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Prosessioikeus on aina nähty lakimiestutkinnolle ja juristin ammattitaidolle keskei-
senä oppiaineena. Tämä ei yllätä: jokseenkin jokainen lakimies tarvitsee työ-
urallaan prosessioikeuden antamia oppeja ja valmiuksia. Prosessioikeus on
kuitenkin sadan vuoden kuluessa suuresti muuttunut niin oppiaineena kuin
tieteenalanakin. Etenkin pari viimeistä vuosikymmentä ovat olleet tässä suhteessa
mullistavia ja osaksi myös mielipiteitä jakavia. Oikeudenkäynnin säännöistä on yhä
enenevästi siirrytty oikeudelliseksi konfliktihallinnaksi kutsuttuun kokonaiskuvaan.
Toki siinäkin oikeudenkäynti on pääosassa, mutta paljon huomiota saavat
myös muut riidanratkaisukeinot kuten sovittelu sekä niiden käyttöalat ja suhde
oikeudenkäyntiin.

Tässä kirjassa kuvataan eri kirjoittajien artikkelien kautta modernin prosessi-
oikeuden syntymistä, analysoidaan kehitystä ja nykytilaa, ja otetaan myös varovasti
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kylläkään siinä todennäköisesti muutu, vain tavat, joilla tehtäviä hoidetaan, tulevat
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oikeuden niin entiset kuin nykyisetkin tutkijat ja opettajat. Tosin kirja ei enää tavoita
niitä, jotka loivat suomalaiselle prosessioikeudelle sen tieteellisen perustan. Vain
heidän nimensä (Tirkkonen, Ellilä, Halila) vilahtavat joissakin artikkeleissa.

Artikkelit edustavat erilaisia näkemyksiä prosessioikeuden kehityksestä
ja tulevaisuudesta. Tämä on tarkoituskin: kirjoittajien ääni on haluttu saada
aidosti kuuluviin. Oppiaineen historiasta nimittäin on, kuten kaikesta muustakin
kehityksestä, useita totuuksia. Artikkeleja ei tästä syystä ole sisällöllisesti toimitettu,
joten kirjoittaja edustaa niissä vain itseään.

Toimituskuntaan ovat kuuluneet yliopistonlehtori Heidi Lindfors
(Helsingin yliopisto), professori emeritus Dan Frände (Helsingin yliopisto),
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1Johdannoksi

Prosessioikeus nykyisessä merkityksessään ja suomenkielisenä oppiaineena 

täyttää piakkoin sata vuotta, jos aika lasketaan prosessioikeuden ensimmäi-

sen suomenkielisen viran perustamisesta Helsingin yliopistoon. Uuden oi-

keudenalan syntymisestä ei enää ollut kysymys: aikalaisnäkemysten mukaan 

prosessioikeus oli ”tieteellistynyt” ja saanut oman oikeudenalan tunnukset 

jo edellisellä vuosisadalla. Ensimmäisen suomenkielisen viran perustamis-

vuodesta on kylläkin erimielisyyttä: lähteet sijoittavat sen joko vuoteen 1921 

tai vuoteen 1924, yksi lähde taas vuoteen 1925 siitä riippuen, mistä se laske-

taan. Oli täsmällinen perustamisvuosi mikä tahansa, on paikallaan juhlistaa 

merkkivuotta, kirjata katoavaa muisti- ja muistelmatietoa, käydä läpi oppi-

aineen historiaa sekä arvioida kehitystä ja nykytilaa, toisin sanoen julkaista 

juhlakirja. Juhlakirja päätettiin toteuttaa kokoomateoksena. Siihen koottai-

siin artikkeleita henkilöiltä, jotka ovat toimineet pitkään oppiaineessa tai 

joilla on muutoin ollut siihen jatkuva yhteys.

Tarkoitus ei ollut kirjoittaa oppiaineen niin sanottua virallista historiaa. 

Kirjoittajille sen sijaan annettiin vapaat kädet valita aiheensa sekä lähesty-

mistapansa. Tämä tuottikin hyvin erilaisia artikkeleita: osa artikkeleista on 

elämänkerrallisia ja henkilöhistoriallisia, osa taas kuvaa oppiainetta ja tie-

dekuntaa työyhteisöinä. Huomiota, välillä varsin kriittistäkin saavat riittä-

miin prosessioikeuden opetus ja tutkimus, etenkin tutkimuksen kohteissa, 

tutkimusmenetelmissä ja lähestymistavoissa tapahtuneet muutokset. Suu-

ret ulkoiset ilmiöt kuten oikeustieteen kansainvälistyminen, tutkimuksen 

tieteellistyminen sekä prosessioikeuden saamat uudet vastuualueet (vaih-

toehtoinen riidanratkaisu ja kansainvälinen prosessioikeus) ovat luonnol-

lisesti heijastuneet vahvoina niin opetukseen kuin tutkimukseenkin. Jotkut 

kirjoittajat ottavat kantaa myös tutkimus- ja tiedepolitiikkaan miettiessään 

prosessioikeuden roolia tulevaisuudessa. On esimerkiksi selvää, että vauh-

dilla etenevä oikeudellinen digitalisaatio mullistaa juristien perinteiset työ-

tehtävät ja luo uudenlaisen tiedon tarpeen. Prosessioikeudelle tai oikeammin 

oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimukselle riittää varmasti työsarkaa 

vuosikymmeniksi.

Kirjoittajien ikäjakauma ei ole tasainen. Vanha ja nuori tutkijapolvi ovat 

kirjassa hyvin edustettuja, kun taas keskipolven kirjoittajia siitä puuttuu. 

Heistä muutamat joutuivat työtaakkaansa vedoten kieltäytymään, muutamat 
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eivät saaneet samasta syystä artikkeleitaan valmiiksi määräajassa. Syyllinen 

lienee koronapandemia: äkillinen siirtymä etäopetukseen rasitti pahiten nii-

tä tutkijoita, joilla oli paljon opetusvastuita – eli tätä joukkoa. Ehkä laajamit-

tainen etätyöskentely jo sellaisenaan vie tutkimusyhteisöltä ja tieteelliseltä 

vuorovaikutukselta sen perinteistä merkitystä, jota tämä kirja hakee. Tässä 

suhteessa kaikki ei välttämättä palaa entiselleen, vaikka pandemia aikanaan 

päättyy.

Tällainen kirja ei luonnollisesti synny itsestään. Toimituskuntaan vali-

koituivat Heidi Lindfors, Mikko Vuorenpää, Risto Koulu ja Dan Frände. Risto 

Koulu on vastannut valtaosasta niistä käytännön tehtävistä, joista tavallisesti 

päätoimittaja huolehtii. Artikkeleihin on toimitusvaiheessa tehty ainoastaan 

vähäisiä, lähinnä kielellisiä korjauksia. Muutoin artikkelit edustavat kirjoit-

tajien ääntä aidoimmillaan, tosin monesti sivullisen mielestä nostalgian tai 

henkilökohtaisten kokemusten värittäminä. Ajallisesti kirja käsittelee paljon 

suurten muutosten vuosia, jollaiseksi lienee katsottava vuodet 1995–2015. Tä-

mä ei ollut itse asiassa alkuperäinen ajatus, vaan kirjan ajateltiin luonnostaan 

keskittyvän aikaisempiin vuosikymmeniin, jolloin kirjoittajien enemmistö 

aloitti tutkijauransa. Yllättävä painotus selittyy kenties sillä, että kyseiset krii-

sivuodet on koettu poikkeuksellisiksi, ehkä käänteentekeviksi niin hyvässä 

kuin pahassakin.

Kesäkuussa 2021 

Toimituskunta







5Mitt liv med processrätten
Dan Frände

Enligt den anteckning som P.O. Träskman gjorde i min studiebok avlade jag 

approbatur i processrätt 8.3.1978. Processrätten hörde under de år jag stude-

rade till de riktigt svåra ämnena. Vilka som ansågs direkt lätta har jag glömt. 

Däremot minns jag mycket väl de svåra, vilka var arbetsrätt, jord- och vatten-

rätt, processrätt och skatterätt. Om alla berättades det horror-historier; nå-

gon hade tenterat processrätten över 10 gånger, någon annan påstods ha av-

brutit juridikstudierna på grund av arbetsrätten. Det goda med dessa rykten 

var att jag tog dem på fullaste allvar. Sommaren 1976 hade jag som 22-åring i 

bästa österbottnisk bibelbältstradition gift mig och jag såg det som min plikt 

att snabbt bli jurist så att vi kunde återvända till det förlovade landet. Någ-

ra ”hudningar” på grund av dålig förberedelse var inte att tänka på. I denna 

kontext utgjorde underlåtenhet att läsa alla tentböcker den ultima dödssyn-

den. Flera av mina mera ”fria” studiekamrater såg saken annorlunda: man 

kunde alltid gå upp och försöka.

Litteraturen som skulle läsas till processens tent var extremt omfattande. 

För det första handlade det om Tauno Tirkkonens monumentala läroboksserie 

på fyra band. Två böcker behandlade civilprocessrätt; Suomen siviiliproses-

sioikeus I från 1974 och Suomen siviiliprosessioikeus II från 1977. Sistnämn-

da bok med gröna pärmar hade uppdaterats och getts ut av Jouko Halila. Jag 

minns att sistnämnda bok lästes med särskild välvilja, säkert därför att den 

inte just då innehöll några värre fallgropar i form av upphävd och ändrad lag-

stiftning. Det var nämligen så att tentamen genomfördes utan lagbok, vilket 

ställde krav på förmågan att lära sig saker utantill. Motsvarande böcker i straff-

processrätt var klart äldre; Suomen rikosprosessioikeus I från 1969 och Suo-

men rikosprosessioikeus II från 1972. Alla fyra böcker förelåg i andra upplagan.

Så här över 40 år senare kan jag inte minnas mina reaktioner på det fak-

tum att Tirkkonen i sina böcker rätt långt behandlade samma saker i bägge 

serierna. Jag läste allt som angetts i den tryckta studieguiden. Inte heller kan 

jag minnas om jag i fråga om den processuella terminologin konsulterade 

”lilla Tirkkonen” som förtjänstfullt översatts till svenska av Per Lindholm, se-

dermera domare i HD. Grunddragen av Finlands processrätt utkom 1966 och 

ingick som kursbok i processrättens introduktionskurs.
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Men det tog inte slut med Tirkkonen gånger 4. Ytterligare skulle stude-

randen läsa Tauno Elliläs bok om utsökning (Ulosotto-oikeuden yleiset opit, 

andra upplagan 1970) samt Jouko Halilas rätt tunna men förträffliga bok om 

konkursrätt (Konkurssioikeuden pääpiirteet, tredje upplagan 1975).

I tentamen ställdes sammanlagt 8 frågor; hälften rättsfall, hälften teorifrå-

gor. Det blev således ett rättsfall och en teorifråga per rättsområde: civilpro-

cess, straffprocess, utsökning och konkurs. Genom ihärdigt läsande i kom-

bination med normal minnesförmåga kunde man nog klara teorifrågorna. 

Däremot var det mycket svårt att lösa rättsfallen utan föreläsningar i form av 

rättsfallsövningar och närläsning av boken Oikeudenkäynti ja täytäntöönpa-

no. Prosessioikeutta oikeustapausten valossa som skrivits av Tauno Ellilä. Jag 

läste tredje upplagan från 1976. Boken handlade – som titeln även angav – om 

processrätt i ljuset av rättsfall. Föreläsningarna på svenska i processrätt hölls 

av P. O. Träskman som disputerat i straffrätt i april 1977. Han blev 1980 inne-

havare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Hel-

singfors universitets juridiska fakultet, en tjänst som jag långt senare skulle 

komma att få. Träskman hade också föreläst för oss svenskspråkiga i straffrätt. 

Detta ämne, som jag disputerade i, krävde dock att man även åhörde Martti 

Majanens på finska hållna föreläsningar i påföljdsläran. Koncentrationen på 

processrättens rättsfallsövningar ledde till att jag inte hade någon som helst 

kontakt med övriga lärare i processrätt under studietiden.

Varför spelade rättsfallsövningarna då en så avgörande roll för framgång 

i processrättstentamen? Svaret var enkelt, samtidigt som det idag närmast 

känns absurt. Åtminstone rättsfallen i civilprocess och straffprocess förut-

satte nämligen att lösningen skrevs i form av ett domstolsavgörande. Några 

materiella ställningstaganden kunde givetvis inte göras, vilket ledde till att 

det mesta handlade om beslut, vari ställning togs till framlagda processin-

vändningar. Trampminorna utgjordes av i rättsfallstexten utspridda brister 

i de absoluta processförutsättningarna. Kravet på att ett formellt avgörande 

skulle göras, innebar också att tentsvaret måste innehålla besvärsanvisningar. 

Utan övningar var uppgiften i det närmaste olöslig.

Det går som bekant sällan helt som man planerat. Jag blev nog juris kan-

didat helt enligt planerna i början på 1979 och auskulteringen inleddes några 

månader senare i Pedersöre (landskommunen runt Jakobstad). Efter auskul-

teringen följde civiltjänstgöring och tjänsten som stadsfiskal i Jakobstad. Men 

sedan tog karriären en helt annan vändning. I samband med att jag skrev pro 



7

Mitt liv med processrätten

gradun för Träskman i straffrätt kom jag överens med honom att jag skulle 

inleda licentiatstudier. Det kändes rätt självklart att skriva licentiatarbetet i 

straffrätt och jag började läsa för laudaturtenten i straffrätt samt skissa på en 

licentiatavhandling om blankettstrafftekniken. I samband med ett besök i 

Helsingfors för att hämta böcker och växla några ord med min handledare 

fick jag erbjudandet att bli svenskspråkig assistent i straff- och processrätt.

Beslutet att flytta tillbaka till Helsingfors och en oviss framtid som forskare 

var inte lätt att fatta. Jag hade redan hört om havererade avhandlingsprojekt 

och var osäker på min intellektuella förmåga att doktorera. Däremot trodde 

jag nog att energin och arbetskapaciteten skulle räcka till för en avhandling. 

Så här i efterskott tror jag att erfarenheterna som åklagare i en småstad som 

också var min uppväxt- och skolstad starkt påverkade beslutet.

Hur som helst, jag återvände till universitet och inledde som assistent vå-

ren 1982. Åklagartiden hade gett mig en stark straffrättsidentitet. Underrätts-

processen i brottmål var åtminstone i Jakobstads rådstuvurätt på den tiden 

utpräglat inkvisitorisk. Åklagarens huvuduppgift var att skriva åtalet och lä-

sa upp det i rättssalen. Domarens starka grepp om rättegången kunde skapa 

Laitoksen pikkujoulu laitoshuoneessa 5.12.1986. Vasemmalta: Leena An-

dersson, Jaakko Jonkka, Martti Ojala, Erkki Havansi, Marika Tandefelt, PO 

Träskman, Raimo Lahti, Tapio Lappi-Seppälä, Jonanna Niemi-Kiesiläinen.
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ytterst pinsamma situationer för en materiellt dåligt förberedd åklagare. Det 

gällde att behärska förundersökningsmaterialet och kunna sin Honkasalo. 

Inte så sällan blev jag tvungen att muntligen förklara varför en viss straff-

bestämmelse skulle tolkas på det sätt som angavs i åtalet. Sådana ”förhör” 

med åklagaren indikerade i regel att åtalet skulle komma att förkastas. Några 

till arbetsbördan hörande skäl att nöja sig med domen existerade dock inte. 

Hovrätten var belägen i Vasa och den ordnade under min tid inga muntliga 

huvudförhandlingar i mina mål.

Som assistent i straff- och processrätt blev balansen bättre mellan det ma-

teriella och det formella. Licentiatexamen förutsatte ett s.k. bilaudaturarbete 

och det var rätt självklart att valet föll på processrätt. Redan min assistentur 

förpliktade till detta val. Därtill kom att jag rättade tentamen i både straff- och 

processrätt. Det handlade alltid om teorifrågor. Jag läste också alla pro gra-

du-avhandlingar som skrevs för Träskman. Dessa var ganska jämt fördelade 

mellan straffrätt och processrätt.

Av en ren tillfällighet kom min första artikel att behandla bevisfrågor och 

i viss mening har bevisrätten följt och förföljt mig sedan dess. Jag hade på Ju-

ridiska föreningen under 1983 hållit ett föredrag om bruket av hemligt gjorda 

bandinspelningar som bevis i rättegång och min artikel publicerades i JFT 

samma år. Titeln på artikeln var Bandupptagning som bevis i rättegång och i 

fotnot 3 deklarerade jag frankt att här kommer P.O. Ekelöfs bevisterminologi 

att följas. Inga som helst reflektioner över hur begreppen förhöll sig till det 

som fanns hos Tirkkonen kan hittas i min text. Någon kontroll av den finska 

litteraturen efter Tirkkonen gjorde jag tydligen inte. Av Juha Lappalainens 

mycket centrala artikel Oikeustosiseikka ja todistustosiseikka prosessioikeu-

dellisina peruskäsitteinä, som publicerades i Lakimies 1986, framgår att Lauri 

Hormia redan i sin avhandling från 1978 omfattat den ekelöfska terminologin. 

Det centrala begreppsparet utgörs här som bekant av rättsfakta och bevis-

fakta. I sin bok om den finska bevisreformen från 1948 kallar Tirkkonen det 

som ska bevisas för fakta och det som bevisar fakta för bevisgrunder. I t.ex. 

civilprocessläroboken från 1977 talas om bevisfakta och indicier. Det fram-

kommer dock genom en fotnotshänvisning till motsvarande avsnitt i straff-

processläroboken att Tirkkonen var väl medveten om Ekelöfs terminologi. 

Men oberoende vad han tyckte om Ekelöfs modell var det nog för sent för 

honom att byta bevisterminologi. Den uppgiften tillkom den nya generatio-

nens processforskare.
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Suomalais-unkarilainen rikosoikeusseminaari 23–29.5.1987. Unkarisemi-

naarin istunto tiedekuntahuoneessa. Vasen puoli pöydästä: Martti Majanen, 

Raimo Lahti, Pekka Koskinen.

Suomalais-unkarilainen rikosoikeusseminaari 23–29.5.1987. Unkarisemi-

naarin istunto laitoshuoneessa.Takana pöydän päästä vasemmalta alkaen: 

Raimo Lahti, Martti Majanen, Jaakko Jonkka, Dan Frände.
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Det var en sak att anamma Ekelöfs begreppsapparatur, en annan att 

tränga in i hans bevisvärld. Till all lycka hade Jaakko Jonkka beslutat sig för 

att skriva en avhandling om åtalströskeln och blev min assistentkollega. Un-

der senare delen av 1980-talet diskuterade vi länge och ingående om bevisvär-

demetod och temametod. Nåja, på grund av mitt straffrättsliga avhandlings-

projekt intog jag mera rollen av frågeställare och förundrad lyssnare. Mycket 

handlade om Ekelöf och Per Olof Bolding och den nya stjärnan Bengt Lindell 

som 1987 disputerade med avhandlingen Sakfrågor och rättsfrågor. Mästa-

rens, dvs. Ekelöfs recension av avhandlingen i SvJT 1988 lästes ingående och 

flera gånger. Hannu Tapani Klamis bevisprojekt producerade också en rad 

texter som det gällde att beakta. Jonkka disputerade 1991 på avhandlingen 

Syytekynnys och lämnade universitetet något år senare för en tjänstemanna-

karriär som bl.a. innefattade en framgångsrik tid som Justitiekansler.

Första hälften av 1990-talet ägnade jag åt straffrätt och den 1991 inledda 

juristutbildningen i Vasa. Särskilt intensivt arbetade jag med straffrätt 1990: 

det året tillbringade jag och min familj i Tyskland. Vid MPI i Freiburg byggde 

jag grunden för boken Allmän straffrätt som utkom 1994. Mycket talade för att 

processrätten i fortsättningen skulle komma att inta en mera undanskymd 

plats i min forskning. Men så blev inte fallet. Träskman flyttade utomlands, 

anhöll först om tjänstledighet och lämnade sedan sin professur i Finland för 

att efter ett mellanspel i Danmark bli professor i straffrätt vid Lunds univer-

sitet. Jag skötte tjänsten som t.f. och insåg snabbt att jag måste skriva mera 

i processrätt. Träskman hade ju efter en straffrättslig avhandling publicerat 

boken Åtalsrätt (1979). Kanske min bok om straffrättens allmänna läror fick 

mig att satsa på en lärobok i straffprocessrätt? Rätt snabbt insåg jag projektets 

uppenbara svårigheter. I jämförelse med civilprocessen var straffprocessrätt 

bara på en punkt klart lättare att greppa. I straffmål behöver man inte disku-

tera bevisbördans fördelning. Den ligger alltid på käranden. Men annars var 

bevisproblemen de samma. Det gällde att ta ställning till metoden för själva 

bevisvärderingen. Likaså krävde mitt bokprojekt att domströskeln i brottmål 

preciserades. Redan under diskussionerna med Jonkka hade jag stannat för 

bevisvärdemetoden som grund för värderingen av enskilda bevis och ska-

pandet av helhetsbevisvärdet. Däremot kändes domströskeln ”styrkt” i den 

ekelöfska modellen djupt otillfredsställande. Här blev Christian Diesens forsk-

ning till stor hjälp. Han hade 1993 disputerat vid Stockholms universitet på av-

handlingen Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål. I avhandling-
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en och i senare skrifter argumenterade Diesen för att fällande dom i brottmål 

måste förutsätta att rimliga alternativa hypoteser kan uteslutas. Enligt Diesen 

hade svenska HD börjat använda denna hypotesmodell. Jag argumenterade 

för modellen i en artikel i Lakimies 1998 och i boken Finska straffprocessrätt I 

(1999). Som bekant följde senare finska HD den svenska förebilden. I det s.k. 

bevisprojektet som ledde till reviderade bevisregler i RB 17 kap. intogs dom-

ströskeln i lagtexten. De nya bevisreglerna trädde i kraft 1.1.2016.

Eftersom jag satt som ordförande i den kommitté som utarbetade lagför-

slaget föll det sig naturligt att tillsammans med Jaakko Rautio som fungerade 

som sekreterare för kommittén, skriva en kommentar till det nya sjuttonde 

kapitlet i rättegångsbalken. Andra upplagan av Rautio – Frände: Todistelu. 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari utkom 2020. I viss mening är 

cirkeln för mig nu sluten. Jag blir emeritus från början av 2022. Men karava-

nen stannar inte för en pensionering. Både den nordiska och internationel-

la bevisrättsliga forskningen är intensiv och producerar hela tiden nya och 

utmanande forskningsrön.

Laitoksen pikkujoulu 28.11.1991 Kellarikrouvissa. Edessä oikealta: mm. Irma 

Lager, Jaakko Jonkka, Erkki Havansi. Takana vasemmalta: mm. Pekka Kos-

kinen, Tarja Pellinen, PO Träskman, Kimmo Nuotio.
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1. Preludi

Vuosina 1953–1979 Helsingin yliopistossa oikeustiedettä opiskelleista saatta-

vat jotkut vielä muistaa isäni Jouko Halilan luennoilta ja suullisista kuulus-

teluista hiukan etäisenä ja sisäänpäin kääntyneenä professorina. Hänestä 

ei liikkunut kaskuja eikä tarinoita, eikä hänellä ollut sellaista mainetta kuin 

edeltäjällään Tauno Tirkkosella, jonka neliniteiset prosessioikeuden teokset 

kulkivat auskultanttien mukana käräjäsaleihin. Hän oli jäyhä hämäläinen, 

itsestään numeroa tekemätön tuomarityyppi, jonka elämäntyön pääosa ta-

pahtui kuitenkin yliopistolla. Millainen hän oli lakimiehenä ja ihmisenä lä-

hempää katsottuna?

2. Kouluvuodet ja humanistiset harrastukset

Jouko Halila syntyi 29.9.1916 Iitin Sääskjärvellä kansakoulunopettajien Os-

kari ja Miina Halilan perheeseen toisena lapsena. Perheen esikoinen Aimo 

oli syntynyt vuonna 1912. Iitti sijaitsee Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-

Hämeen rajamailla. Oskari Halila oli syntynyt ja varttunut Lammilla, Miina 

Halila oli iittiläisiä. Isäni sukujuuret olivat näin Sydän-Hämeen maaseudulta.

Veljesten vanhemmilla ei ollut aikanaan mahdollisuutta päästä oppikou-

luun. Jäljelle jäänyt väylä oli ollut hakeutuminen opettajaseminaariin. Niin 

kuin lukuisissa opettajaperheissä Suomen maaseudulla, seuraavalla polvella 

oli jo mahdollisuus käydä oppikoulua. Se oli tosin perheelle taloudellisesti 

ja kouluun menijöille henkisesti raskasta, kun oppikoulua ei ollut kotipaik-

kakunnalla. Halilan veljekset kävivät oppikoulun Lahden lyseossa noin 50 

kilometrin päässä kotoaan.

Paikkakunnallaan tunnettujen kansakoulunopettajien lasten edellytet-

tiin käyttäytyvän siivosti ja ottavan koulunkäynnin vakavasti. Näin veljekset 
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toimivatkin. Vanhemmat joutuivat kuitenkin taivuttelemaan isääni oppikou-

lun ensimmäisen luokan jälkeisenä kesänä palaamaan syksyllä oppikouluun, 

kun kodin piiristä oli taas vaikea irtautua.

Isäni oli luokkansa priimus ensimmäisen kouluvuoden keväästä alkaen. 

Hän olisi ollut ylioppilaaksi vuonna 1935 kirjoittaessaan koulunsa ensimmäi-

nen viiden laudaturin ylioppilas, ellei matematiikan arvosanoja olisi merkitty 

ylioppilastutkintolautakunnassa aakkosissa seuraavana olevan kanssa väärin-

päin. Opettajan pyyntöön virheen korjaamiseksi ei koskaan vastattu. Isäni ei 

ollut pelkkä lukutoukka. Hän viihtyi hyvin luokkatovereittensa seurassa ja oli 

erässä vaiheessa innostunut korttipeleistä sekä karikatyyrien piirtämisestä.

Isääni kiinnostivat koulussa eniten humanistiset aineet. Jos hän olisi aloit-

tanut yliopisto-opinnot heti ylioppilaaksi tultuaan, hän olisi luultavasti kir-

joittautunut Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelliseen osastoon ja 

valinnut veljensä tavoin pääaineeksi Suomen historian. Isäni 50-vuotishaas-

tattelu sanomalehti Uudessa Suomessa oli otsikoitu sanoin ”Sotapalvelus 

kouli humanistista juristin”. Näin oli todella käynytkin.

Isäni mieliaineita oli koulussa latinan kieli. Hän oli lukenut lukiossa rans-

kaa ja osasi sitä sen verran hyvin, että lueskeli aikuisiällä ranskankielisiä ro-

maaneja. Juridista ranskaa hän käytti sittemmin vain vähän. Hänen vahvat 

kielensä olivat saksa ja ruotsi. Englannin kieltä hän ei ollut koulussa lukenut, 

eikä hän hankkinut siinä myöhemminkään sellaista osaamista, että olisi käyt-

tänyt tutkimuksissaan kovin paljon englanninkielisiä lähteitä.

Isäni astui varusmiespalvelukseen oppikoulunsa lähellä Tampereen ryk-

mentissä Lahden Hennalassa ja kotiutui kesän 1936 lopulla vänrikkinä. Lai-

nopillinen tiedekunta alkoi vetää puoleensa. Jo korkeassa iässä hän sanoi 

minulle kerran, että lainopillisessa tiedekunnassa hän uskoi pääsevänsä pro-

fessoriksi helpommin kuin historiallis-kielitieteellisessä. Siitä ei sentään ol-

lut kysymys, että veljekset olisivat sopineet, mistä tiedekunnasta kumpikin 

pyrkii professoriksi, niin kuin Alasen veljesten osalta on arveltu tapahtuneen. 

Aimo Halilasta tuli Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian 

professori vuonna 1954 ja Jouko Halilasta juridiikan professori vuonna 1960.

Historia jäi isälleni elämänikäiseksi harrastukseksi, joka muovasi myös 

hänen maailmankuvaansa. Oikeushistoria ei tosin kuulunut hänen erityisen 

kiinnostuksensa kohteeksi, mutta hänen oli tavallaan helppo suostua hoita-

maan tiedekunnassa oman toimen ohessa yhden lukuvuoden ajan oikeushis-

torian ja roomalaisen oikeuden professuuria, kun tämä virka oli täyttämättä.
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Isäni tiedot ja lukeneisuus historiasta olivat monilta osin ammattihisto-

rioitsijan tasoa, mikä tuli toisinaan esiin myös hänen keskustellessaan kol-

legojen ja ystävien kanssa. Hän ei kuitenkaan avannut tietopohjaansa kir-

joittaakseen tekstejä juridiikan ulkopuolelta. Henkilöhistoriaan kohdistunut 

kiinnostus näkyi kuitenkin siinä, että hän laati lakimiehistä runsaasti merkki-

päivä- ja muistokirjoituksia. Hän oli ikänsä lukenut kaunokirjallisuutta ja oli 

kaavaillut lukiovuosinaan kirjallisuudesta itselleen yliopisto-opintojen sivu-

ainetta. Suosikkikirjallisuuteen kuuluivat Mika Waltarin ja Thomas Mannin 

teokset, mikä kertoo hänen kirjallisesta maustaan.

Isäni oli uskonnollisesta kodista, oli itsekin uskonnollismielinen ja oli 

lukenut raamatun lävitse kouluvuosinaan, mutta uskonnollisista käsityksis-

tään hän ei kovin paljon puhunut. Sen hän kuitenkin toisinaan tokaisi, että 

pappisvalta on yhteiskunnassa murheen merkki. Hän edusti tiedekuntaa kir-

kolliskokouksissa ja oli aktiivisena seurakuntalaisena Munkkivuoren seura-

kunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Hän osallistui eläkevuosinaan 

professoreiden kristilliseen piiriin. Mihinkään muihin keskustelupiireihin tai 

klubeihin hän ei kuulunut.

Isäni tunsi klassista ja nuoruutensa ajan kevyttä musiikkia, vaikkei ollut-

kaan musikaalinen. Myöhemmällä iällä tuli yhä tärkeämmäksi kuvataide ja 

taidenäyttelyissä käyminen. Hän seurasi lapsuudesta alkaen hyvinkin paljon 

urheilua – ikäpolvensa enemmistön tavoin eniten niin sanottuja suomalais-

lajeja ja yllättävää kyllä myös nyrkkeilyä sankarinaan 1920-luvun maailman-

mestari Gene Tunney.

3. Lainopin ylioppilas ja talvisodan vänrikki

Syyskuussa 1936 isäni kirjoittautui Helsingin yliopiston lainopilliseen tiedekun-

taan ja Hämäläis-Osakuntaan. Opinnot lähtivät käyntiin niin, että hän huomasi 

olevansa omalla alallaan. Luentomuistiinpanot olivat huolellisesti tehtyjä. Päi-

vittäinen lukuannos oli 50 sivua. Ne tulivat luetuiksi niin, että ne jäivät mieleen. 

Helsingin tarjoamat kulttuuripalvelut kiinnostivat, samoin tuttujen tapaami-

nen osakunnassa. Järjestöihminen hän ei ollut opiskeluaikanaankaan, mutta 

curriculumiin saatettiin tehdä merkintä tuolloin vasta muutaman vuoden toi-

mineen Hämäläis-Osakunnan juristikerhon sihteerin tehtävästä.

Ahkeraan opiskeluun tuli hänelle ja monille muille lyhyt herpaantuminen 

lokakuussa 1938, kun sudeettialueen kriisin vuoksi aavisteltiin Suomessa-
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kin liikekannallepanoa. Se toteutui vuotta myöhemmin YH:na. Paitsi reser-

vinupseerin myös suojeluskuntaupseerin koulutuksen saanut Jouko Halila 

osallistui talvisotaan kiväärikomppanian joukkueenjohtajana 11. divisioo-

naan kuuluvassa JR 32:ssa Karjalan kannaksella Muolaanjärven ja Vuoksen 

välisissä järvikapeikoissa.

Hän ei ollut liikunnallisesti lahjakas; koulussa huonoimmat numerot oli-

vat voimistelusta ja urheilusta, mutta talvisodan syttyessä hän oli hyvässä fyy-

sisessä kunnossa. Hän haavoittui ensin muutama päivä ennen joulua ja pääsi 

palaamaan rintamalle tammikuussa. Pääasemasta luopumista seuranneis-

sa vaikeissa taisteluissa hän haavoittui vakavammin lähellä Äyräpäänjärveä 

Ilves-nimisellä paikkakunnalla. Hän oli juuri tullut komppanianpäälliköksi 

edellisen kaaduttua. Haavoittumisen vuoksi hän ei enää palannut talviso-

dassa rintamalle.

Haavoittumista seurasi toipuminen ja palaaminen opintojen pariin syk-

syllä 1940. Opinnot olivat edenneet ennen sotaa sen verran pitkälle, että hän 

suoritti ylemmän oikeustutkinnon 20.3.1941. Siihen mennessä hän oli suo-

rittanut arvosanoja myös lakitieteen kandidaatin tutkintoa (nykyistä lisen-

siaatin tutkintoa) varten.

Isäni veli oli suuntautumassa tieteelliselle uralle isäni suorittaessa perus-

tutkintoa, mikä kannusti isäänikin jatko-opintoihin. Tohtoriopinnoista isäni 

keskusteli jo varhain Simo Zittingin kanssa. Zitting kirjoitti myöhemmin, että 

ne, jotka syksyllä 1936 aloittivat lainopilliset opintonsa, saattoivat jo varhai-

sessa vaiheessa nähdä, että Jouko Halilaa odotti yliopistomiehen ura.

Tuomarinvalan vannominen oli siihen aikaan juhlallinen tapahtuma. Isä-

ni kanssa oli Turun hovioikeudessa valaa vannomassa kuusi muuta nuorta 

juristia, joukossa myös yksi nainen, isäni osakuntatoveri Päivikki Tulenheimo, 

Antti Tulenheimon tytär. Tapahtumasta otetusta komeasta ryhmävalokuvasta 

näkyy, että kaikki olivat sonnustautuneet juhla-asuun.

4. Lainopin kandidaatti ja jatkosodan luutnantti

Jouko Halilan kandidaatin opinnot jatkuivat saman tien tutkintoon vaadit-

tavien kirjallisten töiden osalta. Hän suoritti ylimmän arvosanan prosessi-

oikeudesta (Bertil Sjöströmille), rikosoikeudesta (Brynolf Honkasalolle) ja 

hallinto-oikeudesta (Tapio Tarjanteelle). Jouko Halilan myöhempää tutkijan-

uraansa ajatellen huomio kiinnittyy siihen, että ylintä arvosanaa ei ollut sivii-
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lioikeudessa. Siitä hän oli saanut ylempään oikeustutkintoon cum lauden Il-

mari Caseliukselta täydennystentissä hyvin suoritetun approbaturin jälkeen.

Ennen jatkosodan alkua Jouko Halila ehti olla kuukauden töissä ASO:ssa 

(maatalousministeriön asutusasiain osastolla). Samana päivänä, kun hän sai 

palvelukseenastumismääräyksen, hän oli vienyt Tapio Tarjanteelle lauda-

turkirjoituksen. Hän näki arvostamansa opettajan tällöin viimeisen kerran. 

Vuoksen ylittävän Kuukaupin sillan räjähdyksessä menehtynyt Tarjanne oli 

ainoa talvi- ja jatkosodassa kaatunut Helsingin yliopiston professori.

Jouko Halilan palvelu jatkosodan rintamajoukoissa kesti kaksi kuukautta. 

Hän palveli joukkueenjohtajana 4. divisioonaan kuuluvassa JR 25:ssä, joka 

osallistui hyökkäysvaiheen alettua Viipurin valtaukseen johtaneisiin taiste-

luihin. Rättijärvellä lähellä Saimaan kanavaa isäni haavoittui vaikeasti, jo-

pa niin pahasti, että hänet oli siirretty kuljetusta Kaatuneiden evakuointi-

keskukseen (KEK) odottaneiden ryhmään. Kun hänet tunteneet kotipitäjän 

miehet huomasivat hänen kätensä liikkuvan, hänet siirrettiin nopeasti pää-

majan alaiseen sairaalajunaan leikattavaksi. Alkoi pitkä toipumiskausi. Seu-

raavana vuonna tuli ylennys luutnantiksi, ja vuonna 1956 sotilasarvoksi tuli 

yliluutnantti.

Isääni hoidettiin aluksi Suomessa ja sitten joulukuusta 1941 maaliskuuhun 

1942 Tukholmassa, jonne paikallinen osakunta oli kutsunut haavoittuneita 

suomalaisia opiskelijoita saamaan hoitoa ja kuntoutusta. Isäni saattoi siellä 

ollessaan käyttää hyväkseen juridisen tiedekunnan kirjastoa jatko-opinto-

jensa tukena.

Isäni jäi sotainvalidiksi, eikä invaliditeetti ei voinut olla vaikuttamatta hä-

nen työtehoonsa. Olkapäähän osuneen luodin vuoksi oikeassa kädessä oli 

särkyä, eivätkä kaikki sen sormet toimineet kunnolla. Käsi aiottiin amputoi-

da, mutta siitä isä oli kieltäytynyt. Sodan vielä jatkuessa suunniteltiin käden 

leikkaamista, mutta siitä luovuttiin niin kuin toistamiseen paljon myöhem-

min, kun vaarana oli käden toimintakyvyn menettäminen. Isäni kirjoitti koko 

kirjallisen tuotantonsa samalla yhä tallessa olevalla Remingtonilla voimatta 

käyttää kirjoittamiseen kaikkia oikean käden sormiaan. Hänellä oli myös 

niskassa räjähtävä luoti, jota ei voitu poistaa.

Suomeen palattuaan Jouko Halila pääsi pois sairaalasta toukokuussa 1942 

ja jatkoi palvelustaan puolustusvoimissa toimistoupseerina päämajan sota-

talousesikunnassa (Päämaja II:ssa) Helsingin Eteläesplanadilla niissä tiloissa, 

joissa on nykyisin oikeusministeriö. Samaan aikaan jatkui kuntoutus. Vuoden 
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1942 aikana hän saattoi myös loppuun lakitieteen kandidaatin opinnot ja oli 

publiikissa 18.12.1942.

Olen katsellut isäni laudaturtöitä. Sen ajan mittapuun mukaisesti ne eivät 

olleet kovin laajoja. Tuolloin ei ollut lisensiaattitutkimusta, vaan kandidaatin 

tutkintoon tehtiin laudaturtöitä. Saksankielistä kirjallisuutta hän käytti pal-

jon. Isäni kirjoitti prosessioikeuden laudaturtyönsä pohjalta ensimmäisen 

artikkelinsa, vuonna 1944 Defensor Legiksessä julkaistun kirjoituksen ”Oi-

keudenkäyntikulujen kuittaamisesta asianosaisten kesken siviiliprosessissa 

ensimmäisessä oikeusasteessa”.

5. Lakitieteen tohtoriksi

Tuolloin harvinaisella tavalla oli prosessioikeuden professori Bertil Sjöström 

ehdottanut isälleni väitöskirjan tekemistä, kun hän oli prosessioikeuden cum 

lauden suullisessa tentissä toukokuussa 1941. Prosessioikeus kiinnosti häntä 

jo tuolloin eniten ehkä sen täsmällisyyden ja sen sisältämän puhtaan juri-

diikan vuoksi. Kyse ei ollut siitä, minkä aineen professori ehtisi väitöskirjaa 

ensimmäisenä ehdottaa.

Väitöskirjan aiheeksi kaavailtiin aluksi oikeudenkäyntikulujen korvaa-

mista riita-asioissa. Kun ilmeni, että siitä oli julkaistu Ruotsissa laaja tutki-

mus, tuli väitöskirjaa varten saada muu teema. Isälleni oli tarjolla tilaisuus 

päästä Saksaan valmistelemaan väitöskirjaa, kun rintamalinjat olivat vielä 

kaukana kolmannesta valtakunnasta. Saattoi olla onni, ettei hän tähän mah-

dollisuuteen tarttunut.

Prosessualistille oli varatuomarin arvo välttämättömyys. Vuoden 1943 aika-

na isäni suoritti tuomioistuinharjoittelun Hollolan tuomiokunnassa hänelle tu-

tussa Lahden kaupungissa. Varatuomarin arvon hän sai 20.12.1943. Auskultoi-

misen jälkeen työura jatkui Valtion tapaturmavirastossa vuoden 1944 loppuun.

Jatkosodan jälkeen Jouko Halilan väitöskirjahanke lähti käyntiin – ei kui-

tenkaan vielä päätoimisesti. Isäni oli aloittanut työnsä esittelijänä vakuutus-

oikeudessa vuoden 1945 alussa, ja saman vuoden keväällä hänet kutsuttiin 

vuosilomalain uudistamista valmistelevan työlainsäädännön tarkistamisko-

mitean sivutoimiseksi sihteeriksi. Tehtävä oli odottamattoman suuritöinen, 

niin kuin hän sittemmin kirjoitti.

Komiteasta tulivat tutuiksi sen avainhahmot STK:n Tapani Virkkunen 

ja SAK:n Aku Sumu. Isäni kertoi hetken miettineensä jopa suuntautumista 
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työoikeuteen. Se, ettei hän näin tehnyt, oli varmasti ratkaisuna oikea. Isäni 

asennoitumista työhönsä kuvaa se, että hän käytti komiteasihteerin palkkion 

syksyllä 1947 neljän kuukauden virkavapauteen vakuutusoikeudesta voidak-

seen valmistella väitöskirjaansa.

Jouko Halila on kertonut teoksessa ”Miten meistä tuli oikeustieteen toh-

toreita”, että häntä oli kiinnostanut kirjoittaa väitöskirja todistustaakan jaosta, 

kun oikeudenkäyntikuluja koskevasta teemasta oli luovuttu. Bertil Sjöström 

oli pitänyt todistustaakan jakoa väitöskirjan teemaksi liian vaikeana. Teema 

jäi kuitenkin hautumaan nuoren tutkijan mieleen.

Väitöskirjan aiheeksi tuli lopulta ”Tunnustamisesta”. Väitöskirjan nimiö-

lehdelle tuli myös alaotsikko ”Siviiliprosessuaalinen tutkimus”. Aihe oli so-

pivan kompakti väitöskirjatutkimusta ajatellen. Tuolloisesta suositellusta 

tutkimustavasta kertoo se, että niin Sjöström kuin hänen jälkeensä Tauno 

Tirkkonen esittivät luettelon kirjoista, jotka tulisi lukea ennen kirjoittamis-

työtä. Tuolloin luetut Kallenbergin ja Bülowin teokset tulivatkin olemaan nä-

kyvällä paikalla isäni kotikirjastossa. Varsinaiseen kirjoitustyöhön tuli ryhtyä 

vasta hyvän peruslukeneisuuden hankkimisen jälkeen.

Väitöskirjatutkimuksen etenemisen kannalta keskeinen tekijä oli se, että 

isäni sai vuosiksi 1948 ja 1949 valtion nuorille tutkijoille varatun apurahan. 

Tiedekunta oli asettanut hakijoista Jouko Halilan ensimmäiselle sijalle. Ha-

kijoista tuli viisi sittemmin professoriksi. Isäni työskenteli ahkerasti apura-

hakauden. Tavoitteena oli saada käsikirjoitus valmiiksi tuona aikana, ja tässä 

hän melkein onnistuikin. Hän jätti käsikirjoituksen Tauno Tirkkoselle 3.2.1950 

ja sai kuulla Tirkkosen myönteisen palautteen jo viikkoa myöhemmin.

Isäni oli solminut elokuussa 1948 avioliiton Hanna Knuutin kanssa, joka 

oli tyrvääläisen maanviljelijäperheen tytär ja opiskeli Helsingin yliopistossa 

pääaineenaan suomen kieli. Häämatka suuntautui Tukholmaan. Äitini palasi 

matkalta yksin Suomeen, kun isäni jäi suunnitellulla tavalla Ruotsiin kirjas-

totyöskentelyä varten. Aikaa ei ollut hukattavaksi.

Isäni väitteli 24.5.1950. Perheen esikoinen oli syntynyt edellisenä kesä-

nä. Tämäkään ei ollut estänyt nopeaa väitöskirjaprosessia. Ei tuolloin eikä 

pitkään aikaan myöhemminkään ollut tiedekunta määrännyt väitöskirjan-

tekijöille ohjaajaa, eikä faktinen ohjaussuhde ollut esteenä vastaväittäjäksi 

määräämiselle. Tämän mukaisesti tuli Tirkkosesta isäni vastaväittäjä.

Tirkkosen vastaväittäjänlausunto on julkaistu Lakimies-lehdessä, niin 

kuin suomenkielisten väitöskirjojen osalta säännönmukaisesti tehtiin. Tirk-
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kosen vastaväittäjänlausunto on tuolloisen tavan mukaan varsin yksityis-

kohtainen. Keskeiseksi päätelmäksi jää se, että väittelijä oli suoriutunut teh-

tävästään siten, kuin voitiin kohtuudella edellyttää. Tirkkonen kiitti myös 

väittelijän hyvää lukeneisuutta. Saksalainen ja pohjoismainen dogmatiikka 

oli väitöskirjassa hyvin esillä. Toisin kuin monella muulla Jouko Halilalla ei 

väitöskirja jäänyt ainoaksi eikä liioin parhaaksi kirjaksi.

Jouko Halilan väitöskirjan tekeminen kesti hieman yli viisi vuotta. Täs-

tä ajasta hän oli päätoiminen tutkija kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Lopun 

ajan hän valmisteli väitöskirjaa päätoimen ja osin sivutoimenkin ohessa. Väi-

töskirja ei perustunut hänen aikaisempiin kirjallisiin töihinsä. Tätä taustaa 

vasten hänen oli myöhemmin vaikea ymmärtää, miksi monet nuoremmat 

käyttivät väitöskirjan tekemiseen helpommissa olosuhteissa aikaa paljon-

kin enemmän.

Isäni väitöskirjasta olisi varmaan tullut parempi, jos hän olisi käyttänyt 

sen tekemiseen yhtä pitkän ajan kuin samana vuonna lainopin opinnot aloit-

taneet Simo Zitting (väitteli 1951) ja Matti Ylöstalo (väitteli 1953). Kirjasta nä-

kyy hänelle myöhemminkin ominainen tyyli. Se on omalla tavallaan karun 

asiallinen, hieman jykeväkin, kaukana maalailevuudesta. Se ei ole arvio-

ni mukaan kovin kaukana hänen veljensä otteesta historiantutkimuksessa. 

Rohkenen sanoa, että tyyli on ainakin osaksi peräisin veljesten lapsuuden 

kodin ilmapiiristä.

Isäni osallistui väitöskirjantekijöiden tapaamisiin, joissa Ilmari Caselius 

toisinaan vieraili. Otto Brusiinin piirissä hän ei sen sijaan ollut mukana. Väi-

töskirjan esipuheessa hän osoittaa kiitoksensa kahdelle nuorelle tutkijatove-

rilleen ja ystävälleen, Simo Zittingille ja Osvi Lahtiselle, joiden kanssa hän 

keskusteli tieteen harjoittamisen yleisistä kysymyksistä. Kumpikin on tullut 

tunnetuksi teoreettisen lainopin ja oikeusteorian taitajana. Isäni kiinnostus 

ei kuitenkaan suuntautunut silloin eikä myöhemminkään merkittävällä ta-

valla oikeusteoreettisiin kysymyksiin.

Tieteen tekeminen perustui hänellä pitkälti mallioppimiseen niin, että voi 

sanoa hänen koulineen itsestään tutkijan. Hän ei hyväksynyt sitä, että hän-

tä saatettiin luonnehtia tutkijana käsitelainoppineeksi edes tämän metodin 

myöhäisen vaiheen osalta. Hän korosti sitä, ettei lainoppi saanut perustua 

deduktiiviseen päättelyyn. Hän arvosti skandinaavista oikeusrealismia, vaik-

kei itse kuulunut sen edustajiin, ja lähti siitä, ettei lainoppia pidä tutkia vain 

julistautumalla jonkin tutkimussuunnan edustajaksi. Hänelle oli kauhistus 
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se, miten lainoppi haluttiin eräässä vaiheessa korvata sosiologialla ja muilla 

empiirisillä yhteiskuntatieteillä.

6. Tutkijana ja tuomarina 1950-luvulla

Jouko Halila palasi virkavapauden päätyttyä vuoden 1950 alussa eli ennen 

väitöstilaisuuttaan vakuutusoikeuteen ja aloitti samalla sivutoimisena esit-

telijänä korkeimmassa oikeudessa. Väitöskirjan viimeistely ja väitöspäivään 

valmistautuminen tapahtuivat näin virkatöiden ohessa.

Vuoden 1951 alusta hän siirtyi Helsingin raastuvanoikeuteen nuoremmak-

si oikeusneuvosmieheksi. Samaan aikaan siellä toimi myös Matti Ylöstalo, 

johon hän oli vähitellen tutustunut entistä paremmin. Tässäkin tehtävässä 

isäni viihtyi. Hän oli sielunmaisemaltaan tuomarityyppiä. Isäni piti tuolloin 

ja myöhemminkin mahdollisena tuomarinuralle jäämistä. Tuomioistuimis-

sa oli sellainen henki, josta hän piti. 1950-luvun lopulla häntä kyseltiin Lah-

teen oikeuspormestariksi. Hän olisi saanut päällikkötuomarin paikan varsin 

nuorena, ja paluu tuttuun Lahden kaupunkiin kiinnosti, mutta hän halusi 

kuitenkin pysyä Helsingissä. Raastuvanoikeudessa hän piti enemmän riita- 

kuin rikosjutuista. Hän toimi jonkin aikaa patenttiosastolla. Tähän kohdealu-

eeseen perehtymisestä oli myöhemmin hyötyä konsultatiivisissa tehtävissä.

Myös muut tehtävät houkuttelivat. Kesällä 1951 oli oikeusministeriössä 

haettavana nuoremman lainsäädäntöneuvoksen virka, jonka tehtäväkuvaan 

kuului prosessioikeuden lainvalmistelu. Oikeusministeri Teuvo Aura esitti 

häntä tähän tehtävään, mutta pääministeri Urho Kekkonen ajoi siihen puo-

luetoverinsa, joka ei ollut harrastanut prosessioikeutta ja jolle piti saada so-

piva ponnahduslauta myöhempää tehtävää varten. Muutamaa vuotta myö-

hemmin isääni ei liioin valittu apulaisoikeuskansleriksi.

Väitöskirjan jälkeen Jouko Halila aloitti tutkimuksen todistustaakan ja-

osta varallisuusoikeudellisissa oikeussuhteissa, siis teemasta, josta hän oli 

havitellut väitöskirjaa. Niin kuin Bertil Sjöström oli arvellut, teema olisi ollut 

väitöskirjaa varten liian vaikea. Se edellytti myös aikaisempaa syvällisempää 

perehtymistä siviilioikeuteen. Tähänkin nähden teos ilmestyi verrattain no-

peasti, kun myös sen tekeminen oli käynnistetty virkatyön ohessa.

Isäni siirtyi 1.10.1953 raastuvanoikeudesta Helsingin yliopiston prosessi-

oikeuden assistentiksi eikä enää palannut tuomioistuinlaitoksen tehtäviin. 

Nykypolven tutkijoita saattaa hämmästyttää se, että assistentiksi saattoi tulla 
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väittelyn jälkeen. Seuraavana vuonna hän tuli prosessioikeuden dosentiksi. 

Veikko Vennamon ollessa valtionvarainministerinä assistenttien palkkoja ja 

dosenttien stipendejä kohennettiin merkittävästi, millä oli taloudellista mer-

kitystä nelihenkiseksi kasvaneelle perheelle.

Sivutuloja saadakseen isäni piti kesäisin peruskursseja kesäyliopistoissa, 

ainakin Tampereella ja Oulussa. Nyttemmin tällainen ahertaminen on talou-

dellisesti perin huonosti kannattavaa, mutta se ei ollut sitä silloin. Yliopistoja 

itselleen havittelevat kaupungit kuten Tampere ja Oulu olivat tyytyväisiä voi-

dakseen organisoida kesäyliopistoissaan yliopistollisia kursseja, ja kurssin-

pitäjille maksettiin todella hyvin. Näillä ansioilla isäni lyhensi asuntolainaa 

vielä 1960-luvun alussa.

Assistenttien tehtäväkuva oli 1950-luvulla erilainen kuin se sittemmin oli. 

Prosessioikeuden approbatur-tentissä ei tarvinnut olla mukana, peruskurs-

seja tuli sen sijaan pitää ja korjata sekä avustaa professoreita muun muassa 

teosten viimeistelyssä. Isäni piti peruskursseja sekä siviili- että prosessioi-

keudessa, mikä oli kuormittavaa mutta samalla myös opettavaista. Aikaa jäi 

joka tapauksessa myös tutkimukselle.

Ennen todistustaakkaa koskevan kirjan ilmestymistä Jouko Halila julkai-

si viisi artikkelia. Niistä kolme koski todistelua, ja ne olivat tavanmukaisia 

väitöskirjan lastuja. Merkittävin ja yhä validein on vuonna 1954 Lakimiehes-

sä julkaistu artikkeli ”Oikeustieteellisistä asiantuntijalausunnoista”. Siinä on 

asiantuntijalausunto rinnastettu asianosaisen kirjelmään tavalla, johon ei 

ole ollut seuraavilla vuosikymmenillä paljoa lisättävää.

7. Pääteokset Todistustaakan jaosta  
ja Saamisoikeuksien kuittauksesta

Vuonna 1955 ilmestyi teos todistustaakan jaosta. Vanhemmilleen Jouko Halila 

kirjoitti hiukan sitä ennen, että hän on saanut valmiiksi kirjantapaisen, joka 

kohta ilmestyy. Enempää hän ei ilmeisesti ollut heille tästä puhunut.

”Todistustaakan jaosta” voidaan pitää eniten aikaa kestäneenä 1950-lu-

vun tutkimuksena, jos mittapuuna pidetään teosten käyttöä oikeuselämässä 

mukaan luettuna oikeustiede. Tällä en tahdo sanoa, että teos kilpailisi Zit-

tingin ”Omistajanvaihdoksen” kanssa, vaan sitä, että se on yhä tuomarei-

den ja asianajajien työpöydällä, vaikka alalta on viime vuosina ilmestynyt 

hyvinkin paljon uutta tutkimusta. Kirja on ollut paljon esillä myöhemmis-
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sä tutkimuksissa, ei vain prosessioikeuden vaan myös siviilioikeudenalaan 

kuuluvissa teoksissa kuten Erkki Aurejärven velkakirjaoikeudellisissa teok-

sissa. Ekskulpaatiota koskevat periaatteet tulivat todistustaakkakirjan myötä 

yleisesti tunnetuiksi.

Todistustaakkaa koskevan kirjan kirjoittaminen oli vaatinut isältäni tie-

teellisen osaamisalueen laajentamista siviilioikeuteen, erityisesti velvoite- ja 

sopimusoikeuteen. Tämän havaitsee selkeästi tutustumalla teoksen sisällys- 

ja lähdeluetteloihin. Kirjoittaja oli joutunut perehtymään sopimuksen syn-

tyä ja sitovuutta kokeviin oppeihin, irtaimen kaupan suoritushäiriöoppiin 

sekä sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen. Teoksen alku on kuiten-

kin prosessioikeusteoriaa, johon aineellinen oikeus on yhdistetty. Yleisen 

arvion mukaan kirjoittaja oli onnistunut tässä kombinointitehtävässä hyvin.

Lapsenlapselleen, silloiselle oikeustieteen ylioppilas Johanna Harsulle 

antamassaan, Pykälä r.y:n julkaisussa ilmestyneessä haastattelussa hän ker-

toi paljon myöhemmin viehättyneensä erityisesti tanskalaisen Julius Lasse-

nin luottamusteoriaa koskevista oikeustoimiopillisista periaatteista. Aika-

naan hän mainitsi käsityksenään sen, että P.O. Bolding oli kirjoittanut liian 

nuorena todistustaakkaoppia koskevan teoksensa, jota hän oli omassa kir-

jassaan kritisoinut.

Todistustaakkaa koskevan kirjan ilmestyttyä Jouko Halila laajensi artik-

kelissaan osaamisaluettaan myös rikosprosessin ja kansainvälisen proses-

sioikeuden suuntaan. Tämä palveli pätevöitymistä prosessioikeuden pro-

fessoriksi. Laaja tutkimus oli kuitenkin jo käynnistynyt saamisoikeuksien 

kuittauksesta. Se ilmestyi vuonna 1961, vaikka esipuhe oli päivätty 15.9.1960. 

Kirjoittaja oli tuolloin kahta viikkoa vaille 44-vuotias. Isäni sanoi minulle vuo-

sikymmeniä myöhemmin, että tutkijana on parhaassa iässä 45-vuotiaana. 

Ymmärsin tuolloin, että hän tarkoitti itseään. Tutkijanuran lakipiste olikin 

teoksen Saamisoikeuksien kuittauksesta ilmestyminen.

Teoksen saamisoikeuksien kuittauksesta syntyä ja sisältöä kuvaa tiiviisti 

teoksen alkusanojen ensimmäinen kappale: ”Tässä teoksessa pyritään an-

tamaan kokonaisesitys Suomen voimassa olevasta kuittaussäännöstöstä. 

Tutkimuksessa on pidetty silmällä sekä materiaalista että prosessioikeutta.” 

Esipuheessa ei luvattu liikoja. Kyseessä on todella kokonaisesitys aiheesta, 

ja se kattaa sekä velvoiteoikeudellisen ulottuvuuden että kuittauksen oikeu-

denkäyntimenettelyssä ja konkurssissa. Kyseessä oli ensimmäinen tutkimus, 

jossa sen kirjoittaja oli paneutunut konkurssioikeuden kysymyksiin. Kuitta-
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uksesta konkurssissa kehkeytyi yksi hänen mieliteemoistaan, joka johti sit-

temmin useisiin lausuntotehtäviin.

”Saamisoikeuksien kuittauksesta” oli isäni itsensäkin mielestä hänen pää-

teoksensa. Tutkijankaaren kannalta on huomionaroista se, että siinä oli siir-

rytty selkeästi uudelle kohdealueelle velkasuhteisiin. Aihe oli jälleen hyvin 

valittu: kuittauskysymykset olivat 60 vuotta sitten ja ovat yhä käytännössä 

tärkeitä. Aika ei ole syönyt merkittävästi teoksen käyttökelpoisuutta, vaikka 

sääntely onkin monin osin muuttunut.

Kuittaus-teoksessa isäni oli useassa kohdin eri mieltä Y.J. Hakulisen kans-

sa. Hän saattoi tältä osin tukeutua muun muassa ruotsalaisen Phillips Hul-

tin jo 1930-luvulta oleviin tutkimuksiin. Tieteellisestä kritiikistä huolimatta 

isäni suhtautui Hakuliseen kunnioittavasti ja tämän elämäntyötä arvostaen.

Isäni valitteli joskus myöhemmin, että kirjan viimeistelyyn ja loppujak-

soihin olisi tullut varata enemmän aikaa. Tämä oli hänen yleinen neuvon-

sa nuoremille: hyvää teemaa ei pidä päästää käsistään liian aikaisin, mutta 

paras on hyvän vihollinen. Aikataulu ei kuitenkaan ollut tässä tapauksessa 

yksinomaan hänen omissa käsissään, niin kuin kohta jäljempänä tulee esiin.

8. Siviili- ja siviiliprosessioikeuden henkilökohtainen 
ylimääräinen professori

Tultuaan vuonna 1953 Helsingin yliopiston palvelukseen assistenttina Jouko 

Halila joutui arvioimaan mahdollisuuksiaan jäädä yliopistouralle. Proses-

sioikeudessa ei ollut vapautumassa tehtäviä pitkään aikaan. Professoreista 

Tauno Tirkkonen oli 55- ja Tauno Ellilä 46-vuotias. Apulaisen (apulaisprofes-

sorin) virkaa ei ollut, ja tiedekuntia oli vain yksi. Siviilioikeudessa oli vapau-

tumassa professuureja, kun T.M. Kivimäki ja Ilmari Caselius olivat jäämässä 

eläkkeelle, mutta isäni tiesi, ettei hänestä ollut kilpailemaan ystäviensä Matti 

Ylöstalon ja Simo Zittingin kanssa, jotka olivat puhtaita sivilistejä. Tilanteet 

voivat kuitenkin aina muuttua.

Kun Ylöstalo ja Zitting ryhtyivät hoitamaan siviilioikeuden professuurin 

sijaisuuksia, aukenivat hoitamista varten siviilioikeuden apulaisen tehtävät. 

Jouko Halila sai tämän myötä hoitaakseen siviilioikeuden apulaisen viran 

1.2.1958 lukien. Tähän vaikutti se, että kirjassa ”Todistustaakan jaosta” sisälsi 

myös siviilioikeutta. Uusi mahdollisuus aukeni, kun siviilioikeuden henkilö-

kohtainen ylimääräinen professori Martti Rautiala nimitettiin oikeusneuvok-
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seksi 20.6.1960. Tämä henkilökohtainen ylimääräinen professuuri, jollaisia 

ei yliopistossa ole enää ollut vuoden 2009 jälkeen, oli lajissaan tiedekunnan 

ainoa, ja se haluttiin tietenkin tiedekunnalla pysyttää.

Yliopiston suuressa konsistorissa, jossa valinta faktisesti tehtiin, olivat 

vastakkain humanistien Jouko Hautala ja lainopillisen tiedekunnan Jouko 

Halila. Tauno Tirkkonen oli saanut ennen vaalia audienssin rehtori Edwin 

Linkomieheltä, joka asettui isäni kannalle. Kun tämä tuli tietoon, käytti jo-

ku konsistorissa klassista sanontaa, joka sopi hyvin Rooman kirjallisuuden 

professoriin ja yliopiston mahtimieheen: ”Roma locuta, causa finita”. Näin 

myös kävi.

Isäni valintaa voitiin perustella sekä tieteellisillä että opetuksellisilla syil-

lä. Kolmas monografia oli painossa, ja miehitystä tarvittiin siviilioikeuteen. 

Professuurin nimikkeeksi tuli siviili- ja siviiliprosessioikeus, ja nimitys tapah-

tui 16.12.1960. Sittemmin on Otto Brusiinin päiväkirjoista voitu lukea, miten 

pettynyt tämä oli Jouko Halilan nimitykseen. Professuurin olisi pitänyt tulla 

hänelle eikä henkilölle, jonka hän paljon myöhemmin laski ”epä-älyllisten 

kummitusten” joukkoon. Brusiinin epäviihtyvyys lainoppineiden keskuu-

dessa oli tiedossa entuudestaankin.

Professorinimitys oli perheessämme juhlahetki. Sitä juhlistettiin nimi-

tyspäivänä poikkeuksellisen hyvällä aterialla, mikä on jäänyt mieleeni. Olin 

silloin kahdeksanvuotias ja sisareni Marketta yhdentoista ikäinen. Veljeni 

Hannu oli vasta kolmivuotias. Meille vanhemmille lapsille nimitys tuli täyte-

nä yllätyksenä, veljeni ei tietenkään ikänsä vuoksi voinut olla tilanteen tasalla. 

Tuohon aikaan ei alle teini-ikäisille lapsille ollut tapana kertoa vanhempien 

urasuunnitelmista.

Olin tiennyt isän tittelin olevan dosentti, kun olin sen nähnyt hänelle tul-

leista kirjeistä, mutta en ollut perillä siitä, mitä dosentti tekee. Porthaniassa 

olin isän mukana käynyt, joten tiesin hänen työpaikkansa olevan yliopistolla. 

Muutamaa vuotta myöhemmin tulin jonkin asianajajia koskevan lehtijutun 

myötä kysyneeksi häneltä, kuka on hänen asianajajansa. Hämmästyin, kun 

hän sanoi olevansa se itse.

Jouko Halila toimi siviilioikeuden yleisen osan tenttiryhmässä lähes kym-

menen vuotta syksyyn 1967 Matti Ylöstalon oppiainekollegana. Tenttipape-

rien lukemista oli paljon, kun tentissä oli kymmenen kysymystä, eikä muita 

kuin professorikorjaajia ollut useita. Tentin päälle tulivat suulliset kuulustelut, 

joihin pääsivät ne, jotka olivat läpäisseet kirjallisen kokeen. Niitä pidettiin 
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yleensä Porthaniassa, mutta joskus opiskelijoita tuli meille kotiin Munkki-

vuoreen. Isäni muisti vuosikymmeniä myöhemmin hämmästyttävän hyvin 

monien opiskelijoiden suoriutumista. Hän muisteli muun muassa Timo Laa-

tusen ja Pirkko-Liisa Aron erinomaisia tenttivastauksia.

Erkki Aurejärvi kertoo muistelmissaan, miten 2.2.1965 kolme vakavaa 

poikaa meni professori Jouko Halilan työhuoneeseen Porthaniaan siviilioi-

keuden yleisen osan suulliseen kuulusteluun. Halila oli Aurejärven mukaan 

ystävällinen ja kohtelias, ja tunnin kuluttua kumppanukset kävelivät huo-

jentuneina ulos hänen huoneestaan. Tällaista se silloin oli, kaikilla ei tosin 

yhtä helppoa. Tentaattorina ja opettajana isäni saattoi olla vaativa, mutta oli 

samalla oikeudenmukainen ja kannustava. Kun suullisia kuulusteluja ei enää 

järjestetty mutta professorit antoivat tenttimerkinnät, isäni piti tapanaan kä-

tellä opiskelijoita ja samalla onnitella tenttisuorituksesta.

Jouko Halilan luento-opetus jakautui siviilioikeuden ja siviiliprosessioi-

keuden kesken. Opettaminen ei ollut hänen vahvimpia puoliaan. Opetus ei 

ollut erityisen eloisaa eikä mukaansa tempaavaa, vaan se oli lähinnä luennoi-

mista, niin kuin eräs hänet sittemmin hyvin tuntemaan tullut on muistellut. 

Luentoja varten isälläni oli runsaasti koneella kirjoitettuja tekstejä, joiden 

perusteella hän opetuksensa hoiti. Olen katsellut näitä tekstejä, joissa ei ole 

mitään huomauttamista. Seminaariopetus oli isälleni mieluisampaa kuin 

approbatur-tason luennointi. Hän kävi harvakseltaan puhumassa Lakimies-

liiton koulutuksen kursseilla lähinnä konkurssista ja sai hyvän palautteen 

esitystensä asiasisällöstä.

Isäni kuului siihen opettajapolveen, joka ei joutunut opettelemaan uut-

ta opetusteknologiaa. Hän ei käyttänyt piirtoheitintä niin kuin eivät hänen 

ikäpolveensa kuuluneet professorit yleensäkään, eikä hän ottanut koskaan 

yhtään valokopiota. Niitä otti hänelle tiedekunnan vahtimestari Viljo Jaama-

lahti, joka oli isäni tavoin sotainvalidi ja jota isäni oli avustani joissain hänen 

asioittensa hoidossa.

Tehtäväkuvaan kuuluvalla tavalla isäni osallistui Tauno Tirkkosen joh-

tamiin prosessioikeuden seminaareihin. Niissä hän kävi mielellään. Siihen 

aikaan ei oppiaineessa vielä ollut erikseen lisensiaatti- ja kandidaattisemi-

naaria. Seminaarin jälkeen Tirkkonen pyysi usein professorikollegoita istu-

maan iltaa kotinsa lähistöllä sijaitsevaan ravintola Mottiin.

Monet lakimiehet kirjoittivat isälleni harjoitusaineita ja tutkielman si-

viilioikeuden yleisen osan alueelta. Niinpä professori Jyrki Virolainen, isäni 
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assistentti 1970-luvulta, on kertonut blogissaan kirjoittaneensa isälleni tut-

kielman sopimussakosta. Tällaista ovat voineet ihmetellä ne, joiden mielissä 

Jouko Halila on puhdas prosessualisti.

Jouko Halila kirjoitti yhdessä Matti Ylöstalon kanssa teoksen ”Saamisen 

lakkaamisesta”, josta ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1965. Tämä op-

pikirja syntyi professorien luentojen pohjalta, kun oli ilmennyt, ettei Y.J. Ha-

kulinen kirjoita teokseensa Velvoiteoikeus I jatko-osia. Teoksesta ”Saamisen 

lakkaamisesta” ilmestyi kaiken kaikkiaan neljä painosta, joista vuonna 1979 

ilmestyneen viimeisimmän toimitin. Teoksen nimi on aiheuttanut hymyilyä. 

Isääni tämä ei hetkauttanut: kirjan nimen on oltava täsmällinen.

Henkilökohtaisena ylimääräisenä professorina Jouko Halila keskittyi ar-

tikkelituotannossaan prosessioikeuteen. Aikaa on kestänyt hyvin vuonna 

1961 Lakimiehessä ilmestynyt ”Vahingonkorvauksen suuruuden todistelusta”. 

Tieteellisesti painavia olivat vuonna 1963 Lakimiehessä ilmestynyt 31-sivui-

nen ”Jutun jättämisestä alioikeudessa uuden ilmoituksen varaan” ja samassa 

lehdessä seuraavana vuonna ilmestynyt 47-sivuinen ”Kantelusta tuomiovir-

heen perusteella”.

1960-luvulla oli vielä tavallista, että professorit hoitivat oman toimen ohel-

la toista professuuria, joka oli hoitajaa vailla. Isäni ja Tauno Ellilä tuurasivat 

toisiaan kumpaisenkin sairaslomien aikana. Isäni hoiti lisäksi oman toimen 

ohella oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professuuria lukuvuoden 

1962–1963 ja pääosaa Turun yliopiston prosessioikeuden professuurista vuo-

den 1965 alusta runsaat kolme vuotta. Assistenttina toimi nuori Juha Vikat-

maa, jonka lahjakkuutta isäni piti jo tuolloin kiistattomana mutta jonka kiih-

keyttä hän oudoksui.

Työn kuormittavuus kävi myös terveyden päälle. Terveysongelmat alkoi-

vat 1950-luvun alkupuolella, ja ne johtivat vuonna 1967 suureen leikkaukseen. 

Hän joutui noudattamaan tiettyä ruokavaliota, ja uudetkin sairaudet vaiva-

sivat. Tämä tietenkin vaikutti hänen työkykyynsä.

9. Prosessioikeuden professori

Tauno Tirkkonen jäi eläkkeelle heinäkuun viimeisenä päivänä 1967. Kol-

me päivää myöhemmin hän täytti 69 vuotta. Hän oli ollut professorina jat-

koajalla kaksi vuotta, jollainen oli tuolloin mahdollista saada. Etukäteen 

näytti siltä, että isäni tulee itsestään selvästi Tirkkosen seuraajaksi. Näin 
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ei kuitenkaan ollut. Häntä miellytti yhteistyö Matti Ylöstalon ja nuorempi-

en siviilioikeuden opettajien kuten Pirkko-Liisa Aron ja Esko Hopun kans-

sa. Henkilökohtaisen ylimääräisen professorin ei liioin tarvinnut osallistua 

tiedekuntahallintoon.

Hakuajan lopulla hän kuitenkin jätti hakemuksen sisään ainakin osaksi 

velvollisuuden tunnosta ominta oppiainettaan kohtaan. Tiettävästi Veikko 

Reinikaisella oli asiamies seuraamassa, jättääkö isäni hakemuksen. Jos hän 

ei olisi sitä tehnyt, asiamies olisi jättänyt ulkomailla asuneen Reinikaisen 

hakemuksen yliopiston kirjaamoon. Viran asiantuntijoina olivat Tirkkonen 

ja Ellilä. Heidän silloisen käytännön mukaiset seikkaperäiset lausuntonsa 

Jouko Halilan tieteellisestä pätevyydestä ovat yhä kiintoisaa oppihistorial-

lista luettavaa.

Tultuaan nimitetyksi Helsingin yliopiston prosessioikeuden professorin 

virkaan 1.3.1968 Jouko Halila oli palannut alkuperäiseen oppiaineeseensa. 

Tämä merkitsi samalla tutkimuspanoksen suuntaamista prosessioikeuteen, 

tässä vaiheessa ennen kaikkea konkurssioikeuteen. Vuonna 1970 ilmestyi te-

os Konkurssioikeuden pääpiirteet, josta ilmestyi sittemmin uusia painoksia. 

Tämä kirja on ensimmäinen oikeudellinen teos, jonka olen lukenut.

Asia on mainitsemisen arvoinen sen kannalta, miten tekstiä oikoluettiin. 

Olin oppikoulun seitsemäsluokkalainen, ja kävimme tekstin lävitse toisen 

lukiessa tekstiä ääneen ja toisen katsoessa korrehtuuria. Välimerkit ilmoitet-

tiin lyijykynän iskuina pöydän kanteen, niin kuin tuomioistuimissa oli tehty 

tuomioita kollattaessa. Aikaisemmin isäni oli käynyt korrehtuurit lävitse äi-

tini kanssa. Isäni kirjoissa ei ollut kielioppivirheitä, äitini kun oli oppikoulun 

äidinkielen lehtori. Isäni ei avusta äitiäni esipuheissa kiittänyt, koska sellai-

nen ei ollut tuolloin tapana.

Professorikautensa lopulla vuonna 1979 Jouko Halila julkaisi oppikirja-

tarkoitukseen teoksen ”Ulosmittaus”. Ulosotto-oikeuden spesialisti Tauno 

Ellilän oppikirja käsitti vain ulosotto-oikeuden yleiset opit. Arveluni mukaan 

isäni ei tohtinut astua Ellilän reviirille tämän elinaikana, koska Ellilä piti kiin-

ni asemastaan ulosotto-oikeuden johtavana asiantuntijana Suomessa. Vuon-

na 1986 isäni julkaisi yhdessä seuraajansa Erkki Havansin kanssa ulosotto-

oikeuden oppikirjan.

Prosessioikeuden professorina Jouko Halilan artikkelituotannon spektri 

laajeni jossain määrin mutta vain vähän oikeuspoliittisen keskustelun ja de 

lege ferenda -tyyppisten kysymysten äärelle. Hän halusi pitäytyä asiantunti-
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jaroolissa eikä osallistunut aktiivisesti oikeuslaitoskeskusteluun, vaikka jul-

kaisikin kirjoituksia tuomioistuinten riippumattomuuden puolesta. Aineel-

lisen oikeuden ja prosessioikeuden kombinoiminen tutkimuksessa jatkui, 

kun hän tarkasteli muun muassa vahingonkorvauslain ja lapsilainsäädännön 

menettelysäännöksiä.

Isäni merkitytti lakimiesmatrikkeliin toimittaneensa uudistetut painok-

set Tauno Tirkkosen teoksista Suomen siviiliprosessioikeus II (1977) ja Suo-

men prosessioikeus pääpiirteittäin (1981). Tämä ilmeni myös teosten nimiö-

lehdiltä mutta ei kannesta. Nyttemmin uuden painoksen laatijan nimi tulee 

yleensä teoksen kanteen.

Jouko Halila oli avustanut Tirkkosta merkittävästi jo siviiliprosessioikeus-

sarjan aikaisempien laitosten valmistelussa. Tämä perustui heidän välilleen 

kehittyneeseen työtoveruuteen ja ystävyyteenkin. Tirkkosta pidettiin laajalti 

kovana tentaattorina ja vaikeasti lähestyttävänä ihmisenä, mutta isäni tuli 

hänen kanssaan erinomaisesti toimeen. Isäni oli kantamassa Tirkkosta tä-

män toivomusta noudattaen hautaan Tampereella vuonna 1976. Tauno El-

lilään isäni suhde oli korrekti ja arvostava mutta etäisempi kuin Tirkkoseen. 

Arvelen suhteeseen vaikuttaneen myös sen, että Ellilä piti kiinni vanhemman 

professorin roolistaan isäni tultua rinnakkaisprofessoriksi.

Kun Ellilä oli jäänyt eläkkeelle vuoden 1973 lopussa, isäni jatkoi profes-

sorina vielä kuusi vuotta eli vuoden 1979 loppuun. Tuona kautena hän oli 

selkeästi oppiaineen ykkönen siksikin, kun rinnakkaisprofessuuriin nimi-

tetty Jorma S. Aalto ei missään vaiheessa tullut yliopistolle. Tätä tehtävää 

hoiti apulaisprofessoriksi aiemmin nimitetty Irma Lager. Isäni toteutti op-

piaineessa eräitä uudistuksia kuten sen, että approbatur-tenttiä korjasivat 

kaikki oppiaineen opettajat niin kuin muissakin oppiaineissa oli menetelty.

Prosessioikeus olisi jäänyt oikeustieteen opetuksessa marginaaliin, jos 

Oikeustieteen opintojen uudistamiskomitean (KM 1973:30) ehdotus olisi to-

teutunut. Prosessioikeudellehan ei olisi tullut omaa opetuskokonaisuutta, 

vaan se olisi jäänyt ns. injektioaineeksi. Isäni teki yhdessä monen kollegansa 

kanssa kovasti töitä tämän ehdotuksen torjumiseksi.

Oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (802/74) valmistelu-

vaiheessa hän oli yhteydessä muun muassa oikeusministeriön lainsäädäntö-

johtajaan Per Lindholmiin, ja hän katsoi tämän kontaktoinnin vaikuttaneen 

merkittävästi siihen, että prosessioikeus säilyi itsenäisenä tutkintoaineena. 

Samaan suuntaan vaikuttivat Matti Savolainen, joka valmisteli asiasta oi-
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keusministeriön lausunnon, ja Juridiska Föreningenin puheenjohtaja Curt 

Olsson. Tiedekunnassa isäni sai Matti Ylöstalon tuen prosessioikeuden ase-

maa eri vaiheissa puolustettaessa.

Jouko Halila kannatti ja puolusti liberaalia oikeusvaltiota ja oli omalla ta-

vallaan jopa vakaumuksellinen eurooppalainen, mutta perusasennoitumi-

seltaan hän oli kansallinen konservatiivi siinä merkityksessä kuin tämä käsite 

hänen aikanaan ymmärrettiin. Hänellä ei ollut koskaan minkään puolueen 

jäsenkirjaa toisin kuin isällään, joka oli kokoomuslainen kunnanvaltuuston 

puheenjohtaja.

Opiskelijaradikalismi, joka huipentui vuoden 1970 eduskuntavaalien al-

la mies ja ääni -periaatteen mukaisen yliopistohallinnon uudistamisvaati-

mukseen, oli hänelle niin kuin professorien suurelle enemmistölle järkytys. 

Hänkin kirjoitti eduskunnan jarrutuskeskusteluun puheenvuoron. Sitä hän 

valitteli, että joidenkin joustamattomien professorien toiminta on antanut 

vettä radikaalien myllyyn.

Jos radikaali hallinnonuudistus olisi toteutunut, isäni olisi luultavasti siir-

tynyt korkeimpaan oikeuteen. Sinne häntä oli useasti houkuteltu, viimeisen 

kerran vuonna 1969, jolloin oikeusneuvoksiksi valittiin Curt Olsson ja Erk-

ki Ailio. Yliopistossa pysymiseen vaikutti pidempi kesäloma, joka oli hänen 

terveytensä kannalta tähdellinen, sekä oikeusneuvosten rikosoikeuspainot-

teinen suuri työmäärä.

Oikeusneuvoksen virassa olisi ollut silloin etu, joka houkutti äitiäni: joka-

vuotinen kutsu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Ny-

kypäivän näkökulmasta tämä saattaa tuntua oudolta, mutta puoli vuosisataa 

sitten tämä oli monissa perheissä totisinta totta. Linnan juhliin ei kutsuttu 

julkkiksia eikä taviksia, ja kutsu arvokkaaseen juhlaan koettiin aiheelliseksi 

tunnustukseksi tehdystä työstä ja karriäärissä saavutetusta asemasta. Tämä-

kin kulttuurihistoriallinen piirre voitaneen tässä merkitä muistiin.

Prosessioikeudesta väiteltiin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä harvoin, 

ja vastaväitöksissä noudatettiin senioriperiaatetta. Isäni toki opasti nuorem-

pia tutkijoita niin kuin muutkin. Opponoinnin vuoro tuli vasta vuonna 1975 

ja sekin yllättäen. Tauno Ellilä kuoli vuoden 1975 alussa, ja hänen oli määrä 

olla väitöskirjassa pitkälle ehtineen Erkki Havansin vastaväittäjä. Isäni tuli 

tähän tehtävään, ja hän joutui tekemään melko paljon töitä kesällä 1975 pa-

neutuessaan lähes tuhatsivuiseen käsikirjoitukseen. Sen ulosotto- ja esine-

oikeuden raja-alueelle sijoittunut teema ei ollut kokonaisuudessaan hänen 
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vahvuusalueeltaan. Kolme vuotta myöhemmin tehtävä oli helpompi, kun 

hän toimi rikosprosessioikeudesta väitelleen Lauri Hormian opponenttina.

Isääni harmitti se, että hänen assistenttinaan toiminut Jyrki Virolainen ei 

ollut saanut Suomen Akatemian tutkimusassistentin tointa, kun Virolaisen 

teemaa reformatio in peius -kiellosta pidettiin vanhanaikaisena. Virolainen 

väitteli kuitenkin melko nopeasti työn ohessa mutta tutkimusassistentiksi 

valittu ei. Isäni oli Virolaisen väitöksessä kustoksena, ja hän kertoi ihmetel-

leensä, kun Virolainen jätti vastaamatta sellaisiin huomautuksiin, joissa Vi-

rolainen oli ollut kirjassaan oikeassa.

Isäni oppilaat Juhani Walamies ja Juha Lappalainen väittelivät isäni jo 

jäätyä eläkkeelle 1980-luvulla. Isäni kohdisti heihin suuria toiveita, jotka Lap-

palaisen osalta toteutuivatkin, kun taas Walamiehen ura jäi kesken hänen 

kuoltuaan nuorena. Eläkkeellä ollessaan isäni avusti Turussa väitellyttä Antti 

Jokelaa ja toimi tämän väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajana. Viimeisin 

kiitos ohjaustyöstä tuli post morten, kun Jorma Rudanko kiitti häntä vuonna 

2021 lämminhenkiestä johdatuksesta todisteluoikeuteen.

Jouko Halila osallistui vain vähän kansainväliseen toimintaan. Hän ei esi-

merkiksi käynyt Pohjoismaisissa lakimieskokouksissa Suomen ulkopuolella. 

Ulkomaisia kontakteja hän sai opintomatkoillaan Skandinavian maihin nuo-

rena tutkijana. Tällöin hän muun muassa tutustui Per Olof Ekelöfiin, jonka 

kanssa hän oli sittemmin kirjeenvaihdossakin. 1970-luvulla hän oli tekemi-

sissä itäeurooppalaisten prosessualistien kanssa yliopistollisia vierailuoh-

jelmia toteutettaessa.

Miellyttäväkäytöksinen professori Laszlo Nevai vieraili kodissammekin 

Ella-puolisonsa kanssa. Sittemmin ilmeni, että hän oli tullut Budapestiin 

vuona 1945 vieraan kypärän alla eli neuvostoarmeijan kuormastossa. Isäni 

ystävystyi puolalaisen professori Edmund Wengeregin kanssa ja kävi vasta-

vierailulla Varsovassa esitelmöimässä. Wengereg oli toisinajattelija, jolle isäni 

hankki der Spiegel-lehtiä, joissa vieraan mukaan kirjoitettiin objektiivisesti 

Puolan asioista.

Isäni ei ollut kotonaan julkisuudessa eikä puhujakorokkeilla. Hän ei tun-

tenut vetoa tiedekuntahallinnon tehtäviin, mutta hoiti tunnollisesti ne toiet, 

joita hänelle tuli kuten prosessioikeuden laitoksen ja tiedekuntakirjaston 

esimiehen tehtävät. Hän kutsui kotiinsa erikseen kirjaston henkilökunnan ja 

prosessioikeuden tutkijat eläkkeelle siirryttyään osoittaen näin kiitollisuutta 

hyvin sujuneesta yhteistyöstä.
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10. Muita tehtäviä
Jouko Halila toimi Lakimies-lehden kirjallisuusosaston toimittajana 1961–

1963 ja päätoimittajana 1964–1969. Hän pyrki siihen, että lehti palvelee sekä 

tutkijoita että käytännön lakimiehiä. Hän ei tyytynyt keulakuvan rooliin, vaan 

kävi vedoksia lävitse, ja oli tarvittaessa yhteydessä hyvin tuntemaansa Vam-

malan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Niemeen, jos painoaikataulus-

sa oli ongelmia. Lakimieheen hän kirjoitti mielellään kirjallisuusarvosteluja 

vielä eläkkeellä ollessaan.

