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ESIPUHE

Viime vuosikymmenellä toteutettiin merkittäviä hovioikeuden muutoksenha-
kua koskevia lakiuudistuksia (L 165–169/1998), jotka tulivat voimaan vuoden
1998 toukokuussa. Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen on
edelleen muuttunut viime vuosina muun muassa lokakuussa 2003 käyttöön
otetun hovioikeuden seulontamenettelyn myötä (L 381/2003). 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on ollut selvittää, millaisena muutok-
senhakijat ovat kokeneet oikeudenkäynnin eri tuomioistuinasteissa, ja minkä-
laisia tosiasiallisia motiiveja muutoksenhakuun turvautuvilla henkilöillä on.
Lisäksi tavoitteena on ollut tutkia, kokevatko muutoksenhakijat oikeusturvan-
sa toteutuneen odotetulla tavalla, ja minkälaisina muutoksenhakijat pitävät
mahdollisuuksiaan osallistua oikeudenkäyntiin. Oikeuden saatavuus -teemaa
on tutkittu Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa laajemminkin.

Selvitys toteutettiin muutoksenhakijoille lähetetyn kyselyn avulla. Tutki-
muksessa on keskitytty yksityishenkilöiden muutoksenhakuun siviiliasioissa.
Koska vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Suomessa aikaisemmin, tavoitteena
on ollut tehdä esiselvitys erilaisista muutoksenhakua ympäröivistä kysymyk-
sistä sekä selvittää aihealueen jatkotutkimustarvetta. Tutkimuksen tarkoituk-
sena ei ole muutoksenhakuprosessin kuvaaminen kattavasti tai kokonaisuu-
dessaan.

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut tutkimusjohtaja Marjukka Litmala.
Hänen lisäkseen tutkimuksen käsikirjoitusta ovat kommentoineet johtaja
Tapio Lappi-Seppälä ja tutkija Kaijus Ervasti Oikeuspoliittisesta tutkimuslai-
toksesta sekä lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa oikeusministeriöstä. Tutki-
musjulkaisun taitosta on vastannut osastosihteeri Eira Mykkänen. Heille
kaikille lämpimät kiitokset.
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1 HE 33/1997 vp. 

2 Hovioikeusuudistuksen taustasta ks. HE 33/1997 vp.; KM 1992:20, 48–85 sekä Jokela
1998, 8–15. Euroopan ihmisoikeussopimuksen asemasta Suomessa ks. Ojanen 2003,
103–108.

1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
Suomen perustuslain 21 §:n antaa jokaiselle oikeuden saada itseään koskeva
päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Lisäksi perustuslain 21 §:n 2 momentti korostaa jokaisen oikeutta
hakea muutosta itseään koskevaan päätökseen. Oikeus muutoksenhakuun
koskee sekä tuomioistuinratkaisuja että muita viranomaispäätöksiä. Tässä
tutkimuksessa käsitellään siviiliasioiden muutoksenhakua käräjäoikeuksien
ratkaisuihin. Viime vuosikymmenellä toteutetut uudistukset muuttivat ja
muokkasivat muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen. Muutoksen-
haun osalta merkittävimmät muutokset ovat vuonna 1998 voimaan tullut
hovioikeusuudistus (L 165–169/1998) sekä vuonna 2003 toteutettu hovioi-
keuden seulontamenettelyä koskeva muutos (L 381/2003). Hovioikeusproses-
si on viime vuosina ollut jatkuvan muutospaineen alla, ja kehittämishankkeita
toteutetaan edelleen.

Viime vuosikymmenellä toteutetun perusteellisen hovioikeusuudistuksen
tavoitteena oli hovioikeusmenettelyn muuttaminen yhteensopivaksi uuden
suullisen, välittömän ja keskitetyn käräjäoikeusmenettelyn kanssa.1 Kokonais-
valtainen prosessioikeudellinen uudistus oli välttämätön Suomen liityttyä
Euroopan ihmisoikeussopimukseen (EIS) vuonna 1990, koska EIS:n asetta-
miin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiin kuuluu asianosaisten
oikeus suulliseen käsittelyyn myös muutoksenhakuasteessa. Tältä osin Suomi
joutuikin tekemään EIS:een varauman, kunnes prosessiuudistus saatiin
toteutettua. Hovioikeuksien osalta varauma poistettiin heti hovioikeusuudis-
tuksen tullessa voimaan toukokuussa 1998.2

Oikeudenkäynnin pääkäsittelyn suullisuudella tarkoitetaan sitä, että
tuomioistuin tekee ratkaisunsa oikeudenkäynnin istunnossa esitettyjen
lausumien perusteella, eivätkä asianosaiset saa oikeudenkäymiskaaren (OK)
6:3 mukaan ”lukea eikä antaa tuomioistuimelle kirjallista lausumaa taikka
muutoinkaan esittää asiaa kirjallisesti”. Prosessin välittömyyden periaate
tarkoittaa, että oikeudenkäyntiaineisto esitetään kokonaisuudessaan siinä
oikeudessa, joka asiaa käsittelee ja joka asian ratkaisee. Keskeisintä välittö-
myyden kannalta on tuomioistuimen henkilökokoonpanon muuttumattomuus
eli se, että asiaa käsittelevät henkilöt pysyvät samoina koko prosessin ajan.
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3 Eerola 1996, 59–73.

4 LaVM 27/2002 vp., 7–8, 16 ja HE 91/2002 vp. 

5 Tutkimuksen aineisto kerättiin jo syksyn 2003 aikana eikä se näin ollen sisällä seulonta-
menettelyn voimassaoloaikana tehtyjä ratkaisuja.

Oikeudenkäynnin keskittäminen puolestaan edellyttää, että asia olisi käsiteltä-
vä yhdessä keskeytymättömässä menettelyssä ja, mikäli se on mahdollista,
yhdessä istunnossa. Laajoja asiakokonaisuuksia käsiteltäessä menettelyä
saatetaan joutua jatkamaan useammassa istunnossa, jotka kuitenkin olisi OK
6:5:n mukaisesti järjestettävä heti seuraavana päivänä tai mahdollisimman
pian.3

Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemät asiat voidaan jakaa
kahteen pääryhmään – rikosasioihin ja siviiliasioihin – joista ainoastaan
jälkimmäistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa. Vuonna 2003 hovioikeudet
käsittelivät yhteensä 12 416 asiaa, joista siviiliasioita oli kaikkiaan 4 156.
Näin ollen siviiliasioiden osuus hovioikeuksien muutoksenhausta oli noin
kolmannes. Hovioikeuksien vastaanottamat siviiliasiat ovat pääasiallisesti
valituksia alioikeuksien tekemistä ratkaisuista riita- ja hakemusasioissa.
Hovioikeuksien vuonna 2003 käsittelemistä siviiliasioista oli riita-asioita
54 % ja hakemusasioita 45 %. 

Vuoden 2003 uudistuksessa hovioikeuksissa otettiin käyttöön niin sanottu
seulontamenettely. Seulontamenettelyssä hovioikeuteen saapuneista valituk-
sista tutkitaan ensin se, onko käräjäoikeuden ratkaisu ja valituskirjelmä
huomioon ottaen mahdollista, että valitus voisi menestyä. OK 26:2:n mukaan
valituksen tutkimista hovioikeudessa ei jatketa, jos 1) asiassa ei todistelun
uudelleen arvioimiseksi ole toimitettava pääkäsittelyä, 2) käräjäoikeuden
ratkaisu tai menettely eivät ole virheellisiä, ja 3) asianosaisen oikeusturva ei
edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Toisin sanoen hovioikeus tutkii,
voiko valitus horjuttaa luottamusta käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuu-
teen.4 Seulontamenettelyssä hovioikeus voi OK 26:2:n mukaisesti yksimieli-
sesti päättää valituksen seulomisesta, jos on selvää, ettei käräjäoikeuden
ratkaisu tai menettely ole virheellinen, eikä muutoksenhakijan oikeusturva
muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Seulontamenette-
lyä koskeva oikeudenkäymiskaaren muutos tuli voimaan lokakuussa 2003.5

Käräjäoikeus- ja hovioikeusprosessien ohella viime vuosituhannen lopulla
muuttuivat myös kansalaisten oikeusturvaa koskevat käsitykset. Tämä oli
seurausta ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeusajattelun vahvistumisesta.
Perusoikeuksia korostavaan näkökulmaan liittyy kiinteästi niin sanottu
oikeusturvakeskeinen ajattelu eli se, että tuomioistuinten ratkaisut ovat
objektiivisesti arvioiden oikeita, asianmukaisia ja puolueettomia. Asianosais-
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6 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö (KM 2003:3), 188.

ten normatiivisten oikeuksien huomioon ottaminen tuomioistuimessa ei
kuitenkaan yksinään muodosta oikeudenmukaista menettelyä. Tuomioistui-
men tehtävänä onkin aktiivisesti vaikuttaa siihen, että kyseiset oikeudet on
mahdollista toteuttaa ja tulevat toteutettua käytännössä.6 Lisäksi lainkäytöltä
edellytetään yleistä uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä. Itsessään oikeat
tuomiot eivät herätä luottamusta, jos toisaalta syntyy epäluuloja tuomioistui-
men ammattitaidon, puolueettomuuden tai yleisten menettelytapojen suhteen.
Menettelyllisen eli proseduraalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi ei
riitä, että tuomioistuinlaitos toimii tosiasiallisesti oikein, vaan tuomioistuinten
ratkaisujen ja menettelytapojen on myös vakuutettava asianosaiset. Tuomiois-
tuinten tekemien ratkaisujen oikeellisuutta on vaikea arvioida tai mitata,
mutta sen sijaan menettelytapojen herättämää luottamusta tai epäluottamusta
voidaan tutkia.

Oikeudenkäynnin asianosaisten oikeusturva edellyttää, että asianosaisella
on oikeus hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun hovioikeudelta. Oikeu-
denkäynnin painopisteen tulisi kuitenkin olla nimenomaan alioikeuskäsitte-
lyssä. Sekä prosessiekonomisista syistä että muutoksenhakijan vastapuolen
oikeusturvan toteuttamiseksi pyrkimyksenä tulisikin olla se, että mahdollisim-
man usein alioikeuden ratkaisu olisi myös lopullinen ratkaisu. Toisaalta
oikeusturvan ydin muutoksenhakua ajatellen on asianosaisten mahdollisuus
saada virheellinen päätös oikaistuksi ylemmässä tuomioistuimessa, eikä tästä
syystä hovioikeuteen pääsyä pidä tarpeettomasti rajoittaa. 

Tässä tutkimuksessa on empiirisesti pyritty selvittämään, millaisena
muutoksenhakijat itse ovat kokeneet oikeudenkäynnin ja muutoksenhaku-
prosessin. Tutkimuksen painopiste on siis ensisijaisesti asiaosaisten – tässä
tapauksessa muutoksenhakijoiden – kokemuksissa menettelyn oikeudenmu-
kaisuudesta. Tavoitteena on myös selvittää, kokivatko muutoksenhakijat
oikeusturvansa toteutuneen odotetulla tavalla, ja minkä vuoksi he hakivat
muutosta käräjäoikeuden päätökseen Toisin sanoen tarkoituksena on nostaa
esiin muutoksenhaun mahdollisia motiiveja ja erilaisten vaikuttimien osuutta
eri asiaryhmissä. Aineisto on tietoisesti koottu henkilöistä, joiden tiedetään
olevan tyytymättömiä käräjäoikeuden toimintaan. Selvityksessä tarkastellaan
sitä, mistä tyytymättömyys johtuu sekä toiseksi sitä, miten voimakasta
tyytymättömyys on. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus kuvata muutoksenhaku-
prosessia kokonaisuudessaan kvantitatiivisesti eikä näin pyrkiä kattaviin
yleistyksiin. Päämääränä on ollut esiselvityksen laatiminen muutoksenhaun
osatekijöistä ja muutoksenhakijoiden motivaatioista sekä selvittää aihealueen
jatkotutkimustarvetta. Esiselvityksen tekeminen kyseisestä aiheesta on
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7 Asianosaisasetelma on kaikissa prosessilajeissa erilainen. Siviiliasioissa on selkeästi kaksi
asianosaista, joilla on disponointivalta omassa asiassaan. Näin ollen asianosaiset itse
päättävät esimerkiksi oikeudenkäynnissä esittämänsä todistelun laajuudesta. Siviiliproses-
sissa ovat vastakkain kahden eri asianosaisen vastakkaiset vaatimukset, ja vähintään toisen
asianosaisen vaatimukset tulevat tuomioistuimen ratkaisussa hylätyiksi. Toisin sanoen aina
vähintään toinen asianosaisista häviää siviilijuttunsa tuomioistuimessa. Rikosprosessin
asianosaisasetelma poikkeaa siviiliprosessista siinä, että oikeudenkäynnissä asianosaista
(syytettyä) vastassa on syyttäjä. Hallintoprosessissa sen sijaan kaksiasiainosaissuhde on
heikompi, koska asianosaisen vastapuolena olevalla (valituksenalaisen päätöksen tehneellä)
viranomaisella ei ole katsottu olevan varsinaista asianosaisasemaa. (Hallintoprosessin
asianosaiskäsitteestä ks. Ervasti & Kallioinen 2003, 101–109.)

8 Rovaniemen hovioikeuden käsittelemien asioiden määrä on huomattavasti pienempi kuin
Helsingin hovioikeudessa. Näin ollen esimerkiksi 30 uusimman työoikeustapauksen
löytämiseksi täytyi mukaan ottaa myös ratkaisuja 1990-luvun lopulta.

ensiarvoisen tärkeää, koska vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Suomessa
aikaisemmin.

1.2 Tutkimuksen toteutus
Aluksi tutkimuksessa on esitetty yleiskuva yksityishenkilöiden muutoksen-
hausta siviiliasioissa Tilastokeskuksen tilastojen avulla. Muutoksenhaku
rikosasioissa rajautuu – myös tutkimusekonomisista syistä – tarkastelun
ulkopuolelle.7 Syksyllä 2003 kerättiin tutkimuksen asiakirja-aineisto, joka
käsitti tuoreimmat yksityishenkilöiden Rovaniemen ja Helsingin hovioikeuk-
siin tekemät valitukset kussakin asiaryhmässä ja niitä koskevat oikeuden-
käyntiasiakirjat. Asiakirja-aineisto on kerätty Turun yliopiston oikeustieteelli-
sen tiedekunnan hovioikeustapausten arkistosta, johon kootaan kaikki hovioi-
keuksien tekemät ratkaisut. Aineisto sisältää 150 tapausta kummastakin
hovioikeudesta ja on jaettu tasan seuraaviin viiteen asiaryhmään: 1) yksityis-
henkilön velkajärjestely, 2) huoneenvuokra-asiat, 3) työoikeusasiat, 4) perhe-
ja perintöasiat ja 5) muut siviiliasiat. Toisin sanoen jokaista asiaryhmää
kohden lähetettiin 60 kyselylomaketta. Tutkimuksessa tarkasteltavista
valituksista runsas neljännes on käsitelty alioikeudessa hakemusasiana.
Hakemusasioita ovat esimerkiksi velkajärjestelyasiat, lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevat asiat sekä osa perintöoikeudellisista asioista.
Helsingin hovioikeuden osalta tapaukset ovat vuosilta 2002–2003 ja Rovanie-
men hovioikeuden vuosilta 1998–2003.8 Vanhimmat ratkaisuista koskevat
huoneenvuokra-asioita tai työoikeudellisia riitoja.

Aineistossa tyypillinen velkajärjestelyyn liittyvä valitus oli tehty tilantees-
sa, jossa muutoksenhakija oli hakenut käräjäoikeudelta pääsyä velkajärjeste-
lyyn tai tietynlaisen maksuohjelman vahvistamista, eikä sitä hänelle myönnet-
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ty. Huoneenvuokra-asioissa tehdyt valitukset koskivat pääasiassa joko
huoneenvuokrasaatavaa, vuokrasopimuksen irtisanomista tai häätöä. Valituk-
set olivat yleensä saapuneet (entiseltä) vuokralaiselta, joka oli vastaajana
hävinnyt vuokranantajansa kanteen alioikeudessa. Työoikeudellisista asioista
suurin osa oli työntekijäosapuolten valituksia perustelemattomasta tai vääräs-
tä irtisanomisesta tai työsuhteen purkamisesta. Perhe- ja perintöoikeuden
asiaryhmässä vain vähemmistö valituksista koski perintöoikeudellista asiaa.
Suurimmassa osassa valituksista oli kyse lasten huollosta ja tapaamisoikeu-
desta tai lasten elatuksesta. Tyypillinen muutoksenhakija oli isä, jonka lapset
oli määrätty äidin huoltoon, ja hän vaati lasten huoltoa itselleen. Lisäksi
merkittävä osa perheoikeudellisista valituksista koski lasten elatusmaksun
suuruutta. Elatukseen liittyvässä muutoksenhaussa oli yleensä kyse ela-
tusavun suorittajan hakemuksesta määrätyn elatusavun pienentämiseksi.
Enemmistö muista siviiliasioista liittyi rikokseen perustuvaan tai muuhun
vahingonkorvaukseen. Tyypillinen muutoksenhakija vahingonkorvausasioissa
oli nimenomaan korvausta maksamaan määrätty osapuoli. 

Asianosaisten näkemyksiä alioikeus- ja muutoksenhakuprosessista sekä
muutoksenhaun erilaisia motivaatioita on tässä tutkimuksessa selvitetty paitsi
hovioikeuksista kerätyn asiakirja-aineiston myös muutoksenhakijoille itsel-
leen lähetetyn tutkimuskyselyn avulla. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään
valituksen tehneiden kokemuksia ja käsityksiä prosessista sekä muutoksen-
haun motivaatiotaustoja. Muutoksenhakijoiden tehtävänä oli vastata laki-
miesavun käyttöä, käräjäoikeuden menettelyä ja ratkaisua sekä hovioikeuden
menettelyä koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksessa ei selvitetty käräjäoikeu-
den ratkaisuun tyytyneiden näkemyksiä.

Kysely lähetettiin kaikille 300:lle tutkimukseen valitulle muutoksenhaki-
jalle, joista kaikkiaan 123 palautti täytetyn lomakkeen. Yhteensä 21 vastaajaa
jäi tuntemattoman osoitteen vuoksi tavoittamatta. Ensimmäisellä kyselykier-
roksella vuoden 2004 tammikuussa vastauksia saatiin 87 ja seuraavalla
kierroksella helmikuussa 36 kappaletta. Näin ollen vastausprosentiksi saatiin
44 % (123/279). Melko matalaksi jäänyt vastausprosentti vaikeuttaa jossain
määrin kyselyvastausten raportointia, koska pienehkössä aineistossa vastaus-
ten jakaumat saattavat helposti vääristyä. Koska kysymyksessä kuitenkin on
laadullinen aineisto, johon kuuluu kaikkiaan 123 vastaajaa, aineistosta on
mahdollista tehdä vähintäänkin suuntaa-antavia päätelmiä muutoksenhakijoi-
den näkemyksistä.

Vastauksia tutkimuskyselyyn saatiin suunnilleen yhtä monta hovioikeudes-
ta ja asiaryhmästä riippumatta. Saapuneista 123 kyselyvastauksesta 60 koski
Rovaniemen hovioikeuden ratkaisemaa asiaa, kun taas Helsingin hovioikeu-
den muutoksenhakijoiden vastauksia oli 63. Rovaniemen hovioikeuspiirissä
tavoittamatta jäi 11 ja Helsingin hovioikeuspiirissä 10 muutoksenhakijaa.
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Vastausprosentit olivat näin ollen Helsingin osalta 45 % ja Rovaniemen
osalta 43 %. Eri asiaryhmien osuudet palautetuista kyselylomakkeista käyvät
ilmi kuviosta 1. 
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Kuvio 1  Kyselyn vastausprosentti

Osuudet vaihtelivat kolmanneksesta puoleen niin, että eniten (N=30) lomak-
keita palautettiin työoikeusasioiden ja vähiten (N=20) huoneenvuokra-
asioiden sekä perhe- ja perintöasioiden ryhmissä. Toisaalta huoneenvuokra-
asioiden kohdalla vastausten määrää vähensi se, että huoneenvuokra-asiassa
muutosta hakeneista seitsemän jäi tavoittamatta osoitteenmuutoksen tai
osoitteen puuttumisen vuoksi. Lähes yhtä monta muutoksenhakijaa jäi
tavoittamatta muita siviiliasioita koskevien valitusten osalta, kun taas velka-
järjestelyasioiden muutoksenhakijoista tavoitettiin jokainen. Asiaryhmän ja
hovioikeuden ohella myöskään vastaajan sukupuoli ei ollut merkityksellinen
tekijä vastausinnokkuudessa. Kyselyn vastaanottaneesta 182 miehestä
kyselyyn vastasi 44 prosenttia ja 97 naisesta myös 44 prosenttia (N=80 ja 43).
(Liitetaulukot 1–5.)



1 Mielivallalla ei tässä yhteydessä viitata tahalliseen vallan väärinkäyttöön vaan nimen-

omaan lainkäytön sattumanvaraisuuteen tai epäennustettavuuteen.

2 Ks. perusteluvelvollisuudesta Virolainen & Martikainen 2003, 66–67. Muodollisesta ja

sisällöllisestä oikeusturvasta ks. Leppänen 1998, 49–58.

3 Hallberg 2001, 27.

2 OIKEUSTURVA, SIVIILIPROSESSI JA 

MUUTOKSENHAKU

2.1 Perustuslain oikeusturvatae

Tutkittaessa oikeusturvaa tai kokemusta sen toteutumisesta siviilioikeudelli-

sessa muutoksenhaussa ensimmäiseksi on selvitettävä, mitä oikeusturvalla

tarkoitetaan, ja mitä tarkoitusta siviiliprosessi palvelee. Muutoksenhakijoiden

kokemukset oikeusprosessista eivät välitä täydellistä tai objektiivista kuvaa

oikeusturvan toteutumisesta. Näkemykset koetusta prosessista voivat ennem-

minkin kuvastaa sitä, miten hyvin tai huonosti muutoksenhakijoiden odotuk-

set tai toiveet ovat täyttyneet – huolimatta siitä, ovatko kyseiset odotukset

olleet perusteltuja oikeuden toteutumisen tai oikeusturvan näkökulmasta.

Huolestuttavaa muun muassa oikeuslaitokseen kohdistuvan luottamuksen –

tai epäluottamuksen – vuoksi kuitenkin on, jos oikeusprosessin läpikäyneet

henkilöt kokevat tulleensa kohdelluiksi väärin tai epäoikeudenmukaisesti. 

Oikeusturva käsitteenä voidaan jakaa muodolliseen ja sisällölliseen

oikeusturvaan, joiden molempien pitää toteutua kansalaisten oikeusturvaodo-

tuksen täyttymiseksi. Muodollisella oikeusturvalla viitataan oikeudenkäynti-

menettelyn rationaalisuuteen ja ennustettavuuteen eli siihen, että tuomiois-

tuinten ratkaisumenettely perustuu laissa säädettyyn järjestelmään eikä siten

ole mielivaltaista.1 Sisällöllinen oikeusturva puolestaan tarkoittaa, että

tuomioistuinten tekemien ratkaisujen täytyy olla oikeuden- ja kohtuudenmu-

kaisia sekä perustua tiettyihin oikeusnormeihin tai -periaatteisiin. Oikeustur-

van toteuttamiseksi tuomioistuimen pitää tuoda ratkaisunsa perusteluissa

esiin ne oikeussäännöt, joihin ratkaisu pohjautuu.2

Oikeusturvan käsitteellisen merkityksen tyhjentävä selvittäminen on

vaikeaa etenkin merkityksen moninaisuuden vuoksi. Pelkistetysti – tai

arkikieleksi käännettynä, kuten Hallberg kirjoittaa – oikeusturvan voidaan

kuitenkin sanoa tarkoittavan sitä, että lain ja oikeuden edessä kaikkia kohdel-

laan yhdenmukaisesti, tasapuolisesti ja puolueettomasti3. Oikeusturvaodotuk-

sen sisällöllinen puoli tarkoittaa lisäksi sitä, ettei oikeusturva muodostu

pelkästään ennustettavuudesta tai oikeussubjektien tasa-arvoisesta kohtelusta.

Esimerkiksi oikeuskäsittelyyn osallistuvan asianosaisen kohteleminen muiden
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4 Aarnio 1989, 187.

5 Euroopan ihmisoikeussopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 1990 (SopS n:o 18/90).

6 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan korostanut juuri 6 (1) artiklan

asettamaa oikeutta saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tapauksessa Golder v. The UK

(1975, A18) tuomioistuin hylkäsi käsittämättömänä (inconceivable) väitteen, jonka mukaan

artikla ei antaisi asianosaiselle oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn vaan ainoastaan määrittäisi

vaatimukset käsittelyn oikeudenmukaisuudelle. Tuomioistuin korosti, että käsittelyn

oikeudenmukaisuus, julkisuus ja joutuisuus ovat ominaisuuksina täysin arvottomia, mikäli

itse käsittelyä ei järjestetä.

7 EIS:n 6 (3) artiklassa asetetaan tietyt edellytykset oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille

rikosasioissa. Kyseistä artiklaa voidaan kuitenkin soveltaa analogisesti myös siviiliasioissa.

8 ”In the determination of his civil rights and obligations - - everyone is entitled to a fair

and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal

kohtelua vastaavalla tavalla ja ennakolta arvattavasti ei vielä tarkoita, että

kyseisen asianosaisen oikeusturva toteutuisi. Aarnio viittaa esimerkkinä

natsien oikeudenkäyttöön perustellessaan aineellisen oikeusturvan tärkeyttä:

”Hyvin ennustettava ja johdonmukainen tuomioistuintoiminta voi osoittautua

inhimillisesti katsoen säälimättömäksi ja polkea jalkoihinsa ihmisten tärkeim-

mät perusoikeudet.”4

Suomen perustuslain 21 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus saada asiansa

käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan

toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus

saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai

muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain 2 §:n 3

momentin asettaman velvoitteen mukaisesti oikeudenkäyntimenettely, kuten

kaikki julkisen vallan käyttö, on lakisääteistä. Menettely on lailla säädelty

sellaiseksi, että osapuolten oikeusturva toteutuisi parhaalla mahdollisella

tavalla. Osapuolten oikeusturvaa takaavat myös perustuslakiin sisältyvät

oikeudenkäyntimenettelyn julkisuus ja oikeus tulla kuulluksi. 

Myös lain tasoisesti Suomessa voimassa oleva Euroopan ihmisoikeussopi-

mus (EIS)5 asettaa ehtoja oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. Ihmisoi-

keussopimuksen 6 (1) artikla sisältää säännökset ensinnäkin siitä, milloin

asianosaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa.6 Lisäksi

6 (1) artikla käsittää nimenomaiset vaatimukset oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin sisällölle.7 Ihmisoikeussopimuksen mukaisesti jokaisella on oikeus

saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman ja

puolueettoman tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivytystä.

Asian käsittelemiseksi järjestettävän oikeudenkäynnin tulee olla oikeudenmu-

kainen ja julkinen.8
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established by law.”

Jotta tuomioistuin ottaisi yksityisen valituksen käsiteltäväkseen, valituksen tulee täyttää

tietyt ehdot. Valitus ei ensinnäkään saa olla nimetön eikä ilmeisen perusteeton, eikä

valitusoikeutta saa väärinkäyttää. Lisäksi valitus tulee tehdä vasta, kun asianosainen on

käyttänyt oman valtionsa tarjoamat oikeussuojakeinot (kuitenkin kuuden kuukauden sisällä

lopullisen päätöksen vastaanottamisesta), ja sen tulee koskea asiaa, jota ei olla jo käsitelty

tai käsittelemässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai muussa kansainvälisessä

menettelyssä. Steiner & Alston 2000, 797–800.

9 Ks. esimerkiksi Feldbrugge v. The Netherlands 1987 (A124-A) ja Goc v. Turkey 2002

(2002-V).

10 Esimerkiksi Goc v. Turkey 2002 (2002-V) ja Håkansson and Sturesson v. Sweden 1990

(A171-A). ”[T]he right to a ’public hearing’ in the sense of Article 6 § 1 entails an entitle-

ment to an ’oral hearing’ unless there are exceptional circumstances that justify dispensing

with such a hearing.”

Olennaista oikeusturvan toteutumisen kannalta on Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimen käytännössään korostama asianosaisten kuuleminen,9 johon

liittyy myös asianosaisten tasapuolisuuden vaatimus (equality of arms).

Velvoitteeseen kuulla asianosaista viitataan niin sanotulla kontradiktatorisella

periaatteella. Kummallakin tai jokaisella asianosaisella on oltava riittävä

mahdollisuus lausua oma kantansa käsiteltävästä asiasta ja perustella näke-

myksensä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin niissä tapauksissa, joissa

osapuolet ovat lähtökohtaisesti epätasa-arvoisessa asemassa – esimerkiksi

silloin, kun toinen tai yksi osapuolista on julkisen vallan edustaja. Kuulemi-

nen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita asian suullista käsittelyä, vaan viittaa

ensisijaisesti mahdollisuuteen tuoda esiin oma näkemyksensä tuomioistui-

messa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta korostanut nimen-

omaan suullisen käsittelyn merkitystä osana asianosaisen kuulemista. Tuo-

mioistuimen ratkaisujen mukaisesti oikeus tulla kuulluksi sisältää oikeuden

suulliseen käsittelyyn vähintään yhdessä oikeusasteessa aina paitsi poikkeuk-

sellisissa olosuhteissa.10

Suomen perustuslain oikeusturvaa koskeva 21 § asettaa oikeudenkäynnille

pitkälti samanlaiset vaatimukset kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (1)

artikla. Perustuslaki kuitenkin laajentaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

vaatimuksia ihmisoikeussopimusta pidemmälle siinä, että perustuslaki turvaa

jokaisen oikeuden hakea muutosta. Ihmisoikeussopimus ei sinällään turvaa

oikeutta muutoksenhakuun, mutta sisältää oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin vaatimuksen, mikäli muutoksenhaku johtaa oikeudenkäynnin järjestämi-

seen. Säännösten määräävät oikeusturvatakeet tulee täyttää sekä lainsäädän-

nössä että tuomioistuinten toiminnassa. Oikeusturvan toteutumista arvioitaes-

sa on myös syytä huomioida, kuten Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea

mietinnössään toteaa, että lainsäätäjä ja tuomioistuimet eivät pelkästään täytä
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11 KM 2003:3, 160–161. Verrattaessa Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopi-

muksen oikeusturvapykäliä Hallberg kiinnittää huomion siihen, että ihmisoikeussopimuk-

sen 6 (1) artikla ei takaa yhtä laajaa oikeussuojaa kuin perustuslain 21 §. Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin ennakkotapauksissaan antanut 6 artiklalle laajan

tulkinnan niin, että yhä useammat asiaryhmät ja riidat kuuluvat artiklan soveltamisalaan.

Hallberg 2001, 58–59. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan voidaan toisaalta väittää olevan

Suomen perustuslain oikeusturvapykälää laajempi, koska artiklassa edellytetään oikeutta

oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa (”court or tribunal”), kun taas perustuslain 21 §:n

mukaan asia tulee käsitellä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

12 Esimerkiksi Tyler 1990, 104–108 ja 174–176; O’Barr & Conley 1988, 139. Joidenkin

tutkimusten mukaan koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus olisi asianosaisille

ratkaisun hyväksymiseksi jopa tärkeämpää kuin oikeudenkäynnin lopputulos. Tyler 1984,

116 ja 128.

13 Tyler 1997, 872–873.

oikeusturvasäännösten vaatimuksia. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

käsitteen sisältö ei ole pysyvä tai muuttumaton, vaan vaatimukset kehittyvät

juuri tuomioistuinten ratkaisujen ja sekä kansallisen että kansainvälisen

lainsäädännön myötä.11

2.2 Menettelyllinen oikeudenmukaisuus – 

Procedural justice

Menettelyllisellä oikeudenmukaisuudella viitataan yleisesti oikeudenkäynnin

subjektiiviseen, koettuun oikeudenmukaisuuteen eli toisin sanoen siihen,

miten oikeudenkäynnin asianosaiset ovat kokeneet prosessin. Useissa menet-

telyllistä oikeudenmukaisuutta käsittelevissä tutkimuksissa on päätelty, että

asianosaisten mielikuva menettelystä ja muun muassa sen tasa-arvoisuudesta

sekä heidän omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa prosessiin ja sen lopputu-

lokseen on yhtä tärkeää asianosaisten tyytyväisyyden kannalta kuin varsinai-

nen lopputulos.12

Asianosaisten sekä myös oikeudenkäynnin ulkopuolisten ihmisten mielipi-

de annetuista ratkaisuista sekä tuomioistuimen ja koko oikeuslaitoksen

toiminnasta on olennaista, koska tyytyväisyyden oikeuden instituutioiden

menettelyihin voidaan olettaa olevan demokraattisen oikeusjärjestelmän

edellytys. Vaikka jokainen oikeusjärjestelmä vaatii tiettyjen pakkokeinojen

olemassaoloa, toimiva oikeuslaitos perustuu ennen kaikkea oikeusnormien

vapaaehtoiseen noudattamiseen.13 Jos kansalaiset pitävät oikeussääntöjä ja

tuomioistuinten ratkaisuja tasapuolisina ja oikeudenmukaisina, heidän

luottamuksensa oikeuslaitokseen on vahvempi, ja he noudattavat hyväksy-



11

14 Lappi-Seppälä ym. 1999, 5.

15 Haavisto 2002, 28–29. 

16 Kyseinen ajattelutapa tunnetaan distributiivisen oikeudenmukaisuuden teoriana, jonka

lähtökohtana on oikeudenkäynnin lopputuloksen subjektiivinen arviointi suhteessa kunkin

osapuolen mielikuvaan siitä, mihin hän on oikeutettu. ”Perusperiaatteena erilaisissa

oikeudenmukaisuusideaalin sovelluksissa on se, että yksilöt ovat suhteessa toisiinsa

oikeutettuja tiettyyn tasa-arvoiseen tai epätasa-arvoiseen asemaan. - - Näin ollen oikeuden-

mukaisuutena on perinteisesti pidetty tietyn tasapainon tai osuuden säilyttämistä tai

palauttamista, ja sen [oikeudenmukaisuuden] ohjenuora on usein muotoiltu sanoiksi

’Kohtele samanlaisia tapauksia samalla tavalla’; vaikka meidän pitääkin lisätä ’ja erilaisia

tapauksia eri tavalla’.” Hart 1961, 155. (Käännös H.K.)

17 Toisin sanoen mikäli asianosaiset epäilevät päätöksentekomenettelyn olleen epäoikeuden-

mukainen, he todennäköisesti epäilevät myös lopputuloksen oikeudenmukaisuutta.

Käsitykset proseduraalisesta oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat käsitykseen distributiivi-

sesta oikeudenmukaisuudesta. Leventhal 1976, 230–231.

miään oikeusnormeja vapaaehtoisesti.14 Jos toisaalta oikeusjärjestelmän

koetaan toimivan epätasa-arvoisesti tai muulla tavoin kansalaisten oikeustajun

vastaisesti, luottamus oikeuslaitokseen vähenee ja sääntöjen noudattamisen

varmistamiseksi täytyy vapaaehtoisuuden sijasta turvautua pakkokeinoihin.

Vähäisen luottamuksen tuomioistuimiin voidaan myös olettaa lisäävän

muutoksenhakua alioikeuksista ylempiin oikeusasteisiin, jos alioikeuksien

asiakkaat eivät koe voivansa luottaa saamaansa ratkaisuun.15

Asianosaisten tyytyväisyys oikeudenkäyntiin ja heidän mielikuvansa

oikeudenmukaisesta menettelystä saattaa epäsuorasti vähentää muutoksenha-

kualttiutta huolimatta siitä, että käsittelyn lopputulos on heille kokonaan tai

osittain epäedullinen. Yleistäen voidaan sanoa, että muutoksenhakijaa

motivoi valituksen tekemisessä joko tyytymättömyys lopputulokseen tai

tyytymättömyys menettelytapoihin. Perinteisten tuomioistuinkäsittelyn

lopputulokseen keskittyvien teorioiden mukaisesti ihmiset hyväksyvät

tuomioistuimen ratkaisun, mikäli he kokevat sen olevan heille edullinen tai

jos ratkaisu on mahdollisesta epäedullisuudesta huolimatta oikeudenmukai-

nen, tasapuolinen ja reilu.16

Muutoksenhaun motivaatiotaustoja tutkittaessa asianosaisten kokemus

paitsi oikeudenkäynnin lopputuloksen myös menettelyn tasapuolisuudesta ja

oikeudenmukaisuudesta on tärkeää. Kokemus oikeudenmukaisesta menette-

lystä ei välttämättä suoranaisesti laske asianosaisten muutoksenhakualttiutta,

mutta vaikuttaa epäsuorasti siihen, hyväksyvätkö asianosaiset ensiasteen

tuomioistuimen antaman ratkaisun.17 Vaikutus mahdolliseen hyväksyntään ja

ratkaisun noudattamiseen muotoutuu epäsuorasti tuomioistuimen tai koko

tuomioistuinlaitoksen legitimiteetin vahvistuessa asianosaisten mielessä.
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18 Kansalaisten on vaikeampi mukautua viranomaisten päätöksiin, jos he eivät pidä arvossa

päätöksen tehnyttä viranomaista. Tyler 1997, 874.

19 Tyler & Rasinski 1991, 622–623.

20 Esim. Thibaut & Walker 1978, 546.

21 Tyler 1990, 116. 

Toisin sanoen, jos asianosaisten kokemuksen mukaan tuomioistuin toimi

oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti heitä itseään koskevaa ratkaisua tehtäes-

sä, tuomioistuimen laillisuus ja pätevyys asianosaisten silmissä korostuu.

Mitä legitiimimpänä ihmiset näkevät instituution, sitä helpommin he hyväk-

syvät kyseisen instituution päätökset.18 Tällä tavoin koettu menettelyllinen

oikeudenmukaisuus edesauttaa tuomioistuinten ratkaisujen hyväksymistä ja

noudattamista19.

Sosiaalipsykologit Thibaut ja Walker kiinnittivät ensimmäisinä huomiota

asianosaisten kokemuksiin tuomioistuinmenettelystä 1970-luvun puolivälis-

sä.20 Heidän mukaansa ihmiset pyrkivät mahdollisimman tehokkaasti kontrol-

loimaan heitä itseään koskevien päätösten tekemistä ja siksi hyväksyvät

helpommin ratkaisun, jonka tekemiseen he kokevat voineensa vaikuttaa.

Thibaut’n ja Walkerin teoriassa oli lähtökohtana vaikuttamisen mahdollisuu-

den jakaminen kahteen pääryhmään: mahdollisuus vaikuttaa itseään koske-

vaan päätökseen (decision control) ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koske-

van päätöksen tekemiseen (process control). Thibaut ja Walker päättelivät,

että ihmisten on helpompi hyväksyä tuomioistuimen ratkaisu, mikäli heillä on

ollut mahdollisuus tulla kuulluksi tuomioistuimessa, koska silloin he ovat

voineet epäsuorasti vaikuttaa varsinaiseen ratkaisuun osallistumalla päätök-

sentekoprosessiin.

Tyler puolestaan erotti menettelyllisen oikeudenmukaisuuden osa-alueet

sen mukaisesti, koetaanko vaikuttamisen mahdollisuuden olevan instrumen-

taalinen vai normatiivinen. Thibaut’n ja Walkerin instrumentaalisen näke-

myksen mukaisesti ihmiset arvostavat päätöksentekoon osallistumista, koska

osallistumalla he pystyvät vaikuttamaan käsittelyn lopputulokseen. Toisaalta

Tyler korostaa prosessin kontrolloimisen ja siihen osallistumisen normatiivis-

ta tärkeyttä riippumatta siitä, vaikuttaako osallistuminen varsinaisen lopputu-

loksen sisältöön. Tylerin mukaan ihmiset pitävät tärkeänä mahdollisuutta

lausua mielipiteensä ja tulla kuulluksi tuomioistuimessa – vaikka heidän

mielipiteensä ei vaikuttaisikaan tuomioistuimen ratkaisuun21. Oikeudenmu-

kainen menettely normatiivisena tavoitteena saattaa tosin olla merkitykselli-

sempi asioissa, joissa itse lopputulos on asianosaisille vähemmän tärkeä.
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22 Tyler 1990, 117–118.

23 Tutkittaessa kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin tärkeisiin vastaajaominaisuuksiin

kuuluvat myös mahdolliset aikaisemmat tuomioistuinkokemukset. Tässä tutkimuksessa

kyseistä ominaisuutta ei ole kysytty erikseen, koska tutkimuksen osallistujat on koottu

hovioikeudesta muutosta hakeneista yksityishenkilöistä, jotka ovat siten jo käyneet läpi

käräjäoikeuden menettelyn.

Tutkimuksen kannalta relevantteihin henkilökohtaisiin vastaajaominaisuuksiin otettiin

mukaan myös sukupuoli, vaikka esimerkiksi Turun yliopistossa toteutetun luottamustutki-

muksen perusteella vastaajan sukupuoli ei ole kovinkaan merkitsevä. (Niskanen ym. 1999,

29–32.) Toisaalta Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehdyn väestön luottamusta

tuomioistuimiin käsittelevän tutkimuksen mukaan naiset olivat hieman miehiä luottavai-

sempia oikeuslaitokseen. Kyseiseen tutkimukseen osallistuneista miehistä kolmannes koki

epäluottamusta tuomioistuimiin, kun taas naisissa vastaava osuus oli 23 prosenttia. (Lappi-

Seppälä ym. 1999, 58–66.)

24 Esimerkiksi Sarat 1977, 440. Luottamusta oikeuslaitokseen on mitattu laajemmin muun

muassa World Values Survey ja European Values Study kyselyissä. 

(Ks. http://www.worldvaluessurvey.org ja http://www.europeanvalues.nl.)

Mahdollisuus lausua mielipiteensä ja osallistua tuomioistuimen käsittelyyn

varsinaisista vaikutusmahdollisuuksista riippumatta on Tylerin mukaan

tärkeää asianosaisten oikeudenmukaisuuskokemusten kannalta varsinkin

silloin, kun oikeudenkäynti kokonaisuutena täyttää tietyt edellytykset.

Tuomioistuimen tulee ensinnäkin olla puolueeton, koska prosessiin osallistu-

minen tietoisena siitä, että tuomioistuin käsittelee asiaa puolueellisesti eikä

asianosaisen mielipide siitä syystä vaikuta käsittelyn lopputulokseen, mitä

todennäköisimmin vähentää asianosaisen mahdollisuutta nähdä käsittely

oikeudenmukaisena. Toiseksi asianosaisen prosessiosallistumisella on

itseisarvoa silloin, kun tuomioistuin toimii niin sanotusti ’hyvässä uskossa’,

ja asianosainen kokee tuomioistuimen pyrkivän hänen kanssaan samoihin,

yhteisiin päämääriin. Lisäksi mielipiteen lausuminen sekä kuulluksi tulemi-

nen myötävaikuttavat asianosaisen näkemykseen käsittelyn oikeudenmukai-

suudesta, mikäli asianosainen uskoo tuomioistuimen ottavan hänen mielipi-

teensä huomioon – huolimatta siitä, että mielipiteellä ei lopulta ole vaikutusta

lopputulokseen.22

Paitsi käsiteltävän asian laatu ja tuomioistuimen toimintatavat, menettelyl-

lisen oikeudenmukaisuuden merkitykseen ja yleensä tuomioistuimiin kohdis-

tuvaan luottamukseen vaikuttavat asianosaisen itsensä tausta ja ominaisuudet.

Taustatekijöistä todennäköisesti merkityksellisimpiä ovat ennen kaikkea

koulutus ja tulotaso sekä yleisemmin sosioekonominen asema. Lisäksi

merkityksellisiä ovat ikä ja sukupuoli.23 Keskeisiin taustatekijöihin on

joissakin menettelytutkimuksissa luettu myös asianosaisen sijoittuminen

ideologisella konservatiivi-liberaali -akselilla, mutta kyseinen jaottelu ei

sellaisenaan sovellu suomalaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen.24
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25 Tyler 1990, 123.

26 O’Barr & Conley 1988, 154–155, 159. (Käännös H.K.)

27 Termejä ’seikka’ ja ’tapahtuma’ ei tosin prosessioikeudessa ymmärretä toistensa

synonyymeiksi. ’Tapahtuma’ on riidan taustana oleva todellisuudessa tapahtunut muutos

– esimerkiksi tietty käyttäytyminen, teko tai laiminlyönti – jota koskevaan ’seikkaan’

prosessioikeudellinen väite viittaa. Näin ollen ’seikalla’ tarkoitetaan yleensä tapahtumaa

koskevaa väitettä. Laukkanen 1995, 127.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella oikeudenmukaisuuskokemuksen

kannalta on ensisijaisen tärkeää, minkälainen mielikuva asianosaisella on

ollut tuomioistuimista ennen arvioitavaa menettelyä, ja mitä odotuksia hän on

asettanut tuomioistuimelle25. Mikäli asianosainen esimerkiksi olettaa tuo-

mioistuinten kohtelevan asiakkaitaan epätasa-arvoisesti, hän todennäköisesti

myös arvioi varsinaista menettelyä tästä lähtökohdasta. Sama pätee tilantee-

seen, jossa asianosaisella on ennakko-odotuksia tuomioistuimen käsittelystä

tai käsittelyn lopputuloksesta. O’Barr ja Conley pitävät yhtenä tärkeimpänä

tuomioistuimeen tyytymättömyyden syynä asianosaisten epärealistisia

ennakko-odotuksia ja oletuksia tuomioistuinten mahdollisuuksista oikaista

tapahtunut vääryys. Joidenkin asianosaisten ”tyytymättömyys ei johdu siitä,

että he olisivat hävinneet juttunsa oikeudessa tai järjestelmä ei olisi toiminut

tehokkaasti mahdollisuuksiensa mukaan. Tyytymättömyys johtuu siitä, että

oikeusjärjestelmällä ei todellisuudessa ole niitä mahdollisuuksia, joita asian-

osaiset virheellisesti olettivat sillä olevan.”26

2.3 Totuuden löytyminen oikeusprosessissa

Totuuden löytymisessä siviiliprosessissa on kysymys asianosaisten todistelus-

sa esittämästä näytöstä ja tuomioistuimen suorittamasta näytön arvioinnista.

Materiaalisen totuuden voidaan katsoa löytyneen, mikäli tuomioistuimen

päätöksessään esittämät tosiseikkoja koskevat päätöksen faktaperustelut

vastaavat niin sanottua ulkoprosessuaalista tosiseikastoa eli sitä, mitä todelli-

suudessa on tapahtunut.27 Aineellisesti oikean ratkaisun tekeminen edellyttää

riidan aiheena olevien tapahtumien kulun selvittämistä vähintäänkin siinä

määrin, että tuomioistuin voi kyseisen tosiseikaston pohjalta tehdä lakiin

perustuvan päätöksensä. Todennäköistä kuitenkin on, että asianosaiset eivät

onnistu todistelullaan välittämään tuomioistuimelle täydellistä kuvaa tapahtu-

mien kulusta. Lisäksi voidaan olettaa, että asianosaisten välittämä näkemys

on subjektiivinen ja tarkoitettu tukemaan heidän esittämiään väitteitä sekä

vaatimuksia. Näin ollen asian absoluuttinen totuus ei ehkä tule ilmi, vaan
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28 Kuten Leppänen huomauttaa ”[a]bsoluuttinen totuus on kuitenkin erilaisten tosiasiallisten

rajoitusten vuoksi oikeudenkäynnissä saavuttamaton ideaali, joskin arkielämässä riittävään

varmuuteen voidaan päästä.” Leppänen 1998, 137.

29 Prosessiekonomialla tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan tuomioistuimen tulisi tehdä

materiaalisen oikeustilan kanssa yhtäpitävä ratkaisunsa lyhintä ja yksinkertaisinta tietä.

Jokela 1996, 143.

30 ”Asianmukainen todistelumenettely justifioi ja epäasianmukainen disjustifioi näytön

arvioinnin lopputulosta.” Leppänen 1998, 138.

31 Ervo 2003, 181.

tuomioistuin perustaa ratkaisunsa niin sanottuun muodolliseen tai prosessuaa-

liseen totuuteen.28

Prosessuaalisella totuudella tarkoitetaan sitä, mitä tuomioistuin katsoo

toteen näytetyksi – huolimatta siitä, että se ei välttämättä ole asian materiaali-

nen totuus. Prosessin ensisijaisena pyrkimyksenä on löytää päätöksen perus-

taksi asian materiaalinen totuus, mutta sekä faktisten rajoitusten että oikeudel-

listen intressien kuten prosessiekonomian vuoksi tuomioistuin joutuu todis-

tusharkinnassaan turvautumaan todennäköisyyksiin ja arkielämän kokemus-

sääntöihin.29 Lisäksi siviiliprosessissa asianosaiset itse päättävät, mitä todiste-

lua he esittävät väitteidensä tueksi, ja tuomioistuimen tulee perustaa ratkai-

sunsa ainoastaan asianosaisten toimittamaan todisteluun. Käytännössä näytön

arviointi muodostunee erittelemättömästä tai tiedostamattomasta ajatusproses-

sista, joka ei perustu yksin matemaattiseen tai kaavamaiseen todisteiden

arvotukseen eikä toisaalta tuomareiden mielivaltaan vaan kokonaisvaltaiseen

– loogiseen, analyyttiseen ja ehkä intuitiiviseenkin – tosiseikkojen punnin-

taan. Asian materiaalisen totuuden saavuttamattomuus ei kuitenkaan tee

lopputuloksesta vähemmän oikeudenmukaista, mikäli prosessuaaliseen

totuuteen on päästy asianmukaisen todistelumenettelyn kautta.30 Lisäksi

olennaista on, että tuomioistuin päätöksensä perusteluissa ilmoittaa OK 24

luvun 4 §:n mukaisesti, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu

perustuu. Kuten Ervo toteaa, huolellisesti laaditut näyttöperustelut ovat

erityisesti vapaassa todisteiden harkinnassa tärkeä oikeusturvan tae31.

2.4 Lakimiesavustajan rooli oikeusprosessissa

Lakimiehillä voi olla asian käsittelyssä monia erilaisia rooleja, joita kyselyyn

vastanneet muutoksenhakijat eivät välttämättä ole tiedostaneetkaan. Ervasti

on löytänyt avustajille neljä eri tehtävää, joita avustajat suorittavat konflikti-

tilanteen laadusta riippuen. Ensinnäkin lakimiehet toimittavat asiakkaalleen
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32 Ervasti 2004, 64.

33 Tarkemmin ”access to justice” -suuntauksesta ks. Ervasti 2004, 27–30.

34 Lakimiesavustajien rooli esimerkiksi amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä on luultavasti

vielä merkittävämpi kuin Suomessa. Laajassa haastatteluihin perustuvassa amerikkalaistut-

kimuksessa havaittiin, että asianosaiset perustavat ennakko-odotuksensa suurelta osin

ensinnäkin sille, onko heillä lainkaan lakimiesavustajaa, ja toiseksi sille, miten pätevä

heidän avustajansa on. Monet tutkimukseen osallistuneet kokivat, että riita-asiaa ei ilman

lakimiesavustajaa todennäköisesti kannata viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi ollenkaan.

Jotkut vastaajista olivat lisäksi sitä mieltä, että avustajan täytyy olla hyvä – toivotun

lopputuloksen saaminen esimerkiksi julkisen oikeusavustajan avustamana olisi epätodennä-

informaatiota käsiteltävää asiaa määrittävistä oikeusnormeista, oikeuskäsitte-

lystä yleisemmin ja erilaisista lopputulosvaihtoehdoista. Informaatiofunktioon

liittyy läheisesti myös lakimiesten tehtävä toimia oppineena, joka selvittää

asiakkaalleen käsittelyssä noudatettavia oikeita menettelytapoja. Kolmannek-

si lakimiehet toimivat neuvonantajana auttaen osapuolia näkemään todelliset

intressinsä asiassa. Konfliktin laadusta riippuen lakimiehet voivat lisäksi olla

asianosaisen apuna esimerkiksi sovittelutilanteessa neuvottelijana.32

Lakimiehillä on kuitenkin oma merkityksellinen roolinsa jo konfliktien

muotoutumisessa. Monesti lakimiehiä on pidetty eräänlaisina portinvartijoina,

jotka valikoivat ajamansa asiat sen mukaisesti, mitä on kannattavaa viedä

tuomioistuimeen. Näin ollen on pitkälti – vaikka ei tietenkään täysin –

lakimiesten ratkaistavissa, millaisia asioita tuomioistuimissa käsitellään.

Saman voidaan olettaa pätevän sekä alioikeuksiin että muutoksenhaku-

tuomioistuimiin. 

Asianosaisten tuomioistuinkokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa on

huomattu, että asianosaiset näkevät selkeän korrelaation pätevän laki-

miesavun ja mieluisan lopputuloksen saamisen välillä. Samalla tavoin

erilaisissa access to justice -tutkimuksissa on nostettu esiin kysymys heikom-

min toimeentulevien yhteiskuntaluokkien mahdollisuuksista saada pätevää

lakimiesapua oikeusongelmiensa hoitamiseen.33 Enemmistö lakimiesapua ja

proseduraalista oikeudenmukaisuutta tarkastelevista tutkimuksista on kuiten-

kin tehty angloamerikkalaisen oikeusjärjestelmän piirissä, minkä vuoksi ne

kuuluvat suomalaisesta tai mannereurooppalaisesta oikeusjärjestelmästä

poikkeavaan menettelyyn ja kaikkiaan melko erilaiseen tuomioistuinkulttuu-

riin. Verratessa kyseisten tutkimusten tuloksia muutoksenhakututkimuksen

aineistoon on kuitenkin ilmeistä, että asianosaiset sekä suomalaisessa että

angloamerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä perustelevat päätöstään hankkia

lakimiesavustaja hyvin samalla tavalla. Selkeä enemmistö tutkimuskyselyn

vastaajista koki tarvitsevansa avustajan prosessi- ja substanssilainsäädännön

asiantuntijaksi ja/tai toivotun lopputuloksen varmistamiseksi.34
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köistä. Ewick & Silbey 1998, 152–155. 

35 Ervasti 2004 391–393; Ervasti & Kallioinen 2003, 88–89; Haavisto 2002, 28–29; Tyler

1990, 117.

36 Muutoksenhakijakyselyn tulokset tukevat kyseistä oletusta. Ks. kohta ’Ratkaisun

lopputuloksen epäoikeudenmukaisuus’ 4.4.1.

