
nimenomaisesti pyritty ja monella alalla jo paastykin. Usealla muullakin
oikeusalalla - maailman kauppajarjest6n WTO:n toimiala, ihmis- ja
perusoikeuskysymykset- on edetty kohden yhdensuuntaista oikeussaantelya paljon Eurooppaa laajemmallakin alueella.
Kansallisvaltion lainlaatijan asema muuttuu, rooli kaventuu. Tama kehitys
ilmenee samanaikaisesti monin tavoin. Kansainvalisperaisten oikeuslahteiden nousua perinteisten parlamenttilakien haastajiksi kasiteltiin jo edella.
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Ylipaansa kansallisen lainlaatijan tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus
kansallisen saantelyn sisaltOon heikkenee kansanvalisten vaikutteiden
voimistuessa. Riippuu arvostuksista, pidetaanko sita myonteisena vai
kielteisena. Yhden valtion- ja etenkin pienen maan- vaikutusmahdollisuus kansainvaliseen, valtioiden kesken laadittavaan saantelyynjaa vaistamatta melko ohueksi.
Toisaalta kansainvalistyminen johtaa siihen, etta yhden valtion
oikeusjarjestyksen sisaltO on yha kiinteamman kansainvalisen tarkkailun
ja jopa valvonnan kohteena. Tama koskee Suomen lainsaatajan osalta
paitsi Euroopan Unionin toimielinten myos WTO:n tai Euroopan Neuvoston suunnilta tulevaa seurantaaja kontrollia.

Millaiseksi muotoutuu oikeuden toimeenpanostaja lainkiiytostii huolehtivien kansallisten toimielinten asema? Toistaiseksi globalisaatio- ja kansainvalistymiskehitys ovat merkinneet muutoksia erityisesti oikeussiiiintojen - virallisten, sitovien tai pehmeampien normien - alalia, siina minkii
sisiiltoiset oikeusohjeet ovat voimassa. Sen sijaan oikeussaannosten
toimeenpano-, valvonta- seka lainkayttotehtavat ovat vanhastaan kuuluneet
lahinna kansallisille viranomaisille ja toimielimille. Tasta on kuitenkin jo
monia poikkeuksia (esimerkiksi Euroopan Unionissa tuomioistuin seka
komission tietyt valvontatehtavat ja -valtuudet, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tai WTO:n aiemmin mainitut instituutiot).
On myos kiinnostavaa havaita, etta perinteisten, kansallisvaltioille
Ua oikeusvaltioille) ominaisten toimeenpano- ja lainkayttoinstituutioiden
puuttuminen ei ole suinkaan ollut este erityyppisten kansainvalisperaisten
saantOjen lapilyontikyvylle ja niiden noudattamiselle. On todettu, etta
valtiota ylemmalla kansainvalisella tasolla luotuja oikeusnormeja noudatetaan paljon, vaikka niita toimeenpannaan harvoin. 26
Epaselva ja toistaiseksi avoin on kysymys siita, johtaako oikeussaantojen sisallon kansainvalistyminen ja yhdenmukaistuminen myos
siihen, etta kansainvalisluonteiset viranomaiset ja instituutiot saavat yha
enemman tehtavia ja toimivaltaa saannosten toimeenpanon, valvonnan
seka lainkayton puolel\a. Kysymykset tallaisten toimielinten valtuuksista,
asiantuntemuksesta, legitimiteetistaja niihin kohdistuvasta luottamuksesta
nousevat silloin korostuneesti esiin.
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A Survey of the State of Legal Institutions and Legal Problems