Jouko Halila osallistui muutamiin oikeusministeriön lainvalmisteluhank-

keisiin, mutta ei ollut koskaan minkään valmisteluryhmän puheenjohtaja-

na. Mieluisin tehtävä oli kolmijäsenisessä etuoikeuslakikomiteassa vuosina 

1970–1972. Hän oli jäsenenä myös Rangaistusmääräyskomiteassa (1958–1961), 

OK 12 luvun tarkistamistyöryhmässä (1962–1965) ja Hovioikeustoimikunnas-

sa (1974–1975). Hovioikeustoimikunnassa haettiin uusille hovioikeuksille 

sijoituspaikkaa.

Aluepolitiikka ei ollut isäni ominta alaa. Lahdessa saatettiin toivoa hänen 

pitävän sijoituspaikkana vanhan koulukaupunkinsa puolia. Kouvolaan hovi-

oikeus kuitenkin tuli. Isäni oli vuosina 1972–1973 valtion yhteiskuntatieteelli-

sen toimikunnan jäsen. Yhteistyö muiden juristiedustajien Inkeri Anttilan ja 

Simo Zittingin kanssa sujui hyvin, mutta tämä tehtävä ei ollut politisoitunee-

na aikana erityisen kiitollinen. Eläkkeellä ollessaan isäni oli asiantuntijajäse-

nenä arvostamansa Gustaf Möllerin johtamassa konkurssilakityöryhmässä.

Jouko Halila toimi muutaman kerran välimiesoikeuden puheenjohtajana. 

Suuritöisin oli Helsingin urheilutalon rakennusriita, jossa viisijäseninen vä-

limiesoikeus antoi välitystuomion 15.2.1966. Tätä ratkaisua on käsitelty run-

saasti oikeuskirjallisuudessa.

Tuntuvasti enemmän isälläni oli konsultatiivista toimintaa. Hänellä oli 

erityisesti professoriksi tultuaan kontakteja moniin asianajajiin, joiden kans-

sa hän pohti visaisia oikeudellisia kysymyksiä, kirjoitti taustamuistioita ja 

lausuntoja. Hän oli mielissään, kun osapuolten asianajajat kääntyivät hä-

nen puoleensa ja pyysivät yhteisesti lausuntoa, johon sanoivat sitoutuvansa. 

Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Åke Roschier-Holmberg, Jukka 

Peltonen, Timo Silkko, Erkki-Juhani Taipale ja Matti Norri, jolle hän kirjoit-

ti viimeisimmän asiantuntijalausuntonsa Wärtsilä Meriteollisuus -asiassa.

Omassa luokassaan niin yhteistyökumppanina kuin ystävänäkin oli asi-

anajajista Heikki Haapaniemi. Isäni arvosti hänen terävää älyään ja maanlä-
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heisyyttään. Heikki Haapaniemi oli äitini koulutoveri Tyrvään yhteiskoulus-

ta. Hän oli luokkaa ylempänä kuin äitini, ja hänen puolisonsa Juno oli äitini 

luokkatoveri. Vanhempani sanoivat, että Heikki Haapaniemi oli heidän paras 

yhteinen ystävänsä, jota tavattiin myös kesällä, kun perheiden loma-asunnot 

eivät olleet kovin kaukana toisistaan nykyisessä Sastamalassa. Matti Ylös-

talo oli tilanteen tasalla, kun hän pyysi isääni kirjoittamaan Heikki Haapa-

niemestä muistokirjoituksen Defensor Legikseen, vaikka olisi voinut hyvin 

tehdä sen itsekin.

Isäni oli luonteeltaan pidättyväinen ja introvertti, mutta hänellä oli laa-

jahko ystävä- ja tuttavapiiri. Tuomareista, joiden kanssa hänellä oli myös am-

matillista keskusteluyhteyttä, tulevat mieleen Tuure Hakala, Arvo Helminen, 

Pekka Kurvinen, Väinö Kyrö, Antero Laakso, Seppo Ojala ja Jyrki Tuominen. 

Ystävien ja tuttavien kesken hän saattoi olla vapautunut ja pilke silmäkul-

massa. ”Jouko juoheva juristi” luonnehti ehkä hieman liioitellen illan isän-

tää Viipurin Villenä tunnettu varatuomari Ville Teivonen kotonamme erään 

päivällisen kiitospuheessaan.

Isäni kuoli 21.1.2009. Hän eli 92-vuotiaaksi, mikä oli ihmeteltävää huomi-

oon ottaen hänen invaliditeettinsa ja monet sairautensa. Hän seurasi am-

matillisia asioita korkeaan ikään. Viimeisen kerran hän seurasi Porthaniassa 

väitöstilaisuutta, kun Tatu Leppänen väitteli vuonna 1998 kirjalla, jota hän 

piti korkeatasoisena.

11. Lopuksi

Jouko Halilan tutkijapersoonaa on hänen elämänikäinen ystävänsä Simo 

Zitting luonnehtinut tavalla, johon ei ole paljoa lisättävää: ”Korkeatasoista 

tieteellistä tuotantoa sävyttää käytännön kokemukseen avartama arvoste-

lukyky. Jouko Halilan tieteellisessä tuotannossa yhtyvät paitsi teoria ja käy-

täntö myös muodollinen ja aineellinen oikeus.” Se voidaan kuitenkin vielä 

mainita, että hän kuului tutkijapolveen, joka vielä saattoi hallita oman alansa 

laidasta laitaan.

Matti Ylöstalo totesi vuonna 1968 virkaanastujaisen jälkeisessä kahvi-

konsistorissa, että Jouko Halila ei ole mikään pr-mies eikä lauman mukana 

liikkuva. Henkilöbrändäys ei ollut hänen lajinsa. Hän ei pitänyt tapanaan 

etsiytyä eturivin paikoille. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että hän jäi monen 

kollegansa varjoon.



34

Heikki Halila

Kun näytin hänelle Hannu Tapani Klamin arviota, jonka mukaan mes-

tarillisesti aineellista ja menettelyllistä oikeutta yhdistänyt Halila oli mes-

tareitaan Tirkkosta ja Ellilää etevämpi, hän vain tuhahteli. Kun ilmeni, että 

hänestä julkaistaan (Juha Lappalaisen tekemä) henkilöesittely Suomen kan-

sallisbiografiassa eikä hänen veljestään, hän sanoi pitävänsä veljeään itseään 

ansioituneempana.

Oli miten oli, vanhat taitajat siirtyvät historiaan viimeistään, kun keskuu-

destamme ovat poistuneet ne, joilla on ollut heistä henkilökohtaisia muisti-

kuvia. Uudet tutkijapolvet valtaavat kentän, mutta entisten aikaansaannokset 

tuntuvat siinä tieteen perushumuksessa, josta uusi sato versoo.
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Minun elämääni prosessioikeus ilmaantui 61 vuotta sitten. Uunituoreena 

lainopin ylioppilaana Helsingissä suoritin syksyllä 1960 prosessioikeuden 

peruskurssin; luennoitsijana oli professori Jouko Halila.

Kahden vuoden kuluttua odotti prosessioikeuden pelätty monituhatsi-

vuinen approbatur-tentti. Tätä tenttiä päntätessäni etätutustuin luentosalin 

peräpenkiltä professori Tauno Ellilään värikkäänä luennoitsijana. Näköha-

vaintoja oli myös tiukkamaineisesta professori Tauno Tirkkosesta. Porthani-

an käytävillä ja kirjastossa näin lisäksi monesti emeritusprofessori Brynolf 

Honkasalon, jonka tiesin rikosoikeuden oppikirjoistaan. Myöhemmin tulin 

tietämään, että Honkasalo oli alkanut prosessualistina väittelemällä vahvis-

tuskanneoikeudesta (1928). Ja vielä myöhemmin kuulin, että toinen tuolloi-

nen rikosoikeuden kova emeritusnimi Bruno Salmiala oli hänkin väitellyt 

prosessioikeudesta (”Asianosaiskäsitteestä Suomen siviiliprosessioikeudes-

sa”, 1923). Aineenvaihdanta oli siis mahdollista…

Prosessitenttiä suorittaessani sain prosessioikeudesta oppiaineena tai 

pikemminkin opiskeluaineena positiivisen vaikutelman, etenkin kun kurs-

sivaatimuksissa oli myös muutama aivan uunituore opus(järkäle). Proses-

sioikeus sijoittuikin silloisen neljäntoista oppiaineen joukossa mielessäni 

pronssille; siviilioikeudet kakkonen ja ykkönen kiinnostivat eniten.

Prosessikäytäntöönkin tuli 60-luvun alussa tutustuttua, kun lainopin yli-

oppilaiden kuului seurata tietty määrä alioikeuden istuntopäiviä. Helsingin 

raastuvanoikeuden vanhat tilat Senaatintorin liepeillä tulivat tutuiksi, sa-

moin joukko silloisia raastuvan oikeusneuvosmiehiä ja asianajajia. Tuon ajan 

vanhakantainen alioikeusprosessi oli mitä oli, rikosjutuissa nykyiseen verrat-

tuna todella nopeaa (!) ja siviilijutuissa lykkäyksiä lykkäysten perään. Tuoma-

reissa oli monenlaisia persoonallisuuksia, niin hyviä kuin kyseenalaisiakin …

Itse siirryin tuomioistuimen ”tuomaripuolelle” 1963, kun ensin olin saanut 

kandidaattipaperini 29.3.1963 pidetyssä publiikissa, joka oli kaikkien aikojen 
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viimeinen tutkintonimikkeellä ”lainopin kandidaatti” (LOK) ja kun sitten heti 

perään olin Helsingin hovioikeudessa ollut auskultanttisyynissä itsensä presi-

dentti Y. J. Hakulisen edessä. Hänen laajaan, osin myös prosessioikeudelliseen 

kirjalliseen tuotantoonsa jouduin väitöskirjavaiheessa(kin) perehtymään.

Pian tämän jälkeen 1963 pääsin auskultoimaan Espoon tuomiokuntaan 

maineikkaan ja erinomaisen ukkotuomarin Arvo Helmisen alaisuuteen. 

Urani kihlakunnanoikeuden memorialistina oli menestyksekäs, koska mi-

nulla oli selvä ja nopea käsiala – kykyjä, joista minun on kiittäminen kan-

sakoulussa Joensuussa vasenkätiselle aikanaan annetusta kovennetusta 

kirjoituskoulutuksesta.

Vuonna 1963 päätin ryhtyä myös lisensiaatin jatko-opintoihin. Pääaineiksi 

eli laudatur-kohteiksi tulivat siviilioikeudet. Cum laude -tason tentin suoritin 

mm. prosessioikeudessa, mistä jäi kyllä hyvä maku suuhun. OTL-tutkinnon 

sain valmiiksi 1965 ja siirryin pariksi vuodeksi työelämään Oy Union-Öljy 

Ab:n lakimiehenä. Siinä työssä tuli muutamia kertoja prosessattua eri ali-

oikeuksissa yhtiön siviilikanteita ajaen. Prosessuaalisia hienouksia ei niissä 

kylläkään tarvittu.

Enemmän prosessioikeutta tarvitsin 1966–1967, kun hovioikeuden auskul-

tanttina istuin kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana ne silloin vaaditut 30 

käräjäpäivää Espoon kihlakunnanoikeudessa. Olihan se melkoinen proses-

siurakka. Mielenkiintoisena piirteenä noilta ajoilta on muistiini jäänyt muu-

tamat kiintoisat tuomioneuvottelut viisihenkisen mieslautakunnan kanssa. 

Vähemmän kiintoisaa oli käräjien jälkityönä istuntopöytäkirjojen omakäti-

nen ompelu neulalla ja langalla … Ompeleet lienevät kelvanneet, koskapa 

varatuomarin tittelin sain (vuoden 1967 lopulla).

Yliopistouralle siirryin päätoimisesti 1.9.1967. Sivilistinä in spe vietin vuo-

sia yksityisoikeuden laitoksella professori Zittingin suosiollisella myötävai-

kutuksella. Panttioikeustutkimuksissani ajauduin ulosottolain eli proses-

sioikeuden puolelle tutkimaan turvaamistoimia (takavarikko, myymis- ja 

hukkaamiskielto). Nykyäänhän (eli jo 1.12.1993 alkaen) niiden perussään-

nökset sisältyvät prosessilakiin eli oikeudenkäymiskaareen (7 luku) ja täy-

täntöönpanon osalta ulosottokaareen (8 luku).

Kuvattu väitöskirjatyöni ajautuminen prosessilainsäädännön puolel-

le merkitsi tutustumista prosessioikeuden professori Tauno Ellilään. Hän 

erinomaisena ulosottolakispesialistina osoitti elävää mielenkiintoa ja antoi 

minulle käytännönläheistä opastusta alan väitöstutkimuksen tekemiseen. 
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Hänen äkillisen poismenonsa jälkeen professori Jouko Halila lyhyellä va-

roitusajalla ”pelasti tilanteen” esitarkastaja- ja vastaväittäjätoimia myöten.

Jo ennen väitöstäni (1975) ja etenkin sen jälkeen olin kiinnostunut myös 

yleistäytäntöönpano-oikeudesta eli konkurssioikeudesta. Siellä etenkin ta-

kaisinsaanti konkurssipesään muodosti juridisesti mielenkiintoisen yhteis-

alueen prosessioikeuden ja materiaalisen siviilioikeuden välillä.

Tuolla yhteisalueella olin erityisen itsetyytyväinen 70-luvun lopussa jul-

kaisemaani 170-sivuiseen tutkimukseen ”Pantin takaisinsaannista konkurs-

sissa”. Siinä pääsin hienostelemaan formaalisen logiikan ”puolimatemaattisil-

la” kaavioilla, jotka palautuivat 60-luvun lopun von Wright-alkeisopintoihini. 

Tuon ajan oikeustutkimuksen ”wrightiläisestä” ulottuvuudesta on tässä syytä 

lausua muutamia huomiota, koska ne mielestäni valaisevat sitä tutkimus-

asenteellista eroavuutta, joka 60–70-luvuilla vallitsi siviilioikeustutkimuksen 

ja prosessioikeustutkimuksen lähtökohtaisissa asenteissa.

Yksityisoikeuden laitoksella virisi 60-luvulla zittingiläisen analyyttisen 

tutkimusasenteen vanavedessä nuorten doktorandien keskuudessa innostus 

perehtyä mm. teon filosofian ja deonttisen logiikan oppeihin, jotta perintei-

sen lainopin rinnalle tai tilalle saataisiin tieteellisempiä ja monitieteellisem-

Rikos- ja prosessioikeuden laitoksen tiloja, Porthanian viides kerros, silloi-

sen Hallituskadun nurkkaus. Kuva: Tarja Pellinen.
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piä perusteita. Silloinen nuori säätiöoikeuden doktorandi Pirkko-Liisa Aro 

(sittemmin Haarmann) kuvasi vuoden 1967 tilannetta – minullekin tuolloin 

tutuksi tullutta – oivan osuvasti retrospektiivisessä kokoomateoksessa ”Miten 

meistä tuli oikeustieteen tohtoreita” (2003, sivu 129):

”Tarve lukea lisää niin säätiöistä kuin TIETEEN tekemisestäkin oli suu-

ri. Kelsen ja Ross olivat muodissa. Niiden rinnalle nousi yksityisoikeu-

den laitoksen symposiumissa suomalainenkin nimi, G.H. von Wright. 

Vuotta pari aikaisemmin yliopistolle tulleet assistentit Aulis Aarnio, 

Antti Kivivuori, Eero Routamo ja Matti Savolainen ja monet muut vai-

kuttivat kovin oppineilta. Erilaiset oppisuunnat olivat voimissaan ja 

tuntui välistä siltä, ettei oikein tiennyt, minkä perässä juosta.”

Itsekään en noina 60-luvun loppuvuosina yksityisoikeuden laitoksella tien-

nyt, minkä perässä juosta tieteellistyäkseni yli perinteisen perusjuridisen 

laintulkintalainopin. Tuli luettua Kelseniä, Rossia, Olivecronaa ja von Wrigh-

tiä (”Norm and Action”) jne. aina Ahmavaaraan asti.

Kovin jäsentymätöntä sekahedelmäsoppaa se oli enkä tuntenut saava-

ni siitä makuelämyksiä. Prosessioikeuden ”leirissä” ei tiedekunnassamme 

ollut 60–70-luvuilla samankaltaista liikehdintää vieraiden tieteenalojen ja 

uutuusparadigmojen perään, vaan tyydyttiin perinteiseen dogmaattiseen 

prosessilainoppiin oikeuslaitoksen ”ruljanssikäytäntöjen” tarjoamien nor-

mikysymysten selvittämiseksi.

Minulle tämä prosessioikeustutkimuksen metodologinen ”epäedistyksel-

lisyys” kyllä sopi. Niinpä väitöskirjani (1975) johdantoluvun metodologinen 

osio oli mielenosoituksellisen lyhyt eli viisi korpusriviä, mikä muilta osin 

pulskanpuoleisessa opuksessa (953 sivua) ei ollut paljon. Tosin tämän muo-

dikkaan monitieteellis-metodologisen osaamiseni suppeus saattoi minua 

alitajuisesti jonkin verran harmittaa seuranneina vuosina, kunnes vapahdus 

ja kunnianpalautus tuli vuonna 1993, kun luin dekkaristi-professori Pertti 

Hemánuksen kirjasta ”Kuka halusi murhata professorin?” sisäkansilehdellä 

olleen akateemista huumoria edustavan sitaatin:

”Joka osaa tehdä, hän tekee. Joka ei osaa tehdä, hän opettaa tekemistä. Jo-

ka ei osaa opettaa tekemistä, hän tutkii tekemisen opettamista. Joka ei osaa 

tutkia tekemisen opettamista, hän tutkii tekemisen opettamisen tutkimisen 

metodologisia ja filosofisia perusteita.”
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Kun muistelen 60–70-lukujen prosessioikeutta Helsingin tiedekunnan 

oppiaineena ja tutkimuskohteena, voitaneen sanoa, että tuolloin elettiin su-

kupolvenvaihdoksen läpikäymistä. Vanhan polven arvostetut nimimiehet 

Tauno Tirkkonen, Tauno Ellilä ja Jouko Halila poistuivat 1967, 1973 ja 1979 

eläköitymisen kautta ja heidän sukupolvensa ”ykkösoppilas” Jorma S. Aal-

to siirtyi jo 70-luvun alussa korkeisiin lainvalvojavirkoihin, joista aikoinaan 

eläköityikin (1998).

Aallon tällaisen siirrynnän jatkoksi en malta olla toteamatta, kuinka hyvin 

monet Helsingin tiedekunnassa vuosituhannen vaihteen ympärillä prosessi-

oikeusdoktorandeina toimineet ovat sittemmin edenneet maamme kaikkein 

korkeimpiin lainvalvonta- ja lainkäyttövirkoihin. Prosessioikeuden tutkimi-

sen ansiostako vai siitä huolimatta?

Itse siirryin pysyvästi prosessioikeuden oppiaineeseen professorinimityk-

sellä vuonna 1982. Tuohon maailmanaikaan sai vielä tasavallan presidentin 

allekirjoittaman nimityskirjan. Kun nyt muistelen prosessioikeuden sillois-

ta tutkimuskohdemateriaa ja silloista toimintaympäristöä ja kun vertailen 

tilannetta nykypäivään, nousee esiin neljä erittäin merkittävää erilaisuutta:

1. prosessilakiemme 90-luvulle tultaessa jo erittäin paha

vanhentuneisuus;

2. 90-luvulla maassamme käynnistynyt eurooppaoikeudellisen

prosessi- ym. normiston ja eurooppatuomioistuinten toiminnan

omaksuminen osaksi voimassa olevaa positiivista oikeuttamme;

3. ihmisoikeus- ja perusoikeusajattelun esiinmarssi 90-luvul-

la ja sen muuttuminen perustuslakiuudistuksen (2000) myötä

myös prosessioikeuden normeja ja ”ruljansseja” muotoavaksi

tekijäksi;

4. juridisen(kin) tutkimuksen teknologisten apuvälineiden huike-

an voimakas kehittyminen ensin ATK-teknologian ja viimeksi

digitalisaation myötä.

Aloitan prosessilakiemme vanhentuneisuudesta 90-luvulle tultaessa. Pro-

sessioikeustutkijana ja -opettajana kollegani ja minä jouduimme 90-luvun 

alkuun saakka operoimaan oikeudenkäymiskaarella, jonka valtaosa oli täysin 

yli-ikääntynyttä, sekä vuoden 1868 konkurssisäännöllä ja vuoden 1895 ulosot-

tolailla. Kaikkia näitä säädöksiä oli toki pitkin 1900-lukua sieltä täältä hiukan 
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osittaispaikkailtu, mutta kyllähän siinä prosessualistin tutkijankammiossa 

pöly lensi. Kunniamaininta annettakoon tällä kohtaa nuorelle Tuula Linnalle, 

joka 1987 väitteli ulosotto-oikeudesta reippaasti de lege ferenda!

Kun tänään 20-luvun alussa vertaa prosessioikeuden normimateriaalia 

30 vuoden takaiseen, niin olennaisten kokonaisuudistusten ja olennaisen 

muun uusnormiston määrä ja laatu hengästyttävät. Keskeisten säädös- ja 

säännösmuutosten luettelosta tulisi moninkertaisesti liian pitkä tähän yhte-

yteen. Lisäksi haluan noteerata viime vuosikymmeniltä myös asianajolaitok-

semme voimakkaan ekspansiivisen kehityksen. Tosin muutoksenhakuoikeu-

den viimeaikaisten tuntuvien rajoitusten takia aktiivisinkin advokaatti joutuu 

toteamaan tuohtuneelle päämiehelleen, että yhä kauemmaksi horisonttiin 

on kadonnut se kuuluisa korkeimman oikeuden peräseinä. Hyvä jos edes 

pääsee hovioikeuden eteiseen…

Kun kotimainen prosessinormistomme 60–80-luvuilla oli kuvatuin tavoin 

yli-ikäistä ja aukollista, ei ollut ihme, että prosessualistit antoivat paljon ar-

Rikos- ja prosessioikeuden laitoksen henkilökuntaa 1980-luvun lopulla. 

Vasemmalta seisomassa: Pekka Koskinen, Raimo Lahti, Martti Majanen, 

Jaakko Jonkka, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Dan Frände, Tarja Pellinen, PO 

Träskman, Lenita Häggblom, Leena Andersson. Edessä vasemmalta: Harri 

Palmén, Tapio Lappi-Seppälä ja Kimmo Nuotio.
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voa ja huomiota entisen emämaan Ruotsin prosessioikeudelle. Ruotsissahan 

oli 1948 saatu voimaan perusteellisesti valmisteltu oikeudenkäymiskaaren 

totaaliuudistus, jota sopi vain ihailla ja koettaa hyödyntää – olihan meidän 

prosessioikeutemme kaikessa olennaisessa made in Sweden. Ruotsin johta-

vien prosessioikeusprofessorien teokset olivat Porthaniassakin arvossaan; 

etenkin ansaitsevat maininnan Ekelöf ja Welamson.

Ruotsin tuolloinen erityismerkitys heijastui myös ruotsin kielen asemaan. 

60–80-luvun yliopistoprosessualisti osasi nykytilanteeseen verrattuna selväs-

ti paremmin lukea ja hyödyntää ruotsinkielistä juridiikkaa ja siinä sivussa 

myös tanskan ynnä norjan kohtuukäyttö sujui. Pohjoismaisia prosessualis-

tikontaktejakin oli 80-luvulle asti jonkin verran, mutta ne hiipuivat 90-lu-

vulla, kun liittyminen EU-edeltäjään ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen 

vei kaiken huomion.

Ruotsin kielestä puheen ollen on samalla kertaa mainittava myös sak-

san kieli. Onhan meidän prosessioikeutemme kiinteästi rakentunut Ruotsin 

kautta meille filteroituneelle saksalaiselle prosessioikeudelle käsitteistöineen. 

60–80-luvun prosessioikeustutkijamme (edeltäjistään puhumattakaan) oli-

vat useimmiten oppikoulussaan olleet ns. pitkän saksan lukijoita ja pystyivät-

kin lukemaan auf deutsch olennaisesti paremmin kuin seuraavat vuosiluokat. 

Saksalaisen prosessioikeusdogmatiikan tuntemus olikin tuolloin paremmal-

la tasolla kuin tänään – näin uskallan väittää.

On valitettavaa, miten yksipuolisen vallitsevaksi on nuorissa juristitutki-

japolvissakin noussut englanti eli kieli, joka edustaa meidän kontinentaali-

selle ”roomalais-saksalaiselle” oikeusperustalle rakentuvalle oikeudellemme 

perin vierasta juridista ajatusmaailmaa. Suomalainen juristitutkija, jonka ai-

noa vahva vieras kieli on englanti ja joka kompuroi ruotsissa ja on onneton 

saksassa ja olematon ranskassa, on puolikykyinen.

1990-luvulla tapahtunut prosessioikeudellisen tutkimuksen ja opetuksen 

kohdemateriaalin suurimittainen lainsäädännöllinen muuttuminen oli yh-

deltä suurelta osalta kotoperäistä (alioikeusuudistus 1991 voimaantuloineen 

1.12.1993 sekä rikosprosessilaki 1997, ym.) ja toiselta suurelta osalta eurooppa-

peräistä. Heti 90-luvun alussa tuli kuvaan Euroopan neuvoston ihmisoike-

ussopimus, johon Neuvostoliiton romahduskehityksen myötä uskalsimme 

liittyä 1990, ja sitten 1995 äänestetty EY-jäsenyytemme toi toisen, vielä paljon 

laajemman eurooppalaisen normimassan ja normitulkintamekanismin Suo-

men oikeuteen, prosessioikeus mukaan lukien.
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Näissä minun muisteloissani ei ole aihetta mennä lähemmin noiden 

suurten eurooppalaisperusteisten prosessioikeusvaikutusten kuvaamiseen. 

Minun näkökulmastani riittää todeta, että 90-luvulla me yliopistoprosessua-

listit opettelimme opettamaan ja argumentoimaan sellaisilla käsitteillä kuin 

ihmisoikeudet ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti (fair trial). Lisäksi vuo-

den 1999 perustuslakiuudistus toi päivänvaloon perusoikeudet, jotka nekin 

ovat sen jälkeen usein olleet esillä myös prosessioikeudellisissa argumentaa-

tioissa, vaikka ensisijaisesti valtiosääntöoikeuteen luetaankin.

90-luvulta on myös mainittava eräs oppiaineemme sisäinen jakautu-

miskehitys Helsingin tiedekunnassa: insolvenssioikeuden eli maksukyvyt-

tömyysmenettelyjen nousu oppiaineen toiseksi pääsektoriksi ns. varsinai-

sen prosessioikeuden (= siviili- ja rikosprosessi) viereen. Insolvenssioikeus 

koostui/koostuu toisaalta vanhoista ”kovista” keinoista eli konkurssi ynnä 

ulosotto ja toisaalta uusista ”pehmeistä” keinoista eli yrityssaneeraus ja yk-

sityishenkilön velkajärjestely. Varsinaisen prosessioikeuden sisällä esiintyi 

jo 90-luvulla mielenkiintoa myös vaihtoehtoisiin/vapaaehtoisiin konfliktien 

ratkaisumenettelyihin (kuten ADR, rikossovittelu). Sen sijaan hallintoproses-

sioikeus pysyi vanhan akateemisen perinteen mukaisesti oppiaineemme ul-

kopuolella, hallinto-oikeudessa, vaikka asiallisestihan se paremmin kuuluisi 

varsinaiseen prosessioikeuteen sen kolmantena päälohkona.

Neljäs ylempänä listaamistani juristitutkijan ja -opettajan toimintaympäris-

tön suurista muutoksista 70-, 80- ja 90-luvuilla oli siis se nopea ja perusteellisen 

laaja mullistus, mikä tapahtui ensin teknologisessa apuvälineistössä ja sitten 

digitalisoitumisen etenemisessä (päätyäkseen nyttemmin informaatiotulvaan).

Siinä missä 60-luvun prosessioikeuden tutkija/opettaja tarvitsi käden, 

kynän ja pyyhekumin yhteistyökykyä sekä lihasvoimaa antiikkisen kirjoitus-

konerohjon hakkaamiseen, siinä 70-luvulla hän pääsi jo nauttimaan sähkö-

kirjoituskoneesta ja tuhruisista vahasmonisteista sekä jonkinasteisista kopio-

koneista. Seuraava edistysaskel oli piirtoheitin kalvoineen ja powerplayineen. 

Sitten olikin jo vuorossa edistyminen ATK-pohjaiseen ”konekirjoittamiseen” 

tv-ruudun tapaiselle näyttöpäätteelle, joka nykyisiin litteänäyttöihin verrat-

tuna oli takaosaltaan kymmenen kertaa ”ulottuvampi”. Ja niin edelleen.

Kuvaamani tekniset ja tietotekniset edistysaskeleet olivat tietysti samat 

muillakin tieteenaloilla kuin oikeustieteessä, mutta pakko ne on tässä pa-

lauttaa mieliin – niin suuri se prosessualistinkin elinympäristön muutos 

60-luvulta vuosituhannen vaihteeseen oli. Puhumattakaan nykyisen vuosi-
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satamme ensiviidenneksen digitalisaation kehityksestä informaatioähkyyn 

saakka. Tosin – koska kehityshän kehittyy – tiedekuntamme prosessioikeu-

den 150-vuotiskirjassa tullaan naureskelemaan sitä primitiivistä museotek-

nologiaa, jolla on jouduttu 2020-luvulla toimimaan…

Kuvattu teknisen kehityksen nopea eteneminen merkitsi 80- ja 90-lu-

vulla prosessualistin kannalta myönteistä kasvua myös tutkimusmateriaalin 

suhteen, kun nyt oli aikaisempaan verrattuna paljon nopeammin ja paljon 

lukuisammin mahdollista saada ”tutkimuspöydälle” prosessuaalisesti mie-

lenkiintoista oikeuskäytäntöä KKO:sta ja hovioikeuksienkin tasolta. Tutkijan 

kohdeaineiston kannalta myönteistä oli myös se, että tuomioistuinten kirjoit-

tamat ratkaisuperustelut kohenivat merkittävästi.

Prosessioikeuden approbatur-opetuksessa oli edeltäjieni vuosikym-

menten aikana suuri paino ollut pakollisilla oikeustapausluennoilla, joissa 

opiskelijat ”kotiläksyinään” kirjallisesti ratkaisivat edelliselle luennolla ja-

etussa paperimonisteessa olleen alioikeuteen sijoitetun, monenlaisia pro-

sessiongelmia ja -knoppeja sisältävän oikeustapauksen. Opiskelijoiden oli 

kirjoitettava alioikeuden silloista verbaalityyliä mukaillen perustellut kan-

nanottonsa oikeustapauksessa (eksplisiittisesti tai kätketysti) esiintyviin 

prosessinedellytyskysymyksiin.

Tämä pakollisten oikeustapausluentojen käytäntö jatkui vielä pitkään 

”minunkin aikanani”. Opettajalle se oli työläs, kun joutui lukemaan erilaisilla 

ja eritasoisilla käsialoilla kynäiltyjä tekstejä (teknisiä apuvälineitä ei opiske-

lijoilla ollut, edes kirjoituskoneita). Koko äksiisissä oli melkoisesti sulkaky-

näajan henkeä, osin juridiikankin näkökulmasta, vaikka kaikki kunnia pro-

sessinedellytyksille! Ero on tietysti huikea verrattuna nykytilanteeseen, jossa 

etäluennot sekä kysymysten ja vastausten yms. vaihdanta järjestyy vaivatto-

man nopeasti nykytekniikan tarjoamin monin digikonstein.

Prosessioikeuden opetuksesta haluaisin 90- ja 00-lukujen osalta mainita 

erään yksityiskohdan. Tuolloin oli Helsingin tiedekunnassa monena vuote-

na tapana, että syksyllä uuden vuosiluokan aloittaessa oikeusopintonsa nä-

mä noviisit satapäisenä yleisönä joutuivat aivan ensialkuun kuuntelemaan 

kunkin oppiaineen edustajan (useimmiten professoritasoisen edustajan) 

lyhyen esittelypuheen, jossa tämä tiiviisti luonnehti oppiaineettaan ja sen 

opiskelun pääasioita.

Kun itse monena syksynä näitä miniesittelyjä prosessioikeudesta pidin, 

varoitin jo ensi sanoissani, että ”unohtakaa heti kaikki, mitä olette oikeu-
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denkäynneistä tottuneet näkemään amerikkalaisissa ja englantilaisissa tv- ja 

videoelokuvissa! Suomalainen prosessi on aivan toista maata.” Yhtenä esi-

merkkinä tästä toiseudesta tapasin syyttää amerikkalaisia syyttäjiä 

yksipuolisen aggressiivisesta hyökkäävyydestä ja teroitin noviiseille, että 

”suomalainen yleinen syyttäjä ei saa käydä päälle kuin yleinen syyttäjä”. 

Toisena esimerkkinä amerikkalaisen rikosprosessin epäilyttävyydestä 

kerroin keltanokille, että USA:ssa syyttäjä sai ryhtyä syytetyn kanssa 

kaupankäyntiin syytteensä sisällön rajoittamisesta syytetyn suostuessa 

tiettyihin ”vastalahjoihin”: barbaarista ”oikeuden” käyntiä!

ǋ

Lopuksi on hyvä korostaa, että edellä olevat muistelot on esitetty ilman 

kir-jallista pohjamateriaalia. Sen materiaalin tulin melko perusteellisesti 

”elimi-noineeksi”, kun Porthanian pyöröovista eläkkeelle poistuin 

elokuussa 2009, siis juuri sopivasti ennen yliopistoa vuonna 2010 

kohdanneen suuren onnet-tomuuden haittavaikutusten alkamista. Muistin 

lokeroista siis on täytynyt ”tekstipohjani” tähän kirjoitukseen kaivaa. 

Muisteloni on esitetty bona fide.

Kuva poistettu tekijänoikeussyistä
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Enligt studieregistret avlade jag tentamen i processrätt den 4 december 2006. 

Processrättens tentamen var på denna tid en verklig koloss, omfattande 12 

studiepoäng – det näststörsta läroämnet efter obligationsrätten som låg på 

13 studiepoäng (straffrätten kom trea med 11 studiepoäng).

Det som gjorde processrättens tentamen så massiv var inte endast rätts-

områdets betydelse för det kommande juristyrket, utan också det faktum att 

tentamen verkligen var massiv både till innehållet och med avseende på den 

litteratur som skulle läsas inför den. Läroämnet processrätt innefattade på den-

na tid nämligen inte enbart det som kan kallas allmän processrätt, utan ock-

så insolvensrätt.1 Med andra ord vad det två tämligen distinkta rättsområden 

som först skulle inläras och sedan omformas till tentamenssvar. Sedermera har 

man i juridiska fakultetens läroplan övergått från att betona insolvensrättens 

processuella dimensioner till att poängtera dess kopplingar till den materiella 

rätten, och numera behandlas insolvensrätten i samband med privaträtten. 

Tentamen i processrätt väckte på denna tid, inte utan orsak, en viss nivå av 

rädsla och ångest bland flera av min medstuderande. Det var inte bara en och 

två som hunnit ”huda” processrättens tentamen ett antal gånger och bland 

sina grundstudier endast saknade denna prestation.2 Många var de som un-

der luncher och studiecirklar beklagade sig över tentamens oöverstiglighet.

Det första som väckte en känsla av fruktan var tentamenslitteraturen. Den 

bestod av två tegelstenar i serien ”oikeuden perusteokset” som kort och kon-

cist gick under namnen ”Prosessioikeus” och ”Insolvenssioikeus”.3 Till ford-

ringarna hörde dessutom Gustaf Möllers bok om skiljerättens grunder.4 Ur 

dessa verk skulle läsas sammanlagt 1 897 sidor. För många blev tiden helt 

enkelt för knapp vid sidan om allt studieliv och deltidsarbete, och de sista 

dagarna före tentamen var man tvungen att antingen skumma igenom de 

1.  Förvaltningsprocess och förvaltningsförfarande behandlades däremot i samband med den 
materiella förvaltningsrätten.
2.  Ett annat spöke för många var tentamen i finansrätt, som på denna tid som huvudregel var 
den sista grundstudietentamen man skulle avlägga.
3.  Juha Lappalainen m.fl., Prosessioikeus. WSOY Lakitieto 2003 och Risto Koulu m.fl., Insol-
venssioikeus. WSOY Lakitieto 2005. Båda böckerna har sedermera getts ut i flera nya upplagor.
4.  Gustaf Möller, Välimiesmenettelyn perusteet. Lakimiesliiton kustannus 1997.



50

Dan Helenius

sista återstående sidorna eller bekanta sig med gamla tentamensfrågor och 

hoppas på att det inte skulle komma några frågor från de sidor man inte hun-

nit läsa. Böckerna var inte direkt heller skrivna som läroböcker, utan snarare 

som handböcker för praktiserande jurister. Före man fick avlägga tentamen 

skulle man dessutom utföra den obligatoriska s.k. domstolspraktiken, som 

gick ut på att följa med tio olika sammanträden vid någon valfri tingsrätt. 

Av dessa sammanträden skulle hälften gälla brottmål och hälften tvistemål. 

Själva tentamen var inte mindre skrämmande. Den bestod av samman-

lagt sju uppgifter, varav fyra var utformade som rättsfall och tre utgjorde teo-

rifrågor. Av rättsfallen handlade två om allmän processrätt (det ena fallet var 

inriktat på civilprocessen och det andra på straffprocessen) och två om in-

solvensrättsliga frågor. Ofta figurerade A och B i rättsfallen, där A t.ex. hade 

sålt en felaktig vara åt B eller hotat B med en yxa. Ibland stötte man också på 

C, som kunde vara t.ex. advokat, domare, vittne eller sakkunnig.

Tentamenstillfället räckte fem timmar såsom alla andra tentamenstillfäl-

len på den tiden. Under de tre första timmarna fick man endast svara på rätts-

fallsuppgifterna och man fick då också ha lagboken till hjälp. Efter detta skulle 

lagböckerna emellertid läggas åt sidan och teoriuppgifterna delades ut. Un-

der de återstående två timmarna skulle man alltså svara på teorifrågorna och, 

om möjligt, finslipa sina svar på rättsfallen, dock utan hjälp av lagböckerna.

Teorifrågorna bestod av två definitionsfrågor och en flervalsuppgift. Den 

ena definitionsfrågan handlade om civilprocess och den andra om straff-

process och kunde ha t.ex. följande utformningar: ”Olika typer av talan i ci-

vilprocessen” och ”Åklagarens plikt att driva målsägandens privaträttsliga 

anspråk”. Flervalsuppgiften bestod åter av tio frågor, varav fem handlade om 

insolvensrätt och fem om allmän processrätt.

Totalpoängen i tentamen var 70, dvs. 10 poäng per fråga. För att komma 

igenom tentamen krävdes 50 % av poängen, alltså minst 35 poäng. Högsta 

vitsord förutsatte på denna tid 70 % av totalpoängen, med andra ord minst 

49 poäng (numera krävs 80 %, vilket skulle motsvara 56 poäng).

Följaktligen hade man fem timmar tid på sig att lösa sju olika uppgifter, va-

rav fyra förutsatte flitigt bläddrande i lagböckerna. Med andra ord hade man 

ca 42,8 minuter tid på sig per uppgift. Inte undra på att tiden helt enkelt tog slut 

på hälft för många. Många menade att de nog hade kommit igenom tentamen 

bara de haft en ytterligare timme tid på sig. Framför allt rättsfallen var sällan 

heller av den lättaste sorten, utan kunde kräva en hel del grubblande innan 
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man kom fram till vilka knäckfrågorna egentligen var. Flera, jag själv inklude-

rad, gjorde under tentamen upp en minuttidtabell för varje uppgift. Det gällde 

att inte dröja alltför länge på samma uppgift – gick tiden ut så var det bara att 

flytta sig till följande uppgift, trots att man inte hunnit skriva ett fullständigt 

svar på den föregående. Att ta några onödiga pauser för att äta mellanmål var 

såklart också uteslutet. Andelen godkända brukade ligga kring 35 %.5

Tentamen testade följaktligen inte endast ens kunskap i processrätt, utan 

också ens förmåga att fungera under tidspress. Det fanns inte mycket tid att 

filosofera över processrättens krumelurer eller planlöst bläddra i lagboken. 

Hade man inte läst in sig tillräckligt bra på området och tämligen snabbt kun-

de identifiera vilka problem det handlade om i uppgiften var man rätt så illa 

ute. Visserligen kan man påstå att stresstålighet och förmåga att snabbt kunna 

återkalla information och dissekera problem är ett slags generiska färdigheter 

som varje jurist bör besitta, men man kan fråga sig om inte tentamen överbe-

tonade dessa färdigheter. Tyngdpunkten borde snarare ligga på ämnesspeci-

fika kunskaper och förmåga att tillämpa dem under proportionell tidspress.

ǋ

Min egen akademiska karriär inledde jag strax efter utexaminering i septem-

ber 2007. Jag hade då fått en tidsbunden tjänst som vikarierande svensksprå-

kig assistent i straff- och processrätt. Efter en liten avstickare till justitiemi-

nisteriet fick jag hösten 2008 assistenturen i fråga för en period på fem år.6 På 

denna tid fanns det en s.k. assistentur knuten till alla tre av de svenskspråkiga 

professurerna vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.7 En assistent var 

väl närmast någon slags kombination mellan en doktorand och en sekretera-

re. Som assistent förväntades man arbeta med en doktorsavhandling, dock 

5.  Helt hopplös var situationen visserligen inte fast man inte lyckades bli godkänd. Man kunde 
nämligen också bli delvis godkänd, antingen i den del av tentamen som gällde allmän process-
rätt eller den som gällde insolvensrätt. I detta fall var man endast tvungen att ta om den delen 
av tentamen man ”hudat”. Oberoende betydde detta att man var tvungen göra ett nytt försök 
för att komma igenom hela tentamen. Om någon undrar så kom jag själv nog igenom tentamen 
på första försöket – inte med lägsta vitsord men inte heller med högsta.
6.  De tidigare innehavarna av assistenturen, Johan Boucht och Annika Suominen, hade begett 
sig till Norge och Sverige där de senare disputerade och inledde egna akademiska karriärer.
7.  Enligt 74 § 1 mom. i universitetslagen (558/2009) finns vid Helsingfors universitet minst 28 
professurer för undervisningen på svenska på områden som bestäms genom en instruktion. 
Enligt 50 § i Helsingfors universitets instruktion ska vid juridiska fakulteten finnas minst tre 
svenskspråkiga professurer. Dessa professurer har sedan länge gällt privaträtt, offentlig rätt 
och straff- och processrätt.
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utan några större förväntningar eller särskild tidspress – vissa disputerade, 

andra hittade på bättre saker att göra. Den med tanke på fakultetens dagliga 

löpande verksamhet viktigare uppgiften var emellertid att ha hand om diver-

se administrativa ärenden, särskilt i anknytning till tentamina. På denna tid 

var fakultetens förvaltningssida nämligen inte särskilt utvecklad, och någon 

skild tentamensadministration existerade överlag inte. Således föll det på as-

sistenterna att samla ihop tentamensfrågorna, sammanställa tentamen, kopi-

era den, se till att frågepappren fanns tillhanda vid tentamenstillfället och, 

om lotten föll på en, övervaka tentamen.8 Var man dessutom svenskspråkig 

assistent så tillkom en ytterligare administrativ uppgift – översättningsarbete! 

Helsingfors universitet var då, liksom nu, ett tvåspråkigt universitet vilket 

betyder att undervisnings- och examensspråken är både finska och svenska 

(se 11 § i universitetslagen och 49 § i Helsingfors universitets instruktion). En-

ligt 32 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universi-

tet har de studerande rätt att använda finska eller svenska i sina studiepresta-

tioner och att få uppgifterna i skriftliga tentamina och andra uppgifter som 

ingår i studierna på det språk som de uppger, finska eller svenska, om inte 

ämnets eller undervisningens art kräver något annat. Den entydiga huvud-

regeln är med andra ord att alla skriftliga tentamina och andra uppgifter ska 

finnas tillgängliga på både finska och svenska. Eftersom de flesta lärare gör 

upp sina uppgifter på finska betyder detta att de måste översättas till svenska 

av någon. Denna ”någon” var i början av min karriär en av de svenskspråkiga 

assistenterna. Någon separat anställd översättare fanns inte. Ibland kunde 

någon välvillig och språkkunnig professor visserligen översätta sina egna 

tentamensfrågor, men i övrigt hade alla assistenter ett antal läroämnen på 

sitt konto, vars översättningar de ansvarade för. För min del gällde det pro-

cessrätt, straffrätt, europarätt och medicinsk rätt och biorätt.

I början av min tid som assistent skulle alltså varje tentamen i processrätt 

översättas från finska till svenska.9 Inalles handlade det om fem uppgifter.10 

Antalet tentamenstillfällen per år var också fem.11 Framför allt flervalsfrågor-

8.  Alla assistenter skulle övervaka 3–4 tentamenstillfällen per år. 
9.  Det första tentamenstillfället jag deltog i som assistent var 22.10.2007. Rättsfallen uppgjor-
des av professorerna Lappalainen, Frände, Havansi och Koulu, medan Helenius och Turunen 
hade ansvar för teorifrågorna.
10.  Att det handlade om fem och inte sju uppgifter berodde på att ett av rättsfallen alltid upp-
gjordes av professor Dan Frände, som skrev sina fall på svenska. Här fick den finskspråkiga 
assistenten följaktligen också ta sig an lite översättningsarbete. Själv ansvarade jag för en av 
teorifrågorna, som jag alltid konstruerade på både svenska och finska.
11.  Det fanns inte något egentligt huvudtentamenstillfälle eller några omtagningstillfällen, 
utan alla tentamenstillfällen var likvärdiga. Undervisningen i processrätt brukade dock hållas 
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na kunde vara kluriga och det gällde att hålla tungan rätt i mun då man över-

satte dem, eftersom författaren ofta bollade med olika termer och begrepp i 

syfte att förvilla studerandena. Också negationerna skulle man vara försiktig 

med och se till att man inte lade in ett ”inte” på fel ställe. Gjorde man ett fel 

i översättningen hände det lätt att den svenska versionen fick en helt annan 

betydelse än den finska.

Att översätta juridiska texter kan vara både roligt och lärorikt. Lärorikt 

därför att man är tvungen att sätta sig in i och hållas à jour med den rätts-

områdesspecifika vokabulären. Roligt därför att översättning inte är endast 

ett mekaniskt arbete, utan förutsätter en hel del kunskap, fantasi och upp-

finningsrikedom av översättaren. Trots att översättaren arbetar med nå-

gon annans text är översättningen alltid en självständig produkt som kräver 

mänskligt tankearbete. Är man intresserad av språk kan översättande vara 

en intellektuellt rätt så stimulerande aktivitet som ger möjlighet att leka med 

språket och hitta på mer eller mindre finurliga lösningar.

Juridiska texter är typiskt präglade av abstrakta formuleringar och uttryck 

som förutsätter exakt definition. Översättaren måste inte endast behärska ur-

sprungs- och målspråket, utan också vara insatt i det rättssystem som texten 

gäller.12 Att genomtränga den juridiska terminologin utan juridisk utbildning 

är inte omöjligt, men nog svårt.

Även om översättningsprogram såsom Google Translate i vissa situatio-

ner kan vara nyttiga redskap, är de tillsvidare långt ifrån kapabla att korrekt 

översätta komplicerade satser på fackspråk. Som exempel kan vi ta ett rätts-

fall från processrättens tentamen i oktober 2010 där följande mening ingick:

”Käräjäoikeus oli antanut A:n kanteesta B:tä vastaan yksipuolisen tuo-

mion, kun B ei ollut vastannut kanteeseen tuomioistuimen asettamas-

sa määräajassa.” (Ursprunglig version på finska.)

Tingsrätten hade avgett en ensidig dom om A:s handling mot B när 

B inte hade svarat på åtgärden inom den tidsperiod som fastställdes 

av domstolen. (Översättning av Google Translate.)

Här märker vi genast att översättaren måste vara insatt i den juridiska termi-

nologin. ”Yksipuolinen tuomio” är givetvis tredskodom, inte ”ensidig dom”. 

Och ”kanne” är såklart käromål eller talan, inte ”handling” eller ”åtgärd”. I 

under hösten, varför tentamensrundan i december i regel var den mest besökta.
12.  Se Karin Cornills, Vom Übersetzen juristischer Texte. JFT 2–4/2017 s. 488–489.
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fråga om dylika juridisk-tekniska termer som hittas direkt i lagtext kommer 

översättaren visserligen ganska lätt undan, eftersom det bara är att jämföra 

den finska och svenska språkversionen om man inte genast lyckas återkalla 

den processrättsliga terminologin i minnet. Men det juridiska språkbruket 

innehåller också en hel del begrepp och uttryck som inte direkt går att hitta i 

författningsmaterial, utan som utvecklats i rättsdoktrin. Här lyckas översät-

tarnovisen inte nödvändigtvis hitta rätt genom att slå in den finska termen 

i något sök- eller översättningsprogram, utan hen blir tvungen att bläddra 

och jämföra i den finsk- och svenskspråkiga rättslitteraturen. Man kan då 

stöta på begrepp såsom ”keskitysperiaate” (koncentrationsprincipen), ”oi-

keusvoima” (rättskraft), ”oikeustosiseikka” (rättfaktum) och ”vaatimistaakka” 

(yrkandebörda).

Också i övrigt måste översättaren ha tillräckligt goda kunskaper i både 

ursprungsspråket och målspråket. Finskan och svenskan har en del likhe-

ter men också en hel del olikheter vad gäller syntax och annan grammatik.13 

Översätter man finska meningar direkt och ordagrant till svenska blir det ofta 

fel, eller åtminstone språkvidrigt. Det gäller att se upp med bl.a. verbalsub-

stantiv14 och finskans genitiv15. Även finska idiom och talesätt kan vålla pro-

blem för översättaren, vilket följande exempel från processrättens tentamen 

i juni 2013 visar:

”Olisiko hakemuksen peruuttamisella tai istunnosta pois jäämisellä 

ylipäänsä mahdollista päästä eroon koko riidasta etenkin, kun H luul-

tavasti pysyy vaatimuksissaan ja menee kärppänä istuntoon ajamaan 

niitä?” (Ursprunglig version på finska.)

”Skulle det vara möjligt att ta bort ansökan eller alls frånvarande 

från förhandlingen skulle det bli möjligt att bli av med hela tvisten, 

särskilt när H förmodligen skulle hålla fast vid sina krav och gå till 

förhandlingen för att flyga dem?” (Översättning av Google Translate.)

13.  Se ingående för olika typfall av översättningsfel, Svenskt lagspråk i Finland (Slaf), 
Statsrådets kanslis publikationsserie 1/2017 s. 55–108. Tillgänglig på http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-287-297-5.
14.  Verbalsubstantiv eller substantiverade verb är vanliga särskilt i finska myndighetstexter, 
medan de i modernt svenskt lagspråk bör undvikas. Meningen ”kääntäminen on vaativaa” bör 
hellre översättas med ”det är krävande att översätta” än ”översättning är krävande”. 
15.  Detta gäller särskilt genitivkedjor som är helt acceptabla och i princip kan vara hur långa 
som helst i finskan, medan man i svenskan bör undvika redan dubbel genitiv. ”Tiedekunnan 
prosessioikeuden assistentin päänsäryn syynä oli käännöstyön määrä” kan alltså inte över-
sättas direkt (fakultetens processrätts assistents huvudvärks orsak …), utan måste skrivas om: 
Orsaken till att assistenten i processrätt hade huvudvärk var mängden översättningsarbete.
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Utöver den förbryllande satskonstruktionen torde studerandena sannolikt 

förundra sig över vad käranden som beger sig till sammanträdet för att ”flyga” 

sina yrkanden egentligen håller på med.16

Summa summarum är översättning av juridiska texter (inklusive tentami-

na) något som kräver både tid och kunskap. Alla som har sysslat med över-

sättningar vet att det inte handlar om endast mekaniskt arbete. Men övning 

ger färdighet och översättning är en givande sysselsättning särskilt om man 

vill upprätthålla en stark juridisk tvåspråkighet.17

ǋ

Hur ser processrättens tentamen då ut i dag? För det första avskildes insol-

vensrätten till en egen tentamen 2010 och behandlas numera som ett helt 

självständigt läroämne. Även om det finns vissa klara beröringspunkter mel-

lan insolvensrätten och den allmänna processrätten är detta nog helt befogat. 

Den allmänna processrätten är ett helt tillräckligt omfattande rättsområde 

för studerandena att tillägna sig redan som det är, särskilt då betoningen av 

processrättens internationella dimensioner har ökat från vad den var tidigare.

Tentamen (eller mellanförhöret, som den numera kallas) består i första 

hand av ett eller två rättsfall samt en eventuell teorifråga som studerande-

na ska ta ställning till under en period på tre timmar. Tidspressen har alltså 

minskat betydligt, och en studerande som aktivt tagit del i undervisningen 

och satt sig in i kurslitteraturen borde inte ha några större problem med att 

hinna lösa uppgifterna. Tyngdpunkten borde i vilket fall som helst ligga på 

rättsfall, som bättre mäter studerandenas förståelse för den processrättsliga 

systematiken och förmåga att tillämpa det processrättsliga regelverket. Stu-

derandenas kunskaper om centrala begrepp såsom intervention, kumulation, 

åtalsjustering och reformatio in pejus kan kontrolleras också i samband med 

rättsfall.

Tentamenslitteraturen omfattar numera en enda lärobok som är avsedd 

uttryckligen för högskoleundervisningen i processrätt.18 Sidantalet ligger på 

”ringa” 775 sidor.

16.  Att göra något ”kärppänä” innebär att göra något illa kvickt (som en vessla), i det här fallet 
att driva sina yrkanden.
17.  Jag tog en kritisk titt på mina tidiga översättningar vid fakulteten och vågar nog påstå att 
utveckling har skett mot det bättre.
18.  Dan Helenius – Tuula Linna, Siviili- ja rikosprosessioikeus. Alma Talent 2021. Enligt planer-
na kommer en svenskspråkig version av boken att ges ut under 2022, vilket skulle vara mycket 
välbehövligt med tanke på den tvåspråkiga undervisningen vid juridiska fakulteten.
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Assistenterna i sin tur hör till en svunnen tid. Doktoranderna får nuförti-

den fokusera på mera ändamålsenliga uppgifter, som att skriva sin doktors-

avhandling. Tentamensadministrationen sköts centrerat av Centrumcampus 

tentamensservice. Behovet av översättning kvarstår dock. För att trygga den 

tvåspråkiga juridiska utbildningen vid Helsingfors universitet gäller det för 

juridiska fakulteten att se till att det också i framtiden finns kompetenta över-

sättare anställda vid fakulteten.







59Vanhoja visioita  
ja uusia keinoja  
 – oikeudellinen konfliktin
hallinta tutkimuksessa ja 
opetuksessa
Petra Hietanen-Kunwald

The squalid, arid, neglected phenomenon of civil procedure is in fact 

strictly connected with the great intellectual movement of people, and 

its varied manifestations are among the most important documents 

of mankind’s culture.1  Franz Klein

Procedure is not pure form. It is the meeting point of conflicts, of poli-

cies, of ideas.2  Mauro Cappelletti

1. Johdanto

Prosessioikeus on oikeudenala, joka herättää ihmisissä hyvin erilaisia tun-

teita. Yhtäältä sitä pidetään tylsänä sääntökokonaisuutena, joka määrittelee 

käyttäytymisnormit tuomioistuimissa, toisaalta taas hienostuneena menet-

telynä, jolla luodaan puitteet aineellisen oikeudenmukaisuuden toteutumi-

selle. Kumpikaan näistä näkemyksistä ei vastaa todellisuutta. Prosessioikeus 

nykymuodossaan ei koostu pelkästään jäykistä käyttäytymisnormeista, eikä 

se välttämättä takaa aineellisen oikeuden toteutumista.

Prosessi on kanava, joka ratkaisee yhteiskunnalle väistämättömiä oikeu-

dellistuneita konflikteja tavalla, jonka yhteiskunta hyväksyy ja pitää oikeu-

denmukaisena. Moderni prosessioikeus poikkeaa perinteisestä siten, että 

1.  Franz Klein 1901 Mauro Cappellettin lainaamana: Social and Political Aspects of Civil Pro-
cedure-Reforms and Trends in Western and Eastern Europe, 69 Michigan Review 1971 s. 885. 
2.  Mauro Cappelletti: Social and Political Aspects of Civil Procedure-Reforms and Trends in 
Western and Eastern Europe, 69 Michigan Review 1971 s. 886. 
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sen kohteena ei ole pelkästään oikeudenkäymiskaaressa säädetty menet-

tely tuomioistuimissa. Se ei myöskään rajoitu tuomioistuinten toimintaan.3 

Nykyaikainen prosessioikeus on siis oikeudenalana paljon laajempi. Se si-

sältää perinteisen prosessioikeuden lisäksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun. 

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei tapahdu ainoastaan tuomioistuimissa, 

vaan myös tuomioistuinten ulkopuolisissa yksityisissä ja institutionaalisissa 

menettelyissä.

Lasken itseni modernien prosessitutkijoiden joukkoon. Jotkut kriitikot 

saattavat ajatella, että ydinalueeni on siirtynyt liian kauas varsinaisesta pro-

sessioikeudesta tai etten ole lainkaan prosessioikeuden tutkija. Näin ei kui-

tenkaan ole. Näkökulmani on toki erilainen kuin perinteisemmällä proses-

sioikeustutkijalla. Katson, että prosessioikeuden keskiössä on kaksi asiaa: 

toisaalta konfliktinratkaisu, joka voi tapahtua sekä virallisilla että yksityisillä 

menetellyillä; toisaalta menettelyn oikeudenmukaisuus, joka on aina haaste. 

Kuulun niihin tutkijoihin, jotka eivät halua rajoittaa prosessioikeuden tutki-

musta tuomioistuimeen vaan tarkastelevat prosessioikeuden peruskysymyk-

siä osana suurempaa kokonaisuutta ja ilman keinotekoisesti luotujen siilojen 

asettamia rajoituksia ja kahleita. Tutkin, miten prosessioikeuden keskeiset 

kysymykset ja prosessuaaliset periaatteet, kuten oikeussuojan saatavuus 

ja prosessuaalinen oikeudenmukaisuus, näkyvät yhteiskunnan kehittyes-

sä. Tutkimuksellinen kiinnostukseni ei siis rajoitu ainoastaan tuomioistui-

meen vaan oikeuden saatavuuteen laajassa merkityksessä. Se kattaa näin 

myös vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ja konfliktinhallinnan yleensä.

Käsittelen tässä artikkelissa prosessioikeuden visioita ja miten tutkimus 

ja opetus voisi niitä toteuttaa. Keskityn konflikteihin ja riitoihin, joiden vaih-

toehtona on siviiliprosessi, siis siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin. En 

käsittele rikosprosessia enkä lasten huoltoriitoja koskevia ratkaisukeinoja. 

Tässä kirjoituksessa konfliktilla tarkoitetaan erimielisyyttä, joka voi oikeu-

dellistua ja muuttua oikeudelliseksi riita-asiaksi.

2. Kasvu prosessioikeuden tutkijaksi – ammatillisen 
identiteettini vaiheet

Prosessioikeuden eri ulottuvuudet ovat tulleet minulle tutuiksi urani aika-

na. Suoritin oikeustieteen opintoni Innsbruckissa, Itävallassa, missä minut 

3.  Prosessioikeuden alkuperäisestä merkityksestä, ks. Lappalainen Juha: Prosessioikeus teok-
sessa Kangas Urpo (toim.), Oikeustiede Suomessa 1900–2000 1998 s. 351,
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nimitettiin Richteramtsanwärter-virkaan (tuomarikokelas) auskultoinnin 

jälkeen. Tämä nimitys on ehdottomasti suurin kynnys matkalla tuomarin 

virkaan Itävallassa, jossa tuomareita on perinteisesti otettu virkamieskun-

taan jo nuorena.

Itävallan prosessioikeus perustuu Franz Kleinin (1910–1962) oppeihin. 

Klein näki prosessin ensisijaisesti valtion sosiaalisena velvoitteena saada rii-

ta mahdollisimman nopeasti, kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti 

ratkaistuksi. Hän puhui tässä yhteydessä prosessin sosiaalisesta funktios-

ta (Sozialfunktion des Prozesses). Klein sisällytti Itävallan prosessioikeuteen 

välittömyyden, suullisuuden, julkisuuden ja todisteiden vapaan harkin-

nan periaatteet. Vahvan tuomariaseman lisäksi, hän korosti niin sanottua 

”Kooperationsmaxime”-käsitettä. 4 Tämä tarkoittaa, että asianosaisten ja tuo-

marin tulee tehdä yhteistyötä prosessiaineiston keräämisessä. Kleinin ajatus-

maailmaan sisältyi myös hyvin vahvasti ajatus siitä, että tuomarin on toimit-

tava aktiivisesti case managerina.5 Monet Kleinin ajatukset ovat heijastuneet 

4.  Rechberger: Die Ideen Franz Kleins und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Zivilpro-
zessrechts in Europa, Ritsumeikan Law Review 2008. 
5.  Mauro Cappelletti: Social and Political Aspects of Civil Procedure-Reforms and Trends in 
Western and Eastern Europe, 69 Michigan Review 1971 s. 854.

Matkalla Innsbruckista pohjoiseen…. Innsbruck on keskiaikainen yliopisto-

kaupunki keskellä Alppeja. Leopold-Franzens -yliopiston oikeudellinen tie-

dekunta perustettiin vuonna 1671.
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koko Eurooppaan ja ne ovat edelleen yllättävän moderneja. Edelleen voidaan 

katsoa, että prosessin funktio on riidan ratkaiseminen nopeasti, kustannus-

tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Myös Pohjoismaissa tuomarin mana-

gerinen rooli ja tuomarin ja asianosaisten välinen yhteistyö on lisääntynyt.6 

Tämä näkyy esimerkiksi valmisteluistuntojen toteutuksessa7 ja sovittelujen 

kasvavassa määrässä.

Tutustuin prosessioikeuden kansainväliseen puoleen työskennellessäni 

juristina Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissiossa, Strasbourgissa. Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksessa määritellään oikeudenkäynnin perusar-

vot. Toisin kuin muodolliset, kansalliset menettelysäännöt antavat ymmärtää, 

ihmisoikeussopimus osoittaa, että on olemassa menettelyllisiä periaattei-

ta, joita sovelletaan kansallisesta oikeusjärjestelmästä riippumatta. Nämä 

ilmentävät yhteiskuntaan syvälle juurtuneita arvoja. Oikeus oikeudenmu-

kaiseen oikeudenkäyntiin on olennainen perusoikeus, koska se takaa, että 

aineellisia oikeuksia voidaan toteuttaa. Toisaalta se on myös subjektiivisen 

oikeustajun ilmentymä. Ihmisoikeussopimus on vaikuttanut merkittävästi 

prosessioikeuteen kaikissa Euroopan maissa. Myös suomalaisessa prosessi-

oikeudessa periaatteisiin perustuva lähestymistapa on – vaikkakin suhteel-

lisen myöhään – vakiintunut 1990-luvulta lähtien.8 Samoin myös perus- ja 

ihmisoikeustutkimus on kasvattanut merkitystään prosessioikeudessa.9 

Löysin oman näkökulmani prosessioikeuteen sen jälkeen, kun olin työs-

kennellyt useita vuosia liikejuristina Suomessa. Silloin huomasin, että yri-

tykset eivät halunneet riidellä tuomioistuimissa, koska valtion menettelyjä 

ei pidetty tarkoituksenmukaisina. Monesti katsottiin, että oikeudenkäynnit 

olivat liian kalliitta suhteessa mahdolliseen hyötyyn eikä lopputulos ollut 

varmaa. Ongelma on keskeinen rajat ylittävissä riita-asioissa, koska siellä 

prosessiriskit ja kustannukset helposti kasvavat. Euroopan tasolla ongelmaan 

on etsitty ratkaisua vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Tämä on 

johtanut sovittelua koskevien eurooppalaisten sääntöjen harmonisointiin.10 

Minua askarrutti silloin kaksi kysymystä. Ovatko vaihtoehtoiset riidanratkai-

6.  Kehityksestä kts. Koulu Riikka, Koulu Risto, Koulu Sanna: Tuomarin roolit tuomioistui-
messa 2019 s. 173.
7.  Ervo Laura: Swedish-Finnish Preparatory Proceedings: Filtering and Process Techniques 
teoksessa Ervo – Nylund (toim.) Current Trends in Preparatory Proceedings, Comparative Stu-
dy of Nordic and Former Communist Countries 2016 s. 51.
8.  Jokela Antti: Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin uudet haasteet, Edilex 2012 s. 296. 
9.  Ervo Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti, Vantaa 2005. 
10.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 
2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Sovitteludirektiivi).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/AUTO/?uri=celex:32008L0052
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11.  Turunen Santtu (toim): Conflict Management – Riidanratkaisun uusi maailma 2005.
12. Ervasti Kaijus: Käräjäoikeuksien sovintomenettely: empiirinen tutkimus sovinnon edis-
tämisestä riitaprosessissa 2004.
13.  Knuts Gisela: Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling 2006.
14.  Koulu Risto: Kaupallisten riitojen sovittelu 2006; Koulu Risto: Sovittelu työriidoissa 2009.
15.  Linnanmäki Kirsikka: Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa 2019.
16.  Hietanen-Kunwald Petra: Mediation and the legal system. Extracting the Legal Principles 
of Civil and Commercial Mediation 2018.

sumenetelmät tarkoituksenmukaisia, eli saadaanko niillä konflikti 

ratkaistua, ja ovatko ne oikeudenmukaisia tai pitäisikö niiden olla 

oikeudenmukaisia? 

Suomessa prosessioikeuden tutkimus oli 2000-luvulla lähtenyt 

kehittymään uuteen suuntaan – kohti oikeudellista 

konfliktinhallintatutkimusta.11 Perinteisen oikeudenkäynnin rinnalle 

tutkimuksen keskeisiksi aiheiksi nousivat oikeudellisten konfliktien 

vaihtoehtoiset ratkaisukeinot. Sovittelua, vaihtoehtoisen 

riidanratkaisukeinojen lippulaivaa, tutkittiin Suomessa eri kannoilta. Ervasti 

keskittyi tuomioistuinsovitteluun12, Knuths tutki tuomioistuinsovittelun 

menettelyllisiä takeita13 Koulu tarkasteli kaupallisten riitojen ja työriitojen 

sovittelua14 ja Linnanmäki huoltoriitojen sovittelua15. Omassa väitöskirjassa-

ni16 keskityin tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun eurooppalaisesta 

näkökulmasta ja tutkin sovittelun oikeudellistumista. Käsitykseni mukaan so-

Kuva poistettu tekijänoikeussyistä

https://researchportal.helsinki.fi/sv/publications/k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeuksien-sovintomenettely-empiirinen-tutkimus-sovinnon-ed
https://researchportal.helsinki.fi/sv/publications/k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeuksien-sovintomenettely-empiirinen-tutkimus-sovinnon-ed
https://helsinki.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma9919579963506253&context=L&vid=358UOH_INST:VU1&lang=fi&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=creator%2Ccontains%2Cknuts%20Gisela&offset=0
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vittelu on monessa suhteessa oikeudenkäyntiä vastaava prosessi, koska sekä 

sovittelun että oikeudenkäynnin päätehtävänä on yhteiskunnassa syntyvien 

konfliktien kanavointi ja ratkaisu. Toisin sanoen oikeudenkäynti ja sovittelu 

ovat funktionaalisesti rinnastettavissa toisiinsa. Sovitellussa aikaansaatu so-

vinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, ja vahvistettu sovinto vas-

taa täytäntöönpanokelpoisuuden osalta tuomioistuimen tuomiota.17 Tämän 

perusteella voidaan todeta, ettei sovittelu saisi olla oikeusturvan kannalta oi-

keudenkäyntiä huonompi oikeussuojakeino. Kysymykseksi jää, minkälainen 

prosessin pitäisi olla, jotta sovittelua pidetään reiluna. Toisin sanoen, onko 

olemassa oikeudellisia periaatteita, jotka legitimoivat sovinnon?

3. Takaisin tulevaisuuteen  
– vanha näkemys modernista prosessioikeudesta

Seuraavaksi esittelen tarkemmin modernin prosessioikeuden visioita, jotka 

ovat itse asiassa melko vanhoja. Kuten alkusitaatista käy ilmi, Klein katsoi, 

että prosessioikeus liittyy ihmiskunnan suuriin intellektuaalisiin suuntauk-

siin. Ajatusta jatkoi toinen prosessioikeuden professori, jonka tutkimuksilla 

oli suuri kansainvälinen vaikutus. Mauro Cappelletti näki prosessioikeuden 

olevan muutakin kuin pelkkää oikeudenkäyntiä koskevaa oikeutta. Hän loi 

oikeussuojan saatavuuden (Access to justice)18 käsitteen, joka ei rajoitu ai-

noastaan tuomioistuimeen pääsyyn (Access to the courts), vaan on ymmär-

rettävä laajemmin. Cappelettin mukaan oikeussuojan saatavuuden käsite 

sisältää myös vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot. Kleinin tavoin Cappelletti 

uskoi, että prosessioikeus liittyy yhteiskunnan merkittäviin muutoksiin. Hän 

korosti, että siviiliprosessi on yhteydessä politiikkaan ja yhteiskuntaan.19 Hän 

myös katsoi, että yhteiskunnallisia muutoksia oli tarkasteltava kirjoitettujen 

säännösten (Codes) kapeiden rakenteiden ulkopuolelta.20 

Cappellettin mukaan yhteiskunnalliset muutokset määrittelevät proses-

sioikeuden agendan. Jos tämä väite otetaan vakavasti, on vaihdettava näkö-

17.  Ibid s. 49–51. Funktionaalisesta vastaavuudesta kts. Luhmann Niklas: Das Recht der Ge-
sellschaft 1995 s. 157.
18.  Mauro Cappelletti; Garth, Bryant; Trocker Nicolò: Access to Justice, Variations and Con-
tinuity of a World-Wide Movement, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationals 
Privatrecht 1982, s. 664. 
19.  Ghart Bryant: Franz Klein, Mauro Cappelletti, and the mission of comparative procedural 
scholars: opening lecture for lntemational Association of Procedural Law 1999. http://revistas.
pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6416/6472 (haettu 20.5.2021) s. 557.
20.  Ibid s. 558.

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6416/6472
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6416/6472
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kulmaa. Sen sijaan, että keskitytään virallisiin ratkaisumenetelmiin, pitäisi 

tutkia millaisia muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä prosessioikeus 

voi tehdä vastatakseen näihin muutoksiin. Toisin sanoen prosessioikeuden 

tutkimuskohteena ei voi pelkästään olla oikeudenkäyntimenettely tai tuo-

miovallan käyttäminen, vaan prosessioikeudessa – tai pikemminkin prosessi-

oikeuden tutkimuksessa – on pohdittava, miten prosessioikeutta voidaan 

käyttää sen perustehtävän täyttämiseen.

Lähestyessämme prosessioikeutta Cappellettin näkökulmasta, on ensik-

si syytä tarkastella prosessioikeuden perustehtävää. Klein-Capellettin vision 

mukaan prosessioikeus on keino edistää yhteiskuntarauhaa.21 Konkreettises-

ti tämä tarkoittaa sitä, että prosessioikeudessa on viime kädessä kyse konflik-

tinratkaisusta, eli yhteiskuntarauhan tavoitteen saavuttamisesta kussakin ta-

pauksessa sopivimmin keinoin. Tavoite voidaan saavuttaa sekä perinteisellä 

oikeudenkäynnillä että vaihtoehtoisilla menettelyillä julkisten instituutioi-

den sisällä ja niiden ulkopuolella. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki konfliktit 

tai kaikki konfliktinratkaisukeinot kuuluisivat prosessioikeuden piiriin tai, 

että valtio olisi velvollinen ratkaisemaan kaikki konfliktit. Oikeudellisessa 

konfliktinratkaisussa on pikemminkin kyse konfliktinratkaisusta, jossa keinot 

ovat puhtaasti oikeudellisia – kuten oikeudenkäynti, tai konflikti on luonteel-

taan oikeudellinen. Siihen kuuluvat myös konfliktinratkaisun keinot, joihin 

liittyy konfliktin osapuolten oikeudellisen aseman muuttaminen tai joissa 

käytetään muita oikeudellisia keinoja konfliktin ratkaisemiseksi.

Toiseksi: seuraten Cappellettin esimerkkiä, on irtauduttava muodollisen 

prosessioikeuden kapeista puitteista ja tutkittava peruskysymyksiä, joilla on 

tyypillisesti merkitystä prosessioikeudessa. Näihin kuuluvat muun muassa 

kysymykset siitä, mitä konflikteja käsitellään, kuka voi tai kenen pitäisi osal-

listua ratkaisuun ja miten menettely olisi järjestettävä. Niihin kuuluvat myös 

menettelyn modus operandi, menettelyn periaatteet sekä ennen kaikkea – ja 

tämä on prosessioikeuden ydinaluetta – kysymys menettelyn oikeudenmu-

kaisuudesta ja legitimaatiosta. Resurssien niukkuuden vallitessa kysymys 

riidanratkaisun rahoittamisesta on myös yhä tärkeämpi.22 

Kolmanneksi on pohdittava, minkälaista sääntelyä prosessioikeudessa 

on käytettävä. Tässäkään ei voi olla kyse vain muodollisesta lainsäädännöstä. 

Lainsäädännön ja menettelysääntöjen lisäksi prosessien muotoilemiseen tu-

levat kyseeseen muut välineet, kuten sopimukset, soft-law tai jopa organisaa-

21.  Ibid s. 556.
22.  Koulu Risto: Oikeuksiin pääsyyn rahoittaminen 2020. 
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tiomuutokset. Enää ei ole kyse siitä, että pidetään tiukasti kiinni vain yhdestä 

sääntelymallista, vaan siitä, että valitaan sopivin instrumentti.

4. Kaksi keskeistä  
prosessioikeudellista kysymystä

Nykyään käytössä olevat oikeudelliset riidanratkaisumenettelyt eroavat toi-

sistaan monessa suhteessa. Esimerkiksi klassinen prosessi on muodollinen, 

kun taas sovittelua ei ole säännelty yksityiskohtaisesti, vaan osapuolet voivat 

itse vaikuttaa siihen, miten sovittelu toteutetaan. Kaikkien prosessien ytimes-

sä on kuitenkin kaksi peruskysymystä. Ensinnäkin: miten päätöksentekijän 

päätöksentekoprosessi rationalisoidaan niin, että riita saadaan ratkaistua eli 

niin, että päätöksentekijät voivat tehdä päätöksen? Toisessa kysymyksessä 

on kyse legitimaatiosta: Mitä menettelyperiaatteita on noudatettava loppu-

tuloksen hyväksyttävyyden varmistamiseksi?

Perinteisessä prosessissa päätöksenteko rationalisoidaan muuttamal-

la riidan kohde ensin oikeudellisesti merkitykselliseksi tosiseikaksi. Olen-

naista on, että konflikti voidaan ratkaista oikeuden keinoin. Tämän seu-

rauksena osapuolten välinen konflikti supistetaan yhteen ulottuvuuteen, 

nimittäin oikeudelliseen ulottuvuuteen, kun taas muut näkökohdat jätetään 

suurelta osin huomiotta. Konfliktin oikeudellistaminen tapahtuu käyttämäl-

lä muodollisia menettelysääntöjä oikeudellisesti merkityksellisten seikko-

jen suodattamiseksi. Kun riita supistetaan oikeudellisesti merkitykselliseen 

elementtiin, tuomari voi ratkaista riidan lain perusteella. Hän tekee lakiin 

perustuvan päätöksen siitä todellisuuden osa-alueesta, joka on oikeudel-

lisesti merkityksellinen. Tämä lähestymistapa on välttämätön päätöksen-

teon johdonmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden takaamiseksi. Jos 

todellisuutta ei suodatettaisi menettelyn avulla, tuomarin olisi mahdoton 

tehdä päätös.23 

Menettely palvelee Luhmannin mukaan paitsi päätöksentekoproses-

sin rationalisointia myös päätöksen legitimointia.24 Osapuolet hyväksyvät 

menettelyn lopputuloksen, koska molemmille osapuolille on annettu mah-

dollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin, jossa on noudatettu tiettyjä 

säännönmukaisuuksia ja roolimalleja. Toisin sanoen, menettely legitimoi 

päätöksen. Niin ikään voidaan katsoa, että menettelyn oikeudellisten peri-

23.  Päätöksenteosta kts: Luhmann: Zur Komplexität von Entscheidungssituationen, Soziale 
Systeme 2009.
24.  Luhmann Niklas: Legitimation durch Verfahren 1983.
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aatteiden noudattaminen legitimoi päätöksen. Osapuolet hyväksyvät lop-

putuloksen, koska päätöksentekoprosessissa noudatetaan oikeudellisia 

periaatteita, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ilmaistuja oikeu-

denmukaisuuden perusarvoja.

Sovittelu on hyvin erilainen riidanratkaisukeino. Konfliktin tai riidan kä-

site on sovittelussa paljon muita riidanratkaisukeinoja laajempi. Siviili- ja 

kauppaoikeudellisten asioiden sovittelussa konfliktiin liittyy oikeudellinen 

elementti. Oikeudellinen elementti on kuitenkin vain yksi osa konfliktia. Sen 

lisäksi on muita ulottuvuuksia, kuten taloudellisia ja henkilökohtaisia ulot-

tuvuuksia, jotka sisältyvät päätöksentekoon. Toisin kuin oikeudenkäynnissä, 

sovittelija ei päätä, miten riita tulisi ratkaista, vaan osapuolet tekevät päätök-

sen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät osapuolet joutuisi rationalisoi-

maan päätöksentekoaan. Heillekin on mahdotonta ottaa koko todellisuus 

päätöksen perustaksi. Myös heidän on tehtävä päätöksessään valinta siitä, 

mihin tosiasioihin ja tekijöihin he haluavat päätöksensä perustaa.25 

Sovitteluprosessi tukee päätöksentekoprosessia. Vaikka sovitteluproses-

sissa on vähemmän sääntöjä kuin oikeudenkäynnissä, se on prosessi, jolla on 

tietty rakenne ja jossa noudatetaan tiettyjä periaatteita. Myös sovittelun lop-

putulos – sovintosopimus – tarvitsee justifikaation. Sovittelussa aikaansaatu 

sovinnon legitimiteetti ei perustu pelkästään siihen, että osapuolet hyväksy-

vät lopputuloksen, vaan prosessin itsessään on täytettävä tietyt vaatimukset 

ja noudatettava sovittelun ja oikeudenmukaisuuden periaatteita.26

Edellä esitetyn pohjalta voimme todeta, että konfliktinratkaisu ei koos-

tu pelkästään yksittäisten menettelyjen kehittämisestä. Kun pyrkimyksenä 

on ottaa huomioon yhteiskunnalliset intressit ja yhteiskunnallinen kehitys, 

konflikteihin on sovellettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kysymys on 

siitä, miten oikeudellinen konfliktinratkaisu järjestetään, jotta yhteiskunnan 

tuomia haasteita voidaan hallita. Yhdysvalloissa konfliktinhallinnan koko-

naisvaltainen lähestymistapa on nimeltään Dispute Systems Design, Suomes-

sa se on osa oikeudellista konfliktinhallintaa. Dispute Systems Desingn:nin 

tutkimuskohteena on esimerkiksi tuomioistuinten organisaatio. Tutkimus 

käsittelee esimerkiksi, miten tuomioistuimet voidaan järjestää siten, että ne 

ovat kustannustehokkaita, nopeita, oikeudenmukaisia ja käyttäjäystävälli-

siä. Tutkimusaiheen voisi olla myös eri menettelyjen soveltuvuus ja ajallinen 

kestävyys. Vaikka monet tuomioistuimet tarjoavat nykyisin sovittelua perin-

25.  Hietanen-Kunwald: Mediation and the Legal System 2018 s. 54.
26.  Ibid s. 166.
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teisen oikeudenkäynnin lisäksi, ei ole riittävästi tietoa siitä, mikä menettely 

soveltuu parhaiten mihinkin riitaan ja mikä menettely ratkaisee konfliktin 

parhaiten pitkällä aikavälillä. Tuomioistuinten organisaatio käsittää myös 

kysymyksen siitä, miten itse siviilioikeudellisia menettelyjä voitaisiin yksin-

kertaistaa, jotta yksityishenkilöt pääsisivät tehokkaasti oikeuksiinsa. Kyse on 

jälleen kerran oikeudenmukaisuudesta ja legitimaatiosta. Tuomioistuinjär-

jestelmän pitää olla organisoitu niin, että se seuraa oikeudenmukaisuuden 

perusarvoja. Oikeudenmukaisuus ja legitimiteetti nimittäin edellyttävät, että 

tuomioistuinjärjestelmä ei johda kaksiluokkaiseen oikeuteen. Jossain mää-

rin näin on jo nyt, sillä käytännössä oikeudenkäyntien korkeat kustannukset 

ja kesto estävät monia kansalaisia ratkaisemasta oikeusriitoja perinteisessä 

oikeudenkäynnissä.

Oikeudellinen konfliktinhallinta ja Dispute systems design eivät koske 

vain julkista sektoria tai tuomioistuinjärjestelmää. Kyse on edellä mainitun 

lisäksi siitä, että eri menettelyjen käyttäjät voivat ratkaista riitansa nopeas-

ti, kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Näkökulman siirtyminen 

tuomioistuimista prosessien käyttäjiin merkitsee sitä, että erilaisten riidan-

ratkaisuvaihtoehtojen saatavuuden varmistamisen lisäksi on kehitettävä 

strategia eri menettelyjen hyödyntämiseksi. Yrityksissä voi syntyä monen-

laisia konflikteja tai riitoja, jotka vaativat toisistaan poikkeavia menetelmiä. 

Näitä ovat esimerkiksi yrityksen sisäiset konfliktit, osakkeenomistajien vä-

liset riidat sekä riidat asiakkaiden, tavarantoimittajien tai muiden sidosryh-

mien kanssa. Jos yritys ei halua jättää konfliktinratkaisua sattuman varaan, 

sen on luotava strategia konfliktitilanteessa toimimisesta. Strategia linkit-

tää konfliktinratkaisun yrityksen arvoihin ja ohjaa yritystä sopivien menet-

telyvaihtoehtojen käyttämiseen. Yrityksillä on tuomioistuimen lisäksi laa-

ja valikoima menettelyvaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi lainkäytölliset 

menetelmät, kuten välimiesmenettely ja intressipohjaiset menetelmät, ku-

ten neuvottelut ja sovittelu. Konfliktinratkaisuun liittyy joskus myös vallan-

käyttöä. Sopivan menettelyn valinnassa on kyse siitä, mihin tavoitteisiin ja 

arvoihin yritys haluaa pyrkiä strategiallaan ja mitä se voi tehdä saadakseen 

hyväksynnän sidosryhmien keskuudessa – tässäkin tapauksessa kyse on siis 

eräänlaisesta legitimoinnista.