Asianosaisten asemaa oikeusprosessissa käsitelleissä tutkimuksissa on

huomattu, että oikeusprosessilla on niin sanottujen perinteisempien tehtävien

– kuten oikeussuojan antamisen, käyttäytymisen ohjaamisen sekä konfliktin-

ratkaisun – lisäksi myös tietynlainen terapeuttinen asianosaisten tunteiden

käsittelyyn liittyvä tehtävä. Tämä tehtävä huomioon ottaen oletettavaa on, että

asianosaiset ovat tyytyväisempiä oikeusprosessiin kokonaisuutena, jos he

ovat saaneet mahdollisuuden ”purkaa tunteitaan” ja tulla kuulluksi.35 Näin

ollen voitaisiin myös päätellä, että asianosaiset, jotka kokevat tulleensa

kuunnelluksi ja ymmärretyksi lakimiehensä taholta, ovat myös tyytyväisem-

piä prosessiin kokonaisuutena.

Lakimiehen ennakkoarviolla jutun lopputuloksesta on merkittävä rooli

tarkasteltaessa hänen asiakkaansa tyytyväisyyttä oikeuskäsittelyyn ja etenkin

käsittelyn lopputulokseen. Oletettavaa on, että neuvottelut lakimiehen kanssa

ennen asian viemistä tuomioistuimeen ja yhteydenpito lakimieheen tuomiois-

tuinkäsittelyn aikana vaikuttavat asianosaisen näkemykseen tuomioistuimen

toiminnasta. Lakimiehen antaman positiivisen ennakkoarvion jutun lopputu-

loksesta voidaan olettaa muodostavan asianosaiselle odotuksia, joiden

täyttyminen tuomioistuimen ratkaisussa edesauttaa myönteisen kuvan muo-

dostumista tuomitsemistoiminnasta. Jos tuomioistuimen päätös ei kuitenkaan

vastaa lakimiehen ennakkonäkemystä asiasta, ja asianosainen pettyy, mielipi-

de tuomioistuimen menettelystä on hyvin todennäköisesti päinvastainen. 

Hovioikeuden muutoksenhakijoilta kysyttiin tutkimuksessa heidän koke-

muksiaan lakimiesavustajien käyttämisestä myös siksi, että oikeudenkäynnin

asianosaisten kokemuksen oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeudenmukaisuu-

desta voidaan olettaa juontuvan tuomioistuimen toiminnan lisäksi näkemyk-

sistä asianosaisen oman avustajan ja vastapuolen asiamiehen toiminnasta.36

Oikeudenmukaisuuden kokemuksen vahvistamiseksi ei riitä, että avustaja

pelkästään ajaa päämiehensä asiaa, vaan avustajien pitäisi myös olla helposti

lähestyttäviä, vastaanottavia ja empaattisia. Asiakkaan tyytyväisyyden

kannalta olennaista on etenkin se, että avustaja kuuntelee ja ottaa huomioon

asiakkaansa näkemyksiä asiasta sekä sen käsittelystä – huolimatta siitä, että

asiakkaan mielipiteet eivät aina ole oikeudellisesti relevantteja. Asianosaisen

tyytyväisyys avustajan pätevyyteen tai asianajon oikeudenmukaisuuteen
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37 Felstiner 1998, 55.

38 Lakimiesten ja heidän asiakkaidensa välisten keskustelujen tutkimista ja raportoimista on

perinteisesti vähentänyt kyseisen suhteen luottamuksellisuus ja asianajajien vaitiolovelvolli-

suus. Tehdyissä tutkimuksissa on tullut ilmi, ettei lakimiehen rooli päämiehensä asian ja

substanssilainsäädännön ”yhdistäjänä” ole neutraali tai objektiivinen. (Esim. Sarat &

Felstiner 1988, 737–769) Lakimiehen ylivertaisuus oikeudellisena asiantuntijana asettaa

osapuolet lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan, jossa vallankäyttö erilaisten tietoisten tai

tiedostamattomien päämäärien saavuttamiseksi on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan

tarkoita, että lakimiehet eivät pyrkisi objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Asianajo

edellyttää lakimiehen oikeudellisen asiantuntemuksen hyödyntämistä, mikä toisin sanoen

tarkoittaa myös tosiseikkojen ja normien soveltamista sekä tosiseikkojen uudelleen

konstruoimista käyttäen oikeudellista erikoissanastoa. Oikeudellisin termein kerrottu ja

oikeudellisesti relevantteihin tosiasioihin rajoittuva tapahtumankuvaus saattaa sisältää

sellaisia piirteitä, joita asianosainen itse ei tunnista tai ole valmis hyväksymään. 

39 Viitanen 1999, 219–220.

vastaavasti vähenee, jos avustajan koetaan toimivan ensisijaisesti oman

taloudellisen etunsa saavuttamiseksi37.

Tutkittaessa asiakkaan tyytyväisyyttä avustajansa toimintaan ja tyytyväi-

syyden tai tyytymättömyyden vaikutusta asianosaisen mielipiteeseen oikeu-

denkäyntimenettelyn oikeudenmukaisuudesta on otettava huomioon, että

asianosaiset saattavat kohdistaa epärealistisia odotuksia paitsi tuomioistui-

meen myös lakimieheensä. Keskeinen osa oikeudenkäyntiasiamiesten ammat-

titaitoa on nimenomaan taito erottaa asiakkaansa kertomasta oikeudellisesti

relevantit seikat ja yhdistää ne asiaa koskevaan lainsäädäntöön sekä arvioida

eri lopputulosvaihtoehtoja.38 Lakimiehen näin tehdessä asiakas saattaa

kuitenkin tulkita toiminnan omien mielipiteidensä väheksymiseksi, koska

hänelle itselleen ehkä kaikkein merkityksellisimmät seikat ja näkökohdat

onkin jätetty huomiotta. 

Ensisijaisen tärkeä osa oikeusturvaa on kaikkien mahdollisuus saada

oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskeva riita puolueettoman tuomioistui-

men ratkaistavaksi. Lakimiehen palkkaaminen avustajaksi oikeudenkäyntiin

puolestaan lisää merkittävästi oikeudenkäynnistä koituvia kuluja. Oikeus-

suojan tehokkaan toteuttamisen kannalta olisikin tärkeää, että oikeudenkäyn-

tiä ei järjestettäisi – tai koettaisi – niin vaikeaksi, että avustajan palkkaaminen

olisi välttämätöntä. Toisaalta mahdollisuus lakimiesapuun on yksi osa

oikeusturvaa. Vähintäänkin asioissa, joissa asianosaisen intressi on melko

pieni, asianosaisen pitäisi kuitenkin pystyä osallistumaan prosessiin ilman

avustajaa. Oikeusturvaa tulisi ajatella ensisijaisesti asianosaisen näkökulmasta

eikä niinkään tuomioistuimen työmäärää silmällä pitäen. Näin ollen myös

asioita, joissa asianosaisen intressi on melko pieni, täytyisi tarvittaessa voida

tuoda tuomioistuimen käsiteltäväksi.39 Muutoksenhakijoista koostuvan
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40 Muutoksenhausta ks. Leppänen & Välimaa 1998.

41 Myös menettelyn aikana tehdyt prosessiratkaisut ovat pääsääntöisesti valituskelpoisia,

mutta niihin haetaan muutosta pääasiaratkaisusta valittamisen yhteydessä.

tutkimusaineiston pohjalta ei voida arvioida sitä, miten paljon mahdollisista

tuomioistuinriidoista karsiutuu jo ennen valituksen tekemistä käsittelyn

kustannusten vuoksi. Koska vain hyvin harvat tutkimuskyselyyn vastanneista

olivat ryhtyneet asiansa käsittelyyn ilman lakimiesavustajaa, voidaan kuiten-

kin päätellä, että avustajan palkkaaminen nähdään eräänlaisena edellytyksenä

oikeusprosessiin osallistumiselle. 

2.5 Muutoksenhakujärjestelmä

Hovioikeudet toimivat suomalaisessa muutoksenhakujärjestelmässä ensim-

mäisenä muutoksenhakuasteena tavallisissa riita-asioissa. Tämä tarkoittaa

sitä, että instanssijärjestyksen periaatteen mukaisesti ne ottavat vastaan

valituksia yleisten alioikeuksien eli käräjäoikeuksien ratkaisuista. Asia voi

pääsääntöisesti tulla vireille hovioikeudessa ainoastaan muutoksenhaun

kautta. Lukuun ottamatta muutamia poikkeuksellisia asiaryhmiä, asia tulee

hovioikeuden käsiteltäväksi vain valituksen kautta, joka on ainoa varsinainen

muutoksenhakukeino, jolla asia siirtyy ylempään oikeusasteeseen. Varsinai-

siin muutoksenhakukeinoihin luetaan yleensä myös takaisinsaanti yksipuoli-

seen tuomioon, mutta sitä haetaan hovioikeuden asemesta asian käsitelleessä

käräjäoikeudessa.

Muutoksenhakukeinojen luokitteluun varsinaisiksi ja ylimääräisiksi liittyy

myös kysymys muutoksenhaun alaisen ratkaisun lainvoimaisuudesta. Ratkai-

suun, joka on tullut lainvoimaiseksi – esimerkiksi valituksen määräajan

päätyttyä – ei voida hakea muutosta varsinaisella muutoksenhaulla eli valitta-

malla. Lainvoimaisuus tarkoittaa, että asia on lopullisesti ratkaistu eikä se ole

enää vireillä tuomioistuimessa. Tästä syystä muutoksenhaku lainvoimaiseen

ratkaisuun edellyttää uuden oikeudenkäynnin aloittamista ja tulee kyseeseen

vain poikkeuksellisessa tilanteessa. Ratkaisu on myös voinut tulla yksipuoli-

sesti tai osittain lainvoimaiseksi, jos vain toinen asianosaisista on hakenut

muutosta tai jos muutosta on haettu vain osaan ratkaisua.40

Pääsääntöisesti käräjäoikeuden lopulliseen ratkaisuun saadaan hakea

muutosta määräajan sisällä.41 Muutoksenhaku tapahtuu ensin ilmoittamalla

asian käsitelleelle tuomioistuimelle tyytymättömyys annettuun ratkaisuun

(OK 25:5) ja sen jälkeen toimittamalla valituskirjelmä kyseisen tuomioistui-

men kansliaan (OK 25:12). Lokakuun 2003 alussa voimaan tulleen seulonta-
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menettelyn (OK 26:2) mukaisesti hovioikeus päättää valituskirjelmän saa-

tuaan, otetaanko valitus tutkintaan kokonaisuudessaan vai esimerkiksi vain

tietty osa valituksesta. Hovioikeus voi myös seulontamenettelyssä päättää,

ettei valituksen tutkimista jatketa. Aikaisemmin hovioikeuden täystutkintaan

etenivät lähtökohtaisesti kaikki valitukset lukuun ottamatta asioita, joita

koskee prosessi- tai substanssilainsäädäntöön kirjattu nimenomainen muutok-

senhakukielto.

Valituksen vastaanotettuaan hovioikeus ensimmäiseksi tarkastaa, että

valitus täyttää lain (OK 25:15–16) vaatimukset. Puutteellinen – oikeuden-

käynnin perustaksi kelpaamaton – ja täydentämätön valitus on jätettävä

tutkimatta. Näin on toimittava myös silloin, jos valituksen tutkimiselle on

jokin muu ilmeinen este kuten esimerkiksi muutoksenhakijan valitusoikeuden

puute. Mikäli valitusta ei jätetä tutkimatta valituksen puutteellisuuden vuoksi,

asia etenee seulontamenettelyyn. Valitus voidaan seulontamenettelyssä jättää

vaille enempää tutkintaa, jos valitus ei edellytä käräjäoikeuden vastaanotta-

man todistelun uskottavuuden arviointia eikä uuden todistelun vastaanotta-

mista hovioikeudessa. Edellytyksenä ovat myös, että käräjäoikeus ei ole

tehnyt virhettä ratkaisussaan tai menettelyssään, eikä asianosaisen oikeustur-

va edellytä valituksen käsittelemisen jatkamista.

Jos hovioikeus seulontamenettelyssä päättää jatkaa asian tutkimista,

tuomioistuimen tulee pyytää vastaus valituksen vastapuolelta. Tarvittavan

aineiston kerättyään hovioikeus jatkovalmistelee asian kirjallisesti tai pyytää

asianosaiset valmistelevaan istuntoon. Asia voidaan ratkaista valmistelun

jälkeen kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella, ellei varsinaista

suullista pääkäsittelyä tarvitse toimittaa. Pääkäsittelyssä hovioikeus voi kuulla

asianosaisia, todistajia, asiantuntijoita, ja vastaanottaa muuta selvitystä.

Ratkaisussaan hovioikeus ottaa huomioon oikeudenkäyntiaineistona vain sen

aineiston, joka on esitetty pääkäsittelyssä. Näin ollen ainoastaan sen uusimi-

nen, mitä on lausuttu käräjäoikeudessa, ei ole riittävää hovioikeuden pääkäsit-

telyssä. Hovioikeus voi ratkaisullaan muuttaa käräjäoikeuden päätöstä tai sen

perusteluja, säilyttää käräjäoikeuden ratkaisun ennallaan tai tietyissä tilan-

teessa palauttaa asian käräjäoikeuden käsittelyyn.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14–15 §:n mukaisesti hovioikeuden on

toimitettava käsiteltävässä asiassa pääkäsittely, mikäli joku seuraavista

seikoista sitä edellyttää. Pääkäsittely on riita-asiassa järjestettävä asianosainen

sitä vaatiessa paitsi silloin, kun 1) dispositiivisessa asiassa vastapuoli on

myöntynyt valittajan vaatimuksiin; 2) pääkäsittelyä vaativa asianosainen on

tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun, eikä ratkaisua muuteta hänen vahingok-

seen; 3) valitus on selvästi perusteeton; 4) ratkaistavana on ainoastaan

oikeudenkäyntiä koskeva kysymys; tai 5) pääkäsittelyn toimittaminen olisi

muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Riippumatta asianosaisen vaatimuksesta
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42 Ks. kohta ’Perustuslain oikeusturvatae’ 2.1.

43 Ekbatani (26.5.1988, A 134) ja Helmers (29.10.1991, A-212A). Ks. myös Håkansson &

Sturesson (21.2.1990, A171-A), josta käy ilmi, että suullinen käsittely on pääsääntöisesti

järjestettävä myös muutoksenhakutuomioistuimessa, mikäli jokin oikeudenkäynnin

erityispiirre ei tee käsittelyä tarpeettomaksi. Håkansson & Sturesson -tapauksessa ihmisoi-

keuskomissio oli sillä kannalla, että jutussa olisi joka tapauksessa pitänyt järjestää suullinen

käsittely, mutta ihmisoikeustuomioistuin katsoi prosessin erityispiirteet huomioon ottaen

osapuolten luopuneen oikeudestaan suulliseen käsittelyyn.

44 Seulontamenettelyn perustuslainmukaisuudesta ks. PeVL 35/2002 vp., 3–4.

45 Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita asioissa, joissa hovioikeus toimii ensimmäisenä

oikeusasteena (OK 30:2.2).

pääkäsittelyn järjestämiseksi käsittely on toimitettava, mikäli kyse on käräjä-

oikeuden vastaanottaman näytön uskottavuuden arvioinnista tai hovioikeu-

dessa ensi kertaa esitettävästä uudesta suullisesta todistelusta. 

Hovioikeuksien velvollisuutta järjestää suullinen pääkäsittely riita- tai

hakemusasiassa sääntelee myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla.42

Yleisluontoisuutensa vuoksi 6 artiklasta on melko vaikea päätellä, mitä

edellytyksiä säännös itsessään asettaa oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille

ja suullisen käsittelyn järjestämiselle. Varsinaisen sisältönsä 6 artikla on

saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön kautta. Ihmisoikeus-

tuomioistuimen ennakkoratkaisut nimenomaan riita-asioiden muutoksenhaus-

sa ovat kuitenkin vähäisiä, minkä vuoksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

vaatimuksia kyseisellä osa-alueella on tarvinnut etsiä rikosasioiden muutok-

senhakua koskevista ratkaisuista.43 Muutoksenhakutuomioistuimen edellytyk-

set näytön uudelleen arvioimiseen kirjallisessa menettelyssä ovat joka tapauk-

sessa yhtäläiset huolimatta siitä, onko kyseessä riita- vai rikosasia.

Suomen perustuslain mukaisesti asianosaisella pitää olla oikeus hakea

muutosta häntä itseään koskevaan päätökseen. Tämän vuoksi seulontamenet-

telyssä karsittavien valitusten seulonnan täytyy olla hyvin perusteltua.44

Lisäksi huomattava enemmistö hovioikeuksien ratkaisuista jää lopulliseksi,

koska korkeimman oikeuden osalta on voimassa valituslupajärjestelmä.45

Valituslupajärjestelmän tavoitteena on keskittää korkeimman oikeuden

resursseja ensiksikin asioihin, joilla on ennakkotapausarvoa tai joissa valitus-

luvan myöntämiselle on aikaisempaan oikeudenkäyntimenettelyyn tai oikeu-

denmukaisuuden toteutumiseen liittyvä muu painava syy (OK 30:3).

Yleisten alioikeuksien ratkaisuista saa valittaa vain se, joka on käsitellyssä

riita- tai rikosasiassa ollut asianosainen. Asianosaisia ovat riita-asiassa

kantaja, vastaaja tai niin sanottu itsenäinen väliintulija (OK 18:10) ja ri-

kosasiassa syytetty, asianomistaja tai virallinen syyttäjä. Lisäksi muutoksen-
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46 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 381/2003.

47 OK 26 luku 1 § Hovioikeuden tutkimisvallasta.

48 OK 5 luvun 19 §:n neljäs kohta voidaan Hallituksen esityksen perusteella nähdä erään-

laisena yleissäännöksenä, jonka mukaisesti sovinnollista ratkaisua pitäisi etsiä tiettyjen

riitaisten kysymysten osalta myös niin sanotuissa indispositiivisissa riita-asioissa, joissa

sovinto ei ole sallittu. HE 15/1990 vp. 64. Sen sijaan 26–27 §:n sovintoehdotus ja sovinnon

vahvistaminen tulevat kyseeseen vain dispositiivisissa riita-asioissa. Sovintoa edistäessään

tuomarin täytyy kiinnittää erityistä huomiota asianosaisten tahtoon, asian laatuun sekä

muihin seikkoihin. Sovintoehdotus tulee Hallituksen esityksen mukaisesti tehdä vain

silloin, kun molemmat asianosaiset sitä haluavat. HE 79/1993 vp. 20.

Dispositiivisella periaatteella viitataan asianosaisten määräysvaltaan oikeudenkäynnissä.

Dispositiivisissa riita-asioissa asianosaisen päätettävissä on, mitä oikeussuojakeinoja hän

haluaa käyttää ja missä laajuudessa. Myös indispositiivisissa asioissa, joihin liittyy tietty

julkinen intressi, noudatetaan asianosaisen määräämisperiaatetta siinä määrin, että asia voi

tulla vireille tai jatkua muutoksenhakuasteessa vain asianosaisen aloitteesta, eikä tuomiois-

haun edellytyksenä on muutoksenhakuintressi eli toisin sanoen se, että

muutoksenhaun tarkoituksena on muuttaa oikeudellista ratkaisua muutoksen-

hakijan eduksi. Muutoksenhakijan vastapuoli voi myös tyytymättömyyttään

ilmoittamatta tehdä vastavalituksen käräjäoikeuden tuomiosta (OK 25:14)

edellyttäen, että kaikkia kyseisen asianosaisen vaatimuksia ei hyväksytty

käräjäoikeudessa. Muutoksenhaku ei nykyisin tule kyseeseen, jos asiassa on

vahvistettu sovinto.

Suomessa ei ennen lokakuussa 2003 voimaan tullutta uudistusta46 tunnettu

niin sanottua vastavalitusoikeutta. Vastavalituksella tarkoitetaan valitusta,

jonka valittajan vastapuoli voi tehdä vielä varsinaisen valitukselle asetetun

määräajan jälkeen ilmoittamatta tyytymättömyyttään käräjäoikeuden tuo-

mioon. Vastavalitusoikeus edesauttaa käräjäoikeudessa suureksi osaksi

voittaneen osapuolen oikeusturvan tehokasta toteutumista, koska sen myötä

hovioikeus voi tutkia asian koko laajuudessaan ja tehdä ratkaisussaan tarpeel-

lisiksi katsomansa muutokset asianosaisten vaatimistaakan estämättä. Myös

kummankin osapuolen valittaessa hovioikeus on ratkaisussaan sidottu siihen,

mitä asianosaiset valituksessaan vaativat.47 Vastavalituksen myötä ylempi

tuomioistuin kuitenkin voi muuttaa alemman tuomioistuimen ratkaisua

vastavalituksen tehneen asianosaisen eduksi ja alkuperäisen muutoksenhaki-

jan vahingoksi. Käytännössä vastavalitusoikeuden vaikutus kuitenkin liittyy

lähinnä rikosasioihin.

Vuoden 1993 joulukuussa voimaan tulleiden siviiliprosessisäännösten

mukaisesti tuomarin tulisi menettelyssä toimia asiassa sovinnollista ratkaisua

edistävällä tavalla. Tuomarin tulisi ensinnäkin valmistelussa selvittää, onko

asiassa edellytyksiä sovinnolle (OK 5:19,4) ja toiseksi pyrittävä dispositiivi-

sissa riita-asioissa saamaan asianosaiset sopimaan asia (OK 5:26).48 Tuomari



23

tuin voi tuomiossaan määrätä enemmän kuin mitä asianosainen on vaatinut. Lappalainen

1995, 85–90; Ervasti 2004, 232–233.

49 Hallituksen esityksessä (HE 114/2004 vp.) lisäksi ehdotetaan uuden sovittelumenettelyn

omaksumista riita-asioiden oikeudenkäyntiin. Ehdotettu sovittelu perustuisi asianosaisten

vapaaehtoisuuteen ja aloitettaisiin varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyinen sovinnollisen

ratkaisun mahdollisuuksien selvittäminen. Hallituksen esitys on tällä hetkellä lakivaliokun-

nan käsittelyssä.

50 Lappalainen 1994, 126.

voi lisäksi tehdä asianosaisille sovintoehdotuksen (OK 5:26,2) tai vahvistaa

heidän tekemänsä sovinnon (OK 5:27).49

Monesti riita-asia tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen,

kun asianosaiset ovat tuloksetta pyrkineet sopimaan asian. Valmistelussa

pitäisi kuitenkin varmistua siitä, että molemmat tai kaikki asianosaiset

tiedostavat ja ovat todella ymmärtäneet riitaista asiaa koskevat seikat, vasta-

puolen vaatimukset sekä vaatimusten perusteet. Tällä tavoin tuomioistuin voi

varmistua siitä, että sovinnon mahdollisuutta ei ole ja edetä ratkaisemaan

asian tuomiolla. Sovinnon mahdollisuus voi olla sopivinta tuoda esille

valmisteluvaiheen loppupuolella, jolloin asianosaisilla pitäisi olla melko

perusteelliset näkemykset toistensa vaatimuksista ja oikeudenkäynnin etene-

misestä. Selkeän kuvan muodostaminen erilaisista etenemisvaihtoehdoista luo

asianosaisille edellytykset verrata eri menettelytapojen etuja tai toisaalta

arvioida niihin sisältyviä riskejä.50



1 Mielivallalla ei tässä yhteydessä viitata tahalliseen vallan väärinkäyttöön vaan nimen-

omaan lainkäytön sattumanvaraisuuteen tai epäennustettavuuteen.

2 Ks. perusteluvelvollisuudesta Virolainen & Martikainen 2003, 66–67. Muodollisesta ja

sisällöllisestä oikeusturvasta ks. Leppänen 1998, 49–58.

3 Hallberg 2001, 27.

2 OIKEUSTURVA, SIVIILIPROSESSI JA 

MUUTOKSENHAKU

2.1 Perustuslain oikeusturvatae

Tutkittaessa oikeusturvaa tai kokemusta sen toteutumisesta siviilioikeudelli-

sessa muutoksenhaussa ensimmäiseksi on selvitettävä, mitä oikeusturvalla

tarkoitetaan, ja mitä tarkoitusta siviiliprosessi palvelee. Muutoksenhakijoiden

kokemukset oikeusprosessista eivät välitä täydellistä tai objektiivista kuvaa

oikeusturvan toteutumisesta. Näkemykset koetusta prosessista voivat ennem-

minkin kuvastaa sitä, miten hyvin tai huonosti muutoksenhakijoiden odotuk-

set tai toiveet ovat täyttyneet – huolimatta siitä, ovatko kyseiset odotukset

olleet perusteltuja oikeuden toteutumisen tai oikeusturvan näkökulmasta.

Huolestuttavaa muun muassa oikeuslaitokseen kohdistuvan luottamuksen –

tai epäluottamuksen – vuoksi kuitenkin on, jos oikeusprosessin läpikäyneet

henkilöt kokevat tulleensa kohdelluiksi väärin tai epäoikeudenmukaisesti. 

Oikeusturva käsitteenä voidaan jakaa muodolliseen ja sisällölliseen

oikeusturvaan, joiden molempien pitää toteutua kansalaisten oikeusturvaodo-

tuksen täyttymiseksi. Muodollisella oikeusturvalla viitataan oikeudenkäynti-

menettelyn rationaalisuuteen ja ennustettavuuteen eli siihen, että tuomiois-

tuinten ratkaisumenettely perustuu laissa säädettyyn järjestelmään eikä siten

ole mielivaltaista.1 Sisällöllinen oikeusturva puolestaan tarkoittaa, että

tuomioistuinten tekemien ratkaisujen täytyy olla oikeuden- ja kohtuudenmu-

kaisia sekä perustua tiettyihin oikeusnormeihin tai -periaatteisiin. Oikeustur-

van toteuttamiseksi tuomioistuimen pitää tuoda ratkaisunsa perusteluissa

esiin ne oikeussäännöt, joihin ratkaisu pohjautuu.2

Oikeusturvan käsitteellisen merkityksen tyhjentävä selvittäminen on

vaikeaa etenkin merkityksen moninaisuuden vuoksi. Pelkistetysti – tai

arkikieleksi käännettynä, kuten Hallberg kirjoittaa – oikeusturvan voidaan

kuitenkin sanoa tarkoittavan sitä, että lain ja oikeuden edessä kaikkia kohdel-

laan yhdenmukaisesti, tasapuolisesti ja puolueettomasti3. Oikeusturvaodotuk-

sen sisällöllinen puoli tarkoittaa lisäksi sitä, ettei oikeusturva muodostu

pelkästään ennustettavuudesta tai oikeussubjektien tasa-arvoisesta kohtelusta.

Esimerkiksi oikeuskäsittelyyn osallistuvan asianosaisen kohteleminen muiden
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4 Aarnio 1989, 187.

5 Euroopan ihmisoikeussopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 1990 (SopS n:o 18/90).

6 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan korostanut juuri 6 (1) artiklan

asettamaa oikeutta saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tapauksessa Golder v. The UK

(1975, A18) tuomioistuin hylkäsi käsittämättömänä (inconceivable) väitteen, jonka mukaan

artikla ei antaisi asianosaiselle oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn vaan ainoastaan määrittäisi

vaatimukset käsittelyn oikeudenmukaisuudelle. Tuomioistuin korosti, että käsittelyn

oikeudenmukaisuus, julkisuus ja joutuisuus ovat ominaisuuksina täysin arvottomia, mikäli

itse käsittelyä ei järjestetä.

7 EIS:n 6 (3) artiklassa asetetaan tietyt edellytykset oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille

rikosasioissa. Kyseistä artiklaa voidaan kuitenkin soveltaa analogisesti myös siviiliasioissa.

8 ”In the determination of his civil rights and obligations - - everyone is entitled to a fair

and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal

kohtelua vastaavalla tavalla ja ennakolta arvattavasti ei vielä tarkoita, että

kyseisen asianosaisen oikeusturva toteutuisi. Aarnio viittaa esimerkkinä

natsien oikeudenkäyttöön perustellessaan aineellisen oikeusturvan tärkeyttä:

”Hyvin ennustettava ja johdonmukainen tuomioistuintoiminta voi osoittautua

inhimillisesti katsoen säälimättömäksi ja polkea jalkoihinsa ihmisten tärkeim-

mät perusoikeudet.”4

Suomen perustuslain 21 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus saada asiansa

käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan

toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus

saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai

muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain 2 §:n 3

momentin asettaman velvoitteen mukaisesti oikeudenkäyntimenettely, kuten

kaikki julkisen vallan käyttö, on lakisääteistä. Menettely on lailla säädelty

sellaiseksi, että osapuolten oikeusturva toteutuisi parhaalla mahdollisella

tavalla. Osapuolten oikeusturvaa takaavat myös perustuslakiin sisältyvät

oikeudenkäyntimenettelyn julkisuus ja oikeus tulla kuulluksi. 

Myös lain tasoisesti Suomessa voimassa oleva Euroopan ihmisoikeussopi-

mus (EIS)5 asettaa ehtoja oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. Ihmisoi-

keussopimuksen 6 (1) artikla sisältää säännökset ensinnäkin siitä, milloin

asianosaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa.6 Lisäksi

6 (1) artikla käsittää nimenomaiset vaatimukset oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin sisällölle.7 Ihmisoikeussopimuksen mukaisesti jokaisella on oikeus

saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman ja

puolueettoman tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivytystä.

Asian käsittelemiseksi järjestettävän oikeudenkäynnin tulee olla oikeudenmu-

kainen ja julkinen.8
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established by law.”

Jotta tuomioistuin ottaisi yksityisen valituksen käsiteltäväkseen, valituksen tulee täyttää

tietyt ehdot. Valitus ei ensinnäkään saa olla nimetön eikä ilmeisen perusteeton, eikä

valitusoikeutta saa väärinkäyttää. Lisäksi valitus tulee tehdä vasta, kun asianosainen on

käyttänyt oman valtionsa tarjoamat oikeussuojakeinot (kuitenkin kuuden kuukauden sisällä

lopullisen päätöksen vastaanottamisesta), ja sen tulee koskea asiaa, jota ei olla jo käsitelty

tai käsittelemässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai muussa kansainvälisessä

menettelyssä. Steiner & Alston 2000, 797–800.

9 Ks. esimerkiksi Feldbrugge v. The Netherlands 1987 (A124-A) ja Goc v. Turkey 2002

(2002-V).

10 Esimerkiksi Goc v. Turkey 2002 (2002-V) ja Håkansson and Sturesson v. Sweden 1990

(A171-A). ”[T]he right to a ’public hearing’ in the sense of Article 6 § 1 entails an entitle-

ment to an ’oral hearing’ unless there are exceptional circumstances that justify dispensing

with such a hearing.”

Olennaista oikeusturvan toteutumisen kannalta on Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimen käytännössään korostama asianosaisten kuuleminen,9 johon

liittyy myös asianosaisten tasapuolisuuden vaatimus (equality of arms).

Velvoitteeseen kuulla asianosaista viitataan niin sanotulla kontradiktatorisella

periaatteella. Kummallakin tai jokaisella asianosaisella on oltava riittävä

mahdollisuus lausua oma kantansa käsiteltävästä asiasta ja perustella näke-

myksensä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin niissä tapauksissa, joissa

osapuolet ovat lähtökohtaisesti epätasa-arvoisessa asemassa – esimerkiksi

silloin, kun toinen tai yksi osapuolista on julkisen vallan edustaja. Kuulemi-

nen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita asian suullista käsittelyä, vaan viittaa

ensisijaisesti mahdollisuuteen tuoda esiin oma näkemyksensä tuomioistui-

messa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta korostanut nimen-

omaan suullisen käsittelyn merkitystä osana asianosaisen kuulemista. Tuo-

mioistuimen ratkaisujen mukaisesti oikeus tulla kuulluksi sisältää oikeuden

suulliseen käsittelyyn vähintään yhdessä oikeusasteessa aina paitsi poikkeuk-

sellisissa olosuhteissa.10

Suomen perustuslain oikeusturvaa koskeva 21 § asettaa oikeudenkäynnille

pitkälti samanlaiset vaatimukset kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (1)

artikla. Perustuslaki kuitenkin laajentaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

vaatimuksia ihmisoikeussopimusta pidemmälle siinä, että perustuslaki turvaa

jokaisen oikeuden hakea muutosta. Ihmisoikeussopimus ei sinällään turvaa

oikeutta muutoksenhakuun, mutta sisältää oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin vaatimuksen, mikäli muutoksenhaku johtaa oikeudenkäynnin järjestämi-

seen. Säännösten määräävät oikeusturvatakeet tulee täyttää sekä lainsäädän-

nössä että tuomioistuinten toiminnassa. Oikeusturvan toteutumista arvioitaes-

sa on myös syytä huomioida, kuten Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea

mietinnössään toteaa, että lainsäätäjä ja tuomioistuimet eivät pelkästään täytä
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11 KM 2003:3, 160–161. Verrattaessa Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopi-

muksen oikeusturvapykäliä Hallberg kiinnittää huomion siihen, että ihmisoikeussopimuk-

sen 6 (1) artikla ei takaa yhtä laajaa oikeussuojaa kuin perustuslain 21 §. Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin ennakkotapauksissaan antanut 6 artiklalle laajan

tulkinnan niin, että yhä useammat asiaryhmät ja riidat kuuluvat artiklan soveltamisalaan.

Hallberg 2001, 58–59. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan voidaan toisaalta väittää olevan

Suomen perustuslain oikeusturvapykälää laajempi, koska artiklassa edellytetään oikeutta

oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa (”court or tribunal”), kun taas perustuslain 21 §:n

mukaan asia tulee käsitellä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

12 Esimerkiksi Tyler 1990, 104–108 ja 174–176; O’Barr & Conley 1988, 139. Joidenkin

tutkimusten mukaan koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus olisi asianosaisille

ratkaisun hyväksymiseksi jopa tärkeämpää kuin oikeudenkäynnin lopputulos. Tyler 1984,

116 ja 128.

13 Tyler 1997, 872–873.

oikeusturvasäännösten vaatimuksia. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

käsitteen sisältö ei ole pysyvä tai muuttumaton, vaan vaatimukset kehittyvät

juuri tuomioistuinten ratkaisujen ja sekä kansallisen että kansainvälisen

lainsäädännön myötä.11

2.2 Menettelyllinen oikeudenmukaisuus – 

Procedural justice

Menettelyllisellä oikeudenmukaisuudella viitataan yleisesti oikeudenkäynnin

subjektiiviseen, koettuun oikeudenmukaisuuteen eli toisin sanoen siihen,

miten oikeudenkäynnin asianosaiset ovat kokeneet prosessin. Useissa menet-

telyllistä oikeudenmukaisuutta käsittelevissä tutkimuksissa on päätelty, että

asianosaisten mielikuva menettelystä ja muun muassa sen tasa-arvoisuudesta

sekä heidän omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa prosessiin ja sen lopputu-

lokseen on yhtä tärkeää asianosaisten tyytyväisyyden kannalta kuin varsinai-

nen lopputulos.12

Asianosaisten sekä myös oikeudenkäynnin ulkopuolisten ihmisten mielipi-

de annetuista ratkaisuista sekä tuomioistuimen ja koko oikeuslaitoksen

toiminnasta on olennaista, koska tyytyväisyyden oikeuden instituutioiden

menettelyihin voidaan olettaa olevan demokraattisen oikeusjärjestelmän

edellytys. Vaikka jokainen oikeusjärjestelmä vaatii tiettyjen pakkokeinojen

olemassaoloa, toimiva oikeuslaitos perustuu ennen kaikkea oikeusnormien

vapaaehtoiseen noudattamiseen.13 Jos kansalaiset pitävät oikeussääntöjä ja

tuomioistuinten ratkaisuja tasapuolisina ja oikeudenmukaisina, heidän

luottamuksensa oikeuslaitokseen on vahvempi, ja he noudattavat hyväksy-



11

14 Lappi-Seppälä ym. 1999, 5.

15 Haavisto 2002, 28–29. 

16 Kyseinen ajattelutapa tunnetaan distributiivisen oikeudenmukaisuuden teoriana, jonka

lähtökohtana on oikeudenkäynnin lopputuloksen subjektiivinen arviointi suhteessa kunkin

osapuolen mielikuvaan siitä, mihin hän on oikeutettu. ”Perusperiaatteena erilaisissa

oikeudenmukaisuusideaalin sovelluksissa on se, että yksilöt ovat suhteessa toisiinsa

oikeutettuja tiettyyn tasa-arvoiseen tai epätasa-arvoiseen asemaan. - - Näin ollen oikeuden-

mukaisuutena on perinteisesti pidetty tietyn tasapainon tai osuuden säilyttämistä tai

palauttamista, ja sen [oikeudenmukaisuuden] ohjenuora on usein muotoiltu sanoiksi

’Kohtele samanlaisia tapauksia samalla tavalla’; vaikka meidän pitääkin lisätä ’ja erilaisia

tapauksia eri tavalla’.” Hart 1961, 155. (Käännös H.K.)

17 Toisin sanoen mikäli asianosaiset epäilevät päätöksentekomenettelyn olleen epäoikeuden-

mukainen, he todennäköisesti epäilevät myös lopputuloksen oikeudenmukaisuutta.

Käsitykset proseduraalisesta oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat käsitykseen distributiivi-

sesta oikeudenmukaisuudesta. Leventhal 1976, 230–231.

miään oikeusnormeja vapaaehtoisesti.14 Jos toisaalta oikeusjärjestelmän

koetaan toimivan epätasa-arvoisesti tai muulla tavoin kansalaisten oikeustajun

vastaisesti, luottamus oikeuslaitokseen vähenee ja sääntöjen noudattamisen

varmistamiseksi täytyy vapaaehtoisuuden sijasta turvautua pakkokeinoihin.

Vähäisen luottamuksen tuomioistuimiin voidaan myös olettaa lisäävän

muutoksenhakua alioikeuksista ylempiin oikeusasteisiin, jos alioikeuksien

asiakkaat eivät koe voivansa luottaa saamaansa ratkaisuun.15

Asianosaisten tyytyväisyys oikeudenkäyntiin ja heidän mielikuvansa

oikeudenmukaisesta menettelystä saattaa epäsuorasti vähentää muutoksenha-

kualttiutta huolimatta siitä, että käsittelyn lopputulos on heille kokonaan tai

osittain epäedullinen. Yleistäen voidaan sanoa, että muutoksenhakijaa

motivoi valituksen tekemisessä joko tyytymättömyys lopputulokseen tai

tyytymättömyys menettelytapoihin. Perinteisten tuomioistuinkäsittelyn

lopputulokseen keskittyvien teorioiden mukaisesti ihmiset hyväksyvät

tuomioistuimen ratkaisun, mikäli he kokevat sen olevan heille edullinen tai

jos ratkaisu on mahdollisesta epäedullisuudesta huolimatta oikeudenmukai-

nen, tasapuolinen ja reilu.16

Muutoksenhaun motivaatiotaustoja tutkittaessa asianosaisten kokemus

paitsi oikeudenkäynnin lopputuloksen myös menettelyn tasapuolisuudesta ja

oikeudenmukaisuudesta on tärkeää. Kokemus oikeudenmukaisesta menette-

lystä ei välttämättä suoranaisesti laske asianosaisten muutoksenhakualttiutta,

mutta vaikuttaa epäsuorasti siihen, hyväksyvätkö asianosaiset ensiasteen

tuomioistuimen antaman ratkaisun.17 Vaikutus mahdolliseen hyväksyntään ja

ratkaisun noudattamiseen muotoutuu epäsuorasti tuomioistuimen tai koko

tuomioistuinlaitoksen legitimiteetin vahvistuessa asianosaisten mielessä.
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18 Kansalaisten on vaikeampi mukautua viranomaisten päätöksiin, jos he eivät pidä arvossa

päätöksen tehnyttä viranomaista. Tyler 1997, 874.

19 Tyler & Rasinski 1991, 622–623.

20 Esim. Thibaut & Walker 1978, 546.

21 Tyler 1990, 116. 

Toisin sanoen, jos asianosaisten kokemuksen mukaan tuomioistuin toimi

oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti heitä itseään koskevaa ratkaisua tehtäes-

sä, tuomioistuimen laillisuus ja pätevyys asianosaisten silmissä korostuu.

Mitä legitiimimpänä ihmiset näkevät instituution, sitä helpommin he hyväk-

syvät kyseisen instituution päätökset.18 Tällä tavoin koettu menettelyllinen

oikeudenmukaisuus edesauttaa tuomioistuinten ratkaisujen hyväksymistä ja

noudattamista19.

Sosiaalipsykologit Thibaut ja Walker kiinnittivät ensimmäisinä huomiota

asianosaisten kokemuksiin tuomioistuinmenettelystä 1970-luvun puolivälis-

sä.20 Heidän mukaansa ihmiset pyrkivät mahdollisimman tehokkaasti kontrol-

loimaan heitä itseään koskevien päätösten tekemistä ja siksi hyväksyvät

helpommin ratkaisun, jonka tekemiseen he kokevat voineensa vaikuttaa.

Thibaut’n ja Walkerin teoriassa oli lähtökohtana vaikuttamisen mahdollisuu-

den jakaminen kahteen pääryhmään: mahdollisuus vaikuttaa itseään koske-

vaan päätökseen (decision control) ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koske-

van päätöksen tekemiseen (process control). Thibaut ja Walker päättelivät,

että ihmisten on helpompi hyväksyä tuomioistuimen ratkaisu, mikäli heillä on

ollut mahdollisuus tulla kuulluksi tuomioistuimessa, koska silloin he ovat

voineet epäsuorasti vaikuttaa varsinaiseen ratkaisuun osallistumalla päätök-

sentekoprosessiin.

Tyler puolestaan erotti menettelyllisen oikeudenmukaisuuden osa-alueet

sen mukaisesti, koetaanko vaikuttamisen mahdollisuuden olevan instrumen-

taalinen vai normatiivinen. Thibaut’n ja Walkerin instrumentaalisen näke-

myksen mukaisesti ihmiset arvostavat päätöksentekoon osallistumista, koska

osallistumalla he pystyvät vaikuttamaan käsittelyn lopputulokseen. Toisaalta

Tyler korostaa prosessin kontrolloimisen ja siihen osallistumisen normatiivis-

ta tärkeyttä riippumatta siitä, vaikuttaako osallistuminen varsinaisen lopputu-

loksen sisältöön. Tylerin mukaan ihmiset pitävät tärkeänä mahdollisuutta

lausua mielipiteensä ja tulla kuulluksi tuomioistuimessa – vaikka heidän

mielipiteensä ei vaikuttaisikaan tuomioistuimen ratkaisuun21. Oikeudenmu-

kainen menettely normatiivisena tavoitteena saattaa tosin olla merkitykselli-

sempi asioissa, joissa itse lopputulos on asianosaisille vähemmän tärkeä.
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22 Tyler 1990, 117–118.

23 Tutkittaessa kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin tärkeisiin vastaajaominaisuuksiin

kuuluvat myös mahdolliset aikaisemmat tuomioistuinkokemukset. Tässä tutkimuksessa

kyseistä ominaisuutta ei ole kysytty erikseen, koska tutkimuksen osallistujat on koottu

hovioikeudesta muutosta hakeneista yksityishenkilöistä, jotka ovat siten jo käyneet läpi

käräjäoikeuden menettelyn.

Tutkimuksen kannalta relevantteihin henkilökohtaisiin vastaajaominaisuuksiin otettiin

mukaan myös sukupuoli, vaikka esimerkiksi Turun yliopistossa toteutetun luottamustutki-

muksen perusteella vastaajan sukupuoli ei ole kovinkaan merkitsevä. (Niskanen ym. 1999,

29–32.) Toisaalta Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehdyn väestön luottamusta

tuomioistuimiin käsittelevän tutkimuksen mukaan naiset olivat hieman miehiä luottavai-

sempia oikeuslaitokseen. Kyseiseen tutkimukseen osallistuneista miehistä kolmannes koki

epäluottamusta tuomioistuimiin, kun taas naisissa vastaava osuus oli 23 prosenttia. (Lappi-

Seppälä ym. 1999, 58–66.)

24 Esimerkiksi Sarat 1977, 440. Luottamusta oikeuslaitokseen on mitattu laajemmin muun

muassa World Values Survey ja European Values Study kyselyissä. 

(Ks. http://www.worldvaluessurvey.org ja http://www.europeanvalues.nl.)

Mahdollisuus lausua mielipiteensä ja osallistua tuomioistuimen käsittelyyn

varsinaisista vaikutusmahdollisuuksista riippumatta on Tylerin mukaan

tärkeää asianosaisten oikeudenmukaisuuskokemusten kannalta varsinkin

silloin, kun oikeudenkäynti kokonaisuutena täyttää tietyt edellytykset.

Tuomioistuimen tulee ensinnäkin olla puolueeton, koska prosessiin osallistu-

minen tietoisena siitä, että tuomioistuin käsittelee asiaa puolueellisesti eikä

asianosaisen mielipide siitä syystä vaikuta käsittelyn lopputulokseen, mitä

todennäköisimmin vähentää asianosaisen mahdollisuutta nähdä käsittely

oikeudenmukaisena. Toiseksi asianosaisen prosessiosallistumisella on

itseisarvoa silloin, kun tuomioistuin toimii niin sanotusti ’hyvässä uskossa’,

ja asianosainen kokee tuomioistuimen pyrkivän hänen kanssaan samoihin,

yhteisiin päämääriin. Lisäksi mielipiteen lausuminen sekä kuulluksi tulemi-

nen myötävaikuttavat asianosaisen näkemykseen käsittelyn oikeudenmukai-

suudesta, mikäli asianosainen uskoo tuomioistuimen ottavan hänen mielipi-

teensä huomioon – huolimatta siitä, että mielipiteellä ei lopulta ole vaikutusta

lopputulokseen.22

Paitsi käsiteltävän asian laatu ja tuomioistuimen toimintatavat, menettelyl-

lisen oikeudenmukaisuuden merkitykseen ja yleensä tuomioistuimiin kohdis-

tuvaan luottamukseen vaikuttavat asianosaisen itsensä tausta ja ominaisuudet.

Taustatekijöistä todennäköisesti merkityksellisimpiä ovat ennen kaikkea

koulutus ja tulotaso sekä yleisemmin sosioekonominen asema. Lisäksi

merkityksellisiä ovat ikä ja sukupuoli.23 Keskeisiin taustatekijöihin on

joissakin menettelytutkimuksissa luettu myös asianosaisen sijoittuminen

ideologisella konservatiivi-liberaali -akselilla, mutta kyseinen jaottelu ei

sellaisenaan sovellu suomalaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen.24
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25 Tyler 1990, 123.

26 O’Barr & Conley 1988, 154–155, 159. (Käännös H.K.)

27 Termejä ’seikka’ ja ’tapahtuma’ ei tosin prosessioikeudessa ymmärretä toistensa

synonyymeiksi. ’Tapahtuma’ on riidan taustana oleva todellisuudessa tapahtunut muutos

– esimerkiksi tietty käyttäytyminen, teko tai laiminlyönti – jota koskevaan ’seikkaan’

prosessioikeudellinen väite viittaa. Näin ollen ’seikalla’ tarkoitetaan yleensä tapahtumaa

koskevaa väitettä. Laukkanen 1995, 127.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella oikeudenmukaisuuskokemuksen

kannalta on ensisijaisen tärkeää, minkälainen mielikuva asianosaisella on

ollut tuomioistuimista ennen arvioitavaa menettelyä, ja mitä odotuksia hän on

asettanut tuomioistuimelle25. Mikäli asianosainen esimerkiksi olettaa tuo-

mioistuinten kohtelevan asiakkaitaan epätasa-arvoisesti, hän todennäköisesti

myös arvioi varsinaista menettelyä tästä lähtökohdasta. Sama pätee tilantee-

seen, jossa asianosaisella on ennakko-odotuksia tuomioistuimen käsittelystä

tai käsittelyn lopputuloksesta. O’Barr ja Conley pitävät yhtenä tärkeimpänä

tuomioistuimeen tyytymättömyyden syynä asianosaisten epärealistisia

ennakko-odotuksia ja oletuksia tuomioistuinten mahdollisuuksista oikaista

tapahtunut vääryys. Joidenkin asianosaisten ”tyytymättömyys ei johdu siitä,

että he olisivat hävinneet juttunsa oikeudessa tai järjestelmä ei olisi toiminut

tehokkaasti mahdollisuuksiensa mukaan. Tyytymättömyys johtuu siitä, että

oikeusjärjestelmällä ei todellisuudessa ole niitä mahdollisuuksia, joita asian-

osaiset virheellisesti olettivat sillä olevan.”26

2.3 Totuuden löytyminen oikeusprosessissa

Totuuden löytymisessä siviiliprosessissa on kysymys asianosaisten todistelus-

sa esittämästä näytöstä ja tuomioistuimen suorittamasta näytön arvioinnista.

Materiaalisen totuuden voidaan katsoa löytyneen, mikäli tuomioistuimen

päätöksessään esittämät tosiseikkoja koskevat päätöksen faktaperustelut

vastaavat niin sanottua ulkoprosessuaalista tosiseikastoa eli sitä, mitä todelli-

suudessa on tapahtunut.27 Aineellisesti oikean ratkaisun tekeminen edellyttää

riidan aiheena olevien tapahtumien kulun selvittämistä vähintäänkin siinä

määrin, että tuomioistuin voi kyseisen tosiseikaston pohjalta tehdä lakiin

perustuvan päätöksensä. Todennäköistä kuitenkin on, että asianosaiset eivät

onnistu todistelullaan välittämään tuomioistuimelle täydellistä kuvaa tapahtu-

mien kulusta. Lisäksi voidaan olettaa, että asianosaisten välittämä näkemys

on subjektiivinen ja tarkoitettu tukemaan heidän esittämiään väitteitä sekä

vaatimuksia. Näin ollen asian absoluuttinen totuus ei ehkä tule ilmi, vaan
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28 Kuten Leppänen huomauttaa ”[a]bsoluuttinen totuus on kuitenkin erilaisten tosiasiallisten

rajoitusten vuoksi oikeudenkäynnissä saavuttamaton ideaali, joskin arkielämässä riittävään

varmuuteen voidaan päästä.” Leppänen 1998, 137.

29 Prosessiekonomialla tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan tuomioistuimen tulisi tehdä

materiaalisen oikeustilan kanssa yhtäpitävä ratkaisunsa lyhintä ja yksinkertaisinta tietä.

Jokela 1996, 143.

30 ”Asianmukainen todistelumenettely justifioi ja epäasianmukainen disjustifioi näytön

arvioinnin lopputulosta.” Leppänen 1998, 138.

31 Ervo 2003, 181.

tuomioistuin perustaa ratkaisunsa niin sanottuun muodolliseen tai prosessuaa-

liseen totuuteen.28

Prosessuaalisella totuudella tarkoitetaan sitä, mitä tuomioistuin katsoo

toteen näytetyksi – huolimatta siitä, että se ei välttämättä ole asian materiaali-

nen totuus. Prosessin ensisijaisena pyrkimyksenä on löytää päätöksen perus-

taksi asian materiaalinen totuus, mutta sekä faktisten rajoitusten että oikeudel-

listen intressien kuten prosessiekonomian vuoksi tuomioistuin joutuu todis-

tusharkinnassaan turvautumaan todennäköisyyksiin ja arkielämän kokemus-

sääntöihin.29 Lisäksi siviiliprosessissa asianosaiset itse päättävät, mitä todiste-

lua he esittävät väitteidensä tueksi, ja tuomioistuimen tulee perustaa ratkai-

sunsa ainoastaan asianosaisten toimittamaan todisteluun. Käytännössä näytön

arviointi muodostunee erittelemättömästä tai tiedostamattomasta ajatusproses-

sista, joka ei perustu yksin matemaattiseen tai kaavamaiseen todisteiden

arvotukseen eikä toisaalta tuomareiden mielivaltaan vaan kokonaisvaltaiseen

– loogiseen, analyyttiseen ja ehkä intuitiiviseenkin – tosiseikkojen punnin-

taan. Asian materiaalisen totuuden saavuttamattomuus ei kuitenkaan tee

lopputuloksesta vähemmän oikeudenmukaista, mikäli prosessuaaliseen

totuuteen on päästy asianmukaisen todistelumenettelyn kautta.30 Lisäksi

olennaista on, että tuomioistuin päätöksensä perusteluissa ilmoittaa OK 24

luvun 4 §:n mukaisesti, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu

perustuu. Kuten Ervo toteaa, huolellisesti laaditut näyttöperustelut ovat

erityisesti vapaassa todisteiden harkinnassa tärkeä oikeusturvan tae31.

2.4 Lakimiesavustajan rooli oikeusprosessissa

Lakimiehillä voi olla asian käsittelyssä monia erilaisia rooleja, joita kyselyyn

vastanneet muutoksenhakijat eivät välttämättä ole tiedostaneetkaan. Ervasti

on löytänyt avustajille neljä eri tehtävää, joita avustajat suorittavat konflikti-

tilanteen laadusta riippuen. Ensinnäkin lakimiehet toimittavat asiakkaalleen
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32 Ervasti 2004, 64.

33 Tarkemmin ”access to justice” -suuntauksesta ks. Ervasti 2004, 27–30.

34 Lakimiesavustajien rooli esimerkiksi amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä on luultavasti

vielä merkittävämpi kuin Suomessa. Laajassa haastatteluihin perustuvassa amerikkalaistut-

kimuksessa havaittiin, että asianosaiset perustavat ennakko-odotuksensa suurelta osin

ensinnäkin sille, onko heillä lainkaan lakimiesavustajaa, ja toiseksi sille, miten pätevä

heidän avustajansa on. Monet tutkimukseen osallistuneet kokivat, että riita-asiaa ei ilman

lakimiesavustajaa todennäköisesti kannata viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi ollenkaan.

Jotkut vastaajista olivat lisäksi sitä mieltä, että avustajan täytyy olla hyvä – toivotun

lopputuloksen saaminen esimerkiksi julkisen oikeusavustajan avustamana olisi epätodennä-

informaatiota käsiteltävää asiaa määrittävistä oikeusnormeista, oikeuskäsitte-

lystä yleisemmin ja erilaisista lopputulosvaihtoehdoista. Informaatiofunktioon

liittyy läheisesti myös lakimiesten tehtävä toimia oppineena, joka selvittää

asiakkaalleen käsittelyssä noudatettavia oikeita menettelytapoja. Kolmannek-

si lakimiehet toimivat neuvonantajana auttaen osapuolia näkemään todelliset

intressinsä asiassa. Konfliktin laadusta riippuen lakimiehet voivat lisäksi olla

asianosaisen apuna esimerkiksi sovittelutilanteessa neuvottelijana.32

Lakimiehillä on kuitenkin oma merkityksellinen roolinsa jo konfliktien

muotoutumisessa. Monesti lakimiehiä on pidetty eräänlaisina portinvartijoina,

jotka valikoivat ajamansa asiat sen mukaisesti, mitä on kannattavaa viedä

tuomioistuimeen. Näin ollen on pitkälti – vaikka ei tietenkään täysin –

lakimiesten ratkaistavissa, millaisia asioita tuomioistuimissa käsitellään.