1

Purposes of the Survey

In the present survey, the Finnish legal system is analysed and described
through the following four sectors: 1) legal problems encountered by
citizens as well as their confidence in courts; 2) functioning of central legal
institutions; 3) operation of the legal system in some areas central to
citizens' lives and 4) current trends in law drafting and legislative activity.
Traditionally, the National Research Institute of Legal Policy has
conducted research on legal reforms of vital importance for citizens, their
effects and their way of functioning. In particular, consumer protection, debt
problems and alternative ways to solve them, criminal law system and
reforms of the court system have been studied.
So far, however, no attempt has been made to provide an overall
assessment of the way the legal system functions. Whereas an annual report
on crime and criminal justice in Finland has been published by the Institute
since the mid-seventies, there is a clear need for a similar report on the state
and functioning of the legal system in other areas. This report is meant to
respond to that need.
Drawing on the above mentioned work of the Institute, the present
survey seeks to provide an overall view of the Finnish legal system and how
it is responding to the concerns of citizens. The aim has been to gather
information and produce knowledge for the assessment ofthe status of legal
phenomena, to identifY deficiencies in legal policy and to make suggestions
on desirable improvements. Further, the aim has been to create suitable tools
of measurement and description of the legal system and to offer comprehensive information and material for public discussion. Finally, the survey
identifies areas where research is needed and provides tools for developing
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the research ofthe National Research Institute of Legal Policy, both as to
substance and method.
In the survey, legal phenomena are analysed from a civic perspective. Emphasis is on the effect of legislative phenomena and institutions on
ordinary citizens as well as their views of the functioning of different
instih1tions, rather than political bodies or members of public administration.
From the viewpoint of the Research Institute, this first survey can
be regarded as a pilot project. The approach in the survey of the legal system
involves research; in other words, the intention has not been to provide
merely a statistical description, but a contribution to public discussion - a
comprehensive picture of legal phenomena and trends in society.

2

Content of the Survey

Many of the topics covered by the survey proved challenging, making a
careful selection of subject areas and their delimitation necessary. On the
other hand, the aim has been to place as many central areas under scrutiny
as feasible, so as to make it possible to provide an overall picture of the
quality of the legal system, its specific features and development trends.
Mere description of legislation does not, it is submitted, give a
sufficient picture of a legal system. In the present survey, the legal system
is in the first place studied from the point of view of actual practice, on the
basis of statistics and research data. The survey is based partly on statistics
and data deriving from the administration (yearbooks on legal statistics,
statistics of the Ministry of Justice, other yearbooks and annual reports) and
partly on research carried out by the National Research Institute of Legal
Policy.

2.1

Citizens' legal problems and their confidence in the
courts

The quantity and quality of problems facing citizens are ordinarily considered from the point of view oflegal institutions in general and statistical data
concerning courts and other public agents in particular. Although the
quantity and quality of cases handled by courts and other conflict resolution
mechanisms can be measured, this cannot, however, give a full picture of
how citizens experience their legal problems and the means of solving them.
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Far from all citizens' problems are ever handled by any legal institutions:
some are solved outside these bodies, others may remain unsolved for one
reason or the other.
The National Research Institute ofLegal Policy has also carried out
population surveys in order to study the occurrence oflegal problems, their
quantity and quality, means of solving such problems as well as reasons why
some of them remain unresolved. The most recent of such studies was
conducted for the present survey in the Spring 1999.
Sh1dies that measure citizens' subjective impressions are problematic
in many respects. It has been emphasised, among other things, that assessment should be based on personal experience in order to carry weight.
Citizens' subjective views, albeit more or less based on impressions, are,
however, a social reality. In this respect, citizens' assessment may also be
valuable from the point of view of how the functioning oflegal institutions
might be improved.
Besides the study investigating citizens' confidence in courts, the
National Research Institute ofLegal Policy has also studied the perceptions
of the public concerning the quality and functioning of the legal system.
Citizens were, among other things, asked about the materialisation of the
basic rights in general and some of such rights in particular (freedom of
speech, right to basic income and care, right to sufficient social and health
services). Further, the interviewed were also asked about the development
of legislation, their opinion on the abuse of rights covered by legislation,
access to legal assistance and the degree of legal security in Finland.