Menettelyjen moninaisuuden lisääntyminen, konfliktitutkimuksen uu-

det oivallukset ja havainnot sekä käyttäjän tarpeiden kasvava huomioiminen 

ovat johtaneet – perinteisen prosessioikeuden näkökulmalta katsoen – niin 
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sanotun Pandoran lippaan avautumiseen. Tämän seurauksena konfliktien 

ratkaisemiseksi tarjotaan monenlaisia välineitä, kun taas perinteinen pro-

sessi menettää merkitystään. Parhaassa tapauksessa tämä tuo mukanaan 

mahdollisuuden saada konfliktit ratkaistuksi paremmin ja aikaisemmin. Pa-

himmassa tapauksessa tämä kehitys voi johtaa siihen, että oikeudenmukai-

suuden merkitys konfliktien ratkaisemisessa vähenee. On siis pohdittava, mi-

ten prosessioikeus voi täyttää tehtävänsä 21. vuosisadalla. Klein-Cappellettiin 

viitaten Garth totesi parikymmentä vuotta sitten monen toimijan käyttävän 

prosesseja, mutta kiinnostuksen ja asiantuntemuksen puuttuvan prosessin 

systemaattisten kysymysten tarkasteluun. Nämä systemaattiset kysymykset 

liittyvät puolueellisuuteen, asianosaiskelpoisuuteen (ryhmät vs. yksilöt), oi-

keuden saatavuuteen, formalismi vs. informalismi -asetteluun, osapuolten 

yhdenvertaisuuteen (equality of arms), julkisuuteen, päätöksenteon laatuun, 

nykyisten ja historiallisten mallien väliseen yhteyteen, sekä keskusteluun oi-

keudenmukaisuudesta ja legitimiteetistä.27 

Yllä esitettyyn luetteloon voi lisätä monia muitakin aiheita, kuten oi-

keudenkäyntikulujen jakautuminen oikeudenkäynneissä,28 prosessioikeu-

den eurooppalaistuminen29, konfliktinratkaisun digitalisaatio,30 prosessin 

kestävyys,31 konfliktien ennaltaehkäisy,32 konfliktin analyysi, vaihtoehtoisten 

riidanratkaisukeinojen legitimaatio ja oikeudenmukaisuus33 jne. Yhä tär-

keämpää on myös kysymys siitä, mitä vastauksia prosessioikeus pystyy tarjo-

amaan julkisen sektorin resurssipulaan ja ympäristöön liittyviin intresseihin. 

Monet näistä aiheista ovat suomalaisen oikeudellisen konfliktitutkimuksen 

kohteena. Maailma muuttuu, joten myös prosessioikeudessa on pohdittava, 

miten se voi kehittyä, jotta se pystyy täyttämään tehtävänsä ja vastaamaan 

ympäristön asettamiin haasteisiin. 

27.  Ghart Bryant: Franz Klein, Mauro Cappelletti, and the mission of comparative procedural 
scholars: opening lecture for lntemational Association of Procedural Law s. 562.
28.   Viitanen, Klaus :  Oikeudenkäyntikulut ja oikeuksien saatavuus. DL 2006 s. 614; Koulu, 
Risto : Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen 2020.
29.  Storskrubb Eva: Civil Procedure and EU Law – A Policy Area Uncovered 2008; Lindfors 
Heidi: Eurooppalaiset ulosottoperusteet: Eurooppalaisen prosessioikeuden uudet instrumen-
tit 2012.
30.  Koulu Riikka: Verkkokaupan riidanratkaisu ja älysopimukset: täytäntöönpanon yksityis-
tyminen prosessioikeuden tutkimuskohteena, Oikeus 3/2019. Koulu Riikka: Dispute resolution 
and technology: revisiting the justification of conflict management 2016.
31.  Linna Tuula: Sustainability ja prosessit - kestävää siviiliprosessioikeutta? LM 6/2018.
32.  Hietanen-Kunwald, Haapio Helena: Effective dispute prevention and resolution through 
proactive contract design, Journal of Strategic Contracting and Negotiation 2021.
33.  Kurkela Matti S., Turunen Santtu: Due Process in International Commercial Arbitration 
2010.

https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/eurooppalaiset-ulosottoperusteet-eurooppalaisen-prosessioikeuden-
https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/eurooppalaiset-ulosottoperusteet-eurooppalaisen-prosessioikeuden-
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5. Pitäisikö oikeudellista konfliktinhallintaa  
opettaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa?
Kun otetaan huomioon modernin prosessioikeuden monimuotoisuus, herää 

kysymys, miten opiskelijat voidaan perehdyttää tähän kasvavaan komplek-

sisuuteen. Oikeudellinen konfliktinhallinta ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

on monitieteellinen ala. Tämä johtuu siitä, että konfliktin käsite on paljon 

laajempi kuin perinteisessä prosessioikeudessa käytetty riidan käsite. Sopi-

van menettelyn valitsemiseksi on analysoitava konfliktin eri ulottuvuudet ja 

mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Opiskelijoiden on tärkeä ymmärtää, että 

oikeudenkäynti on seurausta eskaloitumisprosessista ja että konflikti voi-

daan ratkaista paljon matalammassa eskaloitumisvaiheessa, jos ongelma 

havaitaan ajoissa. Heillä pitäisi myös olla käsitys konfliktin eri elementeistä, 

koska oikeudellistunut konflikti sisältää oikeudellisten elementtien lisäksi 

aineellisia (esim. taloudellisia) ja psykologisia elementtejä.

On aiheellista kysyä, pitäisikö oikeudellista konfliktinhallintaa konfliktin 

laajasta käsiteestä johtuen ylipäätään opettaa oikeustieteellisissä tiedekun-

nissa. Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi, että oikeustieteelliset tiedekunnat 

keskittyisivät lähtökohtaisesti ydinalueeseensa, perinteiseen prosessioike-

uteen, kun taas konfliktien hallinta sijoitettaisiin niille aloille, joissa näitä 

konflikteja myös esiintyy. Käytännössä esimerkiksi kauppakorkeakouluissa 

voitaisiin opettaa (oikeudellista) konfliktinhallintaa suhteessa liike-elämäs-

sä syntyviin konflikteihin, kun taas oikeustieteellisissä tiedekunnissa kes-

kityttäisiin menettelyihin, jotka perustuvat kapeaan oikeudelliseen riidan 

käsitteeseen, kuten oikeudenkäyntiin. Samoin sovittelu voitaisiin sijoittaa 

esimerkiksi kasvatustieteisiin tai psykologian tiedekuntaan. Tämän jaotte-

lun etu olisi se, että muiden tiedekuntien ei tarvitsisi rajoittua oikeudellisesti 

relevantteihin konflikteihin. Sen sijaan he voisivat sisällyttää opetukseensa 

myös matalammalla eskaloitumistasolla syntyviä konflikteja, kuten työyh-

teisön konflikteja. On kuitenkin helppo nähdä, että tällainen jako johtaa tar-

peettomaan hajanaisuuteen ja aiheuttaa pikemminkin hämmennystä kuin 

ymmärrystä.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa otettiin tärkeä 

askel kohti kokonaisvaltaista lähestymistapaa kurssilla Oikeudellinen kon-

fliktinhallinta ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu (vastuuopettajana yliopis-

tonlehtori Heidi Lindfors). Kurssi koostuu useasta luennosta, joilla esitellään 

erilaisia riidanratkaisumenettelyjä. Lisäksi niillä perehdytään konfliktiteori-
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aan ja konfliktidiagnoosiin. Kurssin osallistujamäärä on korkea: Vuonna 2019 

osallistujia oli yli 300. Seuraavana vuonna kurssi jouduttiin rajoittamaan 80 

opiskelijaan. Kurssin suorittamisesta saa yhteensä 5 op, mikä antaa viittei-

tä kurssin laajuudesta. Suhteutettuna konfliktintutkimuksen laaja-alaisuu-

teen ja vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kasvavaan merkitykseen, 

kurssin laajuus on vaatimaton. Yllä mainitun kurssin lisäksi Helsingin yliopis-

tossa opetetaan välimiesmenettelyä ja prosessioikeutta; sovittelun opetusta 

ei ole sellaisenaan tarjolla.

6. Pitäisikö sovittelua  
ylipäätään opettaa yliopistossa?

Kuten edellä todettiin, sovittelu on prosessi, jossa noudatetaan eri periaattei-

ta ja päätöksenteon rationalisointimenetelmiä kuin perinteisessä prosessissa. 

Lisäksi sovittelussa on monia tekijöitä, jotka eivät ole oikeudellisia. Kommu-

nikaatio osapuolten välillä on keskeisessä asemassa, mikä tarkoittaa sitä, että 

psykologisella ulottuvuudella on suuri merkitys. Kuten konfliktinhallinnan 

kohdalla, myös sovittelun kohdalla voidaan siis pohtia, pitäisikö sovittelua 

ylipäätään opettaa yliopistoissa. On kysyttävä, onko sovittelu käytännön tai-

to, jonka oppii työelämässä, vai onko olemassa sovittelun teoriaa, jota olisi 

hyödyllistä opettaa yliopistossa.

Sovittelusta on todettava, että se on monin paikoin käytännön taito, jota 

voi oppia ja harjoitella. On myös huomattava, että ei ole yhteisymmärrystä 

sovittelun määritelmästä, vaan kyseessä on pikemminkin erilaisia sovittelu-

malleja ja sovittelun eri soveltamisaloja.34 Sovittelua ei käytetä vain oikeu-

dellistuneissa konflikteissa, vaan monialaisesti. Suomessa on esimerkiksi 

naapuruussovittelua, työyhteisösovittelua, koulusovittelua ja myös perheso-

vittelua. Sovittelun käytännön taitoihin kuuluvat vuorovaikutus osapuolten 

kanssa, aktiivinen kuuntelu, kysymysten esittäminen ja myös prosessijohto. 

Näitä malleja ja sovittelutaitoja opetetaan yliopistojen ulkopuolella erilaisilla 

kursseilla. Tuomioistuimilla ja asianajajaliitoilla on omia kursseja riita-asi-

oiden sovittelijoiden kouluttamiseksi. Käytäntöön suuntautuvan opetuksen 

vaarana on, että se johtaa siihen, mitä kirjallisuudessa kutsutaan maallikko-

teorioiksi. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokainen sovittelija luo 

ajan mittaan oman teoriansa ja soveltaa sitä myös käytännössä. Pahimmassa 

34.  Ervasti Kaijus: Past, present and future of mediation in Nordic Countries teoksessa Nylund 
Anna, Ervasti Kaijus ja Lin Adrian (toim.) 2017 s. 225.
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tapauksessa käytäntökeskeinen koulutus johtaa käytäntöihin, jotka poikke-

avat suuresti opetetusta ja teoreettisesta sovittelumallista ja loukkaavat so-

vittelun perusperiaatteita.

Viime vuosikymmenien aikana on syntynyt useita teoreettisia sovitte-

lumalleja. Riita-asioiden sovittelussa laajasti käytetty ongelmakeskeinen 

malli perustuu Harvardin neuvotteluprojektin (Harvard Negotiation Pro-

ject) neuvotteluteoriaan, jota William Ury, Roger Fisher ja Bruce Patton ke-

hittivät 1980-luvulta lähtien. 35 Malli on laajasti tunnustettu ja sitä on myös 

todettu toimivaksi käytännössä. Rikosasioiden sovittelu puolestaan perus-

tuu restoratiivisen oikeuden teoriaan.36 Sovittelun taustateoriat vaikuttavat 

sovittelun perusoletuksiin. Ongelmakeskeisessä mallissa lähtökohtana on 

kaksi tasavertaista neuvottelukumppania, jotka neuvottelevat ratkaisusta 

sovittelijan avulla, kun taas rikosasioiden sovittelu perustuu rikoksentekijä–

uhri-asetelmaan. Sen lisäksi on esimerkiksi transformatiivinen sovittelumal-

li, narratiivinen sovittelumalli ja myös terapeuttisia sovittelumalleja, joiden 

taustateoriat ja aatemaailma vaikuttavat siihen, miten konfliktit nähdään ja 

menettely toteutetaan.37 

Teoreettisen lähtökohdan lisäksi riita-asioiden sovittelussa on nouda-

tettava oikeudellisia reunaehtoja, joissa määrätään muun muassa, että so-

vittelijan on oltava puolueeton ja koulutettu sovitteluun. Tuomioistuimen 

ulkopuolisessa riita-asioiden sovittelussa osapuolten on lisäksi sovittava 

sovittelun ehdoista ennen prosessin aloittamista.38 Sovittelussa, jonka ta-

voitteena on konfliktin ratkaiseminen oikeudellisesti sitovasti ja johon liittyy 

oikeudellisia elementtejä (ja jonka lopputulos, sovinto, on osapuolten pyyn-

nöstä täytäntöönpanokelpoinen), tulee välttää maallikkoteorioiden kehit-

tämistä. Oikeusturvan vuoksi on olennaista, että sovittelussa noudatetaan 

tiettyä tunnistettavaa mallia, joka on testattu oikeudellistuneiden konflikti-

en osalta. Sen varmistamiseksi on tärkeää, että sovittelija tuntee käytännön 

taitojen lisäksi sovittelun teoreettiset ja oikeudelliset lähtökohdat ja siihen 

liittyvät teoriat ja periaatteet.

Seuraava kysymys on, pitäisikö sovittelu sisällyttää oikeustieteellisen tie-

dekunnan opetussuunnitelmaan vai olisiko sovittelua parempi opettaa jos-

sakin muussa tiedekunnassa. OTM-tutkinto on tutkinto, joka tarjoaa kelpoi-

35.  Roger Fisher, William L. Ury and Bruce Patton: Getting to yes. 
36.  Elonheimo Henrik: Restoratiivinen oikeus ja suomalainen sovittelu. Oikeus 2/2004 s. 179.
37.  Alberstein Michal:  Forms of Mediation and Law. Cultures of Dispute Resolution. Ohio 
State Journal of Dispute Resolution 2008 s. 340.
38.  Hietanen-Kunwald: Sovitteluoikeutta vai sovittelua ja oikeutta DL 3/2019 s. 312.
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suuden tuomarin virkaan ja se on myös edellytys asianajajaksi tulemiselle. 

Sovittelujen lukumäärä on lisääntynyt tuomioistuimissa jo useamman vuo-

den ajan. Vuosittain, huomattava määrä tuomareita koulutetaan sovittelijoiksi. 

Tuomioistuinten lisäksi asianajajaliitto tarjoaa sovittelua. Kehitys vaikuttaa 

asianajajien ja lakimiesten rooliin. Myös asianajajien on osapuolten edusta-

jina opittava, miten he voivat parhaiten tukea ja neuvoa asiakkaitaan sovit-

telussa. Heidän pitäisi myös pystyä tunnistamaan, milloin sovittelun perus-

periaatteita loukataan ja ymmärtämään, mitkä ovat sopimuksen tekemisen 

edellytykset. Asianajajat ja lakimiehet voivat itse toimia sovittelijoina, joten 

sovittelun teoreettisten periaatteiden tuntemus on myös siitä syystä tärkeää.

Myös rajat ylittävissä menettelyissä on havaittavissa trendi kohti sovitte-

lua. Global Pound -konferenssin laatimassa kyselyssä (2018) osallistujat olivat 

laajalti yhtä mieltä siitä, että yrityksiä olisi kannustettava käyttämään vaihto-

ehtoisia riidanratkaisukeinoja.39 Niin ikään World Commerce and Contrac-

ting (WorldCC), suuri kansainvälinen järjestö, joka myös laatii kansainväli-

siä kauppasopimuksia koskevia standardeja, ehdottaa sopimusperiaatteita 

otettaviksi sopimusten riidanratkaisulausekkeeseen.40 Sovittelun kasvavan 

suosion myötä kansainvälisesti toimivat lakimiehet kohtaavat yhä useammin 

sovitteluun riidanratkaisukeinona. Tämän kehityksen valossa sovittelun si-

sällyttäminen OTM-koulutusohjelmaan on ajankohtaista.

Suomalaisessa yhteiskunnassa kiinnostus sovittelua kohtaan kasvaa 

myös riita-asioiden sovittelun ulkopuolella. Parhaillaan sovittelun eri so-

veltamisaloista ja sen kehittämismahdollisuuksista on tekeillä laaja selvitys.41 

Tässäkin yhteydessä herää kysymys, mitä prosessioikeus – tai pikemminkin 

sen opetus – voi tehdä vastatakseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Myös 

tässä yhteydessä prosessioikeus (laajemmassa merkityksessä) voi toimia 

edelläkävijänä ja tukea kehitystä sekä teoreettisilla malleilla että menettely-

jen koulutuksessa ja esim. sovittelujen evaluoinnissa. Monet näistä konflik-

teista ovat myöhempien oikeudellisten konfliktien esivaiheita. Lisäksi näillä 

aloilla nousee esiin myös prosessioikeudelle tyypillisiä kysymyksiä. Miten 

39.   Herbert Smith Freehills and PricewaterhouseCoopers: Global Pound Conference Series: 
Global Data Trends and Regional Differences. Report. International Mediation Institute 2018. 
https://imimediation.org/research/gpc/series-data-and-reports/ (haettu 21.3.2021) 
40.  World Commerce and Contracting (WorldCC): World Commerce and Contracting prin-
ciples 2021. https://www.worldcc.com/Resources/Content-Hub/View/ArticleId/9909/ (haettu 
22.3.2021).
41.  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta: Suomalaisen sovittelun tila ja mahdolli-
suudet (SUSTIMA) haettu https://tietokayttoon.fi/-/suomalaisen-sovittelun-tila-ja-mahdol-
lisuudet-sustima- (haettu 28.5.2021)

https://tietokayttoon.fi/-/suomalaisen-sovittelun-tila-ja-mahdollisuudet-sustima-
https://tietokayttoon.fi/-/suomalaisen-sovittelun-tila-ja-mahdollisuudet-sustima-
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konflikti ratkaistaan ja mikä on oikeudenmukaista ja hyväksyttävää kysei-

sessä tapauksessa?

Lopuksi pohdin lyhyesti sitä, miten sovittelua pitäisi opettaa. On selvää, 

että sovittelua ei voida opettaa pelkästään oikeustieteen näkökulmasta, sillä 

sovittelu, kuten konfliktitkin, ovat luonteeltaan monitieteellisiä. Monitieteel-

lisyydestä seuraa, että prosessioikeuden ja sopimusoikeuden perusteiden 

lisäksi on opetettava muitakin aiheita. Tähän sisältyy teorioita konfliktien 

luonteesta, synnystä ja ratkaisemisesta, konfliktienhallintaa, sovittelua, kom-

munikaatiota, psykologiaa ja oikeudenmukaisuutta koskevia teorioita. Sovit-

telu on monitieteellistä ja sillä on sekä teoreettinen että käytännöllinen puo-

li. Tämä pätee kuitenkin myös oikeudenkäynteihin ja välimiesmenettelyyn.

Ennen kuin mietitään koulutuksen sisältöä ja muotoa, on pohdittava, mi-

kä on koulutuksen tarkoitus. Yliopiston tehtävänä ei ole kouluttaa sovitteli-

joita, vaan tämä tapahtuu työelämässä. Koulutuksen tarkoituksena on ke-

hittää ymmärrystä konfliktien eri muodoista ja niiden ratkaisemisesta sekä 

antaa kattava käsitys sovittelusta, sen periaatteista ja sovittelun oikeuden-

mukaisuuskäsitteistä. On myös tärkeää, että opiskelija ymmärtää oikeudelli-

sen ulottuvuuden eli sovitteluoikeuden ja oikeuden roolin sovittelussa. Kou-

lutuksen jälkeen opiskelijan tulisi tuntea oikeudellisten perusteiden lisäksi 

sovittelun tärkeimmät teoriat ja kyetä tarkastelemaan sovittelua kriittisesti. 

Mielestäni on myös tärkeää, että oikeustieteen opiskelijat saavat käsityksen 

siitä, miten sovittelussa menetellään – opetuksen olisi hyvä sisältää teorian 

lisäksi myös käytännön harjoituksia ja simulaatioita, joissa opiskelija voi itse 

kokeilla joitakin perustaitoja.

On selvää, että sovittelua ei voida opettaa pelkästään luennoimalla. Kon-

fliktien hallintaa ja sovittelua olisi siksi opetettava yhdistämällä teoreettisia 

luentoja, ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia pienryhmissä; Se on parhaim-

millaan monitieteellinen.

7. Tavoitteet muuttuvat, prosessit pysyvät

Prosessioikeus on monipuolinen aihe, joka antaa tilaa hyvin erilaisille näkö-

kulmille. Se on aihe, joka tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille tutkijoille – niille, 

jotka liikkuvat enemmän muodollisella, analyyttisellä tasolla, ja niille, jotka 

etsivät vastauksia yhteiskunnan laajempaan kehitykseen. Se on oppiaine, jos-

ta voi olla ylpeä, koska siinä voidaan käsitellä yhteiskunnan peruskysymyk-
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siä sekä tutkia ja kehittää menettelyllisiä ratkaisuja eri ongelmiin. Juuri tämä 

prosessioikeuden näkökulma on yhä tärkeämpi aikana, jolloin maailma ja 

oikeudelliset trendit muuttuvat nopeasti.

Olen onnekas, että olen löytänyt Helsingin yliopistosta edistyksellisen 

ympäristön. Ympäristön, jossa prosessioikeus on väitöskirjatyöni ohjaajan 

professori Risto Koulun johdolla irtautunut muodollisesta olemuksestaan 

ja siirtynyt konfliktinhallinnan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Hänen 

näkemyksensä on antanut minulle mahdollisuuden toteuttaa omia ajatuksia-

ni prosessioikeuden puitteissa ja kehittää identiteettiäni ”prosessioikeuden 

tutkijana” klassisen prosessioikeuden ulkopuolella.

Toivon, että prosessioikeus jatkaa tätä kehityssuuntaa ja uusien mahdol-

lisuuksien hyödyntämistä lähestymistavalla, jossa otetaan paremmin huo-

mioon riitojen ennaltaehkäisy, väliintulo konfliktin matalammilla eskaloitu-

mistasoilla sekä käyttäjäkeskeinen konfliktinhallinta (user-centered dispute 

systems design).
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1. Oikeustieteen opiskelua Turussa 1960-luvulla

Ensimmäiset omakohtaiset muistikuvani prosessioikeudesta sekä juridiikas-

ta ja lainkäytöstä yleisemminkin ovat 1960-luvulta. Aloitin opiskeluni Turun 

yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 1965. Opiskelupaikan ja 

oppiaineen valintaani vaikutti kiinnostuksen lisäksi paljolti se, että Turkuun 

oli muutama vuosi aikaisemmin perustettu maamme toinen oikeustieteel-

linen tiedekunta.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen suoritin ensin asevelvollisuuteni ja loppu-

ajan siitä yliopistonmäen vieressä Turun vanhalla kasarmialueella, jossa ny-

kyään sijaitsee oikeustieteiden talo Calonia. Siihen aikaan oikeustieteelliseen 

pääsi suoraan, jos oli tietty määrä puoltoääniä ylioppilaskirjoituksissa. Kun 

minulla sattui olemaan vaadittu määrä puoltoääniä, saapastelin eräällä ruo-

katauolla ylös yliopistonmäelle ilmoittautumaan oikikseen. Asia oli sillä selvä. 

Minulla on se käsitys, etten olisi selvinnyt pääsykokeista, jos niitä olisi koh-

daltani vaadittu. Eihän armeijassa olisi ollut edes aikaa valmistautua niihin.

Opiskeluvuodet Turussa tuntuivat ihan mukavilta ainakin armeijaan ja 

kouluun verrattuina – kai se oli paljolti samanhenkinen kaveripiiri ja akatee-

minen vapaus, jotka siinä viehättivät. Oikeustieteen opiskelijajoukko oli vielä 

tuohon aikaan hyvin miesvaltaista; meidän vuosiluokastamme vain neljän-

nes oli naisia. Nykyisin suhde on muuttunut lähes päinvastaiseksi.

Turun oikeustieteellisen opiskelijayhteisön etuna oli kohtuullisen pieni 

koko, minkä ansiosta lähes kaikki saman vuosikurssin opiskelijat tunsivat 

toisensa ja enimmäkseen muidenkin vuosikurssien opiskelijoita. Koska tie-

dekunta oli aloittanut vasta kolme vuotta aikaisemmin, ei sieltä juuri oltu 

ehditty aikaisemmin valmistuakaan. Harvinaisena poikkeuksena on kuiten-

kin mainittava Hannu Tapani Klami, joka oli syntynyt samana vuonna kuin 

minäkin mutta oli oikeustieteen lisensiaatti jo silloin kun aloitin opintoni. 
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Hän oli päässyt ylioppilaaksi 16-vuotiaana ja lukenut sen jälkeen kolmessa 

vuodessa saman tien lisensiaatiksi. Klami toimi sittemmin yleisen oikeustie-

teen professorina Turussa, Uppsalassa ja Helsingissä.

Opiskelu oli tuohon aikaan paljolti luennoilla istumista ja tentteihin pänt-

täämistä. Prosessioikeus ei kuulunut varsinaisesti suosikkiaineisiini, mutta 

pidin kyllä esimerkiksi oikeustapausharjoituksista ja käytännön kursseis-

ta sekä arvostin lain pysyvyyttä ja oikeudenkäyntimenettelyn kansanomai-

suutta. Jo koulussa oli opetettu kunnioittamaan maaherra Wibeliuksen lau-

sumaa: ”Mut laki, ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää.” Myöhemmin 

tulin huomaamaan, ettei tämä lausahdus nopeasti muuttuvissa oloissa aina 

pidä paikkaansa.

Prosessioikeudessa ei Turussa ollut tuolloin vakinaista professoria, ei-

kä itse asiassa ollut myöhemminkään ennen kuin minut nimitettiin siihen 

1990-luvun alussa. Ensimmäisenä prosessioikeutta Turussa opetti vuosina 

1963 ja 1964 Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori Tauno Ellilä 

oman toimensa ohessa.1 Kalevi Ellilän kertoman perimätiedon mukaan hä-

nen isänsä oli joutunut silmälääkärinsä suosituksesta lopettamaan Turussa 

käynnit saatuaan junassa silmätulehduksia vedon takia. Kahden suuritöisen 

professuurin hoidon eri paikkakunnilla on täytynyt olla varsin vaativaa ja ras-

kasta. Omana opiskeluaikanani 1960-luvun lopulla prosessioikeutta Turussa 

opettivat – niin ikään omien toimiensa ohessa – Jorma S. Aalto ja Jouko Halila.

Prosessioikeuden tenttikirjallisuus koostui tuohon aikaan pääosin pro-

fessori Tauno Tirkkosen kirjoista Suomen siviili- ja rikosprosessioikeudes-

ta, jotka osittain säilyivät tenttikirjoina Turussa 1990-luvun alkuun saakka. 

Myös Ellilän kirjat ”Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano” ja ”Ulosotto-oikeu-

den yleiset opit” olivat mukana opetuksessa”. Myöhemmin työskennellessäni 

oikeuslaitoksessa hankin kyseisen Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano -kirjan 

uusimman painoksen (1976).2 Pidin Ellilän käytännönläheisestä tutkimusta-

vasta ja selkeästä esitystyylistä.

Suoritin opintoni melko nopeasti, kolmessa vuodessa, vaikka opiskelun 

ohessa kävin erilaisissa opiskelijatapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tapahtumia 

järjestivät lähinnä osakunnat, joista itse kuuluin Sata-Hämäläiseen osakun-

1.  Turun yliopiston arkistonhoitajalta saamani tiedon mukaan Ellilä määrättiin muun muassa 
18.12.1963 hoitamaan avoinna ollutta prosessioikeuden professorin virkaa siten, että hän luen-
noi joka toinen viikko ja piti prosessioikeudellisia oikeustapausharjoituksia.
2.  Tauno Ellilä: Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano. Prosessioikeutta oikeustapausten valossa. 
Kolmas, uusittu painos. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo – Helsinki 1976. Kyseinen pai-
nos julkaistiin Ellilän kuoleman jälkeen. Teoksen oikoluku ja eräät uusimman lainsäädännön 
aiheuttamat tarkistukset suoritettiin Helsingin yliopiston prosessioikeuden laitoksella.
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taan. Oppiainejärjestöjen toiminta suhteessa osakuntiin ei ollut niin laajaa 

kuin nykyisin. Oikeustieteen oppiainejärjestöllä Lexillä ei ollut vielä omaa 

kerhohuonetta, mutta muistelen sen hankinnan olleen jo tuolloin vireillä. 

Opiskelijaliikkeen radikalisoitumisestakin oli jo viitteitä, esimerkiksi Vietna-

min sotaa vastustaneet mielenilmaisut, mutta varsinaisesti se tapahtui vasta 

sen jälkeen, kun olin lähtenyt yliopistolta.

2. Ensimmäiset lakialan  
työtehtävät 1960-luvun lopulla

Ensimmäiset kosketukseni lakialan työelämään sain toimiessani kesäval-

lesmannina Vaalassa Oulun läänissä vuosina 1967 ja 1968 vakinaisen ni-

mismiehen vuosilomien aikana. Työ oli lähinnä erilaisten lupalappujen ja 

todistusten kirjoittamista sekä partiointia ja tarkastuksia poliisien kanssa. 

Varsinaisten virkatehtävien lisäksi laadin myös asiakirjoja, esimerkiksi kaup-

pakirjoja, joista sain hiemaan lisäansioita.

Valmistuttuani oikeustieteen kandidaatiksi pääsin heti syksyllä 1968 aus-

kultoimaan Kuusamon tuomiokuntaan Koillismaalle, kun sinne alkuaan 

valittu oli peruuttanut tulonsa. Siellä notaarien tehtäviin kuuluivat lähinnä 

lainhuuto- ja muiden hakemusasioiden tarkastaminen ja pöytäkirjojen kir-

joittaminen sekä memorialistina eli pöytäkirjanpitäjänä toimiminen käräjillä 

puheenjohtajan apuna. Memoriaalipöytäkirjat kirjoitettiin käsin ruutupape-

rille eli konsepteille, joista varsinaiset pöytäkirjat sitten kirjoitettiin koneilla 

puhtaiksi.

Ensimmäisiä työtehtäviäni notaarina oli toimiminen memorialistina uk-

kotuomarin eli kihlakunnantuomari Pekka Leppäsaajon apuna heti syyskärä-

jien ensimmäisenä päivänä. Samalla se oli tilaisuus esittäytyä lautamiehille 

ja paikallisille lakiasioita hoitaville henkilöille.

Käräjien alkajaisiksi pappi toimitti tuolloisten säädösten mukaisestikärä-

jäjumalanpalveluksen, jota paikalle saapunut käräjäkansakin komennettiin 

kuulemaan. Leppäsaajo pyysi minua hakemaan virsikirjoja eteisen lakkihyl-

lyltä. En kuitenkaan löytänyt sieltä päähineiden joukosta yhtäkään virsikirjaa. 

Jouduin palattuani ilmoittamaan puheenjohtajalle kaikkien kuullen, ettei 

siellä mitään virsikirjoja ole. Leppäsaajo vain ihmetteli ääneen, että kuka 

hiivatti on juljennut varastaa virsikirjan käräjätalon eteisestä. Pappi piti naa-

mansa peruslukemilla, mutta yleisön joukosta kuului äänekästä hörähtelyä.
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Virsikirjojen puute ei kuitenkaan toimitusta pahemmin haitannut, vaan 

lautamiehetkin, joista monet olivat lestadiolaisia ja kaikki miehiä, veisasivat 

voimallisesti ulkomuistista. Pappi saarnassaan kehotti riitapukareita sovin-

toon ja väärin tehneitä synnintuntoon sekä muistutti, ettei esivalta miek-

kaansa turhaan kanna. Sovintoja tuomioistuimissa pyrittiin siis tuolloinkin 

edistämään, vaikkakin sovintomenettelyn muodot ovat niistä ajoista muut-

tuneet. Kadoksissa olleet virsikirjat löytyivät myöhemmin komerosta, jonne 

siivooja oli ne siirtänyt.

Käsittelemistäni lainhuutoasioista suuritöisin taisi olla lainhuudon 

myöntäminen voimalaitosyhtiölle Kuusamon koskiosuuksiin. Osuuksia ai-

kaisemmin omistaneita tilallisia, joilta yhtiö oli niitä eri tavoin hankkinut, oli 

nimittäin varsin suuri määrä. Onneksi luonnonkauniit kosket jäivät sitten 

kuitenkin rakentamatta. Hankaluuksia aiheuttivat myös jakamatta jääneet 

vanhat perikunnat, joiden jäsenistä jotkut olivat aikoja sitten muuttaneet 

Amerikkaan tai loikanneet Neuvostoliittoon niin ettei heistä oltu sittemmin 

saatu tietoa.

Notaarin töiden ohella opettelin muun muassa konekirjoituksen kym-

mensormijärjestelmällä ja ostin matkakirjoituskoneen käräjäjuttujeni 

puhtaaksikirjoittamista varten, molemmat tärkeitä avuja myöhemmässä 

tutkimustyössäni.

Auskultointiaikanani en ikäni vuoksi päässyt vielä istumaan käräjiä, vaan 

kävin ne myöhemmin istumassa täytettyäni tuolloin vaaditun 25 vuoden iän.

3. Oikeuslaitoksen palveluksessa  
1970- ja 1980-luvuilla

Ensimmäinen työpaikkani heti notaariajan jälkeen oli Oulun lääninhallituk-

sen esittelijänä, jossa tehtäviini kuuluivat muun muassa silloiseen Liinamaa-

sopimukseen perustuneet hintavalvonta-asiat sekä erilaisia sosiaaliapu- ja 

korvausasioita koskeneet valitukset. Nykyään tämän kaltaisia asioita käsitel-

lään joko aluehallintovirastoissa tai hallinto-oikeuksissa.

Lomapäivinäni kävin istumassa käräjiä Kuusamossa, Suomussalmella ja 

Taivalkoskella. Apunani memorialistina oli tuomiokunnan notaari. Syyttäji-

nä toimivat paikkakuntien nimismiehet tai apulaisnimismiehet. Kuusamos-

sa oli tuolloin vain yksi asianajaja mutta monia asioitsijoita. Lisäksi jotkut 

virkamiehet hoitivat lakiasioita oman toimensa ohella. Useat asianosaiset 
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saapuivat oikeuteen ilman avustajaa, mistä aiheutui joskus haasteita pu-

heenjohtajalle. Lautamiehet olivat hyvänä apuna varsinkin erityistä paikal-

listuntemusta vaatineissa asioissa. Lautamiesten lukumäärää oli alennettu 

vuonna 1969 siten, että kihlakunnanoikeus oli tuomionvoipa silloin, kun lau-

takunnassa oli vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Pöytäkirjat kirjoitin puhtaaksi kotona Oulussa. Mallia otin Erik Gaddin 

kirjasta ”Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjat”. Kirjoittamani pöytäkirjat lähetin 

Kuusamoon, jossa kihlakunnantuomarin palkkaamat konekirjoittajat tekivät 

niistä asianosaisten tilaamat pöytäkirjanotteet.

Lääninhallituksesta siirryin 1971 sihteeriksi Pohjois-Suomen vesioikeu-

teen, jonka kanslia sijaitsi niin ikään Oulussa. Lisäksi toimin lisäjäsenenä 

joissakin raastuvanoikeuden istunnoissa ja oikeusopin sivutoimisena opet-

tajana kauppaopistolla. Sitä kautta sain ensikosketuksen opetustyöhön.

Vesiasioiden erityistuomioistuimina toimineet vesioikeudet olivat aloit-

taneet toimintansa vuonna 1962, jolloin ne korvasivat aikaisemmat vesistö-

toimikunnat. Vesiasioita käsiteltiin vesioikeuksissa hakemus-, riita-, rikos- 

tai valitus- taikka virka-apuasioina. Vesioikeuden kokoonpanoon kuuluivat 

tuolloin lainoppinut vesioikeustuomari puheenjohtajana ja kaksi vesioike-

usinsinööriä. Myöhemmin kokoonpanoon lisättiin myös vesioikeuslimno-

logi. Sihteerin tehtävänä oli valmistella asiaa ja tehdä päätösehdotus asian 

ratkaisseelle kokoonpanolle. Käytännössä sihteeri toimi samalla asian esit-

telijänä. Lisäksi sihteeri piti pöytäkirjaa katselmuksissa, joissa voitiin myös 

kuulla asianosaisia.

Erityispiirteenä Pohjois-Suomen vesioikeudessa olivat suuret voimalaitos- 

ja tekojärviasiat, joissa oli runsaasti asianosaisia ja vahingonkärsijöitä. Ehdin 

olla sihteerinä Kemijokeen viimeksi rakennetun Taivalkosken voimalaitok-

sen lupa-asiassa. Ennen rakennustöiden alkamista kävimme katsomassa va-

paana kuohunutta koskea. Muidenkin voimalaitosten osalta oli hoidettavana 

korvauksia ja jälkitarkastuksia. Esimerkiksi Lokan ja Porttipahdan tekojärvet 

katsastimme moottoriveneistä. Laskin myöhemmin, että Oulussa asuessani 

olin käynyt jokaisessa Oulun ja Lapin läänien noin 50 kunnassa.

Vesioikeudessa tehtiin siis kansantalouden sekä ihmisten oikeusturvan 

ja toimeentulon kannalta merkittävää työtä. Puutteina jälkikäteen arvioi-

den voidaan pitää sitä, ettei luontoarvojen merkitystä otettu päätöksenteossa 

riittävästi huomioon ja että yhteydet isäntiin olivat joskus liiankin läheisiä. 

Ilmeisesti tämän tyyppistä yhteydenpitoa oli myöhemminkin, koska niitä 
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selviteltiin ja niistä kerrottiin julkisuudessa sittemmin1990-luvulla. Tässä 

kohden lienee aihetta tarkentaa, että havaitsemani läheisyys koski ainoas-

taan omaa osastoani. Muissa osastoissa ja vesioikeuksissa voimalaitosasioita 

ei tietääkseni käsiteltykään. Itseltänikin yhteiset tilaisuudet jäivät jokseenkin 

vähäisiksi, kun ravintoloiden salin puoleiset näkymät vaikuttivat kabinetteja 

kiinnostavammilta. Meno Pohjoisessa oli sodan jälkeen villiä.

Vesioikeudet lakkautettiin sittemmin vuoden 2000 ympäristönsuojelun 

ja vesilainsäädännön uudistuksessa ja pääosa niiden tehtävistä siirrettiin uu-

sille ympäristölupavirastoille. Vesioikeudelliset riita- ja rikosasiat siirrettiin 

yleisten tuomioistuinten toimivaltaan.

Paluumatkallani kesälomalta 1972 huomasin huoltoaseman kahviossa 

lukemastani lehdestä ilmoituksen, jossa Vaasan hovioikeuteen perustettuun 

uuteen jaostoon haettiin esittelijöitä. Laitoin siihen hakemuksen, ja pääsin 

siirtymään syksyllä 1972 hovioikeuteen Vaasaan. Hovioikeuden presidentti-

nä oli tuolloin Paavo Alkio, joka kuitenkin siirtyi pian eläkkeelle. Alkiolla on 

laajahko oikeustieteellinen tuotanto; hän on muun muassa suomentanut ja 

ajantasaistanut Bertil Sjöströmin teoksen Muodollisesta prosessinjohdosta 

alioikeudessa.3 Professori Tauno Ellilä osallistui Alkion läksiäisiin.

Hovioikeudessa esittelin aluksi tavallisia riita- ja rikosasioita. Istunnot 

aloitettiin tuon aikaisen tavan mukaisesti kello 11, mikä sopi minulle mai-

niosti. Istunnon alussa esittelijä kertasi suullisesti pääkohdat laatimastaan 

kirjallisesta päätösehdotuksesta, joka oli jaettu etukäteen kokoonpanon jä-

senille. Eräässä jutussa ilmenneen prosessuaalisen ongelman osalta minua 

kummastutti, kun neuvokset viittasivat Tirkkosen sijasta Wreden toisenlai-

seen kantaan. Huomasin, että tuomarit eivät helposti vaihda tuttuja lähde-

teoksiaan uudempiin. Kyseinen Rabbe Axel Wrede (1851–1938) oli ollut Hel-

singin yliopiston siviilioikeuden professori, mutta hän oli perehtynyt myös 

prosessioikeuteen ja kirjoittanut useita sittemmin suomennettuja prosessi-

oikeudellisia teoksia.4

Hovioikeudessa siirryin pian esittelijäksi vesiylioikeuteen, joka toimi Vaa-

san hovioikeuden yhteydessä. Muutoksenhaku vesioikeuksista oli järjestetty 

kaksihaaraiseksi siten, että asian laadusta riippuen osaan ratkaisuista haet-

tiin muutosta vesiylioikeudelta ja osaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Vesiylioikeudelta haettiin muutosta vesioikeuden päätökseen riita-, rikos-, 

3.  Bertil Sjöström: Muodollisesta prosessinjohdosta alioikeudessa tavallisissa riita- ja rikosa-
sioissa Suomen oikeuden mukaan. Suomentanut ja muuttuneen lainsäädännön aiheuttamin 
huomautuksin ja lisäyksin varustanut Paavo Alkio. Turku 1948.
4.  Ks. tästä jäljempänä luvussa 9.
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valitus- ja alistusasiassa sekä yksinomaan korvausten suorittamista koske-

vissa hakemusasioissa ja eräissä muissakin hakemusasioissa. Lisäksi korkein 

hallinto-oikeus siirsi sinne saatetut muutoksenhaut korvauskysymysten osal-

ta vesiylioikeuden käsiteltäväksi.

Vesiasioiden muutoksenhakujärjestelmän kaksihaaraisuus johtui siitä, 

että oli haluttu ohjata muutoksenhaku vesioikeuden päätöksistä silloisen hal-

litusmuodon määräysten mukaisesti ”oikeusasioissa” vesiylioikeuden kautta 

korkeimpaan oikeuteen ja ”hallinto-oikeudellisissa valitusasioissa” korkeim-

paan hallinto-oikeuteen. Aikaansaatua muutoksenhakujärjestelmää ei kui-

tenkaan voida pitää onnistuneena. Suurimmat haittatekijät johtuivat siitä, 

että järjestelmä jo sinänsä aiheutti juttujen pitkittymistä ja kahdenkertaista 

työtä. Vesioikeudet sittemmin korvanneiden ympäristölupavirastojen pää-

töksiin haetaankin nykyisin muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Vesiasioi-

den käsittelyn hitaus oli kuitenkin vallinnut jo ennen silloista vesioikeusjär-

jestelmää. Sen vuoksi oli tullut yleiseksi tavaksi panna yritys lainvastaisesti 

toimeen jo ennen kuin siihen oli saatu säädetty lupa.

Esittelijän toimen ohella hoidin sivutoimisesti joitakin asianajojuttuja ja 

toimin Vaasan kaupunginviskaalin ja sosiaaliasianajajan kesälomansijaise-

na. Siihen aikaan Vaasan raastuvanoikeudessa oli vain yksi syyttäjä, jonka 

työmäärä oli melkoinen. Tein parhaani mukaan myös syyttämättäjättämis-

päätöksiä, mutta niiden edellytykset olivat nykyistä tiukemmat. Parhaim-

pina (tai pahimpina) päivinä käsittelimme oikeudessa nelisenkymmentä 

juttua. Syyttäjän ei tarvinnut osallistua käsittelyyn paljoakaan sen enem-

pää kuin lukea syytekirjelmänsä ja nimetä todistajat. Roolini nimenomaan 

syyttäjänä ei ehkä selvinnyt kaikille syytetyillekään, koska myöhemmin eräs 

heistä pyysi minua puolustajakseen seuraavaan juttuunsa. Raastuvanoi-

keudessa annettiin ehdollisia tuomioita myös rattijuoppousjutuissa, kun 

hovioikeudessa niistä annettiin aina ehdottomia. En kuitenkaan katsonut 

tarpeelliseksi valittaa raastuvan rattijuoppoustuomioista, vaikka tiesin, et-

tä ne olisivat tulleet muuttuman hovioikeudessa. Kerrottiin, että tuomiois-

tuinten ankaraan linjaan olisi vaikuttanut presidentti Kekkosen julkisesti 

esittämä kehotus.

Joihinkin kaupunkeihin perustetut sosiaaliasianajajien toimistot olivat 

nykyisten oikeusaputoimistojen edeltäjiä, joissa hoidettiin maksutta vähä-

varaisten ihmisten asioita. Asiakkaistani muistan parhaiten eläkeasiassaan 

saapuneen närpiöläisen mummon, jonka puhe erosi aika paljon oppimasta-
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ni kouluruotsista. Asia saatiin kuitenkin selvitettyä ja hänellä oli mukanaan 

tarvittavat paperit, joihin tukeutuen tein hakemuksen eläkelaitokselle.

Kun vesiylioikeudessa käsitellyissä jutuissa oli usein laatikoittain asiakir-

joja, ilmoittauduin työväenopistossa iltaisin järjestetylle nopean lukemisen 

kurssille. Siellä opetettiin useita hyödyllisiä tekniikoita lukunopeuden paran-

tamiseksi. Huippuna oli presidentti Kennedyn tekniikka, jota käyttäen hän 

luki aamuisin 5–6 sanomalehteä. Siinä katse siirtyy ensin aukeaman vasem-

masta yläkulmasta oikeaan alakulmaan ja seuraavalla aukeamalla vastaavasti 

vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan. Aivan Kennedyn lukunopeu-

teen en ole yltänyt, mutta muutoin kurssista on ollut hyötyä myöhemmissä-

kin tehtävissäni.

Vuoden 1975 alussa siirryin taas esittelijäksi hovioikeuden riita- ja rikosa-

sioihin. Toimin myös apujäsenenä joissakin hovioikeuden kokoonpanoissa. 

Tuohon aikaan tuomiokuntiin perustettiin uusia käräjätuomarin virkoja, joi-

den myötä juristeille avautui uusia työpaikkoja. Itsekin hakeuduin hovioike-

udesta alioikeuksiin käräjätuomariksi, ensin Ikaalisten ja Pirkkalan ja vuoden 

1976 lopussa Piikkiön tuomiokuntaan, jonka tuomiopiiriin kuuluivat Turun 

ympäristökunnat ja jonka kanslia ja käräjäpaikka sijaitsivat Turussa. Palasin 

siis kahdeksan vuoden poissaolon jälkeen entiseen opiskelukaupunkiini. Yh-

tenä syynä tähän oli se, että olin aloittanut jatko-opinnot niin sanotulla mus-

talla kirjalla oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi, ja varsinkin 

lisensiaatintutkimuksen tekeminen oli helpompaa yliopistopaikkakunnalla. 

Myös puolisolleni järjestyi työpaikka Turusta.

Piikkiön tuomiokunnassa oli kihlakunnantuomarin lisäksi kolme käräjä-

tuomaria ja siellä auskultoi monia yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 

assistentteja, jotka sittemmin etenivät professoreiksi saakka. Keskustelut jut-

tuihin liittyneistä oikeusteoreettisista kysymyksistä olivat monesti antoisia.

Käräjäjutut saneltiin istuntojen jälkeen kaseteille, joista konekirjoitta-

jat kirjoittivat ne puhtaiksi. Tätä varten todistajien kertomukset piti kirjoit-

taa istunnossa käsin paperille, ja lukea siitä todistajalle vahvistusta varten. 

Minusta se tuntui hankalalta ja myöhempi käräjätapahtumiin palaaminen 

joskus vastenmieliseltäkin. Ikään kuin olisi joutunut istumaan käräjät kah-

teen kertaan. Sen vuoksi aloin sanella pöytäkirjat suoraan istunnossa, jolloin 

asianosaiset ja todistajat heti kuulivat missä muodossa heidän kertomuk-

sensa tulivat kirjatuiksi ja saivat samalla tilaisuuden selventää tai korjata 

kertomaansa.
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Piikkiön tuomiokunta oli pitkäaikaisin yhtenäinen työjaksoni samassa 

tuomioistuimessa. Siirryin sieltä keväällä 1982 alemman palkkausluokan 

hovioikeudenneuvokseksi Turun hovioikeuteen. Pääsin sinne valitettuani 

korkeimpaan oikeuteen hovioikeuden ehdollepanosta, jossa silloisen ta-

van mukaisesti oli tietysti esitetty paikalle omaan henkilökuntaan kuulu-

vaa. Eräs tuttavani kertoi myöhemmin osuneensa hovioikeuden kahvioon 

samana päivänä, kun nimitykseni oli tehty ja kuulemansa kiihkeän keskus-

telun vuoksi ihmetelleensä kovasti, mitä hirveää nyt oli tapahtunut. Itse en 

kuitenkaan kokenut mitään negatiivista suhtautumista ja olin saanut jopa 

ohjeen valittaa ehdollepanosta saman hovioikeuden vanhemmalta neuvok-

selta, joka oli hoitanut aikaisemmin kihlakunnantuomarin virkaa Piikkiön 

tuomiokunnassa. Käsittääkseni hovioikeuksissa haluttiin yleensäkin myön-

teisen työilmapiirin ylläpitämiseksi puoltaa nimitysehdotuksissa ensisijai-

sesti omia. Nykyisin ehdollepanon tuomarinvirkoihin tekee ulkopuolinen 

tuomarinvalintalautakunta.

Yleisesti ottaen hovioikeuden toiminta Turussa oli tuolloin samantapaista 

kuin Vaasassa kymmenen vuotta aiemmin. Menettely oli edelleen kirjallis-

ta ja suulliset käsittelyt olivat harvinaisia. Oma roolini oli kuitenkin tyystin 

erilainen. Kun aikaisemmin olin esitellyt asioita ratkaisevalle kokoonpanol-

le, nyt itse kuuluin asian ratkaisevaan kolmijäseniseen kokoonpanoon sen 

nuorimpana jäsenenä. Yleensä nuorimmalle jäsenelle kuului lausua ensiksi 

kantansa esittelijän ehdotukseen. Istunnon jälkeen päätösehdotus kiersi jä-

senillä tarkastettavana. Tässä vaiheessa jäsenet saattoivat vielä tehdä muu-

tosehdotuksia tai täydennyksiä konseptiin tai ilmoittaa eriävän kantansa. 

Monet esittelijät olivat jo varsin kokeneita juristeja, joiden päätösehdotuksia 

ei tarvinnut paljoakaan korjailla. Esimerkiksi nykyinen tasavallan presidentti 

Sauli Niinistö toimi osan aikaa esittelijänä samalla jaostolla.

Läsnäoloni hovioikeudessa jäi jälleen lyhytaikaiseksi, kun ennen pitkää 

sain sieltä virkavapauksia yliopiston professuurien sijaisuuksiin ja lainval-

mistelutehtäviin. Näistä lähemmin seuraavissa jaksoissa.

Ennen vakinaisen professuurin saamista ehdin vielä 1980-luvun lopulla 

toimia synnyinpaikkakunnallani Tyrvään tuomiokunnan kihlakunnantuoma-

rina, jonka kanslia sijaitsi vanhassa koulukaupungissani Vammalassa. Palasin 

siis tavallaan juurilleni. Käräjiä istuttiin Vammalan lisäksi Laviassa. Tuomio-

kunnassa oli lisäkseni yksi käräjätuomari ja tarpeellinen kansliahenkilökunta 

sekä kerrallaan kaksi notaaria. Syyttäjän tilat sijaitsivat nimismiehen kanslias-
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sa samassa virastotalossa. Vammalassa oli tuolloin kaksi asianajotoimistoa ja 

lisäksi lakiasiaintoimisto. Nykyään Vammala ja sen aikaisemmat ympäristö-

kunnat muodostavat yhdessä Sastamalan kaupungin, jossa vuosittain järjes-

tetään valtakunnallisesti tunnetut Vanhan kirjallisuuden päivät.

Käräjiä istuessani minua jossain määrin häiritsi takanani seinällä leijona-

vaakunan vierellä riippunut Suomen lippu, kun omissa mielikuvissani olin 

tottunut liittämään sen enemmänkin juhlapäiviin kuin arkiseen työhön. Toi-

mitutin lipun vaivihkaa varastoon säilytettäväksi.

Käräjäoikeuden lautakuntaan kuului edelleen vähintään viisi ja enintään 

seitsemän jäsentä. Sukupuolten tasa-arvo toteutui aikaisempaa paremmin, 

kun mukana oli useitakin naisia. Tosin Tyrväällä oli kuulunut yksi nainen 

lautakuntaan jo 1960-luvulla, mikä herätti muualla hämmästystä. Nykyisestä 

poiketen samat lautamiehet osallistuivat istuntoihin käräjistä toiseen ja tu-

livat aikaa myöten tutuiksi. Arvostin heidän mielipiteitään erityisesti erilai-

sissa kohtuusharkintaan sekä sopivien rangaistusten ja korvausten määriin 

liittyneissä kysymyksissä. Sen sijaa aikaisemmista työpaikoistani poiketen 

tunsin itsekin paikallisen olot, ehkä liiankin hyvin. Täydelleen tuonaikaiset 

lautakunnat eivät vastanneet väestön kokoonpanoa, koska erään kriitikon 

sanoin siellä istuivat pääasiassa ne maanviljelijät, eläkeläiset ja kotirouvat, 

joilla oli siihen parhaiten aikaa.

Tuolloisten säädösten mukaisesti ainoastaan yksimielisen lautakunnan 

päätös tuli vastoin puheenjohtajan kantaa kihlakunnanoikeuden päätök-

seksi. Tällaiset lautakuntapäätökset olivat käytännössä harvinaisia. Omalta 

auskultointiajaltani Kuusamosta muistan yhden tapauksen, jossa lautakunta 

vastoin kihlakunnantuomarin kantaa hylkäsi syytteen ympäristörikoksesta 

paikallista sahayrittäjää vastaan. Nyt Tyrväällä eräässä liikennerikosjutussa 

lautakunta oli valmis tuomitsemaan syytetyn syytteen mukaisesti varomat-

tomuudesta liikenteessä, kun minusta näyttö siinä olisi riittänyt ainoastaan 

liikennerikkomukseen. Todennäköisesti lautakunta oli oikeassa, mutta pe-

riaatteesta tai ehkä kokeakseni kerran tällaisenkin menettelyn, liitin lauta-

kunnan päätökseen eriävän mielipiteeni.

Kuljin Vammalassa Turusta käsin. Sinne ei kannattanut muuttaa vakinai-

sesti asumaan, koska Tyrvään tuomiokunta oli jo tuolloin oikeusministeriön 

lakkautuslistalla. Myös perheolomme puolsivat Turussa asumista, joten jäin 

odottamaan lopputulosta hakemukseeni Turun yliopiston prosessioikeuden 

professorin virkaan. Tästä enemmän jäljempänä.



87

Juridiikkaa ja käytänteitä seitsemältä vuosikymmeneltä

4. Jatko-opintoja työn ohessa
Vesiylioikeudessa toimiessani aloin suorittaa jo pitempään aikomiani jat-

ko-opintoja lisensiaatin tutkintoon. Jos kandidaatintutkinnon tentit olivat 

kohdaltani sujuneet nopeasti, niin lisensiaatintutkinnon sitäkin hitaammin, 

keskimäärin noin tentti vuodessa yleensä loma-ajalla tai sen jälkeen. Tentti-

kirjoista osan ostin, joitakin tilasin kaukolainaksi ja muutaman lainasin Vaa-

san hovioikeuden kirjastosta. Aluksi hallinto-oikeus kiinnosti eniten, mutta 

yleisen lainkäytön puolelle siirryttyäni suoritin laudaturtentit prosessioike-

udesta ja rikosoikeudesta. Jatko-opiskelu oli minulle eräänlainen harrastus 

tuomarintyön vastapainoksi, mutta toisaalta ajattelin, että siitä pitäisi olla 

jotain hyötyäkin käytännön työssä.

Lisensiaatintutkimukseni aiheeksi valitsin vesioikeuden ja yleisen alioi-

keuden asiallisen toimivallan, erityisesti oikeuskäytännön valossa. Aiheva-

lintaani lienee vaikuttanut paljolti se, että olin työskennellyt aikaisemmin 

vesioikeudessa ja vesiylioikeudessa ja sittemmin tuomarina alioikeuksis-

sa. Minulla oli siis omakohtaista kokemusta rajalinjan kummaltakin puo-

lelta. Omiin muistikuviini tutkimustani en kuitenkaan perustanut, vaan 

esimerkiksi kesälomallani 1976 keräsin laajahkon oikeustapausaineiston 

vesioikeuksista.

Alkuaan lisensiaatintutkimusta tehdessäni en ainakaan tietoisesti ajatel-

lut sen jälkeen enää jatkavani sillä alalla, vaan luulin jo saaneeni opiskelus-

ta tarpeekseni. Olin avioitunut ja tarkoitukseni oli saada normaalia työ- ja 

perhe-elämää häiritsevä asia pois päiväjärjestyksestä. Aihe alkoi kuitenkin 

siihen syvennyttyäni tuntua entistäkin kiinnostavammalta ja merkittäväm-

mältä. Julkisuudessa vesiasiat olivat tuohon aikaan laajan huomion kohteina 

(esimerkiksi Kemijoen kalakorvausasia ja Koijärven juttu), ja vireillä oli usei-

ta vesioikeusjärjestelmän muutoshankkeita. Aloin ajatella, että minulla voisi 

olla siitä jotain sanottavaa, joka kannattaisi saattaa julkisuuteen.

Ihan väitöskirjaa en heti tavoitellut, vaan valmistuttuani lisensiaatik-

si vuoden 1977 lopulla yritin aluksi päinvastoin tiivistää tutkimustani niin 

sanotuksi pitkäksi artikkeliksi, jota ajattelin julkaistavaksi esimerkiksi Oi-

keustiede – Jurisprudentia -aikakauskirjassa. Aineistoa ja kirjoitettavaa oli 

kuitenkin kertynyt enemmän kuin artikkeliin mahtui, ja sitä tuntui tulevan 

kaiken aikaa lisää. Sen jälkeen aloin laajentaa tutkimustani kirjan muotoon. 

Halusin kuitenkin pitää kiinni tieteellisestä esitystavasta, tulisi siitä sitten väi-

töskirjaa tai ei. Perehdyin lisää oikeusteoreettisiin kysymyksiin ja uusimpiin 
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väitöskirjoihin ja osallistuin joihinkin muun muassa Hannu Tapani Klamin 

johtamiin seminaareihin.

Kirjoitin väitöskirjaani työn ohella osittain kotona iltaisin tai Turun yli-

opiston kirjastossa, useimmiten lauantaisin. Joskus hain lisäaineistoa Helsin-

gistä ja Tukholmastakin. Paljon ei kuitenkaan tarvinnut matkustella, koska 

kaukolainaus toimi hyvin ja oli tuohon aikaan maksutonta. Eräässä vaiheessa 

minulla oli lainassa muun muassa vesilakikomitean laaja aineisto ja Kyös-

ti Haatajan arkisto, jälkimmäinen Oulun maakunta-arkistosta. Tukholman 

yliopiston kirjastosta sain kaukolainaksi vanhoja oikeushistoriallisia teoksia.

Muistiinpanot ja ensimmäiset luonnokset kirjoitin ensin lyijykynällä ruutu-

paperille. Niihin oli vielä helppo tehdä korjauksia ja lisäyksiä. Sen jälkeen puh-

taaksikirjoitin ne samalla matkakirjoituskoneella, jolla aikoinaan auskultoides-

sa olin kirjoittanut käräjäjuttuni. Ajoittain vaimoni Aulikki auttoi kirjoitustyössä, 

vaikka ei juristi ollutkaan. Kehittelimme tarpeen mukaan erilaisia tekniikoita 

korjausmerkintöihin. Vähäisiä korjauksia saattoi kirjoittaa rivien väliin. Joit-

tenkin rivien ja kappaleiden päälle liimasimme uuden paperipalan ja isompia 

lisäyksiä varten piti ottaa käyttöön a- ja b-sivuja. Tähän tapaan saimme kasaan 

ensimmäisen puhtaaksikirjoitetun sommitelman. Kun kopiokone oli tuohon 

aikaan jo keksitty, oli käsikirjoituksesta helppo monistuttaa lisäkappaleita.

Sitten olikin edessä sen selvittäminen, oliko siitä tekeleestä ainesta väi-

töskirjaksi. Turun yliopistolla sekä prosessi- että vesioikeutta hoidettiin sijai-

suuksin. Sen vuoksi kirjoitustyön edettyä aloin hakea ohjausta Helsingistä. 

Helsingin yliopiston prosessioikeuden professorina oli Jouko Halila, joka oli 

yhdessä Jorma S. Aallon kanssa hoitanut Turunkin professuuria opiskeluai-

kanani. Halila suositteli yhteydenottoa myös maa- ja vesioikeuden professo-

riin Veikko O. Hyvöseen, joka puolestaan antoi kirjoitukseni assistenttinsa lu-

ettavaksi. Tämä oli kirjoittanut varsin kriittisiä kommentteja kirjoituksestani, 

mutta piti sitä kehityskelpoisena. Yhteisessä palaverissamme Hyvönen sanoi 

olevansa tietysti samaa mieltä assistenttinsa kanssa ja kannusti jatkamaan.

Kesällä 1982 yli 600-liuskainen versio oli luettavana Halilalla. Hän suosit-

teli tekstin karsimista, antoi monia hyödyllisiä neuvoja ja varoitteli joistakin 

kohdista, joita voitiin lukea ”kuin piru Raamattua” tai jotka olivat ”liirumlaa-

rumia”. Jatkoinkin ohjeiden mukaisesti sikäli kuin kykenin, mutta toisaalta 

aineistoa ja kirjoitettavaa kertyi kaiken aikaa lisää. Kun alussa oli ollut han-

kalaa saada tutkimusaineistoa, olisi sitä loppuvaiheessa ollut tarjolla liiankin 

kanssa. Tämä lienee yleinen ongelma tutkimuksissa.
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Väitöskirjani kirjoitin lähes lopulliseen käsikirjoitukseen saakka tuoma-

rintyön ohessa. Sen vuoksi oikeuslaitoksen piiristä, esimiehiltäni ja kollegoil-

ta, saamani tuki oli tutkimustyön onnistumisen kannalta ratkaiseva. Syksystä 

1982 lukien sain kuitenkin tilaisuuden hoitaa yliopistolla maa- ja vesioikeu-

den apulaisprofessuuria, mikä helpotti väitöskirjan viimeistelyä. Loppuvai-

heessa aloin hakea ja saada apurahojakin. Paitsi taloudellista tukea, ne an-

toivat uskoa siihen, että tutkimustyötäni arvostettiin.

Väitöstutkimukseni esitarkastajiksi määrättiin Halila ja Erkki J. Hollo, jo-

ka oli tuolloin Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden professori. Tässä 

vaiheessa sain eniten ohjausta Hollolta, erityisesti teoksen vesioikeudellisen 

puolen syventämisestä. Väitöskirjani painettiin Vammalan Kirjapainossa, en-

tisessä koulukaupungissani.5

Väitöstilaisuuteni oli 21.1.1984 Turun yliopiston luentosalissa I yliopiston-

mäellä. Oikeustieteiden oma talo Calonia valmistui nimittäin vasta pari vuot-

ta myöhemmin. Kustoksena oli siviilioikeuden professori Leena Kartio, josta 

myöhemmin tuli Turun yliopiston kansleri, ensimmäisenä naisena Suomes-

sa. Vastaväittäjänä toimi Hollo, joka esiintyi vastaväittäjän roolin mukaisesti 

asiantuntevasti ja korrektisti sekä paikoin kriittisestikin. Merkittävin periaat-

teellinen erimielisyytemme koski muistaakseni vesioikeudellisten riitojen 

käsitettä. Hollo halusi rajata vesioikeudelliset riidat vain niihin asioihin, jotka 

käsiteltiin tuolloin vesioikeuksissa riita-asioiden käsittelyjärjestyksessä, kun 

taas itse tarkoitin niillä kaikkia asianosaisten välisiä erimielisyyksiä, joissa oli 

kysymys vesilain soveltamisesta.

Väitöksen jälkeen vedin pitkään henkeä ja palasin taas tuomariksi hovi-

oikeuteen. Väitöskirjani teemaan olen nimenomaisesti palannut vain muu-

tamissa artikkeleissani muuttuneen lainsäädännön pohjalta. Käsittääkseni 

sen perusasia, ihmisten oikeuksiinsa pääsyn turvaaminen oikeudenmukai-

sen oikeudenkäynnin edellyttämällä tavalla, on kuitenkin jatkunut myöhem-

missä riita- ja rikosasioiden käsittelyä koskevissa kirjoissani. Lisäksi väitös-

tutkimukseni pohjatiedoista on ollut hyötyä eri tuomioistuimien ja muiden 

menettelymuotojen, esimerkiksi välimiesmenettelyn, välisiä toimivaltaristi-

riitoja (kompetenssikonflikteja) koskeneille kirjoituksilleni ja asiantuntijalau-

sunnoille. Väitöstutkimukseni laajempaa hyötyä on vaikea arvioida. Ainakin 

siinä tuotiin esiin sellaisia tietoja, oikeustapauksia ja epäkohtia, jotka eivät 

muuten olisi tulleet julkisuuteen.

5.  Jokela, Vesioikeuden ja yleisen alioikeuden asiallisesta toimivallasta (1983).
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5. Lainvalmistelijana oikeusministeriössä
Väitöstutkimukseni lienee myötävaikuttanut siihen, että minua pyydettiin 

lainvalmistelijaksi oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle, jossa työsken-

telin lainsäädäntöneuvoksena vuosina 1987–1989. Pääasiassa osallistuin tuol-

loin vireillä olleen alioikeusuudistuksen valmisteluun, jota hyvällä syyllä on 

kutsuttu vuosisadan uudistukseksi prosessioikeudessa. Siinä aikaisempi, pal-

jolti kirjallinen alioikeusmenettely lykkäyksineen riita-asioissa muutettiin 

suulliseksi, välittömäksi ja keskitetyksi, mikä edellytti pääkäsittelyä edeltävää 

valmisteluvaihetta oikeudessa. Oikeastaan lakiteksti jäljennettiin suurelta 

osin Ruotsista, jossa vastaava menettely oli ollut käytössä jo vuodesta 1948 

lähtien eli Ruotsin uuden oikeudenkäymiskaaren (Rättegångsbalk 18.7.1942) 

voimaantulosta lukien. Sen vuoksi Ruotsin lain perusteluja piti nykyaikaistaa 

ja muotoilla meille sopiviksi.

Jo 1900-luvun alkupuolella tehtiin useita laajamittaisia ehdotuksia oi-

keuslaitoksen uudistamiseksi kokonaisuudessaan. Näitä ehdotuksia valmis-

telemassa olivat muun muassa tunnetut oikeusoppineet R. A. Wrede, O. Hj. 

Granfelt ja K. J. Ståhlberg.6 Kyseiset 1900-luvun alkupuolen uudistusehdo-

tukset eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen. Syynä lienevät olleen yleinen 

vanhakantaisuus, taloudelliset tekijät ja viimeksi käydyt sodat.

Saadaksemme paremman käsityksen ruotsalaistyyppisen menettelyn toi-

mivuudesta vierailimme Ruotsin oikeusministeriössä sekä tapasimme Upp-

salassa paikallisia alioikeustuomareita ja prosessualisteja. Ruotsissa valmis-

teltiin jo tuolloin lievennyksiä sikäläiseen suulliseen menettelyyn. Ehdotin 

vastaavia lievennyksiä meillekin, mutta minulle selitettiin, ettei meidän pint-

tynyttä kirjallista menettelyämme saataisi todennäköisesti muuttumaan il-

man tiukkoja säännöksiä. Ilmeisesti siitä syystä meille säädettiin varsin tiukka 

suullinen, välitön ja keskitetty alioikeusmenettely, joka tuli voimaan riita-

asioiden osalta 1.12.1993 sekä rikosasioiden osalta 1.10.1997. Vastaavasti hovi-

oikeusmenettely uudistettiin uutta alioikeusmenettelyä vastaavasti 1.5.1998 

lukien. Uudistuksilla pyrittiin siihen, että uusi oikeudenkäyntimenettelymme 

täyttäisi samalla Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimukset.7 Sittem-

min säännöksiä menettelyn suullisuudesta ja keskityksestä on lievennetty 

joiltakin osin. Parhaillaan on vireillä todistelun välittömyydestä luopuminen 

eräiltä osin hovioikeusmenettelyssä (ks. tästä jäljempänä luvussa 8).

6.  Ks. aikaisemmista oikeuslaitoksen kokonaisuudistusehdotuksista esim. jäljempänä alaviit-
teessä 8 mainittu Jokela, Oikeustiede – Jurisprudentia XXI:1988 s. 131–142.
7.  Ks. 1990-luvun oikeudenkäyntiuudistuksista kootusti esim. Jokela, Oikeudenkäynti I (2016) 
s. 10–14.
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Alioikeusuudistukseen liittyen lainvalmisteluosastolla työstettiin tuolloin 

muitakin lainmuutoksia, jotka koskivat muun muassa tiedoksiantoa, riita-

asioiden pöytäkirjaa ja tuomiota, turvaamistoimia ja oikeudenkäyntikulu-

jen korvaamista. Työryhmän ehdotus riita-asioiden alioikeusmenettelyn 

uudistamiseksi lähetettiin vuoden 1989 alussa laajalle lausuntokierroksel-

le. Kyseisen ehdotuksen valmistuttua katsoin ajan sopivaksi palata takaisin 

tuomioistuintyöhön. Onnistuin pääsemään kihlakunnantuomariksi Tyrvään 

tuomiokuntaan, mistä olen kertonut edellä 3. luvussa. Lausuntokierroksen 

jälkeiseen hallituksen esityksen kirjoittamiseen en enää osallistunut. Myö-

hemmin olen kuitenkin ollut asiantuntijana prosessioikeudellisissa lainuu-

distuksissa ja jäsenenä uudistuksia valmistelleissa työryhmissä, esimerkiksi 

hovioikeusmenettelyä uudistettaessa.

6. Siirtymiseni yliopistolle

Prosessioikeuden professuuria Turussa hoidettiin sijaisuuksina ja enimmäk-

seen hoitajien omien toimien ohella aina 1990-luvun alkuun saakka. Itsekin 

sain tilaisuuden hoitaa sitä 1980-luvun puolivälissä virkavapaana hovioikeu-

desta. Lisäksi hoidin yhden lukuvuoden ajan lainkäytön professuuria Lapin 

yliopistolla Rovaniemellä. Kuljin sinne Turusta junalla määräajoin. Työhuo-

neeni sijaitsi Rovaniemen linja-autoaseman yläkerrassa.

Tarkkaa tietoa minulla ei ole siitä, miksi prosessioikeuden professuuria 

Turussa ei ollut saatu aikaisemmin täytettyä, vaikka tämä professuuri Tur-

kuun oli perustettu jo vuoden 1964 alkupuolella. Eikö siihen sitten olisi ollut 

vuosien mittaan halukkaita tulijoita Helsingistä vai eikö sen täyttämistä koet-

tu tarpeelliseksi? Turun tiedekunnassa vallitsi nimittäin sellaisiakin ajatuksia, 

että prosessioikeus voitaisiin jakaa muiden oppiaineiden hoidettavaksi niin, 

että kullekin siviilioikeuden oppiaineelle kuuluisivat myös siihen liittyvät me-

nettelylliset säännökset ja rikosoikeudelle rikosprosessi. Lopulta oli kuitenkin 

päädytty siihen, että myös prosessioikeus ansaitsee paikkansa itsenäisenä op-

piaineena ja sen professuuri tulla täytetyksi viimeisenä silloisten oppiainei-

den professuureista. Kuulin myöhemmin, että tähän prosessioikeuden pro-

fessuurin täytön viipymiseen oli kiinnitetty huomiota yliopiston johdostakin.

Kun prosessioikeuden professuuri laitettiin haettavaksi 1980-luvun lopul-

la, laitoin siihen hakemukseni, vaikka tiesinkin prosessioikeudellisten ansi-

oideni vähäisyyden ja olin varautunut siihen, ettei hakemus johda tulokseen. 
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Pätevyyttäni parantaakseni olin valmistellut hakemusta varten tutkimuksen 

alioikeusmenettelyn suullisuudesta, välittömyydestä ja keskityksestä, koska 

minusta ainakin niitä oli pidettävä keskeisinä prosessuaalisina kysymyksinä. 

Toisaalta tältäkään osin en ajanut pelkästään yksillä rattailla, vaan ajattelin, 

että näihin kysymyksiin perehtymisestä olisi hyötyä myös alioikeusuudistuk-

sen valmistelussa. Tutkimukseni julkaistiin sittemmin niin sanottuna pitkänä 

artikkelina vuoden 1988 aikakauskirjassa Oikeustiede – Jurisprudentia.8 Mi-

nulle kyllä ehdotettiin tutkimukseni mahdollista laajentamista ja julkaise-

mista kirjanakin, mutta aikapulan vuoksi jouduin luopumaan siitä. Saatoin 

kuitenkin hyödyntää tutkimustani myöhemmissä Oikeudenkäynti-sarjan ja 

rikosprosessin kirjoissani.

Hakijoina prosessioikeuden professuuriin oli muitakin ansioituneita tut-

kijoita ja hakuprosessi kesti pitkään. Tuolloisen käytännön mukaisesti hakijat 

saivat sinä aikana vuorotella viran hoidossa. Minulle se sopi sikäli, että sain 

samalla tilaisuuden osallistua tulevan viranhoidon kannalta merkittävän ali-

oikeusuudistuksen valmisteluun ja käytännön tuomarintyöhön. Toisaalta 

pätkätyöt vaikeuttivat pitkäjänteistä paneutumista viranhoitoon. Kun pää-

syni yliopistolle alkoi näyttää mahdolliselta, saatoin vielä harkita, haluanko 

todella siirtyä sinne pysyvästi. Tunsin edelleen vahvaa vetoa tutkijantyöhön. 

Lisäksi valintaani vaikutti se, että jo perheenkin vuoksi halusin pitkään jat-

kuneiden matkatöiden sijasta töihin asuinpaikalleni.

Silloisten nimityssäännösten mukaan professorien nimittäminen kuului 

tasavallan presidentille, joten turkulaislähtöinen presidentti Mauno Koivisto 

nimitti minut Turun yliopiston prosessioikeuden ensimmäiseksi vakinaiseksi 

professoriksi syyslukukauden 1990 alusta lukien. Virkaanastujaisesitelmäni 

pidin oikeusturvasta lainkäytössä.9 Tiedekunnan tervetulotilaisuudessa de-

kaani arveli Tyrvään yhteislyseon abiturientti Antti Jokelan huomanneen 

vuoden 1964 alussa julkaistun uutisen prosessioikeuden professuurin pe-

rustamisesta Turun yliopistoon, ja Jokelan päättäneen jo tuolloin hakea ky-

seiseen virkaan.

7. Professorina 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa

Yliopistolle siirryttyäni jouduin heti tositoimeen, sananmukaisesti myrskyn 

silmään. Opetusalaani kuuluva prosessioikeus muuttui radikaalisti 1990-lu-

8.  Antti Jokela: Yleisen alioikeusmenettelyn suullisuudesta, välittömyydestä ja keskityksestä. 
Oikeustiede – Jurisprudentia XXI:1988, s. 53–169.
9.  Antti Jokela: Oikeusturvasta lainkäytössä. Oikeus 4/1990, s. 354.
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vulla. Aluksi vuoden 1993 lopulla yhtenäistettiin aikaisemmat kihlakunnan-

oikeudet ja raastuvanoikeudet uusiksi käräjäoikeuksiksi ja saatettiin voimaan 

nykyaikaisille suullisuuden, välittömyyden ja keskityksen periaatteille raken-

tuva uusi riita-asioiden alioikeusmenettely. Vastaavat uudistukset toteutet-

tiin rikosasioiden osalta vuonna 1997 ja hovioikeuksien osalta vuonna 1998.

Aloittaessani yliopistolla oli juuri annettu eduskunnalle lakiesitys riita-

asiain oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisesta alioikeuksissa (hall. es. 

15/1990 vp.). Ajattelin, ettei opetustakaan kannata enää antaa vanhaan mal-

liin vanhojen tenttikirjojen pohjalta, kun oli jo tiedossa oikeudenkäyntime-

nettelyn tuleva muuttuminen. Ongelmaksi osoittautui se, ettei aluksi ollut 

käytettävissä tarkoitukseen soveltuvia oppikirjoja. Yritin paikata puutetta li-

säämällä hallituksen lakiesityksen tenttivaatimuksiin ja jakamalla luennoilla 

monisteita lakiuudistuksesta. Huomasin pian itsekin, että hallituksen esitys 

oli melko raskasta luettavaa, ja taisivat siinä tenttivaatimusten ohjepituudet-

kin ylittyä. Usein luentojeni lopussa kysyttiin, että pitääkö nämä asiat osa-

ta tentissä. Kerran joku valveutunut opiskelija kysyi suoraan, että eikö tästä 

voisi kirjoittaa uutta oppikirjaa, kun kerran nämä nykyiset vaikuttavat niin 

vanhentuneilta. Myönsin kysymyksen aiheelliseksi, mutta jouduin pahoitel-

len toteamaan, etteivät uudet oppikirjat ehdi meidän kurssillemme. Tilan-

teen korjaamiseksi aloin itsekin kirjoittaa oppikirjasarjaa Oikeudenkäynti 

I–III, jonka I osa valmistui 1996. Myöhempiin rikosprosessin ja hovioikeus-

menettelyn uudistuksiin olin jo valmistautunut paremmin, kun kirjoittama-

ni Uudistuvan rikosprosessin ensimmäinen painos valmistui syksyllä 1997 

samanaikaisesti uuden rikosprosessin voimaantulon kanssa ja Uuden ho-

vioikeusmenettelyn ensimmäinen painos syksyllä 1998 pian hovioikeusme-

nettelyn uudistamisen jälkeen.

Prosessioikeuden opetukseen osallistuivat myös rikos- ja prosessioikeu-

den professori Pekka Viljanen ja yliassistentti Ari-Matti Nuutila sekä proses-

sioikeuden assistentti ja tuntiopettajat. Pisimpään prosessioikeuden assis-

tentteina toimivat aluksi Laura Ervo sekä myöhemmin Mikko Vuorenpää ja 

Jarkko Männistö. Myös yleisen oikeustieteen professori Hannu Tapani Klami 

opetti Turussa 1990-luvulla prosessioikeuden oppiaineessa todistusoikeutta 

ja julkaisi työryhmänsä kanssa merkittäviä todistusoikeudellisia tutkimuksia. 

Nykyisin oppiaineissa on assistenttien sijasta tohtorikoulutettavia.

Aluksi 1990-luvulla määrärahojen saanti esimerkiksi ulkopuolisten tunti-

opettajien palkkaamiseen oli tuolloin vallinneen laman vuoksi joskus tiukas-
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sa, joten kaikkia ideoita opetuksen laajentamiseksi ja syventämiseksi en aina 

pystynyt toteuttamaan. Sen vuoksi minulle tutun oikeudenkäyntimenettelyn 

lisäksi luennoin itse muistakin prosessioikeuden osa-alueista, esimerkiksi 

tuolloin toteutetuista ulosoton ja konkurssin osittaisuudistuksista. Sittem-

min 2000-luvulla Tuula Linna järjesti useana vuonna Turussa valinnaisen 

kurssin insolvenssioikeudesta.

Oikeustieteen opinnot Turussa muuttuivat niin sanotun Bolognan pro-

sessin mukaisesti syyslukukaudelta 2005 lukien siten, että aikaisempien sup-

peiden kurssien sijasta kunkin oppiaineen keskeinen sisältö ja perusteet ope-

tettiin kaikille pakollisilla Oikeudenalojen perusteet -kursseilla. Sen lisäksi 

opiskelijoiden tuli valita tietty määrä haluamiaan valinnaisia kursseja eri 

oppiaineista ja yhdestä oppiaineesta syventävä kurssin, jossa he tekivät tut-

kielmansa. Valinnaisia kursseja prosessioikeudessa pidettiin insolvenssioi-

keuden lisäksi erikseen siviiliprosessista ja rikosprosessista. Jälkimmäisissä 

toimin itse vastuuhenkilönä, mutta myös assistentit osallistuivat opetukseen. 

Luentojen lisäksi kursseihin sisältyi seminaareja, joissa kukin vuorollaan piti 

saamastaan aiheesta esityksen ja toimi toisen esittäjän opponenttina. Lo-

puksi käytiin yhteistä keskustelua aiheesta. Minusta nämä seminaarit olivat 

antoisia opettajallekin ja suuria massaluentoja miellyttävämpiä tilaisuuksia. 

Jostain syystä siviiliprosessin kurssi oli rikosprosessia suositumpi.

Syventävien kurssit vuosittain vaihtuneista teemoista sisälsivät samaan 

tapaan luentoja ja seminaareja. Aluksi ensimmäisenä lukukautena oli luen-

toja ja alkuseminaarit vapaavalintaisista aiheista. Toisena lukukautena pi-

dettiin sitten varsinaiset seminaariesitykset ja tutkielmaseminaarit. Yleensä 

siihen mennessä opiskelijat olivat jo löytäneet sopivan aiheen tutkielmalleen, 

jota pidettävien syventävien kurssin ja samalla koko opintojen loppuhuipen-

nuksena. Kursseille oli usein enemmänkin halukkaita kuin voitiin ottaa. Tut-

kielmat olivat jo varsin korkeatasoisia. Minusta niitä voisi hyödyntää enem-

mänkin tieteellisissä tutkimuksissa ja käytännön oikeuselämässä.

Professorin tehtävieni ohella toimin 1990-luvun alkupuolella prosessioi-

keuden oikeusalan toimittajana Encyclopædia Iuridica Fennica (Suomalai-

nen oikeustietosanakirja, EIF) -hankkeessa. EIF:n teokset oli suunnattu en-

sisijaisesti lakimiehille käytettäväksi heidän ammattitoiminnassaan, mutta 

ne oli tarkoitettu myös muille ammattiryhmille ja tavallisille kansalaisille, 

jotka halusivat saada jostakin juridisesta kysymyksestä luotettavaa tietoa tai 

selkeän yleiskatsauksen. Toisaalta EIF:llä oli myös kulttuurisia tavoitteita: 
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pyrkimyksenä oli – Euroopan tuolloin yhdentyessä – koota yhtenäiseen teok-

seen kaikki se, mikä kuuluu pysyvästi ja perusluonteisena suomalaiseen oi-

keuskulttuuriin. Hankkeen päätoimittajana oli dosentti Heikki E. S. Mattila.

Prosessioikeuden ja rikosoikeuden artikkelit julkaistiin samassa, vuonna 

1995 ilmestyneessä teoksessa.10 Laskelmieni mukaan meitä prosessioikeuden 

alan kirjoittajia on siinä yli 20 ja artikkeleita yli 300. Kuulemani mukaan ri-

kos- ja prosessioikeuden teos oli yksi eniten myydyistä EIF:n teoksista. Niis-

tä ei sittemmin ole otettu uudistettuja painoksia, mutta EIF:n perillisenä on 

nyttemmin jatkanut sähköinen Tieteen termipankki -hanke. Tästä kerron 

lähemmin seuraavassa 8. luvussa.

Professorin tehtävieni ohella luennoin myös oikeusministeriön järjes-

tämillä tuomarien ja syyttäjien koulutuspäivillä sekä toimin oikeustieteel-

listä tutkimusta ja opetusta edustavana jäsenenä Asianajajaliiton kurinpi-

tolautakunnassa1992–1998 ja tuomarinvalintalautakunnassa varajäsenenä 

2000–2005 ja varsinaisena jäsenenä 2005–2010. Tuomarit ja syyttäjät olivat 

asiantuntemuksensa vuoksi vaativa mutta samalla uusia virikkeitä tutkijal-

le antava kuulijakunta. Yhdellä kurssilla tein prosessikäytänteitä koskeneen 

empiirisen kyselytutkimuksen, jota hyödynsin kirjoissani.

Asianajajaliiton kurinpitolautakunnassa käsiteltiin asianajajien toimintaa 

koskevat kantelut. Asian esitteli vuorollaan joku lautakunnan jäsenistä. Asian-

ajajalle valittiin tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Useimmi-

ten menettely oli kirjallista, mutta tarvittaessa järjestettiin suullinen käsittely. 