Saman voidaan olettaa pätevän sekä alioikeuksiin että muutoksenhaku-

tuomioistuimiin. 

Asianosaisten tuomioistuinkokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa on

huomattu, että asianosaiset näkevät selkeän korrelaation pätevän laki-

miesavun ja mieluisan lopputuloksen saamisen välillä. Samalla tavoin

erilaisissa access to justice -tutkimuksissa on nostettu esiin kysymys heikom-

min toimeentulevien yhteiskuntaluokkien mahdollisuuksista saada pätevää

lakimiesapua oikeusongelmiensa hoitamiseen.33 Enemmistö lakimiesapua ja

proseduraalista oikeudenmukaisuutta tarkastelevista tutkimuksista on kuiten-

kin tehty angloamerikkalaisen oikeusjärjestelmän piirissä, minkä vuoksi ne

kuuluvat suomalaisesta tai mannereurooppalaisesta oikeusjärjestelmästä

poikkeavaan menettelyyn ja kaikkiaan melko erilaiseen tuomioistuinkulttuu-

riin. Verratessa kyseisten tutkimusten tuloksia muutoksenhakututkimuksen

aineistoon on kuitenkin ilmeistä, että asianosaiset sekä suomalaisessa että

angloamerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä perustelevat päätöstään hankkia

lakimiesavustaja hyvin samalla tavalla. Selkeä enemmistö tutkimuskyselyn

vastaajista koki tarvitsevansa avustajan prosessi- ja substanssilainsäädännön

asiantuntijaksi ja/tai toivotun lopputuloksen varmistamiseksi.34
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köistä. Ewick & Silbey 1998, 152–155. 

35 Ervasti 2004 391–393; Ervasti & Kallioinen 2003, 88–89; Haavisto 2002, 28–29; Tyler

1990, 117.

36 Muutoksenhakijakyselyn tulokset tukevat kyseistä oletusta. Ks. kohta ’Ratkaisun

lopputuloksen epäoikeudenmukaisuus’ 4.4.1.

Asianosaisten asemaa oikeusprosessissa käsitelleissä tutkimuksissa on

huomattu, että oikeusprosessilla on niin sanottujen perinteisempien tehtävien

– kuten oikeussuojan antamisen, käyttäytymisen ohjaamisen sekä konfliktin-

ratkaisun – lisäksi myös tietynlainen terapeuttinen asianosaisten tunteiden

käsittelyyn liittyvä tehtävä. Tämä tehtävä huomioon ottaen oletettavaa on, että

asianosaiset ovat tyytyväisempiä oikeusprosessiin kokonaisuutena, jos he

ovat saaneet mahdollisuuden ”purkaa tunteitaan” ja tulla kuulluksi.35 Näin

ollen voitaisiin myös päätellä, että asianosaiset, jotka kokevat tulleensa

kuunnelluksi ja ymmärretyksi lakimiehensä taholta, ovat myös tyytyväisem-

piä prosessiin kokonaisuutena.

Lakimiehen ennakkoarviolla jutun lopputuloksesta on merkittävä rooli

tarkasteltaessa hänen asiakkaansa tyytyväisyyttä oikeuskäsittelyyn ja etenkin

käsittelyn lopputulokseen. Oletettavaa on, että neuvottelut lakimiehen kanssa

ennen asian viemistä tuomioistuimeen ja yhteydenpito lakimieheen tuomiois-

tuinkäsittelyn aikana vaikuttavat asianosaisen näkemykseen tuomioistuimen

toiminnasta. Lakimiehen antaman positiivisen ennakkoarvion jutun lopputu-

loksesta voidaan olettaa muodostavan asianosaiselle odotuksia, joiden

täyttyminen tuomioistuimen ratkaisussa edesauttaa myönteisen kuvan muo-

dostumista tuomitsemistoiminnasta. Jos tuomioistuimen päätös ei kuitenkaan

vastaa lakimiehen ennakkonäkemystä asiasta, ja asianosainen pettyy, mielipi-

de tuomioistuimen menettelystä on hyvin todennäköisesti päinvastainen. 

Hovioikeuden muutoksenhakijoilta kysyttiin tutkimuksessa heidän koke-

muksiaan lakimiesavustajien käyttämisestä myös siksi, että oikeudenkäynnin

asianosaisten kokemuksen oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeudenmukaisuu-

desta voidaan olettaa juontuvan tuomioistuimen toiminnan lisäksi näkemyk-

sistä asianosaisen oman avustajan ja vastapuolen asiamiehen toiminnasta.36

Oikeudenmukaisuuden kokemuksen vahvistamiseksi ei riitä, että avustaja

pelkästään ajaa päämiehensä asiaa, vaan avustajien pitäisi myös olla helposti

lähestyttäviä, vastaanottavia ja empaattisia. Asiakkaan tyytyväisyyden

kannalta olennaista on etenkin se, että avustaja kuuntelee ja ottaa huomioon

asiakkaansa näkemyksiä asiasta sekä sen käsittelystä – huolimatta siitä, että

asiakkaan mielipiteet eivät aina ole oikeudellisesti relevantteja. Asianosaisen

tyytyväisyys avustajan pätevyyteen tai asianajon oikeudenmukaisuuteen
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37 Felstiner 1998, 55.

38 Lakimiesten ja heidän asiakkaidensa välisten keskustelujen tutkimista ja raportoimista on

perinteisesti vähentänyt kyseisen suhteen luottamuksellisuus ja asianajajien vaitiolovelvolli-

suus. Tehdyissä tutkimuksissa on tullut ilmi, ettei lakimiehen rooli päämiehensä asian ja

substanssilainsäädännön ”yhdistäjänä” ole neutraali tai objektiivinen. (Esim. Sarat &

Felstiner 1988, 737–769) Lakimiehen ylivertaisuus oikeudellisena asiantuntijana asettaa

osapuolet lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan, jossa vallankäyttö erilaisten tietoisten tai

tiedostamattomien päämäärien saavuttamiseksi on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan

tarkoita, että lakimiehet eivät pyrkisi objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Asianajo

edellyttää lakimiehen oikeudellisen asiantuntemuksen hyödyntämistä, mikä toisin sanoen

tarkoittaa myös tosiseikkojen ja normien soveltamista sekä tosiseikkojen uudelleen

konstruoimista käyttäen oikeudellista erikoissanastoa. Oikeudellisin termein kerrottu ja

oikeudellisesti relevantteihin tosiasioihin rajoittuva tapahtumankuvaus saattaa sisältää

sellaisia piirteitä, joita asianosainen itse ei tunnista tai ole valmis hyväksymään. 

39 Viitanen 1999, 219–220.

vastaavasti vähenee, jos avustajan koetaan toimivan ensisijaisesti oman

taloudellisen etunsa saavuttamiseksi37.

Tutkittaessa asiakkaan tyytyväisyyttä avustajansa toimintaan ja tyytyväi-

syyden tai tyytymättömyyden vaikutusta asianosaisen mielipiteeseen oikeu-

denkäyntimenettelyn oikeudenmukaisuudesta on otettava huomioon, että

asianosaiset saattavat kohdistaa epärealistisia odotuksia paitsi tuomioistui-

meen myös lakimieheensä. Keskeinen osa oikeudenkäyntiasiamiesten ammat-

titaitoa on nimenomaan taito erottaa asiakkaansa kertomasta oikeudellisesti

relevantit seikat ja yhdistää ne asiaa koskevaan lainsäädäntöön sekä arvioida

eri lopputulosvaihtoehtoja.38 Lakimiehen näin tehdessä asiakas saattaa

kuitenkin tulkita toiminnan omien mielipiteidensä väheksymiseksi, koska

hänelle itselleen ehkä kaikkein merkityksellisimmät seikat ja näkökohdat

onkin jätetty huomiotta. 

Ensisijaisen tärkeä osa oikeusturvaa on kaikkien mahdollisuus saada

oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskeva riita puolueettoman tuomioistui-

men ratkaistavaksi. Lakimiehen palkkaaminen avustajaksi oikeudenkäyntiin

puolestaan lisää merkittävästi oikeudenkäynnistä koituvia kuluja. Oikeus-

suojan tehokkaan toteuttamisen kannalta olisikin tärkeää, että oikeudenkäyn-

tiä ei järjestettäisi – tai koettaisi – niin vaikeaksi, että avustajan palkkaaminen

olisi välttämätöntä. Toisaalta mahdollisuus lakimiesapuun on yksi osa

oikeusturvaa. Vähintäänkin asioissa, joissa asianosaisen intressi on melko

pieni, asianosaisen pitäisi kuitenkin pystyä osallistumaan prosessiin ilman

avustajaa. Oikeusturvaa tulisi ajatella ensisijaisesti asianosaisen näkökulmasta

eikä niinkään tuomioistuimen työmäärää silmällä pitäen. Näin ollen myös

asioita, joissa asianosaisen intressi on melko pieni, täytyisi tarvittaessa voida

tuoda tuomioistuimen käsiteltäväksi.39 Muutoksenhakijoista koostuvan
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40 Muutoksenhausta ks. Leppänen & Välimaa 1998.

41 Myös menettelyn aikana tehdyt prosessiratkaisut ovat pääsääntöisesti valituskelpoisia,

mutta niihin haetaan muutosta pääasiaratkaisusta valittamisen yhteydessä.

tutkimusaineiston pohjalta ei voida arvioida sitä, miten paljon mahdollisista

tuomioistuinriidoista karsiutuu jo ennen valituksen tekemistä käsittelyn

kustannusten vuoksi. Koska vain hyvin harvat tutkimuskyselyyn vastanneista

olivat ryhtyneet asiansa käsittelyyn ilman lakimiesavustajaa, voidaan kuiten-

kin päätellä, että avustajan palkkaaminen nähdään eräänlaisena edellytyksenä

oikeusprosessiin osallistumiselle. 

2.5 Muutoksenhakujärjestelmä

Hovioikeudet toimivat suomalaisessa muutoksenhakujärjestelmässä ensim-

mäisenä muutoksenhakuasteena tavallisissa riita-asioissa. Tämä tarkoittaa

sitä, että instanssijärjestyksen periaatteen mukaisesti ne ottavat vastaan

valituksia yleisten alioikeuksien eli käräjäoikeuksien ratkaisuista. Asia voi

pääsääntöisesti tulla vireille hovioikeudessa ainoastaan muutoksenhaun

kautta. Lukuun ottamatta muutamia poikkeuksellisia asiaryhmiä, asia tulee

hovioikeuden käsiteltäväksi vain valituksen kautta, joka on ainoa varsinainen

muutoksenhakukeino, jolla asia siirtyy ylempään oikeusasteeseen. Varsinai-

siin muutoksenhakukeinoihin luetaan yleensä myös takaisinsaanti yksipuoli-

seen tuomioon, mutta sitä haetaan hovioikeuden asemesta asian käsitelleessä

käräjäoikeudessa.

Muutoksenhakukeinojen luokitteluun varsinaisiksi ja ylimääräisiksi liittyy

myös kysymys muutoksenhaun alaisen ratkaisun lainvoimaisuudesta. Ratkai-

suun, joka on tullut lainvoimaiseksi – esimerkiksi valituksen määräajan

päätyttyä – ei voida hakea muutosta varsinaisella muutoksenhaulla eli valitta-

malla. Lainvoimaisuus tarkoittaa, että asia on lopullisesti ratkaistu eikä se ole

enää vireillä tuomioistuimessa. Tästä syystä muutoksenhaku lainvoimaiseen

ratkaisuun edellyttää uuden oikeudenkäynnin aloittamista ja tulee kyseeseen

vain poikkeuksellisessa tilanteessa. Ratkaisu on myös voinut tulla yksipuoli-

sesti tai osittain lainvoimaiseksi, jos vain toinen asianosaisista on hakenut

muutosta tai jos muutosta on haettu vain osaan ratkaisua.40

Pääsääntöisesti käräjäoikeuden lopulliseen ratkaisuun saadaan hakea

muutosta määräajan sisällä.41 Muutoksenhaku tapahtuu ensin ilmoittamalla

asian käsitelleelle tuomioistuimelle tyytymättömyys annettuun ratkaisuun

(OK 25:5) ja sen jälkeen toimittamalla valituskirjelmä kyseisen tuomioistui-

men kansliaan (OK 25:12). Lokakuun 2003 alussa voimaan tulleen seulonta-
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menettelyn (OK 26:2) mukaisesti hovioikeus päättää valituskirjelmän saa-

tuaan, otetaanko valitus tutkintaan kokonaisuudessaan vai esimerkiksi vain

tietty osa valituksesta. Hovioikeus voi myös seulontamenettelyssä päättää,

ettei valituksen tutkimista jatketa. Aikaisemmin hovioikeuden täystutkintaan

etenivät lähtökohtaisesti kaikki valitukset lukuun ottamatta asioita, joita

koskee prosessi- tai substanssilainsäädäntöön kirjattu nimenomainen muutok-

senhakukielto.

Valituksen vastaanotettuaan hovioikeus ensimmäiseksi tarkastaa, että

valitus täyttää lain (OK 25:15–16) vaatimukset. Puutteellinen – oikeuden-

käynnin perustaksi kelpaamaton – ja täydentämätön valitus on jätettävä

tutkimatta. Näin on toimittava myös silloin, jos valituksen tutkimiselle on

jokin muu ilmeinen este kuten esimerkiksi muutoksenhakijan valitusoikeuden

puute. Mikäli valitusta ei jätetä tutkimatta valituksen puutteellisuuden vuoksi,

asia etenee seulontamenettelyyn. Valitus voidaan seulontamenettelyssä jättää

vaille enempää tutkintaa, jos valitus ei edellytä käräjäoikeuden vastaanotta-

man todistelun uskottavuuden arviointia eikä uuden todistelun vastaanotta-

mista hovioikeudessa. Edellytyksenä ovat myös, että käräjäoikeus ei ole

tehnyt virhettä ratkaisussaan tai menettelyssään, eikä asianosaisen oikeustur-

va edellytä valituksen käsittelemisen jatkamista.

Jos hovioikeus seulontamenettelyssä päättää jatkaa asian tutkimista,

tuomioistuimen tulee pyytää vastaus valituksen vastapuolelta. Tarvittavan

aineiston kerättyään hovioikeus jatkovalmistelee asian kirjallisesti tai pyytää

asianosaiset valmistelevaan istuntoon. Asia voidaan ratkaista valmistelun

jälkeen kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella, ellei varsinaista

suullista pääkäsittelyä tarvitse toimittaa. Pääkäsittelyssä hovioikeus voi kuulla

asianosaisia, todistajia, asiantuntijoita, ja vastaanottaa muuta selvitystä.

Ratkaisussaan hovioikeus ottaa huomioon oikeudenkäyntiaineistona vain sen

aineiston, joka on esitetty pääkäsittelyssä. Näin ollen ainoastaan sen uusimi-

nen, mitä on lausuttu käräjäoikeudessa, ei ole riittävää hovioikeuden pääkäsit-

telyssä. Hovioikeus voi ratkaisullaan muuttaa käräjäoikeuden päätöstä tai sen

perusteluja, säilyttää käräjäoikeuden ratkaisun ennallaan tai tietyissä tilan-

teessa palauttaa asian käräjäoikeuden käsittelyyn.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14–15 §:n mukaisesti hovioikeuden on

toimitettava käsiteltävässä asiassa pääkäsittely, mikäli joku seuraavista

seikoista sitä edellyttää. Pääkäsittely on riita-asiassa järjestettävä asianosainen

sitä vaatiessa paitsi silloin, kun 1) dispositiivisessa asiassa vastapuoli on

myöntynyt valittajan vaatimuksiin; 2) pääkäsittelyä vaativa asianosainen on

tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun, eikä ratkaisua muuteta hänen vahingok-

seen; 3) valitus on selvästi perusteeton; 4) ratkaistavana on ainoastaan

oikeudenkäyntiä koskeva kysymys; tai 5) pääkäsittelyn toimittaminen olisi

muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Riippumatta asianosaisen vaatimuksesta
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42 Ks. kohta ’Perustuslain oikeusturvatae’ 2.1.

43 Ekbatani (26.5.1988, A 134) ja Helmers (29.10.1991, A-212A). Ks. myös Håkansson &

Sturesson (21.2.1990, A171-A), josta käy ilmi, että suullinen käsittely on pääsääntöisesti

järjestettävä myös muutoksenhakutuomioistuimessa, mikäli jokin oikeudenkäynnin

erityispiirre ei tee käsittelyä tarpeettomaksi. Håkansson & Sturesson -tapauksessa ihmisoi-

keuskomissio oli sillä kannalla, että jutussa olisi joka tapauksessa pitänyt järjestää suullinen

käsittely, mutta ihmisoikeustuomioistuin katsoi prosessin erityispiirteet huomioon ottaen

osapuolten luopuneen oikeudestaan suulliseen käsittelyyn.

44 Seulontamenettelyn perustuslainmukaisuudesta ks. PeVL 35/2002 vp., 3–4.

45 Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita asioissa, joissa hovioikeus toimii ensimmäisenä

oikeusasteena (OK 30:2.2).

pääkäsittelyn järjestämiseksi käsittely on toimitettava, mikäli kyse on käräjä-

oikeuden vastaanottaman näytön uskottavuuden arvioinnista tai hovioikeu-

dessa ensi kertaa esitettävästä uudesta suullisesta todistelusta. 

Hovioikeuksien velvollisuutta järjestää suullinen pääkäsittely riita- tai

hakemusasiassa sääntelee myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla.42

Yleisluontoisuutensa vuoksi 6 artiklasta on melko vaikea päätellä, mitä

edellytyksiä säännös itsessään asettaa oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille

ja suullisen käsittelyn järjestämiselle. Varsinaisen sisältönsä 6 artikla on

saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön kautta. Ihmisoikeus-

tuomioistuimen ennakkoratkaisut nimenomaan riita-asioiden muutoksenhaus-

sa ovat kuitenkin vähäisiä, minkä vuoksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

vaatimuksia kyseisellä osa-alueella on tarvinnut etsiä rikosasioiden muutok-

senhakua koskevista ratkaisuista.43 Muutoksenhakutuomioistuimen edellytyk-

set näytön uudelleen arvioimiseen kirjallisessa menettelyssä ovat joka tapauk-

sessa yhtäläiset huolimatta siitä, onko kyseessä riita- vai rikosasia.

Suomen perustuslain mukaisesti asianosaisella pitää olla oikeus hakea

muutosta häntä itseään koskevaan päätökseen. Tämän vuoksi seulontamenet-

telyssä karsittavien valitusten seulonnan täytyy olla hyvin perusteltua.44

Lisäksi huomattava enemmistö hovioikeuksien ratkaisuista jää lopulliseksi,

koska korkeimman oikeuden osalta on voimassa valituslupajärjestelmä.45

Valituslupajärjestelmän tavoitteena on keskittää korkeimman oikeuden

resursseja ensiksikin asioihin, joilla on ennakkotapausarvoa tai joissa valitus-

luvan myöntämiselle on aikaisempaan oikeudenkäyntimenettelyyn tai oikeu-

denmukaisuuden toteutumiseen liittyvä muu painava syy (OK 30:3).

Yleisten alioikeuksien ratkaisuista saa valittaa vain se, joka on käsitellyssä

riita- tai rikosasiassa ollut asianosainen. Asianosaisia ovat riita-asiassa

kantaja, vastaaja tai niin sanottu itsenäinen väliintulija (OK 18:10) ja ri-

kosasiassa syytetty, asianomistaja tai virallinen syyttäjä. Lisäksi muutoksen-
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46 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 381/2003.

47 OK 26 luku 1 § Hovioikeuden tutkimisvallasta.

48 OK 5 luvun 19 §:n neljäs kohta voidaan Hallituksen esityksen perusteella nähdä erään-

laisena yleissäännöksenä, jonka mukaisesti sovinnollista ratkaisua pitäisi etsiä tiettyjen

riitaisten kysymysten osalta myös niin sanotuissa indispositiivisissa riita-asioissa, joissa

sovinto ei ole sallittu. HE 15/1990 vp. 64. Sen sijaan 26–27 §:n sovintoehdotus ja sovinnon

vahvistaminen tulevat kyseeseen vain dispositiivisissa riita-asioissa. Sovintoa edistäessään

tuomarin täytyy kiinnittää erityistä huomiota asianosaisten tahtoon, asian laatuun sekä

muihin seikkoihin. Sovintoehdotus tulee Hallituksen esityksen mukaisesti tehdä vain

silloin, kun molemmat asianosaiset sitä haluavat. HE 79/1993 vp. 20.

Dispositiivisella periaatteella viitataan asianosaisten määräysvaltaan oikeudenkäynnissä.

Dispositiivisissa riita-asioissa asianosaisen päätettävissä on, mitä oikeussuojakeinoja hän

haluaa käyttää ja missä laajuudessa. Myös indispositiivisissa asioissa, joihin liittyy tietty

julkinen intressi, noudatetaan asianosaisen määräämisperiaatetta siinä määrin, että asia voi

tulla vireille tai jatkua muutoksenhakuasteessa vain asianosaisen aloitteesta, eikä tuomiois-

haun edellytyksenä on muutoksenhakuintressi eli toisin sanoen se, että

muutoksenhaun tarkoituksena on muuttaa oikeudellista ratkaisua muutoksen-

hakijan eduksi. Muutoksenhakijan vastapuoli voi myös tyytymättömyyttään

ilmoittamatta tehdä vastavalituksen käräjäoikeuden tuomiosta (OK 25:14)

edellyttäen, että kaikkia kyseisen asianosaisen vaatimuksia ei hyväksytty

käräjäoikeudessa. Muutoksenhaku ei nykyisin tule kyseeseen, jos asiassa on

vahvistettu sovinto.

Suomessa ei ennen lokakuussa 2003 voimaan tullutta uudistusta46 tunnettu

niin sanottua vastavalitusoikeutta. Vastavalituksella tarkoitetaan valitusta,

jonka valittajan vastapuoli voi tehdä vielä varsinaisen valitukselle asetetun

määräajan jälkeen ilmoittamatta tyytymättömyyttään käräjäoikeuden tuo-

mioon. Vastavalitusoikeus edesauttaa käräjäoikeudessa suureksi osaksi

voittaneen osapuolen oikeusturvan tehokasta toteutumista, koska sen myötä

hovioikeus voi tutkia asian koko laajuudessaan ja tehdä ratkaisussaan tarpeel-

lisiksi katsomansa muutokset asianosaisten vaatimistaakan estämättä. Myös

kummankin osapuolen valittaessa hovioikeus on ratkaisussaan sidottu siihen,

mitä asianosaiset valituksessaan vaativat.47 Vastavalituksen myötä ylempi

tuomioistuin kuitenkin voi muuttaa alemman tuomioistuimen ratkaisua

vastavalituksen tehneen asianosaisen eduksi ja alkuperäisen muutoksenhaki-

jan vahingoksi. Käytännössä vastavalitusoikeuden vaikutus kuitenkin liittyy

lähinnä rikosasioihin.

Vuoden 1993 joulukuussa voimaan tulleiden siviiliprosessisäännösten

mukaisesti tuomarin tulisi menettelyssä toimia asiassa sovinnollista ratkaisua

edistävällä tavalla. Tuomarin tulisi ensinnäkin valmistelussa selvittää, onko

asiassa edellytyksiä sovinnolle (OK 5:19,4) ja toiseksi pyrittävä dispositiivi-

sissa riita-asioissa saamaan asianosaiset sopimaan asia (OK 5:26).48 Tuomari
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tuin voi tuomiossaan määrätä enemmän kuin mitä asianosainen on vaatinut. Lappalainen

1995, 85–90; Ervasti 2004, 232–233.

49 Hallituksen esityksessä (HE 114/2004 vp.) lisäksi ehdotetaan uuden sovittelumenettelyn

omaksumista riita-asioiden oikeudenkäyntiin. Ehdotettu sovittelu perustuisi asianosaisten

vapaaehtoisuuteen ja aloitettaisiin varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyinen sovinnollisen

ratkaisun mahdollisuuksien selvittäminen. Hallituksen esitys on tällä hetkellä lakivaliokun-

nan käsittelyssä.

50 Lappalainen 1994, 126.

voi lisäksi tehdä asianosaisille sovintoehdotuksen (OK 5:26,2) tai vahvistaa

heidän tekemänsä sovinnon (OK 5:27).49

Monesti riita-asia tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen,

kun asianosaiset ovat tuloksetta pyrkineet sopimaan asian. Valmistelussa

pitäisi kuitenkin varmistua siitä, että molemmat tai kaikki asianosaiset

tiedostavat ja ovat todella ymmärtäneet riitaista asiaa koskevat seikat, vasta-

puolen vaatimukset sekä vaatimusten perusteet. Tällä tavoin tuomioistuin voi

varmistua siitä, että sovinnon mahdollisuutta ei ole ja edetä ratkaisemaan

asian tuomiolla. Sovinnon mahdollisuus voi olla sopivinta tuoda esille

valmisteluvaiheen loppupuolella, jolloin asianosaisilla pitäisi olla melko

perusteelliset näkemykset toistensa vaatimuksista ja oikeudenkäynnin etene-

misestä. Selkeän kuvan muodostaminen erilaisista etenemisvaihtoehdoista luo

asianosaisille edellytykset verrata eri menettelytapojen etuja tai toisaalta

arvioida niihin sisältyviä riskejä.50



1 Tilastokeskus (http://statfin.stat.fi)

3 TILASTOTIETOJA MUUTOKSENHAUSTA
HOVIOIKEUKSIIN

3.1 Valitukset hovioikeuksiin
Suomi on jaettu kuuteen hovioikeuspiiriin, joita ovat Helsingin, Itä-Suomen,
Kouvolan, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hovioikeuspiirit. Vuonna 2003
hovioikeudet vastaanottivat yhteensä 12 494 valitusta ja käsittelivät loppuun
12 416 asiaa. Vastaanotetuista valituksista 4 090 eli noin kolmannes koski
siviiliasioita. Siviiliasioista riita-asioita oli runsas puolet (2 246) ja hake-
musasioita vastaavasti vajaa puolet (1 786). Hovioikeuksiin saapuneiden ja
niissä ratkaistujen asioiden määrät hovioikeuspiireittäin ilmenevät kuviosta 2.
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Kuvio 2  Hovioikeuksiin vuonna 2003 saapuneet siviiliasiat hovioikeuksittain

Valituksista useampi kuin joka kolmas (N=1 584) tehtiin Helsingin hovioikeu-
teen. Asiamäärältään suurempiin hovioikeuksiin lukeutuvat myös Turun ja
Vaasan hovioikeudet, joiden piirissä tehtiin yhteensä 37 prosenttia (N=1 495)
kaikista vuoden 2003 valituksista. Neljännes valituksista (N=1 011) kuului
Kouvolan ja Itä-Suomen hovioikeuksien tuomiopiiriin sekä asiamäärältään
pienimpään Rovaniemen hovioikeuteen. Viimeiset kolme hovioikeutta
vastaanottivat noin 200–400 valitusta vuodessa. Vuonna 2003 hovioikeuksissa
käsiteltiin loppuun yhteensä 4 156 siviilioikeudellista asiaa.1 

Tässä tutkimuksessa käsiteltävään siviilioikeudelliseen aineistoon sisältyy
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2 Ryhmä ”muut siviiliasiat” ei sisälly hovioikeuksien työtilastoja ja loppuratkaisuja
esittäviin kuvioihin. Hovioikeuksia koskevat tilastotiedot ovat peräisin Tilastokeskuksesta,
kun taas asiaryhmäjako perustuu Turun yliopiston arkiston kategorioihin. Näin ollen
kaikkien paitsi erikseen mainittujen asiaryhmien (velkajärjestelyasioiden, perhe- ja
perintöasioiden sekä työoikeus- ja huoneenvuokra-asioiden) liittäminen ryhmään ”muut
siviiliasiat” antaisi vääränlaisen kuvan hovioikeuksien käsittelyistä suhteessa tutkimusai-
neistoon.

3 Velkajärjestelyasioiden luonne niin sanottuina joko-tai -asioina vaikuttanee tähän.
Siviiliasioissa yleisesti asianosainen voi tyytyä käräjäoikeuden ratkaisuun huolimatta siitä,
että vain osa hänen vaatimuksistaan hyväksyttiin. Velkajärjestelyasioissa käräjäoikeuden
kielteinen päätös esimerkiksi velkajärjestelyn aloittamista koskevassa hakemuksessa
tarkoittaa asianosaiselle kokonaan epäedullista päätöstä.

hovioikeuksien käsittelemistä asiaryhmistä viisi: yksityishenkilöiden velkajär-
jestelyä koskevat asiat, työoikeudelliset ratkaisut ja huoneenvuokra-asiat sekä
perhe- ja perintöoikeudelliset asiat. Lisäksi aineistoon kuuluu ryhmä ”muut
siviiliasiat”, joka koostuu muun muassa vahingonkorvausasioista sekä
kiinteistön ja irtaimen kauppaa koskevista ratkaisuista.2 Noin neljännes
tutkimuksessa tarkasteltavista tapauksista on käsitelty alioikeudessa hake-
musasiana. Asiaryhmistä hakemusasioita on etenkin yksityishenkilön velka-
järjestelyä koskevissa sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa tapauksissa.

Lukumäärällisesti eniten valituksia tehtiin vuosina 1999–2002 yksityishen-
kilöiden velkajärjestelyä koskevissa hakemusasioissa.3 (Poikkeuksena tähän
olivat Helsingin hovioikeuspiirissä tehdyt työoikeutta koskevat valitukset.)
Vuoteen 2002 saakka lähes puolet hakemusasioita koskevista valituksista
koski velkajärjestelyä. Vuonna 2003 yhteenlasketut työoikeudellisissa
asioissa tehdyt valitukset kuitenkin ylittivät velkajärjestelyihin liittyvät
valitukset. Työoikeudellisten asioiden muutoksenhaku muodosti reilun
viidenneksen kaikista riita-asioissa tehdyistä valituksista. 

Määrällisesti vähiten valituksia tehtiin sekä riita- että hakemusasioissa
perintöä tai testamenttia koskevissa jutuissa. Yhteenlaskettuna perintöoikeu-
delliset asiat muodostivat hieman alle 3 prosenttia kaikista siviiliasioissa
tehdyistä valituksista. Vuonna 2003 huoneenvuokra-asioihin liittyvät valituk-
set muodostivat hieman alle kymmenyksen riita-asioiden ja 5 prosenttia
kaikkien siviilijuttujen valituksista. Noin yksi kymmenestä siviiliasiassa
tehdystä valituksesta koski perheoikeudellisia riita- ja hakemusasioita. Riita-
asioiden muutoksenhausta vain 6 prosenttia liittyi perheoikeudellisiin kysy-
myksiin, kun taas vastaava osuus hakemusasioissa oli noin kaksikymmentä
prosenttia. 

Kun tarkastellaan kysymystä siitä, kuinka paljon käräjäoikeuksien tuo-
mioista valitetaan, siviiliasiat on hyödyllistä erotella yhtäältä riita-asioihin ja
toisaalta hakemusasoihin. Kuten kuviosta 3 ilmenee, riita-asioissa on selvästi
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korkeampi valitusprosentti kuin siviiliasioissa keskimäärin. Vastaavasti
hakemusasioissa valitetaan harvemmin kuin yhdessä kahdestakymmenestä
tapauksesta. Valitusprosentilla tarkoitetaan tässä yhteydessä valituksenalais-
ten päätösten osuutta kaikista alioikeuksien tekemistä ratkaisuista kyseisessä
asiaryhmässä. Valitusten osuus kaikista valituskelpoisista päätöksistä vaihte-
lee huomattavasti asiaryhmästä riippuen. Eniten valituksia tehdään perintöä
tai testamenttia koskevissa riita-asioissa, vähiten perhettä koskevissa hake-
musasioissa. Hakemusasioissa yksityishenkilöiden velkajärjestelyyn liittyen
tehdään selvästi eniten valituksia. 
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Kuvio 3 Valitusten osuus kaikista yleisten alioikeuksien ratkaisuista siviiliasioissa
1995–2003

Vuosina 1999–2002 hovioikeuksien yhteenlaskettu valitusprosentti perintöoi-
keudellisissa riita-asioissa oli 49. Valitusten osuus perintöoikeudellisissa
asioissa on kuitenkin pienentynyt ja oli vuonna 2003 noin 44 prosenttia.
Eniten perintöä tai testamenttia koskevista päätöksistä valitettiin Turun
hovioikeuspiirissä (58 prosenttia vuonna 2003) ja vähiten Rovaniemen
hovioikeuspiirissä (30 prosenttia). Seuraavaksi suurin keskimääräinen
valitusprosentti oli työ- ja perheoikeudellisissa riita-asioissa. Eniten valituksia
työ- ja perheoikeusasioissa tehtiin vuosina 1999–2003 Turun hovioikeuspii-
rissä, missä perheoikeusasioissa muutosta haettiin joka neljänteen ratkaisuun
ja työoikeudellisissa asioissa useampaan kuin joka kolmanteen alioikeuksien
päätöksistä. 

Vuoteen 2003 saakka vähiten työoikeutta koskevia valituksia tehtiin Itä-
Suomen hovioikeuspiirissä, missä ratkaisuun haettiin muutosta suunnilleen
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4 Seulontamenettelystä ks. kohta ’Muutoksenhakujärjestelmä’ 2.5.

joka viidennessä tapauksessa. Vuonna 2003 työoikeudellisten valitusten
osuus Itä-Suomen hovioikeudessa kuitenkin kasvoi lähes 40 prosenttiin.
Vastaavasti Vaasassa ja Rovaniemellä tehtiin suhteellisesti vähiten perheoi-
keutta koskevia valituksia. Huoneenvuokra-asioissa valitusten suhteellinen
osuus vaihteli vuonna 2003 huomattavasti Rovaniemen neljästä prosentista
Helsingin 27 prosenttiin. Myös Turun hovioikeuspiirissä valitettiin lähes
viidenneksessä kaikista huoneenvuokra-asioista. Huoneenvuokra-asioita on
kuitenkin määrällisesti niin vähän, että valitusprosentti voi vaihdella suuresti-
kin hovioikeuksittain ja vuosittain. 

Hakemusasioiden keskimääräinen valitusprosentti oli suunnilleen kaksi
kaikissa hovioikeuksissa. Alioikeuden tekemistä lapsia tai avioliittoa koske-
vista ratkaisuista valitettiin vain noin joka sadannessa jutussa, mutta yleisesti
hakemusasioiden keskimääräistä valitusprosenttia nostivat velkajärjestely-
asiat, joiden valitusprosentti oli 9–13. 

3.2 Hovioikeuksien siviiliasioissa tekemät ratkaisut
Valituksen vastaanotettuaan hovioikeus voi jättää asian kokonaan tutkimatta
valituksen puutteellisuuden vuoksi tai seulontamenettelyssä päättää olla
tutkimatta asiaa enempää.4 Mikäli asia etenee käsittelyyn, hovioikeus voi
ratkaisussaan palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai
muuttaa valituksenalaista ratkaisua (tai pelkästään sen perusteluja). Suurim-
massa osassa käsiteltävistä asioista hovioikeus kuitenkin päättää säilyttää
käräjäoikeuden ratkaisun muuttamattomana. Hovioikeuksien ratkaisujen
jakauma käy ilmi kuviosta 4.

Hovioikeuksissa ratkaistiin vuosina 2002–2003 yhteensä 8 057 siviili-
oikeudellista asiaa. Hovioikeudet jättivät siviiliasioissa tutkimatta 184
valitusta, joista kolmannes oli Helsingin ja hieman alle neljännes Turun
hovioikeuspiirissä. Keskimäärin jätettiin tutkimatta kaksi prosenttia kaikista
käsitellyistä valituksista. Vuosina 2002–2003 hovioikeudet palauttivat
alioikeuden käsittelyyn kaikkiaan 278 juttua. Keskimäärin asioista palautet-
tiin runsas kolme prosenttia, joskin osuus oli jonkin verran suurempi tutkit-
taessa pelkkiä hakemusasioita. Pelkkien päätöksen perustelujen muuttamiseen
päättyi yksi kuudesta muutoksenhausta, kun taas itse päätöstä muutettiin
lähes neljänneksessä kaikista ratkaistuista siviiliasioista. Tilastoista ei kuiten-
kaan käy ilmi, onko hovioikeus muuttanut alioikeuden pääasiaratkaisua vai
esimerkiksi ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa osaa
päätöksestä. Hovioikeudet säilyttivät muuttumattomana neljäkymmentä
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5 Kohtaan ”muut ratkaisut” sisältyvät käsittelyt, joissa hovioikeus on toiminut ensimmäise-
nä oikeusasteena, sekä vahvistetut sovinnot, rauenneet lausunnot ja sillensä jätetyt asiat. 

6 Mukaan on laskettu myös ne ratkaisut, jotka muuttivat ainoastaan alioikeuden ratkaisun
perusteluja.

prosenttia kaikista valituksenalaisista alioikeusratkaisuista.
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Kuvio 4  hovioikeuksissa vuonna 2003 ratkaistujen asioiden lopputulosjakauma5

Alioikeuden päätöstä tai päätöksen perusteluja muutettiin vuosina 2002–2003
keskimäärin 40 prosentissa käsiteltävistä valituksista.6 Rovaniemen hovi-
oikeudessa alioikeuspäätöksen tai sen perustelujen muuttamiseen päädyttiin
lähes joka toisessa jutussa. Turun sekä Kouvolan hovioikeuksissa alioikeuden
ratkaisua muutettiin 44 prosentissa tapauksista, ja Itä-Suomen hovioikeudessa
38 prosentissa. Pienimmät muutosprosentit olivat Helsingin (37 %) ja Vaasan
hovioikeuspiireissä (35 %). Rovaniemen hovioikeutta lukuun ottamatta erot
muutoksenhaun lopputuloksissa eri hovioikeuspiireissä eivät poikkea toisis-
taan paljonkaan. (Ks. kuvio 5.) Hovioikeuspiiriä merkittävämpi tekijä valituk-
sen menestymisen kannalta näyttäisi olevan itse käsiteltävän asian laatu.
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Kuvio 5 Hovioikeuksissa 2002–2003 ratkaistujen asioiden lopputulosjakauma hovioi-
keuksittain

Kuviosta 6 käy ilmi, että muutoksenhaun lopputulos on jossain määrin
sidoksissa käsiteltävän asian laatuun. Asiaryhmistä todennäköisimmin
muuttuvat ratkaisut löytyivät työ- ja perheoikeudesta, joissa kummassakin
alioikeuden päätöstä muutettiin suunnilleen joka toisessa jutussa.
Huoneenvuokra-asioissa päinvastoin muutosten osuus jäi alle kolmannekseen.
Velkajärjestelyä koskevissa asioissa muutoksia tehtiin alle 40 prosentissa
asioita, mutta toisaalta velkajärjestelyjutuissa huomattava osuus päätöksistä
palautettiin uuteen käsittelyyn. (Jos velkajärjestely päätetään aloittaa, asia
täytyykin palauttaa käräjäoikeuteen maksuohjelman vahvistamista varten.)
”Ei muutosta” -ratkaisuun päättyi yli puolet huoneenvuokra-asioista. Käsitel-
tävistä asiaryhmistä määrällisesti eniten ratkaisuja annettiin vuosina
2002–2003 työoikeudellisissa sekä perheoikeudellisissa asioissa yksityishen-
kilön velkajärjestelyjen kuuluessa myöskin suurimpiin asiaryhmiin. Perintöön
tai testamenttiin liittyviä ratkaisuja annettiin määrällisesti vähiten. 
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7 Kuviossa perheoikeudellisiin asioihin kuuluvat sekä riita-asiat että hakemusasioista lapsia
koskeva lainsäädäntö ja avioliitto-oikeus. Myös perintöä ja testamenttia koskevissa asioissa
on yhdistettynä riita- ja hakemusasioita. Kuvion ”muut ratkaisut” koostuvat suurimmaksi
osaksi vahvistetuista sovinnoista sekä tapauksista, joissa lausunnon antaminen on rauennut.
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4 KYSELYTUTKIMUS 

MUUTOKSENHAKIJOILLE

4.1 Muutoksenhakijoiden vastauksista yleisesti

Tutkimuskyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 123 vastausta eli täytetyn lomak-

keen palautti 41 prosenttia kaikista valituista muutoksenhakijoista. Lisäksi

muutamat vastaajat (N=5) reagoivat lähetettyyn kyselyyn ilmoittamalla

puhelimitse jättävänsä syystä tai toisesta vastaamatta. Kyseiset puhelimitse

näkemyksensä kyselystä ilmoittaneet vastaajat kertoivat olevansa joko niin

pettyneitä tai vihaisia oikeuslaitoksen toimintaan, että eivät voi tai halua

osallistua asiaa koskeviin tutkimuksiin. Heidän luvallaan kyseiset puhelinkes-

kustelut on kuitenkin kirjattu mukaan kyselyn tuloksiin, koska voimakkaat

reaktiot itsessään kertovat paljon asianosaisten näkemyksistä muutoksenhaku-

prosessista. Toisaalta muutamat kyselyn vastaanottaneista (N=6) halusivat

erikseen puhelimitse joko kiittää mahdollisuudesta kertoa omista kokemuksis-

taan ja osallistua tutkimuksen tekemiseen tai tarkentaa kyselyvastauksiaan. 

Muutoksenhakijoiden kokemuksista syntynyt vaikutelma perustuu toisin

sanoen sekä kyselyvastauksiin että käytyihin puhelinkeskusteluihin ja joissa-

kin tapauksissa vastaajien palautettuun kyselyyn liittämiin avoimiin kirjeisiin.

Aineiston perusteella muodostui väistämättä se käsitys, että suurin osa

muutoksenhakijoista on ollut hyvin pettynyt tai turhautunut asiansa käsitte-

lyyn tuomioistuimissa. Paitsi kyselyn vastauksista sellaisinaan myös henkilö-

kohtaisista keskusteluista ja kyselylomakkeeseen lisätyistä useista kommen-

teista kävi ilmi, että huolimatta oikeuskäsittelystä kuluneesta ajasta asianosai-

silla on edelleenkin voimakkaita tuntemuksia oikeusprosessista. Ilmeistä on,

että monet muutoksenhakijoista kokivat tulleensa kohdelluksi väärin tai

epäoikeudenmukaisesti. Kyselyvastaajat toivat esiin näkemyksensä käyttäen

ilmaisuja kuten oikeusmurha, nöyryyttäminen ja petos sekä eri tavoin viittaa-

malla tuomarikunnan väitettyyn korruptoitumiseen tai oikeuslaitokseen

kohdistuvaan luottamuspulaan. Huolimatta siitä, että suuri osa vastaajista

suhtautui negatiivisesti oikeuslaitokseen ja -prosessiin, yhteydenotot ja

kyselyyn liitetyt kannanotot kuitenkin sisälsivät myös positiivisia näkemyk-

siä.

Kyselyvastaajien pääasiassa kielteiset huomautukset ja kannanotot eivät

näyttäneet riippuvan käsiteltävästä asiaryhmästä tai siitä, kummassa tutki-

mukseen sisältyvässä hovioikeudessa (Helsingissä vai Rovaniemellä) heidän

asiansa oli käsitelty. Vaikka kyseessä oli nimenomaan muutoksenhakijoiden

kokemuksia kartoittava tutkimus, vastauksista sekä yhteydenotoista ilmi tullut

tyytymättömyys yllätti voimakkuudellaan. Tästä syystä onkin paikallaan

lainata suoraan muutamia vastaajien kyselyyn lisäämiä kannanottoja.
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M34: Kaikkia kansalaisia pitäisi varoittaa siitä, etteivät lähde oikeu-

denkäyntiin. Kenenkään järkevän ihmisen ei pitäisi lähteä oikeuden-

käyntiin, koska prosessi on a) suuritöinen, b) työläs, c) kallis, eikä

d) sen tehtävänä ole totuuden löytäminen, vaan jonkinlaisen ”oi-

kean” ratkaisun tekeminen. Vaikka totuus löytyisikin, kustannukset

ja työn määrä ovat niin kohtuuttomat, että lopputulos on kuitenkin

kaiken kaikkiaan negatiivinen.

M161: Kyse oli yksinkertaisuudessaan siitä, että velallisesta ja

takaajista haluttiin tehdä täysiä rikollisia ja varastaa ilmaiseksi

heidän omaisuutensa. Ja antaa omaisuus ilmaiseksi rikollisille. - -

Odotin [käräjäoikeudelta] kunnon kohtelua, koska me veronmaksa-

jat maksamme heidän palkkansa. Ei heillä ole oikeutta toimia lahjus-

ten antajien mielen mukaan. Mm. eduskunta, valtioneuvosto, kon-

kurssiasiamies ja kaikki ne, joilla on valta oikaista ja vaatia rehellis-

tä ja oikeaa tuomiota lyövät 100 %:sti laimin tehtävänsä. - - Valehte-

lu tämän maan oikeusturvasta pitäisi lopettaa; sitä ei ole. 

M6: Hovioikeus ei perustellut päätöstä MILLÄÄN TAVALLA vaan

hyväksyi sellaisenaan käräjäoikeuden lainvastaiset menettelyt.

TÖRKEÄÄ.

M89: Molemmat [tuomioistuimet] olivat ammattitaidottomia ja

epäluotettavia, mutta hovioikeuden istunnossa lisäksi kaksi tuomaria

nukkui minun kuulemiseni ajan.

M90: Luulin [muutosta] hakiessani eläväni oikeusvaltiossa. Sen

oppirahan maksoin, etten enää uskalla hakea ns. ”oikeutta” vaan

mielestäni suurikin vääryys on helpompi kestää ilman ”oikeuden”

siunausta.

M235: Muutoksenhaku kannatti, koska osoitettiin Suomen oikeus-

laitoksen asiantuntemattomuus ja korruption varmuus koko oikeus-

laitoksessa. Ei jaeta oikeutta vaan tuomioita.

M161: Valitettavasti oikeuslaitos edustaa minulle tänä päivänä vain

pankin kupeessa toimivaa loiseliöstöä. Teidän takianne me mene-

timme omaisuutemme. Te teitte meistä ikuisia velallisia pankille,

saatana - - . Älkää enää ikinä lähettäkö tällaisia papereita meille

petetyille.
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1 Velkajärjestelyasioissa asianosaisten tulot eivät luonnollisestikaan ylittäneet maksuttomal-

le oikeudenkäynnille tai julkiselle oikeusavulle asetettuja tulorajoja.

4.2 Lakimiesavustajan käyttäminen

Ensimmäiseksi muutoksenhakijoilta kysyttiin heidän mielipidettään ja

mahdollisia kokemuksiaan lakimiesavustajan käytöstä. Selvä yli kahdeksan-

kymmenen prosentin enemmistö kyselyyn vastanneista oli hakenut

asiantuntija-apua lakimieheltä. (Liitetaulukko 17.) Lisäksi osa niistä vastaajis-

ta, jotka olivat itse hoitaneet asiaansa tuomioistuimessa, jälkikäteen kyseen-

alaisti ratkaisunsa oikeellisuuden. Pääsääntöisesti kyseiset vastaajat olivat

ennen alioikeuden käsittelyä uskoneet, että heidän asiansa on ”selvä” tai

”selvä voitettavaksi” eivätkä he siitä syystä palkanneet erillistä asianajajaa.

Muita mainittuja syitä olla hankkimatta lakimiesavustajaa olivat epäluottamus

avustajien ammattitaitoon tai -etiikkaan sekä lakimiesavun korkeat kustan-

nukset. Huomattava osa vastaajista, noin neljäkymmentä prosenttia, ei

perustellut mitenkään lakimiehen palkkaamista koskevaa päätöstään.

Tutkimukseen sisältyvistä viidestä asiaryhmästä (velkajärjestelyasiat,

huoneenvuokra-asiat, työoikeusasiat, perhe- ja perintöasiat sekä muut sivii-

liasiat) suhteellisesti eniten lakimiesavustajia käytettiin velkajärjestelyä sekä

työoikeudellisia kysymyksiä koskevissa jutuissa. Työoikeusasioiden osalta

tämä selvästi johtuu ammattiliittojen osallistumisesta työoikeudellisia asioita

koskevien juttujen käsittelyyn. Kuten kuviosta 7 ilmenee, jokaisen kyselyyn

vastanneen, joka ilmoitti rahoittaneensa lakimiesavun muulla tavoin kuin joko

julkisista varoista, oikeusturvavakuutuksella tai omista varoistaan, asia koski

nimenomaan työoikeudellista ongelmaa. Samalla tavoin lähes kaksi kolman-

nesta velkajärjestelyasian käsittelyyn osallistuneesta oli saanut joko maksutto-

man oikeudenkäynnin tai julkista oikeusapua.1 Kaikista lakimiesavun rahoit-

tamista koskevista vastauksista (N=119) viidennes koski velkajärjestelyä, kun

taas kaikista vastanneista maksuttoman oikeudenkäynnin tai oikeusapua

saaneista (N=37) yli neljäkymmentä prosenttia kuului velkajärjestelyasioiden

ryhmään. Maksuttoman oikeudenkäynnin tai julkista oikeusapua ilmoitti

saaneensa myös lähes puolet huoneenvuokra-asian käsittelyyn osallistuneista.
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2 Ks. kohta ”Lakimiesavustajan rooli oikeusprosessissa” 2.4.
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Kuvio 7 Lakimiesavun rahoitus asiaryhmittäin

Tärkein syy avustajan hankkimiselle oli vastaajien mukaan asiantuntija-avun

tarve käsiteltävän asian vaikeuden tai asiaa koskevan huomattavan intressin

vuoksi. Avustajan palkkaamisen syitä koskevassa avokysymyksessä lähes

kaksi viidestä lakimiehen hankkineesta vastaajasta perusteli päätöstään lakien

sekä tuomioistuinmenettelyn monimutkaisuudella ja omalla kokemattomuu-

dellaan oikeuskäsittelyistä. Osa lakimiesavustajan palkanneista vastaajista ei

tosin eritellyt ratkaisunsa perusteita kovin tarkasti, vaan tyytyi toteamaan,

ettei olisi ”pärjännyt yksin” oikeudessa. Heidän odotuksiaan lakimieheltään

tai toiveita lakimiehen hyödyllisyydestä toivotun päätöksen saamiseksi

voidaan vain arvailla. Oletettavaa kuitenkin on, että myös he hankkivat

oikeuteen avustajan asian tai säännösten monimutkaisuuden sekä mahdolli-

sesti oman asiantuntemattomuutensa vuoksi. Asianosaisten toivomuksia tai

oletuksia lakimiesavustajaltaan oikeusprosessissa ei kuitenkaan voida tutki-

musaineiston pohjalta erotella täsmällisesti, sillä lakimiesavustaja voi omak-

sua useita mahdollisia ”rooleja” tai funktioita oikeusprosessissa.2

Yleisimmin lakimiesapua saatiin yksityisestä asianajo- tai lakiasiaintoimis-

tosta. Lähes seitsemänkymmentä prosenttia kaikista lakimiesapua hankkineis-

ta oli turvautunut yksityiseen lakimieheen, kun taas oikeusaputoimiston

palveluihin oli tukeutunut harvempi kuin joka kymmenes avustajan hankki-
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3 On tärkeää huomioida, että työoikeusasiat muodostavat viidenneksen tutkimukseen

valituista oikeustapauksista ja neljänneksen kaikista kyselyvastauksista (N=123). Yleisesti

alioikeuksien käsittelemistä siviiliasioista vähemmän kuin joka kuudes ja hovioikeuksissa

runsas kymmenen prosenttia käsiteltävistä siviiliasioista kuuluu työoikeuden alaan. Näin

ollen lakimiesavustajan palkkaamista ja kustannuksia koskevat tutkimustulokset eivät ole

suoraan yleistettävissä kaikkiin tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin. (Tilastotiedot ovat

peräisin Tilastokeskuksen StatFin -palvelusta, http://statfin.stat.fi ja koskevat vuosia

2002–2003.)

4 Lakimiehen avustamien muutoksenhakijoiden valitukset johtivat käräjäoikeuden päätök-

sen muuttamiseen tai palauttamiseen noin neljässä jutussa kymmenestä, kun taas vähemmän

kuin kolme muutoksenhakuyritystä kymmenestä menestyi muutoksenhakijan toimiessa

ilman avustajaa.

5 Eroa voidaan selittää muun muassa sillä, että selvästi suurin muutos- ja palautusprosentti

tutkimukseen kuuluvista asiaryhmistä oli työoikeudellisissa asioissa, joissa myös käytetään

eniten lakimiesavustajia. Vaikka onkin mahdollista tai jopa todennäköistä, että avustajan

käyttäminen muutoksenhakuprosessissa vaikuttaa lopputulokseen myönteisesti, tämän

tutkimuksen otos ei ole riittävä kyseisen väittämän vahvistamiseksi. 

neista vastaajista. Merkittävä osa vastaajista oli palkannut tai saanut laki-

miesapua muualta. (Liitetaulukko 18.) Tämä selittyy suurimmaksi osaksi

sillä, että monet heistä olivat saaneet lakimiehensä ammattiliiton kautta.

Kyseisissä tapauksissa ammattiliitto otti huolehtiakseen myös lakimiesavun

kustannukset.3

Sillä, hankittiinko lakimiesapu yksityisestä asianajo- tai lakiasiaintoimis-

tosta tai vaihtoehtoisesti oikeusaputoimistosta tai muulta lakimieheltä, ei

näyttänyt olevan yhteyttä siihen, miten asia päättyi hovioikeudessa. Kaiken

kaikkiaan kyselyyn vastanneiden muutoksenhakijoiden jutuissa käräjäoikeu-

den tekemistä ratkaisuista oli hovioikeudessa muutettu tai palautettu uuteen

käsittelyyn runsas kolmannes. Ennallaan käräjäoikeuksien päätöksistä säilyi

hieman alle kaksi kolmannesta. Käräjäoikeuden ratkaisua muuttavia päätöksiä

tehtiin suhteellisesti enemmän lakimiesten avustamien muutoksenhakijoiden

jutuissa verrattuna asioihin, joissa muutoksenhakija toimi hovioikeudessa

ilman lakimiestä.4 Hienoista eroa muutosprosentissa ei kuitenkaan voi

suoraan tulkita niin, että muutoksenhakijalla olisi heikommat mahdollisuudet

menestyä hovioikeudessa, jos hänellä ei ole avustajaa. Myös monet muut

tekijät voivat saada aikaan kyseisen eron.5

Pääsääntöisesti vastaajat pitivät lakimiesavun kustannuksia liian korkeana.