2.2

Legal institutions as part of the legal system

In assessing the effects the legal system has in society, the first prerequisite
is to understand the activities of those legal institutions through which legal
provisions are either created or applied. In this study, the activities of such
legal institutions are divided into following categories:

1) In the survey, different bodies dealing with citizens' legal problems are
described . General courts and administrative courts are the first bodies to
be scrutinised. Statistical data is presented concerning their activities: data
on the quantity of cases, different kinds of cases and decisions, and the
duration of the handling of cases are presented, indicating also possible
changing trends . The Finnish legislation governing the legal procedures has
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been significantly reformed during the 1990s. Also these reforms and their
effects have been important matters to assess.
In describing and assessing the legal system, quality aspects of the
functioning of courts have been a central focus. A National Research
Institute of Legal Policy study surveying the confidence that people place
in courts documents the extent to which citizens consider that an equal
treatment is granted in the courts and how well they think judges manage
to secure the basic requirements of independence, objectivity and impartiality of the courts ..
2) In Finland there are today many alternative means of conflict resolution,
in addition to a full-fledged court hearing. In the present survey, alternative
means of conflict resolution outside traditional court proceedings are
described and the advantages and disadvantages of them are assessed.
3) As one part of the functioning oflegal institutions, an analysis was made
ofthe activities ofthe two general supervisors of legality (the Chancellor
of Justice of the Council of State and the Parliamentary Ombudsman) as
well as ofthe functioning ofthe system of sectional ombudsmen (Consumer
Ombudsman, Equality Ombudsman, Data Protection Ombudsman, Ombudsman for Aliens).
4) Legal assistance also plays an important role for citizens' factual access
to justice. The activities of the legal institutions are also pictured from the
point of view of what legal assistance there is at citizens' disposal when they
try to secure their rights. Here, public legal assistance, legal expenses
insurance and legal services (lawyers) were examined.
The general picture of the use and quality of legal services is
complemented by citizens' appraisal oflawyers' activities. In an interview
study made by the National Research Institute of Legal Policy in the spring
1999, citizens that had used legal services were asked to appraise the
competence of the lawyer, his or her prudence and the impact of the lawyer's
contribution to the outcome of the case.

2.3

Everyday legal problems in some areas of life

The legal system in Finland is also described based on the idea of different
areas of life. Legal regulation is first directed towards citizens' private
spheres: towards their roles as fathers, mothers, children, cohabitants, and
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so on. In their daily lives, citizens also act in intermediary roles in the
economy and in the bureaucracy, with accompanying legal regulation. Their
roles include those of an employee, a consumer, a client (of the welfare
state) and a taxpayer.
There is a rich variety of subject areas originating from the idea of
describing legal provisions in different areas of life. Therefore, a strict
selection had to be made of subject areas to be included in the present
survey. The selection has been conditioned by considerations of resources,
the problem-oriented nature of the present survey, and the importance and
topicality of different legal phenomena. The research conducted by the
National Research Institute ofLegal Policy and a search for ways to enhance
its research have also influenced the choice of subject areas.
For this survey, the following spheres of life were selected for a
detailed description: 1) housing- a rented flat and the purchase of a flat, 2)
indebtedness- debt problems and the protection of the debtor, 3) familymultiple forms of cohabitation and the break-up of relationships, child care,
visiting rights and maintenance, and 4) consumer protection. This choice
has been made with the understanding that the present survey is the first one
in a series of surveys to be made with regular intervals. Each survey can and
should cover different spheres of life, according to changing needs.
The perspective chosen in the survey is how legal phenomena and
institutions appear in reality. Therefore, an attempt has been made to link
the facts emerging from each of the above-mentioned spheres oflife to their
societal context. This means that, for example, the breaking up of a relationship is considered in relation to the frequency of cohabitation or
marriage, and debt problems in relation to the development of indebtedness.

2.4

Current trends of legislative activities

When describing the legal system in a rapidly changing and increasingly
complex society with increasing legal regulation, it is important to consider
the state of legal regulation and development trends at a general level.
Besides describing the quantity oflegal regulation and trends in this regard,
observations are also made about the quality of legal regulation and its
specific characteristics. In addition to this, an account is made of measures
taken to improve the quality of legislation and the drafting oflaws, during
the past few years. One central theme is the growing importance ofinternationalisation, a factor that appears to influence the whole oflegal regulation
in an important and permanent way.