Kurinpitoseuraamukset lievimmästä ankarimpaan olivat huomautus, varoitus, 

julkinen varoitus ja erottaminen Asianajajaliiton jäsenyydestä. Käytännös-

sä erottaminen jouduttiin määräämään vain joissakin harvoissa tapauksissa. 

Nykyisin tällaiset kantelut käsitellään Asianajajaliiton valvontalautakunnassa, 

ja uutena seuraamuksena on julkisen varoituksen sijasta seuraamusmaksu.

Julkisuudessa eniten huomiota saanut juttu oli entisen ministerin Kau-

ko Juhantalon erottaminen Asianajajaliitosta sen vuoksi, että hän oli saanut 

valtakunnanoikeudessa tuomion toiminnastaan ministerinä niin sanotussa 

koplausjutussa. Puheenjohtaja pyysi minua asianajajakunnan ulkopuolisena 

jäsenenä hoitamaan Juhantalon kuulemisen. Koin tehtävän ikäväksi, mutta 

jonkunhan oli se hoidettava. Muistan vuonna 2020 edesmenneen Kaukon 

opiskeluajaltani 1960-luvulta, jolloin hän toimi ylioppilaskunnassa aktiivi-

sesti näkyvissä tehtävissä. Muistaakseni Kaukolle annettiin tilaisuus erota 

10.  Encyclopædia Iuridica Fennica. Neljäs osa. Rikos- ja prosessioikeus. Toimittajat Antti Jo-
kela, Raimo Lahti ja Heikki E. S. Mattila. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 1995.
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itse Asianajajaliiton jäsenyydestä mutta hän ei sitä tehnyt. Satakunnassa ää-

nestäjät eivät hylänneet Kaukoa vaan valitsivat hänet uudelleen eduskuntaan 

seuraavissa vaaleissa.

Tuomarinvalintalautakunnassa valmistellaan muiden kuin ylimpien tuo-

mioistuinten tuomarinvirkojen täyttäminen. Lautakunnan perusteltu esitys 

virkaan nimittämisestä toimitetaan valtioneuvostolle tasavallan presidentille 

esittelemistä varten. Lain mukaan tuomarinvalintalautakunta voisi esityksen 

tekevän tuomioistuimen pyynnöstä antaa lausunnon myös KKO:n ja KHO:n 

jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa (tuomioistuinlaki 673/2016; 11:8), 

mutta käytännössä tätä koskevia pyyntöjä ei ole tehty.

Tuomarien nimittäminen kuuluu meillä tasavallan presidentille, minkä 

vuoksi silloinen presidentti Tarja Halonen vieraili lautakunnassamme. Sain 

tuomarikunnan ulkopuolisena jäsenenä osaltani vastailla Halosen ytimek-

käisiin ja osuviin kysymyksiin lautakuntamme toiminnasta.

Vuonna 2000 voimaan tulleen nimitysjärjestelmän tavoitteena oli saada 

tuomareiksi monipuolisen ja korkean ammattitaidon omaavia henkilöitä 

sekä avata tuomarinura muillekin kuin tuomioistuinlaitoksen palveluksessa 

jo toimiville henkilöille. Uudistuksen tavoitteet eivät ole ainakaan täysimää-

räisesti toteutuneet, joskin tiettyä edistystä on tapahtunut.11 Toivottavaa on, 

että vuoden 2017 tuomioistuinuudistuksen yhteydessä järjestetty tuomarin-

koulutus tulee osaltaan lisäämään myös tuomarinuran avoimuutta.

Keväällä 2021 KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi esitti selvityksen te-

kemistä tuomioistuinten riippumattomuuden takeista (Helsingin Sanomat 

6.4.2021). Oikeusministeriössä ehdotusta on pidetty perusteltuna mutta ker-

rottu, että asiassa odotetaan Euroopan komission uutta oikeusvaltioraport-

tia, jossa tullaan arvioimaan oikeusvaltion tilaa EU:n jäsenmaissa (Helsingin 

Sanomat 27.4.2021).

Mahdollisen selvityksen yhteydessä olisi tarpeen arvioida myös tuomari-

en nimitysjärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta. Nimitysmenettelyn 

avoimuus ja läpinäkyvyys olisi omiaan turvaamaan tuomioistuinten riippu-

mattomuutta ja niitä kohtaan tunnettua luottamusta. Esimerkiksi Ruotsissa 

sikäläinen tuomarinvalintalautakunta tekee nykyisin ehdotuksen hallituk-

selle kaikkien vakinaisten tuomarien nimittämisestä (Lag om utnämning av 

ordinarie domare 25.11.2010).

11.  Ks. lähemmin tuomarinvalintalautakunnan pöytäkirjat (https://oikeus.fi / Oikeuslaitos / 
Lautakunnat / tuomarinvalintalautakunta) ja Antti Jokela: Tuomarinuran avautuminen – totta 
vai tarua? Teoksessa Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen. Toimittaja Tatu 
Hyttinen. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2012 s. 43–58.

https://oikeus.fi
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Uusia väitöskirjoja prosessioikeudessa Turussa alkoi valmistua vasta 

2000-luvulla. Jatko-opiskelijoita oli kyllä vuosien mittaan paljonkin, mutta 

monet heistä jättivät jatko-opintonsa lisensiaatintutkintoon taikka luopuivat 

kokonaan hankkeesta saatuaan työpaikan muualta tai elämäntilanteensa 

muututtua. Systemaattista tohtorikoulutusta ja rahoitusta ei vielä tuolloin 

ollut järjestetty.

Oppiaineen pitkäaikainen assistentti Laura Ervo väitteli vuonna 2005 

oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä12 ja MikkoVuorenpää vuonna 

2007 syyttäjän tehtävistä13. Seuraavaksi väittelivät Matti Kuuliala vuonna 

2011 edunvalvontaan esitetyn kuulemisesta alioikeudessa14, Jarkko Män-

nistö vuonna 2013 prekluusiosta15 ja Pekka Määttä samoin vuonna 2013 ri-

kosasian joutuisasta käsittelystä16. Eläköidyttyäni ovat aikaisemmista oh-

jattavistani väitelleet Anna-Liisa Autio vuonna 2014 lainkäytöstä yritysten 

riidanratkaisussa17 ja Satu Saarensola vuonna 2017 oikeudenkäyntikulujen 

kohtuullisuudesta18. Markku Fredmanin puolustajan roolia koskeneen väi-

töstutkimuksen19 ohjaamiseen en enää osallistunut, mutta sain sittemmin 

tilaisuuden antaa hänen mittavasta tuotannostaan dosenttilausunnon Hel-

singin yliopistolle.

Muissa yliopistoissa olen toiminut muun muassa vastaväittäjänä Pasi 

Pölösen20, Matti Hepolan21, Jaakko Raution22 ja Timo Saranpään23 väitös-

12.  Laura Ervo: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. WSOY, Helsinki 2005.
13.  Mikko Vuorenpää: Syyttäjän tehtävät. Erityisesti silmällä pitäen rikoslain yleisestävää vai-
kutusta. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2007.
14.  Matti Kuuliala: Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa. Suomalainen Laki-
miesyhdistys, Helsinki 2011.
15.  Jarkko Männistö: Theory of Preclusion. Ajatuspaja Käräjä, Helsinki 2013.
16.  Pekka Määttä: Rikosasian joutuisa käsittely. Perusoikeus ja tuomarin velvollisuus. Laki-
miesliiton Kustannus, Helsinki 2013.
17.  Anna-Liisa Autio: Lainkäyttö yritysten riidanratkaisussa. Lakimiesliiton Kustannus, Hel-
sinki 2014.
18.  Satu Saarensola: Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus. Tutkimus kulujen jakautumisesta 
taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 
Helsinki 2017.
19.  Markku Fredman: Puolustajan rooli. Rikoksesta epäillyn ja syytetyn avustajan roolin kehi-
tys Suomessa 1980-luvulta nykypäivään. Alma Talent Oy, Helsinki 2018.
20.  Pasi Pölönen: Henkilötodistelu rikosprosessissa. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsin-
ki 2003.
21.  Matti Hepola: Oikeusvoimaopin transformaatio. Siviiliprosessioikeudellisen oikeusvoima-
opin muuttuminen ja siirtyminen hallinto- ja ympäristöoikeuteen ympäristöluvan pysyvyyden 
kannalta. Edita Publishing Oy, Helsinki 2005.
22.  Jaakko Rautio: Hyötykonfiskaatiokanne. WSOYpro, Helsinki 2006.
23.  Timo Saranpää: Näyttöenemmyysperiaate riita-asiassa. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 
Helsinki 2010.
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tilaisuuksissa sekä lisäksi Mika Launialan24, Lasse Juhani Lehtisen25, Jukka 

Ahtisen26, Heikki A. Huhtamäen27 ja Jurkka Jämsän28 väitöstutkimusten esi-

tarkastajana. Väitökset ja niiden jälkeiset karonkat olivat aina miellyttäviä 

tilaisuuksia. Mikon karonkassa kerroin väitelleeni itsekin joskus kauan sit-

ten ja toimineeni sen jälkeen myös vastaväittäjän roolissa, mutta nyttemmin 

huomanneeni, että kustoksen rooli sopii minulle parhaiten.

Lukuvuoden 2003–2004 sain Suomen Akatemian varttuneen tutkijan 

apurahan turvin keskittyä täysipainoisesti tutkijan työhön vapaana opetus-

velvoitteista. Prosessioikeuden professuuria Turussa hoiti sinä aikana Sakari 

Laukkanen. Kirjoitin tutkimusvapaallani Oikeudenkäynti III:n ensimmäisen 

painoksen (2004). Osallistuin muun muassa prosessioikeuden maailman-

kongressiin Mexico Cityssä syksyllä 2003 ja työskentelin Freiburgissa Max 

Planck -instituutissa keväällä 2004. Lisäksi hankin tutkimusaineistoa muun 

muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, Baijerin oikeusministeriön 

ja USA:n kongressin sekä Tukholman, Uppsalan, Columbian ja Wienin yli-

opistojen kirjastoista.

Tavanomaiseen tapaan tiedekunta julkaisi 60-vuotispäiväni kunniaksi 

hienon juhlajulkaisun.29 Teoksessa oli yhteensä 19 artikkelia, joista ensim-

mäisenä oli Vaasan aikaisen tuomarikollegani, valtakunnansyyttäjä Matti 

Kuusimäen lämminhenkinen katsaus toiminnastani tuomarina ja tiedemie-

henä. Muut artikkelit käsittelivät monipuolisesti eri oikeudenalojen proses-

suaalisia kysymyksiä. Haluan vielä näin jälkikäteen lämpimästi kiittää kaikkia 

kirjoittajia ja tiedekunnan henkilökuntaa, sikäli kuin tämä kiitokseni heidät 

tavoittaa, omien vaativien tehtäviensä ohella tekemästään merkittävästä pa-

noksesta kyseisessä julkaisussa. Tiedän hyvin, kuinka vaativaa ja aikaa vie-

vää on laatia prosessuaalisiin kysymyksiin ja laajempiinkin kokonaisuuksiin 

keskittyviä artikkeleita ja katsauksia. Itseltäni ne ovat vuosien varrella jääneet 

valitettavan vähiin.

24.  Mika Launiala: Esitutkinnan funktiot ja esitutkintaperiaatteet. Kopijyvä Oy, Joensuu 2013.
25.  Lasse Juhani Lehtinen: Oikeusapulain mukaisen yksityisen avustajan oikeuksista ja vel-
vollisuuksista. Bookwell Oy, Porvoo 2014.
26.  Jukka Ahtinen: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus. Lapin 
yliopisto, Rovaniemi 2017. 
27.  Heikki A. Huhtamäki: Rahavarojen turvaamistoimet Suomessa ja Euroopan unionissa. 
Prosessioikeudellinen tutkimus rahasaamisen turvaamisesta ja eurooppalaisesta tiliturvaa-
mismääräyksestä. Alma Talent Oy, Helsinki 2019.
28.  Jurkka Jämsä: Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa. Suomalainen Lakimiesyh-
distys, Helsinki 2020.
29.  Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä. Juhlajulkaisu Antti Jokela. Toimittaja Jarkko Män-
nistö. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2004.
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Kuusimäen kirjoituksen lisäksi kyseinen julkaisu sisältää seuraavat 

artikkelit:

Eero Backman: Huomioita hätävarjelusta ja todistustaakan jaosta 

hätävarjeluasioissa.

Laura Ervo: Suomalaisen prosessin kompastuskivet Euroopan ihmisoi-

keustuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Eva Gottberg: Oikeudenkäyntikuluista lapsia koskevissa asioissa.

Erkki Havansi: Näkökulmia legaalisesta välimiesmenettelystä.

Erkki Hollo: Näkökohtia vesioikeuden uudistamiseen.

Risto Koulu: Kannustustako konkurssin hakemiseen?

Heikki Kulla: Yhdenvertaisuuden osapuista.

Anne Kumpula: Århusin prosessi ja EU:n ympäristösääntelyn muutokset.

Juha Lappalainen: Rikoksen rakenne prosessioikeuden näkökulmasta.

Sakari Laukkanen: Asialegitimaation ja kanteenmuutoskiellon tarkas-

telua perimissiirtoa koskevassa asiassa.

Tuula Linna: Ulosotto ja konkurssi – uudistusten jälkeen erillään ja 

yhdessä.

Jarkko Männistö: Oikeusvoima välimiesmenettelyssä.

Ari Saarnilehto: Eräitä näkökohtia liikennevakuutuskorvauksen 

vanhentumisesta.

Jarmo Tuomisto: Konkurssin vaikutuksista velallisen sopimussuhteisiin 

erityisesti uuden konkurssilain valossa.

Pekka Vihervuori: Kiinteistötoimituksen ja yleisen alioikeuden 

toimivaltasuhteista.

Pekka Viljanen: Syyteoikeuden vanhentumisesta syytettä tarkistettaessa.

Jyrki Virolainen: Vastavalituksesta.

Mikko Vuorenpää: Yleiseen esteellisyyslausekkeeseen perustuva syyttä-

jän esteellisyys.

Yksi mieluisimmista tehtävistäni professorina oli toimiminen vuorollani oi-

keustieteellisen tiedekunnan promoottorina keväällä 2006 pidetyssä Turun 

yliopiston tohtorinpromootiossa.

Oman tutkimuskauteni jälkeen onnistuin vielä saamaan Suomen Aka-

temialta merkittävän määrärahan Turun, Helsingin, Joensuun ja Uppsalan 

yliopistoissa toteutetulle tutkimusprojektille ”Europeanization of Procedu-
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ral Law and the new Challenges to Fair Trial”. Projekti käsitti useita itsenäi-

siä mutta yhteiseen teemaan liittyviä väitöstutkimuksia ja väittelyn jälkeisiä 

(post doctoral) alaprojekteja Suomessa ja Ruotsissa. Näiden alaprojektien 

keskeiset tulokset julkaisimme teoksessa Europeanization of Procedural Law 

and the New Challenges to Fair Trial (Edited by Laura Ervo, Minna Gräns and 

Antti Jokela. Europa Law Publishing, Groningen 2009). Julkaisuun sisältyvät 

seuraavat kirjoitukset:

Antti Jokela: New European Methods of Legal Protection.

Laura Ervo: Party Autonomy and Access to Justice.

Minna Gräns: Duty of Loyal Interpretation; Theoretical Structures and 

Practical Solutions.

Pekka Haapaniemi: Procedural Autonomy: A Misnomer?

Kenneth Nordback: ’Burden of Proof’ in Cases Concerning Free 

Movement.

Tuula Linna: Europeanization of Insolvency Law.

Mikko Vuorenpää: Prosecutors, the Ojectives of Criminal Policy and 

the Situation in Finland.

Lisäksi projektin tutkija Jarkko Männistö väitteli myöhemmin 2013 edellä ala-

viitteen 15 kohdalla mainitulla väitöstutkimuksellaan ”Theory of Preclusion”.

Siirryin eläkkeelle 1.2.2013 lukien. Tämän jälkeen oppiaineen professuuria 

hoiti ensin Mikko Vuorenpää ja sitten vakinaiseksi professoriksi nimitetty Jo-

hanna Niemi. Johannan akatemiaprofessuurin aikana prosessioikeuden pro-

fessuuria hoiti Tuomas Hupli, joka on sittemmin nimitetty prosessi oikeuden 

apulaisprofessoriksi.

Jäähyväisluentoni pidin turvaamistoimista työriidoissa. Tavanomaisista 

jäähyväisluennoista poiketen esitykseni herätti vilkasta keskustelua ja eriä-

viäkin näkemyksiä. Aiheeni valintaan vaikutti se, että olin edellisenä vuon-

na antanut Ammattiliitto Prolle asiantuntijalausunnon KKO:lle tehtävään 

ylimääräiseen muutoksenhakuun työriidassa, jossa käräjäoikeus oli turvaa-

mistoimena määrännyt työtaistelukiellon. Asia oli julkisuudessakin näkyvästi 

esillä. Syksyllä 2012 esitelmöin aiheesta myös Työoikeudellisen yhdistyksen 

tilaisuudessa Helsingissä. Sittemmin KKO kumosi kyseisen turvaamistoimi-

päätöksen (KKO 2016:14; äänestys 3–2).30

30.  Ks. aiheesta lähemmin Anti Jokela: Turvaamistoimista työriidoissa. Teoksessa Oikeutta 
oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon. Juhlajulkaisu Tuula Linna. Toim. Juhana Riekkinen. 
Alma Talent, Helsinki 2017 s. 101–120.



101

Juridiikkaa ja käytänteitä seitsemältä vuosikymmeneltä

Yhteenvetona työurastani voi hieman karrikoiden todeta, että ensimmäi-

sen puoliskon siitä tein itse oikeita juristin töitä ja jälkimmäisellä puoliskolla 

yritin opettaa sitä muille. Tieteelliseltä kannalta jälkimmäinen puolisko ja 

varsinkin nuorempien tutkijoiden osuudet siinä olisivat toki ansainneet suu-

remman huomion tässä kirjoituksessani. Arvelin kuitenkin, että lähimennei-

syys säilyy vielä pitempään nuorempien tutkijoiden muistissa ja on heidän 

kerrottavissaan.

8. Emeritusprofessorina varsinaisen työuran jälkeen

Eläkkeelle siirryttyäni olen jatkanut vielä palkattomana emeritusprofessorina 

Turun yliopistolla vuosittain uusituilla emeritussopimuksilla. Viimeisimmis-

sä sopimuksissa tehtävinäni on mainittu tieteellinen tutkimustyö ja lausun-

tojen antaminen, alatoimittajana ja kirjoittajana toimiminen oikeustieteen 

termitietokanta-hankkeessa sekä oikeustieteellisten oppi- ja tietokirjojen kir-

joittaminen. Sopimukseen kuuluu jaettu työpiste sekä kulkuoikeus ja tietolii-

kenneyhteydet oikeustieteiden talolla Calonialla. Enimmäkseen ja nyt koro-

naepidemian aikana lähes yksinomaan olen kuitenkin työskennellyt kotona.

Viimeisimmät edellisessä 7 luvussa mainituista väitöskirjojen esitarkas-

tuslausunnoista ja dosenttilausunnoista olenkin laatinut eläkkeellä ollessani. 

Lisäksi olen antanut referee-lausuntoja oikeustieteellisiin aikakauskirjoihin 

tarjotuista artikkeleista. Viime syksynä toimin etäyhteydellä opponenttina 

Jaakko Markuksen väitöskirjatyön puolivälintarkastuksessa Lapin yliopistolla, 

jossa Jaakon väitöstutkimuksen aiheena on ”Prosessikynnys ja joukkokanteet. 

Tutkimus yhteiskäsittelyn ja yhteisen asianajon mahdollisuuksista Suomen 

siviiliprosessioikeudessa”.

Viimeksi vuoden 2021 alussa olen yhdessä professori Johanna Niemen 

kanssa kirjoittanut artikkelit ministeri Pekka Haaviston ministerivastuuasi-

an käsittelystä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.31 Asiassa oli kysymys 

Haaviston toiminnasta lasten kotiuttamiseksi al-Holin pakolaisleiriltä ja sii-

hen liittyneen ulkoministeriön konsulipäällikön virkasiirron valmistelusta. 

Johannan osuus artikkeleissa oli suurempi ja painavampi.

Oikeustieteen termitietokanta on osa vuonna 2012 avattua sähköistä tie-

teen termipankki -tietokantaa, johon kootaan kaikkien Suomessa harjoitet-

tavien tieteenalojen termistöjä (https://tieteentermipankki.fi). Prosessioike-

31.  Antti Jokela – Johanna Niemi: Pekka Haavisto, perustuslakivaliokunta ja oikeudenmukai-
nen oikeudenkäynti, https://perustuslakiblogi, wordpress.com/2021/01/30 ja Johanna Niemi – 
Antti Jokela: Ministerivastuu, asiantuntijan sukupuoli ja kompromissiharha. Oikeus 2021:1 s. 4–8.

https://tieteentermipankki.fi
https://perustuslakiblogi
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udellisia hakusanoja siinä on yli 200 ja tällä hetkellä kirjoittajia on noin 20. 

Kirjoitusten ajantasaistamisessa ja täydentämisessä lakien muuttuessa riittää 

runsaasti töitä vielä myöhemminkin ja myös uusille kirjoittajille.

Eläkkeellä ollessani olen voinut keskittyä aikaisempaa enemmän teos-

teni ajantasaistamiseen ja uudistamiseen. Uudemmat teokseni on julkaistu 

painetun version lisäksi myös verkkokirjoina. Kirjoitustyöni vuoksi olen liit-

tynyt jäseneksi Suomen tietokirjailijoiden yhdistykseen ja kirjoittajien etuja 

valvovaan Sanastoon.

Parhaillaan tätä kirjoittaessani on työn alla uudistetun painoksen työs-

täminen teoksestani Hovioikeusmenettely (2010). Kyseisen kirjan uudista-

minen tuli tarpeelliseksi, kun hovioikeusmenettelyä tullaan lähiaikoina uu-

distamaan siten, että jatkossa hovioikeus ja korkein oikeus ottavat suullisen 

todistelun lähtökohtaisesti vastaan käräjäoikeudessa laaditulta kuva- ja ää-

nitallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuultavia henki-

löitä kutsuta esittämään kertomustaan uudelleen. Uudistuksen on tarkoitus 

tulla voimaan vuonna 2022. Vastaava menettely on ollut voimassa Ruotsis-

sa jo vuodesta 2008 lähtien. Voimaan tullessaan uudistettu menettely tulee 

vähentämään suullisuuden ja välittömyyden merkitystä muutoksenhaussa.

9. Prosessioikeuden kehittymisestä tieteenalana32

Prosessioikeuden asema itsenäisenä oikeudenalana selkiintyi vasta 1800-lu-

vulla.33 Nykyaikaisen prosessioikeustieteen varsinaisina perustajina pidetään 

saksalaisia tiedemiehiä Oskar Bülowia (1837–1907) ja Adolf Wachia (1843–

1926). Teoksessaan ”Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvo-

raussetzungen” (1868) Bülow kehitti opin prosessista oikeussuhteena, joka 

vaati syntyäkseen prosessinedellytysten olemassaoloa ja jota koskevat ongel-

mat oli ratkaistava omien normiensa mukaisesti erotuksena prosessin koh-

teena olevista aineellisoikeudellisista kysymyksistä. Prosessinedellytysten 

käsite on säilynyt meillä nykypäiviin saakka, vaikka oppi prosessista oikeus-

suhteena onkin pohjoismaisessa prosessioikeudessa hylätty tarpeettomana.

Wachia on pidetty Saksan siviiliprosessilain (1877) syntyaikana vallalla 

olleen liberaalisen suuntauksen edustajana.34 Vastakkainen eli sosiaalinen 

32.  Käsillä oleva luku vastaa pääosin teoksen Jokela, Oikeudenkäynti I (2016) jaksossa 2.4 
olevaa esitystä.
33.  Ks. esim. Lars Björne: Oikeusjärjestelmän kehityksestä. 2. uud. painos. Helsinki 1986, s. 
139–140.
34.  Näin muun muassa Tauno Tirkkonen: Suomen Siviiliprosessioikeus I. 2., uud. painos. Por-
voo 1969, s. 27.
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prosessikäsitys esiintyi Itävallan siviiliprosessilaissa (1895), jonka henkinen 

isä oli maineikas prosessualisti Franz Klein (1855–1926).

Suomeen prosessioikeuden toi 1880-luvulla Rabbe Axel Wrede (1851–1938), 

joka kuului Wachin oppilaisiin. Wrede oli Helsingin yliopiston siviilioikeuden 

professori, mutta hän oli perehtynyt myös prosessioikeuteen ja kirjoittanut 

useita sittemmin suomennettuja prosessioikeudellisia teoksia.35 Vanhem-

man polven juristeille Wrede tuli parhaiten tunnetuksi hänen suomennetus-

ta kirjastaan ”Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys” (4. uus. painos 1967), 

jota käytettiin pitkään oikeustieteellisten tiedekuntien tentti- ja pääsykoe-

kirjana. Wrede johti myös komiteaa, jonka ehdotus Suomen oikeudenkäyn-

timenettelyn uudistamiseksi julkaistiin vuonna 1901 (KM 1901:8–11). Kysei-

nen uudistus toteutettiin vasta yli 90 vuotta myöhemmin, kun meille saatiin 

suullinen. välitön ja keskitetty oikeudenkäyntimenettely. Asiallisesti ottaen 

prosessioikeuden historia ulottuu siis meillä pitemmälle kuin sadan vuoden 

päähän, vaikkakin oma professuuri prosessioikeuteen perustettiin vasta sata 

vuotta sitten.

Saksan oikeustieteellä on ollut myöhemminkin merkittävä asema pro-

sessioikeudessa etenkin Pohjoismaissa, mutta viime vuosikymmeninä on 

omaksuttu vaikutteita myös angloamerikkalaisesta oikeuspiiristä. Esimerkik-

si vanhemman polven tunnetuin suomalainen prosessualisti Tauno Tirkko-

nen (1898–1976), jonka prosessioikeuden oppikirjat olivat 1990-luvulle saakka 

käytössä oikeustieteellisissä tiedekunnissamme, arvosti suuresti saksalaista 

oikeustiedettä. Kilpailevien prosessikäsitysten osalta Tirkkonen katsoi, että 

sosiaalisten näkökohtien tulee olla määräävinä myös siviiliprosessissa.

Muita suomalaisia vanhemman polven prosessioikeuden tutkijoita ja 

opettajia viime vuosisadalla ovat olleet esimerkiksi O.Hj. Granfelt (1874–1957), 

Tauno Ellilä (1907–1975) ja Jouko Halila (1916–2009). Merkittävin ruotsalai-

sista ja ehkä koko Pohjoismaiden 1900-luvun prosessualisteista on Per Olof 

Ekelöf (1906–1990), joka itse on pitänyt esikuvanaan itävaltalaista Kleinia.36 

Ekelöfin laajalla tuotannolla on ollut selvä vaikutus uudempiin kotimaisiin 

prosessioikeudellisiin kirjoituksiin samoin kuin Suomen prosessiuudistuk-

siin erityisesti 1990-luvulla.

Vanhan oikeudenkäyntimenettelyn perusteellinen uudistaminen on li-

sännyt uuden prosessioikeudellisen tiedon ja tutkimuksen tarvetta. Yksi-

tyiskohtaisen tulkintatiedon tuottamisen lisäksi prosessioikeudelliselta 

35.  Muun muassa Finlands gällande civilprocessrätt (4. uppl. 1953), utgiven av Bo Palmgren.
36.  Per Olof Ekelöf : Samhällsåskådning och civilprocess – än en gång. Festskrift till Lars We-
lamson. Malmö 1988, s. 121.
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tutkimukselta odotetaan ennen kaikkea yleisten prosessiperiaatteiden, pro-

sessuaalisten perusoikeuksien ja oikeusturvakysymysten selvittämistä.37 Tätä 

korostavat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja maamme perustus-

laissa jokaiselle taattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

37.  Ks. myös Antti Jokela, Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin uudet haasteet. Juhlajulkai-
sussa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Porvoo 2011, s. 295–310 ja Juha 
Lappalainen: Uudistuksia ja uudistusnäkymiä prosessioikeudessa. LM 1996 s. 407–423.



105

Juridiikkaa ja käytänteitä seitsemältä vuosikymmeneltä





107Varallisuusoikeuden ja 
prosessioikeuden rajapinnat 
opetustoimessa
Janne Kaisto

1. Johdannoksi

Oikeudellista aineistoa jaetaan tunnetusti oikeudenaloihin. Prosessioikeus on 

tietyllä tavalla erityisasemassa suhteessa niihin lukuisiin eri oikeudenaloihin, 

joilla käsitellään ns. aineellista oikeutta. Prosessioikeuteen nimittäin kuulu-

vat etenkin menettelyä koskevat kysymykset. Prosessioikeuden ydinaluetta 

ovat oikeudenkäynnit, jotka sanan varsinaisessa merkityksessä viittaavat tuo-

mioistuimessa tapahtuviin oikeudenkäynteihin. Toisaalta laajassa mielessä 

oikeudenkäyntiin voidaan tunnetusti lukea myös täytäntöönpanomenettely. 

Keskustelua voidaan käydä siitä, mikä on prosessioikeuden suhde insolvens-

sioikeuteen, joka on kehittynyt omaksi oikeudenalakseen. Asetelma on täs-

sä suhteessa joiltain osin vastaava kuin varallisuusoikeudessa, jossa etenkin 

sopimus- ja vahingonkorvausoikeus alkoivat jo aikaa sitten kehittyä omiksi 

oikeudenaloikseen, minkä vuoksi on ollut tarpeen pohtia niiden suhdetta 

erityisesti velvoiteoikeudeksi kutsuttuun varallisuusoikeuden osa-alueeseen.

Myös prosessioikeuden erityisasema huomioon ottaen on paikallaan 

muistaa ensimmäisen kotimaisen prosessioikeuden yliopistollisen viran pe-

rustamisesta kulunutta sadan (100) vuoden aikaa kokoomateoksella. Minua 

on pyydetty kertomaan, millaisena olen nähnyt prosessioikeuden tutkimuk-

sen, mitä se on minulle antanut ja mitä prosessioikeuden tulisi ottaa opiksi 

muualta, esimerkiksi varallisuusoikeudesta. Toisaalta kirjoittajille on annet-

tu yleisesti ottaen paljon vapauksia, ja myös ehdotuksia prosessioikeuden 

opetukseen on pidetty mahdollisina. Katson näiden vapauksien koskevan 

myös itseäni, vaikka olenkin enemmän aineelliseen oikeuteen profiloitunut 

tutkijaopettaja, jonka kirjaprojektiin osallistuminen ilmentää halua saada 

mukaan myös ”ulkopuolista” näkökulmaa.

Tarkastelen tässä kirjoituksessa prosessioikeutta siviilioikeuden ja eri-

tyisesti varallisuusoikeuden näkökulmasta. Olen ottanut itselleni vapauden 
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keskittyä prosessioikeuden opetukseen, mutta tämä on paljolti vain esitys-

tekninen ratkaisu. Pohdin joissain kohdin myös tutkimusta ja kerron sitä 

koskevista näkemyksistäni. Kirjoituksen luonteen vuoksi prosessioikeutta 

tarkastellaan toisinaan enemmän yliopistollisena tutkimuksen ja opetuksen 

yksikkönä eli oppiaineena kuin oikeudenalana, vaikka oikeudenala ja oppi-

aine ovat ainakin tässä yhteydessä varsin lähellä toisiaan.

Rajaan tarkastelun siviiliprosessiin eli riita-asiain oikeudenkäyntiin, joka 

on keskeisessä asemassa varallisuusoikeuden näkökulmasta. Esitän kirjoi-

tuksessa kolme teesiä, joita seuraavassa tarkastelen järjestyksessä:

1. Opetustoimessa tulee huolehtia siitä, että luonteeltaan proses-

suaaliset kysymykset erotetaan opiskelijoille selkeällä tavalla ai-

neellisesta oikeudesta.

2. Aineellisen oikeuden tarkastelun yhteydessä on käsiteltävä so-

pivassa laajuudessa myös prosessuaalisia kysymyksiä, sillä tämä 

on usein tarkoituksenmukaista tutkinnolle asetettujen osaamis-

tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

3. Siviiliprosessin opetus kannattaa toteuttaa siten, että jo oikeus-

tieteen opintojen alkuvaiheissa tarjoillaan ”peruspaketti”, jota 

täydennetään tarpeen mukaan siviilioikeuden opintojen yhtey-

dessä ennen laajempaa ja syvemmälle menevää siviiliprosessin 

opetusta erillisellä prosessioikeuden opintojaksolla.

2. Prosessuaalisten kysymysten erottaminen 
aineellisesta oikeudesta

Siviilioikeudella tarkoitetaan yleistä yksityisoikeutta, johon voidaan lukea 

muun muassa varallisuusoikeus alalohkoineen sekä perhe- ja jäämistöoike-

us. Myös henkilöoikeus kuuluu siviilioikeuteen. Karkeasti yksinkertaistaen 

voidaan väittää, että siviilioikeudessa etupäässä käsitellään aineellisen nor-

miston nojalla syntyviä, lakkaavia ja muuttuvia oikeusasemia. Esimerkiksi 

voidaan ajatella omistusoikeuden tai jonkin muun varallisuusoikeuden saan-

totapoja, velkasuhteen lakkaamisen tapoja taikka sitä, millaisia oikeusasemia 

erilaiset varallisuusoikeudet tarkkaan ottaen tuottavat haltijoilleen.

Jotta aineellisen normiston mukaiset oikeudet voisivat toteutua riittä-

vällä varmuudella, tarvitaan oikeussuojakeinoja. Siviiliprosessin funktioissa 
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on perinteisesti korostunut oikeussuojan antaminen ja prosessin tietynlai-

nen alisteisuus aineelliseen oikeuteen nähden. Risto Koulu on luonnehtinut 

teoksessa ”Prosessioikeus” (neljäs, uudistettu painos, Sanoma Pro Oy 2012 s. 

73) perinteistä näkemystä siten, että ”siviiliprosessin tarkoitus on antaa oi-

keussuojaa välittömästi yksityisoikeudellisille intresseille.” Siviiliprosessin ja 

täytäntöönpanon olemassaolo on tietysti omiaan saamaan aikaan haluttua 

omaehtoista käyttäytymistä, ja siviiliprosessin funktioista puhuttaessa saa-

tetaan näin haluttaessa painottaa vahvemminkin ohjausfunktion merkitystä.

Tuomioistuimen roolin ei tarvitse olla luonteeltaan ”toteava” kuten esi-

merkiksi tilanteessa, jossa tuomioistuin vahvistaa tietyn esineen omistusoike-

uden kuuluvan kantajalle. Vanhastaan on tunnettu myös muotoamistuomiot, 

joissa tuomioistuin muuttaa aineellisen normiston mukaisia oikeusasemia. 

Keskustelua voidaan tosin käydä siitä, mitkä tuomiot tarkkaan ottaen ovat 

juuri muotoamistuomioita. Olen itse pitänyt ratkaisevana tuomioistuimen 

vaikutusta aineelliseen oikeustilaan, minkä vuoksi olen katsonut muotoa-

mistuomioiksi myös sellaisia tuomioita, joihin ainakaan kaikki nykypäivän 

prosessualistit eivät välttämättä suhtaudu samoin. Olen lähtenyt esimerkik-

si avioliittolain (234/1929) vallinnanrajoitussäännösten (38–39 §) vastaisten 

oikeustoimien pätemättömäksi (tehottomaksi) julistamisen ja takaisinsaan-

tilain (758/1991) mukaisen oikeustoimen peräyttämisen tarkastelussa siitä, 

että kyse on muotoamistuomioista, joilla tuomioistuin muotoaa aineellista 

oikeustilaa. Perinteinen jako deklaratiivisiin ja konstitutiivisiin tuomioihin 

on mielestäni varsin hyödyllinen, ja suosittaisin prosessioikeuden harrasta-

jia kiinnittämään huomiota tuomion välttämättömyyden sijasta tai ainakin 

ohella siihen, muovataanko tuomiolla avoimesti ja suoranaisesti aineellista 

oikeustilaa. Jos tuomioistuin esimerkiksi päätöksellään lakkauttaa jonkin 

oikeustoimen vaikutukset, kyse ei ole samasta asiasta kuin siitä, että tuomi-

oistuin toteaisi oikeustoimen vaikutusten lakanneen jo ennen tuomiota tai 

että tuomioistuin katsoisi, että oikeustoimi ei ylipäätään ollut saanut aikaan 

sisältönsä mukaista vaikutusta.

Luonteeltaan prosessuaaliset kysymykset tulee mielestäni osata erot-

taa aineellisesta normistosta niin tutkimuksessa kuin opetuksessa siitä riip-

pumatta, onko kyse siviilioikeuden vai prosessioikeuden tutkimuksesta tai 

opetuksesta. Niin prosessioikeudella kuin siviilioikeuden eri osalohkoilla on 

omat yleiset oppinsa, joihin voidaan lukea ainakin yleiset oikeusperiaatteet 

ja peruskäsitteet. Jos kyse on prosessioikeudellisesta kysymyksestä, sen tar-
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kastelun tulee tapahtua prosessioikeuden yleisessä viitekehyksessä. Muuten 

syntyy vaara virhepäätelmistä tai vähintään sekavasta kokonaiskuvasta. Vas-

taavalla tavalla aineellisen normiston mukaisia kysymyksiä tulee tarkastella 

varallisuusoikeuden yleisten oppien näkökulmasta, ja varallisuusoikeuden 

yleisiä oppeja kehitettäessä on toisaalta varottava systemaattisesti epäselvää 

prosessioikeuden ja varallisuusoikeuden sekoittumista.

Olen itse ollut aktiivinen etupäässä aineellisen oikeuden tutkimuksessa, 

jossa olen kokemuksen karttuessa pyrkinyt enenevästi erottamaan luonteel-

taan prosessuaaliset kysymykset aineellisesta oikeudesta. Olen tarkastellut 

tästä näkökulmasta esimerkiksi oikeustoimen pätemättömyyttä ja todennut, 

että varallisuusoikeudessa esiintyneet pätemättömyysopit, niin ns. klassinen 

kuin analyyttinen pätemättömyysoppi, ovat melko vahvasti prosessuaalises-

ti värittyneitä. Toisaalta aineellinen ja prosessuaalinen oikeus on sekoitettu 

toisiinsa tavalla, joka on ollut omiaan hämärtämään niin aineellisen kuin 

prosessuaalisen normiston sisältöä ja merkitystä. Olen noudattanut tutki-

muksessa tehtyjä havaintoja myös opetuksessa, ja esimerkiksi yhdessä Tapa-

ni Lohen kanssa kirjoittamassani teoksessa ”Johdatus varallisuusoikeuteen” 

(2., uudistettu painos, Talentum 2013) on tarkasteltu oikeustoimen pätemät-

tömyyttä erikseen aineelliselta ja prosessuaaliselta kannalta (s. 111–143).

3. Aineellisen oikeuden  
ja prosessioikeuden yhdistäminen

Tutkintorakenteita ja opetussuunnitelmia tehtäessä on aina ”paketoitava” 

asioita järkeviin kokonaisuuksiin, jotka näkyvät opiskelijoille yksittäisinä 

opintojaksoina. Puhtaasti aineellisen oikeuden tarkastelun varaan rakentu-

vat kokonaisuudet ovat usein epätarkoituksenmukaisia, ja monesti on jär-

kevä käsitellä ainakin jossain laajuudessa myös luonteeltaan menettelyyn 

liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi oikeustoimen pätemättömyys kuuluu luon-

tevasti siviilioikeuteen, mutta aineellisen tarkastelun yhteydessä on aiheel-

lista käsitellä sopivassa laajuudessa pätemättömyyttä myös prosessuaaliselta 

kannalta. Toisaalta etupäässä prosessioikeudelliset opintojaksot edellyttävät 

ainakin jonkinlaista aineellisen oikeuden tuntemista, sillä muuten on hanka-

la käsitellä kaikin puolin järkevästi menettelyyn liittyviä kysymyksiä.

Siihen, missä määrin etupäässä siviilioikeudellisilla opintojaksoilla on 

tarkoituksenmukaista käsitellä prosessioikeudellisia kysymyksenasetteluja, 
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ei ole yleispätevää vastausta. Joskus luonteeltaan prosessuaalisella sääntelyl-

lä on niin näkyvä ja tärkeä asema etupäässä aineellista sääntelyä sisältävässä 

säädöksessä, että myös prosessuaalisten kysymysten huomioon ottamista 

saatetaan pitää itsestään selvänä. Keskeinen säädös siviiliprosessin kannalta 

on tietysti oikeudenkäymiskaari (4/1734, OK), joka soveltuu yleisesti oikeu-

denkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa eli käräjäoikeuksissa, hovioikeuksis-

sa ja korkeimmassa oikeudessa. Myös sellaisissa säädöksissä, jotka yleisesti 

ottaen kuuluvat aineelliseen siviilioikeuteen, saattaa kuitenkin olla luonteel-

taan prosessuaalisia säännöksiä.

Etupäässä aineellisoikeudellisten säädösten yhteydessä esiintyy melko 

usein todisteluun ja erityisesti todistustaakkaan liittyviä säännöksiä. Esi-

merkiksi voidaan ajatella myyjän vahingonkorvausvastuuta ostajaan näh-

den kauppalain (355/1987, KL) nojalla. Viivästystapauksessa on KL 27.1 §:n 

nojalla lähtökohtana, että ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka 

hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, ”jollei myyjä osoita, että viivästys joh-

tuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota 

hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohet-

kellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää 

eikä voittaa”. Vastaava lähtökohta on omaksuttu virhetapauksissa, joskin oi-

keudellisesta virheestä on erityissääntelyä (ks. lähemmin KL 40.1 § ja 41 §).

Vaikka kauppalaki yleisesti ottaen on aineellista oikeutta koskeva sään-

nös, siinä on myös luonteeltaan prosessuaalista sääntelyä. Esimerkiksi KL 

27.1 §:ään sisältyy selvästi myös prosessuaalinen elementti, ”jollei myyjä osoi-

ta…”. Sääntelyssä tarkoitetussa kontrollivastuussa, joka ei kata erikseen mää-

riteltyjä välillisiä vahinkoja (KL 27.3, 40.2 ja 67 §), on oikeastaan jo sisään 

rakennettuna prosessuaalinen elementti, ja sama koskee myös ns. ekskul-

paatiovastuuta, joka tyypillisesti määritellään käännettyyn todistustaakkaan 

perustuvaksi tuottamusvastuuksi. Etupäässä aineellisoikeudellisissa säädök-

sissä saattaa olla myös vaadittavan näytön riittävyyttä koskevia kannanotto-

ja, mistä käy esimerkiksi ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 

(737/1994) 3 §, jossa on syy-yhteyttä koskevaa sääntelyä.

Vaikka vahingonkorvausvastuuta tyypillisesti käsitellään siviilioikeudessa, 

opetuksessa epäilemättä on aiheellista nostaa esille myös todisteluun liitty-

viä kysymyksiä. Tässäkin yhteydessä tulee kuitenkin pitää aineellinen oikeus 

erossa prosessioikeudesta ja käsitellä prosessuaalisia kysymyksiä prosessioi-

keuden yleisten oppien näkökulmasta. Yksittäiset todistustaakkaa tai vaadit-
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tavan näytön astetta koskevat säännökset tulee sopeuttaa yleisiin todistelua 

koskeviin oppeihin eli erityisesti todistelua koskevaan OK 17 lukuun, jota on 

uudistettu lailla 732/2015. Esimerkiksi OK 17:2:n ensimmäisessä momentissa 

lähdetään siitä, että asianosaisen on riita-asiassa näytettävä ne seikat, joihin 

hänen vaatimuksensa tai vaatimuksensa perustuu. Vaadittavan näytön osal-

ta yleiseksi lähtökohdaksi on puolestaan asetettu toisessa momentissa, että 

asianosainen on esittänyt siitä ”uskottavan” näytön. Muualla laissa olevien 

säännösten olemassaolo on tunnustettu OK 17:2.4:ssa, jonka mukaan ensim-

mäisessä ja toisessa momentissa säädettyä noudatetaan, ”jollei todistustaa-

kasta tai näytöltä vaadittavasta vahvuudesta laissa toisin säädetä tai asian 

laadusta muuta johdu”.

Etupäässä aineellisoikeudellisten säädösten yhteydessä voi olla verra-

ten laajastikin luonteeltaan prosessuaalista sääntelyä, jota saattaa tilanteesta 

riippuen olla tarkoituksenmukaista käsitellä aineellisoikeudellisilla opinto-

jaksoilla. Esimerkiksi maakaaressa (540/1995, MK), perintökaaressa (40/1965, 

PK) ja takaisinsaantilaissa on monenlaista prosessioikeudellista sääntelyä. 

Yksittäiset säännökset voivat todistelun ohella koskea hyvin erityyppisiä 

asioita. Vanhentumislain (728/2003) 18.1 §:ssä esimerkiksi säädetään, että 

velan vanhentuminen otetaan tutkittavaksi tuomioistuimessa tai muussa 

viranomaisessa vain asianosaisen väitteen perusteella. Takausta ja vieras-

velkapanttausta koskevan lain (361/1999) 36 §:ssä puolestaan on oikeuden-

käyntiä koskevia säännöksiä, joihin lukeutuu muun muassa se, että velkojan 

kanne takaajaa vastaan voidaan käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, jossa 

velalliselta vaaditaan suoritusta, vaikka takaajan suoritusvelvollisuus ei oli-

sikaan vielä alkanut takauslaissa (21 ja 23 §) tarkoitetulla tavalla. Vahingon-

korvauslain (412/1974) 7:5.1:ssa on kuulemista koskeva määräys, MK 13:11:ssä 

on sääntelyä vastaajakelpoisuudesta ja PK 23:10.1:ssä säädetään pesänjaka-

jan toimittaman jaon moittimisesta. Jo nämä muutamat yksittäiset esimerkit 

osoittavat, että perusluonteeltaan aineellisoikeudelliset säädökset saattavat 

sisältää moninaisia menettelyyn liittyviä säännöksiä.

4. Prosessioikeuden opettaminen useammassa osassa

Prosessioikeus on oikeudenalana laaja, koska on lukuisia erilaisia aineellisen 

oikeuden kannalta relevantteja menettelyjä. Jos pidetään silmällä tuomio-

istuimessa tapahtuvia oikeudenkäyntejä, siviiliprosessin ohella tunnetaan 
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myös rikosprosessi ja hallintoprosessi. Ei ole tarkoituksenmukaista keskit-

tää kaikkea prosessioikeutta yhteen ja samaan opintojaksoon. Esimerkiksi 

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opetetaan prosessioikeutta 

muun muassa opintojaksoilla ONPOOL5 Hallinto-oikeus ja oikeusinforma-

tiikka, 10 op, ONPOOL9 Rikos- ja prosessioikeus, 10 op ja OTM0001 Proses-

sioikeus, 5 op.

Kirjoitukseni kolmas teesi tarkoittaa, että siviiliprosessia tulee opettaa 

useammassa osassa. Teesi on koko lailla selvä jo edellä luvuissa 2 ja 3 esitetyn 

perusteella. Kaikissa kotimaisissa oikeustiedettä opettavissa yliopistollisissa 

yksiköissä on lukuisia aineellista oikeutta koskevia opintojaksoja, joilla kä-

siteltävillä asioilla on läheinen suhde siviiliprosessiin. Esimerkiksi voidaan 

ajatella sellaisiin oikeudenaloihin kuin varallisuusoikeus, sopimusoikeus, 

vahingonkorvausoikeus, velvoiteoikeus, esineoikeus, immateriaalioikeus, 

kauppaoikeus, työoikeus ja perheoikeus liittyviä opintojaksoja. Oikeuden-

aloista puhuminen lienee tässä suhteessa osuvampaa, sillä kaikissa yksiköis-

sä ei ole järjestetty opetusta ja nimetty opintojaksoja täysin yhtenevästi, ja 

myös oppiaineiden hahmottamisessa saattaa olla eroja.

Luonteeltaan prosessioikeudellisia asioita tulee toistuvasti vastaan enim-

mäkseen siviilioikeuden alaisuuteen kuuluvilla opintojaksoilla. Tätä voidaan 

2. teesin mukaan pitää perusteltunakin, kunhan kyse on tarkoituksenmukai-

sesta aineellisen ja prosessuaalisen oikeuden yhdessä käsittelystä. Toisaalta 1. 

teesin mukaan on tärkeää, että prosessioikeus ja aineellinen oikeus erotetaan 

toisistaan ja että prosessuaalisia kysymyksiä tarkastellaan prosessioikeuden 

yleisten oppien näkökulmasta. On varottava lopputulosta, jossa aineellinen 

ja prosessuaalinen oikeus missään suhteissa sekoittuisivat opiskelijoiden 

silmissä yhdeksi epämääräiseksi kokonaisuudeksi. Vaikka 2. ja 3. teesi to-

teutuvat ainakin jollain tavalla monissa opinahjoissa, 1. teesin osalta saattaa 

olla parantamisen varaa.

Kysymykseksi jää, kuinka siviiliprosessin opetus tulee toteuttaa niin, et-

tä opiskelijat saavuttavat asetetut osaamistavoitteet kaikin puolin järkeväl-

lä tavalla. Olen itse ollut jo pitemmän aikaa sitä mieltä, että oikeustieteen 

opiskelijoille on aiheellista tarjota jo siviilioikeuden opintojen alkuvaiheissa 

prosessioikeutta koskeva tietopaketti niistä perusasioista, joiden osaamista 

tiedetään tarvittavan siviilioikeuden opintojen aikana. Tätä ideaa on nouda-

tettu myös Tapani Lohen kanssa kirjoittamassani teoksessa ”Johdatus varal-

lisuusoikeuteen”, jonka ensimmäisessä luvussa selvitetään lukijoille muun 
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muassa erilaisia kannetyyppejä, juttujen jakoa dispositiivisiin ja indisposi-

tiivisiin sekä vaatimis-, väittämis- ja todistustaakkaa. Teos oli alun perin tar-

koitettu oppikirjaksi, jota käytetään Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä 

tiedekunnassa opintojaksolla Yksityisoikeuden johdantokurssi (opintojaksoa 

ei enää ole tiedekunnan opetussuunnitelmassa).

Tarkastellun kaltainen ”peruspaketti” siviiliprosessioikeudesta ei opinto-

pisteytettynä ole erityisen työläs, eli varsin kohtuullinen työmäärä opiskeli-

joilta johtaa haluttujen osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka peruspa-

ketin tarkemmasta sisällöstä voi tietysti keskustella, siihen kuuluvat ainakin 

sellaisten peruskäsitteiden kuin kanne ja kanneperuste, oikeustosiseikka- ja 

todistustosiseikka sekä vaatimis-, väittämis- ja todistustaakka käsittely. Myös 

riita-asian käytännöllistä kulkua on aiheellista käydä läpi pääpiirteissään. 

Luontevan lähtökohdan tarjoaa haastehakemusta koskeva sääntely OK 5 lu-

vussa, ja haastehakemuksesta ja haasteesta voidaan kätevästi siirtyä vastaa-

jan vastaukseen sekä myös pääkäsittelyyn. Peruspakettiin voisivat kuulua 

myös muutamat pääkohdat niistä luvuista, joissa käsitellään oikeuspaikkaa 

riita-asioissa (10 luku), todistelua (17 luku), tuomioistuimen ratkaisua (24 

luku) ja muutoksenhakua (ainakin 25 ja 30 luku).

Peruspaketin ylenmääräistä laajentumista pitää varoa jo sen vuoksi, että 

opintojen alkuvaiheissa voi olla hankala ymmärtää luonteeltaan abstrakte-

ja oppeja ilman käytännön soveltamistilanteita. Tämän vuoksi ei myöskään 

tunnu järkevältä sijoittaa siviiliprosessioikeuden opetusta pääosin opintojen 

alkuvaiheisiin. On parempi aloittaa peruspaketilla, käsitellä tämän jälkeen 

sopivassa laajuudessa prosessuaalisia kysymyksiä aineellisen siviilioikeuden 

eri opintojaksoilla ja toteuttaa myöhemmin etupäässä prosessioikeudellisesti 

suuntautunut opintojakso, jossa käydään systemaattisesti läpi muun muas-

sa oikeudenkäymiskaaressa olevaa sääntelyä. Kertaus on opintojen äiti, jo-

ten prosessioikeudellisella opintojaksolla voidaan vallan hyvin palata niihin 

asioihin, jotka ovat tulleet opiskelijoille tutuksi jo aiemmin. Toisaalta esille 

tulee sellaisia oikeusvoiman ja kanteen muuttamisen (OK 14:2) kaltaisia asi-

oita, joihin tuskin on ollut tarvetta syventyä aineellisen oikeuden opetuk-

sessa. Luonteeltaan siviilioikeudellisia opintojaksoja voi olla suunniteltuna 

myös keskitetyn prosessioikeuden opetuksen jälkeen, mutta lienee kuiten-

kin järkevä käydä ainakin valtaosa siviilioikeudesta läpi ennen siviiliproses-

sin systemaattista käsittelyä prosessioikeuden oppiaineen vastuulla olevilla 

opintojaksoilla. Siitä, missä määrin prosessioikeutta kannattaa sijoitella etu-
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päässä siviilioikeudellisiin opintojaksoihin, voidaan tietysti käydä paljonkin 

keskustelua yksityiskohtien tasolla.

5. Lopuksi

Prosessioikeus ymmärretään vakiintuneesti omaksi oikeudenalakseen, jolla 

on sille tyypilliset käsitteet ja yleiset periaatteet. Toisinaan on hankala teh-

dä selkeää rajaa aineellisen siviilioikeuden ja prosessioikeuden välille, sillä 

erilaisissa varallisuusoikeudellisissa käsitteissä, periaatteissa ja teorioissa 

on mukana myös prosessuaalisia elementtejä. Esimerkiksi voidaan viitata 

Simo Zittingin kuuluisiin omistusoikeutta ja omistajanvaihdosta koskeviin 

oppeihin, jotka monessa suhteessa muistuttavat Alf Rossin skandinaavisen 

realismin värittämiä käsitystapoja. Vaikka skandinaavista realismia ei var-

sinaisesti omaksuttu kotimaisessa varallisuusoikeuden tutkimuksessa, sille 

ominainen tapa suhtautua tietyllä kriittisyydellä aineellisen normiston mu-

kaiseen aineelliseen oikeustilaan näkyy joissain suhteissa kotimaisessa ny-

kypäivänkin varallisuusoikeudessa.

Ainakin teoreettisena ajatusharjoituksena olisi sinänsä täysin mahdollis-

ta hahmottaa oikeudellista materiaalia niin, ettei siinä erotettaisi aineellista 

normistoa siinä merkityksessä kuin esimerkiksi tässä kirjoituksessa. Voitai-

siin esimerkiksi lähteä Rossin tapaan siitä, että varsinaiset oikeusnormit ovat 

tuomareihin kohdistuvia määräyksiä (ks. esim. ”Om ret og retfærdighed”, 2. 

oplag, Nyt Nordisk Forlag; Arnold Busck 1966 s. 45–46 ja 188), ja alkaa lukea 

sääntelyä tällä tavalla. Tämä lähestymistapa voikin tarjota varsin hedelmälli-

sen pohjan pohdittaessa esimerkiksi sitä, millaisten oikeustosiseikkojen pe-

rusteella tuomioistuin voi hyväksyä jonkin kantajan esittämän vaatimuksen 

tai millaisten seikkojen perusteella vastaaja voi tehokkaasti vastustaa kan-

tajan esittämää vaatimusta. Luonteeltaan aineellista normistoa on sinänsä 

mahdollista lähteä selittämään prosessioikeudellisesti tyyliin ”Jos tuomiois-

tuimelle on esitetty vaatimus x, vaatimus voidaan ja pitääkin hyväksyä tosi-

seikastoa y konstituoivien oikeustosiseikkojen perusteella, mikäli vastaaja ei 

ole vedonnut vastatosiseikkoihin p, q tai r”.

Vaikka erilaiset ajatusharjoitukset voivatkin olla hyödyllisiä, ainakin lai-

nopissa on mielestäni epätarkoituksenmukaista torjua ajatus aineellisesta 

normistosta, jonka perusteella henkilöillä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Opetustoimen kannalta voidaan pitää selvänä, että opiskelijoille on järke-
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vä opettaa esimerkiksi sitä, kuinka velkasuhteita voi syntyä, lakata ja muut-

tua sekä kuinka velkasuhteen osapuolissa voi tapahtua vaihdoksia. Tällaiset 

pohdinnat rakentuvat sen varaan, että ”on olemassa” velkasuhteita, joissa 

voi tapahtua muutoksia. Oikeudenkäynteihin tai muuten menettelyyn liit-

tyviä kysymyksiä tulee puolestaan tarkastella prosessioikeuden yleisten op-

pien näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa esitetyn 1. teesin mukaan aineelli-

nen oikeus tulee erottaa systemaattisesti menettelyyn liittyvistä kysymyksistä 

erityisesti sen vuoksi, että näin voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon 

prosessioikeuden yleinen viitekehys. Varallisuusoikeuden tutkijoiden olisi 

mielestäni aiheellista kiinnittää enemmän huomiota prosessioikeuden ylei-

siin oppeihin, sillä monesti on toisaalta tarkoituksenmukaista ottaa huomi-

oon prosessuaalisia kysymyksiä aineellista oikeutta tarkasteltaessa. Tämä 

onkin kirjoituksen 2. teesi. Koska opiskelijat joutuvat toistuvasti vastatusten 

luonteeltaan prosessioikeudellisten kysymysten kanssa siviilioikeutta opis-

kellessaan, olen esittänyt kirjoituksessa myös 3. teesin, jonka mukaan sivii-

liprosessioikeutta on aihetta opettaa useissa osissa. Heti opintojen alkuvai-

heissa kannattaa tarjoilla ”peruspaketti”, jota täydennetään tarpeen mukaan 

siviilioikeuden opintojen yhteydessä ennen laajempaa ja syvemmälle mene-

vää prosessioikeuden opintojaksoa.

Yliopistollisia opetussuunnitelmia tehtäessä koituu haasteita siitä, että 

opetustoimeen tyypillisesti osallistuu suuri määrä opettajia, jotka viime kä-

dessä ovat vastuuopettajia yksittäisillä opintojaksoilla. Tässä kirjoituksessa 

hahmotellut teesit, etenkin 2. ja 3. teesi, edellyttävät varsin huolellista suun-

nittelua ja opettajien yhteistyötä. Mitä enemmän on tekijöitä, sitä hanka-

lampaa on suunnittelu. Yksittäisten opettajien, olipa kyse siviilioikeuden tai 

prosessioikeuden opettajista, on hyvä pitää mielessä opiskelijoiden näkökul-

ma. Vaikka yksittäiset opettajat luonnollisesti ovat kiinnostuneita etupäässä 

omista opintojaksoistaan, opiskelijat suorittavat kokonaisuutta, jolta he voi-

vat edellyttää johdonmukaisuutta ja sujuvuutta. Jotta siviiliprosessiin liittyvät 

osaamistavoitteet kehittyisivät opintojen aikana järkevällä tavalla suhteessa 

siviilioikeudellisen osaamisen karttumiseen, opiskelijoiden näkökulmaan on 

kiinnitettävä riittävästi huomiota tutkintorakenteita ja opetussuunnitelmia 

tehtäessä, mikä asettaa haasteita myös akateemiselle johtamiselle.

Siviilioikeutta tutkivien ja opettavien tulee hallita kohtalaisen hyvin myös 

siviiliprosessia. Vastaava pätee myös toiseen suuntaan, eli siviiliprosessia 

harjoittavilta prosessualisteilta voidaan edellyttää aineellisen oikeuden tun-
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temista ainakin jossain laajuudessa. Muuten on esimerkiksi hankala konk-

retisoida kannetta, kanneperustetta ja vastaajan puolustusmahdollisuuksia 

esimerkkien avulla. Tutkijaopettajiin kohdistuvat vaatimukset luullakseni 

täyttyvät käytännössä suhteellisen hyvin ainakin senioritasolla, sillä sivilistit 

ovat tiedostaneet menettelyyn liittyvien kysymysten tärkeyden ja siviilipro-

sessualistit puolestaan aineellisen normiston osaamisen merkityksen. Aina 

on kuitenkin parantamisen varaa, minkä vuoksi ei olisi haitaksi silloin täl-

löin kerrata oman mukavuusalueen ulkopuolella olevia asioita esimerkiksi 

edustavien yleisesitysten ja oppikirjojenkin lukemisella.
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oikeutta: Videoneuvottelu 
lainopista tieteen ja 
teknologian tutkimukseen
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1. Digitalisaatio prosessioikeuden 
tutkimuskohteena

Prosessioikeuden klassinen tutkimuskohde, siviiliasian oikeudenkäynti, on 

aina nivoutunut niihin tuomioistuimen käytänteisiin ja työtapoihin, joilla 

oikeutta jaetaan. Perinteisessä lainopillisessa prosessioikeudessa painote-

taan erityisesti muodollisten prosessisääntöjen ja niiden tulkintaa ohjaavan 

oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden merkitystä. Vuoden 1993 prosessiuudistus 

muutti oikeudenkäynnin arkkitehtuuria ratkaisevasti ja ohjasi samalla myös 

prosessioikeudellisen tutkimuksen tiedonintressiä. Samaan aikaan 1990-lu-

vulta lukien oikeudenkäynnin arkipäivää oli muovanneet jo tovin uudenlai-

set murrokset -, yhteiskunnan lisääntyvä digitalisaatio ja paine uusien tekno-

logioiden käyttöönotolle. Nämä digitalisaation kysymykset jäivät kuitenkin 

pitkälti aikansa prosessioikeuden katveeseen.

Tässä kirjoituksessa käsittelen prosessioikeuden murrosta videoneuvot-

telun tarjoaman esimerkin kautta. Esimerkin valintaa puoltavat niin henki-

lökohtaiset tutkimusintressini – oma tutkijanurani alkoi videoneuvottelun 

tarkastelusta teoreettisen lainopin menetelmin – että myös aihepiirin yht-

äkkinen ajankohtaisuus. Keväästä 2020 lukien Covid–19-pandemia on lisän-

nyt tarvetta ja painetta järjestää oikeudenkäyntejä etäyhteyden välityksellä 

ilman asianosaisten, avustajien ja tuomarin fyysistä läsnäoloa istuntosalissa. 

Pandemian myötä asiantuntijatehtävissä on siirrytty laajalti etätöihin, minkä 

seurauksena niin käytännön tehtävissä työskenteleville juristeille kuin oike-
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ustieteilijöillekin on kertynyt omakohtaista kokemusta videoneuvottelusta 

ja etäyhteyden vaikutuksista kommunikaatiokäytänteisiin.

Fyysisten ihmiskontaktien vähentäminen on lisännyt painetta myös oi-

keudenkäyntien järjestämiseen istuntosalin sijaan videoyhteyden välityksel-

lä. Vastaisen tutkimuksen varaan jää selvittää, missä määrin paine on johta-

nut etäoikeudenkäyntien yleistymiseen vai onko tuomioistuinten arkipäivä 

jatkunut pitkälti aikaisempaan tapaan. On myös mahdollista, että kirjallisten 

menettelyiden suosio on kasvanut. Joka tapauksessa EU:n tasolla on pande-

mian myötä korostettu aiempaa voimakkaammin tarvetta oikeudenkäytön 

digitalisaatiolle sekä eurooppalaiselle yhteistyölle oikeushallinnon tietojär-

jestelmien kehittämisessä. Joulukuussa 2020 komission tiedonantoon sisäl-

tyy lista toimenpide-ehdotuksista tavoitteiden saavuttamiseksi. Näihin sisäl-

tyy niin rahoitustukea kuin myös yhteisen lainsäädäntökehyksen luominen.1 

Viimeaikaisesta merkityksestään huolimatta videoneuvottelun hyödyntä-

minen – tai sen puolesta oikeudenkäytön digitalisaatio – eivät ole uusia ilmi-

öitä, vaan ne liittyvät pidempään historialliseen jatkumoon. Videoneuvottelu 

niin kuin digitaaliset työtavat laajemminkin on syytä hahmottaa suhteessa 

jo 1900-luvun puolivälissä alkaneeseen tietokoneiden hyödyntämiseen eri 

yhteiskunnan osa-alueilla. Suomalaisessa hallinto-oikeudellisessa keskus-

telussa Jorma Kuopus on paikantanut kehityskulun alkuaskeleet 1940-luvun 

lopulle, jolloin Verohallinto siirtyi hyödyntämään automaattista tietojenkä-

sittelyä.2 Yleisissä tuomioistuimissa on hyödynnetty sähköisiä asianhallinta-

järjestelmiä jo vuosikymmenten ajan, joskin näitä ns. perinnejärjestelmiä on 

pyritty korvaamaan vaiheittain vuodesta 2010 edenneellä Oikeusministeriön 

Aineistopankki (AIPA)-hankkeella.3 Samoin sähköistä asiointia tuomiois-

tuimissa on pyritty lisäämään määrätietoisesti. Esimerkkinä mainittakoon 

summaariset velkomusasiat, jotka muiden kuin omaa asiaansa ajavien yksi-

tyishenkilöiden on nykyään pakollista saattaa vireille tuomioistuimen SANT-

RA-järjestelmän kautta.4 Digitaaliset työtavat muodostavat luontevan osan 

juristityön arkipäivää niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin.5

1.  COM (2020) 710 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0710&from=EN
2.  Kuopus 1988.
3.  Loisa 2018.
4.  https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/sahkoinenasiointipalvelu.
html 
5.  Koulu, Koulu & Koulu 2019; Kontiainen, Koulu & Mäihäniemi 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0710&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0710&from=EN
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/sahkoinenasiointipalvelu.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/sahkoinenasiointipalvelu.html
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2. Miksi tutkia videoneuvottelua?

Miksi sitten valita juuri videoneuvottelu kuvastamaan oikeudenkäytön di-

gitalisaatiota? Eikö tuomioistuinarkkitehtuuria määrittävät asianhallinta-

järjestelmät tai aina ajankohtainen kysymyksenasettelu tekoälyn hyödyn-

tämisestä ratkaisutoiminnassa tarjoaisi paremman näköalan lainkäytön 

erityisluonteeseen? Eikö tietosuojakysymysten esiinnousun arvioiminen 

onnistuisi vangitsemaan videoneuvottelua paremmin digitalisaatiosta joh-

tuvien uusien tulkintakysymysten monimuotoisuutta? Vaikka muutkin va-

linnat olisivat mahdollisia, videoneuvottelu on poikkeuksellisen kiinnostava 

esimerkki käynnissä olevasta oikeudenkäytön ja sen tutkimuksen murrok-

sesta sen vuoksi, että se suuntaa huomiomme ihmisten väliseen viestintään. 

Mikä muuttuu todistelun vastaanottamisessa, kun tuomari arvioi todistajan 

luotettavuutta videoruudun välityksin? Mitä asianosaisten keskinäiselle koh-

taamiselle tapahtuu, kun he eivät istukaan samanaikaisesti istuntosalin eri 

puolilla? Helpottuuko vai hankaloituuko avustajana toimiminen, kun tuo-

mari ja oma asiakas ovat etäyhteyden päässä?

Videoneuvotteluun kulminoituu jotakin olennaista oikeudenkäytön ark-

kitehtuurista ja oikeudenkäynnin eri toimijoiden rooleista. Fyysisen läsnä-

olon syrjäyttävä etäyhteys kyllä palvelee vuoden 1993 uudistuksen jälkeen 

keskeisiksi prosessiperiaatteiksi nousseiden välittömyyden, suullisuuden se-

kä keskitetyn pääkäsittelyn ihanteita. Samalla etäyhteyden lisääntyvä käyttö 

pakottaa samalla tutkijan kysymään, onko teknologian välittämässä vuoro-

vaikutuksessa jotain merkityksellisellä tavalla erilaista, joka tulisi ottaa huo-

mioon oikeusturvaan vaikuttavana tekijänä. Toisin sanoen ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen kautta abstrakti monimuotoinen digitalisaatio muuttuu 

konkreettiseksi ja tutkimuksen saavutettavaksi. Samalla videoneuvottelu pal-

jastaa ne oikeudenkäynnin ritualistiset, kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuu-

det, jotka usein jäävät prosessilain tulkinnan ja prosessioikeustutkimuksen 

ulottumattomiin.

Oma kiinnostukseni videoneuvottelua, ja laajemmin oikeudellista tek-

nologiatutkimusta, kohtaan heräsi oikeastaan puolivahingossa, pyytämät-

tä ja yllätyksenä. Opintojeni aikana kiinnostuin ensin prosessioikeudesta, 

jonka hahmotin ennen kaikkea oikeusjärjestelmän perusrakenteena ja ark-

kitehtuurina, jonka kautta aineellinen oikeus saa sisältönsä. Tämä perusta-

vanlaatuinen kiinnostus oikeuden arkkitehtuuria kohtaan ei ole muuttunut 
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tähänastisen yli 10 vuoden mittaisen tutkijanurani aikana, vaikkakin tapa-

ni tarkastella oikeusprosessien luonnetta ja niiden monimuotoisia tehtäviä 

on johtanut jatkuvasti nyansoidumpaan ja tieteidenvälisempään suuntaan. 

Prosessioikeuden sisällä kiinnostukseni tarkentui pian kansainväliseen sivii-

liprosessiin, jonka kautta koin mahdolliseksi tarkastella modernin oikeuden 

kansainvälistymisestä ja EU:n integraatiosta seuraavia jännitteitä ja niiden 

heijastumista oikeuden rakenteisiin. Rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä 

tulee niin ikään näkyviin prosessilakien erityispiirteet ja paikoin myös niiden 

kollisiotilanteet. Samoin EU-lainsäädäntö ja yhteistyö sekä kansainvälisten 

sopimusten rooli oikeuslähteinä muovaavat rajat ylittävästä oikeudenkäyn-

nistä haastavan ja kiinnostavan tutkimuskohteen myös perinteiselle laino-

pilliselle tarkastelulle.

Tutkielma-aiheeksi valikoitui lopulta videoneuvottelu, josta 2000-luvulla 

povattiin keskeistä työkalua helpottamaan ja nopeuttamaan rajat ylittävää oi-

keudenkäyttöä.6 Huomioni herätti myös varovainen tapa, jolla videoneuvot-

teluun suhtauduttiin sekä normitasolla että tutkimuksessa. Toki varovaisuus 

oikeudenkäytön arkkitehtuurin muuttamiseen on perusteltua jo oikeusvar-

muuden suojelemiseksi, mutta samalla herää myös kysymys siitä, missä mää-

rin nykytilaa pidetään kehityksen huipentumana, josta ei voida enää parantaa.

Kuten aloittavalle tutkijalle usein käy, ymmärryksen syventyessä aihepiiri 

vei mukanaan. Erityisen aineistollisen aarrearkun löysin pohjois-amerikka-

laisesta oikeuskirjallisuudesta, jossa esitetyt näkemykset videoneuvottelusta 

kirvoittivat paikoin hymyn huulille. Erityisesti mieleen on jäänyt videoneu-

vottelun käyttöönottoa vastustava puheenvuoro, jossa epäiltiin tuomareiden 

kykyä erottaa Hollywoodin filmitähtien ruudulla ilmaisemat tunteet taval-

listen todistajien tunnereaktioista. Koska tavalliset ihmiset eivät välttämättä 

osaa kuvastaa tunteitaan videoruudulla yhtä luontevasti kuin näyttelijät, tuo-

marit voivat vetää virheellisiä johtopäätöksiä heidän sisäisestä maailmastaan.

Tämänsuuntaiset argumentit herättivät nuoressa tutkijassa kahdensuun-

taisia ajatuksia. Ensinnäkin oli ilmeistä, että teknologiavälitteisen vuorovai-

kutuksen hyväksyttävyysarviointi ei typisty kysymykseen oikeuslähteiden 

tulkinnasta ja systematisoinnista, vaan edellyttää myös (todistajan)psyko-

logisten näkökohtien huomioonottamista. Toiseksi kirjallisuudessa esitetyt 

näkemykset siitä, mitä teknologia pohjimmiltaan on ja tekee, tuntuivat hei-

jastelevan kirjoittajien omia, usein kyseenalaistamattomia ennakkoluuloja 

ja mielipiteitä vailla sen kummempaa tutkimuksellista perustaa. Kysymys 

6.  Koulu 2010 COMI; Koulu 2011 DL.
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videoneuvottelun vaikutuksista oikeusturvan toteutumiselle muuttui poh-

dinnaksi oikeudellisen vuorovaikutuksen perusteista, johtaen kohti periaa-

tetason punnintaa välittömyyden ja suullisuuden ihanteista ja roolista osana 

oikeudenkäytön rituaalia.

3. Videoneuvottelu todistelu-
oikeudellisena kysymyksenä – miten 
digitalisaatio näyttäytyy prosessi-
oikeuden sisäisestä näkökulmasta

3.1 Videoneuvottelu eurooppalaisessa viitekehyksessä: 
suosituksesta oletusarvoon

Kuten todettu, videoneuvottelussa korostuu prosessioikeuden lisääntyvä 

kansainvälistymispaine, joka seuraa pitkälti EU:n norminannosta. Video-

neuvottelun asema rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä perustui vuoden 2001 

neuvoston asetukseen jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä 

siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaan-

ottamisessa (TVA-asetus, 1206/2001).7 Tuolloisen TVA-asetuksen 10 artiklan 

mukaan oikeusapupyynnön esittävä tuomioistuin voi pyytää vastaanottavaa 

tuomioistuinta täyttämään pyynnön viestintätekniikkaa, erityisesti video- ja 

teleneuvottelua käyttäen. 

Videoneuvottelun merkitys on kuitenkin muuttunut viimeisen 20 vuoden 

aikana myös oikeuslähteiden tasolla. Alkuperäinen asetus korvattiin vuonna 

2020 uudella TVA-asetuksella (1783/2020),8 jossa alkuperäisen varovaisen 

kannustuksen videoneuvottelun hyödyntämiseen korvasi aiempaa vahvem-

pi painotus teknologiaan. Uuden asetuksen 8 artiklaan otettiin määräykset 

sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutuksista ja 20 artiklasa painotetaan to-

disteiden välitöntä vastaanottoa videoneuvottelun tai muun etäviestintä-

tekniikan avulla. 

Asetuksen johtolauseista ilmeneekin tavoite muuttaa viestintätekniset 

välineet pääsääntöiseksi ja ensisijaiseksi tavaksi toteuttaa todisteiden vas-

taanottoa rajat ylittävissä tilanteissa. Vaikka johtolauseilla ei ole oikeudel-

lista sitovuutta itsessään, ne ohjaavat artiklojen tulkintaa sekä kuvastavat 

lainsäätäjän tarkoitusta.

7.  Ks. myös Välimaa 2001 DL.
8.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1783&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1783&from=EN
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Uuden TVA-asetuksen kohdalla johtolauseet myös selkeyttävät koko-

naiskuvaa siitä, mistä rajat ylittävien oikeudenkäyntien käytännön hanka-

luudet johtuvat. Esimerkkinä voidaan mainita johtolause 7, josta ilmenee, 

etteivät jäsenvaltioiden oikeuslaitosten hyödyntämät tietojärjestelmät ole 

teknisesti yhteensopivia. Tämä yhteensopimattomuus vuorostaan hanka-

loittaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimesta tulevan pyynnön täyttämistä. 

Ratkaisuksi tarjotaan hajautuksen ja yhteensopivuuden yhdistelmää, jossa 

kansalliset tietojärjestelmät on liitetty keskenään yhteen esimerkiksi EU:n e-

CODEX-järjestelmän kautta. Tuomioistuinten suvereniteetin ja riippumat-

tomuuden turvaamiseksi tietojenvaihto tapahtuisi kuitenkin jäsenvaltioiden 

välillä ilman EU-toimielinten vuorovaikutusta, minkä järjestelmän hajautus 

mahdollistaisi.9 Jos laitamme oikeusarkkitehdin silmälasit päähämme, huo-

maamme uuden TVA-asetuksen kautta, miten teknologisista järjestelmistä 

on tullut keskeinen osa tuomioistuimen fyysisiä rakenteita, samaan tapaan 

kuin varsinaisista käräjäsaleista tai asiakirjakierrosta. Tämän tietoarkkiteh-

tuurin tasolla tehtävät valinnat myös vaikuttavat, uusintavat ja muokkaavat 

oikeudenkäytön perusteita, jolloin kysymys tietojärjestelmien toteutustavois-

ta on suoraan yhteydessä oikeusperiaatteisiin ja arvoihin, kuten tuomiois-

tuimen riippumattomuuteen. 

Vuoden 2020 pandemian myötä on paine oikeudenkäytön digitalisaati-

oon vahvistunut entisestään. Komission joulukuussa 2020 tiedonannossa 

parlamentille listataan yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia sekä konk-

reettisia keinoja parantaa tuomioistuinten valmiuksia erityisesti rikosproses-

sien osalta. Keskeiseksi heikkoudeksi on tunnistettu yhteistyövalmiuksien 

heikkoudet, jotka pelkistyvät puuttuviin teknologiaratkaisuihin oikeuden-

käytön alueella: puutetta on digitaalisista infrastruktuureista, luotettavista 

viestintäkanavista ja todisteidenvaihdon sovelluksista niin jäsenvaltioiden 

tuomioistuinten kuin EU:n virastojen ja toimielinten välillä.10 

9.  Recital 7 (hajautettu tietojärjestelmä): ”Jotta pyyntöjen ja ilmoitusten nopea toimittaminen 
jäsenvaltioiden välillä todisteiden vastaanottamiseksi voidaan taata, olisi käytettävä kaikkia so-
veltuvia nykyaikaisia viestintäteknisiä välineitä. Sen vuoksi kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto 
olisi pääsääntöisesti toteutettava sellaisen suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän 
välityksellä, joka koostuu kansallisista tietojärjestelmistä, jotka on liitetty keskenään yhteen ja 
jotka ovat teknisesti yhteensopivia, esimerkiksi e-CODEX-järjestelmän perusteella, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tulevaa teknistä kehitystä. Näin ollen olisi perustettava hajautettu 
tietojärjestelmä tämän asetuksen mukaista tiedonvaihtoa varten. Kyseisen tietojärjestelmän 
hajautettu luonne mahdollistaisi tiedonvaihdon yksinomaan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen 
ilman, että mikään unionin toimielin on osallisena kyseisessä tiedonvaihdossa.”
10.  Oikeudenkäytön digitalisointi Euroopan unionissa -Välineet mahdollisuuksien hyödyn-
tämiseen ” kehittyneen digitaalisen infrastruktuurin ja luotettavien viestintäkanavien puuttu-
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Tiedonanto toistaa uuden TVA-asetuksen painotusta sähköisestä tie-

donsiirrosta yhteistyön oletuskanavana, joka vähentäisi nykykäytännöistä 

seuraavia kustannushaittoja ja lisäisi yleisesti menettelyjen tehokkuutta. On 

mahdollista ellei peräti todennäköistä, että EU-integraatio oikeudenkäytön 

digitalisaation saralla tulee jatkossa syventymään. Tiedonannossa väläytel-

lään myös mahdollisuutta, että komissio laatii lainsäädäntöehdotuksen, jolla 

pyritään luomaan eurooppalainen ”digitaalisen viestinnän IT-taustajärjestel-

mien yleisarkkitehtuuri sen varmistamiseksi, että kansalliset IT-järjestelmät 

ovat yhteensopivia ja pystyvät viestimään keskenään”. EU-tason järjestelmä-

kehitys yleistietoarkkitehtuurin luomiseksi olisi merkittävä askel kohti yh-

tenäisempää oikeudenkäyttöä, mikä parhaimmillaan voisi myös tasoittaa 

jäsenvaltioiden välisiä eroja digitalisaatiokehityksessä.

3.2 Videoneuvottelu kansallisessa  
prosessilaissa: pilotoinnista ensimmäiseen 
ennakkopäätökseen

Suomessa videoneuvottelu mahdollistettiin vuoden 2002 oikeudenkäymis-

kaaren 17 luvun uudistuksen yhteydessä.11 Esitöiden mukaan videoneuvot-

telu soveltuisi erityisesti tilanteisiin, jotka edellyttävät todistajan suojaamista 

esimerkiksi uhkaamiselta. Etäyhteyskuulemisen eduksi nähtiin kuulemispe-

riaatteen ja vastapuolen kyselyoikeuden turvaaminen ei-reaaliaikaista tal-

lennetta paremmin, mutta sen laajemmin ei etäyhteyden erityislaatuisuutta 

ei arvioitu. Tuolloin voimassa olleen OK 17:34a:n mukaan todistajaa voitiin 

tuomioistuimen harkinnan mukaan kuulla videoneuvottelua käyttäen, mi-

käli hänen saapumisensa tuomiostuimeen aiheuttaisi kohtuuttomia kustan-

nuksia tai muuta haittaa todistelun merkitykseen nähden, ja edellyttäen, että 

todistajankertomuksen luotettavuus voidaan arvioida ilman läsnäoloaan.

Vuoden 2015 todistelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä video-

neuvottelun hyväksyttävyyskriteeristöön ei koskettu ja nykyisen OK 17:52:n 

sisältö vastaakin aiempaa lainkohtaa. Kuitenkin uudistuksen esitöissä video-

neuvottelun käyttöä pyrittiin laajentamaan, muun muassa mahdollistamalla 

todistelun vastaanotto videoitse pääkäsittelyn ulkopuolella ilman velvoitetta 

ottaa se uudestaan vastaan pääkäsittelyssä.12 

minen sekä kansallisten viranomaisten keskinäiseen ja kyseisten viranomaisten ja EU:n viras-
tojen ja elinten väliseen todisteiden vaihtoon tarvittavien sovellusten puuttuminen” – jakso 2
11.  HE 190/2002 vp. 
12.  HE 46/2014 s. 36, ks. myös s. 41.
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Ensimmäistä Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisua videokuulemises-

ta saatiin odottaa lähes 20 vuotta. Videoneuvottelun hyväksyttävyysarvioin-

nin päätyminen ylimmän oikeusasteen käsiteltäväksi vaati lopulta korona-

pandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet. Ratkaisussaan 2021:5 korkein 

oikeus arvioi videokuulemista lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyt-

töön liittyvässä asiassa, jossa kysymys oli näytön riittävyydestä syyksilukemi-

seen. Asianomistajan vaatimuksesta Korkein oikeus päätyi poikkeuksellisesti 

järjestämään pääkäsittelyn, johon vastaaja A pyysi lupaa osallistua videoitse 

koronapandemian vuoksi. Asianomistaja ei pitänyt vastaajan etäosallistu-

mista ongelmallisena, mutta Korkein oikeus päätyi arvioimaan videokuule-

misen uskottavuus- sekä soveltuvuusedellytyksiä varsin laaja-alaisesti.

Korkein oikeus korosti arvioinnissaan, että fyysinen läsnäolo istuntosa-

lissa on paras keino arvioida todistajan uskottavuutta, mutta totesi video-

neuvottelu muistuttavan siinä määrin läheisesti istuntosalikuulemista vä-

littömyyden ja suullisuuden suhteen, että sen käyttöala on merkittävästi 

puhelinkuulemista laajempi.13

Tämän lähtökohdan vahvistamisen lisäksi ennakkoratkaisusta voidaan 

nostaa esille kolme havaintoa.

Ensinnäkin Korkein oikeus päätyi siihen, ettei pandemiasta johtuvat poik-

keusolot antaneet aihetta muuttaa videoneuvottelun uskottavuus- ja soveltu-

vuusedellytysten arviointia. Korkeimman oikeuden mukaan oikeudenkäyn-

nit on pyrittävä järjestämään turvallisesti ja videoyhteyksien käyttäminen voi 

osaltaan mahdollistaa tämän. Koska videoneuvottelua koskevia säännöksiä 

ei ollut muutettu poikkeusolojen toteamisen seurauksena, ei tilanteessa ollut 

perustetta poiketa laissa säädetyistä käyttöedellytyksistä (kohta 16).