(Liitetaulukko 20.) Vain suunnilleen yksi kahdeksasta lakimiehen palkan-

neesta vastaajasta piti avustajansa kustannuksia kohtuullisena. Valituksen

menestyminen hovioikeudessa ei myöskään vaikuttanut muutoksenhakijoiden

näkemyksiin lakimiehensä laskutustason kohtuullisuudesta. Lakimiesapua

saaneista vastaajista lähes kuusikymmentä prosenttia oli sitä mieltä, että

heidän lakimiehestään oli paljon tai jonkin verran hyötyä jutun lopputuloksen
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6 Lakimiehensä toimintaan tyytyväiset vastaajat vaikuttivat jokseenkin muita vastaajia

taipuvaisemmilta pitämään käräjäoikeuden ratkaisua oikeudenmukaisena ja hieman

tyytyväisemmiltä käräjäoikeudessa saamaansa kohteluun. Kaikkien kyselyyn vastanneiden

muutoksenhakijoiden näkemykset käräjäoikeuden ratkaisun oikeudenmukaisuudesta ja

kohtelusta näkyvät liitetaulukoista 40 ja 44.

kannalta. (Liitetaulukko 24.) Lakimiehensä toimintaan tyytyväiset muutok-

senhakijat olivat hieman alttiimpia pitämään avustajan palkkaamisesta

johtuvia kuluja kohtuullisina, mutta tässäkin ryhmässä useampi kuin kaksi

kolmesta oli tyytymätön lakimiesten laskutustasoon.

Valtaosa lakimiesavun käyttöä koskeviin kysymyksiin vastanneista oli

mielestään saanut riittävästi mahdollisuuksia ilmaista näkemyksensä asiasta

lakimiehelleen. Kuten kuviosta 8 ilmenee, tämä osa vastaajista oli myös lähes

poikkeuksetta sitä mieltä, että lakimies oli paljon tai jossain määrin ottanut

heidän näkemyksensä huomioon. Asianosaisten voidaan olettaa olevan

tyytyväisempiä oikeusprosessiin kokonaisuutena, jos he ovat päässeet purka-

maan tunteitaan ja kokevat tulleensa kuulluksi. Näin ollen on pääteltävissä,

että ne asianosaiset, joiden lakimies on kuunnellut ja huomioinut asiakkaansa

näkemyksiä, ovat kaikkiaan tyytyväisempiä oikeudenkäyntiin. Myös muutok-

senhakukyselyn vastaukset tietyssä määrin tukevat kyseistä päätelmää.6
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Kuvio 8 Lakimiesavustajan hankkineet muutoksenhakijat

Asianosaisten hankkimista lakimiehistä (N=97) noin joka kuudes oli kieltäy-

tynyt ennustamasta tuomioistuimen ratkaisua. Useat avustajista (N=35) olivat

kertoneet asiakkaalleen jutun lopputuloksen olevan epävarma. (Liitetaulukko

23.) Epävarmuuden ilmaiseminen voinee tarkoittaa paitsi sitä, että avustaja ei
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7 Proseduraalista oikeudenmukaisuutta käsittelevissä tutkimuksissa on toisaalta todettu, että

mieluisan lopputuloksen saamisen eli kanteen tai valituksen menestymisen todennäköisyys

ei ole ollut tärkein vaikuttaja asianosaisten päättäessä jutun viemisestä eteenpäin tuomiois-

tuimeen. Merkitsevämpää heille on ollut käsitys siitä, onko heitä koskeva ”väärä” päätös

tehty oikeudenmukaisella menettelyllä. (Bies & Tyler 1993, 354–360.)

osaa sanoa mitään lopputuloksesta myös sitä, että avustaja on haluton arvioi-

maan lopputulosta etukäteen. Lopputulosta etukäteen arvioineista lakimiehis-

tä yhdeksänkymmentä prosenttia oli ennustanut jutun päättyvän asiakkaansa

kannalta edullisesti. Positiivisten lopputulosarvioiden suhteellisen suureen

osuuteen todennäköisesti vaikuttaa se, että tutkimusaineisto on koottu tuo-

mioistuimessa käsitellyistä jutuista eikä esimerkiksi asianajo- tai lakiasiaintoi-

mistojen asiakaskunnasta sattumanvaraisesti. Oletettavasti huomattava osa

sellaisista jutuista, joiden menestymismahdollisuudet tuomioistuimessa

olisivat heikot, on karsiutunut jo ennen tuomioistuinkäsittelyä lakimiehen

antaessa etukäteisarvionsa jutun lopputuloksesta.7

4.3 Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa

4.3.1 Käräjäoikeudelta saatu neuvonta ja palvelu

Muutoksenhakijoilta tiedusteltiin kokemuksia heidän ennen varsinaista

oikeuskäsittelyä tuomioistuimelta vastaanottamansa neuvonnan tai palvelun

laadusta. Vastaajista vain pieni vähemmistö ilmoitti saaneensa mitään

palvelua tuomioistuimelta ennen oikeuskäsittelyä. Seuraavaan kysymykseen

vastaanotetun neuvonnan tai palvelun laadusta sen sijaan vastasi yli puolet

kaikista kyselyvastaajista. (Liitetaulukot 26–33.) Luultavaa onkin, että

käräjäoikeuden palveluita arvioidessaan monet vastaajista ovat arvioineet

tuomioistuimen palveluiden laatua tai toimintaa kokonaisuutena – eivät

ainoastaan ennen oikeuskäsittelyä saatua palvelua ja neuvontaa. 

Vastausten tulkintaa hankaloittaa kyseisen osittaisen väärinymmärryksen

lisäksi se, että palveluiden ja neuvonnan ominaisuuksia koskevan kysymyk-

sen rakenteen vuoksi osa vastauksista on ilmeisesti epähuomiossa merkitty

väärään sarakkeeseen. Kysymyksessä esitettiin väittämiä käräjäoikeudelta

saatujen palveluiden ominaisuuksista, ja vastaajat saivat kunkin ominaisuu-

den kohdalla kertoa mielipiteensä ympäröimällä valitsemansa kohdan vaih-

toehdoista 1) täysin samaa mieltä, 2) jokseenkin samaa mieltä, 3) jokseenkin

eri mieltä, 4) täysin eri mieltä ja 5) en osaa sanoa. Kyselyvastaajien tehtävä-

nä oli arvioida, miten asiantuntevaa, kohteliasta, epämuodollista, palvelevaa,

joustavaa, hyödyllistä, hidasta ja epämiellyttävää heidän vastaanottamansa

palvelu ja neuvonta oli. Monet vastaajista olivat hyvin tyytymättömiä oikeus-
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käsittelyyn ja olivat ilmaisseet mielipiteensä ympäröimällä kokonaan täysin

eri mieltä -sarakkeen. Mahdollista tietenkin on, että jotkut kyseisistä vastaa-

jista ovat halunneet ilmaista olevansa täysin eri mieltä esimerkiksi siitä, että

tuomioistuimen palvelu olisi ollut hidasta tai epämiellyttävää. Useimpien

heidän kohdallaan kyse lienee kuitenkin siitä – ottaen huomioon heidän muut

oikeuskäsittelyä koskevat näkemyksensä – että vastaukset ovat joidenkin

väittämien osalta joutuneet epähuomiossa väärään sarakkeeseen. Näin ollen

täysin samaa mieltä olisi edellä mainittujen vastaajien kohdalla ollut todennä-

köisesti oikea vaihtoehto kahteen viimeiseen kohtaan. 

Tuomioistuimen palveluiden asiantuntevuuden, kohteliaisuuden sekä

hitauden kohdalla vastaajien mielipiteet jakautuivat tasaisesti niin, että

väittämiä tukivat ja vastustivat likimain yhtä suuri osa vastaajista. Yleisesti

väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuus oli hieman erimielisten osuutta

pienempi, mutta käräjäoikeuden toimintatapaa piti kohteliaana suunnilleen

puolet kaikista kysymykseen vastanneista. Jokseenkin tai täysin eri mieltä

kohteliaisuudesta oli neljä kymmenestä vastaajasta. Selvästi erimielisempiä

vastaajat olivat käräjäoikeuden palveluiden epämuodollisuudesta, palvelevuu-

desta, joustavuudesta ja hyödyllisyydestä. Kyseisten määreiden liittämisestä

tuomioistuimen palveluun oli samaa mieltä keskimäärin vain noin viidennes

vastaajista. Valtaosa vastanneista oli toisin sanoen sitä mieltä, että käräjäoi-

keudet olivat muodollisia eivätkä erityisen palvelevia, joustavia tai hyödylli-

siä. Epämiellyttävänä menettelyä piti vastaajista hieman alle kolmannes.

4.3.2 Läsnäolo käräjäoikeuden käsittelyssä

Kyselyn seuraava osa käsitteli oikeudenkäyntiä käräjäoikeudessa. Lähes

kahdeksankymmentä prosenttia (N=95) kyselyyn vastanneista (N=123) oli

ollut henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden käsittelyssä. Oletettavaa on, että

käräjäoikeuden menettelyyn henkilökohtaisesti osallistuneet asianosaiset ovat

parempia arvioimaan itse prosessia sen sijaan, että heidän arvionsa rajoittuisi

pelkästään lakimiehen toimintaan ja käräjäoikeuden ratkaisuun tai tuomiois-

tuimelta saatuun muuhun kuin henkilökohtaiseen kohteluun. Prosessiin

osallistumattomien asianosaisten vastausten alioikeuden menettelyn laadusta

voidaan olettaa ilmaisevan suurelta osin tuomioistuimen päätökseen kohdistu-

vaa kritiikkiä, koska heidän osaltaan prosessi on tarkoittanut pääasiassa

yhteydenpitoa tuomioistuimessa asioivaan lakimieheensä. Toisaalta voitaisiin

ajatella, että käsitykset menettelystä saattavat joiltain osin perustua lakimie-

hen välittämiin tietoihin ja käsityksiin. Kokemus varsinaisesta menettelystä

käräjäoikeudessa on joka tapauksessa heidän osaltaan jäänyt olemattomaksi

tai ainakin vähäiseksi. Lisäksi muutama vastaajista ilmoitti sekä olleensa
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8 Lappi-Seppälä ym. 1999, 23, 42–43. 

9 Tala 2002, 15.

poissa käräjäoikeuden käsittelystä että asioineensa tuomioistuimessa ilman

avustajaa. Myös heidän kohdallaan menettelyarvion voidaan olettaa perustu-

van merkittävin osin tyytymättömyyteen alioikeuden ratkaisuun.

Varsinaisen oikeuskäsittelyn ulkopuolelle jääneiden kyselyvastaajien

näkemyksiä käräjäoikeuden kohtelusta tai ratkaisuun johtaneesta menettelystä

ei kuitenkaan voida jättää huomiotta epärelevantteina tai puutteelliseen

tietoon perustuvina. Mielikuva prosessista on luultavasti syntynyt ennen

kaikkea välillisesti lakimiehen kautta, mikä korostaa lakimiesavustajan roolia

suhteessa tuomioistuimeen asianosaisten oikeudenmukaisuuden kokemuksen

osatekijänä. (Toisaalta myös lakimiehen mielikuva kyseisestä prosessista on

voinut perustua aiempiin kokemuksiin tai muuhun niin sanottuun oikeuden-

käynnin ulkopuoliseen tietoon. Jos asia on käsitelty hovioikeudessa kirjalli-

sesti, lakimiehen mahdollisuudet muodostaa näkemyksiä prosessin kulusta

ovat melko rajoittuneet.) Lakimiehen välittämän näkemyksen ohella myös

useat muut seikat kuten käsittelyn kesto, tuomioistuimelta mahdollisesti

ennen oikeuskäsittelyä saadun neuvonnan ja palvelun laatu sekä omakohtai-

seen kokemukseen tai välilliseen tietoon perustuva ennakkonäkemys tuo-

mioistuinten toiminnasta saattavat vaikuttaa asianosaisen käsitykseen hänen

omassa asiassaan vastaanottamasta kohtelusta riippumatta sen välillisyydestä.

Omakohtaisen tuomioistuinkokemuksen puute ei useinkaan tarkoita, ettei

asianosaisella voisi olla ennakkokäsitystä tuomioistuinten toiminnasta.

Esimerkiksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Luottamus tuomioistuimiin

-haastattelututkimuksessa vastaajista (N=1 027) vain runsaalla neljänneksellä

oli kokemusta riita- tai rikosasioiden oikeuskäsittelystä. Siitä huolimatta 94

prosenttia vastaajista oli muodostanut mielipiteen tuomioistuinlaitoksen

toimivuudesta tai toisin sanoen siitä, miten paljon vastaaja luottaa tuomiois-

tuimiin instituutiona.8 Suurin osa väestöstä on vailla omakohtaisia kokemuk-

sia tuomioistuimista ja muodostaa käsityksensä instituution toiminnasta

esimerkiksi muiden ihmisten kokemusten ja eri tiedostusvälineiden välittä-

män kuvan perusteella. Lisäksi on mahdollista, että käsitykset perustuvat

erilaisten julkisten toimijoiden, kuten tuomioistuinlaitoksen, kulttuuriseen

maineeseen tai yhteiskunnassa laajalti kannatettuihin näkemyksiin, jotka eivät

ole riippuvaisia varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta tai tuomioistuinlaitok-

sen tilasta.9

Muutoksenhakukyselyyn osallistuneet vastaajat eivät oikeuskäsittelyyn

osallistumattomuutensa vuoksi kuitenkaan ole rinnastettavissa siihen väes-

tönosaan, jolla ei ole lainkaan omakohtaisia kokemuksia tuomioistuinten
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10 Menettelyllisen oikeudenmukaisuuden tutkimisen kannalta tärkeää olisi pystyä erottele-

maan vastaajien näkemykset menettelyn tasapuolisuudesta tai toimivuudesta ja toisaalta

käsitys tuomioistuimen päätöksen oikeudenmukaisuudesta. Muutoksenhakukyselyn

vastaajien osalta on epäselvää, ovatko he muodostaneet käsityksensä menettelystä ennem-

minkin tuomioistuimen ratkaisun kuin itse menettelyn perusteella. Muutoksenhakupäätök-

sen taustalla vaikuttavien motivaatiotekijöiden perusteella monet kuitenkin näyttävät itse

selittävän valittamispäätöstään nimenomaan ratkaisun epämieluisuudella. Tyler onkin

varoittanut liioittelemasta menettelyllisen oikeudenmukaisuuden merkitystä. Hänen

mukaansa asianosaisten käsityksiin vaikuttaa etenkin saadun päätöksen oikeudenmukaisuus

– ja jossain määrin myös päätöksen mieluisuus. Tietyssä määrin asianosaisten pettymys

epämieluisaan lopputulokseen ja siten myös koko oikeuskäsittelyyn säilyy oikeudenmukai-

seksi koetusta menettelystä huolimatta. Tyler 1997, 892.

toiminnasta. Alle viidennes vastaajista ei ollut henkilökohtaisesti läsnä

käräjäoikeuden käsittelyssä ja perustaa siis näkemyksensä tuomioistuimelta

saamastaan kohtelusta muihin kuin suullisessa käsittelyssä esiin tuleviin

prosessipiirteisiin. Kyseisen kohtelun kokonaisuutena voidaan olettaa sisältä-

vän mahdollisesti hyvinkin monenlaisia seikkoja, joita on vaikea eritellä

muun muassa siksi, että vastaajat itse eivät välttämättä tiedosta kaikkia

mielipiteensä taustalla vaikuttavia tekijöitä. Luultavaa kuitenkin on, että

merkittävimpiä vaikuttajia näkemykseen kohtelun laadusta ovat käsittelyn

ulkopuolelle jääneiden vastaajien osalta asianosaisen oman lakimiehen

välittämä mielikuva tuomioistuimen käsittelystä sekä tuomioistuimen ratkai-

su.

4.3.3 Tyytyväisyys käräjäoikeuden toimintaan

Kaiken kaikkiaan muutoksenhakijat olivat melko tai hyvin tyytymättömiä

menettelyyn käräjäoikeudessa. Alle kolmannes vastanneista koki saaneensa

mahdollisuuden ilmaista oman käsityksensä käsiteltävästä asiasta, ja heistäkin

ainoastaan 11 ilmoitti käräjäoikeuden ottaneen heidän näkemyksensä huo-

mioon. Hyvin tai melko tyytyväisiä käräjäoikeudessa saamaansa kohteluun

oli harvempi kuin joka viides, kun taas melko tai täysin epäasiantuntevana tai

epäpätevänä käräjäoikeutta piti kuusikymmentä prosenttia vastaajista. Samal-

la tavoin lähes kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oli täysin tai jokseenkin

eri mieltä siitä, että käräjäoikeus olisi kohdellut heitä reilusti ja tasapuolisesti.

(Liitetaulukot 35, 36 ja 39–41.)

Tuloksia analysoitaessa on kuitenkin muistettava, että vastaajat ovat

muutoksenhakijoita, eli ovat hakeneet hovioikeudesta muutosta käräjäoikeu-

den ratkaisuun. Muutosta on haettu epämieluisaan päätökseen, ja asianosai-

selle epäedullinen päätös on edesauttanut negatiivisen mielikuvan muodostu-

mista myös päätöksentekoon johtaneesta menettelystä.10 Perusteellisemman
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11 Tyler on nimennyt kyseiset menettelyllisen oikeudenmukaisuuden osa-alueet instrumen-

taaliseksi ja normatiiviseksi. Tyler 1990, 115–116. 

12 Haavisto 2002, 27–29. Hallinto-oikeuksien osalta: Ervasti & Kallioinen 2003, 88–89.

ja yleistettävämmän kuvan saamiseksi asianosaisten näkemyksistä käräjäoi-

keuden menettelystä tarvittaisiin kannanottoja myös niiltä asianosaisilta, jotka

ovat tyytyneet alemman tuomioistuimen päätökseen. Monipuolisemman

aineistonkaan avulla ei ehkä voitaisi tehdä pitäviä päätelmiä asianosaisten

tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syistä. Mahdollista on, että asianosaiset

eivät aina edes tiedosta mielipiteensä kaikkia mahdollisia syitä. Tässä tutki-

muksessa ei kuitenkaan ollut tarkoituksena luoda kattavaa yleiskuvaa muu-

toksenhakijoiden näkemyksistä vaan nostaa esiin käräjäoikeudessa hävinnei-

den muutoksenhakuun vaikuttavia tekijöitä. 

Aikaisemmissa menettelytutkimuksissa on huomattu, että asianosaisen

henkilökohtainen läsnäolo tuomioistuimen käsittelyssä vahvistaa asianosaisen

oikeudenmukaisuuskokemusta. Subjektiivisen proseduraalisen oikeudenmu-

kaisuuden kokemiseksi asianosainen saa tai hän tuntee saavansa paremmat

edellytykset vaikuttaa joko päätöksen tai päätöksentekomenettelyn oikeuden-

mukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Henkilökohtainen läsnäolo myös tukee

prosessiin osallistuvien omakohtaista kokemusta menettelyn oikeudenmukai-

suudesta, koska heillä on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä asiasta suoraan

tuomioistuimelle.11 Toisin sanoen asianosaiset ovat yleisesti tyytyväisempiä

prosessiin ja valmiimpia hyväksymään itselleen epäedullisiakin ratkaisuja, jos

he ovat itse osallistuneet päätöksentekoon ja saaneet tilaisuuden ilmaista

asiasta oman näkemyksensä.12

Vaikka käsillä oleva tutkimus ei tuotakaan kattavaa, laajalla aineistolla

tuotettua yleiskuvaa muutoksenhakijoiden käsityksistä, voidaan kuitenkin

todeta, että kyselyn tulokset eivät tue väitettä henkilökohtaisen osallistumisen

positiivisista vaikutuksista. Myös käräjäoikeuden käsittelyyn osallistuneista

kyselyvastaajista useampi kuin neljä viidestä oli melko tai hyvin tyytymätön

saamaansa kohteluun. Joka toinen vastaaja ilmoitti olevansa hyvin tyytymätön

alioikeuskäsittelyyn, kun taas hyvin tyytyväisiä muutoksenhakijoista oli vain

kuusi. Käräjäoikeuden käsittelystä pois jääneiden vastaukset ovat saman

suuntaisia. Käsittelyn ulkopuolelle jääneistä jotkut katsoivat pystyvänsä

arvioimaan tuomioistuimessa vastaanottamaansa kohtelua, mikä edelleen

viittaa siihen, että asianosaiset eivät välttämättä erottele tyytymättömyytensä

syitä. Varsinaiseen oikeuskäsittelyyn osallistumattomien osalta luultavaa on,

että tyytymättömyys kohdistuu enimmäkseen joko lakimiehen toimintaan tai

tuomioistuimen päätökseen perusteluineen. 
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13 Velkajärjestelyhakemuksia koskevissa valituksissa ei ole sovinnon mahdollisuutta.

14 Ervasti 2004, 232–233.

4.3.4 Sovinnollisen ratkaisun edistäminen

Tuomarin tehtävänä on toimia oikeudenkäynnissä sovinnollista ratkaisua

edistävällä tavalla. Valmisteluvaiheessa tuomarin tulee varmistaa, että

osapuolet ymmärtävät riidan kohteen ja riitaa ympäröivät seikat sekä toistensa

vaatimukset. Näin pyritään varmistumaan siitä, että asiaa ei ole mahdollista

sopia. Tuomari voi myös halutessaan tehdä asianosaisille sovintoehdotuksen.

Muutoksenhakukyselyn vastaajista vain alle viidennes oli kokenut, että asiaa

käsitellyt käräjätuomari oli pyrkinyt saamaan aikaan sovinnon osapuolten

välille. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että tuomioistuin ei

pyrkinyt edistämään sovintoa. Lisäksi merkittävä osa vastaajista ei osannut

sanoa, oliko sovintoon pyritty, tai jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen.

(Liitetaulukko 37.)

Koska suurin osa tuomioistuimien käsittelemistä riita-asioista on niin

sanottuja dispositiivisia asioita, joissa sovinto on sallittu, luultavaa olisi, että

myös tutkimuksen kohteena olevissa tapauksissa olisi pyritty sovintoon

useammin kuin kyselyvastausten perusteella näyttää tapahtuneen.13 Perheoi-

keudellisista asioista monet kuuluvat indispositiivisiin asioihin, mutta tämä

tuskin vaikuttaa kyselyn lopputulokseen merkittävästi, koska kyselyvastauk-

sista perheoikeudellisia asioita koskee vain 16 prosenttia. Pelkkä asian

indispositiivinen luonne ei sitä paitsi tarkoita, ettei tuomarin tarvitsisi selvit-

tää sovinnollisen ratkaisun mahdollisuutta. Mikäli sovinto ei ole asiassa

sallittu, tuomarin on ainoastaan pitäydyttävä varsinaisista toimenpiteistä

sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseksi.14

Kyselyvastausten perusteella on mahdotonta muodostaa täydellistä kuvaa

siitä, ovatko tuomarit pyrkineet edistämään asian sovinnollista ratkaisua, tai

millä keinoin sovintoon on pyritty. Varsinaisen menettelyn selvittämiseksi

vertailtavia kannanottoja tarvittaisiin myös muilta tuomioistuimen käsittelyyn

osallistuneilta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää asianosaisten

kokemuksia oikeuskäsittelystä ja heidän näkemyksiään prosessin eri piirteistä,

eikä näin ollen tuomareiden prosessinjohdollisen menettelyn tarkempi

arviointi ole relevanttia tutkimustulosten kannalta. Tärkeää sen sijaan on se,

miten asianosaisten kokemus käräjäoikeuden menettelystä on vaikuttanut

heidän päätökseensä hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun. Sovinnolli-

seen ratkaisuun tähtäävät toimenpiteet, joihin sisältyy myös menettelyvaih-

toehtojen, vaatimusten ja itse asian perusteellinen selvittäminen valmistelus-

sa, ovat monesti otollisia keinoja sovinnollisen ilmapiirin luomiseksi asian-
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osaisten välille. Sovinnollinen ilmapiiri puolestaan todennäköisesti laskee

innokkuutta riidan jatkamiseen muutoksenhakutuomioistuimessa.  

4.3.5 Totuuden löytyminen käsiteltävässä asiassa

Muutoksenhakijoista joka kuudes oli sitä mieltä, että totuus oli tullut ilmi

käsiteltävässä asiassa käräjäoikeudessa. Lähes yhtä moni vastaaja ei osannut

sanoa, oliko totuutta löytynyt, tai ei vastannut kysymykseen lainkaan, mikä

käy ilmi liitetaulukosta 38. Yli seitsemänkymmentä prosenttia kyselyvastaa-

jista uskoi, että käräjäoikeus ei ollut löytänyt asian ’totuutta’. Tutkimustulok-

sia ja käräjäoikeuden menettelyä arvioitaessa on ensisijaisen tärkeää pitää

mielessä, että tutkimusaineisto koostuu kokonaan muutoksenhakijoiden

vastauksista eikä siten kuvaa kaikkien käräjäoikeuden menettelyyn osallistu-

neiden näkemyksiä oikeusprosessista. Toisaalta muutoksenhakijoista kootus-

sa aineistossa niiden asianosaisten osuus, jotka näkivät totuuden tulleen ilmi

käräjäoikeudessa, on yllättävänkin suuri. Joka tapauksessa voidaan olettaa,

että verrattaessa muutoksenhakijoiden arviota asian totuuden löytymisestä

niiden asianosaisten arvioon, jotka eivät ole hakeneet muutosta, tulokset ja

johtopäätökset olisivat hyvinkin eri suuntaisia. 

Tutkimukseen osallistuneista muutoksenhakijoista vähemmistö katsoi

totuuden tulleen ilmi heidän asiansa käsittelyssä käräjäoikeudessa. Ilman

jatkokysymystä totuuden löytymättömyyden syistä vastaajien näkemyksiä

asiasta voidaan vain esittää arvailuja. Niistä asianosaisista, jotka kokivat

saaneensa riittävästi mahdollisuuksia ilmaista käräjäoikeudelle oman käsityk-

sensä asiasta, vain alle kolmannes oli sitä mieltä, että totuus oli tullut esiin

tuomioistuimessa. Tärkeää totuuden etsimisen kannalta lienee lisäksi se, että

oman näkemyksensä lausuneista asianosaisista ainoastaan joka neljäs katsoi,

että tuomioistuin oli ottanut heidän näkemyksensä huomioon. Kaiken kaik-

kiaan vähemmän kuin yksi kymmenestä kyselyyn osallistuneesta vastasi

käräjäoikeuden huomioineen heidän kantansa asiaan, ja heistäkin vain joka

toinen koki totuuden tulleen ilmi. Näin ollen täytynee päätellä, että totuuden

esiin tuomiseksi – asianosaisten itsensä kannalta – ei riitä, että tuomioistuin

antaa asianosaiselle mahdollisuuden kertoa omista näkemyksistään kuten ei

aina myöskään se, että tuomioistuin ottaa asianosaisen näkemyksen huo-

mioon. Oletettavaa kuitenkin on, että asiansa käräjäoikeudessa voittaneet

asianosaiset saattaisivat vastaavassa kyselyssä kertoa totuuden löytyneen

käräjäoikeuden menettelystä riippumatta.
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15 Vaikka tutkimusaineisto näyttääkin korostavan nimenomaan päätöksen vaikutusta

asianosaisen mielipiteisiin, yleistettävämpien johtopäätösten tekemiseen vaikuttavista

tekijöistä vaadittaisiin suurempi ja monipuolisempi aineisto.

16 Lappi-Seppälä ym. 1999, 87. Valtioneuvoston virkakielikomitea on kuitenkin mietinnös-

sään valinnut yleiseksi tavoitteeksi, että ”viranomaiset käyttävät kieltä, jota jokainen

peruskoulun käynyt pystyy ymmärtämään”. KM 1981:26, 17. Myös Virolainen ja Martikai-

nen muistuttavat, että esimerkiksi tuomion perusteluiden tarkoitus on antaa informaatiota,

vakuuttaa asianosaiset sekä ulkopuoliset ratkaisun oikeellisuudesta sekä samalla tarjota

mahdollisuus ratkaisun oikeellisuuden kontrollointiin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi

tuomioistuimen perusteluissaan käyttävän kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää.

Virolainen & Martikainen 2003, 176–177. 

4.3.6 Käräjäoikeuden asiantuntemus ja puolueettomuus

Kyselyyn osallistuneiden muutoksenhakijoiden tehtävänä oli arvioida käräjä-

oikeuden asiantuntevuutta ja pätevyyttä kokonaisuutena neliportaisella

asteikolla erittäin asiantuntevasta ja pätevästä täysin asiantuntemattomaan ja

epäpätevään. Yhteensä neljännes vastaajista piti käräjäoikeuden toimintaa

erittäin tai melko asiantuntevana, joskin erittäin asiantuntevana toimintaa piti

heistä vain muutama. Vaikka käräjäoikeutta (melko) asiantuntevana pitänei-

den vastaajien määrä olikin vähäinen, muutoksenhakija-aineistossa määrän

voisi itse asiassa olettaa olevan vieläkin pienempi. Kuudellakymmenellä

prosentilla vastaajista oli negatiivisempi kuva käräjäoikeuden toiminnasta, ja

selvästi suurin ryhmä – useampi kuin joka kolmas vastaajista – oli kokenut

tuomioistuimen toimivan täysin asiantuntemattomalla ja epäpätevällä tavalla.

Tuloksia eritellessä on kuitenkin jälleen syytä muistaa kyselyyn osallistunei-

den olleen muutoksenhakijoita. Epäselvää on, voiko epäedullisen päätöksen

vastaanottaminen yksinään saada asianosaiset pitämään tuomioistuimen

toimintaa täysin epäpätevänä.

Jos lähtökohtana on, että käräjäoikeuden päätöksen epäedullisuus ei ole

perustana muutoksenhakijoiden keskimäärin hyvinkin negatiiviselle näke-

mykselle tuomioistuimen asiantuntevuudesta, täytyy vastaukset ymmärtää

sananmukaisesti: käräjäoikeuden menettely oli asianosaisten mielestä asian-

tuntematonta ja epäpätevää.15 Asianosaisten voi kuitenkin olla ei-ammattilai-

sina vaikea arvioida tuomioistuimen asiantuntevuutta tai pätevyyttä. Yksi

tuomioistuinten toimintaa olennaisesti leimaava piirre on oikeustieteellinen

erityisasiantuntemus, ja tuomioistuimet instituutiona toimivat omien menette-

lysäännöstensä ja -tapojensa mukaisesti. Lisäksi tuomioistuinten asiakirjois-

saan käyttämä kieli eroaa huomattavasti arkikielestä, ja useat sanat tai il-

maisut voivat niin sanotussa tuomioistuinkielessä saada uuden, tavanomaises-

ta merkityksestä poikkeavan sisällön.16
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17 Menettelyllisiin syihin viitanneista suurin ryhmä painotti nimenomaan tuomioistuimen

perehtyneisyyttä ja asiaa koskevien seikkojen perusteellista selvittämistä. Muutamat olivat

sitä mieltä, että hovioikeus – päinvastoin kuin käräjäoikeus – oli ottanut molempien

osapuolten näkemykset huomioon tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhtä monet taas

korostivat hovioikeuden ammattitaitoa ja asiantuntevuutta sekä menettelyn selkeyttä ja

ymmärrettävyyttä.

Tuomioistuinkielen ja toimintatapojen vaikeaselkoisuudesta huolimatta

asianosaiset olivat muodostaneet mielipiteensä tuomioistuimen toiminnasta.

Kyselyssä vastaajia ei pyydetty tarkemmin erittelemään, mihin menettelyn

piirteisiin tuomioistuimen asiantuntemattomuudella viitattiin. Vastausten

tulkinnassa apuna voidaan kuitenkin käyttää kysymystä tyytyväisyydestä

hovioikeuden toimintaan. Vastaajia pyydettiin kertomaan, olivatko he tyyty-

väisempiä hovioikeuden vai käräjäoikeuden toimintaan, ja miksi näin oli.

Hieman alle kolmannes kaikista vastaajista ilmoitti olleensa tyytyväisempi

hovioikeuden toimintaan ja seuraavassa avokysymyksessä perusteli tyytyväi-

syyttään sellaisilla seikoilla kuin esimerkiksi asiaan perehtyneisyys, selvityk-

sen perusteellisuus, käsittelyn tasapuolisuus ja tuomioistuimen asiantunte-

mus.17 Suurin osa vastanneista kuitenkin perusteli tyytyväisyyttään tai

tyytymättömyyttään viittaamalla tuomioistuimen päätökseen.

Asianosaisten kokemukseen tuomioistuimen asiantuntevuudesta ja päte-

vyydestä lienee vaikuttanut ainakin heidän näkemyksensä käräjäoikeuden

reiluudesta ja tasapuolisuudesta. Vastaajista yhteensä vain alle viidennes oli

täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että käräjäoikeus oli kohdellut heitä

reilusti ja tasapuolisesti. Keskimäärin kaksi kolmannesta vastaajista oli

taipuvainen ajattelemaan päinvastoin. Vastaukset kysymykseen tyytyväisyy-

destä käräjäoikeudessa saatuun kohteluun olivat hyvin saman suuntaisia.

Lähes kahdeksallekymmenelle prosentille vastaajista oli hyvin tai melko

tärkeää se, miten käräjäoikeus kohteli heitä, kun taas vähän tai ei ollenkaan

tärkeänä kohtelutapaa piti kyselyyn osallistuneista vain kymmenen. (Liitetau-

lukot 41 ja 42.)

4.4 Käräjäoikeuden tuomio ja muutoksenhaun syyt

4.4.1 Ratkaisun lopputuloksen epäoikeudenmukaisuus

Muutoksenhakijoiden näkemykset siitä, oliko käräjäoikeuden ratkaisu heidän

mielestään oikeudenmukainen, olivat keskenään hyvin samanlaisia. Väittä-

mää käräjäoikeuden ratkaisun oikeudenmukaisuudesta tuki vastaajista

(N=123) 14 eli noin 11 %, kun taas jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän

kanssa oli kyselyvastaajista useampi kuin neljä viidestä. Arvioon ratkaisun
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18 Oikeudenmukaisuuden rinnastaminen tasapuoliseen tai yhdenvertaiseen kohteluun on

tietyssä määrin ongelmallista. Molemmissa vertailun kohteena olevissa luottamustutkimuk-

sissa perusoletuksena kuitenkin on, että kansalaisten luottamus tuomioistuinten toimintaan

ja niiden antamien ratkaisujen oikeudenmukaisuuteen pitää sisällään myös kansalaisten

näkemykset tuomitsemistoiminnan tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Niskanen ym. 1999, 55; Lappi-Seppälä ym. 1999, 31. Tasavertaisuuden ja oikeudenmukai-

suuden suhteesta ks. myös Knuutila 1999, 21–26.

19 Vastaukset olivat tietyllä tapaa ristiriitaisia, sillä toisaalta noin puolet tutkimukseen

osallistuneista katsoi tuomioistuinten onnistuneen erittäin tai melko hyvin tasapuolisen

ratkaisun löytämisessä. Saman suuntaisesti 55 prosenttia vastanneista piti tuomareiden

toimintaa puolueettomana. Niskanen ym. 1999, 58.

20 Niskanen ym. 1999, 67.

oikeudenmukaisuudesta ei vaikuttanut juuri lainkaan se, missä kokoonpanos-

sa ratkaisu oli tehty – eikä myöskään se, ettei vastaaja tiennyt tuomioistuimen

päätöksen tehnyttä kokoonpanoa. (Liitetaulukko 43.) Hovioikeudelta muutos-

ta hakeneiden asianosaisten voidaan lähtökohtaisesti olettaa pitävän käräjäoi-

keuden ratkaisua tavalla tai toisella vääränä, ja täysin epäoikeudenmukaiseksi

päätöksen kokeneiden osuus (63 %) olikin melko suuri. 

Kun otetaan huomioon vastaajien asema muutoksenhakijoina, voitaisiin

toisaalta olettaa lähes kaikkien vastaajien pitäneen käräjäoikeuden ratkaisua

epäoikeudenmukaisena. Näin ollen voidaankin kysyä, miksi osa vastaajista on

hakenut muutosta oikeudenmukaisena pitämäänsä ratkaisuun. Kyseisten

muutoksenhakijoiden vastaukset muutoksenhaun syitä koskevassa avo-

kysymyksessä vaihtelevat kuitenkin suuresti. Muutamat viittaavat käräjäoi-

keuden määräämän maksun – saneerausmaksun, verojen tai vahingonkor-

vauksen – suuruuteen, kun taas muut vastasivat perustaneensa muutoksenha-

kupäätöksen esimerkiksi lakimiehensä kehotukseen, periaatteellisuuteen tai

yleiseen tyytymättömyyteen käräjäoikeuden ratkaisuun. 

Mikäli tuomioistuimen päätösten oikeudenmukaisuus rinnastetaan päätös-

ten tasapuolisuuteen tai oikeuskäytännön yhdenvertaisuuteen, voidaan

kyselytutkimuksen tuloksia verrata Turun yliopistossa sekä Oikeuspoliittises-

sa tutkimuslaitoksessa toteutettuihin tutkimuksiin suomalaisten luottamukses-

ta tuomioistuimiin.18 Turun yliopiston tutkimuksessa kerätyt vastaukset

kertovat, että reilusti yli puolet kansalaisista ei pidä tuomioistuinten päätöksiä

tasapuolisina, kun taas myönteisellä kannalla oli hieman alle kolmannes

osallistuneista.19 Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että tuomioistuinkokemuk-

set yleisesti lisäävät kielteistä suhtautumista päätösten tasapuolisuuteen –

joskin hakemusasioiden osalta vaikutus oli päinvastainen.20 Oikeuspoliittisen

tutkimuslaitoksen vastaavassa tutkimuksessa alle puolet kaikista vastaajista

oli sitä mieltä, että yhdenvertaisuus toteutuu oikeuskäytännössä huonosti tai
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21 Lappi-Seppälä ym. 1999, 32, 45–46.

22 Kirjaamistapa saattaa kuitenkin tietyllä tapaa vääristää tuloksia, koska myös yhden

vastausvaihtoehdon valinneista osa olisi saattanut nimetä useamman syyn päätöksen

epäoikeudenmukaisuudelle, mutta kysymyksen rakenteen vuoksi valitsikin vain tärkeim-

män.

23 Niskanen ym. 1999, 69–70.

ei lainkaan. Kuitenkin niistä vastaajista, joilla oli henkilökohtaisia kokemuk-

sia tuomioistuimesta, lähes 60 prosenttia koki yhdenvertaisuuden jäävän

kokonaan tai osittain toteutumatta.21

Päätöksen mahdollisen epäoikeudenmukaisuuden syitä koskevassa seuraa-

vassa kysymyksessä vastaajille annettiin valmiiksi vaihtoehdot lainsäädäntö,

tuomioistuimen menettely, vastapuolen ja vastapuolen asiamiehen toiminta,

oman asiamiehen toiminta sekä muut syyt. Useimmat vastaajista olivat

nimenneet vain yhden syyn epäoikeudenmukaiselle päätökselle, mikä oli

kysymyksessä tarkoituksenakin. (Liitetaulukko 45.) Koska vastaajista yli

viidennes oli kuitenkin valinnut kohdista useamman kuin yhden, on eri

vaihtoehtoihin kerääntyneet vastaukset syytä kirjata erikseen.22

Lainsäädännön tai oman asiamiehen toiminnan näki kummankin päätök-

sen epäoikeudenmukaisuuden syynä hieman useampi kuin joka kymmenes

vastaajista. Saman suuntaiseen tulokseen lainsäädännön vaikutuksen osalta

päädyttiin Turun yliopiston luottamus tuomioistuimiin -tutkimuksessa, jossa

lainsäädännön nimesi suunnilleen yksi seitsemästä vastaajasta. Oman asia-

miehen toimintaa päätöksen epäoikeudenmukaisuuden syynä ei kyseisessä

tutkimuksessa mainittu lainkaan.23 Tuomioistuimen menettelyä piti syynä

epäoikeudenmukaisuuteen yhteensä runsas 40 prosenttia muutoksenhaku-

kyselyn vastaajista, kun taas luottamustutkimuksessa vastaava osuus oli alle

10 prosenttia. Luottamustutkimuksessa selvästi suurin ryhmä (54,2 %)

vastaajista oli nimennyt epäoikeudenmukaisuuden syyksi sekä lainsäädännön

että tuomioistuimen toiminnan, mutta muutoksenhakijoista kyseisen yhdistel-

män valitsi vain kuusi. 

Eniten kannatusta epäoikeudenmukaisuuden syyksi sai muutoksenhakutut-

kimuksessa vaihtoehto vastapuolen ja vastapuolen asiamiehen toiminta,

jonka oli valinnut yhteensä 43 prosenttia vastaajista. Merkittävää on myös se,

että yhdessä vastapuolen toiminnan kanssa epäoikeudenmukaisuuden katsot-

tiin useimmiten johtuvan myös tuomioistuimen toiminnasta. Näiden kahden

vaihtoehdon yhdistelmän oli valinnut lähes viidennes kaikista kysymykseen

vastanneista. Tuomioistuimen menettely yhdistettynä vastapuolen ja vasta-

puolen asiamiehen toimintaan tarkoittanee esimerkiksi sitä, että tuomarin

nähtiin olevan puolueellinen toisen osapuolen hyväksi ja antavan enemmän
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24 Lappi-Seppälä ym. 1999, 52–55.

25 Muutoksenhaun edellytyksenä on asianosaisen muutoksenhakuintressi eli toisin sanoen

se, että muutoksenhaun alainen ratkaisu on ollut asianosaiselle vastainen. Leppänen &

Välimaa 1998, 30.

painoarvoa vastapuolen esittämille todisteille tai vaatimuksille. Kysymyksen

yhteyteen lisätyissä selityksissä ja selvennyksissä viitattiin monesti juuri

tuomioistuimen puolueellisuuteen tai osapuolten eriarvoisuuteen tuomioistui-

men edessä.

Tuomioistuimen puolueellisuuden ohella kysymyksen avovastauksissa

viitattiin hyvin moninaisiin epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin seikkoihin.

Muutamat mainitsivat tuomioistuimen puutteelliset tekniset tiedot tai muun

ei-juridisen asiantuntemuksen puutteen syynä epäoikeudenmukaiselle päätök-

selle. Osa vastaajista viittasi tuomioistuimen yleiseen asenteellisuuteen tai

arvoihin esimerkiksi eri uskontokuntien edustajien suhteen. Asian ulkopuolis-

ten tekijöiden vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen tuli esiin myös

aikaisemmassa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen luottamustutkimuksessa.

Harvempi kuin joka toinen tutkimukseen osallistuneista, joilla oli kokemusta

tuomioistuimista, koki yhdenvertaisuuden toteutuneen täysin tai jokseenkin

hyvin. Vastaavasti yli puolet osallistuneista piti yhdenvertaisuuden toteutu-

mista huonona tai olemattomana.24 Muutoksenhakijatutkimuksessa loput

vastauksista vaihtelivat muun muassa vastapuolen ”sumutuksesta” ja tuo-

mioistuimen organisoimasta henkilökohtaisesta kostosta siihen käsitykseen,

ettei tuomioistuin halunnut päättää vaikeista asioista.

4.4.2 Käräjäoikeuden päätös ja sen perustelut

Muutoksenhakijoista koostuvassa aineistossa odotetusti lähes 60 prosenttia

vastaajista kertoi, ettei käräjäoikeus ollut hyväksynyt heidän vaatimuksiaan

ollenkaan. Lisäksi kolmessa jutussa kymmenestä käräjäoikeus oli hyväksynyt

asianosaisen vaatimukset vain osittain. Muutoksenhakijoista yhteensä kym-

menen ei osannut tai halunnut kertoa, miten tuomioistuin oli suhtautunut

heidän vaatimuksiinsa. Muutama kyselyyn osallistuneista lisäksi ilmoitti, että

käräjäoikeus oli hyväksynyt heidän vaatimuksensa kokonaan. (Liitetaulukko

46.) Kyseisten vastaajien kohdalla hovioikeuden asiakirjoista käy kuitenkin

ilmi, että käräjäoikeus ei tosiasiassa ollut hyväksynyt heidän vaatimuksiaan.

Muutoksenhaku ei myöskään ole mahdollista, jos asianosaisen kaikki vaati-

mukset on hyväksytty käräjäoikeudessa.25
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26 Suomen oikeusjärjestelmässä ei vielä tutkimusaineistoon kuuluvia tapauksia käsiteltäessä

tunnettu niin sanottua vastamuutoksenhakuoikeutta, jossa valituksen hovioikeuteen voi

tehdä vielä varsinaisen muutoksenhakuajan jälkeen, jos toinen osapuoli on hakenut

muutosta. Leppänen & Välimaa 1998, 49. Vastavalitusoikeuden käyttöönottoa puolustettiin

muun muassa sillä, että se saattaisi vähentää niin sanottuja ”varmuuden vuoksi” tehtyjä

muutoksenhakuja. Lisäksi vastavalituksen myötä ylemmät oikeusasteen (hovioikeudet)

voisivat ottaa vaatimistaakan estämättä huomioon kummankin osapuolen vaatimukset ja

tutkia asian uudelleen perusteellisemmin. Asian perusteellinen tutkiminen puolestaan

edesauttaisi aineellisen totuuden löytymistä. Jokela 1998, 102–103. Nykyisin vastavalitus-

oikeus löytyy oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 §:stä. Ks. tarkemmin luku 2. Vaatimistaa-

kasta ja reformatio in pejus -kiellosta Leppänen & Välimaa 1998, 51–56. 

Hovioikeus on siviiliasioissa sidottu asianosaisten vaatimuksiin, mikä

tarkoittaa, ettei hovioikeus voi tuomita muuta tai enempää kuin asianosaiset

ovat vaatineet. (Vaatimistaakka on instanssikohtainen, eivätkä sen vuoksi

käräjäoikeudessa esitetyt vaatimukset ole päteviä hovioikeudessa.) Voimassa

olevan reformatio in pejus -kiellon mukaisesti hovioikeus ei saa muuttaa

tuomiota muutoksenhakijan vahingoksi, mikäli vain toinen asianosainen on

hakenut muutosta. Näin ollen muutoksenhakijalle on tuomittava vähintään se,

minkä hän voitti käräjäoikeudessa.26

Käräjäoikeuden päätöksen perusteluja piti jokseenkin tai täysin selkeinä ja

ymmärrettävinä viidennes kyselyyn vastanneista, mikä ilmenee liitetaulukosta

47. Kaikkiaan kaksi kolmesta muutoksenhakijasta suhtautui kielteisemmin

perusteluiden laatuun, ja lähes puolet oli täysin eri mieltä siitä, että päätökset

olisivat olleet selkeät ja ymmärrettävät. Kyselyyn vastanneista vain muutama

oli valinnut vaihtoehdon en tutustunut perusteluihin, mikä näyttäisi osoitta-

van, että lakimiesavustajan palkkaamisesta huolimatta muutoksenhakijat ovat

myös henkilökohtaisesti seuranneet asiansa käsittelyä. 

Riittävinä käräjäoikeuden päätöksen perusteluja piti vielä harvempi

muutoksenhakijoista. Väittämän ”käräjäoikeuden päätöksen perustelut olivat

riittävät” kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli vain hieman useampi

kuin yksi kymmenestä vastaajasta, kun taas jokseenkin tai täysin erimielisiä

oli vastaajista lähes 80 prosenttia. (Liitetaulukko 48.) Koska tutkimusaineisto

koostuu muutoksenhakijoista, yleistettävää johtopäätöstä tuomioistuinten

perustelujen todellisesta laadusta tai ymmärrettävyydestäkään tuskin voidaan

tehdä. Mahdollista nimittäin on, että asianosaiset ovat tutustuneet perustelui-

hin ja ymmärtäneet ne, mutta eivät hyväksy epämieluisaa ratkaisua perustele-

via seikkoja. 

Tuomioiden perusteleminen on yksi asianosaisten oikeusturvan perusedel-

lytyksistä. Perusteluiden tarkoitus on paitsi vakuuttaa osapuolet päätöksen-

tekoprosessin puolueettomuudesta ja asiallisuudesta sekä justifioida aineelli-

nen ratkaisu asianosaisille myös mahdollistaa tuomioistuintoiminnan demo-

kraattinen kontrolli yhteiskunnassa. Päätöksen perusteluiden kautta tuomiois-



50

27 KM 2003:3, 214–215; Virolainen & Martikainen 2003, 66–68, 80.

28 Virolainen & Martikainen 2003, 153. Kyseinen määräys viranomaisten käyttämästä

kielestä löytyy myös Valtioneuvoston päätöksestä toimenpiteistä valtion viranomaisten

kielenkäytön parantamiseksi (497/1982).

29 Lehtimaja 1999, 373.

30 Wirilander 1982, 314.

tuin esittää osapuolille arvionsa heidän esiin tuomistaan argumenteista,

vaatimuksista ja näytöstä kokonaisuudessaan. Asianosaisten oikeusturva

edellyttää enemmän kuin pelkän oikeudenmukaisen ratkaisun tekemistä ja sen

ilmoittamista; oikeusturvaodotuksen täyttääkseen tuomioistuimen on esitettä-

vä ratkaisunsa perustana olevat tekijät selkeällä ja rationaalisella tavalla.

Perustelut ovat asianosaisten ohella olennaisen tärkeitä myös mahdolliselle

muutoksenhakutuomioistuimelle, joka ottaa alemman tuomioistuimen ratkai-

sun tutkittavakseen.27

Tuomion perustelujen sisällön välittämiseksi asianosaisille ja laajemmalle

yleisölle – ei ainoastaan tuomioistuinjuristeille – perustelujen täytyy olla

ymmärrettävät. Tuomioistuimen on kuitenkin mahdotonta tietää kunkin

asianosaisen kohdalla, miten perustelut olisi kirjoitettava niin, että ne olisivat

ymmärrettävät tuolle nimenomaiselle asianosaiselle. Tavoitteena tulisikin olla

se, että tuomiossa ei turhaan käytetä sellaista terminologiaa, jonka ymmärtä-

minen vaatii lakimieskoulutusta tai jonka merkitystä ei voi selkeästi nähdä

asiayhteydestä.28 Demokraattisessa oikeusvaltiossa oikeudenkäytön on oltava

läpinäkyvää ja ihmisten – niin asianosaisten kuin ulkopuolistenkin – arvioita-

vissa. Lainkäytön arvioitavuus puolestaan edellyttää, että lopputulos ja sen

perusteena olevat seikat sekä se, miten lopputulokseen on päädytty, on

ilmoitettu avoimesti ja ymmärrettävästi29. Päätöksen perustelut eivät voi

vakuuttaa sen paremmin asianosaisia kuin yleisöäkään, mikäli niitä ei voi

ymmärtää; ”käsitettävyys ja uskottavuus näyttävät kulkevan näissä asioissa

käsi kädessä.”30

Käräjäoikeuden ratkaisun perusteluiden ymmärrettävyyteen oli monien

kyselyyn osallistuneiden asianosaisten osalta myötävaikuttanut heidän

lakimiehensä. Kuten käy ilmi liitetaulukosta 50, lähes kuusikymmentä

prosenttia vastanneista ilmoitti oman lakimiehensä selittäneen käräjäoikeuden

ratkaisun sisältöä ja perusteita hyvin tarkasti tai jonkin verran. Lakimiehel-

tään hyvin tarkan selityksen saaneesta kolmanneksesta selvästi suurin osa piti

selityksestäkin huolimatta käräjäoikeuden päätöksen perusteluja vaikeasti

ymmärrettävinä. Lähes neljännes kyselyyn vastanneista kertoi lakimiehensä

selittäneen ratkaisua ja sen perusteita puutteellisesti tai ei lainkaan. Muutamat
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niistä vastaajista, jotka ilmoittivat kyselyn alussa toimineensa käräjäoikeudes-

sa ilman lakimiesavustajaa, vastasivat kuitenkin perusteluiden selittämistä

koskevaan kysymykseen. Kyseisistä vastaajista kahdelle ratkaisua oli selitetty

hyvin tarkasti tai jonkin verran, kun taas vastaavasti kahdelle selitystä ei ollut

annettu ollenkaan. 

Yli puolet kyselyyn vastanneista piti käräjäoikeuden ratkaisun sisältöä

täysin odottamattomana ja heidän omien etukäteisarvioidensa vastaisena.

Lisäksi viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että ratkaisu oli ollut jossain

määrin heidän arvioidensa vastainen tai odottamaton. (Liitetaulukko 49.)

Huomionarvioista lienee myös se, että täysin odottamattoman ratkaisun

vastaanottaneista asianosaisista lähes puolelle oma lakimies oli arvioinut

jutun olevan varmasti tai melko varmasti voitettavissa. Harvempi kuin joka

kuudes vastaajista oli täysin tai jokseenkin sillä kannalla, että käräjäoikeuden

ratkaisu vastasi heidän arvioitaan ja odotuksiaan. Kaiken kaikkiaan odotetun

ratkaisun vastaanottaneiden osuus näyttää melko suurelta ottaen huomioon,

että kyse on muutoksenhakijoista. Aineiston huolellisempi tarkastelu osoittaa,

että arvionsa mukaisen ratkaisun vastaanottaneet ovat lähes poikkeuksetta

myös vastanneet käräjäoikeuden hyväksyneen heidän vaatimuksensa koko-

naan tai osittain. Koska muutoksenhaku ei ole sallittua käräjäoikeuden

hyväksyttyä kaikki asianosaisen vaatimukset, täytynee kyseisten vastaajien

kohdalla olla kyse väärinkäsityksestä.

Useiden asianosaisten näkemykset tuomioistuimen ratkaisun odottamatto-

muudesta tai asianosaisten arvioiden vastaisuudesta on syytä erottaa varsinai-

sesta oikeusturvan edellyttämästä ratkaisujen ennakoitavuudesta. Oikeustur-

vaodotuksen täyttymisen kannalta olennaista on, että tuomioistuinten ratkai-

sut eivät perustu mielivaltaan vaan kyseisessä tilanteessa sovellettaviin

oikeussääntöihin ja -periaatteisiin. Tätä tarkoitetaan päätösten ennakoitavuu-

della. Näkemyksillään ratkaisun odottamattomuudesta asianosaiset luultavim-

min viittaavat siihen, että heidän mielestään asiassa esitettyihin argumenttei-

hin ja vaatimuksiin perustuvan päätöksen olisi pitänyt olla sisällöltään täysin

tai jossain määrin toisenlainen.

4.4.3 Valittaminen hovioikeuteen

Puolet kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista ilmoitti tehneensä päätök-

sen valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta välittömästi päätöksen saatuaan, kun

taas hieman useampi kuin joka kymmenes kaikista vastanneista oli tehnyt

muutoksenhakupäätöksen jo ennen käräjäoikeuden päätöksen saamista –

edellyttäen, että päätös olisi hänelle epäedullinen. Vastaavasti noin joka

kymmenes vastaajista oli tehnyt päätöksen käräjäoikeuden ratkaisusta valitta-
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misesta myöhemmin harkittuaan itse ratkaisusta valittamista. Kyselyyn

vastanneista kuudennes myönsi valittaneensa ratkaisusta lakimiehensä

neuvosta. (Liitetaulukko 51.)

Käräjäoikeuden ratkaisusta valittaneista ne, jotka olivat tehneet muutok-

senhakupäätöksen heti ratkaisun saatuaan tai aikaisemmin, näyttäisivät

päättäneen jo käsittelyn alussa käyttävänsä kaikki mahdolliset keinot toivo-

mansa lopputuloksen saamiseksi. Heistä merkittävä osa (kolmannes) piti

muutoksenhausta seuraavaa oikeudenkäynnin pitkittymistä melko tai täysin

merkityksettömänä seikkana muutoksenhakupäätöstä tehdessään. Kyseisistä

muutoksenhakijoista lähes puolet oli lisäksi sitä mieltä, että muutoksenhausta

muodostuvat mahdolliset lisäkustannukset eivät ole merkittävä tekijä harkit-

taessa käräjäoikeuden ratkaisusta valittamista. (Liitetaulukot 53 ja 54.)

Muutoksenhakupäätöksen aikaisessa vaiheessa tehneistä muutoksenhakijoista

huomattava osuus – lähes neljäkymmentä prosenttia – oli myös hakenut

valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Muiden muutoksenhakijoiden kohdalla

valituslupaa hakeneiden määrä jäi alle viidennekseen.

Muutoksenhaun syitä koskevassa avokysymyksessä lähes kaksi vastaajaa

kolmesta viittasi suoraan tai epäsuorasti yhteen tai useampaan seuraavista

tekijöistä: 1) käräjäoikeuden väärä päätös, 2) oikeudenkäyntimenettely,

3) vastapuolen/vastapuolen asiamiehen toiminta ja 4) oman asiamiehen

toiminta tai kehotus valittaa päätöksestä. Käräjäoikeuden väärän päätöksen

muutoksenhaun syynä mainitsi useampi kuin kolme neljästä (N=61) kysy-

mykseen vastanneesta (N=79) eli toisin sanoen puolet kaikista kyselyvastaa-

jista (N=123). Muutamat päätöksen vääryyteen viitanneista lisäsivät muutok-

senhakupäätöksensä syihin myös esimerkiksi sen, että asia oli laadultaan

yhteiskunnallisesti merkittävä tai muuten erittäin tärkeä. Lisäksi päätöksestä

valittamiseen oli ratkaisun epämieluisuuden ohella vaikuttanut päätöksen

huonot, olemattomat tai väärät perustelut.

Oikeudenkäyntimenettelyä koskeva kritiikki kohdistui ennen kaikkea

tuomioistuimen puolueellisuuteen ja epäpätevyyteen sekä siihen, että tuomari

ei ollut perehtynyt asiassa esitettyihin todisteisiin. Jotkut lisäksi huomauttivat,

että tuomari ei ollut käsittelyssä ”ajan tasalla” eikä myöskään osoittanut

pyrkivänsä totuuden löytämiseen käsiteltävässä asiassa. Eräät vastanneista

olivat jopa sitä mieltä, että ”käräjäoikeusprosessi oli vaikuttanut enemmän

sirkuspelleilyltä kuin oikeudenkäynniltä” tai että käsittely oli ollut ”eräänlai-

nen farssi”. Vastapuolen tai vastapuolen asiamiehen toiminta tekijänä muu-

toksenhakupäätöksessä liittyi useimmiten käräjäoikeuden päätökseen tai

päätöksentekomenettelyyn. Vastapuolen nähtiin vaikuttaneen tuomioistuimen

toimintaan joko antamalla vääriä tietoja tuomioistuimelle, painostamalla

todistajia tai suorastaan väärentämällä todisteita niin, että tuomioistuin oli

ajautunut tekemään väärän ratkaisun. Tämän lisäksi eräs tuomioistuimessa
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31 Ratkaisun viivyttäminen saattaa olla yksi yleisimmistä syistä muutoksenhakuun. Tässä

aineistossa kuitenkin vain yksi muutoksenhakijoista perusteli päätöstään tällä tavalla.

ilman avustajaa toimineista vastaajista katsoi joutuneensa vastapuolen

lakimiehen kieroilun, juonittelun ja vähättelyn kohteeksi, minkä vuoksi totuus

ei ollut tullut ilmi oikeuskäsittelyssä. 

Oman asiamiehen vuoksi tehdyt muutoksenhaut jakaantuivat ensinnäkin

niihin, jotka johtuivat oman asiamiehen epäpätevyydestä, ja toiseksi valituk-

siin, jotka asianosainen oli tehnyt oman lakimiehensä kehotuksesta. Muutama

muutoksenhaun syitä kartoittavaan kysymykseen vastanneista syytti käräjäoi-

keuden ratkaisun epämieluisuudesta oman asiamiehensä ammattitaidotto-

muutta ja arveli, että heidän lakimiehensä ei ollut ymmärtänyt ajamaansa

asiaa. Kaksi muutoksenhakijoista lisäksi uskoi koko lakimieskunnan, toisin

sanoen sekä tuomareiden että asianajajien, pyrkivän toimimaan yhdessä

tavoitteenaan oman ja toistensa taloudellisen edun turvaaminen. Jotkut

muutosta hakeneista eivät eritelleet tarkemmin valituspäätöksensä syitä, vaan

tyytyivät toteamaan hakeneensa muutosta oman lakimiehensä neuvosta.

Vaikka suuri osa muutoksenhakupäätöksen perusteista koski nimenomaan

käräjäoikeuden päätöksen vääryyttä ja epämieluisuutta, vastauksista löytyy

myös muita, hyvin vaihteleviakin syitä valituspäätökselle. Vastaajista kaksi

kertoi ryhtyneensä muutoksenhakuprosessiin pelkästään siksi, että vastapuoli

oli hakenut muutosta. Toinen heistä lisäsi, että tällä tavoin hovioikeus voi

tehdä ratkaisunsa reformatio in pejus -kiellon estämättä. Vastaaja ilmeisesti

tarkoitti, että näin hovioikeus voi vastavalituksen myötä halutessaan tuomita

alkuperäiselle muutoksenhakijalle vähemmän kuin mitä tämä on saanut

käräjäoikeudessa (tai vaatinut hovioikeudessa).

Eräs vastaajista selitti muutoksenhakupäätöksensä perustuneen ensisijai-

sesti pyrkimykseen saada tuomioistuimelta ennakkopäätös virheellisten

kliinisten käytäntöjen ja potilasvahinkotulkintojen oikaisemiseksi. Hänen

mukaansa kyseinen aihepiiri on yhteiskunnallisesta merkittävyydestään

huolimatta juristeille yleensä vieras ja vaikeasti ymmärrettävä. Tärkeään

yhteiskunnalliseen intressiin viittasi myös vastaaja, joka toivoi asiansa

käsittelyn tuomioistuimessa edesauttavan asiaa koskevan ”fossiilisen”

lainsäädännön uudistamista. Muista muutoksenhaun syistä mainittakoon vielä

oman kunnian takaisin perääminen, päätökseen sisältyvä ihmisoikeuslouk-

kaus sekä loppuratkaisun saamisen pitkittäminen.31

Muutoksenhakijoista joka kymmenes ilmoitti vaihtaneensa lakimiestä

käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ennen valittamista hovioikeuteen. (Liitetau-

lukko 52.) Lähes poikkeuksetta uuden lakimiehen hankkineet muutoksenhaki-

jat nimesivät syyksi aikaisemman avustajansa epäpätevyyden, asiaan perehty-

mättömyyden tai sen, että asia oli kaiken kaikkiaan hoidettu huonosti. Muuta-
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mat lakimiestä vaihtaneista viittasivat lisäksi asianajajansa esteellisyyteen,

epärehellisyyteen tai itsensä ja lakimiehensä välille syntyneeseen luottamus-

pulaan. Yksi vastaajista oli luopunut lakimiesavusta kokonaan käräjäoikeu-

den päätöksen jälkeen, ja vastaavasti eräs oli palkannut lakimiehen muutok-

senhakua varten – tosin ainoastaan näyttääkseen, että lakimiehestä ei ole

mitään apua. 

Selvä enemmistö muutoksenhakijoista ei ollut vaihtanut lakimiestä ennen

muutoksenhakuprosessia. Muutamat heistä olivat sitä mieltä, että syytä uuden

lakimiehen palkkaamiseen olisi varmasti ollut, mutta olivat jatkaneet saman

avustajan kanssa, koska eivät tienneet vaihtamisen olevan mahdollista, eivät

uskoneet avustajan vaihtamisesta olevan olennaista hyötyä tai olivat vielä

siinä vaiheessa tyytyväisiä avustajansa toimintaan. Useimmat vastaajista

kuitenkin kiittelivät avustajansa ammattitaitoa ja pätevyyttä sekä perehtynei-

syyttä asian hoitoon. Lisäksi monet huomauttivat pitkään jatkuneen riita-asian

muotoutuneen niin monimutkaiseksi, että uuden avustajan perehdyttäminen

tapaukseen olisi ollut hyvin vaikeaa ja tuottanut lisää kustannuksia. 

4.5 Asian käsittely hovioikeudessa

4.5.1 Läsnäolo hovioikeuden pääkäsittelyssä

Tutkimukseen kerätyn hovioikeuden asiakirja-aineiston (N=300) mukaan

suullinen pääkäsittely järjestettiin hovioikeudessa kaikkiaan 80 tapauksessa.

Kyselyyn vastanneiden muutoksenhakijoiden (N=123) kohdalla suullinen

pääkäsittely oli asiakirjojen perusteella järjestetty 37 jutussa. Kyselyyn

osallistuneet eivät kuitenkaan ole täysin yksimielisiä asiakirjojen kanssa siitä,

milloin suullinen pääkäsittely on järjestetty. Osa kyselyvastaajista on ilmoitta-

nut pääkäsittelyn järjestetyn (N=14) – ja myös osallistuneensa kyseiseen

käsittelyyn (N=12) – huolimatta siitä, että hovioikeuden tuomion mukaan

pääkäsittelyä ei pidetty lainkaan. 

Mahdollisia syitä kysely- ja asiakirja-aineistojen eroavaisuudelle on useita.

Aineiston perusteella voidaan päätellä, että maallikkoasianosaiset eivät

kaikissa tapauksissa erota käsittelyn eri vaiheita tai välttämättä edes eri

tuomioistuinasteita toisistaan. Näin ollen asianosaisille saattaa olla epäselvää

se, mikä istunnoista on tapahtunut käräjäoikeudessa ja mikä hovioikeudessa

sekä se, mikä istunnoista on ollut varsinainen pääkäsittely. Myös asian

oikeuskäsittelystä kulunut aika on luonnollisesti voinut aiheuttaa sen, että

asianosaisten on vaikea muistaa käsittelyn kulkua tarkasti – vaikka tämä

lienee epätodennäköistä. Yksi mahdollisuus on myös se, että kyselyyn

vastanneet eivät ole vastanneet kysymyksiin totuudenmukaisesti. Mikäli
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32 Hovioikeuden käsittelyn osalta täytyy kuitenkin muistaa, että vain niillä asianosaisilla,

jotka ovat osallistuneet pääkäsittelyyn, voi olla varsinaisia kokemuksia hovioikeusprosessis-

ta. Muiden muutoksenhakijoiden näkemykset perustuvat erilaisiin seikkoihin kuten

hovioikeuden ratkaisuun tai välilliseen tietoon.

33 Myös tuomioistuimen asiakirjojen tietojen perusteella tehdyn vertailun mukaisesti

suhteellisesti eniten suullisia käsittelyjä järjestettiin työoikeudellisissa asioissa. Seuraavaksi

eniten – joskin huomattavasti vähemmän – suullisia pääkäsittelyjä pidettiin muissa

siviiliasioissa.

vastaajat ovat muodostaneet käsittelyn puutteesta huolimatta mielessään

oman näkemyksensä hovioikeuden toiminnasta ja haluavat näkemyksensä

tulevan ilmi tutkimuksessa, he saattavat kertoa osallistuneensa hovioikeuskä-

sittelyn kaikkiin vaiheisiin – vaikka näin ei todellisuudessa olisi tapahtunut-

kaan.

Aineiston sisältämän ristiriitaisen informaation vuoksi joidenkin asian-

osaisten vastauksiin hovioikeuden käsittelystä on suhtauduttava tietyin

varauksin. Koska tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ensisijaisesti ole

kartoittaa varsinaisen käsittelyn kulkua tai oikeusturvan tosiasiallista tasoa,

kyselyyn vastanneiden mielipiteitä ei jätetä huomiotta sillä perusteella, että

heidän näkemyksensä eivät tarkalleen vastaa asiakirja-aineistosta poimittuja

tietoja. Tavoitteena on tutkia, millaisena asianosaiset ovat kokeneet oikeuskä-

sittelyn, mitkä ovat heidän motiivinsa muutoksen hakemiseen ja miten heidän

oikeusturvaodotukseensa on vastattu. Näin ollen muutoksenhakijoiden

käsitykset oikeusprosessista ovat tärkeää tutkimusmateriaalia, joka on otetta-

va huomioon tutkimuspäätelmiä tehtäessä.32

Kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista neljäkymmentä prosenttia

(N=49) ilmoitti hovioikeuden järjestäneen heidän jutussaan suullisen pää-

käsittelyn. (Liitetaulukot 55 ja 56.) Kyseiset asianosaiset kertoivat myös lähes

poikkeuksetta olleensa läsnä hovioikeuden suullisessa käsittelyssä niin, että

vastanneista vain kolme ilmoitti jääneensä pois pääkäsittelystä. Selvästi

eniten suullisia käsittelyjä raportoitiin järjestetyn työoikeusasioissa ja muissa

siviiliasioissa, jotka olivatkin asiaryhmistä ainoat, joissa suullisesti käsitelty-

jen asioiden määrä ylitti kirjallisesti käsiteltyjen asioiden osuuden.33 Muiden

siviiliasioiden osalta sekaannusta saattavat kuitenkin aiheuttaa sellaiset

kyselyvastaukset, jotka kuuluvat asiaryhmään rikokseen perustuva vahingon-

korvaus. Vastausten perusteella vaikuttaa nimittäin siltä, että jotkut asianosai-

sista ovat perustaneet vastauksensa varsinaisen rikosasian käsittelyyn. Toisin

sanoen heidän vastauksensa käsittelevät siviiliprosessin asemesta rikosproses-

sia.
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4.5.2 Hovioikeuden asiantuntemus ja pätevyys

Kyselyyn vastanneista kuudennes piti hovioikeuden toimintaa erittäin

asiantuntevana ja pätevänä, ja lähes viidennes oli kokenut hovioikeuden

toimineen melko asiantuntevasti. Hieman tyytyväisiä vastaajia suurempi

osuus muutoksenhakijoista oli kuitenkin sitä mieltä, että hovioikeus oli

päätöksenteossaan melko tai hyvin asiantuntematon ja epäpätevä. (Liitetau-

lukko 57.) Odotetusti erittäin asiantuntevana hovioikeutta pitävien kohdalla

muutoksenhaku on lähes poikkeuksetta päättynyt käräjäoikeuden ratkaisun

muuttamiseen kyseisen muutoksenhakijan eduksi. Kuitenkin myös muutamat

niistä muutoksenhakijoista, joiden valitus on päättynyt käräjäoikeuden

päätöksen pysyttämiseen tai ratkaisun muuttamiseen toisen muutoksenhakijan

eduksi, ilmoittivat hovioikeuden toimineen heidän jutussaan melko asiantun-

tevalla ja pätevällä tavalla. Vastaavasti kaksi muutoksenhakijaa, joiden

valitus oli johtanut käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen heidän edukseen,

koki hovioikeuden päätöksenteon olleen hyvin asiantuntematonta ja epäpäte-

vää.

Hovioikeuden ratkaisua olennaisempi tekijä tyytyväisyyden taustalla

näyttääkin olevan se, kokivatko muutoksenhakijat hovioikeuden ottaneen

heidän näkemyksensä huomioon. Runsas neljännes vastaajista oli sitä mieltä,

että heidän käsityksensä asiasta oli huomioitu hovioikeudessa. Toisaalta yli

puolet muutoksenhakijoista vastasi tuomioistuimen jättäneen heidän näke-

myksensä huomioimatta eikä näin ollen – lähes poikkeuksetta – pitänyt

hovioikeuden toimintaa asiantuntevana tai pätevänä. Asianosaisen näkemyk-

sen huomiotta jättäminen on tietysti vain yksi mahdollisista tyytymättömyy-

den syistä, mutta, kuten kuviosta 9 käy ilmi, yhteys asianosaisten kuulemisen

sekä näkemysten huomioimisen ja toisaalta käsittelyyn tyytyväisyyden välillä

näyttää ilmeiseltä. Niistä muutoksenhakijoista, jotka kokivat hovioikeuden

ottaneen heidän näkemyksensä huomioon, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta

jokainen oli myös sitä mieltä, että hovioikeus oli heidän jutussaan toiminut

asiantuntevasti.
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34 Riita-asioissa disponointivalta on asianosaisilla, joten he itse päättävät, mitä selvitystä

toimittavat tuomioistuimelle. Näin ollen totuuden esiin tuleminen on riita-asioissa hyvin

pitkälti kiinni asianosaisista itsestään.

35 Lappi-Seppälä ym. 1999, 100.
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Kuvio 9  Muutoksenhakijoiden mielipiteet hovioikeuden kohtelusta

Suurin osa niistä vastaajista, jotka kokivat tuomioistuimen ottaneen heidän

näkemyksensä huomioon, oli myös sitä mieltä, että totuus oli tullut ilmi

hovioikeuden käsittelyssä. Kaiken kaikkiaan yli puolet kyselyyn osallistuneis-

ta muutoksenhakijoista kuitenkin vastasi totuuden jääneen löytymättä sekä

käräjäoikeudessa että muutoksenhakutuomioistuimessa. Totuuden jääminen

löytymättä käsiteltävässä asiassa on omiaan vähentämään asianosaisten

tuntemaa luottamusta tuomioistuimeen – ainakin silloin, jos tosiasioiden

selviämättömyyden nähdään johtuvan nimenomaan tuomioistuimen toimin-

nasta.34 Ihmisten turvautuessa tuomioistuimen apuun riitansa selvittämiseksi

he perustellusti odottavat tuomioistuimen ratkaisun perustuvan tosiasioihin.

Jos asianosaiset kokevat tuomioistuimen jättäneen totuuden huomiotta tai

etsimättä ja näin ollen katsovat oman intressinsä tulleen syrjäytetyksi, epä-

luottamus tuomioistuimeen tai mahdollisesti koko oikeuslaitokseen

lisääntyy.35

Tutkimuskyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista selvä enemmistö

(N=63) oli sitä mieltä, että hovioikeus ei ollut kohdellut heitä reilusti ja

tasapuolisesti, eivätkä he näin ollen myöskään olleet tyytyväisiä hovioikeu-

dessa saamaansa kohteluun. Kaiken kaikkiaan lähes kolmannes (N=36)

kaikista vastaajista kertoi olevansa täysin eri mieltä siitä, että hovioikeus olisi

kohdellut heitä reilusti ja tasapuolisesti sekä hyvin tyytymättömiä hovioikeu-
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36 Kuviossa vain kysymykseen vastanneet muutoksenhakijat.

dessa saamaansa kohteluun. Tuomioistuimen epätyydyttävään kohteluun

maltillisemmin suhtautuvia – jokseenkin erimielisiä ja melko tyytymättömiä

– oli vastaajista vain kuusi prosenttia (N=8). Alle kolmannes kyselyyn

vastanneista koki tulleensa kohdelluksi hovioikeudessa reilusti ja tasapuoli-

sesti, ja hieman useampi oli hyvin tai melko tyytyväinen vastaanottamaansa

kohteluun. (Ks. kuvio 10 sekä liitetaulukot 60 ja 61.)
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Kuvio 10 Hovioikeuden reilu ja tasapuolinen kohtelu suhteessa muutoksenhakijoiden

tyytyväisyyteen saamaansa kohteluunsa36

Tyytyväisyys hovioikeudessa saatuun kohteluun sekä näkemykset hovioikeu-

den reiluudesta ja tasapuolisuudesta ovat selvästi yhteydessä hovioikeuden

tekemään ratkaisuun. Vastaajista ne, jotka ilmoittivat hovioikeuden muutta-

neen käräjäoikeuden ratkaisua heidän edukseen (N=31), olivat myös lähes

poikkeuksetta melko tai hyvin tyytyväisiä saamaansa kohteluun (N=27) sekä

pitivät saamaansa kohtelua reiluna ja tasapuolisena (N=26). Vastaavasti

suurin osa (N=51) niistä vastaajista, joiden kohdalla hovioikeus ei ollut

muuttanut alioikeuden päätöstä tai muutti sitä muutoksenhakijan kannalta

epäedullisemmaksi (N=70), ilmaisi tyytymättömyytensä vastaanottamaansa

kohteluun. Toisaalta osa vastaajista (N=8) kertoi olevansa tyytyväinen

kohteluunsa huolimatta siitä, että hovioikeus ei ollut muuttanut päätöstä

lainkaan. Samoin muutamat muutoksenhakijoista (N=5) kokivat tulleensa
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kohdelluksi reilusti ja tasapuolisesti, vaikka itse päätös ei ollut muuttunut

kumpaankaan suuntaan muutoksenhakuasteessa.

4.5.3 Alioikeus- ja muutoksenhakuprosessien vertailu

Useampi kuin neljä kymmenestä kyselyyn osallistuneesta muutoksenhakijasta

kertoi, että ei ollut tyytyväisempi asian käsittelyyn hovioikeudessa kuin

käräjäoikeudessa. Päinvastaista mieltä vastaajista oli hieman alle kolmannes,

ja lähes yhtä monet eivät osanneet sanoa, kumpaan käsittelyistä olivat tyyty-

väisempiä. (Liitetaulukko 63.) Odotetusti tyytyväisimpiä oikeudenkäyntiin

hovioikeudessa olivat ne muutoksenhakijat, joiden hovioikeudelta saama

ratkaisu muutti käräjäoikeuden ratkaisua heidän kannaltaan parempaan

suuntaan. Kuitenkin kaksi muutoksenhakijaa, joiden kohdalla hovioikeus oli

muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua paremmaksi, ei vastannut olevansa sen

tyytyväisempi oikeudenkäyntiin hovioikeudessa kuin käräjäoikeudessakaan.

Molemmat heistä viittasivat avovastauksissaan eri instanssien yhtäläiseen

ammattitaidottomuuteen, epäpätevyyteen ja epäluotettavuuteen. Tämän

lisäksi toinen kyseisistä vastaajista kertoi olevansa erityisen tyytymätön

hovioikeuden prosessiin, koska kaksi asiaa käsittelevistä tuomareista oli

nukkunut käsittelyn aikana.

Vastaajista neljä ilmoitti olevansa tyytyväisempi hovioikeuden kuin

käräjäoikeuden käsittelyyn huolimatta siitä, että hovioikeus ei ollut tehnyt

muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun. Heistä yksi perusteli tyytyväisyyttään

sillä, että oli palkannut hovioikeuteen asianajajan, eikä näin ollen vastapuoli

enää voinut ”kieroilla” kuten oli tehnyt käräjäoikeudessa. Loput kyseisistä

vastaajista viittasivat tyytyväisyytensä syistä kysyttäessä erilaisiin piirteisiin

hovioikeuden menettelyssä. Eräs myönteisistä näkemyksistä perustui siihen,

että hovioikeudessa edes yksi kolmesta päättäjästä oli ollut muutoksenhakijan

kanssa samaa mieltä, kun taas toinen selitti tyytyväisyyttään tuomareiden

halukkuudella todella selvittää ja ymmärtää riitaa koskevat tosiasiat. Lisäksi

yksi muutoksenhakijoista oli tyytyväinen hovioikeuden miellyttävään – joskin

hänen mielestään asiantuntemattomaan – menettelyyn. 

Yleisimmin hovioikeuden menettelyyn tyytyväisemmät muutoksenhakijat

perustelivat näkemystään sillä, että hovioikeus oli perehtynyt asiaan tai

tutkinut asiaa perusteellisemmin ja toimi kaiken kaikkiaan ammattitaitoisesti.

Muutamat vastaajista myös kokivat, että hovioikeus oli arvioinut asiaa sekä

siihen liittyvää todistelua ja eri näkemyksiä tasapuolisemmin. Hovioikeuden

menettelyyn tyytyväisemmistä muutoksenhakijoista vain viisi viittasi hovioi-

keuden tekemään päätökseen myönteisen näkemyksensä syynä. Siitä huoli-

matta lopputuloksen merkitystä käsitykseen eri instanssien menettelystä ei
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kuitenkaan pidä vähätellä, sillä hovioikeuden menettelyyn kielteisemmin

suhtautuvista muutoksenhakijoista (N=52) suunnilleen joka kolmas (N=16)

perusteli mielipidettään hovioikeuden tekemän ratkaisun vääryydellä tai

epämieluisuudella. Muita tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä olivat

esimerkiksi hovioikeuden perehtymättömyys asiaan ja välinpitämättömyys,

puolueellisuus ja asenteellisuus, suullisen käsittelyn puute sekä päätöksen

puutteellinen tai olematon perusteleminen, jonka huomattavan moni muutok-

senhakijoista oli maininnut syynä kielteiseen näkemykseensä. 

Vastaajien mielipiteet väittämästä, jonka mukaan oikeudenkäynti hovioi-

keudessa oli ammattitaitoisempaa ja luotettavampaa kuin käräjäoikeudessa

jakaantuivat hyvin tasaisesti kolmeen yhtä suureen ryhmään eli toisin sanoen

vastaajiin, jotka 1) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa

(N=40), 2) olivat täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa (N=42) ja

3) eivät syystä tai toisesta kertoneet mielipidettään (N=41). Samoin kuin

muutoksenhakijoiden yleinen tyytyväisyys menettelyyn myös heidän käsityk-

sensä tuomioistuimen ammattitaidosta ja luotettavuudesta näyttää kyselyvas-

tausten perusteella liittyvän heidän saaman ratkaisun lopputulokseen ja

mieluisuuteen. Tämä ilmenee myös kuviosta 11. Niiden neljänkymmenen

muutoksenhakijan kohdalla, jotka tukivat väittämää hovioikeuden ammatti-

taidosta, hovioikeus oli muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua kokonaan tai osin

paremmaksi 33 kertaa. Toisaalta käräjäoikeuden ratkaisua ei ollut muutettu tai

sitä oltiin muutettu huonommaksi 37 kielteisemmin hovioikeuden ammattitai-

toon suhtautuvan asianosaisen osalta. (Liitetaulukot 60 ja 62–64.)



61

0

5

10

15

20

25

30

Ratkaisu muuttui

paremmaksi.

Ratkaisu muuttui

osin paremmaksi,

osin

huonommaksi.

Ratkaisu muuttui

huonommaksi.

Ei muutosta.

V
a
s
ta

u
s
te

n
 l
u
k
u
m

ä
ä
rä

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Kuvio 11 Muutoksenhakijoiden mielipide väittämästä ”oikeudenkäynti hovioikeudessa oli

ammattitaitoisempaa ja luotettavampaa kuin käräjäoikeudessa” suhteessa

hovioikeuden ratkaisuun

4.6 Hovioikeuden ratkaisu

Kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista neljännes kertoi hovioikeuden

muuttaneen käräjäoikeuden ratkaisua heidän kannaltaan paremmaksi, kun

taas täysin muuttumattomina oli säilytetty hieman vähemmän kuin puolet

alioikeusratkaisuista. Huonommaksi tai osin paremmaksi ja osin huonommak-

si oli vastaajien itsensä kertoman mukaan muutettu joka kymmenes käräjäoi-

keuden ratkaisuista. Tutkimukseen sisältyvää asiakirja-aineistoa tarkastellessa

käy kuitenkin ilmi, että muutoksenhakijoiden kyselyvastaukset eivät ole

täysin yhdenpitäviä oikeudenkäyntiasiakirjoista nähtävien lopputulosten

kanssa.

Vastaajista yhteensä kaksikymmentä on ilmoittanut hovioikeuden muutta-

neen käräjäoikeuden ratkaisua heidän itsensä kannalta joko paremmaksi,

huonommaksi tai osin paremmaksi ja osin huonommaksi silloinkin, kun

asiakirja-aineiston perusteella hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden

ratkaisua ollenkaan. Vastaavasti seitsemän muutoksenhakijaa kertoi hovioi-

keuden säilyttäneen käräjäoikeuden ratkaisun muuttumattomana päinvastoin

kuin käy ilmi hovioikeuden tuomiosta. Eroavaisuuksia voidaan osittain

selittää sillä, että osa muutoksenhakijoista on saattanut perustaa kyselyvas-

tauksensa kokonaan eri oikeudenkäyntiin kuin mitä asiakirjat koskevat.
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Lisäksi joidenkin kohdalla saattaa olla kyse siitä, että hovioikeuden tekemä

muutos käräjäoikeuden ratkaisuun on ollut huomaamaton tai kyseisen asian-

osaisen kannalta merkityksetön. Näin ollen muutoksenhakijalle on saattanut

jäädä virheellinen mielikuva siitä, että hovioikeus ei itse asiassa olisi muutta-

nut ratkaisua laisinkaan. Kuitenkaan kaikki tapaukset, joissa ristiriitoja

aineistojen välillä löytyy, eivät todennäköisesti selity useampaan oikeuden-

käyntiin tai merkityksettömään muutokseen nojaavilla otaksumilla. Mahdolli-

sia syitä kyselyvastausten ja asiakirjojen keskinäisiin eroavaisuuksiin on

useita, mutta erilaisia tekijöitä ei voida selvittää pelkästään kerätyn tutkimus-

aineiston perusteella.

Neljä kymmenestä muutoksenhakijasta oli täysin eri mieltä siitä, että olisi

saanut hovioikeudelta ennakkoarvioitaan vastaavan ratkaisun, ja kaiken

kaikkiaan yli puolet kyselyvastaajista kertoi hovioikeuden ratkaisun olleen

ainakin jossain määrin heidän etukäteisarvioidensa vastainen. Runsas neljän-

nes vastaajista sen sijaan ilmoitti hovioikeuden ratkaisun vastanneen täysin tai

jossain määrin heidän odotuksiaan. Suurimmaksi osaksi vastaukset jakautui-

vat siten, että odotetun ratkaisun vastaanottajien kohdalla hovioikeus oli

muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua kyseisten muutoksenhakijoiden kannalta

paremmaksi. Täysin tai jokseenkin ennakkoarvioiden vastaisen ratkaisun

puolestaan kokivat saaneensa ne asianosaiset, joiden osalta hovioikeuden

ratkaisu muutti alioikeuden päätöstä huonommaksi tai ei tehnyt muutosta

lainkaan.

Mielenkiintoisia ovat kuitenkin ensinnäkin ne vastaukset (N=3), joiden

mukaan hovioikeuden ratkaisu muutti asiantilaa kyseisen vastaajan eduksi,

mutta ei silti vastannut ennakko-odotuksia – ellei kyse ole siitä, että ratkaisu

muuttui liian vähän kyseisen muutoksenhakijan eduksi. Lisäksi muutamat

(N=6) vastaajista ilmoittivat alioikeuspäätöksen vahvistavan hovioikeuden

ratkaisun olleen täysin tai jokseenkin ennakko-odotusten mukainen. Kyseiset

vastaajat eivät toisin sanoen ole arvioineet hovioikeuden muuttavan käräjäoi-

keuden ratkaisua joko laisinkaan tai ainakaan heidän edukseen. Heidän

kohdallaan muutoksenhakuun motivoivat tekijät ovatkin erityisen kiinnosta-

via. Muutoksenhaun syitä käsittelevässä kysymyksessä kyseiset muutoksen-

hakijat ovat kuitenkin viitanneet enimmäkseen juuri käräjäoikeuden tekemään

väärään päätökseen – huolimatta siitä, että eivät toisaalta odottaneet päätök-

sen muuttuvan. Heidän lisäkseen eräs muutoksenhakijoista kertoi valittaneen-

sa käräjäoikeuden ratkaisusta antaakseen hovioikeudelle mahdollisuuden

”hallita lopputulosta reformatio in pejus -kiellon estämättä”, ja kaksi muuta

oli ”periaatteen vuoksi” päättänyt valittaa väärästä päätöksestä loppuun

saakka. Muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta oli hakenut alle

kolmannes kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista. 
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Lähes puolet (N=55) kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista oli sitä

mieltä, että muutoksenhaku oli kannattanut – huolimatta siitä, että monien

(N=19) kohdalla hovioikeus ei ollut muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua

ollenkaan. Kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan muutoksenhaun

kannattavuutta ottaen erityisesti huomioon lopputuloksen sekä valittamisesta

koituneet kustannukset ja vaivannäön. Merkittävä osa niistäkin asianosaisista,

jotka eivät olleet sen tyytyväisempiä hovioikeuden kuin käräjäoikeudenkaan

menettelyyn (N=52), katsoi muutoksenhaun kannattaneen (N=15). Samoin

ajatteli noin kolmannes (N=20) sellaisista muutoksenhakijoista, jotka olivat

melko tai hyvin tyytymättömiä hovioikeudessa saamaansa kohteluun (N=61)

ja kokivat totuuden jääneen löytymättä hovioikeuden menettelyssä (N=67). 

Hieman useampi kuin joka kolmas kaikista muutoksenhakijoista ei pitänyt

muutoksenhakua kannattavana. (Liitetaulukko 67.) He kuuluivat lähes

poikkeuksetta niihin asianosaisiin, joiden osalta hovioikeus ei ollut tehnyt

muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun tai oli muuttanut ratkaisua kyseisen

asianosaisen kannalta huonompaan suuntaan. (Liitetaulukko 64.) Lisäksi

selvä enemmistö muutoksenhakua hyödyttömänä pitävistä vastaajista oli

melko tai hyvin tyytymätön hovioikeudessa saamaansa kohteluun, eikä

myöskään näin ollen ollut tyytyväisempi oikeudenkäyntiin hovioikeudessa

kuin käräjäoikeudessa. Lisäksi selvästi useimmat heistä olivat sitä mieltä, että

totuus ei ollut tullut ilmi muutoksenhakuprosessissa. Jokaisessa ryhmässä on

kuitenkin myös poikkeuksia. Jotkut vastaajista olivat pitäneet muutoksenha-

kua hyödyttömänä siitäkin huolimatta, että ratkaisu oli muuttunut heidän

kannaltaan paremmaksi (N=2), totuus oli tullut esiin muutoksenhaun myötä

(N=3), tai he olivat kaiken kaikkiaan melko tyytyväisiä oikeudenkäyntiin

hovioikeudessa (N=6). 

Muutoksenhakijoiden hovioikeusmenettelyä koskevat näkemykset huo-

mioon ottaen muutoksenhaun katsottiin kannattaneen yllättävän usein. Koska

myös huomattavan monet niistä vastaajista, joiden kohdalla hovioikeus ei

ollut muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua, pitivät jälkikäteen muutoksenhakua

kannattavana, täytyy arvion perustua joko menettelyllisiin seikkoihin tai

mahdollisesti asianosaisen henkilökohtaisiin näkemyksiin. Muutoksenhakijan

tunne siitä, että asian vieminen hovioikeuteen saakka oli kannattavaa asian-

tilan muuttumattomuudesta, kustannuksista ja vaivannäöstä huolimatta saattaa

johtua muun muassa siitä, että hän katsoo yrittäneensä kaikkensa ja tehneensä

parhaansa asian eteen. Toisaalta myös pettymys lopputulokseen ja oikeus-

prosessiin turhautuminen voivat olla sitä voimakkaammat mitä kovemmin

asianosainen kokee yrittäneensä ja mitä enemmän hän on käyttänyt voimava-

roja mieluisan ratkaisun saamiseen.
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37 Myös tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomioida se, että asianosaisten näkemys

hovioikeuden menettelystä perustuu suurimmaksi osaksi heidän saamaansa kohteluun

kirjallisessa prosessissa. Kyselyvastausten perusteella suullinen käsittely oli hovioikeudessa

järjestetty 49 tapauksessa, kun vastauksia oli kaikkiaan 123 kappaletta. Asiakirja-aineisto

puolestaan osoittaa, että kyseisten 49 vastaajan kohdalla suullinen käsittely järjestettiin itse

asiassa vain 37 kertaa. Lisäksi tulosta analysoitaessa täytyy pitää mielessä, että hovioikeu-

den osalta aineistoon kuuluu sekä voittaneita että hävinneitä asianosaisia, kun taas kaikki

vastanneet olivat hävinneet vähintään osassa vaatimuksiaan käräjäoikeudessa.

Oikeudenkäyntimenettelyä arvioitaessa vastaajat olivat melko selvästi

tyytyväisempiä oikeudenkäyntiin hovioikeudessa kuin käräjäoikeudessa.37

Käräjäoikeuden toimintaa piti melko tai hyvin asiantuntevana ja pätevänä

neljännes vastaajista, kun taas hovioikeuden osalta vastaava osuus oli 35

prosenttia. Totuuden katsoi puolestaan löytyneen käräjäoikeuden käsittelyssä

joka kuudes muutoksenhakijoista ja hovioikeuden käsittelyssä neljännes

vastaajista. Samalla tavoin alle viidennes tutkimukseen osallistuneista oli

melko tai hyvin tyytyväinen käräjäoikeudessa saamaansa kohteluun ja katsoi

saaneensa reilua ja tasapuolista kohtelua käräjäoikeudessa. Hovioikeudelta

saamaansa kohteluun tyytyväisiä oli kolmannes muutoksenhakijoista, joista

useimmat myös pitivät kohteluaan reiluna ja tasapuolisena. Vain yksi kahdes-

tatoista muutoksenhakijasta oli kokenut käräjäoikeuden ottaneen heidän

näkemyksensä huomioon, mikä on todennäköisesti vähentänyt asianosaisten

tyytyväisyyttä menettelyyn. Vastaava osuus hovioikeuden menettelyn osalta

oli yli kolminkertainen.

4.7 Taustatietoja muutoksenhakijoista

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin ilmoittamaan syntymävuotensa, koulu-

tustasonsa, nykyiset kuukausitulonsa sekä se, ovatko he tällä hetkellä työelä-

mässä. Oikeudenkäyntikokemuksia koskevissa vastauksissa ei juurikaan

ilmennyt eroja vastaajien iästä tai sosioekonomisesta asemasta riippuen.

Vastausten jaottelussa hovioikeuksittain ei myöskään ilmennyt merkittäviä

eroavaisuuksia eri vastaajaryhmien kesken. Päinvastoin, vastaukset jakaantui-

vat hyvin samalla tavalla kummankin hovioikeuspiirin kohdalla.

Vastaajien ikäjakauma on melko laaja, mikä käy ilmi kuviosta 12. Van-

himmat tutkimukseen osallistuneista olivat syntyneet 1920-luvulla, kun taas

nuorin vastanneista oli 20-vuotias. Selvästi suurin osa vastaajista on kuitenkin

syntynyt vuosina 1940–1969. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa aiem-

min tehdyssä Luottamus tuomioistuimiin -tutkimuksessa huomattiin iän

olevan merkittävä taustamuuttuja mitattaessa luottamusta yhteiskunnallisiin
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38 Lappi-Seppälä ym. 1999, 64–65.

39 Niskanen ym. 1999, 46–48.

40 Työmarkkina-asemalla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa tarkoitetaan

sitä, onko asianosainen vastaushetkellä opiskelija, työssäkäyvä, työtön vai eläkeläinen.

instituutioihin kuten oikeuslaitokseen.38 Sama huomio tehtiin myös Turun

yliopiston vastaavassa tutkimuksessa, jossa todettiin – samoin kuin Oikeuspo-

liittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa – nuorten ikäluokkien suhtautumi-

sen tuomioistuimiin olevan selvästi myönteisempää kuin vanhempien.39 Tässä

tutkimuksessa käsiteltävä aineisto ei ole riittävän suuri tai monipuolinen

vastaavien johtopäätösten tekemiseen.
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Kuvio 12  Vastaajien ikäjakauma 

Hankitusta koulutuksesta kysyttäessä vastaajien piti nimetä yksi viidestä eri

tasoisesta vaihtoehdosta. Kaiken kaikkiaan koulutustaso oli hyvin vaihteleva,

mutta jakaantui ryhmiin tasaisesti. (Liitetaulukko 69.) Vastaajista viidennes

oli käynyt perus-, kansa- tai kansalaiskoulun ja lähes neljännes ammattikou-

lun, teknisen koulun, kauppakoulun tai muun keskiasteen ammatillisen

koulun. Kahdeksan vastaajista oli ylioppilaita ja 26 prosenttia ammattikorkea-

koulun käyneitä tai muun vastaavan tasoisen koulutuksen saaneita. Yliopisto-

tai korkeakoulututkinnon oli suorittanut viidennes vastanneista. Aiemmin

mainituissa luottamustutkimuksissa koulutus nähtiin yhtenä luottamusta

oikeuslaitokseen lisäävänä tekijänä, joskaan ei yhtä merkittävänä kuin

esimerkiksi ikävuodet tai työmarkkina-asema.40

Noin neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta muutoksenhakijasta ilmoitti

olevansa tällä hetkellä työelämässä (N=51). Seuraavaksi suurin yksittäinen
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41 Vastaajaominaisuudet on jaoteltu eri tavalla Turun yliopiston ja Oikeuspoliittisen

tutkimuslaitoksen tutkimuksissa. Ks. Lappi-Seppälä ym. 1999, 59 ja 65 sekä Niskanen ym.

1999, 33.

42 Jaottelussa täytyy kuitenkin huomioida se, että käsiteltävänä olevan pienehkön aineiston

jakaminen edelleen ryhmiin vastaajaominaisuuksien perusteella saattaa antaa jossain määrin

vääristyneen kuvan kyseisten ryhmien mielipiteistä yleisemmin.

vastaajaryhmä koostui eläkeläisistä, joita oli kaikkiaan yli viidennes vastaajis-

ta. Noin yksi kuudesta tutkimukseen osallistuneesta oli vastaushetkellä

työttömänä, kun taas opiskelijaksi itsensä ilmoitti yhdeksän vastaajaa.

Työmarkkina- tai sosioekonomisen aseman41 on aikaisemmissa luottamustut-

kimuksissa huomattu olevan yksi merkittävimmistä asenteita muokkaavista

vastaajaominaisuuksista. Muutoksenhakija-aineiston pohjalta on kuitenkin

vaikea kertoa eri vastaajaominaisuuksien vaikutuksesta suhtautumiseen

kumpaankaan suuntaan. Työmarkkina-aseman vaikutus näkyi selvemmin

ainoastaan kahdessa kohtaa. Ensiksikin opiskelijoista jokainen ilmoitti

pitävänsä hyvin tärkeänä sitä, miten käräjäoikeus kohteli heitä. Toiseksi

eläkeläisistä selvästi suurempi osa oli sitä mieltä, että muutoksenhaku huo-

mioon ottaen lopputulos, kustannukset ja vaivannäkö ei ollut kannattanut.

Kuten käy ilmi kuviosta 13, jokaisessa muussa vastaajaominaisuuksittain

jaotellussa ryhmässä vähintään puolet vastaajista oli pitänyt muutoksenhakua

kaiken kaikkiaan kannattavana.42
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Kuvio 13  Mielipide muutoksenhaun kannattavuudesta jaoteltuna eri vastaajaryhmiin

Jo mainittujen ominaisuuksien ohella vastaajan tulotasolla on nähty olevan

vaikutusta suhtautumiseen tuomioistuinten ja tuomareiden toimintaan sekä
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43 Niskanen ym. 1999, 49.

näkemyksiin toiminnan oikeudenmukaisuudesta.43 Kuviot 14 ja 15 kuitenkin

osoittavat, että vaikka tyytyväisyys tuomioistuimessa saatuun kohteluun on

kaiken kaikkiaan suurempi hovioikeuden kohdalla, huomattavaa vaihtelua eri

tulotasoisten vastaajien kohdalla ei tässä aineistossa ilmene. Vastaajien

lukumäärä eri tuloluokissa käy ilmi liitetaulukosta 71.
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Kuvio 14 Tyytyväisyys käräjäoikeudessa saatuun kohteluun suhteessa vastaajan tulo-

tasoon (€/kk)
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44 Osa virheellisistä merkinnöistä voi myös johtua siitä, että kyselyyn vastanneella on

takanaan useita oikeudenkäyntejä, ja hänen vastauksensa koskevat muuta asiaa kuin sitä,

johon aineiston oikeudenkäyntiasiakirjat liittyvät.

Kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajien piti ilmoittaa, olivatko he alun

perin olleet asiassaan kantajana vai vastaajana, vai oliko heidän asiansa ollut

velkajärjestely- tai muu hakemusasia. Kysymyksen yhteydessä tuli hyvin ilmi

asianosaisten vaikeudet niin sanotun tuomioistuinsanaston käyttämisessä.

Vastaajista yhteensä 16 ei osannut sanoa, mihin ryhmään he kuuluivat –

huolimatta siitä, että viisi heistä oli hoitanut asiansa käräjäoikeudessa itse

ilman lakimiesavustajaa. Velkajärjestelyasioiden ryhmässä yli puolet (N=14)

vastaajista oli ympäröinyt oikean vaihtoehdon, joskin loput (N=11) ryhmän

vastauksista oli merkitty kohtiin kantaja ja vastaaja. Myös huoneenvuokra-

asioiden kohdalla eräs vastaajista ilmoitti asiansa koskevan velkajärjestelyä.44

Suurin osa vastanneista oli kuitenkin osannut nimetä oikein alkuperäisen

asemansa prosessissa.



4 KYSELYTUTKIMUS 

MUUTOKSENHAKIJOILLE

4.1 Muutoksenhakijoiden vastauksista yleisesti

Tutkimuskyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 123 vastausta eli täytetyn lomak-

keen palautti 41 prosenttia kaikista valituista muutoksenhakijoista. Lisäksi

muutamat vastaajat (N=5) reagoivat lähetettyyn kyselyyn ilmoittamalla

puhelimitse jättävänsä syystä tai toisesta vastaamatta. Kyseiset puhelimitse

näkemyksensä kyselystä ilmoittaneet vastaajat kertoivat olevansa joko niin

pettyneitä tai vihaisia oikeuslaitoksen toimintaan, että eivät voi tai halua

osallistua asiaa koskeviin tutkimuksiin. Heidän luvallaan kyseiset puhelinkes-

kustelut on kuitenkin kirjattu mukaan kyselyn tuloksiin, koska voimakkaat

reaktiot itsessään kertovat paljon asianosaisten näkemyksistä muutoksenhaku-

prosessista. Toisaalta muutamat kyselyn vastaanottaneista (N=6) halusivat

erikseen puhelimitse joko kiittää mahdollisuudesta kertoa omista kokemuksis-

taan ja osallistua tutkimuksen tekemiseen tai tarkentaa kyselyvastauksiaan. 

Muutoksenhakijoiden kokemuksista syntynyt vaikutelma perustuu toisin

sanoen sekä kyselyvastauksiin että käytyihin puhelinkeskusteluihin ja joissa-

kin tapauksissa vastaajien palautettuun kyselyyn liittämiin avoimiin kirjeisiin.

Aineiston perusteella muodostui väistämättä se käsitys, että suurin osa

muutoksenhakijoista on ollut hyvin pettynyt tai turhautunut asiansa käsitte-

lyyn tuomioistuimissa. Paitsi kyselyn vastauksista sellaisinaan myös henkilö-

kohtaisista keskusteluista ja kyselylomakkeeseen lisätyistä useista kommen-

teista kävi ilmi, että huolimatta oikeuskäsittelystä kuluneesta ajasta asianosai-

silla on edelleenkin voimakkaita tuntemuksia oikeusprosessista. Ilmeistä on,

että monet muutoksenhakijoista kokivat tulleensa kohdelluksi väärin tai

epäoikeudenmukaisesti. Kyselyvastaajat toivat esiin näkemyksensä käyttäen

ilmaisuja kuten oikeusmurha, nöyryyttäminen ja petos sekä eri tavoin viittaa-

malla tuomarikunnan väitettyyn korruptoitumiseen tai oikeuslaitokseen

kohdistuvaan luottamuspulaan. Huolimatta siitä, että suuri osa vastaajista

suhtautui negatiivisesti oikeuslaitokseen ja -prosessiin, yhteydenotot ja

kyselyyn liitetyt kannanotot kuitenkin sisälsivät myös positiivisia näkemyk-

siä.

Kyselyvastaajien pääasiassa kielteiset huomautukset ja kannanotot eivät

näyttäneet riippuvan käsiteltävästä asiaryhmästä tai siitä, kummassa tutki-

mukseen sisältyvässä hovioikeudessa (Helsingissä vai Rovaniemellä) heidän

asiansa oli käsitelty. Vaikka kyseessä oli nimenomaan muutoksenhakijoiden

kokemuksia kartoittava tutkimus, vastauksista sekä yhteydenotoista ilmi tullut

tyytymättömyys yllätti voimakkuudellaan. Tästä syystä onkin paikallaan

lainata suoraan muutamia vastaajien kyselyyn lisäämiä kannanottoja.
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M34: Kaikkia kansalaisia pitäisi varoittaa siitä, etteivät lähde oikeu-

denkäyntiin. Kenenkään järkevän ihmisen ei pitäisi lähteä oikeuden-

käyntiin, koska prosessi on a) suuritöinen, b) työläs, c) kallis, eikä

d) sen tehtävänä ole totuuden löytäminen, vaan jonkinlaisen ”oi-

kean” ratkaisun tekeminen. Vaikka totuus löytyisikin, kustannukset

ja työn määrä ovat niin kohtuuttomat, että lopputulos on kuitenkin

kaiken kaikkiaan negatiivinen.

M161: Kyse oli yksinkertaisuudessaan siitä, että velallisesta ja

takaajista haluttiin tehdä täysiä rikollisia ja varastaa ilmaiseksi

heidän omaisuutensa. Ja antaa omaisuus ilmaiseksi rikollisille. - -

Odotin [käräjäoikeudelta] kunnon kohtelua, koska me veronmaksa-

jat maksamme heidän palkkansa. Ei heillä ole oikeutta toimia lahjus-

ten antajien mielen mukaan. Mm. eduskunta, valtioneuvosto, kon-

kurssiasiamies ja kaikki ne, joilla on valta oikaista ja vaatia rehellis-

tä ja oikeaa tuomiota lyövät 100 %:sti laimin tehtävänsä. - - Valehte-

lu tämän maan oikeusturvasta pitäisi lopettaa; sitä ei ole. 

M6: Hovioikeus ei perustellut päätöstä MILLÄÄN TAVALLA vaan

hyväksyi sellaisenaan käräjäoikeuden lainvastaiset menettelyt.

TÖRKEÄÄ.

M89: Molemmat [tuomioistuimet] olivat ammattitaidottomia ja

epäluotettavia, mutta hovioikeuden istunnossa lisäksi kaksi tuomaria

nukkui minun kuulemiseni ajan.

M90: Luulin [muutosta] hakiessani eläväni oikeusvaltiossa. Sen

oppirahan maksoin, etten enää uskalla hakea ns. ”oikeutta” vaan

mielestäni suurikin vääryys on helpompi kestää ilman ”oikeuden”

siunausta.

M235: Muutoksenhaku kannatti, koska osoitettiin Suomen oikeus-

laitoksen asiantuntemattomuus ja korruption varmuus koko oikeus-

laitoksessa. Ei jaeta oikeutta vaan tuomioita.

M161: Valitettavasti oikeuslaitos edustaa minulle tänä päivänä vain

pankin kupeessa toimivaa loiseliöstöä. Teidän takianne me mene-

timme omaisuutemme. Te teitte meistä ikuisia velallisia pankille,

saatana - - . Älkää enää ikinä lähettäkö tällaisia papereita meille

petetyille.
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1 Velkajärjestelyasioissa asianosaisten tulot eivät luonnollisestikaan ylittäneet maksuttomal-

le oikeudenkäynnille tai julkiselle oikeusavulle asetettuja tulorajoja.

4.2 Lakimiesavustajan käyttäminen

Ensimmäiseksi muutoksenhakijoilta kysyttiin heidän mielipidettään ja

mahdollisia kokemuksiaan lakimiesavustajan käytöstä. Selvä yli kahdeksan-

kymmenen prosentin enemmistö kyselyyn vastanneista oli hakenut

asiantuntija-apua lakimieheltä. (Liitetaulukko 17.) Lisäksi osa niistä vastaajis-

ta, jotka olivat itse hoitaneet asiaansa tuomioistuimessa, jälkikäteen kyseen-

alaisti ratkaisunsa oikeellisuuden. Pääsääntöisesti kyseiset vastaajat olivat

ennen alioikeuden käsittelyä uskoneet, että heidän asiansa on ”selvä” tai

”selvä voitettavaksi” eivätkä he siitä syystä palkanneet erillistä asianajajaa.

Muita mainittuja syitä olla hankkimatta lakimiesavustajaa olivat epäluottamus

avustajien ammattitaitoon tai -etiikkaan sekä lakimiesavun korkeat kustan-

nukset. Huomattava osa vastaajista, noin neljäkymmentä prosenttia, ei

perustellut mitenkään lakimiehen palkkaamista koskevaa päätöstään.