Toiseksi Korkein oikeus otti kantaa uskottavuusedellytykseen todeten 

videoyhteyden mahdollistavan välittömien havaintojen tekemisen puhe-

linkuulemista selvästi pidemmälle, vaikkakin ”tuomioistuin ei voi kuiten-

kaan edes hyvälaatuisen videoyhteyden välityksellä havainnoida kuultavan 

olemusta, ilmeitä, eleitä, äänensävyjä, puhetapaa tai tunnereaktioita ai-

van samalla tavalla kuin häntä välittömästi tuomioistuimessa läsnä oleva-

na kuultaessa” (kohta 21). Tämä kannanotto kuvastaa oikeuskirjallisuudes-

sa vuosikymmenten ajan esitettyjä kannanottoja. Kuitenkin Korkein oikeus 

13.  Kohta 9: ”Videoneuvottelussa henkilöä voidaan kuulla siten, että tilanne on pitkälle saman-
kaltainen kuin henkilöä välittömästi tuomioistuimen pääkäsittelyssä kuultaessa. Luonnollisesti 
tähän voi vaikuttaa käytetyn tekniikan laatu. Videoneuvottelussa toteutuvat joka tapauksessa 
pitkälti sekä suullisuus että välittömyys, ja se voisi siten tulla kysymykseen useammin kuin 
pelkkä puhelinneuvottelu.”
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korosti myös oikeuspsykologian merkitystä vedoten aiempaan ratkaisuunsa 

KKO 2013:96, jonka mukaan henkilön puhetapaa, ilmeitä, eleitä ja tunnere-

aktioita suurempi merkitys on uskottavuusarvioinnissa annettava kertomuk-

selle itselleen, sen johdonmukaisuudelle, realistisuudelle ja muuttumatto-

muudelle sekä yksityiskohtien runsaudelle.

Kolmanneksi Korkein oikeus arvioi videokuulemisen soveltuvuusedel-

lytyksiä, painottaen odotetusti sekä asianosaisten suostumusten merkitystä 

että etäyhteydelle asetettavia laatu- ja tietoturvanäkökohtia. Tosin soveltu-

vuusarvioinnin yhteydessä Korkein oikeus palasi vielä koronavirustilantee-

seen ja erityisesti vastaajan puolustajan terveydentilaan, sillä tämä kuului eri-

tyiseen riskiryhmään. Korkein oikeus sitoi soveltuvuusarvioinnin vastaajan 

oikeuteen käyttää valitsemaansa puolustajaa (kohta 24). Käytännössä video-

kuulemisen epääminen olisi pakottanut tämän vaihtamaan puolustajaansa, 

mitä ei lähtökohtaisesti voida pitää perusteltuna. Tällöin videokuulemisen 

soveliaisuutta puolsi sekä vastaajan oikeus valitsemaansa puolustukseen että 

epäselvyys poikkeusjärjestelyjen ajallisesta kestosta.

Mitä tästä ensimmäisestä ennakkoratkaisusta voidaan päätellä? Vaikka 

ratkaisu ei sinällään tuo videoneuvottelusta käytyyn lainopilliseen keskus-

teluun mitään uutta, ainakin nyt Korkein oikeus on vahvistanut aiemman 

tulkintakannanoton omalla auktoriteetillaan. Videoneuvottelu on tämän 

ratkaisun valossa löytänyt paikkansa sui generis todistelumuotona, joka ei 

täysin vertaudu fyysiseen istuntosalikuulemiseen mutta poikkeaa merkittä-

västi puhelinkuulemisesta.

Mitä näistä oikeuslähteistä ylipäätään voidaan päätellä? Sekä eurooppa-

laisesta että suomalaisesta oikeustilasta näkyy, miten videoneuvottelu on 

hahmotettu prosessioikeudessa ensisijaisesti todisteluoikeudellisena kysy-

myksenä. Voidaan ajatella, että ehkä juurikin videoneuvottelu hahmotta-

minen osaksi todistelua mahdollisti teknologiateemojen tuomisen osaksi 

prosessioikeudellista tarkastelua. Samanaikaisesti voidaan kyllä ihmetellä, 

miksei videoneuvottelun prosessioikeudellinen tarkastelu ole kiinnittynyt 

access to justice -tutkimukseen ja oikeusturvan saatavuuteen. Näille oi-

keusturvanäkökohdille olisi löydettävissä tutkimukselliset vastineensa myös 

muista yhteiskuntatieteistä, jossa on kiinnitetty huomiota digitalisaation eri-

arvoistaviin ulottuvuuksiin, kuten esimerkiksi ikäihmisten, näkövammaisten 

tai muiden haavoittuvien ryhmien kognitiivisiin ja materiaalisiin rajoitteisiin 

digitaalisten työvälineiden hyödyntämisessä.
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Entä mitä tieteidenväliseen ja yhteiskunnallis-oikeudelliseen teknolo-

giatutkimukseen ajautunut prosessioikeustutkija saa irti palatessaan yli 10 

vuoden takaiseen tutkimusteemaansa? Ensivaikutelmana on todettava, että 

keskustelu on mennyt yllättävän vähän eteenpäin.

Jo 2000-luvun alussa videoneuvottelu näyttäytyi kysymyksenä PL 21 §:n 

oikeusturvasta ja EIS 6 artiklan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ta-

keista: täyttääkö videoneuvottelutodistelu oikeudenmukaiselle oikeuden-

käynnille asetettavat vaatimukset ja millä edellytyksillä? Ja miten oikeuden-

käynnin menettelyperiaatteita suullisuutta, välittömyyttä ja keskitystä tulisi 

tulkita tässä kontekstissa?

Vastausten löytäminen videoneuvottelun oikeusturvaulottuvuuksien ar-

viointiin edellytti jo 2000-luvun alussa sen ymmärtämistä, mikä muuttuu 

suhteessa muihiin kuulemisen muotoihin. Jo varhaisessa oikeuspoliittises-

sa ja -tieteellisessä keskustelussa nousi esiin, ettei etäläsnäolo yksinkertai-

sesti vastaa yksi yhteen fyysistä läsnäoloa, vaikka onkin varsin lähellä. Tässä 

mielessä etäläsnäolo onkin aina ollut kummajainen verrattuna perinteiseen 

jakoon läsnäolon ja poissaolon välillä, eikä sille ole ollut löydettävissä suo-

ranaisia vertailukohtia. Omassa tutkielmassani ja ensimmäisissä artikkeleis-

sani paikansin ratkaisevan eron fyysisen ja etäläsnäolon välillä jaetun tilan 

kokemusta, joka jää uupumaan vuorovaikutuksen tapahtuessa useamman 

fyysisen sijainnin ja virtuaalisen kohtaamistilanteen yhdistelmästä.

Kuitenkin digitalisaation vaikutusten typistäminen lainopilliseen todis-

teluoikeuteen sivuuttaa valtaosan yhteiskunnallisen murroksen merkittä-

vyydestä ja sen vaikutuksista oikeudenkäytön arkipäivään, tuomioistuin-

laitokseen kohdistuviin odotuksiin sekä oikeudenkäyntiin sosiaalisena ja 

ritualistisena käytäntönä. Kun huomioidaan tämä laajempi digitalisaation 

viitekehys, kysymys oikeusturvan toteutumisesta muuttuu oikeudenkäytön 

perustavanlaatuiseksi uudelleenarvioinniksi: mitkä fyysiselle läsnäololle ra-

kentuvat oikeudenkäynnin käytänteet ja työtavat ovat ratkaisevia oikeuden-

mukaisuudelle? Miten nämä ovat kehittyneet ja miten voimme arvioida sitä, 

mitä tulee säilyttää ja mitä voidaan uudistaa?

Nämä sisällölliset kysymykset tarkoittavat oikeastaan prosessioikeuden 

immanenttia kritiikkiä, mikä edellyttää yhtäältä (prosessi)oikeuden sisäistä 

näkökulmaa että toisaalta laajempaa ymmärrystä ja kykyä kyseenalaistaa 

oikeudenalan systematiikasta seuraavat implisiittiset perusoletukset. Vasta-

usten hakeminen kääntyy tieteenfilosofiseksi ja metodologiseksi haasteeksi: 
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miten tällaista uudelleenarviointia voidaan harjoittaa systemaattisesti sekä 

riittävän laadukkaasti tieteellisiä kriteerejä, jotta tutkijan omat sidonnaisuu-

det tai näkemykset teknologiasta eivät vaaranna tieteellistä objektiivisuutta 

ja tutkimustiedon uusinnettavuuden vaatimusta?

Tarkastelemalla videoneuvottelun tulkinnan kehitystä viimeisen 20 vuo-

den aikana on ilmeistä, ettei lainopillinen siviiliprosessioikeuden oikeus-

lähteitä tulkitseva ja systematisoiva lähestymistapa tuota vastauksia imma-

nentin kriitikin tarpeisiin. Pelkkä oikeuslähteiden tulkinta ei paljasta sitä 

murroskohtaa, jossa uudelleenarviointi tulee mahdolliseksi saati anna tut-

kijalle työkaluja murroksen tarkastelulle. Sen sijaan vastausten löytäminen 

laajempiin kysymyksiin digitalisaation oikeudellisesta mallintamisesta edel-

lyttää oikeuden sisäisen ja ulkoisen näkökulman yhdistämistä. Tässä yhdis-

telmässä piilee myös vastaus prosessioikeuden tieteelliseen uusiutumiseen 

ja oikeudenalan painoarvon lisäämiseen sekä oikeustieteen sisällä että laa-

jemmin oikeuspoliittisessa päätöksenteossa digitalisaation sääntelystä.

4. Oikeuden, teknologian ja yhteiskunnan 
monimuotoiset suhteet: kohti monialaista 
prosessioikeudellista näkökulmaa

Mitä sitten jää perinteisen lainopillisen tarkastelun ulkopuolelle, vaikka tar-

kastelu laajennettaisiin EU-oikeuslähteiden tulkintaan ja systematisointiin? 

Se, mitä videoneuvottelu, tai teknologia laajemmin, lopulta tulee ymmärtää 

ja miten sen käyttö koetaan. Toki näillä käytön ja kokemuksen kysymyksillä 

on yhtymäkohtansa moderniin prosessioikeuden valtavirtaan eli konflik-

tinhallinnan tutkimukseen, joka tarkastelee myös kokemuksellisen oikeu-

denmukaisuuden teemoja oikeudellis-yhteiskunnallisen access to justice 

-tutkimuksen hengessä.

Mutta miten laajentaa kunnianhimoisen prosessioikeudellisen tutki-

muksen näköaloja teknologian suuntaan? Teoreettisia vaikutteita löytyy niin 

ikään oikeustieteen sisältä muilta oikeudenaloilta kuin myös yhteiskuntatie-

teellisestä että teknisten tieteiden tutkimuksesta.

Omaa tutkimuksellista matkaani prosessioikeuden ja teknologian suh-

teen ymmärtämisessä on värittänyt myös laajemmat muutokset tiedepo-

liittisissa painotuksissa sekä suomalaisessa tiedeyhteisössä että maailman-

laajuisesti. Yliopistolliset rakenteet, muun muassa yliopistojen rahoituksen 
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muotoutuminen yhä enemmän laajojen monimuotoisten profilointialojen 

mukaisesti painottaa monialaisia lähestymistapoja niihin monimutkaisiin 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka eivät paikannu yksittäisten tieteenalo-

jen tai niiden sisäisten perinteiden siiloihin. Tieteidenvälisen tutkimuksen 

nähdään yleisesti parantavan tutkimuksen kykyä vastata yhteiskunnan tar-

peisiin, kuten ilmastonmuutokseen tai digitalisaatioon.

Laajempi tieteen murros on heijastunut myös oikeustieteeseen, jota lei-

maa yhä enemmän tieteellistyminen, kansainvälistyminen sekä metodo-

loginen monimuotoisuus. Tätä taustaa vasten on ilmeistä, ettei myöskään 

prosessioikeudellinen käytännön tulkintalainoppi onnistu enää nykyään pal-

velemaan Roscoe Poundin määrittelee tehtävää yhteiskunnan insinööritie-

teenä eli yhteiskunnallisen murroksen muovaajana. Samoin tulkintalainop-

pi ei tunnu myöskään vastaavan enää käytännön juristien tiedontarpeisiin, 

mikäli se ei onnistu hahmottamaan osaansa laajemmassa tieteellisessä ja 

yhteiskunnallisessa kontekstissa. Myös oikeudenkäytön käytännön toimijat, 

tuomarit ja avustajat sekä toki prosessilainsäätäjä, kaipaavat yhä enemmän 

ymmärrystä siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää oikeudenkäytössä 

parantaman sen laatua oikeusturvaa vaarantamatta. Kysymykseen vastaisen 

prosessilain sisällöstä kilpistyy paljon: tulisiko tuomioistuimen hyödyntää 

automaattisia päätöksentekojärjestelmiä tai onko algoritmisten ennustei-

den käyttö esimerkiksi rikoksentekijän vaarallisuusarvioinnissa oikeusturvan 

mukaista vai ei ja miten lainsäätäjän pitäisi määrittää oikeudenmukaisen 

käytön edellytykset. Prosessilain sisältö, nyt ja vastaisuudessa, ei ole erotet-

tavissa siitä, miten teknologiaa ylipäätään voidaan säännellä, keiden mie-

lipiteet tulee huomioida norminannossa ja miten ylipäätään teknologian 

vaikutukset määräytyvät.

Oikeustieteessä oikeuden ja teknologian suhdetta on tarkasteltu ja prob-

lematisoitu jo 1940-luvulta lukien, muun muassa oikeusinformatiikan ja ky-

bernetiikan, AI & Law -tutkimuksen, viestintäoikeuden sekä uusimpana 

hallinto-oikeuden piirissä.14 Oikeudenkäytön eri teknologioiden ymmärtä-

minen ja uudelleen arviointi voisi hyötyä erityisesti yhteiskuntatieteellisen 

tieteen ja teknologian tutkimuksen (Science and Technology Studies, STS) 

oikeudellisista sovelluksista. Oikeudellisella STS-tutkimuksella on tarjotta-

vanaan muun muassa käsitys oikeudellisten ja teknologisten arkkitehtuuri-

en samankaltaisuuksista sekä keinoja näiden rakenteiden normatiivisuuden 

14.  Ks. tiivistetysti Koulu 2018 sekä Koivisto-Koulu 2020. 
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hahmottamiseksi.15 Yksinkertaistaen oikeudellisten rakenteiden tarkoitus 

on ohjata ja myös pakottaa yksilön toimintaa, mikä on prosessualistille itses-

tään selvä lähtökohta, mutta digitalisaation myötä myös uusien teknologisten 

rakenteiden ohjausvaikutukset lisääntyvät. Paikoin teknologiset rakenteet 

muovaavat toimintaa ratkaisevasti eri tavoin kuin oikeudelliset. Tämän nor-

matiivisuuden erilaisuuden ja samanlaisuuden ymmärtäminen mahdollistaa 

teknologiakäsityksen monimuotoistamisen ja vastausten etsimisen kysymyk-

seen, mikä muuttuu rakenteiden muuttuessa. 

Samoin STS-tutkimus tuo esille, miten teknologiakehityksessä on kyse 

paljon muustakin kuin yksittäisten teknologiasovellusten käyttöönotosta, 

jotka helposti näyttäytyvät triviaaleina työkäytäntöjen päivityksinä perusta-

vanlaatuisten murrosten sijaan. Samoin matka käräjäkiviltä moderniin oi-

keussaliin on ollut pitkä, vaiheittainen ja useimmiten huomaamaton. Tek-

nologiakäsityksen laajentaminen tuo näkyviin, ettei digitalisaatiossa ole kyse 

yksittäisistä sovelluksista tai tietojärjestelmistä vaan laajemmin ihmisten ta-

voista suunnitella ja käyttää ja mukauttaa omaa toimintaansa suhteessa tek-

nologisiin arkkitehtuureihin. Tällöin myös oikeusprosessi itsessään voidaan 

nähdä teknologiana, joka mahdollistaa uudenlaiset kysymyksenasettelut sii-

tä, miten prosesseja ja ne määrittäviä normeja ja työkäytäntöjä sekä näitä tu-

kevia tietojärjestelmiä voidaan suunnitella oikeudenkäytön parantamiseksi.

Monimuotoisempi ymmärrys oikeuden ja teknologian tutkimuksesta 

on tuonut näkyville myös ihmisten merkityksen digitalisaation vaikutusten 

muovaamisessa. Käytännönläheinen tutkimus tuomioistuinteknologiasta 

ja juristityön muuttumisesta digitaalisten työtapojen myötä auttaa hahmot-

tamaan digitalisaatioon liittyviä käytännön haasteita.16 Verkkovälitteinen 

riidanratkaisu sekä sovittelumenettelyt rikastuttavat konfliktinhallinnan 

pelikenttää.17 Vuorostaan oikeusmuotoilun tutkimus pyrkii kehittämään pa-

rempia suunnittelukäytäntöjä, joilla teknologiamuotoilussa ja sovelluskehi-

tyksessä voidaan huomioida oikeudellisten käytäntöjen erityislaatuisuus.18

Nämä lähestymistavat tuovat näkyville digitalisaation vaikutusmekanis-

mien kontekstisidonnaisuuden, oikeudenkäytön erityislaatuisuuden suun-

15.  Jasanoff 1997; Hildebrandt & de Vries 2013; Cohen 2017. Normatiivisuudesta ja teknologi-
aan liittyvistä legitimiteettikysymyksistä ks. lisäksi Luhmann 1966; Lessig 1999; Dourish 2019; 
Leenes 2019. Käyttäytymistaloustieteellisestä lähestymistavasta ks. yleisesti Thaler & Sundstein 
2009 sekä suhteessa tuomioistuinarkkitehtuuriin Sela 2019. 
16.  Susskind 1998; Lodder & Oskamp 2006; Reiling 2009.
17.  Katsh & Rifkin 2001; Kaufmann-Kohler & Schultz 2004; Hörnle 2009; Cortés 2011; Koulu 
2019. On virtual courts, Lederer 1999.
18.  Hagan & Kim 2018; Hagan 2020; Ross 2020; Rossi & Palmirani 2020.
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nittelukohteena sekä ihmisten merkityksen digitalisaation muovaamisessa. 

Kuitenkin lähestymistapoja vaivaa empiirisen tutkimuksen puute. Konteksti-

sidonnaisuuden huomioiminen edellyttäisi laajaa empiiristä ymmärrystä eri 

konteksteissa, huomioiden oikeuskulttuurien, eri instituutioiden kuin myös 

eri toimijoiden näkökulmien monimuotoisuuden. Empiirinen tutkimus oi-

keudenkäytön digitalisaatiosta vuorostaan edellyttää metodologista valveu-

tuneisuutta ja vanhan prosessioikeusparadigman ulkopuolelle astumista.

Mutta kunnianhimoisen tutkijan ei tarvitse tyytyä myöskään pelkästään 

oikeustieteen rajapinnoilla tehtyyn tutkimukseen, vaan hänen käytettävis-

sään on koko laaja yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja tekninen ym-

märrys teknologian ja ihmisen vuorovaikutuksesta. Näille tutkimusperinteil-

le ei ole mitenkään mahdollista tehdä riittävästi kunniaa tämän kirjoituksen 

laajuudessa, joten tyydyn nostamaan esille yhden, yhteiskuntatieteellisen 

murroksen: materiaalisen käänteen.

Yhteiskuntatieteen materiaalisella käänteellä viitataan 2000-luvun alus-

sa lisääntyneeseen kiinnostukseen tutkia esineiden, fyysisten artefaktien ja 

tilojen merkitystä sosiaalisen järjestymisen ja vuorovaikutuksen muovaami-

sessa.19 Prosessioikeuteen materiaalisuuden tunnistaminen tarjoaa uusia 

näkökulmia ja kysymyksenasetteluja. Esineet ja materiaalisuus ovat aiemmin 

jääneet prosessioikeudellisen tarkastelun katveeseen, vaikka ne muovaavat 

monella tapaa oikeudenkäytön ja oikeusturvan saamisen sisältöä. Esimerk-

keinä prosessioikeudelle kiinnostavista esineistä mainittakoon vaikkapa kä-

räjäkivet, kirjallinen prosessi, suullinen pääkäsittely, katselmus, pöytäkirja, 

tuomiokirja, ja istuntosalin arkkitehtuuri, jotka kaikki tekevät abstraktista 

oikeudesta jotain käsin kosketeltavaa ja havaittavaa. 

Tämä mahdollistaa sen kysymisen, miten oikeudenkäyttö on ylipäätään 

nivoutunut yhteen eri vuorovaikutuksen muotojen kanssa? Oikeus on aina 

sidoksissa materiaalisiin käytäntöihin ja voidaan väittää, että ilman esineitä 

ja niihin liittyviä merkityksiä ja käytänteitä ei oikeutta ole olemassa tai aina-

kaan sitä ei voida havainnoida. On ilmeistä, että eri materiaaliset näkökohdat 

vaikuttavat nykyiseen ymmärrykseemme siitä, mitä pidetään oikeudenmu-

kaisena. Nämä usein materiaalisuudelle rakentuvat käsitykset sedimentoi-

tuvat niin prosessilakiin kuin oikeudenalan yleisiin oppeihin. Esimerkiksi 

Kevät Nousiainen kiinnitti huomiota jo 1990-luvulla väitöskirjassaan huomi-

ota prosessiarvojen kuten suullisuuden ja välittömyyden historiallisuuteen 

ja muovautumiseen osana valistuksen ideologista pohjavirettä, jossa totuu-

19.  Barad 2003; Latour 2005 and 2007, Suchman 2007.
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teen nähtiin päästävän parhaiten empiirisillä välittömillä havainnoilla. Ma-

teriaalisuuden huomioiminen saa myös videoneuvottelun näyttäytymään eri 

valossa: yhtenä monista oikeuden esineistä ja teknologioista, joihin tiivistyy 

omat merkityksensä. Materiaalisuus tarjoaa myös teoreettisen viitekehyksen 

prosessioikeudelliselle empiiriselle tutkimukselle oikeudenkäytön digitali-

saatiosta suuntaamalla tutkijan katseen eri ihmisten tapoihin toimia ja mer-

kityksellistää esineitä ja toimintaa niiden ympärillä.

5. Lopuksi

Olen tässä kirjoituksessa pyrkinyt osoittamaan, miten oikeudenkäytön digi-

talisaatio tutkimusteemana tarjoaa erinomaisen näköalapaikan prosessioi-

keustutkimuksen murroksen tarkastelulle. Prosessioikeuden murros kiinnit-

tyy niin yliopistotason ja tiedemaailman yleiiin tiedepoliittisiin ratkaisuihin, 

jatkuvaan yhteiskunnalliseen kehitykseen kuin myös oikeustieteen itseym-

märryksen muutokseen osana tiedeyhteisöä. Olen tuonut esille sitä laajaa 

teknologiatutkimuksen keskustelua, joka on tällä hetkellä muovaamassa tie-

teidenvälisen, teoreettisesti kunnianhimoisen prosessioikeuden suuntaan. 

Niin yksittäisen tutkijan kuin oikeudenalankin näkökulmasta viimeisen kym-

menen vuoden kehitys on ollut aikamoista.

Millaista prosessioikeudellista tutkimusta tulevaisuudessa kaivattaisiin? 

Mitä teemoja tulisi tarkastella prosessioikeudellisesta perspektiivistä? Millä 

menetelmillä tai aineistoilla nuoren tutkijan kannattaisi lähteä haastamaan 

ja uudistamaan prosessioikeutta? Prosessioikeuden painopisteen siirtymä 

2000-luvun aikana kohti laajempaa oikeudellisen konfliktinhallinnan viite-

kehystä on rikastuttanut tutkimusta ei pelkästään temaattisesti vaan myös 

aineistojen ja teoreettisten vaikutteiden osalta. Konfliktinhallinnan kehys 

tarjoaa myös väitöskirjaa aloittelevalle tutkijalle teoreettisen kiinnekohdan, 

joka mahdollistaa ankkuroitumisen oikeustieteeseen, mutta näkökulman 

laajentamisen ja vaikutteiden hakemisen myös oikeustieteen ulkopuolelta.

Samoin olemassa olevan tutkimustradition jatkuvuus ja uusintaminen 

palvelee tiedepoliittista jatkuvuutta ja prosessioikeuden tieteellistymistä ja 

kansainvälistymistä. Keskittyminen yksinomaan kansallisen prosessilain tul-

kintaan ja systematisointiin riita-asian pääkäsittelyn näkökulmasta palvelee 

toki lainsoveltajien ja käytännön juristien tietotarpeita, mutta jättää hyödyn-

tämättä uuden konfliktinhallinta-paradigman tarjoaman monimuotoisuuden.
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Digitalisaatioteemoille konfliktinhallinnan viitekehys on erityisen an-

toisa. Tosiasiallisen oikeusturvan saavutettavuus ja käytettävyys, oikeu-

denmukaisuuden kokemuksellisuus, eriarvoistumisen ja valtarakenteiden 

yhteenkietoutuminen sekä oikeusturvamekanismien toimivuus tarjoavat 

käsitteellisiä lähtökohtia prosessioikeuden sekä oikeuden ja digitalisaation 

tutkimuksen yhdistämiselle. Nuorten tutkijoiden itsenäisyyden ja kunnian-

himon rohkaiseminen pitää luonnostaan huolta siitä, että prosessioikeus-

tutkimus kehittyy edelleen kohti uusia tieteidenvälisiä avauksia, esimerkiksi 

datatieteiden sekä digitaalisten yhteiskuntatieteiden suuntaan.

Toistaiseksi tutkimukselliseen marginaaliin on jäänyt empiiristen ai-

neistojen hyödyntäminen. Osittain kyse on empiirisen aineiston keruun ja 

analyysin edellyttämästä työmäärästä, osin oikeudellisen empiirisen tutki-

muskulttuurin puutteesta. Laadullinen ja määrällinen empiirinen tutkimus 

mahdollistaisi uudenlaisen tavan hahmottaa prosessioikeudellista tutkimus-

ta itseään. Samalla kuitenkin empiirisen tutkimuksen jättäminen yksittäisen 

tutkijan, oli tämä väitöskirjaa aloitteleva tai jo meritoitunut, on kohtuutonta. 

Siksi näkisinkin, että siinä missä laajemmin yhteiskuntatieteiden niin myös 

empiirisen prosessioikeuden tulevaisuus on tutkimusryhmissä, jonka eri-

ikäiset tutkijat toimivat aktiivisesti yhdessä saman tematiikan parissa. Perus-

idealtaan kulttuurin muutos yksilötutkimuksesta yhteisölliseen tutkimusryh-

mätoimintaan ei välttämättä poikkea paljoakaan aikaisemmista, professorin 

oppituolin ympärille muotoutuneista yhteisöistä. Sen sijaan kiinnittyminen 

yhteisten tutkimuskysymysten sekä aineistonkeruun ja analyysin ympärille 

tuo uusia sävyjä yhteistyön intensiteettiin.

Vielä on nostettava esille yksi näkökulma – prosessioikeuden lisäarvo mo-

nialatutkimukselle. Kuten edellä esitin, prosessioikeudessa on kyse oikeuden 

rakenteista, siitä arkkitehtuurista, joka määrittää oikeuden sisällön. Proses-

suaaliset oikeusturvatakeet luovat puitteet, joissa oikeuksista päätetään ja oi-

keusturva toteutetaan. Ne tarjoavat myös konkreettisia mittapuita sen arvioi-

miseen, mikä on oikeudenmukaista, kenen kuuluu saada osallistua ja miten 

turvataan yhtäläiset osallistumisoikeudet. Nämä näkökulmat ovat ensiarvoi-

sen tärkeitä, kun mietimme niitä pelisääntöjä, joilla digitaalisia toimintaym-

päristöjä ja prosessioikeudellisia arkkitehtuureja ylipäätään kehitetään.

Oikeus saada tieto itseään koskevaan käsittelystä, osallistumisoikeus, 

kuulemisperiaate, oikeus saada perusteltu päätös sekä hakea siihen muu-

tosta voisivat auttaa määrittämään oikeudenmukaisuuden standardeja myös 



135

Kohti digitalisoitunutta ja tieteiden välistä prosessi oikeutta

paljon tuomioistuinlaitosta tai konfliktinhallintaa laajemminkin. Näkökulma 

prosessien rakenteeseen ja niiden justifioivaan luonteeseen voisi rikastuttaa 

digitalisaatiokeskusteluja syvemmällä ymmärryksellä oikeuden yhteiskun-

nallisista ohjausvaikutuksista ja -keinoista. Siinä missä prosessioikeus voi 

oppia paljon tieteidenvälisestä tutkimuksesta, on sillä myös paljon annetta-

vaa oman rootelinsa ulkopuolelle.

Lähteet
Barad, K. (2003). Posthumanist Performa-

tivity: Toward an Understanding of How 
Matter Comes to Matter. Signs, 28(3), 
801–831.

Cohen, J (2019). Between Truth and Power. 
OUP.

Cortés, P. (2011). Online Dispute Resoluti-
on for Consumers in the European Union. 
Routledge.

Dourish, P. (2019). User Experience as Legi-
timacy Trap. Interactions, 11–12 2019, 46.

Euroopan komissio, (2020). Oikeudenkäy-
tön digitalisointi Euroopan unionissa. 
COM (2020) 710. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=C
ELEX:52020DC0710&from=EN

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
oikeudenkäymiskaaren eräiden todis-
telua, kiireelliseksi julistamista ja 
ylimääräistä muutoksenhakua koske-
vien säännösten muuttamisesta. HE 
190/2002 vp.

Hagan, M. (2020). Legal Design as a Thing: 
A Theory of Change and a Set of Methods 
to Craft a Human-Centered Legal System. 
Design Issues, 36(3), 3.

Hagan, M. & Kim, M. (2018). Design for Dig-
nity and Access to Justice, In: Chung, W. 
& Shin, C. S. (eds.) Advances in Affective 
and Pleasurable Design, Proceedings of 
the AHFE 2017 International Conference 
on Affective and Pleasurable Design, July 
17–21, 2017.

Hildebrandt, M. & DeVries, K. (eds.) (2013). 
Privacy, due process and the computatio-
nal turn: The philosophy of law meets the 
philosophy of technology. Routledge.

Hörnle, J. (2009). Cross-border Internet Dis-
pute Resolution. CUP.

Jasanoff, S. (1997). Science at the Bar: Law, 
Science and Technology in America. HUP.

Katsh, E. & Rifkin, J. (2001). Online Dispute 
Resolution: Resolving Conflicts in Cy-
berspace. Jossey-Bass.

Kaufmann-Kohler, G. & Schultz, T. (2004). 
Online Dispute Resolution: Challenges 
for Contemporary Justice. Kluwer Law 
International.

Koivisto, I. & Koulu, R. (2020). Miten hyvä 
hallinto digitalisoidaan? Haaste oike-
ustieteelliselle tutkimukselle. Lakimies, 
118(6), 798–821.

Koulu, R. (2010). Videoneuvottelu rajat ylit-
tävässä oikeudenkäynnissä – Sähköisen 
oikeudenkäynnin nousu. COMI.

Koulu, R. (2011). Virtuaaliläsnäoloa istun-
tosalissa – oikeudenkäynnin tulevaisuus 
vai teknologiauskoisten utopia? Defensor 
Legis, (2011)1, 73–86.

Koulu, R. (2018). Digitalisaatio ja algoritmit 
– oikeustiede hukassa? [Digitalisation and 
algorithms – Legal scholarship lost?] La-
kimies, 116(7–8), 840–867.

Koulu, R., Koulu, R. & Koulu, S. (2019). 
Tuomarin roolit tuomioistuimissa. Alma 
Talent.

Kontiainen, L. E., Koulu, R., & Mäihäniemi, 
B. (2021). Oikeuden digitalisaatio ja juris-
tityön arkipäivä. Lakimies, 119(2), 173–199.

Kuopus, J. (1988). Hallinnon lainalaisuus ja 
automatisoitu verohallinto: oikeustieteel-
linen tutkimus kansalaisen oikeusturvas-
ta teknistyvässä valtionhallinnossa. Laki-
miesliiton kustannus.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0710&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0710&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0710&from=EN


136

Riikka Koulu

Latour, B. (2005). Reassembling the Social: 
An Introduction to Actor-Network-Theory. 
OUP

Latour, B. (2007). Can we have our mate-
rialism back, please? Isis, 98(1), 138.

Lederer, F. (1999). The Road to the Virtual 
Courtroom? A Consideration of Today’s- 
and Tomorrow ’s- High Technology 
Courtrooms. William & Mary Law School 
Faculty Publications, 212.

Leenes, R. (2019). Of horses and other ani-
mals of cyberspace. Technology and Regu-
lation, 2019.

Lessig, L. (1999). Code and Other Laws of 
Cyberspace. Basic Books.

Lodder, A. R. & Oskamp, A. (2006). Infor-
mation Technology and Lawyers. Advan-
ced Technology in the Legal Domain, from 
Challenges to Daily Routine. Springer.

Loisa, M. (2018). AIPA – The Project for 
the Digitalisation of the General Courts 
and Prosecution Offices in Finland. 
In Koulu, R., & Hakkarainen, J. (Eds.) 
Law and Digitalisation: Rethinking 
Legal Services. pp. 95–102. Universi-
ty of Helsinki Legal Tech Lab. Saata-
villa: https://drive.google.com/file/
d/1xEod7qgY4i5JWY8zI7UzKJL8Fyr6a-ou/
view

Luhmann, N. (1966). Recht und Automation 
in der öffentlichen Verwaltung. Duncker 
& Humblot.

Reiling, A. D. (2009). Technology for Justice: 
How Information Technology Can Sup-
port Judicial Reform. Leiden University 
Press.

Ross, G. (2020). Airlines, Mayonnaise, and 
Justice: Reflections on the Theory and 
Practice of Legal Design and Technology. 
Design Issues, 36(2), 31.

Rossi, A. & Palmirani, M. (2020). Can Visual 
Design Provide Legal Transparency? The 
Challenges for Successful Implementa-
tion of Icons for Data Protection. Design 
Issues, 36(3), 82.

Sela, A. (2019) e-Nudging Justice: The Role 
of Digital Choice Architecture in Online 
Courts. Journal of Dispute Resolution, 
127–163.

Suchman, L. (2006). Human-Machine 
Reconfigurations: Plans and Situated Ac-
tions. CUP.

Susskind, R. (1998). The Future of Law: 
Facing the Challenges of Information 
Technology. Clarendon Press.

Thaler, R.H. & Sundstein, C.R. (2009). 
Nudge: Improving decisions about health, 
wealth and happiness. Penguin.

Välimaa, A. (2001). Todisteiden vastaanotta-
misesta riita-asioissa toisessa EU:n jäsen-
valtiossa. Defensor Legis, 2001(5), 850–870.

Tuomioistuinlaitos, (2020). Sähköinen 
asiointipalvelu (tieto haettu 17.5.2021): 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/in-
dex/asiointijajulkisuus/sahkoinenasioin-
tipalvelu.html

https://drive.google.com/file/d/1xEod7qgY4i5JWY8zI7UzKJL8Fyr6a-ou/view
https://drive.google.com/file/d/1xEod7qgY4i5JWY8zI7UzKJL8Fyr6a-ou/view
https://drive.google.com/file/d/1xEod7qgY4i5JWY8zI7UzKJL8Fyr6a-ou/view
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/sahkoinenasiointipalvelu.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/sahkoinenasiointipalvelu.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/sahkoinenasiointipalvelu.html






139”Kummallista, miten selvää 
kaikki jälkikäteen on”
Risto Koulu

Seitsemän vuosikymmentä rauhallista kehitystä

Prosessioikeuden tutkimusta on käsitteen nykyisessä merkityksessä tehty 

Suomessa sata vuotta. Yritykset selittää tämä kehityskaari yhdessä artikkelis-

sa vaikuttavat hullunrohkeilta. Viisaampi kollega kehottaisi uskalikkoa vält-

tämään tällaista urakkaa, etenkin jos uskalikko on ollut itse mukana joukon 

jatkona. Sata vuotta on toisaalta liian lyhyt aika: nykyisin tutkijoiden aktii-

viurat kestävät lähes puoli vuosisataa, joten kehityslinjoja etsivä alan tutkija 

on pakotettu kirjoittamaan omista tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. 

Oma panos oikeudenalan niin sanotussa kehityksessä taas on helppo näh-

dä merkittävänä ellei suorastaan ratkaisevana: tätä likinäköisyyden harhaa 

näennäinen vaatimattomuus ”olinhan siellä minäkin” -tyyliin ei tietenkään 

poista. Vielä suurempi vaaran lähde on, että sadan vuoden kuluessa tapahtuu 

liian paljon ja kaikkea katsotaan liian läheltä. Voi olla, että seuraavan suku-

polven mielestä jonninjoutavat yksityiskohdat ovat suhteettomasti korostu-

neet, kun taas juridisten mannerlaattojen liikkeet ja niiden hajoaminen on 

jäänyt täysin huomaamatta. Prosessioikeuden tutkijat kärsivät lisäksi muiden 

ihmisten tapaan kehitysoptimismista. Muutos mielletään aina siirtymiseksi 

johonkin parempaan. On vaikea myöntää, että kaikki muutos ei ole kehitystä. 

Prosessioikeuden tutkimus voi yhtä hyvin taantua.

Kuitenkin myös aatehistoriassa (mitä tämä artikkeli ei väitä olevansa) pi-

sinkin matka alkaa yhdellä askeleella.1 Prosessioikeuden sadassa vuodessa 

erottuu kaksi varsin selkeää ajanjaksoa, joita voidaan kutsua prosessioikeu-

den vanhaksi hyväksi ajaksi ja prosessioikeuden hulluiksi vuosiksi. Hulluil-

la vuosilla tarkoitetaan hyvin nopean muutoksen kautta, jonkun mielestä 

tutkimuksen kvanttihyppyä. Vanha hyvä aika kattaa sadan vuoden histori-

astamme seitsemän ensimmäistä vuosikymmentä; vanha hyvä aika päättyi 

itse asiassa vasta uuden vuotuhannen lähetessä. Tuolloin alkanutta nopean 

muuttumisen sykliä on kestänyt yli kaksikymmentä vuotta, ja, jos mahdol-

1.  Kirjallisuudenharrastavat tunnistavat tämän sanonnan: se on Tolkienin kirjasarjan ”Taru 
sormusten herrasta” ensimmäisestä osasta, kun matka vuorelle alkaa.  
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lista, vauhti on vain kiihtymässä. Mikään ei viittaa siihen, että asteittaisen 

evoluution aika palaisi. Pysähtymistä, prosessioikeuden tieteellistä intersta-

diaalikautta nykyinen tutkijasukupolvi tuskin näkee. 

Tällaiset jaottelut toki yksinkertaistavat todellisuutta ja pakottavat kysy-

mään, mihin jaottelu perustuu: mikä oli ensiksikin leimallista vanhan hyvän 

ajan prosessioikeudelle? Toinen kysymys taas kuuluu, millainen väitetty no-

pea muutos oli ja mikä sen aiheutti? Selvää on, että kaikki ei kerralla muut-

tunut, vaan vanha ja uusi prosessioikeuden tutkimus jatkuivat ja jatkuvat 

rinnakkain. Kaikista perinteisen lainopillisen prosessioikeuden tutkijoista 

ei toisin sanoen tullut uuden vuosituhannen myötä monialaisia konfliktin-

hallinnan teoreetikkoja. Siitäkin voidaan kiistellä, mihin kategoriaan joku 

tutkimus tai tutkija pitää sijoittaa taikka mikä on valtavirta suomalaisessa 

prosessioikeuden tutkimuksessa.

Vastaaminen aloitetaan helpoimmasta päästä, toisin sanoen siitä, mil-

laista oli se vanhan hyvän ajan prosessioikeus, josta meistä kirjoittajista val-

taosa pääsi nauttimaan. Aikaan liittyy tästä syystä vahva nostalginen lataus. 

Harva on eri mieltä siitä, että vanhan hyvän ajan tutkimus oli lainopillista ja 

että se sai välillä hyvin praktisen leiman.2 Nykytutkija havaitsee, kuinka vah-

vasti tuomioistuinnäkökulma hallitsi tutkimusta: oikeudenkäyntiä katsottiin 

tuomarin silmin. Asianosaisten lakimiehet olivat oikeudenkäyntidraaman 

sivuhenkilöitä ja asianosaiset itse lähinnä häiriköitä. Vanhan hyvän ajan pro-

sessioikeus ei kärsinyt sellaisesta eksistentiaalisesta identiteettikriisistä, mikä 

vaivaa modernia tutkimusta. Tutkimuksen tarkoitus oli hakea voimassaoleva 

oikeus erilaisiin soveltamistilanteisiin: tuohon aikaan puhuttiin vielä häpei-

lemättä voimassaolevan oikeuden sisällön ”selvittämisestä”. Argumentaatiota 

voi nykystandardein sanoa ohueksi. Ellei sopivaa lainkohtaa tai korkeimman 

oikeuden ratkaisua osunut silmään, perustelu haettiin ”prosessiekonomiasta” 

tai ”tarkoituksenmukaisuudesta”. Perustelut olivat yleiskäyttöisiä, koska jo-

kainen saattoi antaa näille perusteluille haluamansa sisällön ja painoarvon. 

2.  Lainopin rajat ovat toki väljät. Esimerkiksi Tauno Tirkkonen ja Jouko Halila olivat hyvin 
erilaisia lainoppineita. Ensimmäistä on pidetty saksalaisvaikutteisena systeeminrakentajana 
ja jälkimmäistä skandinaavisena realistina. Vielä kauemmas ”käytännönläheisestä” lainopista 
ajautui Lauri Hormia. Hänen väitöskirjansa ”Todistamiskielloista rikosprosessissa I” (Vammala 
1978) ja sen jatko-osa (Vammala 1979) saivat ansaitsemansa arvon vasta kaikkein uusimmassa 
todistusoikeuden tutkimuksessa. Myöhästynyt tunnustus tunnetaan muiltakin oikeudenaloilta. 
Esimerkiksi Jorma Kuopuksen uraauurtava ”Hallinnon lainalaisuus ja automatisoitu verohal-
linto” (Helsinki 1988) nousi varhaiseksi klassikoksi vasta 2010-luvulla, kun oikeudellisen digi-
talisaation tutkimus pani sen merkille. Ks. Koulu, Riikka: Domstolsrättegånger och alternativ 
tvisteklösning – innebär användning av nutida teknologi i tvistelösning en upplösning av se-
parata paradigm? Retfærd  2013 s. 60.  
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Kovin praktistahan vanhan hyvän ajan tutkimus ei lopulta ollut. Joskus 

sanottiinkin puolileikillään, että käytännönläheiseksi oikeudenalaksi proses-

sioikeus välitti varsin vähän ”käytännöstä”. Tuomioistuinten toimintatapoja 

ja rutiineja kun ei vaivauduttu järjestelmällisesti tutkimaan. Systemaattinen 

tiedonkeruu ”keksittiin” vasta niin sanotun empiirisen oikeustutkimuksen 

yhteydessä, kun vanha hyvä aika oli jo lopuillaan. Vanhan hyvän ajan käy-

täntö oli sattumalta kuultuja anekdootteja tai ajan kultaamia muistoja aus-

kultointiajoilta vuosien takaa.3 Aihetta huonoon omatuntoon ei kylläkään 

ole: myös muut oikeudenalat turvautuivat samanlaiseen argumentaatioon, 

esineoikeus käytti ”vaihdannan etua”, työoikeus työntekijän suojaamisen pe-

riaatetta ja niin edelleen, kun kunnon perustelut loppuivat. Sitä paitsi vahva 

käytännönläheisyys leimasi tuohon aikaan kaikkea oikeustieteellistä tutki-

musta, joten erot eri oikeudenalojen välillä olivat lopulta mielikuvissa.4 

Joskus käytännön ihannointi johti prosessioikeuden väheksymiseen, jo-

ku professori saattoi leimata oman tieteenalansa ”käytännön ruljanssiopiksi”. 

Tämä lausuma on perinteisesti pantu professori Tauno Ellilän suuhun. Ny-

kylukijalle tällaiset lausumat antavat vaikutelman heikosta itsetunnosta. Sa-

mallahan oppiaineen professori tunnustaa, että hänen oppiaineensa ei ole 

niin ”niin tieteellistä” kuin muu oikeustiede. Tosin tuohon aikaan eli 1960-lu-

vun alkuvuosina oikeustieteellisen tutkimuksen tieteellisuudestä voitiin olla 

montaa mieltä. Sosiologian maailmannimet kun väittivät, että joka tahansa 

kokenut lakimies pystyi tuottamaan tekstiä, jota ei erottanut varsinaisesta 

oikeustieteellisestä tutkimuksesta.5 Oli niin tai näin, on vaikea kuvitella, et-

tä moderni tutkija esittäisi omasta tieteenalastaan tuollaisia huomautuksia. 

Lainopin kaltainen tutkimusmenetelmä ei houkuttele ottamaan kantaa 

siihen, miten joku järjestelmä toimii tai miten asioiden tulisi olla. Nuoren 

tutkijapolven päähän iskostettiin hyvin nopeasti sollen/sein -ajatus: siitä, mi-

ten asioiden tuli olla, ei voinut päätellä, miten ne tällä hetkellä olivat. Tästä 

huolimatta nykylukijaa hämmästyttää tutkimuksen kritiikittömyys ja suun-

3.  Tästä tietenkin oli poikkeuksia. Joillakin prosessioikeuden tutkijoilla, tavallisesti esimerk-
kinä mainitaan Jyrki Virolainen, oli takanaan pitkä ja monipuolinen tuomarikokemus. Pitkä 
työura ei tietenkään ole empiirisen tutkimuksen synonyymi. 
4.  Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta totesikin vuonna 1994 seuraavaa: ”- - - maassa 
harjoitetaan paljon lainopillista tutkimusta, joka pyrkii oikeusnormien systematisointiin ja 
säännösten tulkintaan. Teoria-aspekteistaan huolimatta tutkimusten katsotaan olevan hyvin 
käytännönläheisiä ja tukevan ajankohtaisten juridisten ongelmien ratkaisua.” Näin Oksanen, 
Antti (toim.) : Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemiassa (Helsinki 1994) s. 53. 
5.  Ks. Aubert, Vilhelm : Rettens sosiale funksjon (Oslo 1976) 000 s.261. Oikeustieteen kehitystä 
epäilevänkin on pakko myöntää, että tämä ei enää onnistu. Hyvänkään käytännön lakimiehen 
tekstit eivät ole täytä oikeustieteen tutkimuksen standardeja.    
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tautuminen menneisyyteen. Tiedettiin, että pitkään odotettu uudistus oli 

tulossa, mutta tutkimus ei tarjonnut neuvoja tulevan uudistuksen toteutta-

miseksi. Uudistaminen miellettiin lainsäätäjän tai lähemmin mietittäessä 

oikeusministeriön lainvalmisteluosaston huoleksi. Toki tästäkin on poikke-

uksia6, mutta kokonaisuus tuo mieleen vanhan moitteen siitä, että Suomen 

mittava peruskoulu-uudistus tutkimus toteutettiin ilman, että kasvatustie-

teen tutkimus olisi antanut ensimmäistäkään neuvoa, miten se piti toteut-

taa.7 Keskeiset ratkaisut jäivät näin ollen opetusministeriön virkamiesten 

tehtäväksi. Eroksi kylläkin jää, että kasvatustieteen tutkijat ovat myöhemmin 

arvostelleet kovin sanoin peruskoulu-uudistusta, kun taas prosessioikeuden 

tutkijat ovat prosessilain uudistuksia tutkiessaan suhtautuneet liiankin kun-

nioittavasti lainsäätäjän tahtoon. Lakien ja samalla lainsäätäjän arvostelu ei 

ole kuulunut prosessioikeuden tutkimusperinteeseen. Eri asia on, että pari 

astetta kriittisemmälle prosessioikeuden tutkimukselle olisi ollut tuolloin ja 

on tällä hetkellä tarvetta. 

Jälkikäteen meitä mukana olleita askarruttaa (ja ehkä kaduttaakin) se yn-

seys, jolla suhtauduttiin valtiollisen lainkäytön toiseen linjaan, hallintolain-

käyttölinjaan. Hallintoprosessi leimattiin ala-arvoiseksi ”kirjoituspöytäpro-

sessiksi”, josta ei ollut mitään oppimista ja jonka kehittämiseen ei kannattanut 

uhrata aikaa.8 Vasta myöhempi tutkimus huomasi hallintolainkäytön onnis-

tuneen siinä, missä yleinen lainkäyttö oli epäonnistunut. Hallintolainkäyttö 

nimittäin on pystynyt, kiitos matalan oikeudenkäyntikynnyksen ja olemat-

toman häviöriskin, takaamaan suurin piirtein kaikille kirjoitustaitoisille pää-

syn tuomioistuimeen (access to court). Tosin prosessioikeusfundamentalisti 

saattoi esittää happamia epäilyksiä siitä, saiko oikeudenhakijan asia hallin-

totuomioistuimessa lopulta sen kunnollisen ja reilun käsittelyn, mitä oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin ideaali vaati. Yleisessä lainkäytössä ja ajatel-

taessa nimenomaan riita-asioita asiat ovat toisin: pääsy tuomioistuimeen on 

korkean kynnyksen takana, koska oikeudenkäynnit ovat kalliita eikä niiden 

rahoitusta ole kunnolla järjestetty. Mutta kun tai jos oikeudenhakijan rahat 

siihen ja asianajamiseen oikeudenkäynnissä riittävät, hänen asiansa saa pe-

rusteellisen ja reilun käsittelyn. Havainto panee kysymään, kumpi lainkäytön 

6.  Tässä suhteessa Tauno Ellilä oli aikanaan melkoinen häirikkö. Hän nimittäin otti aktiivi-
uransa lopulla voimakkaasti kantaa (silloinkin vireillä olleisiin) hovioikeus- ja korkein oikeus 

–uudistuksiin.  
7.  Näin Numminen, Jaakko : Yliopistokysymys (Helsinki 1987) s. 251. 
8.  Totta on, että välinpitämättömyys oli molemminpuolista. Myös hallintolainkäytön tutkimus 
katsoi, ettei sillä ollut opittavaa yleisen lainkäytön tutkimuksesta, koska hallintoprosessi oli 

”erilaista”. Ks. Mäenpää. Olli : Hallintoprosessin uudet haasteet, LM 2006 s. 164.
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linjoista on lopulta onnistunut. Modernin access to justice -tutkijan on mel-

keinpä pakko antaa äänensä hallintolainkäytölle. Tulevaisuus valtiollisessa 

oikeudenhoidossa voi hyvinkin kuulua hallintolainkäytölle. 

Vuoden 1993 alioikeusuudistus nähdään usein vanhan hyvän ajan ja uu-

den mullistusten ajan kosketuspintana. Näin se aikanaan harvoin soraäänin 

koettiin sekä tuomioistuimissa että niiden ammattimaisten asiakkaiden kes-

kuudessa. Sen sijaan prosessioikeuden tutkimuksessa uudistus ei ollut ve-

denjakaja: se ei vaikuttanut tutkimusmenetelmiin, kysymyksenasetteluihin, 

näkökulmiin eikä juuri argumentaatioonkaan. Uudistusta ihailtiin, sen kat-

sottiin toteuttaneet vanhat haaveet, sillä arkaistisesta suullis-pöytäkirjallises-

ta oikeudenkäynnistä oli siirrytty äärivälittömään oikeudenkäyntiin. Mitään 

huolta ei kannettu siitä, että hallintoprosessi säilyi täyskirjallisena. Huolen-

pito olisi joka tapauksessa kaatunut siihen, että prosessioikeuden tutkimus 

rajasi hallintolainkäytön vastuualueensa ulkopuolelle. Jälleen jälkiviisaasti: 

alioikeusuudistuksen keräämä ylenpalttinen innostus selittyy psykologisesti. 

Tutkijoille avautui täysin koskematon työsarka, lakimieskunta kaipasi kipeäs-

ti yleisesityksiä siitä, mitä uudistus tosiasiallisesti merkitsi ja miten uudessa 

ympäristössä tuli toimia, oikeustieteen opiskelijat vaativat, tapansa mukaan, 

äänekkäästi ajantasaisia oppikirjoja ja tutkijat näkivät toimintansa muuttu-

van reaktiivisesta proaktiiviseksi, koska he saattoivat pitkästä aikaa vaikuttaa 

siihen, mitä tulkintoja tuomioistuimissa omaksuttiin.

Suurten lainsäädännöllisten uudistusten tuoma tieteellinen impulssi ei 

ole mikään luonnonlaki. Joskus uudistus innostaa tutkimusta ja suuntaa sitä 

uudelleen, joskus taas uudistuksen vaikutus on häviävän pieni. Esimerkiksi 

lähes samanaikainen eli vuoden 1995 maakaariuudistus ei johtanut sellai-

seen esineoikeuden tutkimuksen renessanssiin, minkä varaan tällä oikeu-

denalalla oli vanhastaan laskettu. Oikeudenalan hiljaiselo nimittäin jatkui. 

Tulevaisuuden aatehistorioitsija saattaa jopa sanoa, että uudistus antoi kuo-

liniskun zittingiläiselle esineoikeustutkimukselle tuomatta mitään sen tilalle. 

Prosessioikeus sen sijaan sai uudistuksensa vanavedessä quattrocentonsa eli 

tutkimuksellisen kultakautensa. Toki tässä auttoi myös ihmisoikeusjuridiikan 

läpimurto sekä EU-sääntelyn vähittäinen hiipiminen myös niin sanotun pro-

sessiautonomian reuna-alueille. Tosin kumpikaan ilmiö ei lopulta merkin-

nyt sellaista mullistusta kuin pelättiin. Vaikka oikeuslähteet vaihtuivat ja ar-

gumentaatio muuttui, lainopillisella perspektiivillä (kuten joskus sanotaan) 

pärjättiin jatkossakin. Keskeiset ihmisoikeudet kuten oikeudenmukainen 
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oikeudenkäynti olivat aina sisältyneet prosessioikeuden yleisiin periaattei-

siin, ja EU-prosessioikeuskin oli tavallaan jatkoa vanhalle kansainväliselle 

prosessioikeudelle.9 

Prosessioikeuden tutkimus kykeni tuottamaan 1990-luvulla uskomatto-

man määrän yleisesityksiä ja oppikirjoja. Niiden huipentumana voitaneen pi-

tää alun perin WSOY:n ja sittemmin Alma Talent -yhtiön kustantamaa suurte-

osta ”Prosessioikeus”, jonka kuudes painos on parhaillaan työn alla. Teoksen 

kirjoittajakuntaan on vuorollaan pakotettu lähes jokainen prosessioikeuden 

tutkija, halusi hän tai ei. Tosin teollisella oppikirjatuotannolla oli ja on varjo-

puolensa: perustutkimuksen määrä ja laatu pakosta kärsivät. Näin kävi myös 

prosessioikeudessa. Väitöskirjoillahan ei perustutkimuksen aukkoja täytetä, 

vaikka moni niin uskoo tai ainakin uskottelee uskovansa. Väitöskirjat ovat 

liian harvassa ja niiden aiheet sattumanvaraisesti valikoituvia.

Viimeistään tässä vaiheessa lukija ihmettelee, miksei vanhan prosessioi-

keuden toisesta osa-alueesta, silloisesta konkurssi- ja ulosotto-oikeudesta 

(eli nykyisestä insolvenssioikeudesta) ole vielä sanottu mitään. Muodollisesti 

prosessioikeus käsitti nämä osa-alueet, ja niillä oli periaatteessa tasavertai-

nen asema oppiaineessa. Käytännössä näin ei ollut, vaan konkurssi- ja ulos-

otto-oikeus elivät jonkinlaista varjoelämää ”oikean” prosessioikeuden rinnal-

la. Näiden osa-alueiden tutkimus oli kokonaisuudessaan vähäistä; kunnon 

oppikirjatkin saatiin vasta 1970-luvun lopulla, kiitos monipuolisuusmies Jou-

ko Halilan. Oikeudenalojen pakkoavioliitto oli kuitenkin jo pitkään rakoillut, 

ja lopullisen vuode-eron aika koitti vuosituhannen alkuvuosina. Järisyttävä 

muutos se ei suinkaan ollut, sillä 1990-luvun kuluessa Insolvenssioikeus (sil-

loiselta nimeltään maksukyvyttömyysoikeus) oli vaivihkaa sekä vahvasti teo-

retisoitunut että sisällöllisesti eriytynyt ”pääaineestaan” niin tutkimuksessa 

kuin opetuksessakin.

Kiinnostava piirre prosessioikeuden uudemmassa aatehistoriassa on, 

että insolvenssioikeuden vetovoima oli kauan suurempi kuin perinteisen 

prosessioikeuden. Moni tutkija (Johanna Niemi-Kiesiläinen, Tuula Linna ja 

Risto Koulu) aloittivat uransa insolvenssioikeudessa. Käytännöt lakimiehet 

toivatkin välillä esiin huolensa siitä, että ”oikeaa” prosessioikeutta ei enää 

harrastettu entisellä innolla ja intensiteetillä. Modernisaatiokehityksessä in-

9.  Pitkällä tähtäimellä merkittävin muutos lienee ollut se, että kansainvälinen prosessioike-
us sai EU-sääntelyn avustamana, oikean paikkansa oppiainekartalla. Se nimittäin siirtyi kan-
sainvälisen yksityisoikeuden piiristä prosessioikeuden vastuualueelle. Asia erikseen on, että 
kotimaista tutkimusta tällä osa-alueella olivat ennenkin hallinneet prosessioikeuden tutkijat, 
heistä tunnetuimpana Juhani Walamies. Kansainvälinen yksityisoikeus oli nykyiseen tapaan 
lainvalintajuridiikkaa.    
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solvenssioikeuden tutkimus oli vuosikymmenen tai pari edellä vanhaa pro-

sessioikeutta. Siinä vuoden 1993 insolvenssilainsäädäntö merkitsi samalla pa-

radigman vaihtumista likvidaatioparadigmasta rehabilitaatioparadigmaan.10 

Tämä muutos oli itse asiassa tieteellinen vallankumous kuhnilaisittain: vanha 

ulosotto-oikeuden ja konkurssioikeuden tutkimus meni pois muodista tai 

oikeammin tuli luokitelluksi oppikirjojen ja yleisesitysten tuottamiseksi. Oli 

niin tai näin, vuoden 1993 jälkeen insolvenssioikeuden historia ei enää kuulu 

prosessioikeuden satavuotishistoriaan.11 

10.  Ks. lähemmin Koulu, Risto: Den insolvensrättsliga forskningen i går, i dag och i morgon, 
JFT 2004 s. 665. Kuten kehitys sittemmin osoitti, ennustajan roolissa vaaransa. Artikkelin ennus-
tukset eivät nimittäin ole toteutuneet odotetulla väkevyydellä. Kansallinen insolvenssioikeus ei 
ole marginalisoitunut, koska Euroopan unionin interventio on ollut hidasta ja fragmentaarista. 
Esimerkiksi kansallisten konkurssilakien harmonisointi on edelleen alkuaskelissaan. Toisaal-
ta unioni on puuttunut odotettua innokkaammin erityistäytäntöönpanoon, jonka kuviteltiin 
jäävän täysin kansallisten lakien varaan.    
11.  Asia erikseen on, että insolvenssioikeudessa tavataan samanlaisia kehityskulkuja kuin 

Prosessioikeuden 

professorien muo-

tokuvia kevääl-

lä 2020. Käytävä 

Porthanian nel-

jännen kerroksen 

Fabianinkadun 

siivessä.
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Prosessioikeuden tutkimuksen avautumisen vuodet
Viimeistään vuosituhannen vaihteessa jokseenkin kaikki prosessioikeuden 

tutkijat kokivat, että heidän turvallinen maailmansa järkkyi. Harva osasi kui-

tenkaan sanoa, millainen muutos oli tapahtumassa, vielä vähemmän arvi-

oida, mikä sen aiheutti. Yhteinen tunne oli (näin sen itse koin) eräänlainen 

tieteellinen avautuminen: prosessioikeus uudistui, elpyi ja alkoi haarautua. 

Jälkikäteen arvioituna pääsyyllinen lienee ollut muuttunut käsitys oikeustie-

teen kansainvälisyydestä. Toki prosessioikeuden tutkijat olivat kautta aikojen 

varustaneet kirjansa lukuisin viittauksin ensin saksalaiseen ja myöhemmin 

skandinaaviseen kirjallisuuteen. Vakiolähteet olivat kylläkin vaihtuneet Kal-

lenbergistä Ekelöfiin. Heidän mielipiteilleen annettiin sellainen paino, että 

nykylukija kysyy ihmetellen, unohtuiko suomalaisilta tutkijoilta kokonaan 

se tosiseikka, että Kallenberg ja Ekelöf olivat ruotsalaisia tutkijoita ja että he 

kirjoittivat Ruotsin oikeudesta! Joku tulkintasuositus saatettiin torjua sillä 

perusteella, että esimerkiksi Ekelöf tai Heuman oli kirjoittanut asiasta toisin.

Uusi käsitys kansainvälisyydestä oli kuitenkin toinen kuin vanhana hy-

vänä aikana. Siinä ulkomaista aineistoa käytettiin tukemaan omia tulkinta-

kannanottoja, tosin toisinaan tarkoitus oli välittää tietoa siitä, miten asiat 

olivat muualla samalla tavalla tai eri tavalla kuin Suomessa. Uusi aika ym-

märsi kansainvälisyyden eräänlaisena reseptioiden lähteenä: ulkomaisesta 

tutkimuksesta tuli omaksua uudenaikaisempia tutkimusmenetelmiä, lähes-

tymistapoja, kysymyksenasetteluja ja argumentaatiomalleja. Väite herättää 

jatkokysymyksen: miksi herättiin vasta nyt? Totuus lienee, että useimmat ja 

etenkin nuoret tutkijat kokivat, että vanha tutkimus alkoi toistaa itseään. Se ei 

enää tuonut uutta tietoa eikä ainakaan sellaista tietoa, jota muuttuvassa yh-

teiskunnassa tarvittiin. Prosessioikeuden kansainvälistyminen ei yllättävästi 

näkynyt kansainvälisen prosessioikeuden tutkimuksena. Tutkimuksen arvi-

oinnissa Helsingin yliopisto saikin ansaitut moitteet tämän tärkeäksi nous-

seen osa-alueen totaalisesta laiminlyömisestä. Kansainvälinen prosessioi-

keus ei kiinnostanut sen opiskelijoita kuin käytännön lakimiehiä. Kuvaavaa 

on, että kansainväliset jaksot vaadittiin joissakin kommenteissa poistettaviksi 

Prosessioikeus -suurteoksesta, koska mukamas ”kukaan lakimies ei ole ural-

laan törmännyt tällaisiin kysymyksiin”.12 

prosessioikeudessakin. Yksi tällainen ilmiö on yksityistäminen tai yksityistyminen, joka valtaa 
alaa valtion pakkomonopolin ydinalueella eli täytäntöönpanossa. Ks. lähemmin Koulu, Riikka 
: Verkkokaupan riidanratkaisu ja älysopimukset: täytäntöönpanon yksityistyminen prosessioi-
keuden tutkimuskohteena. Oikeus 2019 s. 265.
12.  Myös kansainvälisen prosessioikeuden kurssit (jotka olivat valinnaisia) oli pakko aloittaa 
kertomalla, että ulkomaisilta tuomioistuimilta tulevia kirjeitä ei enää saanut repiä, kuten van-
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Kansainvälinen vaikutus avasi portin kansainvälisille muotivirtauksille, 

eli liikkeille. Niistä vahvin ja ensimmäinen oli vaihtoehtoisen riidanratkai-

sun nimen saanut access to justice -ideologian sovellus.13 Se perustui aja-

tukselle, että oikeudenkäynti ei ollut oikea tai ainakaan ainoa tapa ratkaista 

riitoja. Monesti parempaan tulokseen päästiin niin sanotulla institutionaa-

lisella sovittelulla. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu, aluksi sovinnon edistämi-

senä ja sitten tuomioistunsovitteluna, valloitti 1990-luvulla tuomioistuimet. 

Prosessioikeuden tutkimus oli sen sijaan uudelle ilmiölle penseä jopa siinä 

määrin, että tutkimuksen arviointien asiantuntijapaneelit pakotettiin taas 

unilukkareiksi. Moitteet sai jälleen Helsingin yliopisto, rikos- ja prosessioi-

keuden laitos ja sen prosessioikeuden oppiaine, tässä järjestyksessä. Para-

doksaalista kylläkin oikeustieteen tutkimus oli sinänsä hyvin ajan hermolla. 

Tutkimusta oli vain tehty ”väärissä” oppiaineissa eli sopimusoikeuden ja oi-

keussosiologian piirissä. 

Ohimennen todettakoon, että ainoat oppiriidat prosessioikeuden histo-

riassa saatiin aikaan oikeassa tavassa tutkia vaihtoehtoista riidanratkaisua. 

Kiisteltiin siitä, mille oppiaineelle tutkimusvastuu kuului ja oliko tutkimus 

oikeudellista vai muille tieteenaloille sijoittuvaa. Pääasioista oltiin kuitenkin 

samaa mieltä: vaihtoehtoinen riidanratkaisu oli tärkeä instituutio, sitä piti 

tutkia ja opettaa, koska se oli lakimiesten perinteinen toiminta-alue. Tämä 

ei kiistelijöitä hiljentänyt, mikä ei ketään yllätä. Vanha poliittinen viisaushan 

on, että kiistat ovat kiihkeimmät siellä, missä mielipide-erot ovat vähäisim-

mät. Myös oikeustieteellä ovat olleet Stalininsa ja Trotskinsa ja vastineen-

sa apokryfiselle kiistalle sosialismista yhdessä maassa vai koko maailmassa.

Muutoinhan prosessioikeuden tutkimusta oli leimannut melkoinen su-

vaitsevaisuus tai ehkä oikeammin välinpitämättömyys muista tieteenteki-

jöistä: jokainen sai tutkia, mitä halusi ja miten halusi, ja sellaiset tutkimus- 

ja tiedepoliittiset riidat, jotka repivät monia oikeudenaloja, olivat totaalisen 

tuntemattomia. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimus hajosi kiistan seu-

rauksena kahteen suuntaukseen, oikeudelliseen ja sosiologiseen. Tutkimus-

kohteitaan seuraten se taas pirstoutui sovittelun tutkimukseen, välimiesme-

nettelyn tutkimukseen14, lautakuntien lainkäytön tutkimukseen ja lopulta 

hemmat lakimiehet neuvoivat. Ulkomaisilla oikeudenkäynneillä ja ulkomaisilla tuomioilla 
kun alkoi olla merkitystä myös Suomessa. Anekdootit kertovat, että vanha asenne johti toisi-
naan kohtalokkaisiin seurauksiin, kun ulkomainen tuomio tuli Suomeen täytäntöönpantavaksi.  
13.  Vaihtoehtoisen riidanratkaisun oikeudellistumiskehityksestä ks. esimerkiksi Koulu, Ris-
to: Kommer den alternativa tvistlösning att europeiseras? JFT 2005 s. 544. Vaihtoehtoinen rii-
danratkaisu on esimerkki myös  kansainvälisistä vaikutteista, jotka alkoivat ohjata tutkimusta. 
14.  ADR-liikkeen outoja sivuvaikutuksia oli huomion kohdistuminen hetkeksi välimiesmenet-
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niin sanotun yksityisen täytäntöönpanon tutkimukseen. Tämä käytännössä 

johtikin sovintoon tieteellisten fraktioiden välillä. Sen sijaan kysymys siitä, 

mitä prosessioikeudessa tuli opettaa ja miten se piti opettaa, herätti hieman 

keskustelua. Erimielisyys koski lähinnä sitä, oliko painotus prosessilain sään-

nöksissä vai laajemmassa kontekstissa, konfliktinhallinnan nimellä tunne-

tussa kokonaisuudessa.15

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu – ja laajemmin access to justice-liike – toi 

mukanaan paljon pelottavamman haasteen, monialaisuuden mahdollisuu-

den tai joillekin tutkijoille kauhistuksen. Empiiritön lainoppi oli hallinnut 

tutkimusta vuosikymmenet, ja siitä oli vaikea luopua. Toisaalta monet nä-

kivät pelkistetyn lainopin tulleen tiensä päähän ainoana lähestymistapana. 

Lainopillinen tutkimus unohti mahdollisuuden, että lakeja voitiin muuttaa 

ja että niitä pitikin muuttaa, kun soveltamisympäristö muuttui. 2000-luvun 

kansainvälistynyt, ihmisoikeuksia arvostava, eurooppalaistunut ja polarisoi-

tunut maailma uusine riitatyyppeineen oli aivan toisenlainen kuin se yhteis-

kunta, jonka tarpeisiin perinteinen oikeudenkäynti oli aikanaan kehitetty. 

Hakihan vuoden 1993 ”moderni” oikeudenkäynti juurensa 1700-luvun va-

listusfilosofiasta eli välittömien aistihavaintojen paremmuudesta. Aistiha-

vaintojen paremmuus totuuden selvittämisessä oli tuolloin ja on edelleen 

kokeellisesti todistamatta. Moni vielä lisää tähän, että absoluuttista totuutta 

ei ole, on vain kokemuksia totuudesta.

Vastaus kysymykseen, tarvitseeko prosessioikeuden tutkimus monialai-

suutta, riippuu tietenkin siitä, mitä tutkitaan. Se näkökulman vaihtaminen 

tuomarista asianosaisiin, jota access to justice -tutkimus ajaa, ei sinänsä 

vaadi uutta asennoitumista: perinteinen lainoppi riittää, ehkä terästetty-

nä empiirisellä tiedolla, jotta tutkimus konkretisoituu ja elävöityy. Jos taas 

tutkittavaksi otetaan järjestelmien (esim. riita-asian oikeudenkäynnin) 

toimivuus tai millaista tulevaisuuden riidanratkaisun (tai modernimmin 

oikeudellisen konfliktinhallinnan) on oltava, muista tieteenaloista saata-

va hyöty alkaa houkutella parkkiintunuttakin lainopin kannattajaa. Ja kun 

siirrytään tuomioistuimen sisäisen maailman ja tuomarin työn tutkimi-

seen, monialaisuus vaikuttaa jo välttämättömältä. Tällaisia asioita ei kerta 

telyyn, joka ei ollut pahemmin tutkijoita kiinnostanut sitten 1940-luvun. Välimieslainkäytön 
ammattilaisille tämä oli osaksi iloinen yllätys, osaksi vaaran lähde. Tosin mielenkiinto sammui, 
ja vaara katosi yhtä nopeasti kuin sen oli herännytkin: välimieslainkäyttö putosi konfliktinhal-
linnan tutkimuksen valtavirrasta. Ks. Koulu, Risto: Kuka kaipaa välimiesmenettelyä? Oikeus 
2008 s. 494.  
15.  Ks. lähemmin Koulu, Risto: Oikeustieteen opetus – kuka opettaa, mitä opettaa ja miten 
opettaa? Oikeus 2016 s. 574.
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kaikkiaan pysty tutkimaan ilman työn sosiologian, sosiaalipsykologian ja 

organisaatioteorian jonkinlaista hallintaa.16 Tämä ei tietenkään tarkoita, 

että prosessioikeuden tutkijoissa olisi ainesta sosiologeiksi tai organisaa-

tioteoreetikoiksi, vielä vähemmän, että he haluaisivat sellaisiksi ryhtyä. Mo-

nialatutkimukseen riittää, että he tuntevat näiden tieteenalojen kysymyk-

senasetteluja ja tutkimustuloksia. Vaikka vaihtoehtoisen riidanratkaisun 

lupaus on osaksi pettänyt, on pakko myöntää sen kestävä vaikutus proses-

sioikeuden tutkimukseen. Perinteinen lainoppi ei olisi päässyt alkua pitem-

mälle esimerkiksi sovittelun tutkimisessa, vaikka näkökulma olisikin ollut 

yksinomaan oikeustieteellinen. 

Prosessioikeudellinen yhtenäisteoria:  
oikeudellinen konfliktinhallinta

Jos ajatellaan oikeudellisen tiedon tarvetta, tutkimuksen kiistaton prioriteetti 

oli pitkään uuden prosessilain systematisoinnissa, tulkinnassa ja toisinaan 

selittämisessäkin. Tämä urakka oli tehty 2000-luvun alkuvuosina, toki auk-

koja jäi, ja kysymyksenasetteluja voitiin joskus moittia liian suppeiksi ja tut-

kimusmenetelmiä hieman vanhahtaviksi. Joka tapauksessa oli korkea aika 

miettiä jatkoa: mitä nyt tutkittaisiin ja miten tutkittaisiin? Jos prosessioikeus 

nähdään, oikein tai väärin, käytäntöä palvelevana oikeudenalana, vastaami-

nen on oikeastaan yllättävän helppoa. Tutkimuksen on tietenkin tuotettava 

sellaista tietoa, jota käytäntö kysyy tai vähintäänkin tarvitsee, vaikka se ei 

osaa sitä kysyäkään. Muutoin käy, kuten kävi perinteiselle esineoikeuden 

tutkimukselle. Tutkimus antoi vastauksia kysymyksiin, joihin ei tarvittu vas-

tauksia, ja jätti vastaamatta siellä, missä tutkimuksen tarvetta aidosti oli.17 

Se yhteiskunnallis-taloudellinen kehys, johon prosessioikeuden tutki-

muskohde, konfliktinratkaisumenettely eli prosessi, sijoittuu, on kokenut 

perustavanlaatuisia muutoksia. Näyttää lisäksi siltä, että yhteiskunta ei en-

nustettavassa tulevaisuudessa palaudu sellaiseksi, jollainen se oli tässä perin-

teiseksi kutsutun prosessioikeustutkimuksen aikaan. Tästä seuraa se edellä 

viitattu päätelmä, että prosessioikeuden “ydinalue” pysyy pitkään siellä, mis-

sä se nyt on eli konfliktinhallinnan tutkimuksessa. Paluu perinteiseen tirk-

16.  Oikeussosiologian vähittäinen häviäminen oppiainekartalta oli vahingoksi sekä OTM-
tutkinnolle että prosessioikeudelle oppiaineena. Prosessioikeudella on nimittäin ollut aina 
erityissuhde (ja samalla eräänlainen lukkarinrakkaus) oikeussosiologiaan, vaikka kaikki tutki-
jat eivät sitä suostuneet myöntämään. Ks. Ervasti, Kaijus: Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen 
tutkimus osana oikeustiedettä. Oikeustiede-Jurisprudentia 2011 s. 65.
17.  Näin Tuomisto, Jarmo: Esineoikeuden rajat (Turku 1989) s. 59.
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koslaiseen prosessioikeustutkimukseen ei tunnu houkuttelevan juuri ketään 

juhlapuheiden ja kahvikeskustelujen ulkopuolella.

Yhteiskunnallisista muutoksista merkittävin on tuomioistuinten kokema 

juttukato, jota on valiteltu vuosikymmeniä. Toki aina on tiedetty, että valtaosa 

erimielisyyksistä ratkaistaan muualla kuin oikeudenkäynneissä ja tuomiois-

tuimissa. Ennen näkemätöntä oli vain se, että tämä ”pako tuomioistuimista” 

aina vain kiihtyi. Uutta oli myös, että kehitys alkoi huolestuttaa oikeuspolii-

tikkoja ja lopulta tuomioistuimia itseäänkin. Alussahan riita-asioiden häviä-

mistä oli pikemminkin pidetty hyvänä ilmiönä. Juttukato (eli riita-asioiden 

määrän vähentyminen) oli kerrassaan outoa. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa 

konfliktien tulisi periaatteessa lisääntyä, ja taloudellisten taantumien vielä 

kiihdyttää kasvua. Juttukato johtuu selvästikin oikeudenkäynnin aloittami-

seen liittyvästä suhteettomasta riskistä.18 Asianosaiset eivät kerta kaikkiaan 

uskalla viedä riitojaan tuomioistuimiin. Kuluttaja-palkansaajalle ajautumi-

nen oikeudenkäyntiin merkitsee pahimmillaan taloudellista katastrofia.19 

Yrityksetkin joutuvat vakavissaan miettimään, riittävätkö niiden voimavarat 

tarpeellisiin oikeudenkäynteihin. Ainoastaan todelliset suuryritykset ja jul-

kisyhteisöt pystyvät rahoittamaan täysimittaisia oikeustaisteluja. Jos silmällä 

pidetään valtiollista lainkäyttöä ja oikeuden saatavuutta, on pakko tunnustaa, 

että oikeudenkäynnin uudistukset ovat olleet auttamattomasti epäonnistu-

neita. Valtiollinen lainkäyttö on suoraan sanottuna akuutissa kriisissä. 

Väistämätön jatkokysymys kuuluukin, missä konfliktit sitten ratkaistaan, 

kun ne eivät enää päädy tuomioistuimiin. Osa erimielisyyksistä tuodaan la-

kisääteisiin ja yksityisiin lautakuntiin, joita Suomi on täynnä. Osa taas sovi-

taan lakimiesten tuella tai sitä ilman, vaikkakaan institutionaalinen sovittelu 

ei, kuten edellä sanottiin, ole täyttänyt siihen kohdistettuja ylimitoitettuja 

odotuksia. Välimiehet ja asiantuntijat ratkaisevat osan riidoista, mutta hei-

dän kokonaispanoksensa on varmasti marginaalinen. Paljon riitoja päätyy 

kanteluina ja valituksina (mitä nimityksiä niistä käytetään) niin sanotuil-

le yksityisen sektorin julkisille asiamiehille kuten tietosuojavaltuutetulle tai 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetulle. Myös yleiset laillisuudenvalvojat 

ovat joutuneet tottumaan sellaisiin kanteluryöppyihin, joita ei olisi voinut 

muutama vuosikymmen sitten kuvitellakaan. Kaikkein optimistisimmatkin 

arviot johtavat kuitenkin siihen, että huomattava ja nähtävästi kasvava osa 

konflikteista jää kokonaan ratkaisua vaille. Asianosainen joutuu, oli hän oi-

18.  Koulu, Risto: Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen (Helsinki 2020) s. 80.
19.  Ks. Viitanen, Klaus:  Oikeudenkäyntikulut ja oikeuksien saatavuus. DL 2006 s. 614.
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keassa tai väärässä, tyytymään kohtaloonsa – ehkä nyrkkiä puiden ja mie-

lipiteitään sosiaalisessa mediassa tuulettaen. Ja jos näin on, suomalainen 

konfliktinhallintajärjestelmä kokonaisuudessaan epäonnistuu, se ei toimi 

hyvin tai edes tyydyttävästi. Paljonko konflikteja jää ratkaisua vaille, jää ar-

vailtavaksi. Kotimaisessa tutkimuksessa on tapana siteerata ulkomaisia tut-

kimuksia, joiden mukaan oikeudellisiksi riidoiksikin muuntuneista riidoista 

vain muutama prosentti päätyy tuomioistuimiin.20 

Prosessioikeuden tutkimuksen tulee, traditionaalista tulkintarooliaan 

suhteettomasti laiminlyömättä, jatkossa keskittyä järjestelmätason kysy-

myksiin: miten tällaiseen asiantilaan ylipäätään on ajauduttu ja miten tästä 

päästään eteenpäin? Prosessioikeuden tutkimuksen painopisteen on toisin 

ilmaisuna oltava konfliktinhallintajärjestelmän kehittämisessä. Tutkimuk-

selle on annettava tai sen on otettava ainakin joksikin aikaa vahva oikeuspo-

liittinen rooli. Tutkimuksen on toisin sanoen vaikutettava kehitykseen, eh-

kä ohjattavakin sitä, eikä pelkästään reagoitava tapahtumiin. Ulkopuolinen 

saattaa katsoa, että tällaisissa tehtävänasetteluissa perinteinen tulkintaju-

ridiikka herkästi unohdetaan kokonaan. Paljolti kysymys on näköharhasta: 

lainopillisen tutkimuksen volyymi ei ole Suomessa suinkaan laskenut. Vaik-

kakaan kukaan ei ole sivuja laskenut, tavallinen käsitys on, että muihin oi-

keudenaloihin verrattuna prosessioikeus johtaa julkaisujensa sivumäärissä.21 

Nähtäväksi jää, säilyykö lainopillisen prosessioikeuden volyymi entisellään. 

Tässä vaiheessa moderni tutkija tuntee houkutusta sanoa, että perinteisen 

prosessioikeustutkimuksen loppumisesta kannattaa huolestua vasta, kun 

siitä olisi edes jotain merkkejä havaittavissa.

Jos modernin prosessioikeuden itselleen ottamaa tehtävää halutaan tar-

kentaa, moderni prosessioikeus nostaa ensisijaisiksi seuraavat kysymykset: 

miten kansalaisille taataan oikeuksiin pääsy nykyistä tehokkaammin, mitä 

riidanratkaisun väyliä yhteiskunnassa tarvitaan tai on syytä sallia, mitkä niis-

tä kuuluvat julkisen vallan hoidettaviin ja mitkä taas ovat jätettävissä yksityis-

ten toimijoiden organisoitaviksi.22 Konfliktinhallintajärjestelmän monipuo-

listuessa sen sisäinen toimivuus tulee tärkeäksi: mitkä ovat näiden väylien 

20.  Vaikka erityyppisten lautakuntien käsittelemät asiamäärät ovat sinänsä huomattavia, lop-
pujen lopuksi suhteellisen harva riita päätyy lautakuntaankaan. Lautakuntien käyttöasteista ks. 
Koulu, Risto:  Yksityiset lautakunnat riidanratkaisijoina (Helsinki 2011) s. 103.
21.  Artikkelien määrästä eri oppiaineissa ks. Ervasti, Kaijus: Lakimiehet kirjoituspöydän ää-
rellä – kirjoittaminen oikeustieteellisissä lehdissä. Lakimies 2021 s. 219. Artikkelimäärissä pro-
sessioikeus oli toisena hieman voittajaa eli velvoiteoikeutta jäljessä.  
22.  Koulu, Risto: Du processrättsliga forskning, vart är du på väg? Retfærd 2013 s. 63. Ks. myös 
Koulu, Risto: Eurooppalaistuuko vai kansainvälistyykö prosessioikeuden tutkimus. DL 2012 s. 482,
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suhteet, ovatko väylät yksinomaisia vai valinnaisia, sulkevatko ne pois toi-

sensa vai saako niitä käyttää samanaikaisesti, miten niillä saavutetut tulokset 

vaikuttavat toisiinsa ja niin edelleen. Valtiollisessa lainkäytössä ja joissakin 

lakisääteisissä noudatetaan poissulkevuutta, toisin sanoen asian käsittely 

yhdellä linjalla estää käsittelyn toisella linjalla. Sen sijaan mitään estettä ei 

ole esimerkiksi nähty sille, että yksi ja sama riita on samanaikaisesti sekä oi-

keudenkäynnin että erillisen sovittelun kohteena. Tällaista kaksoiskäsittelyä 

pidetään jopa suositeltavana.

Totta on, että jotkut esille nousevista kysymyksistä ovat poliittissävyttei-

siä. Esimerkiksi päätös siitä, mitkä konfliktinratkaisuväylät ovat julkisia eli 

verovaroin rahoitettuja, mitkä taas saavat olla yksityisten tahojen ylläpitämiä 

ja hallinnoimia, on poliittinen. Selvää ei edes pohjoismaisissa hyvinvointi-

valtioissa ole, että julkisen vallan on ylläpidettävä tai avustettava kaikkea rii-

danratkaisua. Pikemminkin on keskusteltu siitä, onko ratkaisun hakeminen 

yksityisiin riitaisuuksiin pohjimmiltaan kansalaisten vastuulla vai onko se 

valtion vastuuseen kuuluva hyvinvointipalvelu.23 Vaikka monissa maissa on 

kannettu huolta lainkäytön “yksityistämisestä”, näin ei ole tapahtunut Suo-

messa. Tämä ei ole yllätys, sillä julkinen valta on ottanut kantaakseen vastuun 

myös tuomioistuinten ulkopuolisesta konfliktinhallinnasta. Politologian tut-

kimusalueelle päädytään myös arvioitaessa, missä määrin tuomioistuimil-

le on liukunut sellaista poliittisluonteista päätösvaltaa, jonka pitäisi kuulua 

vallanjako-opin mukaan lainsäätäjälle.24 Voidaan tietenkin väittää, että pro-

sessioikeuden tutkimuksen ei pidä lähteä oikeuspolitiikan, lainsäädäntö-

tutkimuksen ja sääntelyteorian kaltaisille aroille alueille. Se kun merkitsisi 

samalla luopumista totutuista tutkimusmenetelmistä. On jälleen selvää, että 

uudenlaista tutkimusta ei näillä alueilla käy tekeminen prosessilain pykälien 

tulkinnoin tai edes teoreettisemman lainopin menetelmin. 