Tutkimukseen sisältyvistä viidestä asiaryhmästä (velkajärjestelyasiat,

huoneenvuokra-asiat, työoikeusasiat, perhe- ja perintöasiat sekä muut sivii-

liasiat) suhteellisesti eniten lakimiesavustajia käytettiin velkajärjestelyä sekä

työoikeudellisia kysymyksiä koskevissa jutuissa. Työoikeusasioiden osalta

tämä selvästi johtuu ammattiliittojen osallistumisesta työoikeudellisia asioita

koskevien juttujen käsittelyyn. Kuten kuviosta 7 ilmenee, jokaisen kyselyyn

vastanneen, joka ilmoitti rahoittaneensa lakimiesavun muulla tavoin kuin joko

julkisista varoista, oikeusturvavakuutuksella tai omista varoistaan, asia koski

nimenomaan työoikeudellista ongelmaa. Samalla tavoin lähes kaksi kolman-

nesta velkajärjestelyasian käsittelyyn osallistuneesta oli saanut joko maksutto-

man oikeudenkäynnin tai julkista oikeusapua.1 Kaikista lakimiesavun rahoit-

tamista koskevista vastauksista (N=119) viidennes koski velkajärjestelyä, kun

taas kaikista vastanneista maksuttoman oikeudenkäynnin tai oikeusapua

saaneista (N=37) yli neljäkymmentä prosenttia kuului velkajärjestelyasioiden

ryhmään. Maksuttoman oikeudenkäynnin tai julkista oikeusapua ilmoitti

saaneensa myös lähes puolet huoneenvuokra-asian käsittelyyn osallistuneista.
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2 Ks. kohta ”Lakimiesavustajan rooli oikeusprosessissa” 2.4.
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Kuvio 7 Lakimiesavun rahoitus asiaryhmittäin

Tärkein syy avustajan hankkimiselle oli vastaajien mukaan asiantuntija-avun

tarve käsiteltävän asian vaikeuden tai asiaa koskevan huomattavan intressin

vuoksi. Avustajan palkkaamisen syitä koskevassa avokysymyksessä lähes

kaksi viidestä lakimiehen hankkineesta vastaajasta perusteli päätöstään lakien

sekä tuomioistuinmenettelyn monimutkaisuudella ja omalla kokemattomuu-

dellaan oikeuskäsittelyistä. Osa lakimiesavustajan palkanneista vastaajista ei

tosin eritellyt ratkaisunsa perusteita kovin tarkasti, vaan tyytyi toteamaan,

ettei olisi ”pärjännyt yksin” oikeudessa. Heidän odotuksiaan lakimieheltään

tai toiveita lakimiehen hyödyllisyydestä toivotun päätöksen saamiseksi

voidaan vain arvailla. Oletettavaa kuitenkin on, että myös he hankkivat

oikeuteen avustajan asian tai säännösten monimutkaisuuden sekä mahdolli-

sesti oman asiantuntemattomuutensa vuoksi. Asianosaisten toivomuksia tai

oletuksia lakimiesavustajaltaan oikeusprosessissa ei kuitenkaan voida tutki-

musaineiston pohjalta erotella täsmällisesti, sillä lakimiesavustaja voi omak-

sua useita mahdollisia ”rooleja” tai funktioita oikeusprosessissa.2

Yleisimmin lakimiesapua saatiin yksityisestä asianajo- tai lakiasiaintoimis-

tosta. Lähes seitsemänkymmentä prosenttia kaikista lakimiesapua hankkineis-

ta oli turvautunut yksityiseen lakimieheen, kun taas oikeusaputoimiston

palveluihin oli tukeutunut harvempi kuin joka kymmenes avustajan hankki-
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3 On tärkeää huomioida, että työoikeusasiat muodostavat viidenneksen tutkimukseen

valituista oikeustapauksista ja neljänneksen kaikista kyselyvastauksista (N=123). Yleisesti

alioikeuksien käsittelemistä siviiliasioista vähemmän kuin joka kuudes ja hovioikeuksissa

runsas kymmenen prosenttia käsiteltävistä siviiliasioista kuuluu työoikeuden alaan. Näin

ollen lakimiesavustajan palkkaamista ja kustannuksia koskevat tutkimustulokset eivät ole

suoraan yleistettävissä kaikkiin tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin. (Tilastotiedot ovat

peräisin Tilastokeskuksen StatFin -palvelusta, http://statfin.stat.fi ja koskevat vuosia

2002–2003.)

4 Lakimiehen avustamien muutoksenhakijoiden valitukset johtivat käräjäoikeuden päätök-

sen muuttamiseen tai palauttamiseen noin neljässä jutussa kymmenestä, kun taas vähemmän

kuin kolme muutoksenhakuyritystä kymmenestä menestyi muutoksenhakijan toimiessa

ilman avustajaa.

5 Eroa voidaan selittää muun muassa sillä, että selvästi suurin muutos- ja palautusprosentti

tutkimukseen kuuluvista asiaryhmistä oli työoikeudellisissa asioissa, joissa myös käytetään

eniten lakimiesavustajia. Vaikka onkin mahdollista tai jopa todennäköistä, että avustajan

käyttäminen muutoksenhakuprosessissa vaikuttaa lopputulokseen myönteisesti, tämän

tutkimuksen otos ei ole riittävä kyseisen väittämän vahvistamiseksi. 

neista vastaajista. Merkittävä osa vastaajista oli palkannut tai saanut laki-

miesapua muualta. (Liitetaulukko 18.) Tämä selittyy suurimmaksi osaksi

sillä, että monet heistä olivat saaneet lakimiehensä ammattiliiton kautta.

Kyseisissä tapauksissa ammattiliitto otti huolehtiakseen myös lakimiesavun

kustannukset.3

Sillä, hankittiinko lakimiesapu yksityisestä asianajo- tai lakiasiaintoimis-

tosta tai vaihtoehtoisesti oikeusaputoimistosta tai muulta lakimieheltä, ei

näyttänyt olevan yhteyttä siihen, miten asia päättyi hovioikeudessa. Kaiken

kaikkiaan kyselyyn vastanneiden muutoksenhakijoiden jutuissa käräjäoikeu-

den tekemistä ratkaisuista oli hovioikeudessa muutettu tai palautettu uuteen

käsittelyyn runsas kolmannes. Ennallaan käräjäoikeuksien päätöksistä säilyi

hieman alle kaksi kolmannesta. Käräjäoikeuden ratkaisua muuttavia päätöksiä

tehtiin suhteellisesti enemmän lakimiesten avustamien muutoksenhakijoiden

jutuissa verrattuna asioihin, joissa muutoksenhakija toimi hovioikeudessa

ilman lakimiestä.4 Hienoista eroa muutosprosentissa ei kuitenkaan voi

suoraan tulkita niin, että muutoksenhakijalla olisi heikommat mahdollisuudet

menestyä hovioikeudessa, jos hänellä ei ole avustajaa. Myös monet muut

tekijät voivat saada aikaan kyseisen eron.5

Pääsääntöisesti vastaajat pitivät lakimiesavun kustannuksia liian korkeana.

(Liitetaulukko 20.) Vain suunnilleen yksi kahdeksasta lakimiehen palkan-

neesta vastaajasta piti avustajansa kustannuksia kohtuullisena. Valituksen

menestyminen hovioikeudessa ei myöskään vaikuttanut muutoksenhakijoiden

näkemyksiin lakimiehensä laskutustason kohtuullisuudesta. Lakimiesapua

saaneista vastaajista lähes kuusikymmentä prosenttia oli sitä mieltä, että

heidän lakimiehestään oli paljon tai jonkin verran hyötyä jutun lopputuloksen
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6 Lakimiehensä toimintaan tyytyväiset vastaajat vaikuttivat jokseenkin muita vastaajia

taipuvaisemmilta pitämään käräjäoikeuden ratkaisua oikeudenmukaisena ja hieman

tyytyväisemmiltä käräjäoikeudessa saamaansa kohteluun. Kaikkien kyselyyn vastanneiden

muutoksenhakijoiden näkemykset käräjäoikeuden ratkaisun oikeudenmukaisuudesta ja

kohtelusta näkyvät liitetaulukoista 40 ja 44.

kannalta. (Liitetaulukko 24.) Lakimiehensä toimintaan tyytyväiset muutok-

senhakijat olivat hieman alttiimpia pitämään avustajan palkkaamisesta

johtuvia kuluja kohtuullisina, mutta tässäkin ryhmässä useampi kuin kaksi

kolmesta oli tyytymätön lakimiesten laskutustasoon.

Valtaosa lakimiesavun käyttöä koskeviin kysymyksiin vastanneista oli

mielestään saanut riittävästi mahdollisuuksia ilmaista näkemyksensä asiasta

lakimiehelleen. Kuten kuviosta 8 ilmenee, tämä osa vastaajista oli myös lähes

poikkeuksetta sitä mieltä, että lakimies oli paljon tai jossain määrin ottanut

heidän näkemyksensä huomioon. Asianosaisten voidaan olettaa olevan

tyytyväisempiä oikeusprosessiin kokonaisuutena, jos he ovat päässeet purka-

maan tunteitaan ja kokevat tulleensa kuulluksi. Näin ollen on pääteltävissä,

että ne asianosaiset, joiden lakimies on kuunnellut ja huomioinut asiakkaansa

näkemyksiä, ovat kaikkiaan tyytyväisempiä oikeudenkäyntiin. Myös muutok-

senhakukyselyn vastaukset tietyssä määrin tukevat kyseistä päätelmää.6
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Kuvio 8 Lakimiesavustajan hankkineet muutoksenhakijat

Asianosaisten hankkimista lakimiehistä (N=97) noin joka kuudes oli kieltäy-

tynyt ennustamasta tuomioistuimen ratkaisua. Useat avustajista (N=35) olivat

kertoneet asiakkaalleen jutun lopputuloksen olevan epävarma. (Liitetaulukko

23.) Epävarmuuden ilmaiseminen voinee tarkoittaa paitsi sitä, että avustaja ei
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7 Proseduraalista oikeudenmukaisuutta käsittelevissä tutkimuksissa on toisaalta todettu, että

mieluisan lopputuloksen saamisen eli kanteen tai valituksen menestymisen todennäköisyys

ei ole ollut tärkein vaikuttaja asianosaisten päättäessä jutun viemisestä eteenpäin tuomiois-

tuimeen. Merkitsevämpää heille on ollut käsitys siitä, onko heitä koskeva ”väärä” päätös

tehty oikeudenmukaisella menettelyllä. (Bies & Tyler 1993, 354–360.)

osaa sanoa mitään lopputuloksesta myös sitä, että avustaja on haluton arvioi-

maan lopputulosta etukäteen. Lopputulosta etukäteen arvioineista lakimiehis-

tä yhdeksänkymmentä prosenttia oli ennustanut jutun päättyvän asiakkaansa

kannalta edullisesti. Positiivisten lopputulosarvioiden suhteellisen suureen

osuuteen todennäköisesti vaikuttaa se, että tutkimusaineisto on koottu tuo-

mioistuimessa käsitellyistä jutuista eikä esimerkiksi asianajo- tai lakiasiaintoi-

mistojen asiakaskunnasta sattumanvaraisesti. Oletettavasti huomattava osa

sellaisista jutuista, joiden menestymismahdollisuudet tuomioistuimessa

olisivat heikot, on karsiutunut jo ennen tuomioistuinkäsittelyä lakimiehen

antaessa etukäteisarvionsa jutun lopputuloksesta.7

4.3 Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa

4.3.1 Käräjäoikeudelta saatu neuvonta ja palvelu

Muutoksenhakijoilta tiedusteltiin kokemuksia heidän ennen varsinaista

oikeuskäsittelyä tuomioistuimelta vastaanottamansa neuvonnan tai palvelun

laadusta. Vastaajista vain pieni vähemmistö ilmoitti saaneensa mitään

palvelua tuomioistuimelta ennen oikeuskäsittelyä. Seuraavaan kysymykseen

vastaanotetun neuvonnan tai palvelun laadusta sen sijaan vastasi yli puolet

kaikista kyselyvastaajista. (Liitetaulukot 26–33.) Luultavaa onkin, että

käräjäoikeuden palveluita arvioidessaan monet vastaajista ovat arvioineet

tuomioistuimen palveluiden laatua tai toimintaa kokonaisuutena – eivät

ainoastaan ennen oikeuskäsittelyä saatua palvelua ja neuvontaa. 

Vastausten tulkintaa hankaloittaa kyseisen osittaisen väärinymmärryksen

lisäksi se, että palveluiden ja neuvonnan ominaisuuksia koskevan kysymyk-

sen rakenteen vuoksi osa vastauksista on ilmeisesti epähuomiossa merkitty

väärään sarakkeeseen. Kysymyksessä esitettiin väittämiä käräjäoikeudelta

saatujen palveluiden ominaisuuksista, ja vastaajat saivat kunkin ominaisuu-

den kohdalla kertoa mielipiteensä ympäröimällä valitsemansa kohdan vaih-

toehdoista 1) täysin samaa mieltä, 2) jokseenkin samaa mieltä, 3) jokseenkin

eri mieltä, 4) täysin eri mieltä ja 5) en osaa sanoa. Kyselyvastaajien tehtävä-

nä oli arvioida, miten asiantuntevaa, kohteliasta, epämuodollista, palvelevaa,

joustavaa, hyödyllistä, hidasta ja epämiellyttävää heidän vastaanottamansa

palvelu ja neuvonta oli. Monet vastaajista olivat hyvin tyytymättömiä oikeus-
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käsittelyyn ja olivat ilmaisseet mielipiteensä ympäröimällä kokonaan täysin

eri mieltä -sarakkeen. Mahdollista tietenkin on, että jotkut kyseisistä vastaa-

jista ovat halunneet ilmaista olevansa täysin eri mieltä esimerkiksi siitä, että

tuomioistuimen palvelu olisi ollut hidasta tai epämiellyttävää. Useimpien

heidän kohdallaan kyse lienee kuitenkin siitä – ottaen huomioon heidän muut

oikeuskäsittelyä koskevat näkemyksensä – että vastaukset ovat joidenkin

väittämien osalta joutuneet epähuomiossa väärään sarakkeeseen. Näin ollen

täysin samaa mieltä olisi edellä mainittujen vastaajien kohdalla ollut todennä-

köisesti oikea vaihtoehto kahteen viimeiseen kohtaan. 

Tuomioistuimen palveluiden asiantuntevuuden, kohteliaisuuden sekä

hitauden kohdalla vastaajien mielipiteet jakautuivat tasaisesti niin, että

väittämiä tukivat ja vastustivat likimain yhtä suuri osa vastaajista. Yleisesti

väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuus oli hieman erimielisten osuutta

pienempi, mutta käräjäoikeuden toimintatapaa piti kohteliaana suunnilleen

puolet kaikista kysymykseen vastanneista. Jokseenkin tai täysin eri mieltä

kohteliaisuudesta oli neljä kymmenestä vastaajasta. Selvästi erimielisempiä

vastaajat olivat käräjäoikeuden palveluiden epämuodollisuudesta, palvelevuu-

desta, joustavuudesta ja hyödyllisyydestä. Kyseisten määreiden liittämisestä

tuomioistuimen palveluun oli samaa mieltä keskimäärin vain noin viidennes

vastaajista. Valtaosa vastanneista oli toisin sanoen sitä mieltä, että käräjäoi-

keudet olivat muodollisia eivätkä erityisen palvelevia, joustavia tai hyödylli-

siä. Epämiellyttävänä menettelyä piti vastaajista hieman alle kolmannes.

4.3.2 Läsnäolo käräjäoikeuden käsittelyssä

Kyselyn seuraava osa käsitteli oikeudenkäyntiä käräjäoikeudessa. Lähes

kahdeksankymmentä prosenttia (N=95) kyselyyn vastanneista (N=123) oli

ollut henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden käsittelyssä. Oletettavaa on, että

käräjäoikeuden menettelyyn henkilökohtaisesti osallistuneet asianosaiset ovat

parempia arvioimaan itse prosessia sen sijaan, että heidän arvionsa rajoittuisi

pelkästään lakimiehen toimintaan ja käräjäoikeuden ratkaisuun tai tuomiois-

tuimelta saatuun muuhun kuin henkilökohtaiseen kohteluun. Prosessiin

osallistumattomien asianosaisten vastausten alioikeuden menettelyn laadusta

voidaan olettaa ilmaisevan suurelta osin tuomioistuimen päätökseen kohdistu-

vaa kritiikkiä, koska heidän osaltaan prosessi on tarkoittanut pääasiassa

yhteydenpitoa tuomioistuimessa asioivaan lakimieheensä. Toisaalta voitaisiin

ajatella, että käsitykset menettelystä saattavat joiltain osin perustua lakimie-

hen välittämiin tietoihin ja käsityksiin. Kokemus varsinaisesta menettelystä

käräjäoikeudessa on joka tapauksessa heidän osaltaan jäänyt olemattomaksi

tai ainakin vähäiseksi. Lisäksi muutama vastaajista ilmoitti sekä olleensa
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8 Lappi-Seppälä ym. 1999, 23, 42–43. 

9 Tala 2002, 15.

poissa käräjäoikeuden käsittelystä että asioineensa tuomioistuimessa ilman

avustajaa. Myös heidän kohdallaan menettelyarvion voidaan olettaa perustu-

van merkittävin osin tyytymättömyyteen alioikeuden ratkaisuun.

Varsinaisen oikeuskäsittelyn ulkopuolelle jääneiden kyselyvastaajien

näkemyksiä käräjäoikeuden kohtelusta tai ratkaisuun johtaneesta menettelystä

ei kuitenkaan voida jättää huomiotta epärelevantteina tai puutteelliseen

tietoon perustuvina. Mielikuva prosessista on luultavasti syntynyt ennen

kaikkea välillisesti lakimiehen kautta, mikä korostaa lakimiesavustajan roolia

suhteessa tuomioistuimeen asianosaisten oikeudenmukaisuuden kokemuksen

osatekijänä. (Toisaalta myös lakimiehen mielikuva kyseisestä prosessista on

voinut perustua aiempiin kokemuksiin tai muuhun niin sanottuun oikeuden-

käynnin ulkopuoliseen tietoon. Jos asia on käsitelty hovioikeudessa kirjalli-

sesti, lakimiehen mahdollisuudet muodostaa näkemyksiä prosessin kulusta

ovat melko rajoittuneet.) Lakimiehen välittämän näkemyksen ohella myös

useat muut seikat kuten käsittelyn kesto, tuomioistuimelta mahdollisesti

ennen oikeuskäsittelyä saadun neuvonnan ja palvelun laatu sekä omakohtai-

seen kokemukseen tai välilliseen tietoon perustuva ennakkonäkemys tuo-

mioistuinten toiminnasta saattavat vaikuttaa asianosaisen käsitykseen hänen

omassa asiassaan vastaanottamasta kohtelusta riippumatta sen välillisyydestä.

Omakohtaisen tuomioistuinkokemuksen puute ei useinkaan tarkoita, ettei

asianosaisella voisi olla ennakkokäsitystä tuomioistuinten toiminnasta.

Esimerkiksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Luottamus tuomioistuimiin

-haastattelututkimuksessa vastaajista (N=1 027) vain runsaalla neljänneksellä

oli kokemusta riita- tai rikosasioiden oikeuskäsittelystä. Siitä huolimatta 94

prosenttia vastaajista oli muodostanut mielipiteen tuomioistuinlaitoksen

toimivuudesta tai toisin sanoen siitä, miten paljon vastaaja luottaa tuomiois-

tuimiin instituutiona.8 Suurin osa väestöstä on vailla omakohtaisia kokemuk-

sia tuomioistuimista ja muodostaa käsityksensä instituution toiminnasta

esimerkiksi muiden ihmisten kokemusten ja eri tiedostusvälineiden välittä-

män kuvan perusteella. Lisäksi on mahdollista, että käsitykset perustuvat

erilaisten julkisten toimijoiden, kuten tuomioistuinlaitoksen, kulttuuriseen

maineeseen tai yhteiskunnassa laajalti kannatettuihin näkemyksiin, jotka eivät

ole riippuvaisia varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta tai tuomioistuinlaitok-

sen tilasta.9

Muutoksenhakukyselyyn osallistuneet vastaajat eivät oikeuskäsittelyyn

osallistumattomuutensa vuoksi kuitenkaan ole rinnastettavissa siihen väes-

tönosaan, jolla ei ole lainkaan omakohtaisia kokemuksia tuomioistuinten
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10 Menettelyllisen oikeudenmukaisuuden tutkimisen kannalta tärkeää olisi pystyä erottele-

maan vastaajien näkemykset menettelyn tasapuolisuudesta tai toimivuudesta ja toisaalta

käsitys tuomioistuimen päätöksen oikeudenmukaisuudesta. Muutoksenhakukyselyn

vastaajien osalta on epäselvää, ovatko he muodostaneet käsityksensä menettelystä ennem-

minkin tuomioistuimen ratkaisun kuin itse menettelyn perusteella. Muutoksenhakupäätök-

sen taustalla vaikuttavien motivaatiotekijöiden perusteella monet kuitenkin näyttävät itse

selittävän valittamispäätöstään nimenomaan ratkaisun epämieluisuudella. Tyler onkin

varoittanut liioittelemasta menettelyllisen oikeudenmukaisuuden merkitystä. Hänen

mukaansa asianosaisten käsityksiin vaikuttaa etenkin saadun päätöksen oikeudenmukaisuus

– ja jossain määrin myös päätöksen mieluisuus. Tietyssä määrin asianosaisten pettymys

epämieluisaan lopputulokseen ja siten myös koko oikeuskäsittelyyn säilyy oikeudenmukai-

seksi koetusta menettelystä huolimatta. Tyler 1997, 892.

toiminnasta. Alle viidennes vastaajista ei ollut henkilökohtaisesti läsnä

käräjäoikeuden käsittelyssä ja perustaa siis näkemyksensä tuomioistuimelta

saamastaan kohtelusta muihin kuin suullisessa käsittelyssä esiin tuleviin

prosessipiirteisiin. Kyseisen kohtelun kokonaisuutena voidaan olettaa sisältä-

vän mahdollisesti hyvinkin monenlaisia seikkoja, joita on vaikea eritellä

muun muassa siksi, että vastaajat itse eivät välttämättä tiedosta kaikkia

mielipiteensä taustalla vaikuttavia tekijöitä. Luultavaa kuitenkin on, että

merkittävimpiä vaikuttajia näkemykseen kohtelun laadusta ovat käsittelyn

ulkopuolelle jääneiden vastaajien osalta asianosaisen oman lakimiehen

välittämä mielikuva tuomioistuimen käsittelystä sekä tuomioistuimen ratkai-

su.

4.3.3 Tyytyväisyys käräjäoikeuden toimintaan

Kaiken kaikkiaan muutoksenhakijat olivat melko tai hyvin tyytymättömiä

menettelyyn käräjäoikeudessa. Alle kolmannes vastanneista koki saaneensa

mahdollisuuden ilmaista oman käsityksensä käsiteltävästä asiasta, ja heistäkin

ainoastaan 11 ilmoitti käräjäoikeuden ottaneen heidän näkemyksensä huo-

mioon. Hyvin tai melko tyytyväisiä käräjäoikeudessa saamaansa kohteluun

oli harvempi kuin joka viides, kun taas melko tai täysin epäasiantuntevana tai

epäpätevänä käräjäoikeutta piti kuusikymmentä prosenttia vastaajista. Samal-

la tavoin lähes kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oli täysin tai jokseenkin

eri mieltä siitä, että käräjäoikeus olisi kohdellut heitä reilusti ja tasapuolisesti.

(Liitetaulukot 35, 36 ja 39–41.)

Tuloksia analysoitaessa on kuitenkin muistettava, että vastaajat ovat

muutoksenhakijoita, eli ovat hakeneet hovioikeudesta muutosta käräjäoikeu-

den ratkaisuun. Muutosta on haettu epämieluisaan päätökseen, ja asianosai-

selle epäedullinen päätös on edesauttanut negatiivisen mielikuvan muodostu-

mista myös päätöksentekoon johtaneesta menettelystä.10 Perusteellisemman
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11 Tyler on nimennyt kyseiset menettelyllisen oikeudenmukaisuuden osa-alueet instrumen-

taaliseksi ja normatiiviseksi. Tyler 1990, 115–116. 

12 Haavisto 2002, 27–29. Hallinto-oikeuksien osalta: Ervasti & Kallioinen 2003, 88–89.

ja yleistettävämmän kuvan saamiseksi asianosaisten näkemyksistä käräjäoi-

keuden menettelystä tarvittaisiin kannanottoja myös niiltä asianosaisilta, jotka

ovat tyytyneet alemman tuomioistuimen päätökseen. Monipuolisemman

aineistonkaan avulla ei ehkä voitaisi tehdä pitäviä päätelmiä asianosaisten

tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syistä. Mahdollista on, että asianosaiset

eivät aina edes tiedosta mielipiteensä kaikkia mahdollisia syitä. Tässä tutki-

muksessa ei kuitenkaan ollut tarkoituksena luoda kattavaa yleiskuvaa muu-

toksenhakijoiden näkemyksistä vaan nostaa esiin käräjäoikeudessa hävinnei-

den muutoksenhakuun vaikuttavia tekijöitä. 

Aikaisemmissa menettelytutkimuksissa on huomattu, että asianosaisen

henkilökohtainen läsnäolo tuomioistuimen käsittelyssä vahvistaa asianosaisen

oikeudenmukaisuuskokemusta. Subjektiivisen proseduraalisen oikeudenmu-

kaisuuden kokemiseksi asianosainen saa tai hän tuntee saavansa paremmat

edellytykset vaikuttaa joko päätöksen tai päätöksentekomenettelyn oikeuden-

mukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Henkilökohtainen läsnäolo myös tukee

prosessiin osallistuvien omakohtaista kokemusta menettelyn oikeudenmukai-

suudesta, koska heillä on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä asiasta suoraan

tuomioistuimelle.11 Toisin sanoen asianosaiset ovat yleisesti tyytyväisempiä

prosessiin ja valmiimpia hyväksymään itselleen epäedullisiakin ratkaisuja, jos

he ovat itse osallistuneet päätöksentekoon ja saaneet tilaisuuden ilmaista

asiasta oman näkemyksensä.12

Vaikka käsillä oleva tutkimus ei tuotakaan kattavaa, laajalla aineistolla

tuotettua yleiskuvaa muutoksenhakijoiden käsityksistä, voidaan kuitenkin

todeta, että kyselyn tulokset eivät tue väitettä henkilökohtaisen osallistumisen

positiivisista vaikutuksista. Myös käräjäoikeuden käsittelyyn osallistuneista

kyselyvastaajista useampi kuin neljä viidestä oli melko tai hyvin tyytymätön

saamaansa kohteluun. Joka toinen vastaaja ilmoitti olevansa hyvin tyytymätön

alioikeuskäsittelyyn, kun taas hyvin tyytyväisiä muutoksenhakijoista oli vain

kuusi. Käräjäoikeuden käsittelystä pois jääneiden vastaukset ovat saman

suuntaisia. Käsittelyn ulkopuolelle jääneistä jotkut katsoivat pystyvänsä

arvioimaan tuomioistuimessa vastaanottamaansa kohtelua, mikä edelleen

viittaa siihen, että asianosaiset eivät välttämättä erottele tyytymättömyytensä

syitä. Varsinaiseen oikeuskäsittelyyn osallistumattomien osalta luultavaa on,

että tyytymättömyys kohdistuu enimmäkseen joko lakimiehen toimintaan tai

tuomioistuimen päätökseen perusteluineen. 
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13 Velkajärjestelyhakemuksia koskevissa valituksissa ei ole sovinnon mahdollisuutta.

14 Ervasti 2004, 232–233.

4.3.4 Sovinnollisen ratkaisun edistäminen

Tuomarin tehtävänä on toimia oikeudenkäynnissä sovinnollista ratkaisua

edistävällä tavalla. Valmisteluvaiheessa tuomarin tulee varmistaa, että

osapuolet ymmärtävät riidan kohteen ja riitaa ympäröivät seikat sekä toistensa

vaatimukset. Näin pyritään varmistumaan siitä, että asiaa ei ole mahdollista

sopia. Tuomari voi myös halutessaan tehdä asianosaisille sovintoehdotuksen.

Muutoksenhakukyselyn vastaajista vain alle viidennes oli kokenut, että asiaa

käsitellyt käräjätuomari oli pyrkinyt saamaan aikaan sovinnon osapuolten

välille. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että tuomioistuin ei

pyrkinyt edistämään sovintoa. Lisäksi merkittävä osa vastaajista ei osannut

sanoa, oliko sovintoon pyritty, tai jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen.

(Liitetaulukko 37.)

Koska suurin osa tuomioistuimien käsittelemistä riita-asioista on niin

sanottuja dispositiivisia asioita, joissa sovinto on sallittu, luultavaa olisi, että

myös tutkimuksen kohteena olevissa tapauksissa olisi pyritty sovintoon

useammin kuin kyselyvastausten perusteella näyttää tapahtuneen.13 Perheoi-

keudellisista asioista monet kuuluvat indispositiivisiin asioihin, mutta tämä

tuskin vaikuttaa kyselyn lopputulokseen merkittävästi, koska kyselyvastauk-

sista perheoikeudellisia asioita koskee vain 16 prosenttia. Pelkkä asian

indispositiivinen luonne ei sitä paitsi tarkoita, ettei tuomarin tarvitsisi selvit-

tää sovinnollisen ratkaisun mahdollisuutta. Mikäli sovinto ei ole asiassa

sallittu, tuomarin on ainoastaan pitäydyttävä varsinaisista toimenpiteistä

sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseksi.14

Kyselyvastausten perusteella on mahdotonta muodostaa täydellistä kuvaa

siitä, ovatko tuomarit pyrkineet edistämään asian sovinnollista ratkaisua, tai

millä keinoin sovintoon on pyritty. Varsinaisen menettelyn selvittämiseksi

vertailtavia kannanottoja tarvittaisiin myös muilta tuomioistuimen käsittelyyn

osallistuneilta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää asianosaisten

kokemuksia oikeuskäsittelystä ja heidän näkemyksiään prosessin eri piirteistä,

eikä näin ollen tuomareiden prosessinjohdollisen menettelyn tarkempi

arviointi ole relevanttia tutkimustulosten kannalta. Tärkeää sen sijaan on se,

miten asianosaisten kokemus käräjäoikeuden menettelystä on vaikuttanut

heidän päätökseensä hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun. Sovinnolli-

seen ratkaisuun tähtäävät toimenpiteet, joihin sisältyy myös menettelyvaih-

toehtojen, vaatimusten ja itse asian perusteellinen selvittäminen valmistelus-

sa, ovat monesti otollisia keinoja sovinnollisen ilmapiirin luomiseksi asian-
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osaisten välille. Sovinnollinen ilmapiiri puolestaan todennäköisesti laskee

innokkuutta riidan jatkamiseen muutoksenhakutuomioistuimessa.  

4.3.5 Totuuden löytyminen käsiteltävässä asiassa

Muutoksenhakijoista joka kuudes oli sitä mieltä, että totuus oli tullut ilmi

käsiteltävässä asiassa käräjäoikeudessa. Lähes yhtä moni vastaaja ei osannut

sanoa, oliko totuutta löytynyt, tai ei vastannut kysymykseen lainkaan, mikä

käy ilmi liitetaulukosta 38. Yli seitsemänkymmentä prosenttia kyselyvastaa-

jista uskoi, että käräjäoikeus ei ollut löytänyt asian ’totuutta’. Tutkimustulok-

sia ja käräjäoikeuden menettelyä arvioitaessa on ensisijaisen tärkeää pitää

mielessä, että tutkimusaineisto koostuu kokonaan muutoksenhakijoiden

vastauksista eikä siten kuvaa kaikkien käräjäoikeuden menettelyyn osallistu-

neiden näkemyksiä oikeusprosessista. Toisaalta muutoksenhakijoista kootus-

sa aineistossa niiden asianosaisten osuus, jotka näkivät totuuden tulleen ilmi

käräjäoikeudessa, on yllättävänkin suuri. Joka tapauksessa voidaan olettaa,

että verrattaessa muutoksenhakijoiden arviota asian totuuden löytymisestä

niiden asianosaisten arvioon, jotka eivät ole hakeneet muutosta, tulokset ja

johtopäätökset olisivat hyvinkin eri suuntaisia. 

Tutkimukseen osallistuneista muutoksenhakijoista vähemmistö katsoi

totuuden tulleen ilmi heidän asiansa käsittelyssä käräjäoikeudessa. Ilman

jatkokysymystä totuuden löytymättömyyden syistä vastaajien näkemyksiä

asiasta voidaan vain esittää arvailuja. Niistä asianosaisista, jotka kokivat

saaneensa riittävästi mahdollisuuksia ilmaista käräjäoikeudelle oman käsityk-

sensä asiasta, vain alle kolmannes oli sitä mieltä, että totuus oli tullut esiin

tuomioistuimessa. Tärkeää totuuden etsimisen kannalta lienee lisäksi se, että

oman näkemyksensä lausuneista asianosaisista ainoastaan joka neljäs katsoi,

että tuomioistuin oli ottanut heidän näkemyksensä huomioon. Kaiken kaik-

kiaan vähemmän kuin yksi kymmenestä kyselyyn osallistuneesta vastasi

käräjäoikeuden huomioineen heidän kantansa asiaan, ja heistäkin vain joka

toinen koki totuuden tulleen ilmi. Näin ollen täytynee päätellä, että totuuden

esiin tuomiseksi – asianosaisten itsensä kannalta – ei riitä, että tuomioistuin

antaa asianosaiselle mahdollisuuden kertoa omista näkemyksistään kuten ei

aina myöskään se, että tuomioistuin ottaa asianosaisen näkemyksen huo-

mioon. Oletettavaa kuitenkin on, että asiansa käräjäoikeudessa voittaneet

asianosaiset saattaisivat vastaavassa kyselyssä kertoa totuuden löytyneen

käräjäoikeuden menettelystä riippumatta.
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15 Vaikka tutkimusaineisto näyttääkin korostavan nimenomaan päätöksen vaikutusta

asianosaisen mielipiteisiin, yleistettävämpien johtopäätösten tekemiseen vaikuttavista

tekijöistä vaadittaisiin suurempi ja monipuolisempi aineisto.

16 Lappi-Seppälä ym. 1999, 87. Valtioneuvoston virkakielikomitea on kuitenkin mietinnös-

sään valinnut yleiseksi tavoitteeksi, että ”viranomaiset käyttävät kieltä, jota jokainen

peruskoulun käynyt pystyy ymmärtämään”. KM 1981:26, 17. Myös Virolainen ja Martikai-

nen muistuttavat, että esimerkiksi tuomion perusteluiden tarkoitus on antaa informaatiota,

vakuuttaa asianosaiset sekä ulkopuoliset ratkaisun oikeellisuudesta sekä samalla tarjota

mahdollisuus ratkaisun oikeellisuuden kontrollointiin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi

tuomioistuimen perusteluissaan käyttävän kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää.

Virolainen & Martikainen 2003, 176–177. 

4.3.6 Käräjäoikeuden asiantuntemus ja puolueettomuus

Kyselyyn osallistuneiden muutoksenhakijoiden tehtävänä oli arvioida käräjä-

oikeuden asiantuntevuutta ja pätevyyttä kokonaisuutena neliportaisella

asteikolla erittäin asiantuntevasta ja pätevästä täysin asiantuntemattomaan ja

epäpätevään. Yhteensä neljännes vastaajista piti käräjäoikeuden toimintaa

erittäin tai melko asiantuntevana, joskin erittäin asiantuntevana toimintaa piti

heistä vain muutama. Vaikka käräjäoikeutta (melko) asiantuntevana pitänei-

den vastaajien määrä olikin vähäinen, muutoksenhakija-aineistossa määrän

voisi itse asiassa olettaa olevan vieläkin pienempi. Kuudellakymmenellä

prosentilla vastaajista oli negatiivisempi kuva käräjäoikeuden toiminnasta, ja

selvästi suurin ryhmä – useampi kuin joka kolmas vastaajista – oli kokenut

tuomioistuimen toimivan täysin asiantuntemattomalla ja epäpätevällä tavalla.

Tuloksia eritellessä on kuitenkin jälleen syytä muistaa kyselyyn osallistunei-

den olleen muutoksenhakijoita. Epäselvää on, voiko epäedullisen päätöksen

vastaanottaminen yksinään saada asianosaiset pitämään tuomioistuimen

toimintaa täysin epäpätevänä.

Jos lähtökohtana on, että käräjäoikeuden päätöksen epäedullisuus ei ole

perustana muutoksenhakijoiden keskimäärin hyvinkin negatiiviselle näke-

mykselle tuomioistuimen asiantuntevuudesta, täytyy vastaukset ymmärtää

sananmukaisesti: käräjäoikeuden menettely oli asianosaisten mielestä asian-

tuntematonta ja epäpätevää.15 Asianosaisten voi kuitenkin olla ei-ammattilai-

sina vaikea arvioida tuomioistuimen asiantuntevuutta tai pätevyyttä. Yksi

tuomioistuinten toimintaa olennaisesti leimaava piirre on oikeustieteellinen

erityisasiantuntemus, ja tuomioistuimet instituutiona toimivat omien menette-

lysäännöstensä ja -tapojensa mukaisesti. Lisäksi tuomioistuinten asiakirjois-

saan käyttämä kieli eroaa huomattavasti arkikielestä, ja useat sanat tai il-

maisut voivat niin sanotussa tuomioistuinkielessä saada uuden, tavanomaises-

ta merkityksestä poikkeavan sisällön.16
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17 Menettelyllisiin syihin viitanneista suurin ryhmä painotti nimenomaan tuomioistuimen

perehtyneisyyttä ja asiaa koskevien seikkojen perusteellista selvittämistä. Muutamat olivat

sitä mieltä, että hovioikeus – päinvastoin kuin käräjäoikeus – oli ottanut molempien

osapuolten näkemykset huomioon tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhtä monet taas

korostivat hovioikeuden ammattitaitoa ja asiantuntevuutta sekä menettelyn selkeyttä ja

ymmärrettävyyttä.

Tuomioistuinkielen ja toimintatapojen vaikeaselkoisuudesta huolimatta

asianosaiset olivat muodostaneet mielipiteensä tuomioistuimen toiminnasta.

Kyselyssä vastaajia ei pyydetty tarkemmin erittelemään, mihin menettelyn

piirteisiin tuomioistuimen asiantuntemattomuudella viitattiin. Vastausten

tulkinnassa apuna voidaan kuitenkin käyttää kysymystä tyytyväisyydestä

hovioikeuden toimintaan. Vastaajia pyydettiin kertomaan, olivatko he tyyty-

väisempiä hovioikeuden vai käräjäoikeuden toimintaan, ja miksi näin oli.

Hieman alle kolmannes kaikista vastaajista ilmoitti olleensa tyytyväisempi

hovioikeuden toimintaan ja seuraavassa avokysymyksessä perusteli tyytyväi-

syyttään sellaisilla seikoilla kuin esimerkiksi asiaan perehtyneisyys, selvityk-

sen perusteellisuus, käsittelyn tasapuolisuus ja tuomioistuimen asiantunte-

mus.17 Suurin osa vastanneista kuitenkin perusteli tyytyväisyyttään tai

tyytymättömyyttään viittaamalla tuomioistuimen päätökseen.

Asianosaisten kokemukseen tuomioistuimen asiantuntevuudesta ja päte-

vyydestä lienee vaikuttanut ainakin heidän näkemyksensä käräjäoikeuden

reiluudesta ja tasapuolisuudesta. Vastaajista yhteensä vain alle viidennes oli

täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että käräjäoikeus oli kohdellut heitä

reilusti ja tasapuolisesti. Keskimäärin kaksi kolmannesta vastaajista oli

taipuvainen ajattelemaan päinvastoin. Vastaukset kysymykseen tyytyväisyy-

destä käräjäoikeudessa saatuun kohteluun olivat hyvin saman suuntaisia.

Lähes kahdeksallekymmenelle prosentille vastaajista oli hyvin tai melko

tärkeää se, miten käräjäoikeus kohteli heitä, kun taas vähän tai ei ollenkaan

tärkeänä kohtelutapaa piti kyselyyn osallistuneista vain kymmenen. (Liitetau-

lukot 41 ja 42.)

4.4 Käräjäoikeuden tuomio ja muutoksenhaun syyt

4.4.1 Ratkaisun lopputuloksen epäoikeudenmukaisuus

Muutoksenhakijoiden näkemykset siitä, oliko käräjäoikeuden ratkaisu heidän

mielestään oikeudenmukainen, olivat keskenään hyvin samanlaisia. Väittä-

mää käräjäoikeuden ratkaisun oikeudenmukaisuudesta tuki vastaajista

(N=123) 14 eli noin 11 %, kun taas jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän

kanssa oli kyselyvastaajista useampi kuin neljä viidestä. Arvioon ratkaisun
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18 Oikeudenmukaisuuden rinnastaminen tasapuoliseen tai yhdenvertaiseen kohteluun on

tietyssä määrin ongelmallista. Molemmissa vertailun kohteena olevissa luottamustutkimuk-

sissa perusoletuksena kuitenkin on, että kansalaisten luottamus tuomioistuinten toimintaan

ja niiden antamien ratkaisujen oikeudenmukaisuuteen pitää sisällään myös kansalaisten

näkemykset tuomitsemistoiminnan tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Niskanen ym. 1999, 55; Lappi-Seppälä ym. 1999, 31. Tasavertaisuuden ja oikeudenmukai-

suuden suhteesta ks. myös Knuutila 1999, 21–26.

19 Vastaukset olivat tietyllä tapaa ristiriitaisia, sillä toisaalta noin puolet tutkimukseen

osallistuneista katsoi tuomioistuinten onnistuneen erittäin tai melko hyvin tasapuolisen

ratkaisun löytämisessä. Saman suuntaisesti 55 prosenttia vastanneista piti tuomareiden

toimintaa puolueettomana. Niskanen ym. 1999, 58.

20 Niskanen ym. 1999, 67.

oikeudenmukaisuudesta ei vaikuttanut juuri lainkaan se, missä kokoonpanos-

sa ratkaisu oli tehty – eikä myöskään se, ettei vastaaja tiennyt tuomioistuimen

päätöksen tehnyttä kokoonpanoa. (Liitetaulukko 43.) Hovioikeudelta muutos-

ta hakeneiden asianosaisten voidaan lähtökohtaisesti olettaa pitävän käräjäoi-

keuden ratkaisua tavalla tai toisella vääränä, ja täysin epäoikeudenmukaiseksi

päätöksen kokeneiden osuus (63 %) olikin melko suuri. 

Kun otetaan huomioon vastaajien asema muutoksenhakijoina, voitaisiin

toisaalta olettaa lähes kaikkien vastaajien pitäneen käräjäoikeuden ratkaisua

epäoikeudenmukaisena. Näin ollen voidaankin kysyä, miksi osa vastaajista on

hakenut muutosta oikeudenmukaisena pitämäänsä ratkaisuun. Kyseisten

muutoksenhakijoiden vastaukset muutoksenhaun syitä koskevassa avo-

kysymyksessä vaihtelevat kuitenkin suuresti. Muutamat viittaavat käräjäoi-

keuden määräämän maksun – saneerausmaksun, verojen tai vahingonkor-

vauksen – suuruuteen, kun taas muut vastasivat perustaneensa muutoksenha-

kupäätöksen esimerkiksi lakimiehensä kehotukseen, periaatteellisuuteen tai

yleiseen tyytymättömyyteen käräjäoikeuden ratkaisuun. 

Mikäli tuomioistuimen päätösten oikeudenmukaisuus rinnastetaan päätös-

ten tasapuolisuuteen tai oikeuskäytännön yhdenvertaisuuteen, voidaan

kyselytutkimuksen tuloksia verrata Turun yliopistossa sekä Oikeuspoliittises-

sa tutkimuslaitoksessa toteutettuihin tutkimuksiin suomalaisten luottamukses-

ta tuomioistuimiin.18 Turun yliopiston tutkimuksessa kerätyt vastaukset

kertovat, että reilusti yli puolet kansalaisista ei pidä tuomioistuinten päätöksiä

tasapuolisina, kun taas myönteisellä kannalla oli hieman alle kolmannes

osallistuneista.19 Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että tuomioistuinkokemuk-

set yleisesti lisäävät kielteistä suhtautumista päätösten tasapuolisuuteen –

joskin hakemusasioiden osalta vaikutus oli päinvastainen.20 Oikeuspoliittisen

tutkimuslaitoksen vastaavassa tutkimuksessa alle puolet kaikista vastaajista

oli sitä mieltä, että yhdenvertaisuus toteutuu oikeuskäytännössä huonosti tai
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21 Lappi-Seppälä ym. 1999, 32, 45–46.

22 Kirjaamistapa saattaa kuitenkin tietyllä tapaa vääristää tuloksia, koska myös yhden

vastausvaihtoehdon valinneista osa olisi saattanut nimetä useamman syyn päätöksen

epäoikeudenmukaisuudelle, mutta kysymyksen rakenteen vuoksi valitsikin vain tärkeim-

män.

23 Niskanen ym. 1999, 69–70.

ei lainkaan. Kuitenkin niistä vastaajista, joilla oli henkilökohtaisia kokemuk-

sia tuomioistuimesta, lähes 60 prosenttia koki yhdenvertaisuuden jäävän

kokonaan tai osittain toteutumatta.21

Päätöksen mahdollisen epäoikeudenmukaisuuden syitä koskevassa seuraa-

vassa kysymyksessä vastaajille annettiin valmiiksi vaihtoehdot lainsäädäntö,

tuomioistuimen menettely, vastapuolen ja vastapuolen asiamiehen toiminta,

oman asiamiehen toiminta sekä muut syyt. Useimmat vastaajista olivat

nimenneet vain yhden syyn epäoikeudenmukaiselle päätökselle, mikä oli

kysymyksessä tarkoituksenakin. (Liitetaulukko 45.) Koska vastaajista yli

viidennes oli kuitenkin valinnut kohdista useamman kuin yhden, on eri

vaihtoehtoihin kerääntyneet vastaukset syytä kirjata erikseen.22

Lainsäädännön tai oman asiamiehen toiminnan näki kummankin päätök-

sen epäoikeudenmukaisuuden syynä hieman useampi kuin joka kymmenes

vastaajista. Saman suuntaiseen tulokseen lainsäädännön vaikutuksen osalta

päädyttiin Turun yliopiston luottamus tuomioistuimiin -tutkimuksessa, jossa

lainsäädännön nimesi suunnilleen yksi seitsemästä vastaajasta. Oman asia-

miehen toimintaa päätöksen epäoikeudenmukaisuuden syynä ei kyseisessä

tutkimuksessa mainittu lainkaan.23 Tuomioistuimen menettelyä piti syynä

epäoikeudenmukaisuuteen yhteensä runsas 40 prosenttia muutoksenhaku-

kyselyn vastaajista, kun taas luottamustutkimuksessa vastaava osuus oli alle

10 prosenttia. Luottamustutkimuksessa selvästi suurin ryhmä (54,2 %)

vastaajista oli nimennyt epäoikeudenmukaisuuden syyksi sekä lainsäädännön

että tuomioistuimen toiminnan, mutta muutoksenhakijoista kyseisen yhdistel-

män valitsi vain kuusi. 

Eniten kannatusta epäoikeudenmukaisuuden syyksi sai muutoksenhakutut-

kimuksessa vaihtoehto vastapuolen ja vastapuolen asiamiehen toiminta,

jonka oli valinnut yhteensä 43 prosenttia vastaajista. Merkittävää on myös se,

että yhdessä vastapuolen toiminnan kanssa epäoikeudenmukaisuuden katsot-

tiin useimmiten johtuvan myös tuomioistuimen toiminnasta. Näiden kahden

vaihtoehdon yhdistelmän oli valinnut lähes viidennes kaikista kysymykseen

vastanneista. Tuomioistuimen menettely yhdistettynä vastapuolen ja vasta-

puolen asiamiehen toimintaan tarkoittanee esimerkiksi sitä, että tuomarin

nähtiin olevan puolueellinen toisen osapuolen hyväksi ja antavan enemmän
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24 Lappi-Seppälä ym. 1999, 52–55.

25 Muutoksenhaun edellytyksenä on asianosaisen muutoksenhakuintressi eli toisin sanoen

se, että muutoksenhaun alainen ratkaisu on ollut asianosaiselle vastainen. Leppänen &

Välimaa 1998, 30.

painoarvoa vastapuolen esittämille todisteille tai vaatimuksille. Kysymyksen

yhteyteen lisätyissä selityksissä ja selvennyksissä viitattiin monesti juuri

tuomioistuimen puolueellisuuteen tai osapuolten eriarvoisuuteen tuomioistui-

men edessä.

Tuomioistuimen puolueellisuuden ohella kysymyksen avovastauksissa

viitattiin hyvin moninaisiin epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin seikkoihin.

Muutamat mainitsivat tuomioistuimen puutteelliset tekniset tiedot tai muun

ei-juridisen asiantuntemuksen puutteen syynä epäoikeudenmukaiselle päätök-

selle. Osa vastaajista viittasi tuomioistuimen yleiseen asenteellisuuteen tai

arvoihin esimerkiksi eri uskontokuntien edustajien suhteen. Asian ulkopuolis-

ten tekijöiden vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen tuli esiin myös

aikaisemmassa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen luottamustutkimuksessa.

Harvempi kuin joka toinen tutkimukseen osallistuneista, joilla oli kokemusta

tuomioistuimista, koki yhdenvertaisuuden toteutuneen täysin tai jokseenkin

hyvin. Vastaavasti yli puolet osallistuneista piti yhdenvertaisuuden toteutu-

mista huonona tai olemattomana.24 Muutoksenhakijatutkimuksessa loput

vastauksista vaihtelivat muun muassa vastapuolen ”sumutuksesta” ja tuo-

mioistuimen organisoimasta henkilökohtaisesta kostosta siihen käsitykseen,

ettei tuomioistuin halunnut päättää vaikeista asioista.

4.4.2 Käräjäoikeuden päätös ja sen perustelut

Muutoksenhakijoista koostuvassa aineistossa odotetusti lähes 60 prosenttia

vastaajista kertoi, ettei käräjäoikeus ollut hyväksynyt heidän vaatimuksiaan

ollenkaan. Lisäksi kolmessa jutussa kymmenestä käräjäoikeus oli hyväksynyt

asianosaisen vaatimukset vain osittain. Muutoksenhakijoista yhteensä kym-

menen ei osannut tai halunnut kertoa, miten tuomioistuin oli suhtautunut

heidän vaatimuksiinsa. Muutama kyselyyn osallistuneista lisäksi ilmoitti, että

käräjäoikeus oli hyväksynyt heidän vaatimuksensa kokonaan. (Liitetaulukko

46.) Kyseisten vastaajien kohdalla hovioikeuden asiakirjoista käy kuitenkin

ilmi, että käräjäoikeus ei tosiasiassa ollut hyväksynyt heidän vaatimuksiaan.

Muutoksenhaku ei myöskään ole mahdollista, jos asianosaisen kaikki vaati-

mukset on hyväksytty käräjäoikeudessa.25
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26 Suomen oikeusjärjestelmässä ei vielä tutkimusaineistoon kuuluvia tapauksia käsiteltäessä

tunnettu niin sanottua vastamuutoksenhakuoikeutta, jossa valituksen hovioikeuteen voi

tehdä vielä varsinaisen muutoksenhakuajan jälkeen, jos toinen osapuoli on hakenut

muutosta. Leppänen & Välimaa 1998, 49. Vastavalitusoikeuden käyttöönottoa puolustettiin

muun muassa sillä, että se saattaisi vähentää niin sanottuja ”varmuuden vuoksi” tehtyjä

muutoksenhakuja. Lisäksi vastavalituksen myötä ylemmät oikeusasteen (hovioikeudet)

voisivat ottaa vaatimistaakan estämättä huomioon kummankin osapuolen vaatimukset ja

tutkia asian uudelleen perusteellisemmin. Asian perusteellinen tutkiminen puolestaan

edesauttaisi aineellisen totuuden löytymistä. Jokela 1998, 102–103. Nykyisin vastavalitus-

oikeus löytyy oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 §:stä. Ks. tarkemmin luku 2. Vaatimistaa-

kasta ja reformatio in pejus -kiellosta Leppänen & Välimaa 1998, 51–56. 

Hovioikeus on siviiliasioissa sidottu asianosaisten vaatimuksiin, mikä

tarkoittaa, ettei hovioikeus voi tuomita muuta tai enempää kuin asianosaiset

ovat vaatineet. (Vaatimistaakka on instanssikohtainen, eivätkä sen vuoksi

käräjäoikeudessa esitetyt vaatimukset ole päteviä hovioikeudessa.) Voimassa

olevan reformatio in pejus -kiellon mukaisesti hovioikeus ei saa muuttaa

tuomiota muutoksenhakijan vahingoksi, mikäli vain toinen asianosainen on

hakenut muutosta. Näin ollen muutoksenhakijalle on tuomittava vähintään se,

minkä hän voitti käräjäoikeudessa.26

Käräjäoikeuden päätöksen perusteluja piti jokseenkin tai täysin selkeinä ja

ymmärrettävinä viidennes kyselyyn vastanneista, mikä ilmenee liitetaulukosta

47. Kaikkiaan kaksi kolmesta muutoksenhakijasta suhtautui kielteisemmin

perusteluiden laatuun, ja lähes puolet oli täysin eri mieltä siitä, että päätökset

olisivat olleet selkeät ja ymmärrettävät. Kyselyyn vastanneista vain muutama

oli valinnut vaihtoehdon en tutustunut perusteluihin, mikä näyttäisi osoitta-

van, että lakimiesavustajan palkkaamisesta huolimatta muutoksenhakijat ovat

myös henkilökohtaisesti seuranneet asiansa käsittelyä. 

Riittävinä käräjäoikeuden päätöksen perusteluja piti vielä harvempi

muutoksenhakijoista. Väittämän ”käräjäoikeuden päätöksen perustelut olivat

riittävät” kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli vain hieman useampi

kuin yksi kymmenestä vastaajasta, kun taas jokseenkin tai täysin erimielisiä

oli vastaajista lähes 80 prosenttia. (Liitetaulukko 48.) Koska tutkimusaineisto

koostuu muutoksenhakijoista, yleistettävää johtopäätöstä tuomioistuinten

perustelujen todellisesta laadusta tai ymmärrettävyydestäkään tuskin voidaan

tehdä. Mahdollista nimittäin on, että asianosaiset ovat tutustuneet perustelui-

hin ja ymmärtäneet ne, mutta eivät hyväksy epämieluisaa ratkaisua perustele-

via seikkoja. 

Tuomioiden perusteleminen on yksi asianosaisten oikeusturvan perusedel-

lytyksistä. Perusteluiden tarkoitus on paitsi vakuuttaa osapuolet päätöksen-

tekoprosessin puolueettomuudesta ja asiallisuudesta sekä justifioida aineelli-

nen ratkaisu asianosaisille myös mahdollistaa tuomioistuintoiminnan demo-

kraattinen kontrolli yhteiskunnassa. Päätöksen perusteluiden kautta tuomiois-
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27 KM 2003:3, 214–215; Virolainen & Martikainen 2003, 66–68, 80.