Tällainen tutkimuksellinen tärkeysjärjestys ei – mikä tuskin ketään eri-

tyisemmin yllättää – ole suomalainen erikoisuus tai täällä kehitelty oppi-

rakennelma. Kyseessä on kansainvälinen ilmiö, eräänlainen megatrendi. 

Valtiollisen lainkäyttöjärjestelmän toimivuus on lähes kaikissa länsimaissa 

uudelleenarvioinnin ja/tai keskustelun kohteena.25 Vain arvioinnin ja kes-

kustelun konteksti vaihtelee: joskus sitä tehdään prosessioikeudessa, jos-

23.  Koulu, Risto: Lainkäyttöä vai hallintolainkäyttöä? (Helsinki 2012) s. 7.
24.  Tästä niin sanotun tuomarivaltion uhkakuvasta ks. Syrjänen, Jussi: Oikeudellisen ratkaisun 
perusteista (Helsinki 2008) s. 95.
25.  Ks. esimerkiksi Hodges, Christopher (ed.): The Costs and Funding of Litigation (CH Beck 
2010) s. 4. 
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kus taas vaihtoehtoisen riidanratkaisun tai access to justice -tutkimuksessa. 

Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että juuri missään valtiollista lainkäyttöä 

ja vaihtoehtoista riidanratkaisua ei eristetä toisistaan vaan päinvastoin niiden 

vuorovaikutus tuodaan esiin. Maat, joissa vallalla on “puhtaan” prosessioi-

keuden ideaali, ovat oikeusvertailevasti hyvin harvassa.

Kuten lausuttu osoittaa, moderni “kehittävä” prosessioikeus saa paljon 

vastuullisemman ja laajemman roolin kuin vanha “tulkitseva” prosessioikeus. 

Tästä syystä on kysyttävä, kuinka hyvin traditionaalinen nimitys, prosessioi-

keus, kuvaa todellisuutta. Viime aikoina onkin siirrytty etenkin tieteellisis-

sä yhteyksissä puhumaan oikeudellisesta konfliktinhallinnasta tai konflik-

tinratkaisusta. Sillä tarkoitetaan tutkimusta, joka käsittää sekä perinteisen 

prosessioikeuden että uuden tehtäväkentän. Totta on, että suomenkielinen 

käännös ei täysin tavoita alkuperäisen englanninkielisen termin “conflict 

management” merkityssisältöä. Myöskään konfliktinratkaisu -termi ei ole 

onnistunut, koska se viittaa liiaksi ulkopuoliselta taholta (selvimmin lain-

käyttöelimeltä) “saatuun” ratkaisuun. Oma ongelmansa vielä on, mikä kaikki 

luetaan “oikeudelliseksi” konfliktinhallinnaksi ja näin oikeustieteen luvalli-

siin tutkimuskohteisiin kuuluvaksi. Tältä osin modernin prosessioikeuden 

käsitteet ovat vasta vakiintumassa.

Tällainen tutkimus on pakostakin monialaista ja empiiristä. Tietenkään 

mikään ei estä sitäkään, että ”prosessioikeuden” perinteinen nimitys säi-

lytetään nykymerkityksessään ja että uutta tutkimusaluetta kutsutaan esi-

merkiksi “oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimukseksi”.26 Itse asiaa eli 

osa-alueiden erilaisuutta tämä ei muuta. Erilaisuus on paitsi tutkimuskoh-

teiden myös tutkimusmenetelmien ja argumentaation erilaisuutta. Vanhat 

tutkimusmenetelmät eivät toimi uudella alueella tai päinvastoin: perinteisiä 

prosessioikeuden tutkijoita luultavasti lohduttaa tieto, että uudet konflikti- ja 

sovintoteoreettiset tutkimusmenetelmät eivät tuo mainittavaa apua tulkin-

taongelmien ratkaisemiseen.

Mitä tulee systemaattisiin sijoituksiin, samantekevää lopultakin on, har-

joitetaanko uutta konfliktinhallinnan tutkimusta prosessioikeus -nimisessä 

oppiaineessa vai jossain muualla. Jossain kun sitä joka tapauksessa tutkitaan. 

Tosin voidaan väittää, että prosessioikeus oikeudenalana sopii, jonkinlaisella 

sosiologisella vahvistuksella varustettuna, luontevimmin uuden tutkimuksen 

tieteelliseksi kodiksi. Sijoitusta prosessioikeuteen tukee vaatimus prosessioi-

26.  On myönnettävä, että termi on suora käännöslaina, joten se kärsii semanttisesta epämää-
räisyydestä etenkin asianosaistasolla. Sen sijaan tutkimuksen ja lainsäädännön tasolla se ku-
vaa kohtalaisesti ainakin tavoitettaan ja antaa aavistuksen myös tieteellisistä lähtökohdistaan. 
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keuden avautumisesta muiden yhteiskuntatieteiden ja empiirisen tutkimuk-

sen suuntaan. Vaatimus on aiheellinen, joskin se on jo pitkälle toteutunut. 

Tässä yhteydessä on siksi syytä ottaa kantaa vain sen yhteen heijastusvai-

kutukseen. Tällainen avautuminen on tuonut konfliktiteoreettista ainesta 

prosessioikeuden tutkimukseen – mistä taas ei ole pitkää askelta vastaavaan 

konfliktinhallinnasta lähtevään kysymyksenasetteluun.27 Taistelu “puhtaan” 

prosessioikeuden puolesta on, jos sitä on ylipäätään vakavissaan käyty, jo 

menetetty. Vaikka vaihtoehtoja on useita, yksi niistä on pakko tuomita: logiik-

ka, jossa oikeudellinen konfliktinhallinta rajataan prosessioikeuden ja koko 

OTM – tutkinnon ulkopuolelle, tuo mieleen kansantarinoiden hölmöläisten 

aikaansaannokset. Pimeä tupa valaistaan telkeämällä loputkin ikkunan ja 

kantamalla säkeissä valoa sisään.

Ylikuormitettu oppiaine

Muutos ymmärrettävästi ravisteli oppiainetta kovalla kädellä. Oppiaineen 

kyky vastata haasteisiin kun ei ollut paras mahdollinen: tieteellistä jälkikas-

vua ei ollut, oppiaineen voimavaroja leikattiin järjestelmällisesti (joskaan 

ei välttämättä tarkoituksellisesti), ja uudet vastuualueet kuten vaihtoehtoi-

nen riidanratkaisu ja kansainvälinen prosessioikeus sitoivat opetus- ja tutki-

muskapasiteettia. Uusilla vastuualueilla kaikki oli lisäksi aloitettava nollapis-

teestä ja mikä pahinta nopeasti, koska opetukseen tarvittiin oppimateriaalia 

ja tutkimustietoa käytännön tarpeisiin. Melkoinen ihme on, että raskaista 

muutoksen vuosista kunnialla selvittiin. Siitä on paljolti kiittäminen nuor-

ten tutkijoiden vastuunkantoa ja innostusta. Heidän panoksensa arvoa vielä 

kasvattaa se, että heistä useimmat työskentelivät apurahoilla tai muulla ulko-

puolisella tutkimusrahoituksella. Näkyvimmän jäljen oppiaineeseen jättivät 

Santtu Turunen, Petra Hietanen-Kunwald ja Tini (Anri) Peterzens-Nysten. 

Tosin he kaikki siirtyivät, tavallisesti väiteltyään, tiedekunnan ulkopuolisiin 

työtehtäviin. Myös oppiaineessa tai oikeammin sen tutkimushankkeissa toi-

mivat tutkimusapulaiset olivat pitkäaikaisia, heistä Johanna Kerola teki lähes 

vuosikymmenen mittaisen uran. Tutkimusapulaiset joutuivat kokemuksen 

karttuessa hoitamaan sellaisia tieteellisiä tehtäviä, osaksi kansainvälisiäkin, 

joita ei ole tapana uskoa tutkimusapulaisille.

Oppiaine myös onnistui rekrytoimaan käytännön asiantuntijoita, jotka 

olivat tavallisesti aikanaan tiedekunnasta valmistautuneita tuomareita, asi-

27.  Ervasti 2011 s. 117.



155

”Kummallista, miten selvää kaikki jälkikäteen on”

anajajia tai syyttäjiä. He vetivät niin sanottuja käytännön taitojen kursseja, 

esimerkkeinä kaksi oikeudenkäyntikurssia, käräjäoikeuskurssit, yritystoi-

minnan riidanratkaisukurssi sekä asianajajaoikeuden kurssi. Kurssit pysyivät 

kauan opetusohjelmassa; niistä pitkäikäisin on edelleen jatkuva asianajaja-

oikeuden kurssi, joka täyttänee pian neljä vuosikymmentä. Näiden alumni-

opettajien opetuspanos, josta he eivät saaneet eivätkä halunneetkaan korva-

usta, kevensi merkittävästi akateemisten opettajien työtaakkaa. Suurimpaan 

kiitollisuudenvelkaan oppiaine on jäänyt Antti Heikinheimolle, Asta Siposel-

le, Jusse Rissaselle sekä Juha Rautelinille. Ohimennen todettakoon, että käy-

tännön taidot -kurssit toivat oppiaineeseen omat prosessinsa. Vaikka kursse-

ja oli paljon, ne olivat hyvin suosittuja, joten kaikki halukkaat opiskelijat eivät 

niille päässeet. Tämä johti kiistoihin valintaperusteista ja oikeudesta päästä 

kurssille. Kurssien vastuuopettaja, eli Heidi Lindfors sovitteli näitä erimieli-

syyksiä taitavasti ja ilmiriitoja välttäen. Kurssien niveltäminen akateemiseen 

opetukseen oli sekin yllättävän työllistävää, koska kurssien vetäjät tavan takaa 

vaihtuivat ja tarvitsivat neuvoja, usein tukeakin.

Conflict Management Institute, viisivuotisjuhlaseminaari 3.6.2009. 

Yliopiston pieni juhlasali. Kuvassa vasemmalta Emilia Korkea-aho, Santtu 

Turunen, Heidi Lindfors, Jukka Kekkonen.
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Kriisivuosina havaittiin, millainen rakenteellinen heikkous emerituskult-

tuurin puuttuminen oppiaineessa oli. Eläkkeelle todella lähdettiin, kun elä-

keikä täyttyi, jolloin kaikki siteet oppiaineeseen ja yliopistoon kerralla kat-

kesivat. Valtava määrä osaamista ja tieteellistä kokemusta katosi. Tämä oli 

oppiaineelle suuri menetys, sillä emeritusten työpanokselle olisi todella ollut 

vaikeina vuosina kysyntää. Totta on, että tiedekuntakaan ei tuohon aikaan 

mainittavasti panostanut työssä jatkamiseen. Viime vuosina tiedekunta on 

sen sijaan tässä suhteessa kunnostautunut, ja eläkkeelle jääviä suorastaan 

rohkaistaan jatkamaan työtään emeritussopimuksen perusteella. Näin taa-

taan tutkimustradition jatkuvuus, mikä on tervetullut vastavoima äkkijyrkille 

siirtymille.

Lopuksi

Jokainen myöntänee, että prosessioikeus – tarkkaan ottaen sen tutkimus – on 

itse suuresti muuttunut; 1970-luvulla ja ehkä vielä 1980 -luvullakin opiskellut 

juristi ei välttämättä tunnista nykyistä prosessioikeutta. Moderni prosessioi-

keus pohtii paljon sellaisia kysymyksiä, joihin esimerkiksi Wreden tai Tirkko-

sen ei voisi kuvitella tarttuvan. Voidaan kohtalaisella oikeutuksella sanoa, että 

moderni prosessioikeus on laaja-alaisempaa, monipuolisempaa, teoreetti-

sempaa ja kansainvälisempää kuin perinteinen prosessioikeus. Sen arviointi, 

onko uusi prosessioikeus parempaa tai tieteellisesti korkeatasoisempaa kuin 

vanha, jää seuraavan tutkijapolven tehtäväksi. Kaikissa muutoksissa on pin-

takuohunsa, mutta moderni prosessioikeus tuntuu tavoittaneen jotain sel-

laista, mikä aikaisemmasta tutkimuksesta on puuttunut – eli jonkinlaisen 

kokonaisnäkemyksen. Kokonaisnäkemys taas avaa tien vallitsevien rakentei-

den kriittiseenkin arviointiin. Moderni prosessioikeus ei enää samalla tavalla 

kunnioita lainsäätäjän tahtoa.

Vaikka kaikki tämä tunnustetaan paikkansa pitäväksi, prosessioikeuden 

muuttuminen ei ole, vaikka moni niin ehkä haluaa uskoa, seurannut Eu-

roopan unionin tekemisistä. Toki muutaman kerran unioni on hypännyt il-

meisen voittajan vaalivankkureihin, toisin sanoen ryhtynyt ajamaan maail-

manlaajuista tai muutoin ei-eurooppalaista aatetta. Ensimmäinen esimerkki 

tästä oli niin sanottu sovitteludirektiivi, jolla edisti sekä oikeuksiin pääsyä 

yleensä että valtavirraksi nousevaa vaihtoehtoista riidanratkaisua. Linjaa jat-

kaa niin sanottu edustajakannedirektiivi, joka puolestaan toteuttaa kollektii-
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visen oikeussuojan nimellä tunnettua access to justice -sovellusta. Tällaista 

megatrendien ulkopuolelle eli käytännössä pääsääntöisesti unioni kuitenkin 

on, kansallisten lainsäätäjien tapaan, joko pysytellyt passiivisena tai hapa-

roinut epävarman tulevaisuuden edessä.

Prosessioikeuden muutos on niin Suomessa kuin muuallakin ennen kaik-

kea tieteellinen ilmiö. Innostunut asianharrastaja saattaisi puhua sisäsyntyi-

sestä tieteellisestä vallankumouksesta tai tieteellisen maailmankuvan kään-

tymisestä. Sitä ovat vauhdittaneet sekä tutkijat että muut kiinnostuneet ja 

uutta kaipaavat, useimmat heistä käytännön lakimiehiä. Vallankumouksien 

tapaan tätäkin muutosta ovat ylläpitäneet ulkomailta ja tässä tapauksessa 

ennen kaikkea common law -oikeuskulttuureista saadut vaikutteet. Tästä 

syystä on mahdollista väittää, että suurin piirtein samanlainen muutos olisi 

tapahtunut, vaikka Euroopan unionista ei koskaan olisi kuultu sanaakaan. 

Vastaavasti suomalainen kehitys on sijoitettava kansainväliseen kontekstiin. 

Yhteydet ja niistä saatu käyttövoima on avoimesti tunnustettava. On vaikea 

kuvitella, miten tällainen muutos olisi voinut pienessä oikeuskulttuurissa 

tapahtua endogeenisesti, toisin sanoen praktinen tulkintajuridiikka (vanha 

prosessioikeus) olisi Suomessa itsestään kehittynyt oikeudellisen konfliktin-

hallinnan tutkimukseksi (uusi prosessioikeus).

Muutoksella tai oikeammin siihen sopeutumisella oli kuitenkin inhimilli-

nen hintansa. Oppiaineen väki oli ajoittain liian kovilla, etenkin kun oppiaine 

yritti eräänlaista suurta harppausta, toisin sanoen samanaikaisesti kansain-

välistyä, tieteellistyä, harjoittaa pienimuotoista julkaisutoimintaa, uudistaa 

opetusta, hakea rahoitusta eri tutkimushankkeille ja ottaa osaa kansainväli-

seen keskusteluun. Jälkikäteen ajatellen hieman rauhallisempi uudistustahti 

olisi ehkä johtanut parempaan lopputulokseen. Mutta shakespearelaisittain: 

loppu hyvin, kaikki hyvin.
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Prologi

Muistikuva syyskuulta 1970: Liityn Porthanian 5. kerroksen käytävällä pit-

kään jonoon, joka matelee hitaasti kohti professori Tauno Ellilän työhuonetta. 

Olen ilmoittautumassa prosessioikeuden tenttiin. Professori ottaa ilmoittau-

tumiset vastaan pienen pöydän ääressä käytävällä työhuoneensa edessä. Hän 

tarkastaa opintokirjastani, että olen kuunnellut tutkintovaatimusten mukai-

set yhden lukukauden luennot ja suorittanut siviili- ja rikosoikeuden. Kaik-

ki on kunnossa ja saan osallistua tenttiin. Jokaisesta ilmoittautuneesta pro-

fessori kirjoittaa pienen, hieman tulitikkuaskin etikettiä suuremman kortin 

tarvittavia suoritusmerkintöjä varten. Itse tentistä, sen enempää kirjallisesta 

kuin tuolloin tenttiin kuuluneesta suullisestakaan kuulustelusta, en muista 

muuta kuin että olin suullisessa kuulustelussa apulaisprofessori Jorma S. Aal-

lon tentattavana. Opintokirjani vain todistaa, että tulin hyväksytyksi.

Prosessioikeuden tentti

Prosessioikeuden approbatur -tenttiä – tällä nimellä aineopintovaiheen kuu-

lustelu tuolloin kulki – pidettiin aineistoltaan tiedekunnan laajimpana. Lu-

ettavaa tenttikirjallisuutta oli laskujeni mukaan n. 2500 sivua. Tenttivaati-

musten rungon muodostivat Tauno Tirkkosen neljä 500 sivuista tiiliskiveä 

Siviiliprosessioikeus I ja II sekä Rikosprosessioikeus I ja II. Lisäksi vaatimuk-

siin kuuluivat Tauno Ellilän teokset Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano ja 

Ulosotto-oikeuden yleiset opit sekä Jouko Halilan tiiviisti kirjoitettu Konkurs-

sioikeuden pääpiirteet. Säädösluettelo kattoi lakikirjan Pr-osaston säädösten 

lisäksi joukon tärkeimpiä prosessioikeudellisia säännöksiä siviili- ja rikosoi-
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keudesta. Tutkintovaatimuksissa mainittiin ykköskohtana ennen luettavaa 

kirjallisuutta ”yhden lukukauden luennot”, jotka oli kuunneltava ennen tent-

tiä. – Sen enempää opintoviikon kuin opintopisteenkään käsitteitä ei tunnet-

tu. Yliopistotutkintoa ei mitattu siihen käytetyn ajan tai sen vaatiman työmää-

rän mukaan. Ratkaisevia olivat opintosuoritukset ja niistä saadut arvosanat.

Tentti koostui tuolloin – kuten pitkään myöhemminkin – neljästä teo-

riakysymyksestä ja neljästä oikeustapaustehtävästä. Lisäksi Tauno Ellilä otti 

1970-luvun alussa käyttöön vapaaehtoisen viidennen teoriakysymyksen, ns. 

jokerikysymyksen. Jokerikysymys ollut vaihtoehto jollekin teoriakysymyk-

selle, vaan siihen sai vastata muiden kysymysten lisäksi pistesaaliin kasvat-

tamisen toivossa. Teoriakysymykset olivat lyhyitä ja otsikkomaisia tyyliin 

”Todistustaakan siirtyminen” tai ”Asianosaisseuraanto muutoksenhaussa” 

Monivalintakysymyksiä ei tuolloinen oppiaineen tenttimiskäytäntö tunte-

nut eikä vastaustilaa rajoitettu.

Oikeustapaustehtävissä kysyttiin tuomioistuimen (joskus ulosotonhalti-

jan) ratkaisua tapaustekstissä esitettyyn prosessuaaliseen ongelmaan. Tapauk-

sista yksi oli siviiliprosessin, toinen rikosprosessin, kolmas ulosoton ja neljäs 

yleensä konkurssin, joskus välimiesmenettelyn alalta. Siviili- ja rikosproses-

sin tehtävissä haettiin useimmiten ratkaisua vastaajan esittämään yhteen tai 

useampaan prosessiväitteeseen. Tyyppiesimerkki ulosottotapauksesta oli ve-

lallisen valitus ulosmittauksesta, jossa hän väitti rikotun ulosmittauskieltoa. 

Konkurssioikeudellinen oikeustapaustehtävä koski esimerkiksi konkurssiin 

asettamisen edellytyksiä tai takaisinsaantikanteen käsittelyyn liittyviä me-

nettelykysymyksiä. Välimiesmenettelyyn sijoittuvassa oikeustapauksessa oli 

usein kysymys välitystuomion moitekanteesta. Tämä istui hyvin prosessioi-

keuteen, kun välitystuomion moiteperusteet ovat menettelyoikeudellisia eikä 

välitystuomiota saa nurin väitetyn aineellisoikeudellisen virheen perusteella.

Vastaus oikeustapaustehtävään tuli laatia – mikä on huomionarvoista – 

tuomioistuimen ratkaisun muotoon otsikoineen, perusteluineen ja loppu-

tuloksineen. Vastauksen loppuun kuului kirjoittaa ”tietopaketti” muutok-

senhausta (= luettelomaisesti esitetyt tiedot muutoksenhaun luvallisuudesta, 

muutoksenhakukeinosta, muutoksenhakuinstanssista ja -määräajasta sekä 

siitä, vaatiko muutoksenhaku tyytymättömyyden ilmoittamista). Opiskelijan 

tuli tällä tavoin asettautua tuomarin asemaan. Esseetyyppisellä pohdinta-

vastauksella ei päässyt kunnon pisteille. Päätösten kirjoittamista opiskeltiin 

sekä ns. oikeustapausluennoilla että perehtymällä Ellilän tenttikirjaan Oi-
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keudenkäynti ja täytäntöönpano. Tämä opiskelupedagogisesti oivallinen teos 

sisälsi valikoiman prosessioikeudellisia oikeustapauksia oppiaineen eri sek-

toreilta analyyseineen ja ratkaisuineen. Teoksen johdanto-osassa käsiteltiin 

ratkaisujen rakennetta ja sisältöä koskevia yleisiä kysymyksiä, mm. fakta- ja 

oikeusperustelujen asemaa ja erottelua ratkaisussa.

Vähitellen 1970 -luvun edetessä alettiin niin opetuksessa kuin tenteissäkin 

käyttää myös sellaisia oikeustapaustehtäviä, joihin annettavaa ratkaisua ei 

kirjoitettu päätöksen muotoon, vaan se selostettiin vapaasti. Päätösmuotoa 

vaativien tehtävien varjopuolena – niin hyödyllisenä kuin tuomioistuinrat-

kaisun muodon opiskelua erityisesti tuomarinkoulutuksen näkökulmasta 

pidettiinkin – oli se, että oikeustapaustehtävät kohdentuivat enimmäkseen 

prosessiväitteiden ja niissä esille tulevien prosessinedellytyskysymysten kä-

sittelyyn ja että vastaavasti ne prosessioikeuden alueet, joissa säännöksiä 

sovellettiin prosessinjohtotoimin muulla tavoin kuin päätösten muodossa, 

jäivät pitkälti syrjään. Väitepäätöstraditio heijasteli ehkä alitajuisesti vielä 

vanhaa 1800-luvun saksalaisessa prosessioikeustieteessä luotua ajatusta pro-

sessista oikeussuhteena, jossa doktriinissa tuon oikeussuhteen laillisuusedel-

lytykset eli prosessinedellytykset näyttelivät keskeistä osaa.

Yksi kokonaisuus

Tentti tuli yleensä suorittaa yhtenä kokonaisuutena eikä esim. ulosotto- ja 

konkurssioikeutta voinut tenttiä erikseen. (Nykyisiä velkajärjestely- ja velka-

saneerausjärjestelmiä ei lakimme tuolloin vielä tuntenut.) Oppiaineessam-

me ei ollut 1970-luvun alussa myöskään sellaisia luentosarjoja tai -kursseja, 

joilla olisi voinut suorittaa osan tentistä ja korvata vastaamisen johonkin tent-

tikysymykseen. Samoin olivat tuntemattomia ns. hyvityspisteluennot, jollai-

sen läpikäymällä olisi voinut hankkia lisäpisteitä tenttiin varmistamaan läpi-

pääsyä tai korottamaan arvosanaa. Prosessioikeuden luennot eivät tuohon 

aikaan sisältäneet luentokuulusteluja. Hyvityspisteluennot otettiin oppiai-

neen opetustarjontaan myöhemmin 1980-luvulla. Aineen opiskelu oli siten 

täysin tenttipainotteista. Minkäänlaiset suoritusmaiset ”luentokurssit” eivät 

kuuluneet kuvioon. Luennoilla ei ollut muuta yhteyttä tenttiin kuin että ne 

oli kuunneltava tenttiin pääsemiseksi.

Kirjallisen tentin läpäisemiseen vaadittiin, että opiskelija sai hyväksymi-

seen vaadittavan pistemäärän (= puolet maksimipisteistä) sekä teoriakysy-
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myksistä että oikeustapaustehtävistä. Toisen puolen hyvä tulos ei kompen-

soinut huonoa toisen puolen osaamista, vaikka tentin kokonaispistemäärä 

sinänsä olisikin ollut riittävä. Jos kokonaispistemäärä ylsi vähintään puo-

leen koko tentin maksimipisteistä, mutta joko tapauksista tai teoriasta saa-

dut pisteet jäivät alle tuon osion hyväksymisrajan, opiskelija tuli hyväksytyksi 

osittain ja joutui tulemaan tenttimään hylättyä osaa uudelleen. Oman lisä-

mausteensa asiaan toi se, että jos opiskelija eteni tällä tavoin paikkaustentin 

kautta, hänen oli ansaitakseen arvosanan ”hyvät tiedot” saatava korkeam-

pi kokonaispistemäärä kuin mitä vaadittiin koko tentin kertasuorituksessa. 

Paikkauskierroksella oli toki lupa yrittää koko tentin uusimista. Olihan kaikki 

tenttikirjat luettava joka tapauksessa uudelleen eikä paikkaustentti tuonut 

tässä suhteessa helpotusta.

Lakikirjaa ei saanut tentissä käyttää. Tuohon aikaan 1970-luvun alussa 

olivat lakikirjatenttejä muistini mukaan vain maa- ja vesioikeus (ympäristö-

oikeus), hallinto-oikeus sekä finanssioikeus. En muista, että lakikirjan käyt-

tämisestä oppiaineemme tentissä olisi vielä 1970-luvun alussa edes vakavas-

ti keskusteltu. Prosessioikeuden tentissä sallittiin lakikirjojen käyttö vasta 

1980-luvun puolenvälin jälkeen siten, että oikeustapaustehtävien ratkaise-

misessa sai käyttää lakikirjaa, mutta teoriakysymyksiin oli edelleenkin vas-

tattava muistinvaraisesti.

Professori Tauno Ellilän virkakauden päättymiseen saakka (vuoden 1973 

loppuun) noudatettiin kirjallisen approbaturtentin arvostelussa järjestelmää, 

että professorit lukivat kaikki tenttivastaukset. Tämä ilmensi ajatusta, että 

kuulustelukompetenssi yliopistollisessa arvosanakuulustelussa on profes-

sorilla. Lisäksi yksittäisen opiskelijan kaikki vastaukset tulivat samalle pro-

fessorille. Professori arvioi siis opiskelijan koko prosessioikeudellista osaa-

mista periaatteessa samalla tavoin kuin jos opiskelija olisi ollut professorin 

suullisessa kuulustelussa. Kunkin opiskelijan tenttivastaukset koottiin tentin 

päätteeksi yhden taitetun paperin sisään. Vastausniput jaettiin tenttitilaisuu-

den jälkeen tasasuhtaisesti ”Ellilän ja Halilan pinoiksi”. Lisäksi systeemiin 

kuului, että aikaisemmin hylätyksi (kokonaan tai osittain) tullut opiskelija 

joutui uusinnassa samalla professorille kuin hylätyssä tentissä.

Ellilän jäätyä eläkkeelle (vuoden 1973 lopussa) ja professori Jouko Halilan 

tultua laitoksen esimieheksi järjestelmää muutettiin: vastaukset jaettiin opet-

tajien kesken siten, että oikeustapaustehtävät tulivat professorien ja teoriaky-

symysvastaukset assistenttien luettaviksi. Olin ehtinyt olla puoli vuotta pro-
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sessioikeuden assistenttina, kun uusi järjestely otettiin käyttöön vuoden 1974 

tammikuun tenttikierroksella. Muistissani pysyvät ne lukuisat kerrat, jolloin 

tenttitulosten julkistamispäivän aamuna kokoonnuimme Halilan johdolla 

laitoshuoneen pitkän pöydän ääreen. Tenttiin osallistuneet opiskelijat käy-

tiin yksitellen läpi aakkosjärjestyksessä. Kukin tarkastaja ilmoitti antaman-

sa koepisteet, jotka merkittiin raakapistelistaan. Niistä opiskelijoista, joiden 

kokonaispistemäärä ylitti hyväksymisrajan, kirjoitettiin läpikäynnin edetessä 

valmiiksi hyväksyttyjen listaa. Rajatapauksissa kukin korjaaja teki vielä uuden 

tarkastuksen vastauspaperiin, ja Halila professorin arvovallallaan ratkaisi, 

hyväksyttiinkö tenttisuoritus vai tuliko se hylätä. Noin parin tunnin istunnon 

tuloksena hyväksyttyjen nimilista oli valmis professorin allekirjoitettavaksi 

ja kiinnitettäväksi ilmoitustaululle. Hylkäysprosentti oli keskimäärin 30 tie-

noilla, joskus korkeampikin. Myös raakapistelista hyväksyttyjen ja hylättyjen 

nimineen kaikkineen pantiin ilmoitustaululle. Tenttisuorituksen hylkäämi-

nenkin oli tällä tavoin julkinen asia. Mallivastauksia ryhdyttiin julkaisemaan 

1970-luvun puolivälissä.

Suulliset kuulustelut

Suoriutuminen kirjallisesta tentistä ei vielä 1970-luvun alussa merkinnyt ten-

tin lopullista läpäisyä, vaan hyväksytyt joutuivat niin prosessioikeudessa kuin 

muissakin tutkinnon keskeisissä oppiaineissa vielä professorin suulliseen 

kuulusteluun 3–5 hengen ryhmissä. Kirjallisen tentin hyväksyttyjen listas-

sa ilmoitettiin kuulustelun aika, paikka ja kuulustelun toimittava professori. 

Tavallisesti professorit järjestivät suulliset kuulustelut työhuoneessaan yli-

opistolla. Siviilioikeuden professori Matti Ylöstalo kuului niihin, jotka vielä 

1970-luvulla pitivät suullisia kuulusteluja vanhaan tapaan kotonaan. Muistan 

itsekin istuneeni Ylöstalon kulttuurikodin olohuoneessa tenttimässä suul-

lisesti siviilioikeuden yleisen osan (sopimus- ja velvoiteoikeus) cum laude 

-arvosanaa, joka oli yksi opintosuoritus lisensiaattiopinnoissani. – Ylöstalon 

mustaa Mikko-kissaa, joka kaupunkilegendan mukaan tuijotti kuulusteltavia 

tiukasti flyygelin alta, en kylläkään nähnyt.

Suulliset kuulustelut eivät olleet mitään läpihuutojuttuja, vaan vakavasti 

otettavia tenttitilaisuuksia, jotka toivat tenttimisproseduuriin oman merkit-

tävän lisäjännityksensä. Tenttijän tie saattoikin nousta pystyyn vielä tässä 

vaiheessa kirjallisen kokeen läpäisemisen jälkeen. Näin eläkepäivinä voin 
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tunnustaa kuuluvani niihin, jotka kokivat tämän kohtalon. Oma karilleajoni 

ei kylläkään sattunut prosessioikeudessa, vaan finanssioikeudessa, jossa olin 

kolmen muun opiskelijan kanssa professori Jaakko Voipion suullisessa kuu-

lustelussa. Kotvan aikaa meitä tentattuaan professori tuskastui hapuileviin 

vastausyrityksiimme ja antoi reput koko ryhmälle. Suullisessa kuulustelussa 

hylättyä ei yleensä määrätty uuteen kirjalliseen kokeeseen, vaan suullisen 

kokeen uusiminen oli riittävää. Kuulustelussa hyväksytyt saivat tilaisuuden 

päätteeksi opintokirjaansa professorin allekirjoittaman merkinnän tentin 

suorittamisesta arvosanoineen asteikolla tyydyttävät – hyvät – erinomaiset 

tiedot, ja yleensä vielä onnittelut kädenpuristuksineen. Professorin kotona 

toimitetun suullisen tentin läpäisyn kunniaksi professori saattoi tarjota kah-

viakin. Musiikkitieteilijä Erik Tawaststjernan elämäkerrassa kerrotaan, että 

hänen isänsä siviilioikeuden professori Ilmari Tawaststjerna (prof. 1928–1932) 

tarjosi tentissä hyväksytyille aina pullakahvit. Tarjoilua ei sen sijaan järjestet-

ty niille, jotka kuulustelussa hylättiin. Reputettujen poistuessa vähin äänin 

professorin työhuoneesta tämä ilmoitti kovalla äänellä vaimolleen keittiön 

suuntaan: ”Inget kaffe för dem, de kunde ingenting!”1

Suullisten kuulustelujen toimittaminen väheni 1970-luvulla ja loppui 

vuosikymmenen päättyessä jo kokonaan. Välivaihetta edusti järjestely, jos-

sa kirjallisen kokeen parhaimmisto hyväksyttiin suoraan ja suulliseen kuu-

lusteluun joutuivat vain lähemmäs hyväksymisrajaa jääneet. Tämä vaihe jäi 

suhteellisen lyhytaikaiseksi ja hävisi muutamassa vuodessa. Syy suullisista 

luopumiseen on jäänyt vähälle huomiolle ja ainakin minulle epäselväksi. 

Ehkäpä sodanjälkeisten suurten ikäluokkien tulviminen yliopistoihin tu-

kahdutti raskaan kuulustelujärjestelmän tai aika yksinkertaisesti ajoi tämän 

tenttimismuodon ohi. Mitään varsinaista tiedekuntatason päätöstä ei asiasta 

liene tehty. Selvää kuitenkin on, että muutoksesta on käyty keskustelua pro-

fessorikunnassa. Suullisista kuuluisteluista luopuminen merkitsi, että tentin 

arvosana merkittiin jo suoraan kirjallisessa kokeessa hyväksyttyjen listaan, ja 

heidän miellyttäväksi velvollisuudekseen jäi vain hakea tentin suoritusmer-

kintä opintokirjaansa. Merkinnän hakijoiden jono olikin tyypillinen näky 

professorin työhuoneen edessä vastaanottoaikana tenttitulosten julkistami-

sen jälkeen.

Professori merkitsi tenttisuorituksen opiskelijan opintokirjaan, tarkem-

min sanottuna opintokirjan liitteeseen, joka tiedekunnassamme oli käytössä 

nimenomaan tenttisuoritusten merkitsemistä varten. Liitteessä oli jokaiselle 

1.  Matti Vainio: ”Onko kaikki farssia vain”. Erik Tawaststjernan elämä. Otava 2016, s. 19 – 20.
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tutkintoon kuuluvalle tenttisuoritukselle merkittynä valmiiksi painettuna oma 

paikkansa, johon merkintä tehtiin päiväyksin ja kuulustelijan allekirjoituksin. 

Opintokirja ja erityisesti sen suoritusliiteosa olivat opiskelijalle tärkeitä ja huo-

lellista säilyttämistä vaativia asiakirjoja. Kun varsinaista keskitettyä opintosuo-

ritusrekisteriä ei vielä ainakaan 1970-luvun alkaessa ollut, opintokirjan liite 

toimi suoritusdokumenttina ja mm. tutkintotodistukset kirjoitettiin liitettä 

apuna käyttäen. Liitteen hukkaamisesta aiheutui monenlaista hankaluutta ja 

vaivaa, kun suorituksia piti kysellä laitoksilta ja opettajilta jälkeenpäin.

Luennot ja seminaariopetus

Prosessioikeuden luento-opetukselle oli 1970-luvun alussa tunnusomaista 

luentojen periaatteellinen erillisyys suhteessa tenttiin. Luentoja ei esimer-

kiksi periodisoitu palvelemaan erityisesti jotakin tenttikierrosta. Luennot ja 

tentit pyörivät omaa rataansa. Tavallista oli, että luennot kuunneltiin tenttiä 

edeltävänä lukukautena ja tenttiin luettaessa vastaavasti seurattiin jo myö-

hemmin tentittävien aineiden luentoja. Yksittäinen luentosarja kesti yleensä 

lukukauden alusta sen lopulle. Muistelen, että tällaisessa pitkäkestoisessa 

luentosarjassa oli vain yksi luentokerta (kaksoistunti) viikossa. Itse kuunte-

lin kevätlukukaudella 1970 prosessioikeudessa sekä Tauno Ellilän että Jouko 

Halilan luentosarjat. Opintokirjani mukaan hain kumpaankin luentosarjaan 

alkumerkinnät tammikuun jälkipuoliskolla ja loppumerkinnät toukokuun 

alussa. Samalla luin mm. rikosoikeuden tenttiin, jonka suoritin toukokuun 

tenttikerroksella. Rikosoikeuden luennot olin kuunnellut pääosin jo edelli-

sellä syyslukukaudella. – Pikku yksityiskohtana tuon ajan luennoista muis-

tan, että professorit pitivät aina kahden tunnin luentokerralla tuntien välissä 

varttitunnin tauon. Vasta myöhemmin 1980-luvun jälkipuolella yleistyi tapa 

pitää kaksoistunti yhteen menoon.

Prosessioikeuden oikeustapausluennoilla opiskelijat jaettiin yleensä kah-

den – kolmen opiskelijan ryhmiin. Ryhmä sai luennolla tehtäväkseen kirjoit-

taa seuraavaksi luentokerraksi ratkaisut kahteen oikeustapaukseen. Profes-

sori kävi luentojen välillä ratkaisut läpi, teki tarvittavat reunahuomautukset 

sekä palautti paperit seuraavalla ns. selitysluentokerralla, samalla kun opis-

kelijat jättivät sisään seuraavat tehtävät ja saivat ratkaistavakseen uudet ta-

paukset. Tällaisella ”rotaatiolla” ehdittiin yhden lukukauden luentosarjalla 

käsitellä yli kaksikymmentä oikeustapausta.
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Harjoitustehtävien läpikäynti teki luentosarjasta opettajalle varsin työ-

lään huolimatta siitä, että esimerkiksi professori Jouko Halila, jonka oikeus-

tapausluentoja seurasin, käytti materiaalina ”tapausvarastoaan”. Professorilla 

oli työhuoneessaan runsaasti valmiiksi painettuja oikeustapaustekstejä ja 

niihin ratkaisut selityksineen. Kutakin tapausta oli painettu A 5 -kokoiselle 

paperiarkille toistasataa kappaletta, kääntöpuolella ruotsinkielinen teksti. 

Jokaisen tapauksen tekstille oli oma kirjekuorensa, jonka päälle oli merkitty 

tapauksen yksilöintinumero. Näitä kirjekuoria oli professorin työhuoneessa 

kirjojen tapaan kantillaan hyllymetreittäin, yhteensä sadoissa luettava mää-

rä. Valmiiksi painettuja tapaustekstejä käytettiin paitsi luentomateriaalina, 

myös tenteissä. Kun samoja kirjapainon valmistamia tapaustekstejä käytet-

tiin toistuvasti, ne piti palauttaa harjoitustehtävän ratkaisun tai koevastaus-

ten mukana eikä niihin saanut tehdä alleviivauksia tai muitakaan merkintöjä. 

Painettujen tapaustekstien käyttö saattaa tämän päivän näkökulmasta vai-

kuttaa erikoiselta. Monistus- ja valokopiotekniikka ei kuitenkaan 50 vuotta 

sitten ollut nykyisellä tasollaan. Lisäksi on syytä muistaa, että lainsäädännön 

Prosessioikeuden seminaarin retki Euran käräjäkiville lokakuussa 1973. Ku-

vassa keskellä harmaassa puvussa professori Tauno Ellilä. Hänen oikealla 

puolellaan yliopiston kansleri Pentti Renvall. Äärimmäisenä oikealla laa-

manni Arvo Helminen ja hänen vierellään Olavi Parikka. Neljäs oikealta 

on historian professori Aimo Halila. Kuudentena oikealta on Irma Lager ja 

hänestä vasemmalle professori Jouko Halila. Heidän takanaan Juha Lappa-

lainen. Halilasta neljäs vasemmalle on Gustaf Möller.
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muutosvauhti oli hitaampi kuin tänä päivänä. Tapausteksti säilyi usein juri-

diikaltaan käyttökelpoisena useita vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä.

Seminaariopetuksesta on syytä todeta, että prosessioikeudessa pyöri 

1970-luvun alkaessa vain yksi professori Ellilän johtama seminaari. Se oli 

kaikille tutkintotasoille yhteinen. Seminaari kokoontui tarpeen mukaan, kun 

opinnäytetyö, yleensä kandidaattiopiskelijan tutkielma, joskus lisensiaat-

tityö valmistui seminaarissa esiteltäväksi. Myös prosessioikeudessa väitel-

leet esiintyivät seminaarissa, mitä tapahtui väitöskirjojen vähälukuisuuden 

vuoksi harvoin. Yleensä seminaari kokoontui kahden viikon välein. Yhdellä 

seminaarikerralla (kaksoistunti) oli mahdollista pitää kaksi esitelmää. Sään-

tönä oli, että kandidaatti- tai lisensiaattiopiskelija piti seminaarissa vain yh-

den esitelmän valmiin työnsä pohjalta sekä toimi jonkun toisen opiskelijan 

opponenttina. Työn aikana ennen sen jättämistä arvosteltavaksi opiskelija ei 

pitänyt mitään alustuksia teemastaan tai sen dispositiosta. Seminaarit olivat 

siis valmiiden töiden arviointitilaisuuksia, eivät töiden tekemistä palvelevia 

evästysistuntoja. Professori Halila osallistui hänkin Ellilän rinnalla usein se-

minaariin, ja ainakin silloin, kun hänen oppilaansa piti seminaarialustuksen. 

Assistenttien läsnäolo kuului heidän ”virkavelvollisuuksiinsa”.

Seminaarijärjestelyt muuttuivat perin pohjin, kun cum laude -opintojen 

pohjalle rakennettiin 1970-ja 1980-lukujen taitteessa uusimuotoiset syventä-

vät opinnot projektiteemoineen ja teemakohtaisine seminaareineen. Semi-

naarityöskentelystä tuli syventävien opintojen keskeinen opetusmuoto. Jo 

ennen projektiseminaareja oli prosessioikeudessa ryhdytty pitämään omaa 

erillistä lisensiaattiseminaaria.

Tutkinnot ja arvosanat

Viisikymmentä vuotta sitten 1970-luvun alussa oikeustieteellinen ylempi kor-

keakoulututkinto, oikeustieteen kandidaatin (OTK) tutkinto käsitti neljätoista 

oppiainetta, joissa kaikissa oli suoritettava approbatur -tasoiset (aineopinto-

tasoiset) opinnot. Ennen varsinaisten oppiaineiden opiskelua tuli suorittaa 

peruskurssit siviili-, rikos- ja prosessioikeudessa. Tutkintoon kuuluivat lisäksi 

pro exercitio-koe yhdessä vieraassa kielessä, kirjanpidon ja suomen kielen 

kurssit, ruotsin kielen ymmärtämiskoe, käytännöllinen kurssi sekä tuomiois-

tuinharjoittelu. Yhdessä oppiaineessa opiskelijan tuli suorittaa korkeampi 

cum laude -arvosana, kirjoittaa vaaditut harjoitusaineet, osallistua seminaa-
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riin ja laatia lopputyö l. tutkielma. Cum laude -opiskelun edellytyksenä oli 

ainakin prosessioikeudessa, että approbatur -tentti oli suoritettu arvosanoin 

hyvät tai erinomaiset tiedot.

Lopputyötä emme 1970-luvulla nimittäneet edes kuppilakeskusteluissa 

graduksi, koska sillä ei ainakaan tuolloin ollut tutkinnossa samaa suhteellista 

painoarvoa eikä tieteellistä vaatimustasoakaan kuin pääainetiedekunnissa 

tehtävällä pro gradu -työllä. Oikeustieteellisen tutkinnon vaativuus on aina 

ollut tutkinnon horisontaalisessa laajuudessa. Kyseessä on yleistutkinto. Tie-

dekunnassamme opiskelija ei ole kiinnittynyt mihinkään tiettyyn aineeseen 

tai laitokseen samalla tavoin kuin pääainetiedekunnissa, vaan kaikki opis-

kelijat ovat vaeltaneet karavaanin lailla oppiaineesta toiseen läpi koko oppi-

ainekirjon. Yhdessä oppiaineessa on pysähdytty opiskelemaan oppiainetta 

hieman perusteellisemmin edellä mainituin tavoin. Varsinaisesta ”pääai-

neesta” ei perustutkintotasolla ole kuitenkaan voitu puhua. Opiskelun kiis-

taton pääpaino on ollut eri oppiaineiden approbatur-/aineopintotenttien 

muodostamassa laajassa kokonaisuudessa. Tilanne näyttää kyllä nykyisin 

jonkin verran muuttuneen, kun on siirrytty ns. Bolognan mallin mukaiseen 

kaksivaiheiseen (oikeusnotaari – oikeustieteen maisteri) tutkintomalliin.

Prosessioikeuden cum laude -tentti koostui 1970-luvun alussa pääosin 

pohjoismaisesta kirjallisuudesta, keskeisenä runkonaan valikoima Ekelöfin 

Rättegång -kirjasarjasta. Angloamerikkalaiseen prosessikulttuuriin pereh-

dyttiin tenttimällä teos Petersen – Soukka: Englannin oikeuslaitos. Kokonai-

suutena cum laude -kuulustelu oli huomattavasti kevyempi kuin approbatur 

-tentti, jota pidettiin varsinaisena prosessin tenttinä. Juristin tutkinto oli – ja 

on tietysti edelleen – virkatutkinto, jossa kotimaan oikeusjärjestyksen hal-

linta on tärkeintä.

Oppiaineen ylimmän arvosanan, laudaturin suorittaminen tuli opiske-

lijalle eteen vasta jatko-opiskeluvaiheessa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) 

tutkinnossa. Tähän jatkotutkintoon kuului laudatur -arvosana kahdessa op-

piaineessa ja näiden lisäksi kahdessa oppiaineessa arvosana cum laude. Lu-

ettavaksi tuli siis viisi tenttiä OTK-tutkinnon päälle. Lisäksi oli suoritettava 

kuulustelu filosofiassa. Kumpaankin laudatur -arvosanaan kuului OTK-tut-

kielmaa selvästi vaativampi kirjallinen opinnäytetyö. Oppiaineessa, jonka 

opiskelija valitsi päälaudatur -aineekseen, työ kantoi nimeä lisensiaatintut-

kimus ja toisessa ns. sivulaudatur -aineessa yksinkertaisemmin laudaturkir-

joitus. Muistelen, että lisensiaatintutkimuksen ohjeluontoinen pituus olisi 
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ollut 120–150 sivua ja sivuainetyön 80–100 sivua. Kummankin työn opiskelija 

esitteli sen valmistuttua asianomaisen oppiaineen seminaarissa. Laudatur-

työn vaatimaa työmäärää ajatellessani muistan, ettei Tauno Ellilä suositellut 

kandidaattitutkielman teeman laajentamista laudaturkirjoitukseksi (kuten 

ei myöskään laudaturkirjoituksen laajentamista väitöskirjaksi), vaan piti pa-

rempana teeman vaihtamista.

Prosessioikeuden laudatur -tentissä keskeisenä teoksena oli yleensä sak-

sankielinen yleisesitys siviiliprosessin, rikosprosessin tai siviilitäytäntöön-

panon alalta. Muuna luettavana oli pohjoismaista ja kotimaista monogra-

fiatyyppistä kirjallisuutta prosessioikeudesta. Saksankielisen kirjallisuus 

oli täydellisen hallitsevassa asemassa suhteessa englanninkieliseen aineis-

toon. Professori Ellilä piti itsestään selvänä, että luettavaksi tuli saksankieli-

nen yleisesitys. Kuvaavaa on, että luin omissa lisensiaattiopinnoissani sak-

sankielistä tenttikirjallisuutta (esineoikeuden laudatur-tentin saksankieliset 

kirjat mukaan lukien) reilut 800 sivua, mutta en riviäkään englantia. Tässä 

näkyivät selvästi sekä prosessioikeustieteemme yhteys saksalaiseen proses-

sioikeustutkimukseen että yleisemminkin tuomioistuinlaitoksemme man-

nermaiseen prosessiperinteeseen (Ruotsin kautta) kytkeytyvät juuret. Eng-

lanninkielinen kirjallisuus ja angloamerikkalaiset vaikutteet yleisemminkin 

tulivat enemmälti kuvaan mukaan vasta 1980-luvun jälkipuolelta alkaen lä-

hinnä ihmisoikeussopimusten fair trial -prinsiippien ja EU-prosessioikeu-

den myötä. – Yhtä kaikki tenttipainotteisuus oli lisensiaattitutkinnossakin 

merkittävä huolimatta kahdesta laudaturkirjoituksesta, kuten yllä esitetystä 

ilmenee. Lukemalla tenttimistarkoituksessa ulkomaisia oikeudenalan yleis-

esityksiä karttui oikeudellinen yleissivistys toisella tavoin kuin käytettäessä 

ulkomaista aineistoa vain lähdemateriaalina oman tutkimusteeman alueella.

Toisin kuin nykyään lisensiaatintutkinto oli pakollinen välietappi jatko-

opiskelijalle, joka tähtäsi tohtorinarvoon. Kandidaattitutkinnon (nyk. mais-

terintutkinto) pohjalta ei voinut väitellä suoraan. Tätä tuskin kukaan 1970-lu-

vulla pohdiskelikaan. Mitään varsinaisia tohtorinkoulutusohjelmia ei ollut. 

OTL-tutkinto oli ainoa tie, jota kautta oikeustieteellisen väitöskirjan kirjoitta-

miseen valmentauduttiin ja testattiin omien ”tieteellisten siipien” kantavuut-

ta. OTL-tutkinto oli tietysti myös itsessään arvostettu tutkinto. Enemmistö 

OTL-tutkinnon suorittaneista olikin niitä, jotka eivät jatkaneet väitöskirja-

työhön, vaan joille tämän oppiarvon saavuttaminen oli riittävää. Lisensi-

aatintutkinnon pakollisuus edettäessä kohti tohtorinhattua oli linjassa sen 
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kanssa, etteivät opintosäännökset tunteneet nykyisen kaltaista tohtorintut-

kintoa, vaan tohtorinarvon. Sen tiedekunta myönsi väitöskirjan julkaisseelle 

lisensiaatille, jonka väitöskirja oli hyväksytty ja jolla oli määrätty käytännön 

kokemus oikeudellisista tehtävistä (auskultointi tai muu vastaava kokemus). 

Jos väittelijä, jonka väitöskirja oli hyväksytty, joutui odottamaan tohtorinar-

von myöntämistä tarpeellisen käytännön kokemuksen hankkimisen vuoksi, 

hänen tittelikseen merkittiin odotusaikana OTL (väit.).

Väitöskirjayötä tekevät tutkijat olivat enimmäkseen oppiaineiden assis-

tentteja, joilla oli määrätty työvelvoite oppiaineen opetus- ja laitostehtävissä, 

mutta joiden palkkaus oli pääosin tarkoitettu rahoittamaan omaa tutkimus-

työtä. Jotkut väitöskirjan kirjoittajat onnistuivat saamaan tutkimusassistentin 

paikan Suomen Akatemiasta, mikä antoi paremmat mahdollisuudet keskittyä 

tutkimustyöhön kuin yliopiston assistentuuri. Sellaisiakin harvinaisuuksia 

oli, jotka puursivat väitöskirjaa varsinaisen akateemisen tutkijayhteisön ulko-

puolella siviilityönsä ohella. Oppiaineen professori oli yleensä nimetty työn 

ohjaajaksi. Ohjaussuhteen kiinteys tietysti vaihteli tapauskohtaisesti, mutta 

yleensä väitöskirjatutkija sai työskennellä varsin itsenäisesti. Leikkimielisesti 

Väitöstilaisuus alkamassa 30.8.1986. Kohti luentosalia P III astelevat kustos 

prof. P.O. Träskman (vas.), vastaväittäjä prof. Erkki Havansi ja väittelijä Ju-

ha Lappalainen.
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sanottiinkin ohjauksen olleen enimmäkseen sitä, että väitöstutkija ohjattiin 

työhuoneeseensa, josta hänen odotettiin tulevan 3–5 vuoden kuluttua ulos kä-

sikirjoitus kainalossaan. Oman ohjaajani prof. Halilan kunniaksi on sanottava, 

että hän sekä antoi palautetta yksittäisten lukujen teksteistä että kutsui minut 

työn alkupuolella vielä kotiinsakin keskustelemaan yleisemmistä väitöskirjan 

rakennekysymyksistä. Yleisesti ottaen nykypäivän tutkijakoulutuksessa oh-

jaus on varmasti aktiivisempaa ja tehokkaampaa. kuin 1970- ja 1980-luvulla.

Kun väitöskirjatutkijoita oli vähälukuinen määrä, ei ”ylituotannon” vaaraa 

oikeustieteen tohtorisektorilla ollut, vaan suurin piirtein kaikki väitelleet saat-

toivat sijoittua yliopistollisiin akateemisiin tehtäviin. Harvakseltaan ilmestyvät 

väitöskirjat olivat oppiaineissa merkkitapauksia. Esimerkiksi prosessioikeu-

dessa väitteli 1950-luvulla kolme tutkijaa: Jouko Halila (1950), Veikko Reini-

kainen (1956) ja Sanfrid Staffans (1956). Seuraava vuosikymmen 1960-luku 

oli aineemme väitösmarkkinoilla todellista hiljaiseloa, kun väitöskateede-

riin nousi vain yksi prosessualisti, Jorma S. Aalto (1965). Tahti onneksi parani 

1970-luvulla, jolloin väitöskirjansa julkaisivat Irma Lager (1972), Erkki Havansi 

(1975), Jyrki Virolainen (1977) ja Lauri Hormia (1978). Ja jos vielä kurkistetaan 

Jaakko Jonkan väitöstilai-

suus 5.10.1991 Vastaväittä-

jät Hannu Tapani Klami ja 

Juha Lappalainen.
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1980-luvulle, väitteli ensin Juhani Walamies (1982) ja oma vuoroni oli olla vuo-

sikymmenen toinen prosessioikeudesta väitellyt (1986). Myös Risto Koulun 

väitöskirja sijoittuu 1980-luvulle (1987), vaikkakin teos insolvenssi- ja siviilioi-

keuden rajapinnalla liikkuvana on luokiteltu siviilioikeuden sektorille. Merkit-

tävän lisänsä vuosikymmenen prosessioikeudelliseen väitöskirjatuotantoon 

toivat Turun tiedekunnassa väitelleet Antti Jokela (1984) ja Tuula Linna (1987).

Tiedekunnan opetusohjelmaan kuului lisäksi (1990-luvun lopulle saakka) 

alempi oikeustutkinto, vuodesta 1977 nimenään varanotaarin (VN) tutkin-

to. Se oli varsinaisesta juristitutkinnosta erillinen tutkinto, joka ei tuottanut 

pätevyyttä tuomarinvirkaan, vaan varanotaarit sijoittuivat yleensä alempiin 

juridista perusosaamista vaativiin tehtäviin julkishallinnossa. Alemmalla oi-

keustukinnolla/varanotaarin tutkinnolla ei ole yhteyttä nykyisen kaksivaihei-

sen juristitutkinnon alempaan osioon, oikeusnotaarin tutkintoon. Alemman 

oikeustutkinnon tutkintovaatimukset prosessioikeudessa olivat samat kuin 

kandidaattitutkinnon peruskurssissa: 30 tunnin luentosarja ja tenttikirjana 

Tauno Tirkkosen teos ”Suomen prosessioikeus pääpiirteittäin”. Alempaa oi-

keustutkintoa koskeva opetus ja kuulusteluvastuu kuuluivat oppiaineessam-

me apulaisprofessorin tehtäviin.

Tutkimus- ja opetushenkilökunta

Helsingin yliopistossa oli 1970-luvun alussa prosessioikeudessa kaksi suo-

menkielistä professorinvirkaa ja yksi apulaisprofessuuri. Assistentteja oli 

kaksi. Ruotsinkielisellä puolella oli rikosoikeuden kanssa yhteinen rikos- ja 

prosessioikeuden professuuri ja yksi samalla tavoin jaettu assistentin toimi. 

Laitosyksikkönä prosessioikeus oli tuolloin oma laitoksensa. Amanuenssi 

hoiti laitostehtäviä.

Vuosikymmenen alkaessa toimivat professoreina Tauno Ellilä (1951–1973) 

ja Jouko Halila (1968–1979) sekä ruotsinkielisessä virassa Bo Palmgren (1946–

1972). Juuri perustetun apulaisprofessorinviran ensimmäiseksi haltijaksi oli 

tullut Jorma S. Aalto (1970–1971). Prosessioikeuden assistentteja olivat OTL 

Irma Lager (1966–1971), OTL Olavi Parikka (1970–1974) sekä ruotsinkielisellä 

puolella OTK Per-Ole Träskman (1969–1974).

Palmgrenin toiminnasta laitoksella minulle ei ehtinyt syntyä henkilökoh-

taisia muistikuvia. Tiesin vain hänen tieteellisen laaja-alaisuutensa. Palmgren 

oli väitellyt konkurssioikeudesta, mutta kiinnostunut sittemmin rikospro-
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sessioikeudesta. Hänen siirryttyään 1972 eläkkeelle ruotsinkielinen rikos- ja 

prosessioikeuden professorinvirka jäi useiksi vuosiksi ilman vakinaista vi-

ranhaltijaa. Virkaan kuuluvia opetustehtäviä hoitivat 1970-luvun loppuun 

saakka OTL Gustaf Möller ja OTL Träskman. Hoitojärjestelyt päättyivät 1980, 

kun Träskman väitelleenä ja virkaan pätevöityneenä nimitettiin professoriksi.

Tauno Ellilä oli tarmokas ja energiaa uhkuva professori, jonka eloisia lu-

entoja oli mielenkiintoista seurata. Hänen erikoisalansa oli ulosotto-oikeus, 

mutta hän hallitsi kyllä kattavasti koko prosessioikeuden kentän. Muistelen 

Ellilän olleen viimeinen, jonka tullessa luentosaliin me opiskelijat nousim-

me seisomaan ja istuuduimme, kun luento alkoi. Ellilä jäi eläkkeelle vuoden 

1973 päättyessä. Hänen jälkeensä professorivirkaan nimitettiin Jorma S. Aalto, 

joka oli kuitenkin jo 1971 siirtynyt yliopiston ulkopuolelle lainvalvontateh-

täviin. Aalto nimitettiin 1974 eduskunnan oikeusasiamieheksi eikä hän tul-

lut yliopistovirkaansa hoitamaan. OTT Irma Lager otti vs. professorina viran 

hoitaakseen. Tilanne jatkui tällaisena koko Aallon virkavapauden ajan aina 

vuoteen 1986, jolloin Aalto nimitettiin oikeuskansleriksi ja professorinvirka 

tuli taas hakuun.

Jouko Halila oli olemukseltaan hillitty ja kohtelias herrasmies. Hänen lu-

entonsa eivät olleet ulkoisesti yhtä värikkäitä kuin Ellilän, mutta kateederista 

kuultiin aina täyttä asiaa. Halilaa pidettiin korkean tason tiedemiehenä paitsi 

prosessioikeudessa, erityisesti siviiliprosessioikeudessa, myös siviilioikeu-

dessa, jossa hän oli toiminut professorina 1960-luvulla. Halilan virkakau-

si päättyi 1970-luvun lopussa. Hänen seuraajakseen nimitettiin 1980-luvun 

alussa OTT Erkki Havansi.

Aallon erottua 1971 apulaisprofessorin virasta sen hoitajaksi tuli Irma La-

ger. Hänet myös nimitettiin virkaan 1974. Jo aikaisemmin samana vuonna 

Lager oli kuitenkin siirtynyt vs. professoriksi hoitamaan Aallon virkaa, ja vs. 

apulaisprofessoriksi tuli puolestaan Olavi Parikka.

Viran- ja toimenhaltijoiden ”jonon” siirtyessä tällä tavin ylöspäin, kävi 

tarpeelliseksi saada jonon alapäähän assistentin tehtäviin hoitajia. OTL Jyrki 

Virolainen tuli prosessioikeuden assistentiksi 1971, ja oma yliopistotaipaleeni 

alkoi assistentin viransijaisuutena elokuussa 1973. Myöhemmin vuosikym-

menen puoliväissä ja sen jälkeen toimivat assistentteina myös OTL Matti Ru-

danko ja OTL Juhani Walamies. Ruotsinkielisinä rikos- ja prosessioikeuden 

assistentteina toimivat Träskmanin jälkeen 1970-luvun jälkipuoliskolla OTK 

Mauno Lindroos ja OTK Robert Liljenfeldt.
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Jo ennen assistentiksi tuloani olin syksyllä 1972 pitänyt ensimmäisen pro-

sessioikeuden peruskurssini erillismääräyksen turvin. Aina syyslukukaudel-

la, jolloin järjestettiin prosessioikeuden peruskurssiopetuksen päätarjon-

ta, tarvittiin kurssinpitäjiksi ulkopuolisiakin apulaisprofessorin ja kahden 

assistentin lisäksi. Muistan hyvin, kun valmistelin luentosarjaa Münchenin 

olympialaisten aikaan Lasse Virénin ja Pekka Vasalan kultamitalijuoksujen 

tunnelmissa. Luentopaikkana oli alakerran sali nykyisen Sibelius-lukion ra-

kennuksessa Liisankadulla. Olin ollut kouluaikoina toivottoman ujo ja arka 

esiintyjä, ja luennointitehtävä tietysti hermostutti. Kämmenet hikosivat tark-

kaillessani ennen ensimmäisen luentokerran alkua saliin astelevia kuulijoita. 

Hyvin pian hermostuneisuus kuitenkin kaikkosi ja homma alkoi sujua. Sit-

temmin prosessioikeuden peruskurssi, myöhemmältä nimeltään prosessi-

oikeuden johdantokurssi, tuli minulle enemmänkin kuin tutuksi. Laskujeni 

mukaan pidin vuosina 1972–1989 kurssin kaikkiaan arviolta 25 kertaa. Hoita-

essani 1980-luvulla apulaisprofessorin virkaa pidin kurssin, joka samalla oli 

varanotaaritutkinnon luentosarja, sekä syys- että kevätlukukaudella.

Assistentille oppiaineen peruskurssin pitäminen kerran vuodessa oli 

erinomaista kouluttautumista vaativampiin opetustehtäviin ja tutkimustyö-

hön. Koko prosessioikeuden perusasiat tulivat näin toistuvasti kerratuiksi. 

Toki assistentin muutkin tehtävät kuten tenttivastausten ja kirjallisten töi-

den lukeminen ja seminaarityöhön osallistuminen palvelivat kehittymistä 

tutkijana ja opettajana. Peruskurssiopetuksen nostaisin kuitenkin omissa 

arvioissani suurimman koulutushyödyn antajaksi juuri sen vuoksi, että oi-

keustieteellisessä oppiaineessa yliopisto-opettajalle on keskeisen tärkeää 

koko oppiaineen haltuunotto myös omien tutkimusintressien ulkopuolelta.

Laitosamanuenssin tehtävä oli 1970-luvun alkaessa vielä käytännön laki-

miesammatissa toimivan juristin sivutoimi. Amanuenssin tehtäviä hoitivat 

ainakin oikeussihteeri Jouko Hiidensalo ja HOviskaali Jukka Pasanen. Vuon-

na 1974 Juhani Walamies tuli laitoksen päätoimiseksi amanuenssiksi (= assis-

tentuuriin rinnastettava jatko-opiskelun rahoitusmuoto). Hänen jälkeensä 

tehtävään valittiin 1976 OTK Martti Ojala.

Osa-aikaisista amanuensseista tulee mieleen, että tiedekuntahallinnon-

kin tasolla käytettiin vielä 1960-luvulla sivutoimijärjestelyä. Tiedekunnan 

notaarin tehtäviä, joista kehittyi sittemmin tiedekuntasihteerin ja edelleen 

hallintopäällikön vakanssi, hoiti vuodesta 1959 vuoteen 1969 sivutoimenaan 

asianajaja Juhani Salmenkylä. Hän saattoi asioidessaan raastuvassa, joka si-
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jaitsi Senaatintorin laidalla, pistäytyä kätevästi Porthaniassa katsomassa, mi-

tä toimenpiteitä tiedekunnan hallintoasiat vaativat.

Toimintaympäristö

Prosessioikeuden laitos sai 1970-luvun alussa yhdessä rikosoikeuden laitok-

sen kanssa uudet tilat Porthanian 5. kerroksesta hissien takaa Vuorikadun 

puolelta, josta matematiikan laitos siirtyi pois. Saimme työhuonetiloja ja kak-

si laitoshuonetta, joista toisen ovenpielessä luki vaatimattomasti ”Prosessioi-

keuden laitos” ja toisen komeammin ”Rikosoikeuden instituutti”. Muistelen, 

että laitokset yhdistettiin hallinnollisesti yhdeksi rikos- ja prosessioikeuden 

laitokseksi joskus 1980-luvun alkupuolella. Kerrossiivessä oli myös keskiko-

koinen luentosali ja pienempi seminaarisali, jota käytettiin lisäksi kahviotila-

na. Iltapäivän kahvihetkistä kehkeytyikin tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen 

muoto, joka keskeytti sopivasti arkiset työpuuhat. Kahvihuoneessa puitiin 

tärkeimmät yliopistouutiset ja kerrottiin mehevimmät kaskut.

Päivittäinen työskentely laitoksella oli viisikymmentä vuotta sitten ym-

märrettävästi varsin toisenlaista kuin nykyään siitä syystä, ettei käytössäm-

me ollut tietokoneita tekstikäsittelyohjelmineen eikä tietoverkkoja. Tekstit 

naputeltiin kirjoituskoneella paperille. Lähdeaineistot ja niiden hakukortis-

tot olivat kaikki fyysisessä paperimuodossa. Luennoilla olivat apuvälineinä 

liitutaulu ja piirtoheitin, jolla yleensä heijastettiin taululle tussikynällä kir-

joitettuja tekstejä. Etäyhteydet hoidettiin lankapuhelimella ja kirjepostilla.

Tuonaikaisen välinekehityksen huippua edusti sähkökirjoituskone, jollai-

nen (leveätelainen Adler) hankittiin 1970-luvun alkuvuosina meidänkin lai-

toshuoneeseemme. Koneen kirjoitusääni muistutti lähinnä armeijasta tutun 

”Emma”-pikakiväärin sarjatulta, ja kun koneen massiivinen tela liikahti riviä 

vaihtaessaan alkuasentoon, koko kirjoituspöytä huojahti. Kun käveli tiede-

kunnan käytävällä, työhuoneista kuului jatkuva kirjoituskoneiden naputus. 

Tämä äänimaisema katosi 1980-luvun loppuun mennessä tietokoneiden tul-

lessa yliopistolaisten työpöydille.

Kirjoituskoneella työskentelylle oli tunnusomaista, ainakin jos kirjoitetta-

va teksti oli vähääkään laajempi, työn jakautuminen yhtäältä luonnostelu- ja 

konseptivaiheeseen ja toisaalta puhtaaksikirjoitusvaiheeseen. Nykyajan tie-

tokonetyöskentelyssä nämä vaiheet ovat tekstinkäsittelyohjelmien ansiosta 

sekoittuneet toisiinsa, ja kyse on vain siitä, milloin tekstiversio on lopullinen. 
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Tietokone on mukana jo tekstin luomista koskevassa ajatusprosessissa kiin-

teämmin kuin kirjoituskone. Monet kirjoituskoneella kirjoittamiseen liitty-

vät ongelmat, erityisesti tekstiin jääneiden virheiden korjaamisen hankaluus, 

ovat nykyisin muisto vain, mutta aiheuttivat aikanaan meille näppäinten ta-

kojille paljon harmia. Askaroimme raapekumien ja korjauslakkojen kanssa, 

ja usein oli tekstiä kirjoitettava runsaastikin uudelleen. Muistan sellaisenkin 

pikku seikan, että kirjoitustyön kuluessa joutui usein arvioimaan, miten pal-

jon liuskan loppuun oli jätettävä tilaa kyseisen sivun alaviitteille. Juridisissa 

teksteissähän ei ole käytetty loppuviitteitä, vaan viitteet on sijoitettu alaviit-

teiksi asianomaisen sivun alaosaan. Kirjapainoon menevissä laajemmissa 

töissä ei onneksi näitä ongelmia ollut. Tekstiin saattoi tehdä päälle korjauksia, 

yliviivauksia ja lisäyksiä, kuhan siitä vain sai ladonnassa selvää.

Kirjapainosta painettu teksti tuli tekijälle oikoluettavaksi ensin ns. palsta-

vedoksena, ns. pitkinä liuskoina, joissa tekstiä ei ollut vielä taitettu sivufor-

maattiin. Alaviitteiden palstavedos tuli omina erillisinä liuskoinaan. Palsta-

vedokseen oli mahdollista tehdä oikolukuvaiheessa suuriakin muutoksia. 

Seuraavaksi kirjapainossa tehtiin oikoluetusta palstavedoksesta taittovedos, 

jossa painotuote oli jaettu sivuiksi ja jossa mm. alaviitteet oli asemoitu pai-

koilleen. Taittovedokseen ei enää mielellään tehty sellaisia muutoksia, jotka 

muuttivat itse taittoa.

Muusta konttoritekniikasta on aihetta todeta, että valokopiokoneet te-

kivät 1960- ja 1970-luvun vaihteessa vasta tuloaan. Porthanian 5. kerroksen 

käytävän varrella pihan puolella lähellä tiedekuntahuonetta oli monistus-

huone, jossa oli vahamonistuskone. Itsekin kirjoitin prosessioikeuden semi-

naariesitelmän vahaliuskoille, joista kerrosvahtimestari rumpumaista mo-

nistuskonetta pyörittämällä monisti tarvittavan määrän esitelmäkappaleita. 

Kouluajoilta 1960-luvulta muistan myös haalean violetin väriset, alkoholilta 

tuoksuvat ns. spriikopiot. Niitä ei liene ollut enää tiedekunnassa käytössä 

1970-luvulle tultaessa, mutta muistikuvani voi tältä osin olla vääräkin. Joka 

tapauksessa kerrosvahtimestarilla oli tärkeä rooli monisteiden valmistukses-

sa. Hänen tehtäviinsä kuului myös postin jakaminen. Posti jaettiin huoneisiin. 

Postilokeroita ei ollut. Nykyään tilanne on käänteinen: on lokerot, mutta ei 

kerrosvahtimestareita.

Edellä kuvattu ”manuaalinen” toimintaympäristö vaikutti 1970-luvulla 

vakaalta ja muuttumattomalta, mutta uusi aika odotti jo nurkan takana. Seu-

raavan vuosikymmenen puolivälissä alkanut tietotekniikan digitalisoitumis-
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kehitys johti siihen, että tietoa voitiin hakea, käsitellä, tallentaa ja siirtää säh-

köisesti ilman paperiformaatin välitystä. Tämä tietotekniikan vallankumous 

tuli puolestaan merkitsemään suuria muutoksia työtapoihin niin tutkimus- 

kuin opetustyönkin sektorilla. Vielä 1970-luvulla emme kuitenkaan tienneet 

näistä muutoksista mitään, vaan ne olivat osa tuntematonta tulevaisuutta.





179Siviiliprosessin  
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– vieläkö puuttuu jotakin?
Tuula Linna

1. Johdannoksi

Suomessa tunnetaan nykyisin useita siviiliprosessin lajeja. Ne ovat kehitty-

neet aikojen saatossa ja siinä mielessä tarpeeseen, että ne ovat kaikki aktii-

visessa käytössä.

Tällä hetkellä Suomessa on neljä siviiliprosessin oikeudenkäynnillistä 

asiaryhmää: summaariset riita-asiat, laajat riita-asiat, hakemusasiat ja tur-

vaamistoimet. Valinnaisprosesseina on rajat ylittävissä asioissa käytettävissä 

kaksi EU-prosessia. Vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä (intressin 

raja-arvona 5 000 euroa) säädetään asetuksessa (EY) 861/2007 ja maksamis-

määräysmenettelystä asetuksessa EY 1896/2006. Näiden EU-prosessien kä-

sittely on keskitetty Helsingin käräjäoikeuteen.

Lisäksi käytettävissä on kaksi vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä. 

Niistä toinen, välimiesmenettely, on tuomioistuimen ulkopuolinen prosessi, 

kun taas tuomioistuinsovittelu toimitetaan yleisissä tuomioistuimissa. Muuta 

yhteistä nimittäjää näille kahdelle prosessin lajille ei ole kuin se, että ne ovat 

vaihtoehtoja oikeudenkäynnille ja noudattavat erikseen säädettyä menette-

lyjärjestystä. Välimiesmenettely on auktoritatiivista riidanratkaisua, kun taas 

tuomioistuinsovittelu – fasilitatiivisen luonteensa mukaisesti – rakentuu osa-

puolten oman konfliktinratkaisukyvyn ja sen tukemisen varaan.

Täytäntöönpanoprosessien puolella on puolestaan neljä täytäntöönpa-

non lajia: erillistäytäntöönpano eli ulosotto ja kolme yleistäytäntöönpanon 

muotoa (konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely). Näitä 

kaikkia täydentää takaisinsaantilain säännöstö. EU:n maksukyvyttömyysase-

tusta (EU) 2015/848 sovelletaan rajat ylittäviin tilanteisiin. Kuten maksukyvyt-

tömyysasetuksen liitteestä A voidaan havaita, asetus koskee kaikkia Suomen 

yleistäytäntöönpanon muotoja.
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Melkoinen prosessilajien kirjo on siis olemassa jo yksin siviiliprosessin 

puolella. Rikosprosesseista voidaan luetella tärkeimmät menettelyt: rangais-

tus- ja sakkovaatimus/määräys -menettely, rikosasian kirjallinen menette-

ly, normaali rikosoikeudenkäynti sekä syyteneuvottelu. Tässä kirjoituksessa 

ei käsitellä enempää rikosprosessin lajeja. Sen sijaan siviiliprosessin osalta 

kysytään, puuttuuko vielä jotakin. Jo tässä vaiheessa totean, että Suomalai-

sesta siviiliprosessijärjestelmästä puuttuu intressiltään vähäisten riita-asioi-

den prosessi (jälj. pienriitamenettely) ja velkajärjestelyllinen yrityssaneeraus. 

Mutta sitä ennen käydään lyhyesti läpi nykyisiä siviiliprosessin lajeja.

2. Perusmuotoinen (”laaja”)  
riita-asian oikeudenkäynti

Riita-asian oikeudenkäyntiä koskevat säännökset ovat vanhaa perua, ja oi-

keudenkäymiskaari on yksi vuoden 1734 lain yhdeksästä alkuperäisestä kaa-

resta, joskin vain muutamia kaaren säännöksiä on voimassa alkuperäisessä 

muodossa. OK 15 luvussa on voimassa alkuperäisten säännösten rypäs (lu-

vun 5, 6, 8, 10 ja 13 §).

Subjektiiviseen kannekumulaatioon soveltuvan OK 5 luvun 6 §:n mukaan 

jos joku, jolla on asiassa osa, tahtoo toistenkin puolesta puhua, ottakoon 

heiltä siihen valtakirjan. Luvun 8 §:n mukaan, jos päämies oikeudenkäynnin 

kestäessä kuolee, ilmoittakoon asiamies sen Oikeudelle, ja ne, jotka sitten 

asianomistajiksi tulevat, antakoot uuden valtakirjan. Tärkeä asianajollinen 

vaatimus sisältyy OK 15 luvun 10 §:ään, jossa muun muassa säädetään, että 

asiamies ajakoon rehellisesti ja kaikella ahkeruudella hänelle uskottua asiaa. 

Yhä merkityksellisiä ovat päämiehen oikeuden kannalta myös OK 15 luvun 11 

ja 13 §, joiden mukaan ”valtuusmiehen älköön olko lupa Oikeudessa luopua 

asiasta, jonka hän on siinä alottanut, ellei Oikeus katso hänellä olevan siihen 

syytä” ja ”jos valtuusmies laiminlyö päämiehensä oikeuden, niin tällä olkoon 

valta tehdä laillinen kanne häntä vastaan ja hakea vahinkonsa korvausta”.

Sen sijaan selvästi vanhentunut on puheena olevan luvun 5 §: ”Jos kruu-

nulla on jossakin riidassa osa, määrätköön kuninkaan käskynhaltija jonkun 

alioikeudessa kruunun oikeutta puolustamaan. Hovioikeudessa puhukoon 

sellaisissa asioissa kuninkaan asiamies. Maariidassa ottakoon perintötilal-

linen itse valtuusmiehen; antakoon kuitenkin veronsaajalle asiasta tiedon, 

jotta tämä voi, jos tarvitaan, olla perintötilallisella apuna.”
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Mainitut oikeudenkäymiskaaren säännökset ovat siis tällä hetkellä 287 

vuotta vanhoja. Tänä aikana asianajolaitos ja julkinen oikeusapu ovat kehitty-

neet, maallikkojen kelpoisuus oikeudenkäyntiasiamiehiksi on pääosin pois-

tettu ja uusi oikeudenkäyntiasiamiesryhmä, luvan saaneet oikeudenkäyn-

tiavustajat (”lupalakimiehet”), on syntynyt. Asianosaisten oikeus edustaa 

itseään on säilynyt – lukuun ottamatta OK 31 luvussa tarkoitetussa tuomiovir-

hekantelua ja tuomion purkamista koskevaa asiaa korkeimmassa oikeudessa.

Vaikka Suomi on nuori oikeusjärjestys, on kiintoisaa havaita, että niin-

kin myöhään kuin 1970-luvulla kumottiin vielä useita 1700-luvun säädöksiä.

Vuonna 1970 kumottiin oikeasta vaarinottamisesta ja noudattamisesta 

27.5.1801 annettu kuninkaallinen kirje silloin vielä voimassa olevalta, kih-

lakunnanoikeuden istunnon aloittamista ja lopettamista koskevalta osalta, 

yhteisen kansan valituksiin 16.3.1739 annetun kuninkaallisen päätöksen ja 

selityksen 68 § sekä 5.12.1765 annettu kuninkaallinen kirje siitä, että välikärä-

jiä ei saa kruunun kustannuksella pitää. Vuonna 1978 kumottiin puolestaan 

muun muassa kuninkaalliset kirjeet vetotodistuksista 6.12.1739 ja 26.8.1772, 

kuninkaallinen kirje kruunun asiamiehistä 12.4.1749, 29.6.1773 annettu ju-

listus asiamiehen velvollisuudesta allekirjoittaa laatimansa valitus- ja hake-

muskirjat sekä kuninkaallinen kirje 14.11.1798 menettelystä eri oikeusasteiden 

käsiteltäviin kuuluvissa rikosasioissa.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käydä läpi riita-asian oikeudenkäyn-

nin historiaa. Lähimenneisyydestä voidaan nostaa esiin joulukuun alussa 

1993 voimaan tullut alioikeusuudistus sekä perus- ja ihmisoikeuksien kes-

keisen tärkeäksi 1990-luvulta lähtien muodostunut asema. Samaan aikaan 

kehitys on johtanut siihen, että nykyinen suomalainen riita-asian oikeuden-

käynti on hidas ja kallis. Tämä käy ilmi muun muassa World Justice Projec-

tin Rule of Law -indeksistä. Suomen tulokset siviiliprosessin osalta osioissa 

“Accessibility & affordability” ja “No unreasonable delay” ovat varsin huonot 

(0.70/1 ja 0.65/1).1

Laura Sarasojan ja Chris Carlingin tutkimuksen mukaan oikeudenkäyn-

tikulut riita-asioissa ovat kasvaneet koko ajan alioikeusuudistuksesta lähti-

en. Vuonna 2019 kulujen mediaani oli 10 000 euron luokkaa. Yhteenlasketut 

oikeudenkäyntikulut eli oikeudenkäyntikuluriski ylitti vuonna 2019 riidan 

suuruuden yli 40 prosentissa asioita.2 Oikeusturvavakuutukset eivät ole py-

syneet kehityksessä mukana; vakuutusturvan ulkopuolelle jää monia tärkeitä 

1.  https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.
pdf s. 73 (käyty 7.4.2021).
2.  https://www.edilex.fi/artikkelit/21403.pdf (käyty 7.4.2021).

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
https://www.edilex.fi/artikkelit/21403.pdf
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asiaryhmiä, kuten lapsiasiat, ja korvauskatto on kuluriskiin nähden matala 

(yleensä enintään 8.500 euroa). Pienituloisten asemaa helpottaa valtion va-

roista kustannettava julkinen oikeusapu, joskaan se ei kata niitä kuluja, jotka 

asianosainen ehkä joutuu korvaamaan vastapuolelleen. Keskituloiset suo-

malaiset ovat väliinputoajajoukko kuluriskin kannalta.

Alioikeusuudistuksessa sementoidut prosessiperiaatteet ovat pitäneet hy-

vin pintansa, mutta edellä mainittu kustannusten nousu pakottaa kysymään, 

voitaisiinko laajan riita-asian oikeudenkäyntiä virtaviivaistaa. Vastaus ei eh-

kä niinkään löydy prekluusiouhan ankaroittamisesta, vaan rohkeammasta 

ratkaisukypsien asioiden ratkaisemisesta pääkäsittelyä toimittamatta sekä 

jämäkästä prosessinjohdosta. Koska toisaalta esimerkiksi liiallista todistelua 

saattaa olla etukäteen vaikea estää ottamatta riskiä oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin vaatimuksen rikkomisesta, voitaisiin asianosaisten vastuuta ku-

luista laajentaa. Vastuuta kustannuksista tulisi jakaa – asian lopputuloksesta 

riippumatta – sille, joka on liioitellut oikeussuojan tarvettaan ”yliprosessaa-

malla”, vaikka kyse ei olisi varsinaisesta prosessin viivyttämisestä. Tärkeää on, 

että tuomioistuin edellyttää todistusteemojen konkretisointia valmistelussa, 

jotta vältetään yllätykset pääkäsittelyssä. Suomalaiseen menettelyyn ei sen 

sijaan kaivata common law -järjestelmien pre-trial discovery -systeemiä, joka 

vain nostaisi oikeudenkäyntikuluja.

Riita-asian oikeudenkäyntikulut ovat joka tapauksessa nousseet tasolle, 

jota voidaan pitää vakavana ongelmana ihmis- ja perusoikeuksien toteutu-

misen kannalta. Tämä näkyy selvästi myös siinä, että Suomi on EU-maista 

peränpitäjä vireille tulleiden riita-asioiden määrän osalta. Tällainen riita-

asioiden alijäämä ei ole terve merkki tai osoitus suomalaisten sovinnollisuu-

desta vaan ilmeinen seuraus siitä, että riita-asian oikeudenkäynti on kustan-

nuksiltaan karannut liian monen suomalaisen ulottumattomiin.

Viereisellä sivulla oleva EU:n oikeusalan tulostaulun kaavio kuvaa käsitel-

täväksi tulleiden siviili- ja kauppaoikeudellisten riita-asioiden määrää vuosi-

na 2012–2018 ensimmäisessä oikeusasteessa sataa asukasta kohti. Lukuihin 

ei sisälly – Alankomaita lukuun ottamatta – riidattomia asioita.3

Kuten huomataan, Suomessa on silmiin pistävän alhainen riita-asioiden 

vireilletulomäärä. Voidaan sanoa perustellusti, että Suomessa on suoranais-

ta oikeussuojavajetta. Kun toisaalta myös tuomioistuinsovittelujen määrä on 

yhä – ainakin muissa kuin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asi-

oissa – tiettävästi melko vaatimattomalla tasolla, ei ongelma ole ratkeamassa 

3.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0306
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myöskään sitä kautta. Sovittelu on aina vapaaehtoinen menettely, eikä siinä 

mielessä koskaan voi kokonaan korvata oikeudenkäyntiä.