28 Virolainen & Martikainen 2003, 153. Kyseinen määräys viranomaisten käyttämästä

kielestä löytyy myös Valtioneuvoston päätöksestä toimenpiteistä valtion viranomaisten

kielenkäytön parantamiseksi (497/1982).

29 Lehtimaja 1999, 373.

30 Wirilander 1982, 314.

tuin esittää osapuolille arvionsa heidän esiin tuomistaan argumenteista,

vaatimuksista ja näytöstä kokonaisuudessaan. Asianosaisten oikeusturva

edellyttää enemmän kuin pelkän oikeudenmukaisen ratkaisun tekemistä ja sen

ilmoittamista; oikeusturvaodotuksen täyttääkseen tuomioistuimen on esitettä-

vä ratkaisunsa perustana olevat tekijät selkeällä ja rationaalisella tavalla.

Perustelut ovat asianosaisten ohella olennaisen tärkeitä myös mahdolliselle

muutoksenhakutuomioistuimelle, joka ottaa alemman tuomioistuimen ratkai-

sun tutkittavakseen.27

Tuomion perustelujen sisällön välittämiseksi asianosaisille ja laajemmalle

yleisölle – ei ainoastaan tuomioistuinjuristeille – perustelujen täytyy olla

ymmärrettävät. Tuomioistuimen on kuitenkin mahdotonta tietää kunkin

asianosaisen kohdalla, miten perustelut olisi kirjoitettava niin, että ne olisivat

ymmärrettävät tuolle nimenomaiselle asianosaiselle. Tavoitteena tulisikin olla

se, että tuomiossa ei turhaan käytetä sellaista terminologiaa, jonka ymmärtä-

minen vaatii lakimieskoulutusta tai jonka merkitystä ei voi selkeästi nähdä

asiayhteydestä.28 Demokraattisessa oikeusvaltiossa oikeudenkäytön on oltava

läpinäkyvää ja ihmisten – niin asianosaisten kuin ulkopuolistenkin – arvioita-

vissa. Lainkäytön arvioitavuus puolestaan edellyttää, että lopputulos ja sen

perusteena olevat seikat sekä se, miten lopputulokseen on päädytty, on

ilmoitettu avoimesti ja ymmärrettävästi29. Päätöksen perustelut eivät voi

vakuuttaa sen paremmin asianosaisia kuin yleisöäkään, mikäli niitä ei voi

ymmärtää; ”käsitettävyys ja uskottavuus näyttävät kulkevan näissä asioissa

käsi kädessä.”30

Käräjäoikeuden ratkaisun perusteluiden ymmärrettävyyteen oli monien

kyselyyn osallistuneiden asianosaisten osalta myötävaikuttanut heidän

lakimiehensä. Kuten käy ilmi liitetaulukosta 50, lähes kuusikymmentä

prosenttia vastanneista ilmoitti oman lakimiehensä selittäneen käräjäoikeuden

ratkaisun sisältöä ja perusteita hyvin tarkasti tai jonkin verran. Lakimiehel-

tään hyvin tarkan selityksen saaneesta kolmanneksesta selvästi suurin osa piti

selityksestäkin huolimatta käräjäoikeuden päätöksen perusteluja vaikeasti

ymmärrettävinä. Lähes neljännes kyselyyn vastanneista kertoi lakimiehensä

selittäneen ratkaisua ja sen perusteita puutteellisesti tai ei lainkaan. Muutamat
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niistä vastaajista, jotka ilmoittivat kyselyn alussa toimineensa käräjäoikeudes-

sa ilman lakimiesavustajaa, vastasivat kuitenkin perusteluiden selittämistä

koskevaan kysymykseen. Kyseisistä vastaajista kahdelle ratkaisua oli selitetty

hyvin tarkasti tai jonkin verran, kun taas vastaavasti kahdelle selitystä ei ollut

annettu ollenkaan. 

Yli puolet kyselyyn vastanneista piti käräjäoikeuden ratkaisun sisältöä

täysin odottamattomana ja heidän omien etukäteisarvioidensa vastaisena.

Lisäksi viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että ratkaisu oli ollut jossain

määrin heidän arvioidensa vastainen tai odottamaton. (Liitetaulukko 49.)

Huomionarvioista lienee myös se, että täysin odottamattoman ratkaisun

vastaanottaneista asianosaisista lähes puolelle oma lakimies oli arvioinut

jutun olevan varmasti tai melko varmasti voitettavissa. Harvempi kuin joka

kuudes vastaajista oli täysin tai jokseenkin sillä kannalla, että käräjäoikeuden

ratkaisu vastasi heidän arvioitaan ja odotuksiaan. Kaiken kaikkiaan odotetun

ratkaisun vastaanottaneiden osuus näyttää melko suurelta ottaen huomioon,

että kyse on muutoksenhakijoista. Aineiston huolellisempi tarkastelu osoittaa,

että arvionsa mukaisen ratkaisun vastaanottaneet ovat lähes poikkeuksetta

myös vastanneet käräjäoikeuden hyväksyneen heidän vaatimuksensa koko-

naan tai osittain. Koska muutoksenhaku ei ole sallittua käräjäoikeuden

hyväksyttyä kaikki asianosaisen vaatimukset, täytynee kyseisten vastaajien

kohdalla olla kyse väärinkäsityksestä.

Useiden asianosaisten näkemykset tuomioistuimen ratkaisun odottamatto-

muudesta tai asianosaisten arvioiden vastaisuudesta on syytä erottaa varsinai-

sesta oikeusturvan edellyttämästä ratkaisujen ennakoitavuudesta. Oikeustur-

vaodotuksen täyttymisen kannalta olennaista on, että tuomioistuinten ratkai-

sut eivät perustu mielivaltaan vaan kyseisessä tilanteessa sovellettaviin

oikeussääntöihin ja -periaatteisiin. Tätä tarkoitetaan päätösten ennakoitavuu-

della. Näkemyksillään ratkaisun odottamattomuudesta asianosaiset luultavim-

min viittaavat siihen, että heidän mielestään asiassa esitettyihin argumenttei-

hin ja vaatimuksiin perustuvan päätöksen olisi pitänyt olla sisällöltään täysin

tai jossain määrin toisenlainen.

4.4.3 Valittaminen hovioikeuteen

Puolet kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista ilmoitti tehneensä päätök-

sen valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta välittömästi päätöksen saatuaan, kun

taas hieman useampi kuin joka kymmenes kaikista vastanneista oli tehnyt

muutoksenhakupäätöksen jo ennen käräjäoikeuden päätöksen saamista –

edellyttäen, että päätös olisi hänelle epäedullinen. Vastaavasti noin joka

kymmenes vastaajista oli tehnyt päätöksen käräjäoikeuden ratkaisusta valitta-
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misesta myöhemmin harkittuaan itse ratkaisusta valittamista. Kyselyyn

vastanneista kuudennes myönsi valittaneensa ratkaisusta lakimiehensä

neuvosta. (Liitetaulukko 51.)

Käräjäoikeuden ratkaisusta valittaneista ne, jotka olivat tehneet muutok-

senhakupäätöksen heti ratkaisun saatuaan tai aikaisemmin, näyttäisivät

päättäneen jo käsittelyn alussa käyttävänsä kaikki mahdolliset keinot toivo-

mansa lopputuloksen saamiseksi. Heistä merkittävä osa (kolmannes) piti

muutoksenhausta seuraavaa oikeudenkäynnin pitkittymistä melko tai täysin

merkityksettömänä seikkana muutoksenhakupäätöstä tehdessään. Kyseisistä

muutoksenhakijoista lähes puolet oli lisäksi sitä mieltä, että muutoksenhausta

muodostuvat mahdolliset lisäkustannukset eivät ole merkittävä tekijä harkit-

taessa käräjäoikeuden ratkaisusta valittamista. (Liitetaulukot 53 ja 54.)

Muutoksenhakupäätöksen aikaisessa vaiheessa tehneistä muutoksenhakijoista

huomattava osuus – lähes neljäkymmentä prosenttia – oli myös hakenut

valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Muiden muutoksenhakijoiden kohdalla

valituslupaa hakeneiden määrä jäi alle viidennekseen.

Muutoksenhaun syitä koskevassa avokysymyksessä lähes kaksi vastaajaa

kolmesta viittasi suoraan tai epäsuorasti yhteen tai useampaan seuraavista

tekijöistä: 1) käräjäoikeuden väärä päätös, 2) oikeudenkäyntimenettely,

3) vastapuolen/vastapuolen asiamiehen toiminta ja 4) oman asiamiehen

toiminta tai kehotus valittaa päätöksestä. Käräjäoikeuden väärän päätöksen

muutoksenhaun syynä mainitsi useampi kuin kolme neljästä (N=61) kysy-

mykseen vastanneesta (N=79) eli toisin sanoen puolet kaikista kyselyvastaa-

jista (N=123). Muutamat päätöksen vääryyteen viitanneista lisäsivät muutok-

senhakupäätöksensä syihin myös esimerkiksi sen, että asia oli laadultaan

yhteiskunnallisesti merkittävä tai muuten erittäin tärkeä. Lisäksi päätöksestä

valittamiseen oli ratkaisun epämieluisuuden ohella vaikuttanut päätöksen

huonot, olemattomat tai väärät perustelut.

Oikeudenkäyntimenettelyä koskeva kritiikki kohdistui ennen kaikkea

tuomioistuimen puolueellisuuteen ja epäpätevyyteen sekä siihen, että tuomari

ei ollut perehtynyt asiassa esitettyihin todisteisiin. Jotkut lisäksi huomauttivat,

että tuomari ei ollut käsittelyssä ”ajan tasalla” eikä myöskään osoittanut

pyrkivänsä totuuden löytämiseen käsiteltävässä asiassa. Eräät vastanneista

olivat jopa sitä mieltä, että ”käräjäoikeusprosessi oli vaikuttanut enemmän

sirkuspelleilyltä kuin oikeudenkäynniltä” tai että käsittely oli ollut ”eräänlai-

nen farssi”. Vastapuolen tai vastapuolen asiamiehen toiminta tekijänä muu-

toksenhakupäätöksessä liittyi useimmiten käräjäoikeuden päätökseen tai

päätöksentekomenettelyyn. Vastapuolen nähtiin vaikuttaneen tuomioistuimen

toimintaan joko antamalla vääriä tietoja tuomioistuimelle, painostamalla

todistajia tai suorastaan väärentämällä todisteita niin, että tuomioistuin oli

ajautunut tekemään väärän ratkaisun. Tämän lisäksi eräs tuomioistuimessa
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31 Ratkaisun viivyttäminen saattaa olla yksi yleisimmistä syistä muutoksenhakuun. Tässä

aineistossa kuitenkin vain yksi muutoksenhakijoista perusteli päätöstään tällä tavalla.

ilman avustajaa toimineista vastaajista katsoi joutuneensa vastapuolen

lakimiehen kieroilun, juonittelun ja vähättelyn kohteeksi, minkä vuoksi totuus

ei ollut tullut ilmi oikeuskäsittelyssä. 

Oman asiamiehen vuoksi tehdyt muutoksenhaut jakaantuivat ensinnäkin

niihin, jotka johtuivat oman asiamiehen epäpätevyydestä, ja toiseksi valituk-

siin, jotka asianosainen oli tehnyt oman lakimiehensä kehotuksesta. Muutama

muutoksenhaun syitä kartoittavaan kysymykseen vastanneista syytti käräjäoi-

keuden ratkaisun epämieluisuudesta oman asiamiehensä ammattitaidotto-

muutta ja arveli, että heidän lakimiehensä ei ollut ymmärtänyt ajamaansa

asiaa. Kaksi muutoksenhakijoista lisäksi uskoi koko lakimieskunnan, toisin

sanoen sekä tuomareiden että asianajajien, pyrkivän toimimaan yhdessä

tavoitteenaan oman ja toistensa taloudellisen edun turvaaminen. Jotkut

muutosta hakeneista eivät eritelleet tarkemmin valituspäätöksensä syitä, vaan

tyytyivät toteamaan hakeneensa muutosta oman lakimiehensä neuvosta.

Vaikka suuri osa muutoksenhakupäätöksen perusteista koski nimenomaan

käräjäoikeuden päätöksen vääryyttä ja epämieluisuutta, vastauksista löytyy

myös muita, hyvin vaihteleviakin syitä valituspäätökselle. Vastaajista kaksi

kertoi ryhtyneensä muutoksenhakuprosessiin pelkästään siksi, että vastapuoli

oli hakenut muutosta. Toinen heistä lisäsi, että tällä tavoin hovioikeus voi

tehdä ratkaisunsa reformatio in pejus -kiellon estämättä. Vastaaja ilmeisesti

tarkoitti, että näin hovioikeus voi vastavalituksen myötä halutessaan tuomita

alkuperäiselle muutoksenhakijalle vähemmän kuin mitä tämä on saanut

käräjäoikeudessa (tai vaatinut hovioikeudessa).

Eräs vastaajista selitti muutoksenhakupäätöksensä perustuneen ensisijai-

sesti pyrkimykseen saada tuomioistuimelta ennakkopäätös virheellisten

kliinisten käytäntöjen ja potilasvahinkotulkintojen oikaisemiseksi. Hänen

mukaansa kyseinen aihepiiri on yhteiskunnallisesta merkittävyydestään

huolimatta juristeille yleensä vieras ja vaikeasti ymmärrettävä. Tärkeään

yhteiskunnalliseen intressiin viittasi myös vastaaja, joka toivoi asiansa

käsittelyn tuomioistuimessa edesauttavan asiaa koskevan ”fossiilisen”

lainsäädännön uudistamista. Muista muutoksenhaun syistä mainittakoon vielä

oman kunnian takaisin perääminen, päätökseen sisältyvä ihmisoikeuslouk-

kaus sekä loppuratkaisun saamisen pitkittäminen.31

Muutoksenhakijoista joka kymmenes ilmoitti vaihtaneensa lakimiestä

käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ennen valittamista hovioikeuteen. (Liitetau-

lukko 52.) Lähes poikkeuksetta uuden lakimiehen hankkineet muutoksenhaki-

jat nimesivät syyksi aikaisemman avustajansa epäpätevyyden, asiaan perehty-

mättömyyden tai sen, että asia oli kaiken kaikkiaan hoidettu huonosti. Muuta-
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mat lakimiestä vaihtaneista viittasivat lisäksi asianajajansa esteellisyyteen,

epärehellisyyteen tai itsensä ja lakimiehensä välille syntyneeseen luottamus-

pulaan. Yksi vastaajista oli luopunut lakimiesavusta kokonaan käräjäoikeu-

den päätöksen jälkeen, ja vastaavasti eräs oli palkannut lakimiehen muutok-

senhakua varten – tosin ainoastaan näyttääkseen, että lakimiehestä ei ole

mitään apua. 

Selvä enemmistö muutoksenhakijoista ei ollut vaihtanut lakimiestä ennen

muutoksenhakuprosessia. Muutamat heistä olivat sitä mieltä, että syytä uuden

lakimiehen palkkaamiseen olisi varmasti ollut, mutta olivat jatkaneet saman

avustajan kanssa, koska eivät tienneet vaihtamisen olevan mahdollista, eivät

uskoneet avustajan vaihtamisesta olevan olennaista hyötyä tai olivat vielä

siinä vaiheessa tyytyväisiä avustajansa toimintaan. Useimmat vastaajista

kuitenkin kiittelivät avustajansa ammattitaitoa ja pätevyyttä sekä perehtynei-

syyttä asian hoitoon. Lisäksi monet huomauttivat pitkään jatkuneen riita-asian

muotoutuneen niin monimutkaiseksi, että uuden avustajan perehdyttäminen

tapaukseen olisi ollut hyvin vaikeaa ja tuottanut lisää kustannuksia. 

4.5 Asian käsittely hovioikeudessa

4.5.1 Läsnäolo hovioikeuden pääkäsittelyssä

Tutkimukseen kerätyn hovioikeuden asiakirja-aineiston (N=300) mukaan

suullinen pääkäsittely järjestettiin hovioikeudessa kaikkiaan 80 tapauksessa.

Kyselyyn vastanneiden muutoksenhakijoiden (N=123) kohdalla suullinen

pääkäsittely oli asiakirjojen perusteella järjestetty 37 jutussa. Kyselyyn

osallistuneet eivät kuitenkaan ole täysin yksimielisiä asiakirjojen kanssa siitä,

milloin suullinen pääkäsittely on järjestetty. Osa kyselyvastaajista on ilmoitta-

nut pääkäsittelyn järjestetyn (N=14) – ja myös osallistuneensa kyseiseen

käsittelyyn (N=12) – huolimatta siitä, että hovioikeuden tuomion mukaan

pääkäsittelyä ei pidetty lainkaan. 

Mahdollisia syitä kysely- ja asiakirja-aineistojen eroavaisuudelle on useita.

Aineiston perusteella voidaan päätellä, että maallikkoasianosaiset eivät

kaikissa tapauksissa erota käsittelyn eri vaiheita tai välttämättä edes eri

tuomioistuinasteita toisistaan. Näin ollen asianosaisille saattaa olla epäselvää

se, mikä istunnoista on tapahtunut käräjäoikeudessa ja mikä hovioikeudessa

sekä se, mikä istunnoista on ollut varsinainen pääkäsittely. Myös asian

oikeuskäsittelystä kulunut aika on luonnollisesti voinut aiheuttaa sen, että

asianosaisten on vaikea muistaa käsittelyn kulkua tarkasti – vaikka tämä

lienee epätodennäköistä. Yksi mahdollisuus on myös se, että kyselyyn

vastanneet eivät ole vastanneet kysymyksiin totuudenmukaisesti. Mikäli
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32 Hovioikeuden käsittelyn osalta täytyy kuitenkin muistaa, että vain niillä asianosaisilla,

jotka ovat osallistuneet pääkäsittelyyn, voi olla varsinaisia kokemuksia hovioikeusprosessis-

ta. Muiden muutoksenhakijoiden näkemykset perustuvat erilaisiin seikkoihin kuten

hovioikeuden ratkaisuun tai välilliseen tietoon.

33 Myös tuomioistuimen asiakirjojen tietojen perusteella tehdyn vertailun mukaisesti

suhteellisesti eniten suullisia käsittelyjä järjestettiin työoikeudellisissa asioissa. Seuraavaksi

eniten – joskin huomattavasti vähemmän – suullisia pääkäsittelyjä pidettiin muissa

siviiliasioissa.

vastaajat ovat muodostaneet käsittelyn puutteesta huolimatta mielessään

oman näkemyksensä hovioikeuden toiminnasta ja haluavat näkemyksensä

tulevan ilmi tutkimuksessa, he saattavat kertoa osallistuneensa hovioikeuskä-

sittelyn kaikkiin vaiheisiin – vaikka näin ei todellisuudessa olisi tapahtunut-

kaan.

Aineiston sisältämän ristiriitaisen informaation vuoksi joidenkin asian-

osaisten vastauksiin hovioikeuden käsittelystä on suhtauduttava tietyin

varauksin. Koska tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ensisijaisesti ole

kartoittaa varsinaisen käsittelyn kulkua tai oikeusturvan tosiasiallista tasoa,

kyselyyn vastanneiden mielipiteitä ei jätetä huomiotta sillä perusteella, että

heidän näkemyksensä eivät tarkalleen vastaa asiakirja-aineistosta poimittuja

tietoja. Tavoitteena on tutkia, millaisena asianosaiset ovat kokeneet oikeuskä-

sittelyn, mitkä ovat heidän motiivinsa muutoksen hakemiseen ja miten heidän

oikeusturvaodotukseensa on vastattu. Näin ollen muutoksenhakijoiden

käsitykset oikeusprosessista ovat tärkeää tutkimusmateriaalia, joka on otetta-

va huomioon tutkimuspäätelmiä tehtäessä.32

Kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista neljäkymmentä prosenttia

(N=49) ilmoitti hovioikeuden järjestäneen heidän jutussaan suullisen pää-

käsittelyn. (Liitetaulukot 55 ja 56.) Kyseiset asianosaiset kertoivat myös lähes

poikkeuksetta olleensa läsnä hovioikeuden suullisessa käsittelyssä niin, että

vastanneista vain kolme ilmoitti jääneensä pois pääkäsittelystä. Selvästi

eniten suullisia käsittelyjä raportoitiin järjestetyn työoikeusasioissa ja muissa

siviiliasioissa, jotka olivatkin asiaryhmistä ainoat, joissa suullisesti käsitelty-

jen asioiden määrä ylitti kirjallisesti käsiteltyjen asioiden osuuden.33 Muiden

siviiliasioiden osalta sekaannusta saattavat kuitenkin aiheuttaa sellaiset

kyselyvastaukset, jotka kuuluvat asiaryhmään rikokseen perustuva vahingon-

korvaus. Vastausten perusteella vaikuttaa nimittäin siltä, että jotkut asianosai-

sista ovat perustaneet vastauksensa varsinaisen rikosasian käsittelyyn. Toisin

sanoen heidän vastauksensa käsittelevät siviiliprosessin asemesta rikosproses-

sia.
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4.5.2 Hovioikeuden asiantuntemus ja pätevyys

Kyselyyn vastanneista kuudennes piti hovioikeuden toimintaa erittäin

asiantuntevana ja pätevänä, ja lähes viidennes oli kokenut hovioikeuden

toimineen melko asiantuntevasti. Hieman tyytyväisiä vastaajia suurempi

osuus muutoksenhakijoista oli kuitenkin sitä mieltä, että hovioikeus oli

päätöksenteossaan melko tai hyvin asiantuntematon ja epäpätevä. (Liitetau-

lukko 57.) Odotetusti erittäin asiantuntevana hovioikeutta pitävien kohdalla

muutoksenhaku on lähes poikkeuksetta päättynyt käräjäoikeuden ratkaisun

muuttamiseen kyseisen muutoksenhakijan eduksi. Kuitenkin myös muutamat

niistä muutoksenhakijoista, joiden valitus on päättynyt käräjäoikeuden

päätöksen pysyttämiseen tai ratkaisun muuttamiseen toisen muutoksenhakijan

eduksi, ilmoittivat hovioikeuden toimineen heidän jutussaan melko asiantun-

tevalla ja pätevällä tavalla. Vastaavasti kaksi muutoksenhakijaa, joiden

valitus oli johtanut käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen heidän edukseen,

koki hovioikeuden päätöksenteon olleen hyvin asiantuntematonta ja epäpäte-

vää.

Hovioikeuden ratkaisua olennaisempi tekijä tyytyväisyyden taustalla

näyttääkin olevan se, kokivatko muutoksenhakijat hovioikeuden ottaneen

heidän näkemyksensä huomioon. Runsas neljännes vastaajista oli sitä mieltä,

että heidän käsityksensä asiasta oli huomioitu hovioikeudessa. Toisaalta yli

puolet muutoksenhakijoista vastasi tuomioistuimen jättäneen heidän näke-

myksensä huomioimatta eikä näin ollen – lähes poikkeuksetta – pitänyt

hovioikeuden toimintaa asiantuntevana tai pätevänä. Asianosaisen näkemyk-

sen huomiotta jättäminen on tietysti vain yksi mahdollisista tyytymättömyy-

den syistä, mutta, kuten kuviosta 9 käy ilmi, yhteys asianosaisten kuulemisen

sekä näkemysten huomioimisen ja toisaalta käsittelyyn tyytyväisyyden välillä

näyttää ilmeiseltä. Niistä muutoksenhakijoista, jotka kokivat hovioikeuden

ottaneen heidän näkemyksensä huomioon, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta

jokainen oli myös sitä mieltä, että hovioikeus oli heidän jutussaan toiminut

asiantuntevasti.
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34 Riita-asioissa disponointivalta on asianosaisilla, joten he itse päättävät, mitä selvitystä

toimittavat tuomioistuimelle. Näin ollen totuuden esiin tuleminen on riita-asioissa hyvin

pitkälti kiinni asianosaisista itsestään.

35 Lappi-Seppälä ym. 1999, 100.
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Kuvio 9  Muutoksenhakijoiden mielipiteet hovioikeuden kohtelusta

Suurin osa niistä vastaajista, jotka kokivat tuomioistuimen ottaneen heidän

näkemyksensä huomioon, oli myös sitä mieltä, että totuus oli tullut ilmi

hovioikeuden käsittelyssä. Kaiken kaikkiaan yli puolet kyselyyn osallistuneis-

ta muutoksenhakijoista kuitenkin vastasi totuuden jääneen löytymättä sekä

käräjäoikeudessa että muutoksenhakutuomioistuimessa. Totuuden jääminen

löytymättä käsiteltävässä asiassa on omiaan vähentämään asianosaisten

tuntemaa luottamusta tuomioistuimeen – ainakin silloin, jos tosiasioiden

selviämättömyyden nähdään johtuvan nimenomaan tuomioistuimen toimin-

nasta.34 Ihmisten turvautuessa tuomioistuimen apuun riitansa selvittämiseksi

he perustellusti odottavat tuomioistuimen ratkaisun perustuvan tosiasioihin.

Jos asianosaiset kokevat tuomioistuimen jättäneen totuuden huomiotta tai

etsimättä ja näin ollen katsovat oman intressinsä tulleen syrjäytetyksi, epä-

luottamus tuomioistuimeen tai mahdollisesti koko oikeuslaitokseen

lisääntyy.35

Tutkimuskyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista selvä enemmistö

(N=63) oli sitä mieltä, että hovioikeus ei ollut kohdellut heitä reilusti ja

tasapuolisesti, eivätkä he näin ollen myöskään olleet tyytyväisiä hovioikeu-

dessa saamaansa kohteluun. Kaiken kaikkiaan lähes kolmannes (N=36)

kaikista vastaajista kertoi olevansa täysin eri mieltä siitä, että hovioikeus olisi

kohdellut heitä reilusti ja tasapuolisesti sekä hyvin tyytymättömiä hovioikeu-
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36 Kuviossa vain kysymykseen vastanneet muutoksenhakijat.

dessa saamaansa kohteluun. Tuomioistuimen epätyydyttävään kohteluun

maltillisemmin suhtautuvia – jokseenkin erimielisiä ja melko tyytymättömiä

– oli vastaajista vain kuusi prosenttia (N=8). Alle kolmannes kyselyyn

vastanneista koki tulleensa kohdelluksi hovioikeudessa reilusti ja tasapuoli-

sesti, ja hieman useampi oli hyvin tai melko tyytyväinen vastaanottamaansa

kohteluun. (Ks. kuvio 10 sekä liitetaulukot 60 ja 61.)
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Kuvio 10 Hovioikeuden reilu ja tasapuolinen kohtelu suhteessa muutoksenhakijoiden

tyytyväisyyteen saamaansa kohteluunsa36

Tyytyväisyys hovioikeudessa saatuun kohteluun sekä näkemykset hovioikeu-

den reiluudesta ja tasapuolisuudesta ovat selvästi yhteydessä hovioikeuden

tekemään ratkaisuun. Vastaajista ne, jotka ilmoittivat hovioikeuden muutta-

neen käräjäoikeuden ratkaisua heidän edukseen (N=31), olivat myös lähes

poikkeuksetta melko tai hyvin tyytyväisiä saamaansa kohteluun (N=27) sekä

pitivät saamaansa kohtelua reiluna ja tasapuolisena (N=26). Vastaavasti

suurin osa (N=51) niistä vastaajista, joiden kohdalla hovioikeus ei ollut

muuttanut alioikeuden päätöstä tai muutti sitä muutoksenhakijan kannalta

epäedullisemmaksi (N=70), ilmaisi tyytymättömyytensä vastaanottamaansa

kohteluun. Toisaalta osa vastaajista (N=8) kertoi olevansa tyytyväinen

kohteluunsa huolimatta siitä, että hovioikeus ei ollut muuttanut päätöstä

lainkaan. Samoin muutamat muutoksenhakijoista (N=5) kokivat tulleensa
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kohdelluksi reilusti ja tasapuolisesti, vaikka itse päätös ei ollut muuttunut

kumpaankaan suuntaan muutoksenhakuasteessa.

4.5.3 Alioikeus- ja muutoksenhakuprosessien vertailu

Useampi kuin neljä kymmenestä kyselyyn osallistuneesta muutoksenhakijasta

kertoi, että ei ollut tyytyväisempi asian käsittelyyn hovioikeudessa kuin

käräjäoikeudessa. Päinvastaista mieltä vastaajista oli hieman alle kolmannes,

ja lähes yhtä monet eivät osanneet sanoa, kumpaan käsittelyistä olivat tyyty-

väisempiä. (Liitetaulukko 63.) Odotetusti tyytyväisimpiä oikeudenkäyntiin

hovioikeudessa olivat ne muutoksenhakijat, joiden hovioikeudelta saama

ratkaisu muutti käräjäoikeuden ratkaisua heidän kannaltaan parempaan

suuntaan. Kuitenkin kaksi muutoksenhakijaa, joiden kohdalla hovioikeus oli

muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua paremmaksi, ei vastannut olevansa sen

tyytyväisempi oikeudenkäyntiin hovioikeudessa kuin käräjäoikeudessakaan.

Molemmat heistä viittasivat avovastauksissaan eri instanssien yhtäläiseen

ammattitaidottomuuteen, epäpätevyyteen ja epäluotettavuuteen. Tämän

lisäksi toinen kyseisistä vastaajista kertoi olevansa erityisen tyytymätön

hovioikeuden prosessiin, koska kaksi asiaa käsittelevistä tuomareista oli

nukkunut käsittelyn aikana.

Vastaajista neljä ilmoitti olevansa tyytyväisempi hovioikeuden kuin

käräjäoikeuden käsittelyyn huolimatta siitä, että hovioikeus ei ollut tehnyt

muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun. Heistä yksi perusteli tyytyväisyyttään

sillä, että oli palkannut hovioikeuteen asianajajan, eikä näin ollen vastapuoli

enää voinut ”kieroilla” kuten oli tehnyt käräjäoikeudessa. Loput kyseisistä

vastaajista viittasivat tyytyväisyytensä syistä kysyttäessä erilaisiin piirteisiin

hovioikeuden menettelyssä. Eräs myönteisistä näkemyksistä perustui siihen,

että hovioikeudessa edes yksi kolmesta päättäjästä oli ollut muutoksenhakijan

kanssa samaa mieltä, kun taas toinen selitti tyytyväisyyttään tuomareiden

halukkuudella todella selvittää ja ymmärtää riitaa koskevat tosiasiat. Lisäksi

yksi muutoksenhakijoista oli tyytyväinen hovioikeuden miellyttävään – joskin

hänen mielestään asiantuntemattomaan – menettelyyn. 

Yleisimmin hovioikeuden menettelyyn tyytyväisemmät muutoksenhakijat

perustelivat näkemystään sillä, että hovioikeus oli perehtynyt asiaan tai

tutkinut asiaa perusteellisemmin ja toimi kaiken kaikkiaan ammattitaitoisesti.

Muutamat vastaajista myös kokivat, että hovioikeus oli arvioinut asiaa sekä

siihen liittyvää todistelua ja eri näkemyksiä tasapuolisemmin. Hovioikeuden

menettelyyn tyytyväisemmistä muutoksenhakijoista vain viisi viittasi hovioi-

keuden tekemään päätökseen myönteisen näkemyksensä syynä. Siitä huoli-

matta lopputuloksen merkitystä käsitykseen eri instanssien menettelystä ei
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kuitenkaan pidä vähätellä, sillä hovioikeuden menettelyyn kielteisemmin

suhtautuvista muutoksenhakijoista (N=52) suunnilleen joka kolmas (N=16)

perusteli mielipidettään hovioikeuden tekemän ratkaisun vääryydellä tai

epämieluisuudella. Muita tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä olivat

esimerkiksi hovioikeuden perehtymättömyys asiaan ja välinpitämättömyys,

puolueellisuus ja asenteellisuus, suullisen käsittelyn puute sekä päätöksen

puutteellinen tai olematon perusteleminen, jonka huomattavan moni muutok-

senhakijoista oli maininnut syynä kielteiseen näkemykseensä. 

Vastaajien mielipiteet väittämästä, jonka mukaan oikeudenkäynti hovioi-

keudessa oli ammattitaitoisempaa ja luotettavampaa kuin käräjäoikeudessa

jakaantuivat hyvin tasaisesti kolmeen yhtä suureen ryhmään eli toisin sanoen

vastaajiin, jotka 1) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa

(N=40), 2) olivat täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa (N=42) ja

3) eivät syystä tai toisesta kertoneet mielipidettään (N=41). Samoin kuin

muutoksenhakijoiden yleinen tyytyväisyys menettelyyn myös heidän käsityk-

sensä tuomioistuimen ammattitaidosta ja luotettavuudesta näyttää kyselyvas-

tausten perusteella liittyvän heidän saaman ratkaisun lopputulokseen ja

mieluisuuteen. Tämä ilmenee myös kuviosta 11. Niiden neljänkymmenen

muutoksenhakijan kohdalla, jotka tukivat väittämää hovioikeuden ammatti-

taidosta, hovioikeus oli muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua kokonaan tai osin

paremmaksi 33 kertaa. Toisaalta käräjäoikeuden ratkaisua ei ollut muutettu tai

sitä oltiin muutettu huonommaksi 37 kielteisemmin hovioikeuden ammattitai-

toon suhtautuvan asianosaisen osalta. (Liitetaulukot 60 ja 62–64.)
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Kuvio 11 Muutoksenhakijoiden mielipide väittämästä ”oikeudenkäynti hovioikeudessa oli

ammattitaitoisempaa ja luotettavampaa kuin käräjäoikeudessa” suhteessa

hovioikeuden ratkaisuun

4.6 Hovioikeuden ratkaisu

Kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista neljännes kertoi hovioikeuden

muuttaneen käräjäoikeuden ratkaisua heidän kannaltaan paremmaksi, kun

taas täysin muuttumattomina oli säilytetty hieman vähemmän kuin puolet

alioikeusratkaisuista. Huonommaksi tai osin paremmaksi ja osin huonommak-

si oli vastaajien itsensä kertoman mukaan muutettu joka kymmenes käräjäoi-

keuden ratkaisuista. Tutkimukseen sisältyvää asiakirja-aineistoa tarkastellessa

käy kuitenkin ilmi, että muutoksenhakijoiden kyselyvastaukset eivät ole

täysin yhdenpitäviä oikeudenkäyntiasiakirjoista nähtävien lopputulosten

kanssa.

Vastaajista yhteensä kaksikymmentä on ilmoittanut hovioikeuden muutta-

neen käräjäoikeuden ratkaisua heidän itsensä kannalta joko paremmaksi,

huonommaksi tai osin paremmaksi ja osin huonommaksi silloinkin, kun

asiakirja-aineiston perusteella hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden

ratkaisua ollenkaan. Vastaavasti seitsemän muutoksenhakijaa kertoi hovioi-

keuden säilyttäneen käräjäoikeuden ratkaisun muuttumattomana päinvastoin

kuin käy ilmi hovioikeuden tuomiosta. Eroavaisuuksia voidaan osittain

selittää sillä, että osa muutoksenhakijoista on saattanut perustaa kyselyvas-

tauksensa kokonaan eri oikeudenkäyntiin kuin mitä asiakirjat koskevat.
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Lisäksi joidenkin kohdalla saattaa olla kyse siitä, että hovioikeuden tekemä

muutos käräjäoikeuden ratkaisuun on ollut huomaamaton tai kyseisen asian-

osaisen kannalta merkityksetön. Näin ollen muutoksenhakijalle on saattanut

jäädä virheellinen mielikuva siitä, että hovioikeus ei itse asiassa olisi muutta-

nut ratkaisua laisinkaan. Kuitenkaan kaikki tapaukset, joissa ristiriitoja

aineistojen välillä löytyy, eivät todennäköisesti selity useampaan oikeuden-

käyntiin tai merkityksettömään muutokseen nojaavilla otaksumilla. Mahdolli-

sia syitä kyselyvastausten ja asiakirjojen keskinäisiin eroavaisuuksiin on

useita, mutta erilaisia tekijöitä ei voida selvittää pelkästään kerätyn tutkimus-

aineiston perusteella.

Neljä kymmenestä muutoksenhakijasta oli täysin eri mieltä siitä, että olisi

saanut hovioikeudelta ennakkoarvioitaan vastaavan ratkaisun, ja kaiken

kaikkiaan yli puolet kyselyvastaajista kertoi hovioikeuden ratkaisun olleen

ainakin jossain määrin heidän etukäteisarvioidensa vastainen. Runsas neljän-

nes vastaajista sen sijaan ilmoitti hovioikeuden ratkaisun vastanneen täysin tai

jossain määrin heidän odotuksiaan. Suurimmaksi osaksi vastaukset jakautui-

vat siten, että odotetun ratkaisun vastaanottajien kohdalla hovioikeus oli

muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua kyseisten muutoksenhakijoiden kannalta

paremmaksi. Täysin tai jokseenkin ennakkoarvioiden vastaisen ratkaisun

puolestaan kokivat saaneensa ne asianosaiset, joiden osalta hovioikeuden

ratkaisu muutti alioikeuden päätöstä huonommaksi tai ei tehnyt muutosta

lainkaan.

Mielenkiintoisia ovat kuitenkin ensinnäkin ne vastaukset (N=3), joiden

mukaan hovioikeuden ratkaisu muutti asiantilaa kyseisen vastaajan eduksi,

mutta ei silti vastannut ennakko-odotuksia – ellei kyse ole siitä, että ratkaisu

muuttui liian vähän kyseisen muutoksenhakijan eduksi. Lisäksi muutamat

(N=6) vastaajista ilmoittivat alioikeuspäätöksen vahvistavan hovioikeuden

ratkaisun olleen täysin tai jokseenkin ennakko-odotusten mukainen. Kyseiset

vastaajat eivät toisin sanoen ole arvioineet hovioikeuden muuttavan käräjäoi-

keuden ratkaisua joko laisinkaan tai ainakaan heidän edukseen. Heidän

kohdallaan muutoksenhakuun motivoivat tekijät ovatkin erityisen kiinnosta-

via. Muutoksenhaun syitä käsittelevässä kysymyksessä kyseiset muutoksen-

hakijat ovat kuitenkin viitanneet enimmäkseen juuri käräjäoikeuden tekemään

väärään päätökseen – huolimatta siitä, että eivät toisaalta odottaneet päätök-

sen muuttuvan. Heidän lisäkseen eräs muutoksenhakijoista kertoi valittaneen-

sa käräjäoikeuden ratkaisusta antaakseen hovioikeudelle mahdollisuuden

”hallita lopputulosta reformatio in pejus -kiellon estämättä”, ja kaksi muuta

oli ”periaatteen vuoksi” päättänyt valittaa väärästä päätöksestä loppuun

saakka. Muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta oli hakenut alle

kolmannes kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista. 
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Lähes puolet (N=55) kyselyyn vastanneista muutoksenhakijoista oli sitä

mieltä, että muutoksenhaku oli kannattanut – huolimatta siitä, että monien

(N=19) kohdalla hovioikeus ei ollut muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua

ollenkaan. Kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan muutoksenhaun

kannattavuutta ottaen erityisesti huomioon lopputuloksen sekä valittamisesta

koituneet kustannukset ja vaivannäön. Merkittävä osa niistäkin asianosaisista,

jotka eivät olleet sen tyytyväisempiä hovioikeuden kuin käräjäoikeudenkaan

menettelyyn (N=52), katsoi muutoksenhaun kannattaneen (N=15). Samoin

ajatteli noin kolmannes (N=20) sellaisista muutoksenhakijoista, jotka olivat

melko tai hyvin tyytymättömiä hovioikeudessa saamaansa kohteluun (N=61)

ja kokivat totuuden jääneen löytymättä hovioikeuden menettelyssä (N=67). 

Hieman useampi kuin joka kolmas kaikista muutoksenhakijoista ei pitänyt

muutoksenhakua kannattavana. (Liitetaulukko 67.) He kuuluivat lähes

poikkeuksetta niihin asianosaisiin, joiden osalta hovioikeus ei ollut tehnyt

muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun tai oli muuttanut ratkaisua kyseisen

asianosaisen kannalta huonompaan suuntaan. (Liitetaulukko 64.) Lisäksi

selvä enemmistö muutoksenhakua hyödyttömänä pitävistä vastaajista oli

melko tai hyvin tyytymätön hovioikeudessa saamaansa kohteluun, eikä

myöskään näin ollen ollut tyytyväisempi oikeudenkäyntiin hovioikeudessa

kuin käräjäoikeudessa. Lisäksi selvästi useimmat heistä olivat sitä mieltä, että

totuus ei ollut tullut ilmi muutoksenhakuprosessissa. Jokaisessa ryhmässä on

kuitenkin myös poikkeuksia. Jotkut vastaajista olivat pitäneet muutoksenha-

kua hyödyttömänä siitäkin huolimatta, että ratkaisu oli muuttunut heidän

kannaltaan paremmaksi (N=2), totuus oli tullut esiin muutoksenhaun myötä

(N=3), tai he olivat kaiken kaikkiaan melko tyytyväisiä oikeudenkäyntiin

hovioikeudessa (N=6). 

Muutoksenhakijoiden hovioikeusmenettelyä koskevat näkemykset huo-

mioon ottaen muutoksenhaun katsottiin kannattaneen yllättävän usein. Koska

myös huomattavan monet niistä vastaajista, joiden kohdalla hovioikeus ei

ollut muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua, pitivät jälkikäteen muutoksenhakua

kannattavana, täytyy arvion perustua joko menettelyllisiin seikkoihin tai

mahdollisesti asianosaisen henkilökohtaisiin näkemyksiin. Muutoksenhakijan

tunne siitä, että asian vieminen hovioikeuteen saakka oli kannattavaa asian-

tilan muuttumattomuudesta, kustannuksista ja vaivannäöstä huolimatta saattaa

johtua muun muassa siitä, että hän katsoo yrittäneensä kaikkensa ja tehneensä

parhaansa asian eteen. Toisaalta myös pettymys lopputulokseen ja oikeus-

prosessiin turhautuminen voivat olla sitä voimakkaammat mitä kovemmin

asianosainen kokee yrittäneensä ja mitä enemmän hän on käyttänyt voimava-

roja mieluisan ratkaisun saamiseen.
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37 Myös tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomioida se, että asianosaisten näkemys

hovioikeuden menettelystä perustuu suurimmaksi osaksi heidän saamaansa kohteluun

kirjallisessa prosessissa. Kyselyvastausten perusteella suullinen käsittely oli hovioikeudessa

järjestetty 49 tapauksessa, kun vastauksia oli kaikkiaan 123 kappaletta. Asiakirja-aineisto

puolestaan osoittaa, että kyseisten 49 vastaajan kohdalla suullinen käsittely järjestettiin itse

asiassa vain 37 kertaa. Lisäksi tulosta analysoitaessa täytyy pitää mielessä, että hovioikeu-

den osalta aineistoon kuuluu sekä voittaneita että hävinneitä asianosaisia, kun taas kaikki

vastanneet olivat hävinneet vähintään osassa vaatimuksiaan käräjäoikeudessa.

Oikeudenkäyntimenettelyä arvioitaessa vastaajat olivat melko selvästi

tyytyväisempiä oikeudenkäyntiin hovioikeudessa kuin käräjäoikeudessa.37

Käräjäoikeuden toimintaa piti melko tai hyvin asiantuntevana ja pätevänä

neljännes vastaajista, kun taas hovioikeuden osalta vastaava osuus oli 35

prosenttia. Totuuden katsoi puolestaan löytyneen käräjäoikeuden käsittelyssä

joka kuudes muutoksenhakijoista ja hovioikeuden käsittelyssä neljännes

vastaajista. Samalla tavoin alle viidennes tutkimukseen osallistuneista oli

melko tai hyvin tyytyväinen käräjäoikeudessa saamaansa kohteluun ja katsoi

saaneensa reilua ja tasapuolista kohtelua käräjäoikeudessa. Hovioikeudelta

saamaansa kohteluun tyytyväisiä oli kolmannes muutoksenhakijoista, joista

useimmat myös pitivät kohteluaan reiluna ja tasapuolisena. Vain yksi kahdes-

tatoista muutoksenhakijasta oli kokenut käräjäoikeuden ottaneen heidän

näkemyksensä huomioon, mikä on todennäköisesti vähentänyt asianosaisten

tyytyväisyyttä menettelyyn. Vastaava osuus hovioikeuden menettelyn osalta

oli yli kolminkertainen.

4.7 Taustatietoja muutoksenhakijoista

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin ilmoittamaan syntymävuotensa, koulu-

tustasonsa, nykyiset kuukausitulonsa sekä se, ovatko he tällä hetkellä työelä-

mässä. Oikeudenkäyntikokemuksia koskevissa vastauksissa ei juurikaan

ilmennyt eroja vastaajien iästä tai sosioekonomisesta asemasta riippuen.

Vastausten jaottelussa hovioikeuksittain ei myöskään ilmennyt merkittäviä

eroavaisuuksia eri vastaajaryhmien kesken. Päinvastoin, vastaukset jakaantui-

vat hyvin samalla tavalla kummankin hovioikeuspiirin kohdalla.

Vastaajien ikäjakauma on melko laaja, mikä käy ilmi kuviosta 12. Van-

himmat tutkimukseen osallistuneista olivat syntyneet 1920-luvulla, kun taas

nuorin vastanneista oli 20-vuotias. Selvästi suurin osa vastaajista on kuitenkin

syntynyt vuosina 1940–1969. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa aiem-

min tehdyssä Luottamus tuomioistuimiin -tutkimuksessa huomattiin iän

olevan merkittävä taustamuuttuja mitattaessa luottamusta yhteiskunnallisiin
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38 Lappi-Seppälä ym. 1999, 64–65.

39 Niskanen ym. 1999, 46–48.

40 Työmarkkina-asemalla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa tarkoitetaan

sitä, onko asianosainen vastaushetkellä opiskelija, työssäkäyvä, työtön vai eläkeläinen.

instituutioihin kuten oikeuslaitokseen.38 Sama huomio tehtiin myös Turun

yliopiston vastaavassa tutkimuksessa, jossa todettiin – samoin kuin Oikeuspo-

liittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa – nuorten ikäluokkien suhtautumi-

sen tuomioistuimiin olevan selvästi myönteisempää kuin vanhempien.39 Tässä

tutkimuksessa käsiteltävä aineisto ei ole riittävän suuri tai monipuolinen

vastaavien johtopäätösten tekemiseen.
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Kuvio 12  Vastaajien ikäjakauma 

Hankitusta koulutuksesta kysyttäessä vastaajien piti nimetä yksi viidestä eri

tasoisesta vaihtoehdosta. Kaiken kaikkiaan koulutustaso oli hyvin vaihteleva,

mutta jakaantui ryhmiin tasaisesti. (Liitetaulukko 69.) Vastaajista viidennes

oli käynyt perus-, kansa- tai kansalaiskoulun ja lähes neljännes ammattikou-

lun, teknisen koulun, kauppakoulun tai muun keskiasteen ammatillisen

koulun. Kahdeksan vastaajista oli ylioppilaita ja 26 prosenttia ammattikorkea-

koulun käyneitä tai muun vastaavan tasoisen koulutuksen saaneita. Yliopisto-

tai korkeakoulututkinnon oli suorittanut viidennes vastanneista. Aiemmin

mainituissa luottamustutkimuksissa koulutus nähtiin yhtenä luottamusta

oikeuslaitokseen lisäävänä tekijänä, joskaan ei yhtä merkittävänä kuin

esimerkiksi ikävuodet tai työmarkkina-asema.40

Noin neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta muutoksenhakijasta ilmoitti

olevansa tällä hetkellä työelämässä (N=51). Seuraavaksi suurin yksittäinen
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41 Vastaajaominaisuudet on jaoteltu eri tavalla Turun yliopiston ja Oikeuspoliittisen

tutkimuslaitoksen tutkimuksissa. Ks. Lappi-Seppälä ym. 1999, 59 ja 65 sekä Niskanen ym.

1999, 33.

42 Jaottelussa täytyy kuitenkin huomioida se, että käsiteltävänä olevan pienehkön aineiston

jakaminen edelleen ryhmiin vastaajaominaisuuksien perusteella saattaa antaa jossain määrin

vääristyneen kuvan kyseisten ryhmien mielipiteistä yleisemmin.

vastaajaryhmä koostui eläkeläisistä, joita oli kaikkiaan yli viidennes vastaajis-

ta. Noin yksi kuudesta tutkimukseen osallistuneesta oli vastaushetkellä

työttömänä, kun taas opiskelijaksi itsensä ilmoitti yhdeksän vastaajaa.

Työmarkkina- tai sosioekonomisen aseman41 on aikaisemmissa luottamustut-

kimuksissa huomattu olevan yksi merkittävimmistä asenteita muokkaavista

vastaajaominaisuuksista. Muutoksenhakija-aineiston pohjalta on kuitenkin

vaikea kertoa eri vastaajaominaisuuksien vaikutuksesta suhtautumiseen

kumpaankaan suuntaan. Työmarkkina-aseman vaikutus näkyi selvemmin

ainoastaan kahdessa kohtaa. Ensiksikin opiskelijoista jokainen ilmoitti

pitävänsä hyvin tärkeänä sitä, miten käräjäoikeus kohteli heitä. Toiseksi

eläkeläisistä selvästi suurempi osa oli sitä mieltä, että muutoksenhaku huo-

mioon ottaen lopputulos, kustannukset ja vaivannäkö ei ollut kannattanut.

Kuten käy ilmi kuviosta 13, jokaisessa muussa vastaajaominaisuuksittain

jaotellussa ryhmässä vähintään puolet vastaajista oli pitänyt muutoksenhakua

kaiken kaikkiaan kannattavana.42
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Kuvio 13  Mielipide muutoksenhaun kannattavuudesta jaoteltuna eri vastaajaryhmiin

Jo mainittujen ominaisuuksien ohella vastaajan tulotasolla on nähty olevan

vaikutusta suhtautumiseen tuomioistuinten ja tuomareiden toimintaan sekä
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43 Niskanen ym. 1999, 49.

näkemyksiin toiminnan oikeudenmukaisuudesta.43 Kuviot 14 ja 15 kuitenkin

osoittavat, että vaikka tyytyväisyys tuomioistuimessa saatuun kohteluun on

kaiken kaikkiaan suurempi hovioikeuden kohdalla, huomattavaa vaihtelua eri

tulotasoisten vastaajien kohdalla ei tässä aineistossa ilmene. Vastaajien

lukumäärä eri tuloluokissa käy ilmi liitetaulukosta 71.
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Kuvio 14 Tyytyväisyys käräjäoikeudessa saatuun kohteluun suhteessa vastaajan tulo-

tasoon (€/kk)
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44 Osa virheellisistä merkinnöistä voi myös johtua siitä, että kyselyyn vastanneella on

takanaan useita oikeudenkäyntejä, ja hänen vastauksensa koskevat muuta asiaa kuin sitä,

johon aineiston oikeudenkäyntiasiakirjat liittyvät.

Kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajien piti ilmoittaa, olivatko he alun

perin olleet asiassaan kantajana vai vastaajana, vai oliko heidän asiansa ollut

velkajärjestely- tai muu hakemusasia. Kysymyksen yhteydessä tuli hyvin ilmi

asianosaisten vaikeudet niin sanotun tuomioistuinsanaston käyttämisessä.

Vastaajista yhteensä 16 ei osannut sanoa, mihin ryhmään he kuuluivat –

huolimatta siitä, että viisi heistä oli hoitanut asiansa käräjäoikeudessa itse

ilman lakimiesavustajaa. Velkajärjestelyasioiden ryhmässä yli puolet (N=14)

vastaajista oli ympäröinyt oikean vaihtoehdon, joskin loput (N=11) ryhmän

vastauksista oli merkitty kohtiin kantaja ja vastaaja. Myös huoneenvuokra-

asioiden kohdalla eräs vastaajista ilmoitti asiansa koskevan velkajärjestelyä.44

Suurin osa vastanneista oli kuitenkin osannut nimetä oikein alkuperäisen

asemansa prosessissa.



5 YHTEENVETO JA KESKUSTELUA

Tutkimukseen osallistuneet olivat yleisesti melko tyytymättömiä tuomiois-
tuinten toimintaan ja erityisesti käräjäoikeuden menettelyyn. Käräjäoikeuksia
pidettiin muodollisina, joustamattomina, epäasiantuntevina ja jokseenkin
hyödyttöminä. Lisäksi suurin osa koki käräjäoikeuden jättäneen heidän
näkemyksensä kuulematta tai huomioimatta ja oli sitä mieltä, että käräjäoi-
keus ei ollut kohdellut heitä reilusti tai tasapuolisesti. Useimpien vastaajien
mielestä käräjäoikeus ei myöskään ollut löytänyt ”totuutta” käsiteltävässä
asiassa. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat muutoksenhakijoita, mikä täytyy
pitää mielessä vastauksia analysoitaessa. Näin ollen vastaajien voitiin arvioi-
da olevan lähtökohtaisesti tyytymättömiä joko alioikeusprosessiin tai käräjä-
oikeuden tekemään ratkaisuun. Yleisesti muutoksenhakijat pitivätkin käräjä-
oikeuden ratkaisua epäoikeudenmukaisena ja kertoivat käräjäoikeuden
hylänneen heidän vaatimuksensa kokonaan tai ainakin osittain. Melko
tyytymättömiä muutoksenhakijat olivat myös käräjäoikeuden ratkaisun
perusteluihin. Vastausten suhteellisen pieni lukumäärä ja vastauksissa esiinty-
vät selvät virheellisyydet heikentävät kuitenkin mahdollisuuksia tehdä
aiheesta pitäviä johtopäätöksiä.

Useimmat muutoksenhakijat olivat turvautuneet lakimiehen apuun asiansa
ajamiseksi, vaikka lähes poikkeuksetta pitivätkin lakimiesavun kustannuksia
liian korkeana. Enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että avustajasta oli ollut
ainakin jonkin verran hyötyä jutun lopputuloksen kannalta. Kaiken kaikkiaan
vastaajat olivat melko tyytyväisiä lakimieheensä, koska olivat saaneet ilmais-
ta oman näkökantansa avustajalleen ja kokivat tämän myös ottaneen heidän
näkemyksensä huomioon. Asianosaisen mahdollisuuden ilmaista oma käsi-
tyksensä asiasta ja siten purkaa tunteitaan jollekin taholle, avustajalleen tai
tuomioistuimelle, voidaan olettaa edesauttavan tyytyväisyyttä oikeudenkäyn-
tiin kokonaisuutena.