Oikeusministeriössä on käynnistynyt 19.1.2021 selvitys, jossa laaditaan 

arviomuistio oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteista riita-asioissa 

ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista. Toivottavasti selvitys on 

alkusoitto perusteelliselle riita-asian oikeudenkäynnin uudistamiselle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että riita-asian perusmuotoinen prosessi ei 

palvele tällä hetkellä tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla. Myös täs-

tä prosessista tulee pitää huolta eikä ajatella niin, että se tulisi kaikin keinoin 

korvata jollakin muulla menettelyllä. On tärkeää, että alimmissa asteissa on 

riittävä juttukanta, jotta myös korkeimpaan oikeuteen nousee tykötarpeita 

ennakkopäätösten antamiseksi. Välimiesmenettelyssä suuri osa välitystuo-

mioista jää piiloon, vaikkakin jonkin verran välitystuomioita pyritään julkai-

semaan anonymisoituina. Välitystuomioiden ohjaava vaikutus jää kuitenkin 

epämääräisemmäksi ja suppeamman piiriin hyödynnettäväksi kuin korkeim-

man oikeuden antamien ennakkopäätösten vaikutus.

3. Summaaristen riita-asioiden prosessi

Riidattomat asiat käsitellään Suomessa niin sanotussa summaarisessa me-

nettelyssä, toisin sanoen kirjallisessa menettelyssä ilman pääkäsittelyä ja pää-

osin kansliahenkilökunnan toimin. Summaarinen käsittely otettiin käyttöön 

Käsiteltäväksi tulleiden siviili- ja kauppaoikeudellisten riita-asioiden mää-

rä vuosina 2012–2018 (ensimmäisessä oikeusasteessa sataa asukasta kohti).

 

10

Kaavio 3: Käsiteltäväksi tulleiden siviili- ja kauppaoikeudellisten riita-asioiden määrä 
vuosina 2012 – 2018 (*) (ensimmäisessä oikeusasteessa sataa asukasta kohti) (lähde: CEPEJ:n 
tutkimus) 

(*) CEPEJ:n määritelmän mukaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa riita-asioissa käsitellään esimerkiksi 
asianosaisten välisiä sopimusriitoja. Riidattomissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa on kyse esimerkiksi 
riitauttamattomista maksumääräyksistä. Menetelmiin on tehty muutoksia Kreikassa ja Slovakiassa. Alankomaiden
tietoihin sisältyvät riidattomat asiat. 

Kaavio 4: Käsiteltäväksi tulleiden hallinto-oikeudellisten asioiden määrä vuosina 2012–2018 
(*) (ensimmäisessä oikeusasteessa sataa asukasta kohti (lähde: CEPEJ:n tutkimus)  

 (*) CEPEJ:n määritelmän mukaan hallinto-oikeudelliset asiat ovat yksityishenkilöiden ja paikallisten, alueellisten 
tai kansallisten viranomaisten välisiä riita-asioita. Tanska ja Irlanti eivät kirjaa hallinto-oikeudellisia asioita 
erikseen. Jotkin hallinto-oikeudelliset menettelyt siirtyivät oikeuslaitoksen ulkopuolelle Romaniassa vuonna 2018. 
Menetelmiin on tehty muutoksia Kreikassa, Slovakiassa ja Ruotsissa. Ruotsissa maahanmuuttoasiat on sisällytetty 
hallinto-oikeudellisiin asioihin (sovellettu takautuvasti vuoden 2016 ja myös vuoden 2017 osalta). 
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alioikeusuudistuksen yhteydessä. Menettely korvasi aikaisemman alioikeu-

delta haettavan maksamismääräyksen sekä ulosotonhaltijalta (maistraatti ja 

lääninhallitus) haettavan lainhaun, häädön ja virka-avun. Maksamismäärä-

yslaki kumottiin lailla 593/1993 (HE 79/1993 vp). Maistraatit ulosotonhalti-

joina lakkautettiin alioikeusuudistuksen yhteydessä. Sen sijaan lääninhalli-

tuksille jäi joitakin ulosotonhaltijan tehtäviä, jotka lakkautettiin vuonna 1996 

(HE 92/1996 vp).

Kun summaarinen käsittely rakennettiin normaalin riita-asian oikeuden-

käynnin osasista valmisteluvaiheen varaan, eriytyi samalla kaksi riita-asian 

oikeudenkäynnin lajia (HE 15/1990 vp). Normaaliprosessia, toisin sanoen 

riitaista riita-asiaa koskevaa menettelyä ryhdyttiin kutsumaan nimikkeellä 

”laaja riita-asia”.

Summaaristen riita-asioiden osalta merkittävä muutos toteutui 1.9.2019, 

kun niiden käsittely keskitettiin yhdeksään käräjäoikeuteen (L 439/2018, HE 

190/2017 vp), jotka ovat ehdottomia oikeuspaikkoja. Samassa yhteydessä me-

nettely perustettiin sähköiseen asiointiin niin, että oikeushenkilön, elinkei-

nonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen 

henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tulee toimittaa sum-

maarisen riita-asian haastehakemus käräjäoikeuteen sähköisesti tietojärjes-

telmäyhteyden tai asiointiliittymän välityksellä.

Summaaristen asioiden säilyminen käräjäoikeuksissa ei kuitenkaan ollut 

itsestään selvyys, vaan myös sitä vaihtoehtoa harkittiin, että summaaristen 

asioiden käsittely olisi siirretty ulosottolaitokselle. Selvitysmiesten tekemän 

ehdotuksen mukaan ulosottoviranomainen olisi hoitanut asian käsittelyn 

alusta loppuun niin, että ulosottoviranomainen olisi antanut velkojan vaa-

timuksen tiedoksi velalliselle ja vahvistanut saatavan määrän sekä todennut 

täytäntöönpanokelpoisuuden.4 On erinomaista, ettei tällaista siirtoa toteu-

tettu. Ongelmia olisi ollut monia, kuten ennakkoratkaisussa KKO 2015:60 

asetettu velvollisuus viran puolesta selvittää kuluttajaluottosopimusten sopi-

musehdon kohtuuttomuutta. Ongelmia olisi aiheuttanut myös riitauttamis-

herkkyys ulosotossa ja riitautuneiden saatavien käsittelymuoto sekä Bryssel I 

-asetuksen rajaukset, joiden mukaan suomalainen ulosottolaitos ei voi tuot-

taa rajat yli liikkuvaa ulosottoperustetta, koska Suomi ei tällaista varaumaa 

ole tehnyt (vrt. Ruotsi). Lisäksi siirto olisi ollut omiaan hämärtämään tuo-

mioistuinlaitoksen ja ulosottolaitoksen työnjakoa.

4. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76559/omso_52_2014_
selvitysmiehet_156_s.pdf (käyty 11.4.2021)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76559/omso_52_2014_selvitysmiehet_156_s.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76559/omso_52_2014_selvitysmiehet_156_s.pdf
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Suomessa on tällä hetkellä erinomaisesti toimiva summaaristen asioiden 

käsittelyjärjestelmä, jossa käsitellään vuosittain suuruusluokaltaan 350 000 

asiaa. Kun oikeudenkäyntikulut on taulukoitu, oikeudenkäyntikulujen nou-

suakaan ei ole päässyt tapahtumaan.

Saattaa kuitenkin olla, että yksipuolisen tuomion tiedoksiantoon liittyy 

tiettyjä oikeusturvaongelmia ottaen huomioon, että yksipuolinen tuomio on 

pantavissa täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Asia kaipaisi selvittämistä.

4. Hakemusasiat ja turvaamistoimiasiat

Alkujaan hakemusasioissa ei tunnettu yhtenäisiä menettelysäännöksiä vaan 

yleensä ennen käräjien alkua hoidettiin erinäisiä hakemusasioita. Hakemus-

asialaki säädettiin vuonna 1986 (L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä 

alioikeudessa, 307/1986, HE 90/1985 vp), jolloin Suomeen saatiin hakemus-

asioita koskeva ensimmäinen yhtenäismenettely. Muun muassa lainhuuda-

tus- ja kiinnitysasiat jäivät lain ulkopuolelle ja siirtyivät maanmittauslaitok-

selle vuoden 2010 alussa (mm. L 572/2009, HE 30/2009 vp).

Hakemusasiat otettiin osaksi oikeudenkäymiskaarta, sen 8 luvuksi vuon-

na 2002 (L 768/2002, HE 32/2001 vp). Syynä oli se, että hakemusasialakia pi-

dettiin vanhentuneena, koska se perustui ennen alioikeusuudistusta voimas-

sa olleeseen riitaprosessiin. Samalla säännöksiä pyrittiin joustavoittamaan 

niin, että menettely paremmin mukautuisi hakemusasioiden laajaan kirjoon.

Hakemusasiamenettelyn uudistaminen on onnistunut tavoitteissaan. 

Esimerkiksi se, että hakemusasiamenettelystä voidaan tarvittaessa ja tietyissä 

riitaisissa asiaryhmissä pakosta siirtyä riita-asian käsittelyjärjestykseen, on 

monipuolistanut käsittelyä. Hakemusasiamenettely on toiminut onnistu-

neesti menettelymuotona myös erityisasiaryhmille, kuten insolvenssiasioille 

ja ulosottovalituksille.

Turvaamistoimiasioissa toimivalta kuului ennen alioikeusuudistusta 

ulosotonhaltijoille. Alioikeusuudistuksen yhteydessä turvaamistoimiasiat 

siirrettiin käräjäoikeuksille (L 1065/1991, HE 179/1990 vp). Uudistuksella to-

teutettiin aiempaa selvempi työnjako turvaamistoimipäätöksen tekemisen ja 

sen täytäntöönpanon välille. Turvaamistoimista päättäminen haluttiin siirtää 

nimenomaan tuomioistuinlaitokselle. Uudistamisen yhteydessä harkittiin 

myös erillislain säätämistä, mutta päädyttiin ottamaan säännökset oikeu-

denkäymiskaaren 7 luvuksi, koska erillislaista olisi joka tapauksessa joudut-
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tu tekemään viittauksia oikeudenkäymiskaareen. Lisäksi turvaamistoimista 

usein päätetään jo vireillä olevan riita-asian yhteydessä. Turvaamistoimien 

joukosta poistettiin harvoin käytetty matkustamiskielto.

Valitettavasti OK 7 luvun 1 §:n perustelut jäivät varsin ohuiksi etenkin sen 

osalta, milloin hakijan katsotaan saattaneen todennäköiseksi, että hänellä 

on vastapuolelta saaminen. Pykälään ei otettu samanlaista kohtuusarvioin-

tia kuin saman luvun 3 §:ssä säädettyyn, niin sanottua yleistä (eli ”muuta”) 

turvaamistoimea koskevaan säännökseen.

Korkein oikeus antoi ratkaisunsa KKO 1994:132 ja 1994:133, joissa turvaa-

mistoimen edellytykset linjattiin varsin mataliksi. Vaade-edellytyksen osalta 

katsottiin riittäväksi, että saamista ei esitetyn näytön valossa tai oikeudel-

lisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Hukkaamisvaaran osalta riitti, 

ettei vaara ollut varsin epätodennäköinen. Ratkaisut olivat virhearvio kor-

keimmalta oikeudelta, ja ne ovat mahdollistaneet sen, että taloudellisesti 

voimakkaampi osapuoli voi ”jyrätä” heikomman osapuolen. Taloudellisesti 

vahvalle osapuolelle saattaa olla vailla merkitystä mahdollinen ankara vas-

tuu vahingoista, kunhan vastapuoli saadaan ajetuksi konkurssiin tai muu-

toin pois markkinoilta. Jos vastapuoli joutuu konkurssiin, ei enää edes ole 

olemassa alkuperäistä tahoa, jolle korvata vahingot.

5. Insolvenssiasiat

Insolvenssioikeuden puolella ovat vanhastaan olleet käytössä erillistäytän-

töönpanona ulosotto ja yleistäytäntöönpanona konkurssi. Kuten edellä to-

dettiin, ulosottolaitoksen liitännäisenä oli alioikeusuudistukseen saakka 

ulosotonhaltijaportaassa myös tuomitsemistoimintaa (lainhaku) ja turvaa-

mistoimimääräykset. Nykyisin ulosottolaitos on puhtaasti siviiliprosessuaa-

linen täytäntöönpano-organisaatio. Ulosottotoimi on silti lainkäyttöä eikä 

hallintomenettelyä. Ulosotto tukeutuu ulosottokaaren (705/2007) mukaan 

tuomioistuinlaitokseen kahdessa suhteessa: ulosottovalitukset ja täytäntöön-

panoriidat tutkitaan yleisissä tuomioistuimissa. Sen sijaan muutoin ulosotto-

laitos toimii itsenäisesti, eikä ulosottomies tai asianosaiset voi viedä asioita 

tuomioistuimeen väliprosesseina ratkaistaviksi.

Ulosoton perussäädöksen kaari-nimikkeelle on luonnollisesti perustee-

na se, että ulosottokaari oli yksi vuoden 1734 lain kaarista (pohjanaan vuo-

den 1669 ulosottosääntö). Tällä hetkellä voimassa ovat ulosottokaaren lisäksi 
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seuraavat ”kaarilait”: oikeudenkäymiskaari, rakennuskaari, kauppakaari, pe-

rintökaari (ei alkuperäinen, 1965) ja maakaari (ei alkuperäinen, 1995). Maas-

samme ehdittiin säätää myös tietoyhteiskuntakaari (917/2014). Perustusla-

kivaliokunta piti säädöksen nimikettä epäonnistuneena. Yleisen selkeyden 

vuoksi laintasoisen säädöksen nimikkeessä on syytä esiintyä sana ”laki”, josta 

käy yksiselitteisesti ilmi myös säädöksen asema säädöshierarkiassa, totesi 

perustuslakivaliokunta (PeVL 18/2014 vp). Nimike muutettiin lailla 68/2018 

laiksi sähköisen viestinnän palveluista. Lisäksi hallitus esitti ”liikennekaarta” 

(HE 161/2016 vp), mutta perustuslakivaliokunta kohdisti saman arvostelun 

lain nimikkeeseen kuin tietoliikennekaaren kohdalla (PeVL 46/2016 vp). Sää-

dös annettiin nimikkeellä laki liikenteen palveluista (320/2017).

Ulosottolaitoksen niin sanottu rakenneuudistus tuli voimaan joulukuun 

alussa 2020 (L 778/2019, HE 71/2018 vp). Uudistuksessa ulosotto organisoi-

tiin yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi nimeltään ’Ulosottolaitos’. Täytän-

töönpano jaettiin perustäytäntöönpanoon, laajaan täytäntöönpanoon ja 

erityistäytäntöönpanoon.

Covid–19 -epidemian vuoksi ulosottokaareen tehtiin useita väliaikais-

muutoksia, joissa kohdennettiin maksuaika- ja muita helpotuksia niille 

velallisille, joiden maksuvaikeudet ovat johtuneet epidemiasta (1.5.2020–

31.10.2020, 1.11.2020–30.4.2021 ja 1.5.2021–31.12.2021). Väliaikaislait ovat täyt-

täneet hyvin tarkoituksensa.

Konkurssilain (120/2004) säätämisen myötä konkurssimenettely itsenäis-

tyi suhteessa tuomioistuimiin ja konkurssihallinnon merkitys kasvoi. Kon-

kurssilaki on toiminut suhteellisen hyvin, eikä siihen ole juurikaan tarvittu 

muutoksia. Maksukyvyttömyysasetus (EU) 2015/848 aiheutti joitakin muu-

toksia lakitekstiin (L 364/2017, HE 12/2017 vp). Konkurssiasiamiehen toimis-

tolla ja konkurssiasian neuvottelukunnalla on keskeinen tehtävä konkurssi-

menettelyn kehittämisessä.

Covid–19 -epidemia aiheuttama kohonnut konkurssiuhka torjuttiin sää-

tämällä kaksi väliaikaislakia, joissa poistettiin mahdollisuus vedota KonkL 

2 luvun 3 §:ssä säädettyyn maksukyvyttömyysolettamaan (1.5.−31.10.2020 ja 

1.11.2020−31.1.2021). Muutos vähensi vuonna 2020 konkurssien määrää lä-

hes 20 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna.5 Oma vaikutuksensa konkurssi-

en määrän laskuun oli myös verottajan ja eräiden muiden suurten velkojien 

tekemillä maksujärjestelyillä.

5.  http://tilastokeskus.fi/til/konk/2020/12/konk_2020_12_2021-01-27_tie_001_fi.html (käyty 
11.4.2021)

http://tilastokeskus.fi/til/konk/2020/12/konk_2020_12_2021-01-27_tie_001_fi.html
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Ajanjaksolla 1.2.2021–30.9.2021 on voimassa muutos, jossa maksukyvyt-

tömyysoletuksen synnyttävän maksuajan pituus pidennettiin viikosta 30 

päivään.

1990-luvun alun laman mainingeissa säädettiin niin sanotut ”modernit” 

maksukyvyttömyysmenettelyt, toisin sanoen yksityishenkilön velkajärjestely 

(velkajärjestelylaki, VJL, 57/1993) ja yrityssaneeraus (YSL, 47/1993). Velkajär-

jestelylakia on muutettu lukuisia kertoja, ja laki on perusteellisen uudistami-

sen tarpeessa. Työryhmä ehdotti kokonaan uuden lain säätämistä (Velkajär-

jestelyn uudistaminen, OM Mietintöjä ja lausuntoja 11/2011), mutta ehdotus ei 

edennyt oikeusministeriössä. Vuonna 2014 lain soveltamisalaa laajennettiin 

yrittäjävelallisiin VJL 7 luvun muutoksin.

Yrityssaneerauslakia uudistettiin laajasti vuonna 2007 (152/2006 vp). Yritys-

saneerauslaki on parhaillaan uudistustyön kohteena. Uudistuksessa pannaan 

täytäntöön uudelleenjärjestelydirektiivi.6 Samassa yhteydessä on tarkoitus ar-

vioida yleisemminkin maksukyvyttömyyslainsäädännön kokonaistoimivuus. 

Työryhmän määräaikaa on pidennetty vuoden 2021 loppuun saakka.

6. Välimiesmenettely ja 
tuomioistuinsovittelu

Vaihtoehtoisista menettelyistä välimiesmenettely on vanhaa perua. Nykyi-

nen välimiesmenettelylaki (967/1992, HE 202/1991 vp) korvasi vuoden 1928 

välimiesmenettelylain. Sinällään välimiesmenettelyn juuret ulottuvat aikaan 

ennen 1734 lakia. Ulkomaisen välitystuomion tunnustamista ja täytäntöön-

panoa koskeva vuoden 1958 New Yorkin sopimus on osaltaan taannut väli-

miesmenettelyn suosion kansainvälisissä riidoissa.

New Yorkin sopimus on laajasti hyväksytty. Mainittakoon, että 4.3.2021 

Irak ratifioi sopimuksen ja näin siitä tuli 168:s sopimusvaltio.

Oikeusministeriössä on toukokuussa 2019 pantu vireille välimiesmenette-

lyn kokonaisuudistus, mutta asia on edennyt varsin verkkaisesti. Valmistelul-

le on asetettu seurantaryhmä, jonka toimikautta on jatkettu 31.12.2021 saakka.

Ensimmäinen tuomioistuinsovittelua koskeva laki säädettiin vuonna 

2005. Laki korvattiin riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamises-

6.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023 ennaltaehkäiseviä uudel-
leenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoit-
tamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapa-
uttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi ja direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta 
(direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä).



189

Siviiliprosessin lajien evoluutio – vieläkö puuttuu jotakin?  

ta yleisissä tuomioistuimissa annetulla lailla (394/2011, HE 284/2010 vp). 

Taustalla oli EU:n sovitteludirektiivin (EY) 2008/52 täytäntöönpano. Tuo-

mioistuinsovittelu on nykyisin tiettävästi suhteellisen laajassa käytössä lap-

siasioissa (asiantuntija-avusteinen ns. Follo-sovittelu), sen sijaan muissa 

asiaryhmissä sovittelujen määrässä on suurta alueellista vaihtelua.

Sovintosopimuksen täytäntööpanokelpoisuus edellyttää sovinnon vah-

vistamista. Singaporen sopimus (The Singapore Convention on Mediation, 

20.12.2018, YK) koskee sovintosopimuksia, jotka on tehty kansainvälisissä 

kaupallisissa riidoissa. Yli 50 valtiota on allekirjoittanut sopimuksen ja joku-

nen valtio on ratifioinut sen. EU-maita ei ole vielä mukana.

7. Mitä vielä voisi puuttua?

7.1. Pienriitamenettely

Suomessa on toimiva riidattomien summaaristen asioiden menettely. Vaik-

ka summaarisen asian saatavalle ei ole ylärajaa, ovat summaariset asiat tyy-

pillisesti pieniä laskusaatavia ja muita kuluttajasaatavia. Jos summaarinen 

asia riitautuu, tarjolla on ainoastaan laajan riita-asian suhteellisen raskas 

menettely. Suomessa ei ole voimassa muuta pienen riitaisen intressin me-

nettelyä kuin edellä mainittu vähäisten vaatimusten EU-asetus rajat ylittä-

vissä asioissa.

Jos kantajalla on esimerkiksi pienehkö sopimusperustainen mutta rii-

tainen laskusaatava taikka korvaussaatava, tarjolla on vain laajan riita-asi-

an menettely. Useissa Euroopan maissa tunnetaan erilaisia small claims 

-menettelyjä.

Esimerkiksi Irlannissa intressin rajana on 2.000 euroa ja oikeudenkäyn-

timaksu on 25 euroa. Menettely koskee eräin rajoituksin sekä kuluttajasaa-

tavia että yritysten välisiä saatavia. Oikeudellista avustajaa ei tarvita. On line 

-menettelyssä kantaja rekisteröi nimiinsä tilin Courts Sevice Online (CSOL) 

-järjestelmässä, jossa prosessin etenemistä voi seurata. Kanteen voi nostaa 

myös kaavakkeella, joka on hyvin pelkistetty. Asiaa hoitaa ensivaiheessa ali-

oikeudessa notaari (District Court Clerk), joka sovittelee riitautettua asiaa. 

Jos sovittelu ei onnistu, notaari vie asian alioikeuteen.7

Intressin arvo voisi olla pienriitamenettelyssä 5.000−10.000 eron suu-

ruusluokkaa. Jos vaadetta ei myönnetä tai asiaa ei sovita, seurauksena ei saisi 

7.  https://www.courts.ie/small-claims 

https://www.courts.ie/small-claims
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olla kaksijakoinen laajan riita-asian käsittely (valmistelu ja pääkäsittely) vaan 

suoraan yhden (pää)käsittelyn menettely. Oikeudenkäyntikulut tulisi taulu-

koida ja muutoksenhakuoikeutta rajoittaa.

Suomessa on yllättävän vähän käyty keskustelua vähäisiä saatavia kos-

kevista prosessista. On ikään kuin juututtu 30 vuodeksi alioikeusuudistuk-

sen ideologiaan. Kun nyt ollaan muun Euroopan kehityksestä paljon jäljessä, 

kannattaisi pienriitamenettelyn kehittämisen yhteydessä ottaa myös digiloik-

ka. Saattaa tosin olla, että yhä keskeneräinen aineistopankkihanke (AIPA) vie 

vielä vuosiksi määrärahat itse lainkäytön digitalisaatiolta.

AIPA-hanke on asetettu 16.2.2010. Hankkeen tarkoituksena on luoda syyt-

täjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumentinhallinnan 

toimintaprosesseja tehostava tietojärjestelmä. Toteutustyö käynnistyi suun-

nitteluvaiheen jälkeen vuonna 2014. Hanke on osoittautunut ennakoitua laa-

jemmaksi. Tällä hetkellä on voimassa jatkettu toimikausi 30.11.2021 saakka.

Pienriitamenettely turvaisi access to court -oikeuden kansalaisille ja yri-

tyksille sellaisissa pienehköissä riita-asioissa, joissa oikeudenkäyntikuluris-

kin vuoksi ei ole järkevää nostaa laajan riita-asian kannetta. Pienriitamenet-

telyn kehittäminen ei suinkaan tarkoita sitä, että laajan riita-asian menettely 

saisi jäädä uudistamatta, vaan myös sen uudistaminen on välttämätöntä.

7.2. Yrityssaneeraus

Covid–19 -epidemia on tuonut esiin sellaisen yrityssaneerauksen tarpeen, 

jossa ei vahvisteta saneerausohjelmaa vaan ainoastaan maksuohjelma. Yritys 

saattaa olla sinällään kannattava ja terve, eikä yrityksessä ole saneerattavaa, 

kuten kulurakenteen keventämisen tarvetta. Liiketoiminnan väliaikainen 

pysähtyminen on saanut aikaan tilanteen, jossa yritys ei selviä maksuistaan. 

Usein tällainen yritys on lomauttanut henkilöstönsä ja elää säästöliekillä. 

Kuitenkin esimerkiksi vuokrakulut, vakuutusmaksut ja muut vastaavat kiin-

teät menot ovat vaarassa ajaa yrityksen konkurssiin. Konkurssiin ajautumi-

nen merkitsisi yritykseen investoitujen resurssien menettämistä. Yrityksen 

tuote tai palvelu saattaa olla hyvinkin kilpailukykyinen ja tuottoisa, mutta 

väliaikaisesta syystä sillä ei ole markkinoita.

Tosin yrityksen ei edes pitäisi ajautua konkurssiin, jos maksukyvyttömyys 

katsotaan tilapäiseksi. Konkurssilaissa tarkoitettu ”tilapäisyys” ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita useita kuukausia edes silloin, kun tulovirran ehtymisen 
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syynä ovat väliaikaiset viranomaismääräykset. Konkurssin ja yrityssaneera-

uksen välille tarvittaisiin insolvenssimenettely, jossa yrityksen toiminnan sa-

neeraamista ei edellytetä vaan järjestellään yrityksen velat maksuaikatauluil-

la, saatavien leikkaamisella ja/tai erilaisilla debt-for-equity swap -järjestelyillä.

Viimeksi mainittujen osalta Suomen yrityssaneerauslaki on tosin vanha-

kantainen, koska se ei tunne tällaisia järjestelyjä velkajärjestelyn keinona (ks. 

myös KKO 1996:91). Vakautetut lainat ja velkojille suunnatut osakeannit laa-

jentaisivat kuitenkin huomattavasti saneerauskeinoja ja olisivat hyödyllisiä 

myös maksuohjelmallisessa yrityssaneerauksessa.

8. Prosessioikeuden tulevaisuus

Prosessioikeuden tulevaisuus on valoisa. Tarvitsemme jatkossakin toimi-

via prosesseja erilaisten konfliktien hallintaan ja riitojen ratkaisemiseksi. 

Kun prosessin lajien määrä lisääntyy, tarvitsemme myös työkaluja prosessi-

en moninaisuuden hallintaan: miten valitsemme eri prosessien välillä; mi-

ten pidämme niiden rajat selväpiirteisinä niin, että osapuolet tietävät aina, 

mitkä ovat pelin säännöt; miten yhdistelemme oikeusmuotoilulla (legal de-

sign) asiakaslähtöisesti erilaisten prosessien parhaita puolia; miten pidämme 

prosessien kustannukset resurssiviisaasti kohtuullisina niin, että oikeuksiin 

pääsy eri prosessien kautta on mahdollinen? Kyseessä on ”access to conflict 

resolution”. Aihepiiriin kuuluu myös niin sanotun kolmannen rahoittaman 

prosessin hyväksyttävyys (third party funding).

Prosessien kentän monipuolistuminen tuo mukanaan riidat riidasta, toi-

sin sanoen osapuolten erimielisyyden siitä, missä menettelyssä riita tulisi 

käsitellä. Klassikkokysymys on se, onko asiassa toimivalta välimiesoikeu-

della vai käräjäoikeudella. Myös moniportaiset tai prosessikombinaatioita 

koskevat riidanratkaisulausekkeet saattavat aiheuttaa erimielisyyden siitä, 

missä vaiheessa prosessi on menossa ja milloin on siirryttävä seuraavaan 

vaiheeseen. Esimerkiksi ”on neuvoteltava ensin” -lausekkeet voivat johtaa 

riitaan siitä, onko neuvotteluvaihe jo käyty ja mitä velvollisuuksia osapuolil-

la on neuvottelussa. Nämä vaarat edellyttävät huolellista riidanratkaisulau-

sekkeiden muotoilua.

Tähän loppuun voidaan ottaa ikään kuin todisteena prosessioikeuden 

hyvinvoinnista seuraavalla sivulla oleva komission laatima EU:n oikeusalan 

tulostaulun kaavio (Oikeuslaitosuudistusten kehitys vuonna 2019), jossa esi-
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tetään katsaus hyväksytyistä ja suunnitelluista toimista jäsenvaltioiden oike-

uslaitosten eri toimialueilla.8

Kaavion selitystekstissä todetaan, että vuonna 2019 prosessioikeus oli 

edelleen erityisen huomion kohteena monissa jäsenvaltioissa. Prosessioi-

keutta koskevia lainsäädäntötoimia oli meneillään tai suunnitteilla runsaasti. 

EU-valtioissa paitsi kehitetään tuomioistuinlaitosta (kuten tuomareiden ja 

syyttäjien asemaa), myös prosessioikeudellisia säännöksiä. Sen sijaan esi-

merkiksi oikeuslaitosten tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä on vielä 

parantamisen varaa. Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittaneen riippumat-

toman Tuomioistuinviraston perustaminen on hyvä lähtökohta oikeusalan 

edelleen kehittymiselle. Keskeisen tärkeää kuitenkin on, että lainvalmistelus-

ta vastaavassa oikeusministeriössä on riittävästi valmisteluresursseja edessä 

olevien uudistusten valmistelemiseksi.

Prosessioikeudellisten säännösten uudistamiselle raivaa osaltaan tietä 

prosessioikeudellinen tutkimus. Jotta tutkimus voisi olla etujoukoissa yh-

8.  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/
eu-justice-scoreboard_fi

Oikeuslaitoksia koskevat lainsäädäntö- ja sääntelytoimet vuonna 2019 (hy-

väksytyt toimet / neuvoteltavana olevat aloitteet jäsenvaltioittain).
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2. TAUSTA: OIKEUSLAITOSUUDISTUSTEN KEHITYS VUONNA 2019 

Vuonna 2019 useat jäsenvaltiot jatkoivat toimia oikeuslaitostensa tehostamiseksi. Kaaviossa 1 
esitetään päivitetty katsaus hyväksytyistä ja suunnitelluista toimista uudistustoimiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden oikeuslaitosten eri toimialueilla. 

Kaavio 1: Oikeuslaitoksia koskevat lainsäädäntö- ja sääntelytoimet vuonna 2019 (hyväksytyt 
toimet / neuvoteltavana olevat aloitteet jäsenvaltioittain) (lähde: Euroopan komissio (36))  

 
Vuonna 2019 prosessioikeus oli edelleen erityisen huomion kohteena monissa jäsenvaltioissa, ja 
sitä koskevia lainsäädäntötoimia oli joko meneillään tai suunnitteilla runsaasti. Lisäystä oli myös 
uudistuksissa, jotka liittyvät tuomareiden asemaan, oikeusalan ammattilaisia koskeviin 
määräyksiin ja syyttäjiin. Edellisen vuoden EU:n oikeusalan tulostauluun verrattuna esimerkiksi 
tuomioistuinten hallintoa ja tuomarineuvostoja koskevien toimenpiteiden toteuttamisessa 
edistyttiin, kun jäsenvaltiot ryhtyivät toteuttamaan aiemmin julkistettuja uudistuksia. . Sen sijaan 
muihin osa-alueisiin, kuten oikeuslaitosten tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen tai 
tuomioistuinverkoston uudistamiseen, liittyvissä toimissa tapahtui hidastumista. Jotkin 
jäsenvaltiot käyttävät jo aktiivisesti tekoälyä tai ainakin suunnittelevat sen hyödyntämistä 
oikeusjärjestelmissään. Yleiskatsaus vahvistaa jälleen havainnon siitä, että oikeuslaitoksen 
uudistaminen vie aikaa: sen jälkeen kun uudistuksista on tiedotettu ensimmäisen kerran, saattaa 

                                                           
36  Tiedot on kerätty yhteistyössä kansallisten oikeuslaitosten yhteyshenkilöiden ryhmän kanssa 26 

jäsenvaltiosta. Saksa ilmoitti, että meneillään on useita oikeuslaitosta koskevia uudistuksia ja että 
uudistusprosessin kohteet ja laajuus voivat vaihdella maan 16 osavaltiossa. 
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teiskunnan kehittämisessä, on rohkeasti voitava astua uusille poluille, vaikka 

aluksi epäilyjä ilmaantuisi. Itse olen tuonut esiin kestävän kehityksen teemo-

ja prosessioikeuden kontekstissa, muun muassa konkurssipesän ympäris-

tövastuuta. Asiassa on tehty yksi epäonnistuneena rauennut uudistushanke 

(HE 221/2018 vp), jonka jälkeen uudistuksista ei ole kuulunut mitään.

Pidän kestävyyttä digitalisaation rinnalla yhtenä keskeisenä prosessioike-

uden kehityssuuntana. Voimme puhua prosessien ulkoisesta kestävyydestä 

(resurssiviisas menettely) ja sisäisestä kestävyydestä (resursseja säästävä lop-

putulos) sekä niiden vuorovaikutuksesta. Toiveikkaana ajattelen, että meillä 

olisi joskus kestävyyden pohjalle rakennettu ja digitalisaatiota hyödyntävä 

prosessien valikoima, joista oikeusmuotoilun keinoin voidaan muokata tar-

koitukseen soveltuva sovittelu- ja/tai ratkaisupohjainen oikeuspalvelu.
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Enkä ajatellut, että julistuksesi, ihmisen kun on, 

olisi niin voimakas, että se voisi kumota 

jumalten ylivertaiset, kirjoittamattomat lait

Sofokles, Antigone (suom. Kirsti Simonsuuri 1999)

Johanna: Johdanto

Kaikella kunnioituksella rakkaat kollegat, rohkenisin väittää, että viime vuo-

sisadan tärkein prosessioikeuden väitöskirja oli Kevät Nousiaisen Prosessin 

herruus, 1993. Tähän varmaankin vastataan, että eihän hän edes väitellyt pro-

sessioikeudessa vaan oikeushistoriassa. Tällaisen pikkuyksityiskohdan voim-

me kuitata samansuuntaisesti kuin Uppsalan prosessioikeuden professori 

Per Henrik Lindblom väitteen, että Anne Robberstad ei ole ruotsalainen, kun 

Lindblom oli nostanut Annen väitöskirjan (1994) vuosikymmenen tärkeim-

mäksi ruotsalaiseksi prosessioikeusväitöskirjaksi. Eli ei se haittaa.

Nousiainen tarkasteli väitöskirjassaan prosessuaalista totuutta, miten se 

rakennetaan ja miten se asettuu tieteenteorian suuriin linjoihin. Jos väitöskir-

ja ei ehkä ole kovin laajalti kulunut prosessioikeustutkijoiden ja opiskelijoi-

den käsissä, se tuo mieleen Kevään lection, jossa hän kertoi Jeremy Bentha-

min kirjasarjasta ’Rationale of Judicial Evidence’ vuodelta 1827. Bentham 

oli lahjoittanut teoksen omistuskirjoituksella – ’with his own hand’ – Turun 

Akatemialle, joka oli Turun palossa menettänyt kirjastonsa. Teos ei ollut suu-

remmin kulunut lahjoituksen saajien käsissä, sillä Kevät joutui leikkaamaan 

sivut irti toisistaan.

Myös tieteellisen tiedon merkitystä on vaikeaa ennakoida. Moni aikanaan 

ylistetty väitöskirja on vajonnut unholaan, kun taas joidenkin arvo on löydet-

ty vasta paljon myöhemmin. Tämän kirjoituksen tarkoitus on kertoa yksi ta-

rina prosessioikeuden kehityksestä – tarina, joka ei muuten tulisi kerrotuksi.
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Kevät: Prosessioikeuden opiskelusta
Prosessioikeuden opiskelu näyttäytyi opiskelijoille menneinä vuosikymme-

ninä usein kokoelmana ulkoa opittavia pykäliä ja sääntöjä. Näin kävi minul-

lekin. Istuin 1970-luvun alkupuolella Porthanian lukusalissa turhautuneena. 

Olin edennyt opinnoissani prosessioikeuden tenttiin. Aikaisemmat epäilyt 

uravalinnan osuvuudesta vahvistuivat. Olin hakenut oikeustieteelliseen ja 

valtiotieteelliseen tiedekuntaan, kun en oikein tiennyt mitä halusin tehdä. 

Pääsin kumpaankin. Oikeustieteellisen pääsykoemateriaali oli ollut oudon 

kiehtovaa, muistaakseni Veli Merikosken Suomen julkisoikeus pääpiirteis-

sään ja R. A. Wreden Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys, ties kuinka 

monentena painoksena – Wrede itse oli kuollut vuonna 1938. Olin tottunut 

lukemaan kirjallisuuden klassikoita ja historiallisia tekstejä, mutta en ollut 

kohdannut niin juhlavaa luettavaa kuin Merikosken ja Wreden tuotanto. Pää-

tymiseni oikeustieteeseen taisi ratkaista materiaalista löytynyt viite Sofokleen 

Antigoneen ja luonnonoikeuteen, joka tuntui vievän oikeudenmukaisuuden 

ytimeen.

Oikeustieteen opintojen yhteydessä oikeudenmukaisuudesta ei juuri pu-

huttu, vähemmän oikeudestakaan. Opinnot koostuivat etupäässä lakien sisäl-

lön opettelusta. Jonkinlainen kulminaatiokohta tuli vastaan valmistautues-

sani prosessioikeuden tenttiin. Prosessioikeuden tenttimateriaali, lakikirjan 

lisäksi etupäässä Tauno Tirkkosen tuotantoa, kertoi lain sisällön kuvailun 

lisäksi prosessioikeuden periaatteista. Olin tuntenut olevani oikeustieteessä 

outo lintu, sillä en tuntenut pykälien sudennälkää. Sen sijaan pienikin viit-

taus periaatteisiin herätti kiinnostukseni. Pettymys oli suuri. Kiinnostavien 

prosessioikeuden periaatteiden – kontradiktorisuus, julkisuus, suullisuus, 

välittömyys ja keskitys – sisältö kuvattiin. Oppimateriaali ei kuitenkaan an-

tanut viitteitä siitä, miksi meidän pitäisi uskoa näihin periaatteisiin. Pykälien 

ulkoluku oli tylsää, mutta niillä oli selvä perusta ja legitiimi oikeutus, demo-

kraattinen lakien säätämisprosessi. Mutta mihin prosessioikeuden ’yleisten 

oppien’ periaatteiden arvovalta oikein perustui?

Kevät: Tutkimuskysymyksiä  
lainkäytön marginaaleista

Tutkimuksesta kiinnostuneena hakeuduin valmistumisen jälkeen oikeus-

poliittiseen tutkimuslaitokseen. Laitoksen kriminologisen painotuksen kat-
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veessa huomasin ajoittain olevani ainoa yleisen yksikön tutkija. Oikeusmi-

nisteriön tilaamien tutkimusten ohessa mietin, minkälaiset kysymykset ovat 

oikeudessa aina läsnä. Tämä johti oikeuslaitostutkimuksen pariin. Koska 

Optulassa ei tuolloin voinut tehdä jatko-opintojen opinnäytetöitä, palasin 

yliopistolle. Tuolloin oikeustieteen lisensiaatilta edellytettiin kahta laajahkoa 

kirjoitusta, laudatur- ja lisensiaatintutkielmaa.

Optulassa olin tutustunut access to justice -suuntaukseen, ja laudatur-

työni käsitteli yhdysvaltalaisia lakimieskäytäntöjä, joiden kautta pyrittiin 

vastaamaan uuden tyyppisiin oikeudellisiin ongelmiin, kuten ’pienten oike-

usjuttujen’ ongelmaan ja tilanteisiin, joissa vähäväkiset ryhmät jäivät vail-

le tehokasta oikeussuojaa. Ryhmäkanne ja amicus curiae -kirjelmät olivat 

tällaisia välineitä, joita Suomessa ei tuohon aikaan tunnettu, vaikka mie-

lestäni olisi pitänyt. Yhdysvalloissa amicus curiae -lausunnot olivat erityi-

sesti kansalaisoikeusjärjestöjen, kuten ACLU:n (American Civil Liberties 

Union) ja NAACP:n (National Association for the Advancement of Colored 

People) välineitä vaikuttaa oikeudenkäyntien lopputulokseen. Lisensiaa-

tintutkimus käsitteli sovinnon ja tuomion suhdetta historiallisesti mutta 

myös ajankohtaisten kysymysten kautta. Pohdin työssäni, minkälaisten syi-

den vuoksi historiallisesti on suosittu sovintoon perustuvia tai tuomioon 

perustuvia menettelyjä. Käsittelin myös sovittelu- ja välimiesmenettelyn 

voittokulkua ja siihen vaikuttaneita syitä: oikeudenkäyntien kalleutta, jul-

kisuuden karttamista ja antropologiasta vaikutteita saanutta länsimaisen 

oikeudenkäynnin kritiikkiä.

Jo 1980-luvulla sovittelua koskevat käsitykset olivat hyvin jakaantuneita. 

Pohjoismaissa Nils Christien (1977) tulkinnan mukaan tavallisten ihmisten 

kiistojen käsitteleminen juristien ja valtion hallitsemaan oikeusprosessissa 

merkitsi riitojen ja toimijuuden varastamista. Vankka sovittelun kannattaja 

Juhani Iivari istui samaan aikaan Helsingin yliopiston oikeuden yleistieteiden 

laitoksella. Sain vaikutteita feministisestä tutkimuksesta, jossa varoitettiin 

väkivallan sovittelun riskeistä. Sovittelun etuja ja haittoja koskeva keskustelu 

on jännitteistä, mutta tuohon aikaan kiihkeät väittelyt jäivät yhden yliopiston 

laitoksen käytäville. Kun lisensiaatintutkimustani ei julkaistu ja se on kadon-

nut, en pääse arvioimaan silloisia käsityksiäni nykyisen tiedon valossa. Ehkä 

voi sanoa, että tuo tutkimus tehtiin prosessioikeuden näkökulmasta todella 

marginaalista käsin ja sinne se on kadonnut.
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Kevät: Miten oikeudenkäynnissä  
tavoitellaan totuutta?
Väitöskirjani ’Prosessin herruus’ keskeinen tavoite oli selvittää suomalaisen 

oikeudenkäyntimenettelyn modernisoitumista, jota peilasin yleisemmin eu-

rooppalaisen oikeudenkäytön modernisoitumista vasten. Väitöslektiossani 

väitin, että oikeudenkäyttöön tiivistyy moni modernin oikeuden keskeinen 

piirre. Oikeudenkäytön ja tuomarin toiminnan on usein väitetty hallitsevan 

oikeudellista ajattelua. Pidin oikeudenkäyntiä tilanteena, jossa ’oikeudelli-

nen’ maailma kohtaa ’ulkomaailman’, eräänlainen rajapinta oikeudellisesti ja 

ei-oikeudellisesti määritetyn tiedon välillä. Oikeustieteellisessä doktriinissa 

oikeudenkäyttö käsitettiin tuomiovallan käyttämiseksi. Mielestäni oikeuden-

käytössä on kyse myös siitä, miten oikeudenkäynnissä tapahtuvaa vuorovai-

kutusta säännellään prosessioikeudellisten sääntöjen kautta. Yritin identifioi-

da sääntöjä, jotka ovat ominaisia modernille länsimaiselle oikeudenkäytölle.

Oikeudenkäyttöä koskevat säännöt kehittyivät 1700-luvun lopulla ja 

1800-luvun alussa doktriiniksi. Doktriinin kehittäjien kannalta oli ongelma, 

että yksityisoikeus ja julkisoikeus muodostivat ne kaksi napaa, joiden ym-

pärille juridinen käsitteistö tuohon aikaan rakentui. Mihin oikeudenkäyttöä 

koskevat säännöt oli tällaisessa kaksinapaisessa mallissa sijoitettava? Sekä 

englantilaisessa että saksalaisessa kulttuuripiirissä oikeudenkäynnin kulkua 

määrittävät säännöt kuuluivat vielä 1700-luvulla juristiammattikunnan kes-

kuudessa opittavaan ammatilliseen tietoon – tuomarinohjeiden, lakimies-

kiltojen, tuomioistuinharjoittelun ja opaskirjojen maailmaan. Oli löydettävä 

käsitteet ja systematisoitava alue, jossa oli kyse esimerkiksi puheen ja kirjoi-

tuksen suhteesta, puheen ja puheen vuorojen jäsentämisestä, asianosaisten 

ja tuomarien vuorovaikutuksesta ja muista oikeudellisista käytännöistä.

Tärkeitä doktriinin osia olivat maallikoiden ja ammattituomarin roolia jä-

sentävät opit. Valamieslaitos omaksuttiin käytännössä kaikkiin eurooppalai-

siin oikeusjärjestyksiin Ranskan vallankumouksen jälkeen, ja sen tehtäväksi 

määriteltiin arvioida todistelua. Oppineen tuomarin tehtäväksi nähtiin nor-

matiivisen oikeuden soveltaminen. Tästä näkökulmasta oli aika yksinkertais-

ta lähestyä noiden perusopintojen aikana mainittujen prosessioikeudellisten 

periaatteiden perusteluita. Kontradiktoorisuusperiaate liittyi prosessin asi-

anosaisten aseman systematisointiin, ja julkisuusperiaatteella oli moderniin 

valtiovallan käyttöön liittyvä perustelunsa. Entä suullisuus-, välittömyys- ja 

keskitysperiaate? Kiinnostavasti näytti siltä, että niiden perustelut liittyivät 
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vahvasti empiirisen filosofian perusteisiin.

Erityisen selvä tämä yhteys näytti olevan filosofi Jeremy Benthamin tuo-

tannossa. Benthamin kirjoitusten perusteella on ilmeistä, että todistelu tulee 

järjestää tavalla, joka antaa mahdollisimman hyvän mahdollisuuden arvi-

oida todistajien kertomusten todenmukaisuutta. Tätä suullisuus-, välittö-

myys- ja keskitysperiaate palvelevat. Mielenkiintoisinta oli mielestäni se, että 

Benthamin oppien mukaan todistelun totuudenmukaisuutta oli mahdollista 

arvioida samantapaisilla menetelmillä, joita ajan romaanikirjallisuus käytti 

reaalista maailman ja tapahtumien kuvausta tuottaessaan. Realistinen ro-

maani käytti tietynlaisia konventioita synnyttämään todellisuuden illuusion.

Opit todistelusta toivat samantapaisia käytäntöjä prosessioikeuteen. Esi-

merkiksi yksityiskohtien tarkka empiristinen kuvaaminen vahvistaa realis-

tiselle romaanille ominaista todellisuudentuntua, mutta se vahvistaa myös 

todistajanlausunnon uskottavuutta. Kun kaksi asianosaista esittää tosiasiat 

omasta näkökulmastaan, syntyy kaksi keskenään kilpailevaa kertomusta, joi-

den uskottavuutta oikeudenkäynnissä koetellaan. Kyvystä kertoa kulttuuri-

sesti uskottavia tarinoita tulee olennainen todistajan uskottavuutta vahvis-

tava tai heikentävä ulottuvuus. Esimerkiksi sukupuolille tai etnisille ryhmille 

Irma Lagerin läksiäiset 14.12.1992, vasemmalta Irma Lager, Raimo Lahti ja 

Tatu Leppänen. Kuva: Tarja Pellinen.
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ominaiset kulttuuriset konventiot voivat näin vaikuttaa siihen, minkä oikeus 

katsoo oikeudenkäynnissä näytetyksi.

Helsingin oikeustieteellinen tiedekunta ei ollut nimennyt väitöskirjalleni 

ohjaajaa, ehkä koska tein väitöskirjan ulkopuolisen rahoituksen turvin. Tuo-

hon aikaan ohjaajan nimeämättä jääminen ei ollut aivan tavatonta. Kysyttä-

essä väitöskirjan alaa minulla oli tapana vastata, että tein väitöskirjaa oike-

ustieteeseen. Väittelyn lähestyessä tiedekunnassa sitten kiisteltiin sen alasta, 

esitarkastajista ja vastaväittäjistä. Minulle määrättiin kolme esitarkastajaa, 

jotka edustivat oikeusteoriaa, oikeussosiologiaa ja prosessioikeutta. Vasta-

väittäjiä oli kaksi, oikeusteorian ja prosessioikeuden edustajat.

Johanna: Prosessioikeustutkijasta 
diskurssianalyytikoksi

Luin Kevään väitöskirjan sen ilmestymisen aikoihin, mutta silloin en osannut 

kuvitella, että sillä olisi kovin paljon merkitystä ’kovan’ prosessitutkimuksen 

kannalta. Olin päätynyt prosessioikeustutkimukseen insolvenssioikeuden 

kautta. Tein ensimmäisen pienen tutkimukseni konkurssioikeuden maksun-

saantijärjestyksestä oikeusministeriön lainvalmistelusihteerinä. Keskeinen 

johtopäätökseni oli – sen lisäksi, että etuoikeutettujen saatavien määrää kon-

kurssissa tulisi vähentää – että tarvitsen lisää oppia, jos haluan valmistella 

lakeja. Erkki Havansin ohjauksessa kirjoitin lisensiaattityön Massaveloista 

konkurssissa (1989) ja väitöskirjan velkajärjestelystä (1995).

Kun väiteltyäni vuonna 1995 päätin laventaa osaamistani varsinaisen pro-

sessioikeuden puolella, en ensitöikseni tarttunut Kevään väitöskirjaan. Sen 

sijaan katselin kansainvälistä prosessitutkimusta ja havaitsin, että naisiin 

kohdistuvan väkivallan käsittely oikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa oli he-

rättänyt tutkijoiden kiinnostusta. Kiinnostavia kysymyksiä siihen liittyikin: 

varsinkin näytön arviointi oli puhuttanut tutkijoita, mutta myös esimerkiksi 

pakkokeinojen käyttöä, syyteoikeutta ja tekojen jatkuvuuden tunnistamis-

ta prosessin kuluessa oli tutkittu. Näitä pohdiskellessani kuljin Porthanian 

käytävillä ja katselin nimilappuja ovien vieressä: Erkki, Juha, Dan, Tatu, Asko, 

Pekka, Raimo, Martti, Tapio jne. Päättelin, että aiheesta ei ainakaan tule ko-

vaa kilpailua ja että päällekkäisten tutkimusaiheiden riski on verrattain pieni.

Samoihin aikoihin sattui kaksi onnenkantamoista. Helsingin Sanomien 

tutkiva toimittaja Susanna Reinboth kaivoi esiin tapauksia, joissa nainen oli 
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tappanut puolisonsa. Kävi ilmi, että he olivat olleet pitkäaikaisen parisuhde-

väkivallan uhreja ja että he saivat pitkiä vankeusrangaistuksia. Toisaalla va-

ratuomari, oikeusavustaja Minna Ruuskanen kertoi professori Pekka Koski-

selle halukkuudestaan tehdä rikosoikeuden väitöskirja naisiin kohdistuvasta 

väkivallasta, jota hän oli työssään varsin paljon kohdannut. Pekka oli selvillä 

minun pohdinnoistani ja lähetti Minnan puheilleni.

Siinä me sitten istuimme kaksi juristia ja ihmettelimme. Minnan käytän-

nön kokemuksen ja minun kirjallisuuskatsaukseni perusteella oli aivan sel-

vää, että olemme vakavan ongelman äärellä. Tapauksia on rikosoikeusjärjes-

telmän eri vaiheissa runsaasti eivätkä naiset monesti saa oikeutta. Silti aina 

kun katsoimme konkreettisia, esimerkiksi korkeimman oikeuden tapauksia, 

juristin silmin emme oikein saaneet niihin kriittistä näkökulmaa. Olimme 

neuvottomia. Oikeushan on neutraalia, objektiivista ja tasapuolista – emme 

me voineet vaatia, että ihmisiä pitäisi käsitellä eri tavoin siksi, että he ovat 

miehiä tai naisia. Mutta silti askarrutti se, että naisiin kohdistuvan väkivallan 

yleisyys ja siihen liittyvät ongelmat eivät tulleet oikeudellisissa aineistoissa 

mitenkään esiin.

Saimme apua Keväältä, joka esitteli meidät ja sosiologi Päivi Honkatukian 

toisillemme. Päivi viimeisteli Optulassa väitöskirjaansa tyttöjen rikollisuu-

desta (jota oli melko vähän) ja tyttöjen käsityksistä rikollisuudesta ja poikkea-

vasta käytöksestä (1998). Siitä alkoi pitkäaikainen yhteistyö. Päivi kertoi, että 

sosiologeilla (ja kulttuurintutkijoilla, yhteiskuntatieteilijöillä nais/sukupuo-

lentutkijoilla, humanisteilla) on välineitä, joilla neutraaleja puhetapoja voi 

purkaa. Pian ryhmään liittyi VTT Sari Näre, jolla oli vielä laajempi näköala 

yhteiskuntatieteiden metodologiaan ja teoriaperinteisiin. Työvälineeksem-

me valikoitui diskurssianalyysi. Pidimme opintopiirejä ja luimme tekstejä. 

Vähitellen avautui kokonaan uusi tapa tarkastella analyysin kohteena olevia 

tekstejä. Tekstit eivät vain kuvaa ja ole korrespondenssiteorian mukaisessa 

suhteessa todellisuuteen, vaan ne myös muokkaavat ja – kuten diskurssi-

analyytikot sanovat – tuottavat tai rakentavat todellisuutta. Pian meillä oli 

ensimmäinen Helsingin yliopiston rahastojen rahoittama hanke pystyssä.

Oma tutkimusaiheeni oli rikosprosessin sääntely ja toiminta parisuhde-

väkivallassa. Uuden menetelmän ja uuden aihepiirin haltuunottoon meni 

aikaa. Sinä aikana eduskuntaan tuli esitys seksuaalirikoslainsäädännön uu-

distamisesta. Tutustuin esitykseen Fulbright-tutkijana Yhdysvalloissa, missä 

tuolloin (1997–98) naisiin kohdistuva väkivalta oli keskustelun, tutkimuk-
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sen ja lainsäädäntöuudistusten kohteena. Hämmästykseni oli suuri, kun ha-

vaitsin, että Suomen uudistusehdotus oli kirjoitettu lähes kauttaaltaan niin 

sukupuolineutraalisti, että tänne saapunut avaruusolento ei sen perusteel-

la olisi oivaltanut, että ihmisiä on kahta lajia, miehiä ja naisia, ja että juuri 

seksuaalirikoksissa valtaosa uhreista on naisia ja tekijöistä miehiä. Silloin ei 

vielä puhuttu muunsukupuolisista. Tästä syntyi artikkeli Naisia, miehiä vai 

henkilöitä: Seksuaalirikokset ja sukupuoli (1998) – otsikosta saan kiittää Kari 

Kiesiläistä, joka totesi, että tämähän on kuin filosofian peruskurssilta: yläkä-

sitteet ja alakäsitteet – omenat ja päärynät ovat hedelmien yläkäsitteen alla, 

naiset ja miehet ovat henkilöitä.

Sain myöhemmin huomata, että oikeudelliseen tekstiin sisäänrakenne-

tun maailman- tai ihmiskuvan purkaminen on yleensä paljon vaikeampaa. 

Oleellinen oivallus tässä ekskursiossa rikosoikeuden puolelle – joka ei suin-

kaan jäänyt viimeiseksi – oli se, että tekstiin sisäänrakennetuilla todellisuus-

käsityksillä (konstruktioilla kuten diskurssianalyytikko sanoisi) on merkitystä 

sen kannalta, millaista lainsäädäntöä tehdään ja miten sitä tulkitaan.

Uusi analyysimenetelmä työkalupakissani palasin vielä väitöskirjani ai-

neistoihin, kun minut vuonna 1998 pyydettiin Kanadaan pitämään konfe-

renssiesitelmä velkajärjestelyn sääntelystä Euroopassa. Euroopassa on aika 

monta maata, vaikka kaikissa ei tuolloin velkajärjestelyä ollutkaan, ja kun 

ihmeissäni mietin, miten ne saisi annetussa ajassa kerrottua pohjoisamerik-

kalaiselle yleisölle, keksin analysoida ja vertailla sääntelyjä markkinatalous-

mallin ja hyvinvointimallin avulla. Ei ehkä kovin omaperäistä, mutta tähän 

aineistoon sovellettuna vertailu kertoi paljon eurooppalaisen ja anglosaksi-

sen diskurssin ja sääntelyn eroista (2003).

Työskentelin paljon lain säännösten ja esitöiden parissa. Minna Ruuska-

nen puolestaan tutki hätävarjelua (lain ja esitöiden lisäksi) rikosoikeustie-

teessä ja hovioikeuskäytännössä – korkeimman oikeuden käytännön puut-

tuessa. Vetoan usein sosiaalitieteilijä Jaana Vuoren jaotteluun IsoD, KeskiD ja 

PikkuD (2001), jossa oikeustutkijat asettuvat KeskiD:hen, Foucault’n laajojen 

historiallisten diskurssien ja keskusteluanalyytikkojen hienosyisten erittely-

jen väliin. Olemme kiinnostuneita nimenomaan merkityksenannosta.

Jos minulla on taipumusta laajempien kaarteen hahmottamiseen, Minna 

teki hyvin huolellista ja oikeaoppista tekstianalyysia. Sukupuolineutraali dis-

kurssi peitti alleen sen, että puolisonsa tappaneet naiset olivat olleet pitkään 

parisuhdeväkivallan kohteina ja tarttuivat veitseen vain uhattuina (2005). 
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Aina kun opiskelijat löytävät hänen kirjansa, kuulen innostunutta palautetta.

Olimme Kevät Nousiaisen viitoittamalla tiellä, mutta emme kuitenkaan 

ihan ytimessä eli siinä, miten ’totuus’ oikeudenkäynnissä rakentuu. Kun nyt 

katselen taaksepäin, tuntuu kuin olisin alitajuisesti kiertänyt aihetta; vaikka 

todistelu seksuaalirikoksissa on aivan feministisen tutkimuksen ydinaiheita, 

en ole siihen tarttunut. Sen sijaan rikosprosessin muita kysymyksiä analysoin 

ja havaitsin niissä paljon sukupuolistuneita piirteitä sukupuolineutraaliuden 

valekaavussa. Kirjani Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta ilmestyi vuonna 

2004, ja on sen jokunen lukenutkin. Minnan työssä Hätävarjelu ja parisuhde-

väkivalta (2005) totuuden rakentuminen oikeudenkäynnissä oli vahvemmin 

mukana, mutta painopiste oli aineellisessa rikosoikeudessa.

Johanna: Prosessioikeus,  
totuus ja kertomus

Tarvittiin uuden sukupolven tutkija, Helena Jokila, lähtemään Nousiaisen 

viitoittamalle polulle. Helena oli työskennellyt hovioikeudessa esittelijänä ja 

joutunut siinä roolissa tekemisiin seksuaalirikosten kanssa. Hän oli pohtinut, 

miten oikeudessa esitetyt kertomukset tapahtumista syntyvät ja miten kerto-

muksia tulkitaan. Tutkimuksessaan hän paneutui tieteenfilosofiaan valistus-

ajan positiivisesta empirismistä alkaen ja kehitti faktapositivismin käsitteen 

kuvaamaan tapaa, jolla tuomioistuimet konkreettisten tosiseikkojen kautta 

rakentavat käsitystä tapahtumista verratakseen sitä sitten näytön arvioinnis-

sa vaadittavaan näyttökynnykseen (2010).

Seksuaalirikoksissa näytön tulkintaa ohjaa helposti tulkitsijan käsitys nor-

maaliudesta, normaalista seksistä, normaalista kanssakäymisestä, tyypilli-

sestä raiskauksesta jne., mitä esimerkiksi ruotsalainen Ulrika Andersson on 

korostanut (2004). Sari Näre oli tuonut ryhmäämme psykologiassa käytetyn 

tulkintaskeeman käsitteen, jolla kuvataan tällaisia tulkintakehikoita. Heini 

Kainulainen on eritellyt raiskausmyyttejä, jotka ohjaavat käsityksiä seksuaa-

lirikoksista – yleensä harhaan (2017). Kriittiselle diskurssianalyysille on omi-

naista kiinnittää huomiota siihen, kuka ja ketkä käyttävät valtaa diskursseissa 

eli merkityksenannossa, ja nostaa esiin niiden ääntä, jotka ovat vallankäytön 

marginaaleissa ja joiden ääni ei kuulu. Helena Jokilan katse kohdistui kriit-

tisen diskurssianalyysin hengessä tyypillisten tapausten lisäksi marginaalei-

hin, esimerkiksi tapauksiin, joissa uhrina oli mies tai prostituutiossa toimiva 
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nainen ja joissa uhrin uskottavuuden ja muun näytön arviointi tuntui olevan 

erityisen haastavaa.

Helena Jokilan väitöskirja ilmestyi 2010. Se sai positiivisen arvion tiede-

kunnassa, mutta sen keskeistä viestiä ei ehkä ole täysin osattu kääntää pro-

sessioikeuden kielelle. Ajatus siitä, että todistelun vastaanottamiseen ja tul-

kintaan vaikuttavat tulkitsijoiden omaksumat ajatusmallit, on noussut esiin 

oikeudenkäyntiä koskevassa tutkimuksessa muuallakin. Esimerkiksi englan-

tilainen professori William Twining on tutkinut todistusoikeutta ja päätynyt 

pohtimaan sitä, miten oikeudellisessa päätöksenteossa faktat asetetaan nii-

den kontekstiin (1997). Norjalainen Eivind Kolflaath puolestaan havainnoi 

tuomioistuimien päätöksentekoa ja kiinnitti huomiota siihen, miten omak-

suttu tapahtumakertomus vaikutti todisteiden tulkintaan (2013). Ruotsalai-

nen prosessioikeustutkija Eric Björling puolestaan analysoi korkeimman oi-

keuden ratkaisuja ja totesi, että viime kädessä tuomioistuin redusoi ratkaisun 

loogisen syllogismin muotoon, mutta matkalla siihen joitakin päättelyvai-

heita jäi julkilausumatta (2017). Näkökulma oli hyvin toisenlainen kuin Joki-

lalla, mutta yhteistä oli tuo havainto tuomioistuimen tarpeesta identifioida 

ratkaisun kannalta keskeinen tosiasia. Teija Stanikic puolestaan on tehnyt 

perinteisempää todistajanpsykologista tutkimusta, jossa arvioidaan todis-

tajanlausumien luotettavuuskriteereitä (2015), nojautuen ruotsalaiseen to-

distajanpsykologisen tutkimuksen traditioon ja sen sovellutuksiin prosessi-

oikeudessa (Schelin 2007). Timo Saranpään riita-asioiden näytön arviointia 

koskeva väitöskirja päätyi suosittelemaan narratiivista lähestymistapaa me-

nemättä kuitenkaan tarkemmin narratiivien rakentumista koskeviin poh-

dintoihin (2010).

Kaiken kaikkiaan pohjoismaisessa prosessioikeudessa on lähestytty asi-

anosaisten ja päätöksentekijöiden ajatusmaailmassa olevia tulkintaskeemoja, 

kehikkoja tai konteksteja ja niiden vaikutusta näytön tulkintaan. Termino-

logia ei ole vakiintunutta, ja siihen vaikuttaa se, miltä tieteenalalta tutkija 

on ammentanut vaikutteita. Prosessioikeus ei ole eristäytynyttä, vaan se on 

vuorovaikutuksessa muiden tieteenalojen kanssa.

Yhteisten tulkintakehikkojen korostamisen voi rinnastaa Aulis Aarnio 

Wittgensteinilaiseen jaetun elämismaailman käsitteeseen, jolla Aarnio ko-

rostaa juristiauditorion keskustelijoiden yhteistä arvopohjaa arviointien 

perusteena. Edellä mainitussa uudemmassa tutkimuksessa näkökulma on 

kuitenkin päinvastainen: eri toimijoiden kokemusmaailmoissa ja tulkinta-
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kehikoissa on eroja, ja nämä erot voivat olla merkityksellisiä ja ratkaiseviakin 

näytön tulkitsemisessa ja sen asettamisessa tiettyyn kokonaisuuteen, kerto-

mukseen tai tunnusmerkistöön. Aivan uusimmassa tutkimuksessa Minni 

Leskinen jatkaa keskustelua Aarnion ja Nousiaisen jälkeen tulkitsijan näkö-

kulman merkityksestä (2020).

Johtopäätökset

Keskeinen lopputulema tästä kirjoituksesta on se, että prosessioikeus ei ole 

todellakaan ole ulkoa opettelua vaan syvällisesti filosofinen tieteenala. Pro-

sessioikeudessa kysymykset totuudesta, ihmismielestä ja ymmärryksestä 

ovat aivan keskeisiä. Oikeudenkäynnissä rakentuu tietty kuva totuudesta 

(prosessuaalinen totuus), mutta tiedämme vain vähän siitä, miten tuo ku-

va muodostuu ja miksi osapuolet voivat olla hyvinkin erimielisiä siitä, onko 

prosessuaalinen totuus ’oikea’ vai ei. Viimeisten vuosikymmenien aikana 

useat eri tutkijat eri maissa ovat lähestyneet näitä kysymyksiä hyvin eri tavoin, 

mutta lopullisista vastauksista olemme vielä kaukana.

Toinen kokoava havainto on, että merkittäviä impulsseja prosessioikeu-

teen tulee poikkitieteellisestä tutkimuksesta. Monet tässä kirjoituksessa mai-

Seminaarin illanvietto kansainvälisessä seurassa laitoshuoneessa 8.9.1987. 

Kuva: Tarja Pellinen.
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nitut tutkijat ovat ammentaneet nais- ja sukupuolentutkimuksesta, sosiologi-

asta, oikeushistoriasta ja psykologiasta. Tämä on ollut kirjoituksen tietoinen 

korostus. Olemme nostaneet esiin tutkimusta, johon ei rutiininomaisesti 

prosessioikeuden valtavirrassa viitata. Prosessioikeuden valtavirta voi tällä 

hetkellä hyvin – tutkimusta ilmestyy paljon, ja sitä aivan ilmeisesti tarvitaan. 

Uskomme kuitenkin, että tarvitaan myös valtavirrasta poikkeavaa tutkimusta 

ja että sitä kautta tutkimus uudistuu.

On kuitenkin todettava, että moni rohkea nuori tutkija on siirtynyt väit-

telyn jälkeen käytännön työelämään. On tietenkin hienoa, että he vaikutta-

vat oikeuskäytäntöön nykyisissä tehtävissään, mutta akateemisen maailman 

vaikeus tarjota houkuttelevia urapolkuja on prosessioikeudelle todellinen 

ongelma, joka voi ajaa prosessioikeuden marginaaliin.
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Ensi tuntumani prosessioikeuteen sain syksyllä 1981, kun aloitin oikeustie-

teen opinnot Helsingin tiedekunnassa. Kokemus oli erikoinen. Istuimme 

Porthaniassa varmaankin kuudennen kerroksen luentosalissa ja aloittelim-

me prosessioikeuden johdantokurssia. Tavanomaiseen tapaan opetuksen 

piti prosessioikeuden assistentti. Olin kovin innoissani aloittamassa oikeus-

tieteen opintoja, olihan se ollut haaveeni jo muutaman vuoden.

Assistentti luennoi perinteiseen tapaan kateederilta eikä paljonkaan ha-

kenut kontaktia meihin opiskelijoihin. Kiinnitin heti huomiota siihen, että 

kielellisesti esitys oli jotenkin vanhahtavaa. Arvelin sen liittyvän siihen, et-

tä prosessioikeus on arvokkaan perinteistä ja jatkoin esityksen seuraamista. 

Vaikutelmani kuitenkin edelleen vahvistui ja tuntui jotenkin ristiriitaiselta. 

Assistentti oli kuitenkin suhteellisen nuori mieshenkilö, eikä esitys oikein 

tuntunut hänen omaltaan. Sitten muistin, että olin juuri lainannut kirjastosta 

Tauno Tirkkosen teoksen Johdatus prosessioikeuteen, joten se oli olkalau-

kussani mukana. Avasin vaivihkaa laukkuni ja aloin selata teosta. Havaitsin, 

että esitys seurasi tarkkaan teoksen rakennetta. Eikä pelkästään teoksen ra-

kennetta, vaan se seurasi myös sisältöä aivan tarkkaan: löysin nimittäin sen 

kohdan, jossa olimme menossa. Hämmästys oli suuri, vaikka jotakin tällaista 

olin jo ehtinyt uumoilla. Laitoin teoksen takaisin laukkuuni ja poistuin salista 

pahoitellen kuiskaten vierustovereilleni koitunutta häiriötä. He ja muut jäivät 

aivan tyytyväisinä seuraamaan tätä kahdenkymmenen neljän tunnin luen-

tosarjaa ja tekemään muistiinpanoja vihkoihinsa. Tiesin, että lukisin tuon 

teoksen parissa tunnissa, eikä siihen siten olisi tarpeen varata tällaista työ-

määrää. Ääneen lukemisen lisäarvo oppimisen ja ymmärtämisen kannalta 

ei ollut kummoinen.

Näin jälkeenpäin ajatellen voin varmaan sanoa, että tuo omituinen ko-

kemus varmaankin aavistuksen verran väritti myöhempää suhdettani pro-

sessioikeuteen. Ei se sinänsä kertonut tietenkään oppiaineesta paljonkaan, 

mutta jotakin kuitenkin, koska varmaankin oppiaineessa tiedettiin, millais-

ta siinä annettava opetus oli. Johdantokurssilla opiskelija saa ensimmäisen 
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kontaktin oppiaineeseen ja tietysti olisi hyvä, että jo siinä heräisi kiinnostus 

sen kysymyksiä ja aihepiiriä kohtaan. Yliopiston opettajakunnan olisi hyvä 

aina muistaa, että opiskelijat ovat fiksuja ja näkevät enemmän kuin opettaja 

arvaakaan. Etenkin uudet opiskelijat tulevat yliopistolle aina toiveineen ja 

unelmineen, ja on tärkeää, että näihin myös jollain tavalla vastataan. Näin 

on hyvä torjua kyynisyyttä.

Aineopintovaiheessa palasin jälleen prosessioikeuden pariin. Aloin jo 

ymmärtää juridiikkaakin hieman paremmin ja toki tiesin oppiaineen mer-

kittäväksi ja suorastaan välttämättömäksi. Keskeisimmän osa opetuksesta 

muodostivat pakolliset oikeustapausharjoitukset. Tulin määrätyksi apulais-

professori Irma Lagerin vetämään ryhmään. Lager oli hyvin rauhallinen ja 

lempeä ja kohteli meitä ymmärtäväisesti. Nyt kun vuosien päästä asiaa ajat-

telen, jotenkin tehtävät olivat kuitenkin hyvin vanhahtavia ja hieman erikoi-

siakin. Paljon puhuttiin prosessinedellytyksistä.

Erityisen tärkeää harjoituksissa oli osata toistaa tuomioissa käytettäviä 

fraaseja. Tämä fraseologia nousi suureen arvoon. Tuli mieleen jotkin Franz 

Kafkan tekstit, tai suorastaan Marcel Proust: sama virke saattoi jatkua pol-

veillen vaikka kuinka pitkään, ja sen eri osaset oli sidottu yhteen erilaisin 

taidokkain koukeroin. En oikein tuossa vaiheessa oivaltanut asian ydintä. 

Se saattoi johtua siitä, että kuvittelin prosessioikeudellisen osaamisen ole-

van jonkinlaista maagisten taikavoimien hallintaa, mitä koukeroiden hallinta 

osoitti ja myös edellytti. Olin kuin Liisa prosessioikeuden ihmemaassa, en-

kä ymmärtänyt tuota maailmaa. Ihmettelin, ihailin, mutta mietin haluanko 

kuitenkaan seurata minulle osoitettua tietä. Ihmettelyni saattoi kertoa myös 

jostain muusta. Olin tullut oikeustieteelliseen tiedekuntaan täysin alaa tun-

temattomana toisin kuin ne monet opiskelijatoverini, joiden suvussa kulki 

asianajo tai tuomarina toiminta. Lukion lakitiedon kurssin opettaja oli he-

rättänyt kiinnostuksen.

Tenttiin luettiin Tirkkosen oppikirjoja, jotka olivat saksalaistyyppisen pai-

navia. Sinänsä ne olivat aivan kelpo luettavaa, joskin ehkä taas opiskelijan 

tarpeisiin hiukan liiankin perusteellisia. Tenttiin valmistautuessa turvauduin 

jälleen edellä mainittuun mainioon pikku-Tirkkoseen, jossa taisi sinänsä olla 

jo kaikki tarvittava, mutta tiiviimmässä muodossa.

Prosessioikeuden opetukseen kuului niin ikään tuomioistuimen istun-

tojen seuraaminen. Monien muiden tapaan suoritin tämän osion Helsingin 

raastuvanoikeudessa, joka tuolloin vielä toimi aivan Senaatintorin kulmal-



211

Minun prosessi oikeuteni maailma

la, vanhassa talossaan. Oli kiinnostavaa seurata erilaisten juttujen käsitte-

lyä, joskaan ihan kaikkea asioiden sisällöstä en vielä voinut ymmärtää. Pu-

heenjohtajat ottivat opiskelijoiden läsnäolon huomioon ja ainakin toisinaan 

ennen istunnon alkua kertoivat meille, mitä oli tulossa. Olimme selvästi 

tervetulleita vieraita. Muistaakseni saimme pysyä salissa myös silloin, kun 

tuomarit keskenään pohtivat jutun ratkaisua. Tuohon aikaan varsin moni 

juttu oli suhteellisen yksinkertainen ja tuomio julistettiin pian käsittelyn 

päättymisen jälkeen.

Erityisesti se on jäänyt mieleen, että syyttäjä tuntui melkein kuuluvan tuo-

mioistuimen kokoonpanoon ja hän liikkui tuomioistuimessa kuin kotonaan. 

Jos syyttäjä ei jostakin asiasta muistanut huomauttaa, tuomari saattoi häntä 

muistuttaa. Selvästi elettiin vielä aikaa, jolloin rikosprosessi oli selkeän in-

kvisitorista ja päävastuu asian selvittämisestä oli tuomioistuimella. Syyttäjä 

oli esimerkiksi todistajien kuulemisessa statistin roolissa, eikä syyttäjä vält-

tämättä juurikaan osallistunut tähän puoleen. Syyttäjä oli syytteensä esittä-

nyt ja lähinnä seuraili sitä, miten asia eteni. Luultavasti syyttäjät saattoivat 

lykätyissä jutuissa vaihdellakin, joten syyttäjä ei välttämättä juuri edes tun-

tenut sitä juttua, jota kulloinkin käsiteltiin. Niinpä syyttäjä sitten toisinaan 

hajamielisesti selaili edessään olevaa paperinippua, jos tuomari sattui jota-

kin yksityiskohtaa kysymään.

Nyt jälkeenpäin kun ajattelen, nuo muistot tuntuvat todella kaukaisilta. 

Pia Letto-Vanamo toimitti joskus kirjan ”Lain nojalla ja kansan tuella”, jossa 

dokumentoitiin tunnelmia ennen isoja tuomioistuinuudistuksia. Helsingin 

käräjäoikeus oli juuri samanhenkinen. Ukkoja istui siellä täällä auloissa. Oli 

kuin aika olisi pysähtynyt jo joskus kauan sitten. Hämähäkinseitit vain puut-

tuivat. Tämä oli sitä katoavaa kaurismäkeläistä mennyttä Helsinkiä, joka oli 

liian kaunista ollakseen ihan totta.

Opiskeluaikaan sain kerran vierailla siellä myös rikosjutun todistajana. 

Nappasin yhden varkaan verekseltään kiinni, kun hän oli keskellä viikkoa 

alkuillasta lyönyt bussista ottamallaan lasivasaralla reiän kameraliikkeen ik-

kunaan ja nappasi näyteikkunasta puseronsa sisään kaksi järjestelmäkame-

raa. Olin juuri tulossa bussipysäkille ystävättäreni, tulevan vaimoni kanssa. 

Pyysin häntä pitelemään reppuani ja lähdin perään.

Kun episodi oli ohi, sain kutsun Senaatintorin poliisiasemalle kuuluste-

luun. Siinä menikin aikaa, koska konstaapeli osasi hädin tuskin kirjoittaa kir-

joituskoneellaan. En heti suostunut allekirjoittamaan kuulustelukertomusta, 
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joka oli sekavaa tajunnanvirtaa, yhtä pötköä, ilman Proustin henkevyyttä. 

Lopulta taivuin. Raastuvanoikeudessa tapasin tuon varkaankin uudelleen. 

Ei hän tuntunut kantavan kaunaa. Muistutti, että minun kannattaa pyytää 

palkkio todistamisesta, niin voidaan vaikka käydä sitten oluella. Sen muistan 

käsittelystä, että istunnon puheenjohtaja luki ääneen kertomukseni, ja sitten 

sain sen vahvistaa. Vieläkin häpesin sitä, että kertomus oli niin suttuinen. 

Tuskin kukaan muu asia edes huomasi, sillä kuulustelupöytäkirja varmaan-

kin edusti sen ajan tyypillistä standardia.

Itseluottamukseni oli tuohon aikaan sen verran hyvä, että menin lopulta 

tenttiin täysin avaamatta ulosotto-oikeuden oppikirjaa, koska arvelin pärjää-

väni lukemillani opeilla riittävän hyvin. Ja niin kävikin, että pääsin tentistä 

silti läpi.

Nuorena tutkijana vietin pariinkin otteeseen aikaa Saksassa Rikosoike-

uden alan Max Planck -instituutissa. Monien muiden asioiden ohella tein 

siellä yhden kiinnostava havainnon aineellisen rikosoikeuden ja rikospro-

sessioikeuden suhteesta. Saksassa juuri aineellinen rikosoikeus oli erittäin 

kehittynyttä ja siltä puolelta julkaistiin valtavasti tutkimusta. Rikosprosessi-

oikeuden tutkimus sen sijaan oli verrattomasti niukempaa. Erityisesti todis-

tusoikeus tuntui saavan yllättävän vähän huomiota osakseen. Syyt lienevät 

olleet samat kuin Suomessakin. Vallalla oli vapaa todistusharkinta. Mitäpä 

sitä sitten todistusharkintaa teoretisoimaan. Meilläkin oikeastaan vasta ih-

misoikeusjuridiikka ja sieltä tuttu beyond reasonable doubt – doktriini pakot-

tivat miettimään pidemmälle sitä, millaisia kynnyksiä tuli ajatella normistoon 

sisältyvän. Amerikkalaisessa rikosoikeudessa puolestaan prosessuaalisilla 

kysymyksillä oli ylipainoa, ja vastaavasti aineellisen rikosoikeuden opit oli-

vat alikehittyneitä. Mikä saksalaiselle oli oikeuttamis- tai anteeksiantope-

ruste, olikin amerikkalaiselle prosessuaalinen defence. Saksalaiselle rikos-

vastuu oli kerrostalo, jossa oli merkitystä, minkä tyyppinen vastuuehto jäi 

täyttymättä. Amerikkalaiselle vain lopputulos merkitsi. Ristin sen mielessäni 

bungalow-malliksi.

Käytännön tuntumaa prosessioikeuteen sain vuonna 1991, kun jo tutki-

januraa aloitelleena suoritin auskultoinnin Vantaan kihlakunnanoikeudessa. 

En muista, että sinänsä prosessioikeuden suhteen olisi tullut mitään erityisen 

mittavia ongelmia vastaan. Auskultointi eteni vaiheittain siten, että alkuun 

sai tehdä enemmän kansliatöitä ja olla notaarina istunnoissa puheenjohta-

jana toimivan ammattituomarin apuna. Tämä oli hyvää valmentautumista 
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omiin puheenjohtajatehtäviin, näkihän siinä samalla käytännössä, kuinka 

oli tapana eri tilanteissa toimia. Erityisesti riitajutuissa saatoin havaita myös 

eri puheenjohtajien kesken eroja siinä, kuinka aktiivisesti prosessia johdet-

tiin. Oli etuoikeus saada kurkistaa ammattituomareiden työtapoihin. Ym-

märsin ihailla heidän ammattitaitoaan sopivasti. Ymmärsin myös sen, ettei 

tuomion kirjoittaminen ollut tutkimustyötä, vaan olennaista oli selkeys ja 

ymmärrettävyys.

Kun mitään varsinaista valmistelua ei ollut, istuntopäivät sisälsivät usein 

yllätyksiä. Jonakin päivänä juttuja kuivui kokoon, annettiin yksipuolisia tuo-

mioita, toisena taas väkeä tuli saliin tuvan täydeltä ja erilaisia vaatimuksia 

sinkoili ilmassa. Mieleeni jäi puheenjohtajana lautakuntapäivässä yksi avio-

erojuttu, joka ilmeni kovin riitaisaksi ja jouduin lyhyellä varoitusajalla otta-

maan kantaa siihen, miten lasten asumisesta tulisi määrätä.

Yllätyksiä tuli joskus muissakin suhteissa. Lautamiehet, joista osa siis oli 

naisia, tulivat aina kuuliaisesti paikalle. Yhtenä aamuna kävi niin, että eräs 

heistä oli hiukan vaisun oloinen. Syynä oli se, että hänellä oli kovin näkyväs-

ti silmä mustana. Oikeastaan lähes puolet kasvoista oli valtavan mustelman 

peitossa. Edustaja oli vennamolaisia ja tiedettiin, että hän viihtyi olutbaareis-

sa. Oli ollut hiukan huolta siitäkin, pysyivätkö kaikki tuomioistuimen salai-

suudet näissä kosteissa sessioissa.

Ei toki sinänsä pikkuasioihin tarvitse puuttua, mutta puheenjohtajana 

toiminut käräjätuomari Lauri Melander katsoi minuun ja kysyi, mitä tehdään. 

Yhdessä asiaa pohdimme. Sovittiin, että lautamies voi olla istunnossa muka-

na, mutta laitetaan hänet kuitenkin istumaan takariviin. Eikö lautamiesten 

tehtävänä ole juuri edustaa kansaa oikeudenhoidossa? Näinhän se on. Yh-

teisen kansan asialla ollaan.

Siitä oli tuolloin vierähtänyt jo vuosia, kun olin opiskelijana seurannut 

raastuvanoikeuden istuntoja. Vantaan kihlakunnanoikeus toimi Kielotiellä 

uusissa tiloissaan. Tietokoneita käytettiin eri tehtävissä, istuntosaleissakin oli 

teknologiaa, kuten kuulutuslaitteet. Kerran kävin viikonloppuna tekemässä 

siellä paperitöitä ja Tuomas-poikani, silloin 4 vuotta, tuli mukaan. Hän oli 

hyvin innostunut siitä, kun sai kokeilla kuulutuslaitteita. Oli siirrytty nykyai-

kaan. Hämähäkinseitit olivat poissa.

Kiinnitys- ja lainhuudatusasiat syötettiin tietokoneelle, mikä vaati täs-

mällisten käskyjen noudattamista. Käyttöjärjestelmät eivät olleet sitä mitä 

myöhemmin. Oikeuslaitos teki kuitenkin digiloikkaansa ja tämä oli selvästi 
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tulevaisuuden musiikkia. Istunnoissa moni tuomari saneli pöytäkirjan, jon-

ka sitten myöhemmin sihteerit kirjoittivat tietokoneelle valtion hankkiman 

tekstinkäsittelyohjelman avulla. Meillä auskultanteilla ei kuitenkaan ollut 

tällaista palvelua käytössämme, vaan me jouduimme itse laatimaan ensin 

muistiinpanot ja sitten niiden pohjalta istuntojen pöytäkirjat.