Monissa menettelyllistä oikeudenmukaisuutta koskevissa tutkimuksissa
korostetaan asianosaisten subjektiivista kokemusta oikeudenkäyntimenettelys-
tä oikeudenmukaisuuskokemuksen tekijänä. Menettelyn ja siinä koetun
tasavertaisuuden, kuulluksi tulemisen mahdollisuuden sekä muiden menette-
lyllisten piirteiden on nähty olevan yhtä tärkeitä asianosaisen tyytyväisyyden
kannalta kuin oikeudenkäynnin varsinaisen lopputuloksen. Kyseistä päätel-
mää ei kuitenkaan voitu vahvistaa käsitellyn aineiston pohjalta. Päinvastoin
muutoksenhakijat painottivat nimenomaan käräjäoikeuden ratkaisua ja sen
epäoikeudenmukaisuutta tai vääryyttä merkittävänä tekijänä muutoksenhaku-
päätöksessä. Melko harva muutoksenhakijoista kiinnitti tässä yhteydessä
huomiota itse oikeudenkäyntimenettelyyn.



70

Oikeudenkäyntiin hovioikeudessa vastaajat olivat tyytyväisempiä –
huolimatta siitä, että hovioikeus ei välttämättä ollut muuttanut käräjäoikeuden
ratkaisua ollenkaan. Hovioikeuden osalta aineistoon kuitenkin kuuluvat myös
ne, jotka saivat tuomioistuimelta mieluisan ratkaisun. Verratessa mielipitei-
siin käräjäoikeuden toiminnasta on selvää, että useammat vastaajista kokivat
näkemyksensä otetun huomioon, olivat tyytyväisiä saamaansa kohteluun sekä
näkivät tuomioistuimen toiminnan asiantuntevana ja pätevänä. Myös hovioi-
keutta koskevien kysymysten kohdalla selkeä yhteys on havaittavissa mie-
luisan päätöksen saamisen ja kokonaistyytyväisyyden välillä. Hovioikeuden
osalta menettelylliset näkökohdat kuitenkin näyttäytyvät aiempaa merkityk-
sellisempänä vaikuttajana asianosaisten tyytyväisyyteen. Tämä tuli esiin
muun muassa siten, että muutoksenhakijat ilmaisivat tyytyväisyytensä
saamaansa kohteluun ja tuomioistuimen asiantuntevuuteen huolimatta siitä,
että ratkaisun lopputulos ei ollut muutoksenhakijalle itselleen edullinen.

Kaiken kaikkiaan muutoksenhakijat kuitenkin olivat jokseenkin tyytymät-
tömiä oikeudenkäyntiin hovioikeudessa. Useimmiten tyytymättömyyttä
perusteltiin edelleenkin hovioikeuden tekemän ratkaisun epämieluisuudella.
Tyytyväisempiä olivat ne muutoksenhakijat, jotka kokivat hovioikeuden
perehtyneen käsiteltävään asiaan käräjäoikeutta paremmin ja tasapuolisem-
min sekä kuulleen ja ottaneen huomioon muutoksenhakijan itsensä näkemyk-
set. Toisaalta hovioikeuden toimintaa myös pidettiin välinpitämättömänä,
perehtymättömänä tai asenteellisena, mikä aiheutti tyytymättömyyttä. 

Huolimatta yleisestä tyytymättömyydestä molempien tuomioistuininstans-
sien toimintaan, lähes puolet tutkimukseen osallistuneista katsoi muutoksen-
haun kannattaneen. Näkemykset muutoksenhaun kannattavuudesta koko-
naisuutena eivät myöskään olleet jokaisen vastaajan kohdalla selvässä
yhteydessä hovioikeuden tekemään ratkaisuun. Näin ollen hovioikeusasteen
voidaan olettaa vastanneen ainakin jossain määrin asianosaisten erilaisiin
oikeudenkäyntiin kohdistuviin odotuksiin. Perustuslain oikeusturvasäännök-
seen sisältyvä oikeus hakea muutosta onkin yksi keskeisimmistä oikeusturvan
edellytyksistä. Aineiston perustella näyttäisikin siltä, että myös muutoksenha-
kijat pitävät arvossa mahdollisuutta muutoksenhakuun – riippumatta siitä,
johtaako muutoksenhaku toivottuun lopputulokseen.

Asianosaisten oikeusturvan toteutumista käytännössä on vaikea arvioida
muutoksenhakijoista koostuvan aineiston perusteella vertaamatta saatuja
tuloksia muiden asianosaisen ja oikeudenkäynnin erilaisten toimijoiden
vastaaviin kannanottoihin sekä täsmällisiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin.
Toisin sanoen tämä vaatisi kyseisen vertailuaineiston kokoamista. Vastaajien
subjektiiviset näkemykset oikeusturvan eri osa-alueiden toteutumisesta
kuitenkin osoittavat, että muutoksenhakijoiden oikeuksien ei koeta realisoitu-
neen toivotulla tavalla. Etenkin asianosaisten tasavertaisen kuulemisen ja
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osapuolten yhdenvertaisuuden nähtiin jääneen jossain määrin toteutumatta.
Näkemykset menettelyllisen oikeusturvan vajavaisuuksista eivät poikkeukset-
ta johtuneet tuomioistuimen tekemän ratkaisun epämieluisuudesta, vaan myös
toivotunlaisen ratkaisun saaneet muutoksenhakijat näkivät puutteita oikeu-
denkäyntimenettelyssä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa muutoksenhakijoiden näkemyksiä
oikeudenkäynnistä kokonaisuutena ja erilaisista muutoksenhakupäätökseen
vaikuttavista tekijöistä heidän omien kokemuksiensa pohjalta. Tarkoitus oli
selvittää, ovatko muutoksenhakijat kokeneet oikeusturvansa toteutuneen
odotetulla tavalla, ja miksi näin on. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty aikai-
semmin Suomessa. Näin ollen tavoitteena olikin tehdä eräänlainen esiselvitys
muutoksenhakuprosessia ympäröivistä näkemyksistä ja kysymyksistä sekä
samalla selvittää aihepiirin lisätutkimustarvetta. Kattavan yleiskuvan luomi-
nen muutoksenhakujärjestelmästä vaatisi laajemman ja monipuolisemman
aineiston kokoamista, eikä tässä tutkimuksessa siihen tähdättykään. Toisin
sanoen täydentävää empiiristä tutkimusta tarvittaisiin sekä muutoksenhakijoi-
den ja muiden toimijoiden näkemyksistä yleisesti että viime vuosina toteutet-
tujen prosessisääntömuutosten vaikutuksista.

Luottamusta tuomioistuimiin ja luottamuksen taustatekijöitä – kuten
menettelyllistä oikeudenmukaisuutta – on tutkittu melko paljon viime vuosi-
kymmeninä. Useissa angloamerikkalaisen oikeusjärjestelmän piirissä tehdyis-
sä procedural justice -tutkimuksissa todetaan asianosaisten kokemuksen
menettelyn tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta vaikuttavan yhtä
paljon tai jopa enemmän asianosaisen subjektiiviseen näkemykseen tuomiois-
tuimen toiminnasta kuin menettelyn lopputuloksen. Epäselvää kuitenkin on,
pätevätkö kyseiset tutkimustulokset sellaisenaan suomalaiseen oikeusjärjes-
telmään, joka monin paikoin eroaa huomattavastikin angloamerikkalaisesta
menettelystä. Ihmisten näkemykset oikeuslaitoksen valmiuksista täyttää
perustuslain 21 §:ssä asetettu velvollisuutensa ja tuohon näkemykseen ainakin
osittain perustuva luottamus tuomioistuimiin ovat ensisijaisen tärkeä tutki-
muskohde. Oikeuslaitoksen tulee toimia tavalla, joka edesauttaa sekä asian-
osaisten että käsittelyn ulkopuolisten kansalaisten luottamusta yhteiskunnal-
listen instituutioiden toimintaan. 

Muutoksenhakijoista kootun tutkimusaineiston pohjalta ei ole mahdollista
luoda täydellistä kuvaa asianosaisten kokemuksista oikeusturvansa toteutumi-
sesta tuomioistuimissa. 123 muutoksenhakijan antamat kyselyvastaukset
viidessä eri asiaryhmässä ja kahdessa eri hovioikeuspiirissä mahdollistivat
kuitenkin kyseisten asianosaisten näkemysten kartoittamisen. Tämän selvityk-
sen perusteella voidaan tehdä ensinnäkin se johtopäätös, että asianosaiset
olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisempiä hovioikeuden kuin käräjäoikeuden
menettelyyn. Näin voidaan päätellä siitäkin huolimatta, että hovioikeuden
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menettelyn osalta arvio perustui sekä voittaneiden että hävinneiden näkemyk-
siin. Tyytyväisyys ei johtunut jokaisen vastaajan kohdalla siitä, että hovioi-
keus olisi muuttanut käräjäoikeuden päätöstä kyseisen asianosaisen eduksi.
Vaikka aineiston pohjalta voidaan myös päätellä oikeudenkäynnin lopputu-
loksen olevan muutoksenhakijoille tärkeämpi kuin voisi olettaa procedural
justice -tutkimusten perusteella, menettelyn laadun merkitystä ei voi tässä-
kään tutkimuksessa vähätellä. 

Kyselyvastausten ohella merkityksellisiä kokonaiskuvan luomiseksi
muutoksenhakijoiden näkemyksistä olivat joidenkin asianosaisten yh-
teydenotot myös kyselyn ulkopuolella. Tutkimukseen kuuluvista oikeuden-
käynneistä oli kyselyn lähettämiseen mennessä kulunut vähintään vuosi, ehkä
useampiakin. Tästä huolimatta monien muutoksenhakijoiden reaktiot – sekä
positiiviset että negatiiviset – oikeudenkäynnistä kysyttäessä olivat hyvinkin
voimakkaita. Ehkä huomattavimmin asianosaisten tuntemuksista ja näkemyk-
sistä tuli esiin turhautuminen. Positiivisesti tutkimukseen suhtautuvat olivat
yleisesti tyytyväisiä siitä, että pääsivät vihdoinkin kertomaan mielipiteensä ja
jopa toivoivat asiansa lopputuloksen muuttuvan tutkimuksen myötä. Toisaalta
negatiivisemmin asennoituneet eivät halunneet ikävistä kokemuksistaan
muistutettavan, näkivät Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen osana toimima-
tonta, ”petollista” oikeuslaitosta tai käyttivät osallistumismahdollisuutensa
suuttumuksensa purkamiseen. Joka tapauksessa voimakkaat reaktiot kertovat
paljon muutoksenhakijoiden kokemuksista.

Muutoksenhakuprosessiin liittyy useita eri piirteitä ja kysymyksiä, joita
tässä tutkimuksessa ei päästy tarkastelemaan läpikotaisin ja syvällisemmin.
Mielenkiintoista on muun muassa se, mikä rooli asianosaisen lakimiesavusta-
jalla on asian käsittelyssä sekä se, miten avustajien erilaiset mahdolliset
funktiot tulevat esiin eri asiaryhmissä, tuomioistuimissa ja erilaisten asian-
osaisten kanssa. Tutkimustulokset osoittavat, että lakimiesavustajalla voi
myös olla vaikutusta muutoksenhakupäätöksen tekemiseen. Tutkimuksen
melko pienellä aineistolla ei kuitenkaan pystytty vastaamaan siihen kysymyk-
seen, missä määrin erilaiset motivaatiotekijät vaikuttavat asianosaisten
päätöksiin. Miten paljon asianosaisen läsnäolo käsittelyssä vaikuttaa oikeu-
denmukaisuuden kokemukseen – ja kumpaan suuntaan? Miksi jotkut asiansa
käräjäoikeudessa hävinneet asianosaiset ovat jättäneet valittamatta? Miten
paljon osapuolten lakimiesavustajat voivat vaikuttaa asianosaisten näkemyk-
siin menettelystä, päätöksestä ja oikeudenmukaisuudesta? Nämä olivat vain
osa kysymyksistä, joista kaivattaisiin lisää tutkimusta.

Ihmisten luottamus oikeuslaitoksen toimintaan ei voi olla – eikä sen
pidäkään olla – täydellistä. Luottamus tuomioistuimia kohtaan on pysynyt
melko vakaana 1980-luvun lopulla tapahtuneen laskun jälkeen, kun taas
luottamus niin sanottuja turvainstituutioita kuten puolustusvoimia, poliisia ja
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1 Luottamuksesta oikeuslaitokseen ks. WVS- ja Eurobarometritutkimukset. Litmala 2004,
kohta I A.

kirkkoa kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Kaiken kaikkiaan suomalaiset
luottavat melko vahvasti tuomioistuinten toimintaan yleisesti, mutta epäilyjä
on osoitettu etenkin yhdenvertaisuuden toteutumisesta tuomioistuimissa.1

Epäselvää on, johtuuko tuomioistuinlaitokseen kohdistuva luottamuspula
esimerkiksi kasvaneista odotuksista ja korkeista kriteereistä ennemminkin
kuin tuomioistuintyön laadun heikkenemisestä. Lähtökohtaisesti oletetusta
tyytymättömyydestä huolimatta voidaan väittää, että muutoksenhakijoiden
etenkin käräjäoikeuksia kohtaan ilmaisema kritiikki on kuitenkin liian
voimakasta jätettäväksi huomiotta luottamuskeskustelussa. Perustuslain
oikeusturvatakeiden täyttäminen on tuomioistuinten tehtävä.



LIITETAULUKOT

Taulukko 1  Kyselyvastausten määrä hovioikeuksittain
Helsingin hovioikeus Rovaniemen hovioikeus Yhteensä

Vastauksia 63 60 123
Kieltäytynyt vastaamasta 1 – 1

Vastaajaa ei tavoitettu 10 11 21
Ei vastausta 76 79 155

Yhteensä 150 150 300

Taulukko 2  Kyselyvastausten määrä asiaryhmittäin
Velkajärjes-

telyasiat
Huoneen-

vuokra-asiat
Työoikeus-

asiat
Perhe- ja

perintöasiat
Muut sivii-

liasiat
Yhteensä

Vastauksia 25 20 30 20 28 123
Kieltäytynyt
vastaamasta

– 1 – – – 1

Vastaajaa 
ei tavoitettu

– 7 3 5 6 21

Ei vastausta 35  32 27 35 26 155
Yhteensä 60 60 60 60 60 300

Taulukko 3  Muutoksenhakijoiden sukupuoli
Lukumäärä %

Mies 182 61
Nainen 92 31

Useita muutoksenhakijoita 26 8
Yhteensä 300 100

Taulukko 4  Kyselyn vastaanottajien sukupuoli
Lukumäärä %

Mies 195 65
Nainen 105 35

Yhteensä 300 100

Taulukko 5  Kyselyvastaajien sukupuoli
Mies Nainen Kyselyt yhteensä

N % N % N %
Vastauksia 80 41 43 41 123 41

Kieltäytynyt vastaamasta 1 – – – 1 – 
Vastaajaa ei tavoitettu 13 7 8 8 21 7

Ei vastausta 101 52 54 51 155 52
Yhteensä 195 100 105 100 300 100
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Taulukko 6  Muutoksenhaun lopputulos hovioikeudessa
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Jätetty tutkimatta 1 – 
Palautettu käräjäoikeuteen 18 6

Ei muutosta 185 62
Muutettu 77 26

Jätetty sillensä 1 – 
Muu ratkaisu 18 6

Yhteensä 300 100

Taulukko 7  Muutoksenhaun lopputulos hovioikeudessa asiaryhmittäin
Velka-

järjestely-
asiat

Huoneen-
vuokra-

asiat

Työ-
oikeus-

asiat

Perhe- ja
perintö-

asiat

Muut
siviili-
asiat

Yhteensä

Jätetty tutkimatta – 1 – – – 1
Palautettu käräjäoikeuteen 11 2 – 1 4 18

Ei muutosta 41 44 25 41 34 185
Muutettu 6 7 29 17 18 77

Jätetty sillensä – 1 – – – 1
Muu ratkaisu 2 5 6 1 4 18

Yhteensä 60 60 60 60 60 300

Taulukko 8  Oikeuskäsittelyn kesto käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuden päätökseen
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

2 kk tai vähemmän 10 3
3–5 kk 78 26
6–8 kk 77 26
9–11 kk 49 16
12–17 kk 44 15
18–23 kk 24 8

24 kk tai enemmän 18 6
Yhteensä 300 100



77

Taulukko 9 Käsittelyn kesto käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuden päätökseen asiaryh-
mittäin

Velka-
järjestelyasiat

Huoneen-
vuokra-asiat

Työoikeus-
asiat

Perhe- ja
perintöasiat

Muut 
siviiliasiat

Yh-
teensä

N % N % N % N % N % N
2 kk tai 

vähemmän
2 3 6 10 – – 2 3 – – 10

3–5 kk 20 33 29 48 2 3 15 25 12 20 78
6–8 kk 22 37 15 25 8 13 22 37 10 17 77

9–11 kk 6 10 6 10 15 25 15 25 7 11 49
12–17 kk 9 15 3 5 17 29 4 7 11 18 44
18–23 kk 1 2 1 2 10 17 2 3 10 17 24
24 kk tai
enemmän

– – – – 8 13 – – 10 17 18

Yhteensä 60 100 60 100 60 – 60 100 60 100 300

Taulukko 10  Muutoksenhaun kohteena olevat asiat – Velkajärjestelyasiat
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Maksuohjelman muuttaminen 17 28
Maksuohjelman raukeaminen 9 15

Maksuohjelman vahvistaminen 11 18
Velkajärjestelyn myöntäminen 23 39

Yhteensä 60 100

Taulukko 11  Muutoksenhaun kohteena olevat asiat – Huoneenvuokra-asiat
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Häätö 11 18
Vuokrasopimuksen purkaminen tai 

irtisanominen
13 22

Huoneenvuokrasaatava 25 42
Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon 5 8

Muu huoneenvuokra-asia 6 10
Yhteensä 60 100

Taulukko 12  Muutoksenhaun kohteena olevat asiat – Työoikeusasiat
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Työsuhteen purkaminen tai irtisanominen 31 51
Työntekijän palkkaedut 10 17

Muu työoikeusasia 19 32
Yhteensä 60 100
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Taulukko 13  Muutoksenhaun kohteena olevat asiat – Perhe- ja perintöoikeusasiat
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Lapsen elatus 18 30
Lapsen huolto tai tapaamisoikeus 23 38

Muu perheoikeusasia 14 24
Perintöoikeusasia 5 8

Yhteensä 60 100

Taulukko 14  Muutoksenhaun kohteena olevat asiat – Muut siviiliasiat
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Rikokseen perustuva vahingonkorvaus 19 32
Muu vahingonkorvaus 19 32

Irtaimen tai kiinteistön kauppa 7 11
Muu siviiliasia 15 25

Yhteensä 60 100

Taulukko 15  Hovioikeuden pääkäsittelyt asiakirja-aineiston mukaisesti
Lukumäärä (N) Osuus kaikista (%)

Järjestettiin pääkäsittely 80 27
Asianosaisen pääkäsittelypyynnöstä 

kieltäydyttiin
38 13

Pääkäsittelyä ei järjestetty 182 60
Yhteensä 300 100

Taulukko 16  Hovioikeuden pääkäsittelyt asiaryhmittäin
Velka-

järjestely-
asiat

Huoneen-
vuokra-

asiat

Työ-
oikeus-

asiat

Perhe- ja
perintö-

asiat

Muut 
siviili-
asiat

Yhteensä

Järjestettiin pääkäsittely 1 13 33 14 19 80
Asianosaisen pääkäsittely-
pyynnöstä kieltäydyttiin

7 8 6 5 12 38

Pääkäsittelyä ei järjestetty 52 39 21 41 29 182
Yhteensä 60 60 60 60 60 300

Taulukko 17 Hankitko asian hoitamiseksi käräjäoikeudessa oikeusapua lakimieheltä
(N=123)?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 97 79

En 23 19
Ei tietoa 3 2
Yhteensä 123 100
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Taulukko 18  Lakimiesapu hankittiin
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Yksityisestä lakiasiain- tai
asianajotoimistosta

67 54

Oikeusaputoimistosta 8 7
Muulta lakimieheltä 7 6

Jostakin muualta 9 7
Ei tietoa 9 7

Ei hankkinut lakimiesapua 23 19
Yhteensä 123 100

Taulukko 19  Miten lakimiesapu kustannettiin?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Sain maksuttoman oikeudenkäynnin
tai julkista oikeusapua

38 31

Oikeusturvavakuutuksella 15 12
Osittain omista varoista, osittain 

julkisella oikeusavulla
15 12

Kokonaan omista varoista 22 18
Muulla tavoin 9 8 

Ei tietoa 5 4
Ei hankkinut lakimiesapua 19 15

Yhteensä 123 100

Taulukko 20 Jos kustansit lakimiesavun osittain tai kokonaan itse, oliko kustannus mielestä-
si kohtuullinen?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 13 11

Ei 36 29
En osaa sanoa 9 8

En hankkinut lakimiesapua 21 17
Ei vastausta 44 35

Yhteensä 123 100

Taulukko 21 Antoiko lakimiehesi sinulle riittävästi mahdollisuuksia ilmaista näkemyksesi
käsiteltävästä asiasta?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 63 51

Ei 26 21
En osaa sanoa 7 6

En hankkinut lakimiesapua 21 17
Ei vastausta 6 5

Yhteensä 123 100
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Taulukko 22 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, ottiko lakimiehesi näkemyksesi
huomioon?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä, riittävästi 44 36

Kyllä, jossain määrin 17 14
Vähän 14 11

Ei ollenkaan 3 2
En osaa sanoa 1 1

En hankkinut lakimiesapua 22 18
Ei vastausta 22 18

Yhteensä 123 100

Taulukko 23  Miten lakimiehesi arvioi jutun lopputulosta ennen oikeudenkäyntiä?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Juttu voitettaisiin varmasti 14 11
Juttu voitettaisiin melko varmasti 28 23

Lopputulos olisi epävarma 35 29
Juttu hävittäisiin melko varmasti 3 2

Juttu hävittäisiin varmasti 1 1
Lakimieheni ei antanut arviota etu-

käteen
15 12

En hankkinut lakimiesapua 20 16
Ei vastausta 7 6

Yhteensä 123 100

Taulukko 24 Miten paljon lakimiehesi toiminnasta oli mielestäsi hyötyä jutun lopputuloksen
kannalta?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Paljon 34 28

Jossain määrin 23 19
Vähän 14 11

Ei ollenkaan 22 18
En osaa sanoa 5 4

En hankkinut lakimiesapua 20 16
Ei vastausta 5 4

Yhteensä 123 100

Taulukko 25 Saitko käräjäoikeudelta neuvontaa ja palvelua ennen asiasi varsinaista oikeus-
käsittelyä?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 16 13

En 99 80
Ei tietoa 8 7
Yhteensä 123 100
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Taulukko 26  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli asiantuntevaa.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 6 5
Jokseenkin samaa mieltä 16 13

Jokseenkin eri mieltä 9 7 
Täysin eri mieltä 19 15

En osaa sanoa 13 11
Ei vastausta 60 49

Yhteensä 123 100

Taulukko 27  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli kohteliasta.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 11 9
Jokseenkin samaa mieltä 18 14

Jokseenkin eri mieltä 10 8
Täysin eri mieltä 15 12

En osaa sanoa 8 7
Ei vastausta 61 50

Yhteensä 123 100

Taulukko 28  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli epämuodollista.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 2 2
Jokseenkin samaa mieltä 7 6

Jokseenkin eri mieltä 15 12
Täysin eri mieltä 14 11

En osaa sanoa 22 18
Ei vastausta 63 51

Yhteensä 123 100

Taulukko 29  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli palvelevaa.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 3 2
Jokseenkin samaa mieltä 13 11

Jokseenkin eri mieltä 15 12
Täysin eri mieltä 16 13

En osaa sanoa 13 11
Ei vastausta 63 51

Yhteensä 123 100
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Taulukko 30  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli joustavaa.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 3 2
Jokseenkin samaa mieltä 10 8

Jokseenkin eri mieltä 14 11
Täysin eri mieltä 20 17

En osaa sanoa 13 11
Ei vastausta 63 51

Yhteensä 123 100

Taulukko 31  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli hyödyllistä.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 5 4
Jokseenkin samaa mieltä 7 6

Jokseenkin eri mieltä 8 6
Täysin eri mieltä 21 17

En osaa sanoa 18 15
Ei vastausta 64 52

Yhteensä 123 100

Taulukko 32  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli hidasta.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 14 11
Jokseenkin samaa mieltä 6 5

Jokseenkin eri mieltä 12 10
Täysin eri mieltä 13 11

En osaa sanoa 15 12
Ei vastausta 63 51

Yhteensä 123 100

Taulukko 33  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli epämiellyttävää.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 11 9
Jokseenkin samaa mieltä 10 8

Jokseenkin eri mieltä 16 13
Täysin eri mieltä 17 14

En osaa sanoa 11 9
Ei vastausta 58 47

Yhteensä 123 100
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Taulukko 34  Olitko itse läsnä käräjäoikeuden käsittelyssä?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 95 77
En 24 20

Ei vastausta 4 3
Yhteensä 123 100

Taulukko 35 Antoiko tuomari sinulle itsellesi riittävästi mahdollisuuksia ilmaista näkemyk-
sesi käsiteltävästä asiasta?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 40 33

Ei 54 44
En osaa sanoa 14 11
Ei vastausta 15 12

Yhteensä 123 100

Taulukko 36 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, ottiko käräjäoikeus näkemyksesi
huomioon?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 11 9

Ei 35 28
En osaa sanoa 11 9
Ei vastausta 66 54

Yhteensä 123 100

Taulukko 37  Pyrkikö tuomari saamaan sovinnon teidän ja vastapuolenne välille?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 22 18
Ei 69 56

En osaa sanoa 15 12
Ei vastausta 17 14

Yhteensä 123 100

Taulukko 38  Tuliko mielestäsi käsiteltävässä asiassa totuus esiin käräjäoikeudessa?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 20 16
Ei 87 71

En osaa sanoa 7 6
Ei vastausta 9 7

Yhteensä 123 100
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Taulukko 39 Miten arvioisit käräjäoikeuden asiantuntemusta ja pätevyyttä kokonaisuutena?
Oliko käräjäoikeuden toiminta

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Erittäin asiantuntevaa ja pätevää 5 4
Melko asiantuntevaa ja pätevää 27 22

Melko asiantuntematonta ja
epäpätevää

32 26

Täysin asiantuntematonta ja 
epäpätevää

42 34

En osaa sanoa 11 9
Ei vastausta 6 5

Yhteensä 123 100

Taulukko 40  Yleisesti ottaen kuinka tyytyväinen olit käräjäoikeudessa saamaasi kohteluun?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Hyvin tyytyväinen 6 5
Melko tyytyväinen 17 14
Melko tyytymätön 30 25
Hyvin tyytymätön 51 41

En osaa sanoa 10 8
Ei vastausta 9 7

Yhteensä 123 100

Taulukko 41  Käräjäoikeus kohteli minua reilusti ja tasapuolisesti.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 6 5
Jokseenkin samaa mieltä 17 14

Jokseenkin eri mieltä 31 25
Täysin eri mieltä 49 40

En osaa sanoa 9 7
Ei vastausta 11 9

Yhteensä 123 100

Taulukko 42  Kuinka tärkeää sinulle on se, miten käräjäoikeus kohteli sinua?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Hyvin tärkeää 76 62
Melko tärkeää 20 16

Ei kovin tärkeää 9 7
Ei ollenkaan tärkeää 1 1

En osaa sanoa 5 4
Ei vastausta 12 10

Yhteensä 123 100
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Taulukko 43  Ratkaisiko asiasi käräjäoikeudessa
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Yksi lakimiestuomari 75 61
Lautamieskokoonpano 10 8

Kolme lakimiestuomaria 10 8
En osaa sanoa 21 17
Ei vastausta 7 6

Yhteensä 123 100

Taulukko 44  Käräjäoikeuden ratkaisu oli oikeudenmukainen.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 6 5
Jokseenkin samaa mieltä 8 7

Jokseenkin eri mieltä 23 19
Täysin eri mieltä 78 63

En osaa sanoa 4 3
Ei vastausta 4 3

Yhteensä 123 100

Taulukko 45 Jos käräjäoikeuden päätös oli mielestäsi epäoikeudenmukainen, johtuiko
epäoikeudenmukaisuus mielestäsi

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Lainsäädännöstä 6 5

Tuomioistuimen menettelystä 29 23
Vastapuolen ja vastapuolen

asiamiehen toiminnasta
30 24

Oman asiamiehen toiminnasta 5 4
Useammasta yllä mainitusta syystä 27 22

Jostain muusta 13 11
Ei tietoa 13 11
Yhteensä 123 100

Taulukko 46  Hyväksyikö käräjäoikeus vaatimuksesi
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kokonaan 5 4
Osittain 37 30

Ei lainkaan 71 58
En osaa sanoa 5 4
Ei vastausta 5 4

Yhteensä 123 100
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Taulukko 47  Käräjäoikeuden päätöksen perustelut olivat selkeät ja ymmärrettävät.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 11 9
Jokseenkin samaa mieltä 14 11

Jokseenkin eri mieltä 26 21
Täysin eri mieltä 55 45

En tutustunut perusteluihin 4 3
En osaa sanoa 8 7
Ei vastausta 5 4

Yhteensä 123 100

Taulukko 48  Käräjäoikeuden päätöksen perustelut olivat riittävät.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 7 6
Jokseenkin samaa mieltä 7 6

Jokseenkin eri mieltä 34 27
Täysin eri mieltä 61 50

En tutustunut perusteluihin 2 1
En osaa sanoa 7 6
Ei vastausta 5 4

Yhteensä 123 100

Taulukko 49  Käräjäoikeuden päätös vastasi odotuksiani/arviotani siitä, miten asia ratkeaa.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 10 8
Jokseenkin samaa mieltä 9 7

Jokseenkin eri mieltä 26 21
Täysin eri mieltä 67 55

En osaa sanoa 6 5
Ei vastausta 5 4

Yhteensä 123 100

Taulukko 50  Selittikö lakimiehesi sinulle käräjäoikeuden ratkaisun sisältöä ja perusteita?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Hyvin tarkasti 34 28
Jonkin verran 36 29
Puutteellisesti 11 9

Ei lainkaan 18 15
En osaa sanoa 4 3
Ei vastausta 20 16

Yhteensä 123 100
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Taulukko 51  Milloin teit päätöksen valittamisesta käräjäoikeuteen?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Jo ennen käräjäoikeuden ratkaisua
päätin, että valittaisin itselleni 

epäedullisesta päätöksestä

16 13

Tein päätöksen valittamisesta heti
käräjäoikeuden ratkaisun saatuani

60 49

Myöhemmin harkittuani itse päätök-
sestä valittamista

13 11

Lakimieheni neuvottua valittamaan
käräjäoikeuden päätöksestä

20 16

En osaa sanoa. 3 2
Ei vastausta 11 9

Yhteensä 123 100

Taulukko 52 Vaihdoitko lakimiestä käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ennen valittamista
hovioikeuteen?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 13 11

En 87 71
Ei vastausta 23 18

Yhteensä 123 100

Taulukko 53 Harkitessasi valittamista hovioikeuteen, kuinka merkityksellistä sinulle oli
oikeudenkäynnin pitkittyminen?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Hyvin merkityksellistä 42 34
Melko merkityksellistä 24 19
Melko merkityksetöntä 13 11

Merkityksetöntä 28 23
En osaa sanoa 5 4
Ei vastausta 11 9

Yhteensä 123 100

Taulukko 54 Harkitessasi valittamista hovioikeuteen, kuinka merkityksellisiä sinulle olivat
valituksen aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Hyvin merkityksellisiä 41 33
Melko merkityksellisiä 17 14

Melko merkityksettömiä 19 16
Merkityksettömiä 27 22

En osaa sanoa 10 8
Ei vastausta 9 7

Yhteensä 123 100
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Taulukko 55  Toimitettiinko jutussasi suullinen pääkäsittely [hovioikeudessa]?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 49 40
Ei 65 53

Ei vastausta 9 7
Yhteensä 123 100

Taulukko 56  Olitko läsnä hovioikeuden käsittelyssä?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 46 37
En 67 55

Ei vastausta 10 8
Yhteensä 123 100

Taulukko 57 Miten arvioisit hovioikeuden asiantuntemusta ja pätevyyttä kokonaisuutena?
Oliko hovioikeuden toiminta

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Erittäin asiantuntevaa ja pätevää 20 16
Melko asiantuntevaa ja pätevää 23 19

Melko asiantuntematonta ja
epäpätevää

20 16

Hyvin asiantuntematonta ja 
epäpätevää

32 26

En osaa sanoa 19 15
Ei vastausta 9 8

Yhteensä 123 100

Taulukko 58  Ottiko hovioikeus mielestäsi näkemyksesi huomioon?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 35 28
Ei 67 54

En osaa sanoa 13 11
Ei vastausta 8 7

Yhteensä 123 100

Taulukko 59  Tuliko mielestäsi käsiteltävässä asiassa totuus esiin hovioikeudessa?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 30 24
Ei 67 54

En osaa sanoa 17 14
Ei vastausta 9 8

Yhteensä 123 100



89

Taulukko 60  Yleisesti ottaen kuinka tyytyväinen olit hovioikeudessa saamaasi kohteluun?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Hyvin tyytyväinen 20 16
Melko tyytyväinen 21 17
Melko tyytymätön 13 11
Hyvin tyytymätön 48 39

En osaa sanoa 11 9
Ei vastausta 10 8

Yhteensä 123 100

Taulukko 61  Hovioikeus kohteli minua reilusti ja tasapuolisesti.
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 18 15
Jokseenkin samaa mieltä 17 14

Jokseenkin eri mieltä 21 17
Täysin eri mieltä 42 34

En osaa sanoa 14 11
Ei vastausta 11 9

Yhteensä 123 100

Taulukko 62 Oikeudenkäynti hovioikeudessa oli ammattitaitoisempaa ja luotettavampaa
kuin käräjäoikeudessa.

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Täysin samaa mieltä 26 21

Jokseenkin samaa mieltä 14 11
Jokseenkin eri mieltä 20 16

Täysin eri mieltä 22 18
En osaa sanoa 28 23
Ei vastausta 13 11

Yhteensä 123 100

Taulukko 63  Olitko tyytyväisempi oikeudenkäyntiin hovioikeudessa kuin käräjäoikeudessa?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 37 30
En 52 43

En osaa sanoa 19 15
Ei vastausta 15 12

Yhteensä 123 100
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Taulukko 64  Muuttuiko käräjäoikeuden päätös hovioikeudessa kannaltasi
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Paremmaksi 31 25
Osin paremmaksi, osin

huonommaksi
13 11

Huonommaksi 13 11
Ei muutosta 57 46

En osaa sanoa 1 1
Ei vastausta 8 6

Yhteensä 123 100

Taulukko 65  Hovioikeuden ratkaisu vastasi odotuksiani/arviotani siitä, miten asia ratkeaa?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Täysin samaa mieltä 22 18
Jokseenkin samaa mieltä 12 10

Jokseenkin eri mieltä 17 14
Täysin eri mieltä 50 40

En osaa sanoa 12 10
Ei vastausta 10 8

Yhteensä 123 100

Taulukko 66  Haitko valituslupaa korkeimmalta oikeudelta?
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Kyllä 37 30
En 77 63

Ei vastausta 9 7
Yhteensä 123 100

Taulukko 67 Kannattiko mielestäsi muutoksen hakeminen, kun otetaan huomioon lopputu-
los ja vaivannäkö sekä oikeudenkäynnin kustannukset?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kyllä 55 45

Ei 43 35
En osaa sanoa 9 7
Ei vastausta 16 13

Yhteensä 123 100
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Taulukko 68  Syntymävuosi
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

1920–29 2 2
1930–39 8 7
1940–49 34 27
1950–59 38 31
1960–69 25 20
1970–79 8 7
1980–89 4 3

Ei vastausta 4 3
Yhteensä 123 100

Taulukko 69  Koulutus
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Perus-, kansa- tai kansalaiskoulu 25 20
Ammattikoulu, Tekninen koulu,

Kauppakoulu tai muu keskiasteen
oppilaitos

29 24

Lukio 8 7
Opistotason koulu tai 
ammattikorkeakoulu

32 26

Yliopisto tai korkeakoulu 25 20
Ei vastausta 4 3

Yhteensä 123 100 

Taulukko 70  Oletko tällä hetkellä
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

Työssäkäyvä 51 42
Työtön 20 16

Opiskelija 9 7
Eläkeläinen 26 21

Muu 13 11
Ei vastausta 4 3

Yhteensä 123 100
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Taulukko 71  Verotettavat kuukausitulot tällä hetkellä
Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)

alle 1 000 € 45 37
1 001–1 500 € 21 17
1 501–2 000 € 15 12
2 001–2 500 € 10 8
2 501–3 000 € 5 4
3 001–3 500 € 5 4
3 501–4 000 € 6 5

yli 4 000 € 9 7
Ei vastausta 7 6

Yhteensä 123 100

Taulukko 72 Olitko nyt kyseessä olevassa tuomioistuinasiassa käräjäoikeudessa alun perin
kantaja vai vastaaja?

Lukumäärä (N) Osuus kaikista vastanneista (%)
Kantaja 55 45
Vastaaja 30 24

Asiani koski velkajärjestelyä 15 12
Asiani oli muu hakemusasia 5 4

En osaa sanoa 6 5
Ei vastausta 12 10

Yhteensä 123 100
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KANSALAISTEN OIKEUSTURVA MUUTOKSENHAUSSA

KYSELY MUUTOKSENHAKIJOILLE

1. Lakimiesapu käräjäoikeudessa

Asianosainen voi ajaa itse asiaansa tuomioistuimessa tai hankkia oikeudellista apua lakimieheltä. Avustaja

on velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa. Ensimmäisessä osiossa kysymme kokemuksistanne

lakimiesavustajan käytöstä.

1.1 Hankitko asian hoitamiseksi käräjäoikeudessa oikeusapua lakimieheltä?

1 Kyllä

2 En

Miksi? ______________________________________________________________________________

1.2 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, hankitko oikeusapua

1 Yksityisestä lakiasiain- tai asianajotoimistosta

2 Oikeusaputoimistosta

3 Muulta lakimieheltä

4 Jostakin muualta, mistä? _________________________

1.3 Miten lakimiesapu kustannettiin?

1    Sain maksuttoman oikeudenkäynnin tai julkista oikeusapua

2    Oikeusturvavakuutuksella

3    Osittain omista varoista, osittain julkisella oikeusavulla

4    Kokonaan omista varoista

5    Muulla tavoin, miten? _____________________________________________

1.4 Jos kustansit lakimiesavun osittain tai kokonaan itse, oliko kustannus mielestäsi kohtuullinen?

1    Kyllä

2    Ei

3    En osaa sanoa

1.5 Antoiko lakimiehesi sinulle riittävästi mahdollisuuksia ilmaista näkemyksesi käsiteltävästä asiasta?

1 Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa
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1.6 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, ottiko lakimiehesi näkemyksesi huomioon?

1 Kyllä, riittävästi

2 Kyllä, jossain määrin

3 Vähän

4 Ei ollenkaan

5 En osaa sanoa

1.7 Miten lakimiehesi arvioi jutun lopputulosta ennen oikeudenkäyntiä?

1 Juttu voitettaisiin varmasti

2 Juttu voitettaisiin melko varmasti

3 Lopputulos olisi epävarma

4 Juttu hävittäisiin melko varmasti

5 Juttu hävittäisiin varmasti

6 Lakimieheni ei antanut arviota etukäteen.

1.8 Miten paljon lakimiehesi toiminnasta oli mielestäsi hyötyä jutun lopputuloksen kannalta?

1 Paljon

2 Jossain määrin

3 Vähän

4 Ei ollenkaan

5 En osaa sanoa

2 Menettely käräjäoikeudessa

Oikeudenkäynnin asianosaisilla on oikeus esittää vaatimuksensa sekä sen perustelut tuomioistuimelle ja

saada asiassaan perusteltu päätös. Tuomioistuimen tulee järjestää käsittely asianmukaisesti ja ilman

aiheetonta viivytystä. Tässä osassa kysymme mielipidettänne käräjäoikeuden toiminnasta.

2.1 Saitko käräjäoikeudelta neuvontaa ja palvelua ennen asiasi varsinaista oikeuskäsittelyä?

1 Kyllä 

2 En
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2.2  Käräjäoikeudelta saamani neuvonta ja palvelu oli
Täysin samaa mieltä  Jokseenkin samaa

           mieltä
   En osaa sanoa  Jokseenkin eri

        mieltä
  Täysin eri mieltä

Asiantuntevaa            1          2            3            4            5

Kohteliasta            1          2            3            4            5

Epämuodollista            1          2            3            4            5

Palvelevaa            1          2            3            4            5

Joustavaa            1          2            3            4            5

Hyödyllistä            1          2            3            4            5

Hidasta            1          2            3            4            5

Epämiellyttävää            1          2            3            4            5

2.3 Olitko itse läsnä käräjäoikeuden käsittelyssä?

1   Kyllä

2   En

2.4 Antoiko tuomari sinulle itsellesi riittävästi mahdollisuuksia ilmaista näkemyksesi käsiteltävästä asiasta?

1 Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa

2.5 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, ottiko käräjäoikeus näkemyksesi huomioon?

1 Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa

2.6  Pyrkikö tuomari saamaan sovinnon teidän ja vastapuolenne välille?

1 Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa

2.7 Tuliko mielestäsi käsiteltävässä asiassa totuus esiin käräjäoikeudessa?

1 Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa
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2.8  Miten arvioisit käräjäoikeuden asiantuntemusta ja pätevyyttä kokonaisuutena? Oliko käräjäoikeuden

toiminta

1 Erittäin asiantuntevaa ja pätevää

2 Melko asiantuntevaa ja pätevää

3 Melko asiantuntematonta ja epäpätevää

4 Täysin asiantuntematonta ja epäpätevää

5 En osaa sanoa

2.9  Yleisesti ottaen kuinka tyytyväinen olit käräjäoikeudessa saamaasi kohteluun?

1 Hyvin tyytyväinen

2 Melko tyytyväinen

3 Melko tyytymätön

4 Hyvin tyytymätön

5 En osaa sanoa

2.10  Käräjäoikeus kohteli minua reilusti ja tasapuolisesti.

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

2.11  Kuinka tärkeää sinulle on se, miten käräjäoikeus kohteli sinua?

1 Hyvin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 Ei kovin tärkeää

4 Ei ollenkaan tärkeää

5 En osaa sanoa

3    Käräjäoikeuden tuomio ja muutoksenhaun syyt

Oikeudenkäynnin asianosaisilla on oikeus hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun hovioikeudesta.

Oikeudenkäynnin osapuolilla voi olla muutoksenhakuun monia eri syitä, joita pyrimme selvittämään

seuraavien kysymysten avulla.
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3.1  Ratkaisiko asiasi käräjäoikeudessa

1 Yksi lakimiestuomari

2 Lautamieskokoonpano

3 Kolme lakimiestuomaria

4 En osaa sanoa

3.2  Käräjäoikeuden ratkaisu oli oikeudenmukainen.

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

3.3 Jos käräjäoikeuden päätös oli mielestäsi epäoikeudenmukainen, johtuiko epäoikeudenmukaisuus

       mielestäsi

1 Lainsäädännöstä

2 Tuomioistuimen menettelystä

3 Vastapuolen ja vastapuolen asiamiehen toiminnasta

4 Oman asiamiehen toiminnasta

5 Jostain muusta, mistä? __________________________________________

3.4  Hyväksyikö käräjäoikeus vaatimuksesi

1    Kokonaan

2    Osittain

3    Ei lainkaan

4 En osaa sanoa

3.5  Käräjäoikeuden päätöksen perustelut olivat selkeät ja ymmärrettävät

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

6 En tutustunut perusteluihin.
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3.6  Käräjäoikeuden päätöksen perustelut olivat riittävät

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

6 En tutustunut perusteluihin.

3.7  Käräjäoikeuden päätös vastasi odotuksiani / arviotani siitä, miten asia ratkeaa

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

3.8  Selittikö lakimiehesi sinulle käräjäoikeuden ratkaisun sisältöä ja perusteita?

1 Hyvin tarkasti

2 Jonkin verran

3 Puutteellisesti

4 Ei lainkaan

5 En osaa sanoa

3.9  Milloin teit päätöksen valittamisesta hovioikeuteen?

1 Jo ennen käräjäoikeuden ratkaisua päätin, että valittaisin itselleni epäedullisesta

päätöksestä.

2 Tein päätöksen valittamisesta heti käräjäoikeuden ratkaisun saatuani.

3 Myöhemmin harkittuani itse päätöksestä valittamista.

4 Lakimieheni neuvottua valittamaan käräjäoikeuden päätöksestä.

5 En osaa sanoa

3.10  Vaihdoitko lakimiestä käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ennen valittamista hovioikeuteen?

1 En

2 Kyllä

          Miksi? __________________________________________________________________________

                      __________________________________________________________________________
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3.11  Harkitessasi valittamista hovioikeuteen, kuinka merkityksellistä sinulle oli oikeudenkäynnin

pitkittyminen?

1 Hyvin merkityksellistä

2 Melko merkityksellistä

3 Melko merkityksetöntä

4 Merkityksetöntä

5 En osaa sanoa

3.12  Harkitessasi valittamista hovioikeuteen, kuinka merkityksellisiä sinulle olivat valituksen aiheuttamat

          mahdolliset lisäkustannukset?

1 Hyvin merkityksellisiä

2 Melko merkityksellisiä

3 Melko merkityksettömiä

4 Merkityksettömiä

5 En osaa sanoa

3.13  AVOIN KYSYMYS: Miksi päätit valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen?

____________________________________________________________________________________

4     Menettely hovioikeudessa

Hovioikeus käsittelee asioita pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta suullinen pääkäsittely järjestetään

tarvittaessa. Yleensä hovioikeuden ratkaisu jää lopulliseksi, sillä valitus korkeimpaan oikeuteen edellyttää

muutoksenhakuluvan saamista. Seuraavassa kysymme mielipiteitänne hovioikeuden toiminnasta.

4.1  Toimitettiinko jutussasi suullinen pääkäsittely hovioikeudessa?

1 Kyllä

2 Ei

4.2  Olitko läsnä hovioikeuden käsittelyssä?

1   Kyllä

2   En
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4.3  Miten arvioisit hovioikeuden asiantuntemusta ja pätevyyttä kokonaisuutena? Oliko hovioikeuden

        toiminta

1 Erittäin asiantuntevaa ja pätevää

2 Melko asiantuntevaa ja pätevää

3 Melko asiantuntematonta ja epäpätevää

4 Hyvin asiantuntematonta ja epäpätevää

5 En osaa sanoa

4.4 Ottiko hovioikeus mielestäsi näkemyksesi huomioon?

1    Kyllä

2    Ei

3 En osaa sanoa

4.5 Tuliko mielestäsi käsiteltävässä asiassa totuus esiin hovioikeudessa?

1 Kyllä

2 Ei

3 En osaa sanoa

4.6 Yleisesti ottaen kuinka tyytyväinen olit hovioikeudessa saamaasi kohteluun?

1    Hyvin tyytyväinen

2    Melko tyytyväinen

3    Melko tyytymätön

4 Hyvin tyytymätön

5 En osaa sanoa

4.7 Hovioikeus kohteli minua reilusti ja tasapuolisesti

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.
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4.8  Oikeudenkäynti hovioikeudessa oli ammattitaitoisempaa ja luotettavampaa kuin käräjäoikeudessa.

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

4.9  Olitko tyytyväisempi oikeudenkäyntiin hovioikeudessa kuin käräjäoikeudessa?

1 Kyllä, miksi? ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 En, miksi? _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3 En osaa sanoa

4.10  Muuttuiko käräjäoikeuden päätös hovioikeudessa kannaltasi

1 Paremmaksi

2 Osin paremmaksi, osin huonommaksi

3 Huonommaksi

4 Ei muutosta

5 En osaa sanoa

4.11 Hovioikeuden ratkaisu vastasi odotuksiani / arviotani siitä, miten asia ratkeaa?

1 Täysin samaa mieltä

2 Jokseenkin samaa mieltä

3 En osaa sanoa

4 Jokseenkin eri mieltä

5 Täysin eri mieltä.

4.12 Haitko valituslupaa korkeimmalta oikeudelta?

1 Kyllä

2 En

4.13 Kannattiko mielestäsi muutoksen hakeminen, kun otetaan huomioon lopputulos ja vaivannäkö sekä

oikeudenkäynnin kustannukset?

1   Kyllä

2   Ei

3   En osaa sanoa
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5    Taustatiedot

5.1 Syntymävuosi ____________

5.2 Koulutus

1 Perus-, kansa- tai kansalaiskoulu

2 Ammattikoulu, Tekninen koulu, Kauppakoulu tai muu keskiasteen ammatillinen

oppilaitos

3 Lukio

4 Opistotason koulu tai ammattikorkeakoulu

5 Yliopisto tai korkeakoulu

5.3 Ammatti ____________________________________

5.4 Oletko tällä hetkellä

1   Työssäkäyvä

2   Työtön

3   Opiskelija

4   Eläkeläinen

6 Muu, mikä? _____________________________

5.5 Verotettavat kuukausitulot tällä hetkellä

1     alle 1000 €

2    1001 – 1500 €

3    1501 – 2000 €

4 2001 – 2500 €

5 2501 – 3000 €

6 3001 – 3500 €

7 3501 – 4000 €

8 yli 4000 €

5.6 Olitko nyt kyseessä olevassa tuomioistuinasiassa käräjäoikeudessa alun perin kantaja vai vastaaja?

1 Kantaja

2 Vastaaja

3 Asiani koski velkajärjestelyä

4 Asiani oli muu hakemusasia

5 En osaa sanoa
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THE CIVIL PROCEDURE – 
APPELLANTS’ EXPERIENCES

The amendments of the procedural law realised in Finland during the past
decade have involved significant changes in the appeal procedure. At the same
time people’s perceptions on the due process of law and on legal safeguards
have shifted toward the view that places great emphasis on procedural justice.
Studies on procedural justice – although carried out mainly in foreign legal
cultures – point out that people may in fact be as concerned with the procedure
as they are with the actual outcome. That is to say, conceptions on the
legitimacy of authorities’ decisions, and hence also the acceptance of those
decisions, depends on the conception on whether the decision-making process
was fair and just. 

The question whether the court judgment is perceived as just is presumably
highly relevant to the decision to appeal against that decision. Based on studies
on procedural justice, it can convincingly be argued that the more unjust, biased
or incompetent the procedure appears, the more likely the parties are to appeal.
The alleged unfairness of the procedure is, first of all, prone to lead to an unfair
decision, but it may also cause a party to view the decision-making authority
(that is, the court) as unfair or incompetent and hence reinforce the party’s
decision to appeal. 

This study was aimed at compiling the appellants’ views on the trial and
appeal process and the different motives there may be for appealing against a
court decision. The purpose was to find out how the appellants perceive the
different court instances upheld the parties’ procedural rights and whether the
trial, in the eyes of the participants, corresponded to the principles of due
process. The study is also related to the access to justice theme which has been
salient in several research projects at the National Research Institute of Legal
Policy.

The research was conducted through a survey addressed to 300 private
appellants from the jurisdictions of the Helsinki and Rovaniemi Courts of
Appeal. The questionnaire included questions concerning the procedure in both
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the lower court and the court of appeal as well as questions concerning the
appellant himself / herself and the quality of the legal assistance (s)he possibly
had. The research analysis is based on the 123 questionnaires that were filled
and returned in the prescribed time and, in addition, on a few contacts made by
some appellants outside the questionnaire. The rather limited sample is
considered sufficient for the purposes of this study. As there has been no
comparable research previously in Finland, the plan was to conduct a
preliminary investigation on the issue and to map the problem areas for the
purposes of future research. The study was not intended to depict the field of
appeal procedure as a whole nor were the findings intended to be generalised
to other appellants in different procedural contexts. 

As the study points out, those seeking to have the judgment reversed or
modified in the court of appeal are generally very disappointed in the
functioning of the lower court. This was, however, anything but unexpected
considering the participants’ status as appellants. The finding that was not as
anticipated was that the appellants, although perhaps due to the undesirable
outcome, tended to regard the lower court as (highly) incompetent or biased and
its procedure as (very) unequal and unfair. Contrary to the observations made
in several studies on procedural justice, the appellants did not seem to place the
greatest emphasis on the quality of the procedure but on the actual outcome. It
appeared that the perception on the fairness of the outcome to a specific
appellant very much influenced his/her views on the trial as a whole.
Nevertheless, as this finding is only based on the views of 123 appellants,
further research is required on this issue.

The opinions on the proceedings in the courts of appeal were all in all
somewhat more positive. Even considering the fact that some of the appellants
managed to get the judgment reversed – that is to say, won their case at the
appeal instance – it seems there was more emphasis on the fair and equal nature
of the proceedings. There were, as expected, those who had received a desirable
judgment in the court of appeal and considered the appeal proceedings
worthwhile and well-functioning. On the other hand, there were some
appellants who had not succeeded in the court of appeal and nevertheless were
of the opinion that appealing had somehow paid off. It may be that these
appellants value the mere opportunity to appeal against the court decision. The
study shows that the right to appeal was often valued by itself. Although no
general conclusions can be drawn on the basis of this sample, the analysis
reveals some central themes that should be considered in ensuing research.
Importantly, it appeared that those of the appellants who had experienced that
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the court truly heard them and took their views into consideration were
generally more content with the procedure as a whole. 

Another prevalent finding was that lay appellants had notable difficulties in
distinguishing one procedural phase from another and in comprehending the
course of the proceedings. When comparing the trial documents with the
questionnaire responses it became evident that the appellants had certain
misunderstandings about the procedural rules as well as the actual trial. For
instance, quite a few of the appellants reported that they had participated in an
oral hearing at the court of appeal although the documents show that no oral
hearing was held in that specific case. The misconceptions seemed to be
unrelated to whether the appellant was assisted by a lawyer. 

This study is intended to shed light on the different questions concerning the
legislation on appeal and the procedure as well as their relation to the issue of
procedural justice. Subjective perceptions on procedural issues cannot be the
sole focus of legal research in this field – nor can they be ignored, however.
Widely held opinions on the functioning of the legal system and the system of
courts influence the level of trust placed in the institutions of the society and,
in the long run, the working of the society. From this point of view
comprehensive empirical research on legal institutions among the different
procedural actors is warranted and necessary. 
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