Näin jälkeenpäin tuntuu siltä, että sain suorittaa tuomioistuinharjoitte-

luni juuri ennen kuin prosessioikeus ja koko Suomi kohtasi suuret muutok-

set. Suomi syöksyi lamaan. Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjes-

tely tehtiin mahdollisiksi. Sekä riita- että rikosasioiden prosessisäännökset 

uudistettiin perusteellisesti. Tuomioistuinten kokoonpanot uudistettiin. Jos 

olin vielä itse saanut istua notaarina myös lukuisia niin sanottuja lautakun-

tapäiviä, sittemmin lautakunnista luovuttiin ja maallikoiden osallistuminen 

tuomitsemistoimintaan säänneltiin toiselta pohjalta, siten että maallikko-

tuomareilla oli yksilöllinen äänioikeus ratkaisua tehtäessä.

Tuomioistuimista myös siirrettiin pois sellaisia asioita, joita olin vielä itse 

notaarina käsitellyt, kuten kiinnitys- ja lainhuudatusasiat ja maksamismää-

räykset samoin kuin rangaistusmääräyksellä tuomittujen sakkojen vahvis-

taminen. Jo muutaman vuoden päästä auskultoinnistani alkoi tuntua siltä, 

että koko sen maailman oli täytynyt kadota, johon olin vielä ehtinyt kurkis-

taa. En ollut nostalginen, mutta koin kuitenkin saaneeni nähdä vilahduksen 

ikiaikaisesta tuomioistuinprosessista ja tuomioistuinten ilmapiiristä, joka 

oli vähän samaa kuin Esson baari jossain entisajan maantien varressa. Olin 

saanut annokseni sitä edellä mainittua kaurismäkeläistä tuomioistuinpro-

sessia, joka oli karua mutta omalla tavallaan inhimillistä ja kaunista. Miksi 

oikeuskulttuuria ei suojella? Yksi vanhanaikainen tuomioistuin olisi pitänyt 

lailla rauhoittaa.

Samalla hiipi mieleen aavistus siitä, että tuomioistuimissa toimineille 

moiset toistaan seuraavat muutokset lienevät olleen melkoinen haaste. Esi-

merkiksi tuo tuomioistuinkokoonpanojen rukkaus muutti kertaheitolla sitä 

järjestystä, jolla oli pärjätty 1600-luvulta saakka. 1990-luvusta tuli Suomen 

oikeudessa muutoinkin todellinen uudistusten vuosikymmen. Euroopan ih-

misoikeussopimukseen liittyminen oli vielä uutta, vuonna 1995 puolestaan 

tultiin Euroopan unionin jäseniksi juuri sellaisessa vaiheessa, jossa myös 

Euroopan unioni itsessään eli merkittävää muutosvaihettaan. Perusoikeus-

uudistus muutti kansallista valtiosääntöämme ja vahvisti yksilön oikeuksien 

suojaa. Yht’äkkiä tavallisen tuomarinkin olisi pitänyt ymmärtää eurooppa-
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oikeuden hienouksia ja sitä, millaisissa yhteyksissä eurooppaoikeuden vie-

teriukko saattoi pompata vastaan.

Omana auskultointiaikana muistan elävästi, kuinka käräjätuomarit lu-

kivat paperisia säädöskokoelmalehtisiä ja alleviivasivat sieltä viivoittimen 

kanssa huomionarvoisia muutoksia, ja usein myös tekivät muutosmerkintöjä 

juhlallisiin lakikirjoihinsa. Yht’äkkiä Finlex – maailman ensimmäinen tuol-

lainen avoin oikeustietoportaali muuten – toi pääsyn sähköisiin ajantasaisiin 

tietoaineistoihin. Muutamassa hetkessä saattoi seurata jonkin lainkohdan 

syntyhistoriaa ilman, että hakeutui tuomioistuimen kirjastoon etsimään sää-

döskokoelman lehdillä esiintyneitä lain esitöitä. Kaikki tuli helpommaksi ja 

vaivattomammaksi, mutta samalla myös vaadittiin paljon enemmän kuin ai-

kaisemmin. Vaikka itse olin jo päätoimisena tutkijana, huomasin kyllä, että 

paljon oli uutta opittavaa, sellaista mihin omat opinnot eivät olleet lainkaan 

valmistaneet. Erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäy-

täntö tuli prosessioikeuden kannalta tärkeäksi, olihan oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin vaatimus olennainen, ja se puolestaan koostui isosta jou-

kosta pienempiä osatekijöitä.

Kerran valmistelin Luxemburgin yliopistolla pidettäväksi esitelmää oi-

keudenmukaisen oikeudenkäynnin eri ulottuvuuksista oikeusvertailevasta 

näkökulmasta tietäen, että paikalla tulisi tutkijoiden ohella sekä ihmisoike-

ustuomioistuimen että EU:n tuomioistuimen tuomareita. EIT:n oikeuskäy-

täntöä oli jo silloin niin valtavasti, että tutkijalla meinasi mennä sormi suu-

hun. Nousi kysymys, miten tuomioistuin itsekään pystyy hallitsemaan noin 

valtavaa materiaalia. Kysyin asiasta Laura Ervolta, joka oli sentään väitellyt 

aiheesta. Ei hänkään tuntunut tietävän sen enempää. Niinpä uskalsin hyvin 

lähteä matkaan.

1990-luvulla myös Helsingin tiedekunnan prosessualistit kohtasivat no-

peasti muuttuvan todellisuuden. Vahvuutena oli kuitenkin se, että oli useita 

vahvoja tutkijoita, joiden kesken oli vielä syntynyt työnjakoa. Erkki Havan-

si oli itseoikeutettu seniori, joka keskittyi erityisesti konkurssi- ja ulosotto-

oikeuteen. Juha Lappalainen hallitsi suvereenisti siviiliprosessin. Per-Ole 

Träskman puolestaan harrasti rikosprosessioikeutta ja aineellista rikosoi-

keutta. Kun Träskman vielä vuosikymmenen alkupuolella suuntasi Köö-

penhaminaan, Dan Frände peri itseoikeutetusti tämän paikan. Insolvens-

sioikeuden kehittyminen 1990-luvulla tuli erityisesti Risto Koulun vastuulle. 

Työnjaosta oli ilmeisiä etuja. Ilmapiiri oppiaineessa säilyi hyvänä, ja lähes 
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joka päivä juotiin rikos- ja prosessioikeuden tutkijoiden yhteiset kahvit pie-

nessä kirjastohuoneessamme. Prosessualistit olivat paikalla vähintään yhtä 

säännöllisesti kuin rikosoikeuden tutkijat, joihin itse kuuluin.

Erkki Havansi oli itseoikeutettu johtotähti. Kollegoihin hän suhtautui 

lämmöllä ja ymmärryksellä. Tarina kuitenkin kertoi, että nuorempana hän 

oli ollut erittäin määrätietoinen uranrakentaja. Shakkimestarin tarkkuudel-

la hän analysoi erilaisia sivullissuhteita ja etuoikeusjärjestyksiä. Kuuleman 

mukaan Havansin tasaisesti nakuttava kirjoituskone oli aikanaan herättä-

nyt ansaittua pelkoa ja kunnioitusta käytävän muissa huoneissa. Yksi, eh-

kä toinenkin oli joutunut tuota päivittäin kuunnellessaan turvautumaan 

ammattiapuun.

Auskultointiaikana soitin kerran Havansille kysyäkseni neuvoa yhdessä 

hankalassa kiinnitysasiassa. Vantaan lentokenttäalueella oli paljon vuokra-

maille rakennettuja rakennuksia ja vuosien saatossa vuokramaat toisinaan 

laajenivat ja sitten rakennuksetkin perässä, jonkinlaisia halleja kun ne usein 

olivat. Jouduin erään kerran kiinteistötuomarina miettimään, uskallanko 

vahvistaa kiinnitykset haetusti, kun ymmärsin, että täytäntöönpanoon jou-

duttaessa realisoinnissa voisi tulla omituisia tilanteita, kun oikeudet ja raken-

nukset oli eri aikoina määritelty hiukan eri tavoin. Eräältä asiaa tuntevalta 

maa- ja vesioikeuden professoritason asiantuntijalta sain neuvon, että mi-

tään ongelmaa ei ole, kyllä kiinnitys voidaan vahvistaa. En kuitenkaan tähän 

neuvoon luottanut, vaan halusin kuulla Erkin näkemyksen. Se olikin selvä: 

älä missään nimessä vahvista! Tätä tietysti noudatin.

Noissa kiinteistöissä oli kyse isoista rahoista ja veikkaanpa että näin sääs-

tettiin yksi iso sotku. Hakija ei tietenkään ollut ihan tyytyväinen, kun järjestely 

purettiin ja rakennettiin parempi tilalle. Mutta kyllä hänkin oivalsi, että näin 

oli parempi. Jos opiskeluaikana en vielä ihan ymmärtänyt täytäntöönpano-

oikeuden merkitystä, käytännön kautta tuo oppi tuli hyvin perille. Hienot-

kaan aineellisen oikeuden rakennelmat eivät auta, jos kiistatilanteessa ne 

eivät kestä raadollista happotestiä.

Ehkä tähän väliin sopii kertoa toinenkin anekdootti. Oma akateeminen 

urani oli nosteessa sen vuoksi, että Fränden siirtyminen pois Vaasan juris-

tikoulutuksessa olleesta tehtävästä hänen saatuaan Träskmanilta vapautu-

neen professuurin avasi itselleni tien tähän Vaasan vastuuprofessorin tehtä-

vään. Alkuvuosina tehtävä oli rikos- ja prosessioikeuden apulaisprofessuuri, 

ja tulin ensimmäisen kerran sitä hoitamaan sijaisena vuonna 1996. Tuohon 
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aikaan oli tavanomaista, että tehtävämääräykset olivat lyhyitä. Vuoden 1999 

maissa tehtävää kuitenkin ryhdyttiin täyttämään kaksikielisenä viisivuotise-

na oikeustieteen professuurina. Hakijan tuli osoittaa pätevyyttä vähintään 

kahdella oikeudenalalla. Oma tutkimustoimintani oli vahvasti rikosoikeuden 

puolelta, joten jouduin pohtimaan, miten ratkaisisin tämän kysymyksen. Tai-

sin olla jotenkin kiireinen, sillä vasta hakuajan päättymisen tietämillä ryhdyn 

toden teolla töihin. Päätin, että kirjoittaisin prosessioikeudellisen artikkelin, 

jotta varmistaisin, ettei minua sivuuteta haussa tämän puutteen vuoksi.

Kun aloitin työskentelyn, haun umpeutumiseen oli enää 24 tuntia aikaa. 

Luin ensin kiireesti sen mitä sain käsiini syytesidonnaisuudesta ja syytteen 

muuttamisesta. Tutkin ja kirjoitin Porthaniassa työhuoneellani yön läpi, ja 

aamukahvilla oli viimein selvää, että urakka tulisi onnistumaan. Näin kävikin. 

Sain artikkelin myös julkaistuksi Lakimies-lehdessä. Tulin lopulta valituksi 

sanottuun määräaikaiseen professuuriin, sillä pahimmat kilpakumppanini 

kompastuivat varsin korkealle asetettuun kielitaitovaatimukseen. Itse olin 

Vaasan vuosinani tottunut ruotsin kielen käyttämiseen. Vuosia myöhemmin 

törmäsin Vaasan junassa valtionsyyttäjä Pekka Koposeen, joka oli sittemmin 

väitellyt vastaavasta tematiikasta. Yllätykseni oli suuri, kun hän mainitsi ar-

tikkelini olleen hänelle tärkeä tutkimustyönsä kannalta. Tarinan opetuksia 

voi nähdä useita. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Pakko on paras inspi-

raation lähde. Niin tai näin, aihepiiri todellakin oli kiinnostava.

Prosessioikeudelliset kysymykset ovat kulkeneet mukanani eri tavoin oi-

keastaan koko urani ajan. Näyttöön ja todistusoikeuteen liittyvät kysymykset 

tulivat tutuiksi kun sain nuorena tutkijana paljon keskustella rikosoikeuden 

assistentin Jaakko Jonkan kanssa. Hän laati väitöskirjaa syytekynnyksestä ja 

liikkui todistelun ja todennäköisyyksien maailmassa. Olin filosofian opinnois-

sa käynyt professori Ilkka Niiniluodon luennot todennäköisyyden filosofiasta 

ja tunsin hiukan todennäköisyysteoriaa. Muutamaa vuotta myöhemmin sain 

palata näihin aiheisiin, kun yliopistolla järjestettiin keskustelutilaisuus Min-

na Hatakan (sittemmin Gräns) saksankielisen väitöskirjan pohjalta. Minua 

oli saksan taitoisena pyydetty opponentiksi luultavasti tietämättä, että tun-

sin hiukan myös tuota teoriaa. Hatakka oli Hannu Tapani Klamin oppilaita, 

ja Klami oli itsekin kiinnostunut aihepiiristä. Hatakka kehitteli työssään sitä, 

miten väärän päätöksen riski näkyisi näyttövaatimuksissa. Klami oli itsekin 

tilaisuudessa paikalla, eikä hermostunut lainkaan hiukan kriittisistä oppo-

nentin huomioistani. Tämän tilaisuuden myötä itselleni syntyi tietyllä tapaa 
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kollegiaalinen suhde Klamiin. Tuota ennen hän ei käytävällä juuri hidastanut 

vauhtiaan, jos tulimme vastakkain.

Markku Fredmanin puolustusta rikosoikeudenkäynnissä käsitelleen toh-

torinväitöksen yhteydessä tuli erikoinen tunne siitä, että Fredman tarkastelee 

kutakuinkin sitä samaa ajanjaksoa, jota itsekin olen edellä käsitellyt. Hänellä 

oli voimakkaasti tekijän näkökulma, olihan hän saanut toimia asianajajana jo 

1980-luvun lopulta lähtien. Edustamme samaa sukupolvea ja olin seurannut 

Markun tekemisiä alusta lähtien.

Dekaaniaikanani sain tarkastella prosessioikeutta toisesta näkökulmas-

ta. Prosessioikeuden sukupolvenvaihdos oli jyrkkä, kun sekä Juha Lappa-

lainen että Erkki Havansi poistuivat eläkkeelle Porthaniasta, eikä näitä suu-

ria saappaita noin vain voitu täyttää. Tiedekunta ja koko yliopisto oli lisäksi 

kroonisessa rahapulassa, joten jokaista rekrytointia oli tarkkaan harkittava. 

Yliopistouudistus oli vedenjakaja siinä mielessä, että virkamaailmassa virat 

olivat pysyviä ja yleensä virkanimikkeet pysyivät koko lailla vakiintuneina. 

Yliopistouudistuksen myötä siirryttiin työsuhteisiin, ja ajatuksena oli, että 

tehtäviä voitiin kohdentaa tarvittaessa uudellakin tavalla.

Prosessioikeuden kohdalla henkilöstösuunnittelu oli tavallistakin hanka-

lampaa. Oppiaine oli laajentunut, kuten edellä mainittiin, kattamaan myös 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja maksukyvyttömyysoikeuden. Risto Koulu 

oli näihin perehtynyt. Heidi Lindfors antoi hänelle tukeaan minkä kerkesi. 

Mutta perinteinen prosessioikeuden tutkimus ja opetuskin olivat jäämässä 

vähäisiksi.

Suuren tammen alla ei kasva mitään, sanotaan. Erkki Havansilla ja Juha 

Lappalaisella ei ollut ollut kovin paljon tieteellistä jälkikasvua. Tatu Leppä-

nen kuului harvoihin huippuihin, joka väitteli siviiliprosessioikeudesta, mut-

ta hän siirtyi käytännön työelämään. Se sujuikin niin hyvin, ettei voinut toi-

voa hänen enää yliopistolle palaavan. Toinen lahjakas väitöskirjantekijä oli 

Asko Välimaa, joka oli erityisen kiinnostunut muutoksenhaun kysymyksistä. 

Hänkin siirtyi yliopistolta toisiin tehtäviin jo lisensiaatintutkinnon suoritet-

tuaan, eikä tohtorin tutkinnon puuttuminen ole tuntunut uraa oikeusminis-

teriössä ja tuomioistuinlaitoksessa haittaavan. Presidenttejä ovat kumpikin.

Yliopiston näkökulmasta lahjakkaiden tohtoreiden puute oli ongelma. Jo-

hanna Niemi oli avuksi, mutta hän siirtyi professoriksi Turun tiedekuntaan. 

Johanna oli gender-tutkimuksen uranuurtajia ja vaikutti olennaisesti siihen, 

että esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan kysymykset otettiin esille niin 
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aineellisen rikosoikeuden kuin rikosprosessioikeuden tutkimuksessa. Heidi 

Lindfors oli toinen pitkän linjan vaikuttaja, joka toi tietoisuuteen esimerkik-

si eurooppalaisen prosessioikeuden kysymyksiä. Heidi panosti myös ope-

tukseen suurella sydämellä. Dekaanin korviin kantautui kuitenkin viestejä 

kentältä siitä, ettei tiedekunta huolehtinut riittävän hyvin prosessioikeuden 

perinteisen ydinalueen koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Tieteellisen jälkikasvun turvaaminen on pitkäjänteistä puuhaa, ja hyvän 

tutkijan kasvattamiseen – jos näin voi edes sanoa, sillä jokainen toki kasvaa 

ihan itse ja omista lähtökohdistaan – voi kulua viidestä kymmeneen vuotta. 

Jos asiaan herätään vasta, kun tarve on ajankohtainen, ollaan pahasti myö-

hässä. Prosessioikeuden tilanne muistutti hiukan työoikeuden vastaavaa. 

Jupinaa kuului sitä, ettei professuuria laitettu heti hakuun, mutta ongelma 

oli siinä, ettei ollut selvää, onko edes yhtään potentiaalista kelpoisuusehdot 

täyttävää hakijaa.

Prosessioikeuden osalta tilanne ratkesi siihen, että saimme rekrytoiduksi 

Lapin yliopistosta professori Tuula Linnan, joka hänkin tuli alunperin pro-

sessioikeuden ydinalueiden ulkopuolelta, mutta Linna oli Lapin vuosinaan 

merkittävästi laajentanut asiantuntemustaan ja pärjäsi hyvin myös perin-

teisillä prosessioikeuden osa-alueilla. Tuula Linna oli tehnyt merkittävän 

uran oikeusministeriössä lainvalmistelijana, mutta pyrki ja pääsi takaisin 

yliopistolle. Hän edustaakin hienoa esimerkkiä siitä, kuinka tutkijankin työ-

urat voivat risteillä ja kuinka monipuolisesta käytännön osaamisesta voi olla 

merkittävää hyötyä. Yliopisto ei voi pärjätä, jollei sillä ole vetovoimaa. Tässä 

tapauksessa sitä oli. Tuula Linna oli tunnettu myös innostavista luennois-

taan ja ennakkoluulottomista opetuskokeiluistaan. Tuula Linnan aloitettua 

tehtävässään kritiikki vaimeni.

Käytännön oikeuselämän huipulta tuli toki muutamaan otteeseen huo-

lenilmauksia sen suhteen, miten oikeustiede oli kehittymässä. Toisinaan ko-

ettiin, että lainopin asema oli heikentynyt liiaksi. Itse en näin kokenut. Oike-

ustiede oli monipuolistunut. Myös prosessioikeuden tutkimuksessa tarvittiin 

entistä monipuolisempaa otetta. Esimerkiksi vaihtoehtoisen riidanratkai-

sun ja oikeuden digitalisaation kysymykset toivat kokonaan uudentyyppisiä 

kysymyksiä.

Jotakin prosessioikeuden tutkimuksen elinvoimasta ja uusiutumiskyvys-

tä kertoo se, että kun tiedekunnassa vuonna 2016 aloitti Legal Tech Lab, sen 

toiminnassa prosessuaalisilla kysymyksillä, kuten oikeuksiin pääsyllä, oli kes-
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keinen merkitys. On myös syytä mainita, että Tuula Linna on aktiivisesti edis-

tänyt prosessioikeuden tutkimusta kytkemällä prosessioikeutta kestävään 

kehitykseen ja korostamalla palvelumuotoilun merkitystä.

Olen kokenut etuoikeudeksi saada työskennellä jokseenkin koko työurani 

Porthanian rikos- ja prosessioikeuden työyhteisössä. Porthania on arkkitehti 

Aarne Ervin varhainen kokeellinen luomus, jossa hän koetti luoda uuden-

laisen yliopiston rakennuksen, sellaisen missä olisi paljon pieniä työhuonei-

ta, joissa ahkerat pikku muurahaiset säätyyn ja arvomerkkeihin katsomassa 

työskentelevät isojen ja pienten asioiden parissa, yhteiseksi hyväksi. Meidän 

käytävämme on ollut juuri sellainen. Aarne Ervi kuului niihin suuriin, joka 

halusi suunnitella kaiken, valaisimia ja huonekaluja myöten. Tuntuu hyvältä, 

että Viggo Wallensköld ikuisti Erkin mietteissään omalla käytävällään, Ervin 

sohvalla. Harvoin on teos esillä oikeastaan juuri sillä paikalla, jossa kohdet-

ta maalauksen mukaan katsotaan. Näin Erkki on meille edelleen läsnä, lem-

peästi, perinteisin keinoin, ilman lisättyä todellisuutta. Kaikki on hyvin.

Tuntuu etuoikeudelta, että on saanut elää ja kokea prosessioikeuden mo-

nia kehitysvaiheista, piirteitä ja todellisuuksia. Vanhat ajat eivät palaa, ja hyvä 

niin. Toivon kuitenkin, ettei kaikki taika prosessioikeudesta ja tuomioistuin-

menettelyistä katoaisi. Joka vuosi uudet opiskelijat tulevat yliopistoille uteli-

aina oppimaan siitä, millaisin menettelyin oikeutta ja oikeudenmukaisuutta 

edistetään. Uskon, että heille pystytään tarjoamaan monipuolista, tutkimuk-

sen perustuvaa tietoa ja osaamista tästä kiehtovasta aihealueesta, jolla on 

merkitystä niin kauan kuin oikeudella yleensä on merkitystä.
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Ensin juristiksi

Täytin 18 vuotta 23.5.1990 eli samana päivänä kuin Euroopan ihmisoikeusso-

pimus tuli Suomessa valtionsisäisesti voimaan. Ajatus juristin ammatista, tai 

vielä vähemmän prosessioikeudesta, ei tuona syntymäpäivänä varmasti edes 

pälkähtänyt mieleeni. Oikeustieteelliseen hakeminen oli kuitenkin noussut 

esille lukion 2. vuosiluokalla muutaman luokkakaverini ajatuksena, ja mi-

näkin päätin lähteä sitä koittamaan seuraavana abiturienttikeväänä. Selitte-

lyksihän tämä heti menee, mutta ensimmäinen yritys oli parhaimmillaankin 

”tunnusteleva”. Olin näet aloittanut varusmiespalveluksen Utin laskuvarjo-

jääkärikomppaniassa toukokuussa 1991 ja tupaolosuhteissa sain aikaiseksi 

lukea sisäänpääsyaineiston peräti melkein yhden kerran. Kotiutumisen jäl-

keen seuraavan vuoden maaliskuussa sisäänpääsy-yritys oli jo vakavampi 

ja tuolloin onnisti.

Oma polkuni juristiksi alkoi näin syksyllä 1992. Valintani kohdistui edel-

lisenä vuonna aloittaneeseen Vaasan yksikköön, jonka ruotsinkieliseen ope-

tukseen joensuulaispoika lähti lukioruotsin pohjalta. Ensimmäisiä tunnolli-

sen oikeustieteen ylioppilaan tehtäviä oli tutustua – siihen maailmaan aikaan 

vielä – paperille painetun opinto-oppaan kurssivaatimuksiin. Prosessioikeus 

erottui oitis vaatimiensa opintoviikkojensa isolla määrällä ja siinä, että sen 

tenttimiseen ei ollut mitään asiaa ennen monen muun tentin edeltävää suo-

rittamista. Ennakkoaavisteluissa aineeseen ehkä kohdistui pientä pelkoakin.

Prosessioikeus tai toinen itselleni läheiseksi tullut oikeudenala, perus- ja 

ihmisoikeusjuridiikka, eivät olleet päällimmäisinä mielessä. Osasyynä tähän 

oli ehkä se, että tuohon aikaan ihmisoikeusjuridiikka tai EU-oikeus eivät vie-

lä näkyneet juuri mitenkään osana oikeustieteellisen tutkinnon vaatimuksia. 

Sysäyksiä prosessioikeuteen tuli kyllä pian kiitos Vaasan opetuksesta tuolloin 

vastanneen Dan Fränden. Opintojen puolivälin jälkeen opetus siirtyi Hel-

sinkiin ja siltä ajalta löydän opintokirjastani Danin hyväksytyiksi kuittaamat 

”aktiiviset oikeustapausharjoitukset” ja vähän myöhemmin lainkäytön prose-
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minaarin. Petrasin prosessioikeuden aineopintojen hyvät tiedot -arvosanasta 

syventävissä opinnoissa, jossa ”muuttuva rikosprosessi” kokonaisuus meni 

jo erinomaisesti. Muistelen, että myös tutkielmani aiheen (asiantuntijatodis-

telu) nappasin Danin antamalta esimerkkilistalta.

Lisensiaatintyö ja auskultointi 
rikosprosessiuudistuksen aattona

Valmistuin nopeasti ja sain OTK:n paperit runsaassa kolmessa vuodessa 

24.11.1995. Porthanian tutkijaympäristöön minulla oli onni päästä jo kolmi-

sen viikkoa aikaisemmin, kun Dan oli pyytänyt minut tutkimusavustajak-

seen. Jatko-opinnot tulivat tässä vaiheessa luonnollisesti ajankohtaisiksi ja 

prosessioikeus oli jo itsestään selvä valinta. Pian pääsin myös vuodeksi as-

sistentiksi oikeustieteen laitokselle ja vieläpä niin, että sain koko ajan olla 

fyysisesti Porthanian tiloissa. Vastavalmistunut juristinoviisi oli ehkä vähän 

ihmeissään siitä, että mihinkä tässä on oikein jouduttu eli päästy – oikeas-

taan ilman mitään omaa suunnitelmaa, olosuhteiden eli Danin ohjaamana.

Rikos- ja prosessioikeuden ja oikeuden yleistieteiden laitoksen iltapäi-

väkahvikeskusteluiden ilmapiiri ja keskustelun taso oli huikea. Muistelen, 

että lähes aina keskustelu käsitteli jotain nimenomaan tutkimuksellista tai 

ainakin ajankohtaista oikeudellista aihetta, vaikka tietysti ”löysempääkin” 

puhetta oli. Akateeminen keskustelu avautui parhaimmillaan. Nuori tutki-

janalku saattoi oppia melkoisesti pelkästään kahvia siemailemalla ja pitä-

mällä korvat auki.

Prosessioikeudelle ja muutenkin oikeustieteelliselle tutkimukselle tuo 

aikakausi oli antoisa. Paitsi että ihmisoikeusoikeusjuridiikka alkoi voimis-

taa vaikutustaan eri aloilla, myös EU-oikeus alkoi tulla vastaan, näin myös 

prosessioikeudessa. Kansallisesti 1990-luvulla tehtiin merkittäviä muutok-

sia oikeudenkäyntimenettelyihin siviili- ja rikosprosessin puolella sekä esi-

tutkinta- ja pakkokeinolainsäädännössä. Poliisilaki uudistui vuonna 1995 ja 

pakkokeinolakiin säädettiin uusia vahvasti perus- ja ihmisoikeuksien piiriin 

puuttuvia pakkokeinoja. Assistenttiaikana tartuin viimeksi mainittuun ja tein 

lisensiaatintutkimuksen Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu ri-

kosprosessissa (1997). Aihepiiri oli tuolloin uusi ja vähän tutkittu ja aiheen 

uutuus, näin itse arvelen, olikin lisensiaatintyöni varsinainen ansio, jos siinä 

sellaisia oli. OTL:n paperit sain kesäkuussa 1997.



225

Tutkimusta laillisuus valvonnan lomassa

Laitoksella assistenttina tuolloin toiminut Jaakko Rautio esitti tutkimuk-

sesta erinomaisia ja ansaitun kriittisiä huomioita. Ne hyödyttivät suuresti 

lisensiaatintutkimuksen pohjalta julkaistun kaupallisen teoksen Salaiset 

pakkokeinot (1997) laatua. Viimeistelin kirjaa Joensuusta käsin, jossa aloi-

tin auskultoinnin parisen kuukautta lisensiaatintyön hyväksynnän jälkeen. 

Tässä kohdin entisenä joensuulaisena toivon sallittavan loppukappaleen 

mittainen pieni sivuekskursio. Matti Tolvanen oli tuolloin käräjäoikeuden 

naapurirakennuksessa sijainneen syyttäjänviraston johtava syyttäjä; minun 

istuntopäivilleni hän ei muistaakseni kuitenkaan sattunut. Tuolloin Joensuun 

käräjäoikeus, oikeus- ja poliisitalo, sijaitsi keskustan keltatiilisessä hienona 

pidetyssä rakennuksessa, joka sittemmin purettiin käsittääkseni terveydelle 

vaarallisena. Tilalla on nyt useita asuinkerrostaloja ja Itä-Suomen käräjäoi-

keus on saanut nykyaikaiset toimitilat vähän keskustan ulkopuolelta. Näihin 

uusiin tiloihin pääsin tutustumaan paljon myöhemmin vieraillessani vuon-

na 2018 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudes-

sa yhdistyksen Joensuun osaston juhlaseminaariinsa kutsumana puhuja-

na. Samalle matkalle mahtui luennointi myös Itä-Suomen yliopistolla. Itse 

aikanaan oikeustieteellisen pääsykokeisiin yliopiston kirjaston lukusalissa 

lukiessani en osannut moisia asioita aavistaa, enkä sitäkään, että sittemmin 

Joensuu tulisi liittymään oikeustieteellistä tutkinto-opetusta tarjoavien yli-

opistokaupunkien joukkoon.

Auskultointiaikanani silloisen Joensuun käräjäoikeuden notaarina töitä 

teettivät erityisesti maakaariuudistuksen siirtymäajan lainhuuto- ja kiinni-

tysasiat. Niitä riitti koko vuodeksi ja jopa siinä määrin, että siirtymäajan lop-

pupuolella myös käräjätuomarit otettiin mukaan ruuhkan purkuun. Myö-

hemmin kuulin, että tästä oli aiheutunut joitain ongelmia eli ylimääräisiä 

muutoksenhakuja tai muita korjausliikkeitä. Auskultoinnin yleisjuridisen op-

pisisällön kannalta on sääli, että kiinteistöasioiden hoitamisen edellyttämää 

mm. perhe-, yritys- ja kunnallisoikeudellista kokemusta ei vastaavasti enää 

kerry notaarin tehtävistä, vaikka kiinteistöasioiden myöhemmin tehdylle siir-

tämiselle Maanmittauslaitokselle sinänsä hyvät perusteet olikin. Erityisesti 

mieleen on jäänyt eräs lainhuutoasia, jossa apuvälineenä jouduin kynällä 

pienellä präntillä pipertämään A3-arkin täyttäneen sukuhaarataulukon – lo-

pulta jutussa jouduttiin kuitenkin turvautumaan kuulutuslainhuutoon, kun 

yrityksistä huolimatta yhden ulkomaille kadonneen henkilön tietoja ei vain 

saatu. Esimerkki lähinnä alleviivaa perusteita kiinteistöasioiden pois kärä-
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jäoikeuksilta siirtämiselle; eihän sen varsinaisesti voi sanoa kuuluneen lain-

käytön ydintehtäviin.

Prosessualistille käräjäoikeustyöskentelyssä olikin ensi sijassa kyse var-

sinaisista oikeudenkäyntiasioista. Moni asioista oli toki ”vain” summaarisia 

riita-asioita, mutta kyse oli myös tuomitsemistoiminnasta ammattituoma-

reiden rinnalla ja jonkin ajan päästä myös itsenäisestä tuomaroinnista pu-

heenjohtajana lautamieskokoonpanossa ja yhden tuomarin kokoonpanossa.

Notaarien kelpoisuus käsitellä monenlaisia juttuja oli tuolloin huomat-

tavasti nykyistä laajempi. Notaarit olivat halpaa tuomarityövoimaa ja sitä 

myös käytettiin. Valehtelisin, jos sanoisin, ettei tuomiovallan sälyttäminen 

näin suuressa määrin vastavalmistuneelle juristeille olisi hirvittänyt. Mutta 

järjestelmä oli tuolloin tuollainen, ja notaarihan tietysti istui ne jutut, jotka 

hänelle jaettiin. Minulla ei sentään ole kokemuksia aikaisemmasta nimis-

miesjärjestelmästä, jossa kokematon kesälomasijainen käytti sellaisia toimi-

valtuuksia, jotka eivät nykymittapuilla tulisi mitenkään kyseeseen. Oikeus-

turvavaatimukset ovat nyttemmin, onneksi, aivan eri tasolla.

Elokuussa 1997 alkanut notaarivuosi oli otollinen aika auskultoida. Muu-

tama vuosi aikaisemmin tehdyssä alioikeusuudistuksessa suullis-pöytäkirjal-

lisesta prosessista oli tehty iso harppaus suullisuutta, välittömyyttä ja keski-

tystä korostavaan oikeudenkäyntimenettelyyn – aihe, jota koskeviin lukuisiin 

keskusteluihin Porthaniassa olin päässyt osalliseksi, ja joka nyt näyttäytyi 

käytännön toimintana. Edelleen, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa tuli 

voimaan kaksi kuukautta auskultointini aloittamisesta eli 1.10.1997. Samalla 

muutettiin olennaisesti myös todistelua koskevaa OK 17 lukua. Pääkäsitte-

lyn periaatteet, tuomarin, syyttäjän ja asiamiesten roolin muutokset ja to-

distelumenettelyn uudistukset olivat kaikki vahvasti esillä käräjäoikeuden 

arkipäivässä.

Väitöskirjatutkijaksi – ja heti  
yhteys myös laillisuusvalvontaan

Notaarivuottani aloittaessani minulla ei ole ollut – edelleenkään – sen kum-

mempia uran jatkoa koskevia suunnitelmia. Kyllähän Dan oli kannustanut 

väitöskirjatyöhön ja ajatus kiinnosti, mutta mitään tietoa ei ollut, olisiko 

se oikeasti mahdollista, kun virkaa ei ollut odotettavissa tai hämärästikään 

näköpiirissä. Ratkaisevan ja yllätyksenä tulleen puhelinsoiton sain kesken 



227

Tutkimusta laillisuus valvonnan lomassa

ihan tavallisen työpäivän professori Erkki Havansilta. Hän vinkkasi vuoden 

1999 alussa aloittavasta tutkijakoulusta Oikeus muuttuvassa yhteiskunnas-

sa (OMY) – jossa kuulemma olisi hyvä olla myös prosessioikeuden alan 

hakijoita.

Tuo lyhyt puhelinsoitto muutti siihen asti vain epämääräisen ajatuksen 

oikeustieteellisen tutkimuksen jatkamisesta realistiseksi mahdollisuudeksi. 

Päätin hakea ja sitä varten tietysti piti alkaa hahmotella tutkimussuunnitel-

maa. Perusvalinnan tein siinä, että pysyisin todistusoikeuden alalla. Hou-

kutteleva ajatus oli jatkaa salaisten pakkokeinojen parissa; tutkittavia ky-

symyksiä olisi ollut runsaasti. Kuitenkin käräjätyö uusine prosessuaalisine 

sääntöineen ja todistelumenettelyineen tuntui vielä kiinnostavammalta, ja 

aloitinkin hahmotella väitöskirjadispositiota todistajankuulustelun menet-

telykysymyksistä. Prosessioikeuden professorikunta oli pitänyt hyvin huolta 

mm. prosessuaalisten yleisesitysten kautta uuden prosessin kokonaiskuvasta, 

todistelumenettelyn perusteet mukaan luettuna. Oikeustieteellisessä tutki-

muksessamme tuntui kuitenkin olevan sijaa henkilötodistelun suorittamis-

ta seikkaperäisemmin käsittelevälle näkökulmalle, ja siitä lähdin liikkeelle.

OMY:n sisäänpääsyhaastattelusta muistan lähinnä kysymyksen, että 

olenko tekemässä tirkkoslaista tuomarikeskeistä tutkimusta; siitä en katso-

nut olevan kyse, vaan oikeudenkäynnin osallisten vaihtelevista näkökulmista 

ja erilaisista tehtävistä todistelussa. Jossain vaiheessa ennen auskultointini 

päättymistä heinäkuussa 1998, ilmeisesti alkukesällä, sain mieltä huojentavan 

tiedon tutkijakouluun hyväksymisestä. Edessä oli paluumuutto Helsinkiin. 

Lomat jäivät pitämättä ja väitöskirjan teossa pääsin alkuun heti elokuussa, 

sain nimittäin tutkijakoulua edeltäväksi neljäksi kuukaudeksi assistentuuri-

pätkän välittömästi auskultoinnin päätyttyä.

Tämä siirtymävaiheen nelikuukautiseksi tarkoitettu jakso typistyi kuiten-

kin puoleen, kun yllättäen marraskuun 1998 alussa istuinkin eduskunnan 

oikeusasiamiehen kanslian työhuoneessa päätoimisena esittelijänä, lyhyellä 

kahden kuukauden jaksolla. Miksikö näin? Ei siksi, että assistentuuri olisi 

heti alkanut tympiä, tai että laillisuusvalvonta olisi mitenkään ollut tätä en-

nen mielessäni työpaikkana. Kyse oli siitä, että Jaakko Jonkka oli aloittanut 

eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä vuoden 1998 alussa, ja hän tiedus-

teli Danin kautta määräaikaista esittelijää ruuhkapurkuavuksi laillisuusval-

vontaan. Eli jälleen Dan Frände oli avainhenkilö työurani muotoutumisessa, 

ja toinen todistusoikeuden huippututkija, Jaakko Jonkka, vastaavalla taval-
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la nyt ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa tukenani – palaan tähän vielä 

jäljempänä.

Väitöskirjatutkijana aloitin näin hieman kaksilla rattailla, ja itse asias-

sa jatkoin esittelijänä, nyt kylläkin enää sivutoimisesti, vielä runsaat kaksi 

vuotta eli yli puolet tutkijakouluajastani. Tein esittelytehtäviä iltaisin ja vii-

konloppuisin. Oikeusasiamiehen kansliassa, joka silloin sijaitsi eduskunnan 

kirjaston yläpuolella kaarevassa C-talossa, kävin viikon-kahden välein pii-

pahtamassa juttupalaverissa ja samalla palauttamassa ja noutamassa, alle-

kirjoittamassa, kopioimassa ja arkistoimassa asiakirjoja. Tämä oli siis etätyö-

yhteyksiä ja sähköistä asianhallintaa edeltävää työelämää.

Prosessioikeuden tutkijan tehtävä oli ilman muuta päätyöni runsaat neljä 

vuotta, mutta nuorena energiaa ja intoa riitti hyvin myös sivutyölle – joka oli 

asiallisesti hyvin kiinnostava ja josta saatu lisätulo, tuntilaskutusta vastaan, 

tutkijakoulun maksamaan palkan päälle ei toki ollut merkityksetön asia se-

kään. Todettakoon, että tämäkin asia, siis sivutoiminen esittely laillisuusval-

vonnassa, on ollut jo pidemmän aikaa historiaan jäänyt menettely. Nykyään 

esittelytehtävät ovat aina päätoimisia ja, sanoisinko, ammattimaisempia.

Väitöskirjan tekemistä OMY:ssä

Oikeustieteellisen jatkotutkimuksen organisointi tutkijakoulumuodossa oli 

tuolloin vielä uusi asia; OMY oli vasta toinen tutkijakoulu alallamme. Tut-

kijakoulu oli valtakunnallinen. Sen rehtoreina toimivat Ari-Matti Nuutila ja 

Juha Karhu (tuolloin: Pöyhönen). OMY oli nuorelle tutkijalle suorastaan lot-

tovoitto. Kyse oli täysipäiväisestä neljävuotisesta eläkettä kerryttävänä palk-

kana maksettavasta rahoituksesta, minkä lisäksi tutkijakouluun valitut saivat 

”täyden ylläpidon” kotiyliopistoistaan, ts. työhuoneen kaikkine varusteineen, 

työterveyshuollon ja kaikki muutkin yliopiston henkilöstölleen tarjoamat 

palvelut kuten liikuntapalvelut (salibandy, kuntosali) – ja tietysti koko aka-

teemisen maailman yleispuitteet, keskeisimmin päivittäisen tutkijaympä-

ristön vaikutteet. Mitään muita virkavelvollisuuksia kuin oman väitöskirjan 

tekeminen ei ollut, ei siis esim. opetusvelvoitteita.

Aivan olennaista OMY:ssä olivat sen puitteissa järjestetyt lukuisat seminaa-

rit, joissa käsiteltiin paitsi tutkimuksen metodisia kysymyksiä, tietysti myös eri 

tutkijoiden tutkimusaiheita. Tapaamisilla oli myös valtava sosiaalinen merkitys, 

uskoisin että itse kullekin tutkijakoululaisista ja myös tapahtumiin osallistuvil-
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le muille tutkijoille. Omasta puolestani voin vain olla äärimmäisen kiitollinen 

kaikista OMY-vuosistani, jotka sain viettää hienojen kollegoiden ja ystävien 

parissa. Niinkin epäsosiaalinen ihminen kuin olenkin, muistelen lämmöllä 

ja toki myös asiaan kuuluvalla kaiholla tutkijakouluaikoja. Kyse ei ole vain sii-

tä, että aika kultaa muistot. Notorisesti tunnettu tosiasia on se, että erityisesti 

Suvianna Hakalehto (tuolloin: Hakalehto-Wainio) oli tutkijakoulun aikana, ja 

ilman muuta myös sen päättymisen jälkeen, primus motor monessa mukavas-

sa kokoontumisessa, joissa akateemisuuden ohella tärkeää on ollut ylipäätään 

yhdessäolo hyvän ruoan ja juoman ja hieman kepeämmän keskustelun parissa.

OMY:n avausseminaari järjestettiin alkuvuonna 1999 ruotsinlaivalla 

myrskyävässä säässä. Ulkopuolisena tarkkailijana risteilyllä mukana ollut 

Pekka Timonen kuunteli kunkin aloittelevan tutkijan tutkimussuunnitelman 

esittelyn ja ennusti sittemmin oikeaan osuen, että ensimmäisenä meistä 12:ta 

tulisi väittelemään Marcus Norrgård. Marcuksen tutkimussuunnitelma tosi-

aan nousi esiin poikkeuksellisen jäsentyneenä.

Helsingin yliopistossa kirjoilla olleet OMYläiset saivat työhuoneensa kan-

sainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI:n tiloista. OMY-kollegoiden 

huoneet olivat saman käytävän varrella, ja etäisyyttä rikos- ja prosessioike-

uden ja oikeuden yleistieteiden laitokselle tuli Porthanian leveyden verran, 

eli vain sen verran, että mitään haittaa jatkuvaan yhteydenpitoon laitoksen 

väkeen ja erityisesti prosessioikeusihmisiin ei syntynyt. Tutkijaidentiteetti-

ni pysyi ja vahvistui Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen kiinnittyvänä, 

mutta tutkijakoulu, jossa edustettuina oli oikeudenaloja ”laidasta laitaan” 

kaikista tiedekunnista, tuki ja laajensi oikeudellista ajatteluani.

Luulen, että OMY:n aikaan moni meistä koki, ja ainakin minä koin, juri-

disen ”ihmisoikeusherätyksen”. Usealla meistä oli omissa sinänsä erilaisis-

sa tutkimuksissamme esillä ainakin jossain määrin myös perus- ja ihmisoi-

keusjuridiikkaa, ja hankkeista käydyt keskustelut väistämättä nostivat esille 

sellaisia asioita kuin perusoikeuksien rajoitusedellytysten merkityksen, vai-

kutustavat ja ylipäätään perusoikeus- ja perustuslakiuudistuksen merkityk-

sen samoin kuin EIT:n oikeuskäytännön tärkeyden. Kokemuksia Euroopan 

neuvoston jäsenyydestä oli tuossa vaiheessa alkanut jo kertyä, ja vuoden 

1995 perusoikeusuudistus ja vuoden 2000 perustuslakiuudistus alleviivasivat 

kotoperäisten perusoikeuksienroolia. Tutkijakoulu avasi silmäni näkemään 

valtiosääntöisten ja ihmisoikeusjuridisten normien ja argumenttien läpäisy-

voiman ja relevanttiuden myös prosessioikeudessa.
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Perus- ja ihmisoikeuksien soveltaminen prosessioikeudellisten menet-

telysäännösten tulkinnassa ja systematisoinnissa ei ollut 2000-luvun alussa 

varsinaisesti valtavirtaa. Oli myös niin, että oman tutkimukseni nimenomai-

sena kohteena olevassa henkilötodistelussa ei ainakaan ensi katsannolla ollut 

nähtävissä kovin paljon sijaa tämän tyyppisille periaateluonteisille punnin-

noille. Näin erityisesti, jos puhutaan kuulustelustrategisista ja -taktisista kysy-

myksistä, joita paljon työssäni käsittelin. Tutkimussuunnitelmani kuitenkin 

eli ja perus- ja ihmisoikeuspohjalta se kehittyi erityisesti todistamis- ja hyö-

dyntämiskieltokysymyksissä. Näiden todistelurajoitteiden suuri painoarvo 

tutkimuksessani yllätti lopulta itsenikin. Lauri Hormian 1970-väitöskirja pois 

lukien suomalainen prosessioikeustutkimus ei ollut kohdistanut kovin suurta 

huomiota todistamiskieltoihin, samalla kun vapaan todistelun periaatteen 

merkitystä oli vakiintuneesti korostettu. Minun työssäni teema siitä, mitä ja 

miten henkilötodistajalta saa ja kannattaa kysyä asioita, yhdistettynä perus- 

ja ihmisoikeusmyönteiseen tulkintaan, johti lopulta varsin laajaan todista-

mis- ja hyödyntämiskieltoproblematiikan kehittelyyn.

Viimeksi mainittuun teemaan vaikuttivat myös saamani vaikutteet saksa-

laisesta todistusoikeudesta. Minulla oli tilaisuus olla kahtena peräkkäisenä 

vuotena noin kuukauden ajan Baijerissa Regensburgin ”betonibrutalistisella” 

yliopistolla tutkijavaihdossa. Tämän kontaktin järjesti professori Raimo Lah-

ti. Pääsimme näin hyvän OMY-kollegani Santtu Turusen kanssa koluamaan 

paikallisen tiedekunnan kirjastoa. Käytimme työajan tehokkaasti. Kirjasto 

oli auki arkisin 10.00–20.00, ja koko lailla tämän ajan käytimme lukusalissa 

ja kirjaston hyllyjen välissä. Kopiokoneeseen kului rahaa ja paljon aineis-

toa tulikin mukaan myöhemmin Suomessa luettavaksi. Saksassa tunnetusti 

on oikeustieteellistä tutkimusta suunnilleen kaikista kuviteltavissa olevista 

aiheista, ja kun saatoimme Santun kanssa tehostaa tiedonhakua myös pai-

kallisilta tiedekunnan yhteyshenkilöiltämme kysymällä, saimme melkoisen 

paljon hyvää aineistoa haaviin. Vapaa-ajalla saatoin nauttia Santun matka-

johtajuudesta ja laajasta kulttuuritietämyksestä viikonloppureissuillamme 

Euroopan eri kaupungeissa!

Koen, että väitöskirjallani on ollut merkitystä suomalaisen todistusoi-

keudellisen oikeustilan kehittymisessä. Olen itse ollut tuotokseen verraten 

tyytyväinen. Itsekriminointisuoja-termiä oli meillä joskus aikaisemminkin 

käytetty, mutta ehkäpä osaltaan väitöskirjani myötä käsite on tullut yleisem-

min tunnetuksi. Todistamis- ja hyödyntämiskieltoihin on myös kiinnitetty 
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enenevää huomiota, ja ehkä väitökselläni on tässäkin ollut oma merkityk-

sensä. Sitä, onko tutkimus jotenkin vaikuttanut siihen, miten henkilötodiste-

lussa käytännössä oikeussaleissa toimitaan, en tiedä. Yritin joka tapauksessa 

jäsentää ja esitellä eri verrokkimaissa hyvinä pidettyjä käytäntöjä ja oppeja 

hieman myös suomalaisen lainkäyttäjän ulottuville.

Väitöskirjatyölle on jossain vaiheessa vain pantava piste, vaikka periaat-

teessa tutkimusta voisi parannella ”loputtomiin”. Työnohjaajani Dan piti koh-

dallani juuri sopivan otteen siinä, että työ etenee ja valmistuu. Hän pyysi aika 

ajoin senhetkistä tekstiäni luettavaksi, ja antamansa rohkaisevan ja tutki-

musta edistävän palautteen turvin saatoin jättää käsikirjoitukseni esitarkas-

tukseen kolmantena vuonna siitä, kun olin aloittanut tekstin kirjoittamisen. 

Danin näkemys siitä, että käsikirjoitustekstin ensimmäisestä kokonaisversi-

osta kestää noin vuosi väitöspäivään, toteutui varsin tarkkaan.

Työotteeni oli alusta asti hyvin ”virkamiesmäinen”, tarkoittaen sitä, että 

tein töitä kurinalaisesti tyyliin kahdeksasta viiteen, mutta en oikeastaan lain-

kaan iltaisin enkä viikonloppuisin, jolloin en myöskään lukenut oikeudelli-

sia tekstejä (venäläisiä klassikoita ja liikuntaa harrastin sitäkin enemmän). 

Tutkimustyössä lähdeaineiston lukeminen ja oman tekstin kirjoittaminen 

limittäin, samoin oman tekstin vaiheittainen uusiksi kirjoittaminen on te-

hokas ja itselleni sopiva työtapa, en muunlaista osaisikaan. En siis ottanut 

asiakseni käyttää pitkiä aikoja lähdeaineiston lukemiseen jonkin suuremman 

tai syvemmän ymmärryksen saavuttamisen haavekuvat mielessä, vaan luin 

ja kirjoitin tekstiä tutkimussuunnitelman mukaan heti alusta lähtien, tutki-

muksen dispositiota matkan varrella justeeraten. Eli siis aloitin kirjoittamisen 

heti. Sen, että myöhempien elämän oppien myötä jonkin asian tekisi tai kir-

joittaisi toisin tai paremmin, ei pidä antaa omissa ajatuksissaan himmentää 

aikanaan tehdyn työn arvoa.

Väitöskirjan esipuheessa tavataan kiittää ja huomioida ihmisiä ja tahoja, 

jotka ovat edesauttaneet tutkimusta, ja näin minäkin tein. Se, mitä en riittä-

västi painottanut alkusanoissa, on se valtava vaiva, jonka esitarkastajat Antti 

Jokela, joka toimi myös vastaväittäjänä, ja Juha Lappalainen joutuivat työni 

kanssa näkemään ja tekemään. Työni oli aivan poskettoman ylipitkä ja hei-

dän urakkansa oli jo tästä syystä varsin kohtuuton. Kokemattomuuttani ja 

yli-innokkuuttani menin vielä pahentamaan asiaa sillä, että tein käsikirjoi-

tukseen yhä esitarkastusvaiheessa valtavan paljon muutoksia. Pitkälti syy 

tähän – mistä kuitenkin ennen kaikkea koen syvää kiitollisuutta – löytyy Juha 
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Lappalaisen suunnasta, joka panosti esitarkastukseen aivan poikkeuksellisen 

paljon. Kävimme Juhan kanssa koko esitarkastusnipun läpi kirjaimellisesti 

sivu sivulta noin kuukauden aikana liki joka työpäivä. Juhan huomioiden 

johdosta jatkoin sitten tekstin työstämistä, ja lopputuloksena oli tietysti mel-

koisesti kehittynyt versio siitä käsikirjoituksesta, jonka olin jättänyt tiedekun-

nalle esitarkastuslupaa haettaessa. Toki väitöskirjakäsikirjoituksia usein työs-

tetään ihan viime hetkeen asti, mutta luulen, että minun kohdallani tekstin 

”eläminen” niin suuressa määrin on väistämättä ollut vastaväittäjänä herras-

miesmäisesti toimineen Antti Jokelan kannalta vähintäänkin perin raskasta. 

Voin vain jälkikäteen tätä pahoitella, mutta samalla kiittää Anttia uudemman 

kerran hänen valtavasta paneutumisestaan esitarkastukseen ja vastaväittä-

jänä toimimisesta.

Väitöstilaisuuteni oli ystävänpäivänä 14.2.2003 Helsingin yliopiston pie-

nessä juhlasalissa. Sali oli koko lailla täynnä ja Antti Jokela veti tilaisuuden 

hienosti. Väitös meni pitkän kaavan mukaan, eli välissä oli kahvitauko. Mi-

kään taitava seuramies kun en ole, etukäteen olin stressannut enemmän il-

lan karonkasta, joka pidettiin taiteilijakoti Lallukan tiloissa Apollonkadulla. 

Asianajaja Markku Fredmanilta tuolloin lahjaksi saamani Amnestyn musta 

t-paita on minulla aktiivisessa käytössä edelleen tätä kirjoittaessani maalis-

kuussa 2021.

Post-doc -työuralle  
– laillisuusvalvontaa, ihmisoikeustuomioistuinta  
ja lisää laillisuusvalvontaa; prosessioikeutta  
vapaa-ajan harrasteena

Väittelyn jälkeen suuntasin takaisin tuttuun ja turvalliseen laillisuusvalvon-

taan. Jaakko Jonkka oli pari vuotta aikaisemmin siirtynyt apulaisoikeuskans-

leriksi, ja tällä kertaa minä käännyin hänen puoleensa. Kymmenen päivää 

väitöstilaisuuden jälkeen pääsin aloittamaan nuorempana oikeuskanslerin-

sihteerinä valtioneuvoston linnan arvokkaissa tiloissa.

Työtehtäväni käsittivät tuomioistuimiin ja poliisin kohdistuvien kante-

luiden esittelyä, tuttua työtä oikeusasiamiehen kanslian esittelykokemusten 

pohjalta. Laillisuusvalvontatyö poikkeaa olennaisesti tutkijan työstä, mutta 

prosessioikeuden oppeja voi aika ajoin luovasti hyödyntää myös kantelu-

ratkaisuiden perusteluissa. Toisin kuin oikeusasiamiehen kansliassa, jos-
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sa kaikki kolme ratkaisijaa ratkovat laillisuusvalvonta-asioita tasavertaisesti 

omilla tonteillaan, oikeuskanslerinvirastossa kanteluasioiden ratkaisijana 

toimii ensisijaisesti apulaisoikeuskansleri, ei siis oikeuskansleri itse. Näin 

pääsin suoraan yhteistyöhön Jonkan kanssa. Muistelen lämmöllä työsken-

telyä hänen kanssaan.

Kokemukseni oikeuskanslerinvirastosta jäivät lopulta vain vajaan kah-

deksan kuukauden mittaiseksi, vaikka toisin olisi(n) taas voinut luulla. Täysin 

yllättäen kävi niin, että siellä työskennellessäni Euroopan ihmisoikeustuo-

mioistuimen sihteeristö sattui hakemaan avustavaa suomalaista lakimiestä 

nimenomaan kohdennetusti laillisuusvalvonnan piiristä. Tällaistakaan täs-

mähakua ei EIT:n tehtäviin enää pitkään aikaan ole ollut olemassa, mutta 

vielä tuolloin vuonna 2003 näin saatettiin menetellä, ja satuin olemaan teh-

tävän kannalta juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hain ja tulin valituksi, 

ja muutin Ranskan Strasbourgiin lokakuussa 2003 vuoden mittaiselle pestille.

Mukaan Ranskaan otin kuitenkin myös prosessioikeudellisen hattuni, 

niin sanotusti. Professori Jyrki Virolainen oli nimittäin ottanut minuun yh-

teyttä väitöskirjani viimeistelyvaiheessa ja pyytänyt minua yhteistyökump-

paniksi kirjaan, jonka alun perin piti oleman Rikosprosessioikeus I -kirjan 

uusi painos. Sittemmin tarkoitukseksi tuli laatia rikosprosessin eri vaiheet 

kattava useampiosainen kirjasarja. Lopulta hanke konkretisoitui kahtena 

kirjana: Rikosprosessin perusteet (2003) ja Rikosprosessin osalliset (2004). 

Oma panokseni jäi ensimmäisessä kirjassa pieneksi, mutta jälkimmäiseen 

otin osaa jo täysipainoisesti. Myöhempiä rikosprosessin vaiheita koskevat 

osat jäivät kirjoittamatta.

Rikosprosessin osalliset -kirjan kirjoittaminen tapahtui osaltani EIT:n 

päätöiden jälkeen. Työpäivät EIT:ssä olivat pitkähköjä, keskimäärin aamuyh-

deksästä iltakuuteen–seitsemään. Loppuajan ja viikonloput käytin koko lailla 

kattavasti tutkimustyöhön, joka suorastaan imi mukaansa. Noin 11 kuukau-

den ajan työviikkoni pituus oli jatkuvasti noin 80–90 tuntia. Olin vasta vähän 

yli 30-vuotias ja energiaa riitti. Erityisesti kirjoittaessani epäillyn ja syytetyn 

oikeuksista ja puolustuksen järjestämisestä pystyin käyttämään samaa ai-

neistoa ja samoja oppeja, joita sovelsin päivät pitkät esitellessäni suomalaisia 

EIT-valitusasioita eteenpäin EIT:n sihteeristön rattaisiin. Flow oli kohdallaan.

Tälläkin kohtaa ajoitus sattui olemaan erinomainen. Tarkoitan sitä, että 

EIT:n sihteeristön tuolloisista kahdesta vakinaisesta lakimiehestä toinen oli 

hakeutunut eri tehtäviin EN:n sisällä, ja kahdelle määräaikaiselle lakimie-
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helle – joista toinen oli Monica Gullans – riitti tuolloin myös varteenotettavia 

asioita, ei siis vain komiteakokoonpanossa vastattavia tutkimatta jätettäviä 

asioita, kuten yleensä oli tilanne. Me määräaikaisetkin juristit saimme siis 

esitellä jopa oikeudenloukkauksen vahvistavaan tuomioon asti ja ylipäätään 

jaostokokoonpanoon meneviä asioita, mikä oli poikkeuksellista. Itse muiste-

len EIT-uraltani erityisesti eräitä sananvapaustuomioita (Selistö sekä Karhu-

vaara ja Iltalehti) ja tuomioistuimen riippumattomuutta koskevaa Pabla Ky v. 

Suomi -päätöstä. Toki pääsin olemaan mukana monessa muussakin kiinnos-

tavassa asiassa, ja opin valtavasti. (Ranskaa en sitä vastoin juuri oppinut, kun 

tosiaan melkein kaikki tolkullinen valveaika meni luku- ja kirjoitustöissä…)

EIT:n oikeuskäytäntö tulikin tuossa työssä haltuun aivan väistämättä sy-

vällisesti ja ajantasaisesti, ja useimpia saamiani oppeja pystyin hyödyntä-

mään Rikosprosessin osalliset -kirjassa ja sittemmin muissakin yhteyksissä. 

Samalla opin tuntemaan EIT:n sihteeristön työskentelytavat, joiden perus-

teellisuutta olen esitellyt yhdessä Jussi Pajuojan kanssa vuonna 2011 julkai-

semassamme kirjassa Ylin laillisuusvalvonta. Sivuhuomiona tässä kohdin 

voisin sanoa, että EIT:n sisäiseen prosessiin kuuluvat monitasoiset tarkis-

tukset, myös kaikkein yksinkertaisimmissa asioissa, antavat esikuvallisen 

käsityksen siitä, miten oikeussuojan laatu voidaan parhaimmillaan turvata. 

Jos tässä kohtaa ajatellaan suomalaisen oikeudenhoidon resurssitilannetta, 

mieli kääntyy väkisin surulliseksi.

Palatakseni vielä Rikosprosessin osalliset -kirjaan, sanoisin nyt sen suu-

remmin häpeilemättä, että erityisesti syyttömyysolettamaa, ne bis in idem 

-problematiikkaa sekä itsekriminointisuojaa koskeva esitys tuossa vuoden 

2004 kirjassa oli Suomessa aikaansa edellä. Näkemyksen tarpeesta ilmoit-

taa rikoksesta epäillylle tämän oikeuksista aktiivisesti esitimme jo kymmen-

kunta vuotta ennen tätä tarkoittavaa esitutkintalain uudistamista, ja eräiden 

KKO:n itsekriminointisuojaa koskevien ratkaisuiden kritiikki sisälsi samoja 

sävyjä kuin EIT:n vuonna 2009 antama Marttinen-tuomio, jonka seuraukse-

na KKO joutui purkamaan oman aikaisemman vuosikirjaratkaisunsa (KKO 

2009:27 – KKO 2009:80). Samoin huomiot kaksoisrangaistustematiikasta ja 

veronkorotusmenettelyn rikosprosessuaalisesta luonteesta olivat tuolloin 

vielä varsin uusia prosessioikeuskirjallisuudessamme. EIT:n oikeuskäytäntö 

näissä teemoissa oli juuri kokenut merkittäviä kehitysaskeleita, ja olin oikeas-

sa tilaisuudessa ottaa se huomioon melko välittömästi prosessioikeudellisen 

esityksen muodossa.
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Oikeustieteellisen tutkimuksen kannalta työskentely EIT:ssä osoittau-

tui merkitykselliseksi myös toista kautta. EIT-tuomarimme tuolloin oli Matti 

Pellonpää, jonka merkkiteoksesta Euroopan ihmisoikeussopimus oli julkais-

tu jo kolme painosta ja neljäs ilmestyi vuonna 2005. Vuonna 2010 työn alle 

otettuun viidenteen painokseen (2012) Matti jakoi kirjoitusvastuun itsensä 

lisäksi kolmelle muullekin, eli jo mainitulle Monica Gullansille sekä minulle 

ja Antti Tapanilalle. Samalla työnjaolla jatkoimme myös 6. painokseen (2018). 

Prosessioikeudellisesti relevantein kirjoitusvastuu EIS 6 artiklasta tuli Antille, 

itse keskityin 2–5 artikloihin mutta myös mm. prosessioikeutta koskeviin 13 

artiklan tehokkaiden oikeussuojakeinojen vaatimuksiin. EIT:n ratkaisukäy-

tännön hallinta on nykyään osa juristin perusvalmiuksia. Syvällinen ja ajan-

tasainen oikeuskäytännön hallinta ja soveltaminen Suomen olosuhteisiin on 

jo vaativampaa. Haaste on kuitenkin otettava vastaan. Prosessioikeuden tut-

kimukselle EIT:n oikeusohjeiden soveltaminen on usein aivan välttämätöntä.

EIT-vuoden lopulla olin henkilökohtaisesti ison valinnan äärellä. Jäädä-

kö Strasbourgiin vakinaisen lakimiehen töihin (kova ja ennen kaikkea vero-

vapaa palkka huippukiinnostavassa työssä, mutta kaukana kotimaasta), vai 

palatako Suomeen joko esittelijäneuvokseksi oikeusasiamiehen kansliaan 

(tuomioistuin- ja oikeushallintoasioiden pääesittelijyys) tahi oikeusministe-

riöön lainsäädännön valmistelutehtäviin. Kaikki vaihtoehdot olivat avoinna, 

ja valitsin laillisuusvalvonnan. Uskon, että kaikkiin reitteihin olisi liittynyt 

hyvät puolensa. En ole kuitenkaan päivääkään katunut valintaani.

Dosentuuri ja OK 17 luvun uudistus

Palasin Suomeen lokakuussa 2004 ja siirryin toistamiseen töihin eduskunnan 

oikeusasiamiehen kansliaan. Sillä tiellä yhä olen. Tehtävät talon sisällä ovat 

paljonkin muuttuneet, mutta ei siinä, että prosessioikeudelliset asiat tule-

vat vain kapeasti esille. Kun otetaan huomioon ylimmän laillisuusvalvojan 

tehtävät ja ennen kaikkea riippumattoman tuomiovallan kunnioittaminen, 

voi prosessioikeudellinen kosketuspinta laillisuusvalvonnassa olla vain ra-

joitettu. Erityisen rajoittunut se on eniten omalla alueellani eli todistusoike-

udellisissa kysymyksissä.

Prosessioikeudelliset asiat eivät siis saa harjoitusta päivittäisen tekemisen 

kautta, ja kontakteja prosessioikeuteen, jos ja kun sellaista haluaa ylläpitää, 

on haettava muuta kautta. Kuitenkin päätyö on muuttunut ajan saatossa jat-
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kuvasti vaativammaksi ja aikaa vievämmäksi ja vastaavasti mahdollisuudet 

oikeustieteen harrastamiseen entistä pienemmiksi. Prosessioikeustutkimuk-

sessa olen silti yrittänyt jotenkin pysyä mukana erinäisten dosenttitehtävän ja 

tutkimuksenkin kautta. Minut nimitettiin prosessioikeuden dosentiksi Hel-

singin yliopistoon vuonna 2008.

Ns. päivystävä dosentti en ole, enkä ole muutenkaan ollut dosenttina siitä 

aktiivisemmasta päästä, mutta arvonimen myötä on yhtä kaikki avautunut 

kiinnostavia prosessioikeuden alan luottamustehtäviä. Tehtävät väitöskir-

jatutkimuksen työnohjaajana, esitarkastajana ja vastaväittäjänä ovat kun-

niatehtäviä, ja kynnys tällaisesta kieltäytymiseen on korkealla. Minulla on 

ollut ilo ja kunnia toimia kahden oivan prosessualistin, ensin Teija Stanikicin 

ja sitten Jurkka Jämsän työnohjaajana. Molemmat päästivät minut helpolla. 

Työnohjaajalla ei ollut kummassakaan tapauksessa syytä huoleen työn ete-

nemisen ja tason osalta; lahjakkaat nuoret tutkijat vetivät hankkeensa itse-

näisesti ja hienosti.

Vastaväittäjän tehtävä muussa kuin tutkijan päätyössä toimivalle henki-

lölle on vaativa. Kokemus tietysti auttaa tässäkin, mutta kun itselläni vastaväi-

töksiä on ollut vain kahdesti eikä vahvoja rutiineja tehtävään näin löydy, on 

valmistautumisen edellyttämä työmäärä yllättänyt. Palkitsevaa tällainenkin 

”venyminen” kyllä ilman muuta on. Kohdallani molemmat kerrat ovat, ei tie-

tenkään sattumalta, koskettaneet itselleni tuttuja aihepiirejä: Mia Mari Spo-

lander väitteli rikosprosessin joutuisuudesta vuonna 2007 ja Tuomas Metsä-

ranta poliisin salaisista tiedonhankintakeinoista ja yksityiselämän suojasta 

vuonna 2015. Molemmissa on kyse yhtä lailla perus- ja ihmisoikeustutkimuk-

sesta kuin prosessioikeudellisesta tutkimuksesta. Viimeisin esitarkastajan 

tehtävä oli vaativa jo itse työn laajuuden puolesta (Jorma Rudangon Näkö-

kohtia todistusharkinnasta), ja voi olla, että ilman vastaväittäjäksi lupautu-

neen loistavan Timo Saranpään osaamista ja hurjaa paneutumista tehtävään 

oma suoritukseni ei välttämättä olisi kantanut kovin pitkälle.

Kohdallani tärkeä henkilö on ollut Risto Koulu, joka on pitänyt minua 

pitkään mukana ajankohtaisen prosessioikeuskäytännön parissa sitä kautta, 

että hänen kauttaan vuodesta 2008 lähtien olen saanut liki 70 KKO:n oikeus-

tapausta kommentoitavaksi KKO:n ratkaisut kommentein teossarjaan. Kukin 

kommentointipyyntö oli minulle aina hyvin mieleinen sen tarjotessa pieniä 

mutta kiinnostavia välipyrähdyksiä, jotka ovat mahdollistaneet ja edellyttä-

neet oikeuskirjallisuuteen ja -käytäntöön syventymistä, paluuta prosessioi-
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keustutkijan kentälle arkipäivän aivan muista töistä. Kuitenkin sen jälkeen, 

kun minut valittiin 1.10.2017 alkaen nelivuotiseen eduskunnan apulaisoike-

usasiamiehen toimeen ilmoitin Ristolle, että minun on parempi jättäytyä 

sivuun oikeustapauskommentoinnista.

Suomessa ylimmän laillisuusvalvonnan erikoisuuksiin kuuluu yhtääl-

tä se, että historiallisista syistä meillä on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, val-

tioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Historiallisista 

syistä erikoisuuksiimme kuuluu sekin, että tuomioistuinten ja tuomareiden 

laillisuusvalvonta on uskottu näille tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisille lail-

lisuusvalvojille. Tehtävän hoitamisessa haittaa ei ole prosessioikeustutkijan 

taustasta, päinvastoin. Kun kuitenkin ainakin periaatteessa jotkin prosessioi-

keudelliset kysymykset saattavat – kylläkin harvoin – tulla arvioitavaksi myös 

laillisuusvalvojan työssä, on samanaikainen oma oikeustieteellinen aktiivi-

suus pidettävä maltillisissa puitteissa. OK 17 luvun uudistuksen lähestyessä 

(OMML 69/2012 ja HE 46/2014 vp) tutkimuksellinen mielenkiinto todiste-

lumenettelyä kohtaan ajankohtaistui ja kasvoi, näin minunkin kohdallani.

Omin päin en olisi lähtenyt asiassa liikkeelle, mutta siinä vaiheessa kun 

esille tuli kirjan kirjoittaminen yhdessä Antti Tapanilan kanssa, innostuin. 

Ensikosketus Anttiin minulle oli syntynyt jo Strasbourgin aikana, kun toimin 

sieltä käsin hänen lisensiaatintutkimuksensa tarkastajana. Hänen myöhem-

piä useita julkaisujaan seuranneena, ja kun olimme tehneet loistavaa yhteis-

työtä Pellonpää ym. EIS-kirjan 5. painoksen parissa, oli selvää, että Antin 

kanssa hankkeeseen kannatti lähteä. Molemmat kirjoitimme kirjaa sivutoi-

misesti, mutta se ei menoa haitannut, kiinnostava aihe vei selvästi molemmat 

mukanaan. Omalla kohdallani osoittautui, että prosessioikeustutkimusta voi 

tehdä myös päivittäisinä puolen tunnin pätkinä lähijunassa ja iltapuhdetöinä 

– tällainen päätyöhön nähden aivan erilaisiin kysymyksiin syventyminen on 

äärimmäisen virkistävää ja palkitsevaa! Itselleni tämä viimeisin monografia-

hanke oli erityisen antoisa sitä kautta, että sen myötä pääsin jonkin verran sy-

ventymään norjalaisen Eivind Kolflaathin todistusoikeudelliseen ajatteluun.

Oikeusasiamies prosessuaalisten kysymysten kentällä

Kirjoitukseni on ollut – tehtävänannon mukaisesti – tähän asti lähinnä elä-

mänkerrallinen. Kohti ”normaalimpaa” tekstintuottamista siirryn tässä kir-

joitukseni lopussa, jossa otan esille eräitä oikeusasiamiehen prosessioike-
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udellisesti – laajasti ymmärrettynä – relevantteja ratkaisuja. Olen toiminut 

jäljempänä esiteltävien kannanottojen esittelijänä, mikä on syytä tuoda esille.

Osa periaatteellisesti laajakantoisista laillisuusvalvojan kannanotoista 

ovat perustaltaan vahvasti valtiosääntöisiä, ja niissä hyödynnetään myös ih-

misoikeustuomioistuimen oikeusohjeita. Laillisuusvalvojan oma toiminta ei 

ole sidottu tarkoin prosessisäännöin, ja oikeusasiamies voi myös omatoimi-

sesti laajentaa tai supistaa tutkittavaksi tarjottujen tai otettujen kysymysten 

piiriä. Oikeusasiamies ei ole tuomioistuin, eikä anna oikeusvoiman saavia 

sitovia ratkaisuita. Tämä on samalla myös oikeusasiamiehen vahvuus, kun 

toiminta on joustavaa ja tehtävään liittyy laaja ja vahva mandaatti. Tätä kautta 

oikeusasiamies ei ole vain jälkikäteinen yksittäisiin tapauksiin puuttuva val-

voja, vaan myös tuomioistuinten toimintaedellytyksistä yleisemmällä tasolla 

huolehtiva oikeusvaltiollinen toimija.

Viimeksi mainittuun liittyy käytännössä harvinainen mutta periaatteelli-

sesti tärkeä asia: Oikeusasiamies on pitkään peräänkuuluttanut säädännöl-

lisen selkeyden saamista ministerivastuuasioiden prosessuaalisiin kuvioi-

hin. Perustuslakivaliokunnalle tuli vuoden 2010 perustuslain uudistuksessa 

oikeus pyytää valtakunnansyyttäjää toimituttamaan ministerivastuuasiassa 

esitutkinta ja tähän liittyen nousi kysymys siitä, oliko ylimpien laillisuusval-

vojien siihen asti vakiintunut toimivalta toimituttaa esitutkinta näissä asiois-

sa samalla poistunut. Oikeuskansleri Jonkka oli tällä kannalla, mutta OA Pau-

nio piti asiaa tulkinnanvaraisena, ja esitti sääntelyn selkeyttämistä. Tämän 

ratkaisun OA antoi vuonna 2007 (dnro 876/2005), mutta kannanotto kaikui 

tuolloin kuuroille korville, samoin sittemmin oikeusasiamieheksi nousseen 

Petri Jääskeläisen vuoden 2010 perustuslain uudistamistyön yhteydessä uu-

distamana (dnro 576/2010). Ja pian tämän jälkeen käsillä olikin tuolloista 

pääministeriä Matti Vanhasta koskenut Nuorisosäätiöön liittyvä esteellisyys-

asia. Lainsäädännöllistä selkeyttä asiaan ei ole vieläkään saatu, joskin tuon 

ministerivastuuasian täysistuntokeskustelussa ja erityisesti esitutkinta- ja 

pakkokeinolakia koskevan kokonaisuudistuksen perustuslakivaliokuntakä-

sittelyssä tuotiin sittemmin selvästi ilmi se – minunkin aikanaan Pauniol-

le pro & contra -muistion kirjoittaneena tykönäni kannattama – kanta, että 

ylimmillä laillisuusvalvojilla on esitutkinnan määräämisoikeus ministerivas-

tuuasioissa (ks. lähemmin Pajuoja – Pölönen: Ylin laillisuusvalvonta 2011, s. 

511–517). Ei asia silti vieläkään ole tyydyttävällä tolalla, kyllä tällaisesta asiasta 

tulisi säätää nimenomaisesti lakitasolla.
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Toisena esimerkkinä: Oikeusasiamiehen käräjäoikeusuudistusta koske-

neella päätöksellä (dnro 428/2009) oli ratkaiseva vaikutus sille, että käräjä-

oikeuksista tuomioistuinyksikköinä on nyttemmin säädetty lakitasolla. OA:n 

kannanotto oli vastaus tuomareiden tekemiin kanteluihin, joissa kyseenalais-

tettiin valtioneuvoston toimivalta päättää käräjäoikeuksien lakkauttamisesta 

ohi eduskunnan lainsäädäntövallan. OA ei katsonut valtioneuvoston ylittä-

neen toimivaltaansa, mutta piti tuomioistuinten riippumattomuuden kan-

nalta ongelmallisena sitä, ettei käräjäoikeuksista ollut – toisin kuin kaikista 

muista tuomioistuimista – säädetty lakitasolla. Lainkäytön organisointia ei 

tule jättää toimeenpanovallan harkintaan, vaan asiaa tulisi säädellä parla-

menttitasoisella lailla. Tämä OA:n ratkaisu otettiin nopeasti huomioon.

Tuomioistuinlaitoksen perustuslaillista sääntelytasoa on Suomessa poh-

dittu – ja silloinkin ohimenevästi – viimeksi vuonna 2010 perustuslain tar-

kistamisen yhteydessä. Tässä yhteydessä, kuten useissa muissakin, oike-

usasiamies on aktiivisesti nostanut esille tarvetta turvata tuomioistuinten 

riippumattomuus nykyistä paremmin. Perustuslain tarkistamisesta lausu-

essaan oikeusasiamies piti kovin suppeina komiteanmietinnön perustelui-

ta kannanotolle siitä, että tuomioistuinlaitoksen sääntely perustuslaissa ei 

edellytä tarkistamista. Kuitenkin oli niin, että vuoden 2009 käräjäoikeusuu-

distuksen alkuperäinen sääntelymalli nimenomaan olisi jäänyt asetustasolle, 

ellei oikeusasiamies olisi puuttunut asiaan. Käräjäoikeusverkoston selvempi 

valtiosääntöinen pohja olisi estänyt koko kysymyksenasettelun ajankohtais-

tumisen. Oikeusasiamies viittasi lausunnossaan myös Ruotsin valtiosäännös-

sä tuomioistuimille turvattuun merkittävästi vankempaan perustuslailliseen 

asemaan ja katsoi, että ”Erityisesti tuomioistuimille oikeusvaltion puolus-

tamiseksi kuuluvien oikeusturva- ja normikontrollitehtävien johdosta olisi 

yksityiskohtaisempi perustuslaintasoinen sääntely tuomioistuinten riippu-

mattomuuden korostamiseksi myös meillä perusteltua.” Tähän kantaan yh-

dyn itse edelleen epäröimättä.

Lainkäytön riippumattomuutta koskevia kannanottoja on muitakin, 

esim. juttujen jakamista tuomarille koskeva esitys – jonka jälkeen tuomio-

istuinlakiin otettiinkin säännökset juttujaosta ja jaetun jutun tuomarilta toi-

selle siirtämisestä. Yksittäisen tuomarin menettelyn kohdalla riippumatto-

muuskysymysten pohdinta laillisuusvalvojan toimesta on Suomen oloissa 

ollut äärimmäisen harvinaista, onneksi. Tällaisestakin löytyy kuitenkin esi-

merkki. Ns. isoäitien käännytysasiassa annettu ratkaisu (dnro 1933/2010) 
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oli äärimmäisen poikkeuksellinen, kun siinä jouduttiin ottamaan kantaa 

silloisen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin menettelyyn hänen 

pyrittyään vaikuttamaan eräiden lainvoimaisesti ratkaistujen käännytys-

asioiden täytäntöönpanoon. OA piti menettelyä arvostelulle alttiina niin 

tuomarin toimivallan, täytäntöönpanoon vaikuttamisen, tuomioistuimen 

sisäisen ja ulkoisen riippumattomuuden, tuomioistuimen ja poliisin yhtei-

sen tiedottamisen, tuomarin sananvapauden kuin myös yhdenvertaisuus-

periaatteen kannalta.

Eräissä omissa apulaisoikeusasiamiehenä antamissani kanteluratkaisuis-

sa olen nostanut esille huolta tuomioistuinlaitoksen resurssitilanteesta. Ra-

ha-asiat eivät ole suoraan laillisuuskysymyksiä, mutta sellaiseksi ne muuttu-

vat, jos tuomitsemis- tai viranomaistoiminnassa on selvän resurssipohjaisia 

ongelmia. Tällaisia valitettavasti näyttäisi olevan. Taannoin otin myös kantaa 

sotilasoikeudenkäyntilain uudistamiseen; en näe vahvoja perusteita nyky-

tilan säilyttämiseen ja nähdäkseni lainvalmistelussa olisi vielä syytä pohtia 

kriittisesti sitä, onko nykymallisessa rikosprosessissa enää sijaa ja tarvetta 

sotilasjäsenille tuomioistuimen kokoonpanossa, ja onko perusteita käsitel-

lä korkeimpia upseereita koskevia syytteitä ensi asteena hovioikeustasolla.

Lopuksi

Prosessioikeutta koskeva sääntely ja samalla myös käytännön prosessi on 

viimeksi kuluneiden noin kolmen vuosikymmenen aikana muuttunut val-

tavasti. Suomen jäsenyys Euroopan ihmisoikeussopimusjärjestelmässä on 

vahvistanut (myös) prosessuaalisia perusoikeuksia ja edellyttänyt merkittä-

viä muutoksia erityisesti rikosprosessioikeuden saralla. Oikeusjärjestelmäm-

me kehittämisessä olemme joutuneet lähtemään pitkältä takamatkalta esim. 

muihin pohjoismaihin verrattuna, mutta viime aikoina olemme vastaavas-

ti edenneet sitä nopeammin. Oikeudenkäyntisääntelystä on samalla tullut 

entistä yksityiskohtaisempaa ja teknisempää. Tähän ovat vaikuttaneet myös 

EU-lähtöiset prosessioikeudelliset instrumentit, jotka koskevat paitsi rajat 

ylittäviä tilanteita, myös kansallista prosessia esim. rikoksen uhrin ja epäil-

lyn oikeuksien sääntelyssä. Kaiken kaikkiaan prosessioikeus on ”eurooppa-

laistunut” samalla kun yhteiskunta on muutenkin oikeudellistunut. Proses-

sioikeudellisen tutkimuksen merkitys on nähdäkseni korostunut tällaisessa 

jatkuvan muutoksen ympäristössä.
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Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus an-

taa oma panokseni suomalaiseen prosessioikeustutkimukseen väitöskirjan 

muodossa, ja erityisesti siitä, että olen myöhemmälläkin iällä pysynyt edes 

jollain lailla prosessioikeustutkimuksessa mukana. Työuraani on määrittä-

nyt roolini ylimmässä laillisuusvalvonnassa, eikä minulla tämän puolesta ole 

ollut edellytyksiä ammattitutkijaksi. Uuden kirjallisuuden seuraamiseen ei 

yksinkertaisesti riitä riittävästi aikaa.

Kaikesta kiireestä huolimatta tarve pitää ainakin ”toinen jalka” oikeustie-

teen ja prosessioikeuden maailmassa on kuitenkin aina ollut mukanani – ja 

toivon ja uskon, että näin olisi jatkossakin. Kirjoitan näin tarkoituksella siitä 

huolimatta, että lukuisat kerrat olen itselleni luvannut jonkin akateemisen 

hankkeen päätteeksi, että kyllä yksi päätyö saa riittää, ja että ei koskaan enää 

jne. On kuitenkin aina ollut niin, että uusi haaste prosessioikeuden saralla on 

osoittautunut antoisaksi ja voimia ja intoa tuovaksi. Yritän myös pitää mie-

lessä, että rakennamme kaikki oikeusyhteisöämme yhdessä, ja toivon, että 

minunkin ponnistuksillani osana prosessioikeuden ja oikeustieteen yhteisöä 

olisi tässä suhteessa ollut jotain myönteistä merkitystä.
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1. Ensimmäinen jakso: Alma materin suojissa

Maaseudulta Helsingin yliopistoon vuoden 1974 tammikuun 4. päivänä kir-

joittautuneen kokemäkeläispojan ensimmäiset muistikuvat opiskelun alku-

vaiheen yliopistosta yleensä ja prosessioikeuden laitoksesta erikseen eivät 

ole kovin selkeitä. Hädin tuskin tohdin uskaltautua oikeushistorian luen-

noille, jotka professori Yrjö Blomstedt säännöllisesti aloitti vaikuttavalla ter-

vehdyksellä ”hyvät naiset ja herrat”. Porthanian V kerroksen Hallituskadun/

Vuorikadun1 kulmahuoneessa eli laitoshuoneessa näkyi joskus ohimennessä 

kiireisen ja viisaan näköisiä nuorukaisia ja käytävällä kulki arvokkaita her-

rasmiehiä. Hakeuduin peruskursseille, jotka kevätlukukaudella olivat varsin 

niukalti kansoitettuja. Prosessioikeuden peruskurssin piti tuolloin Olavi Pa-

rikka, ja kuulijoita taisi olla lisäkseni pari kolme.2 Jotenkin tunsin kuitenkin, 

että tämä oli minun ”juttuni”. 

Aikanaan prosessioikeus tuli vuoroon ja isot Tirkkoset sotketuiksi mo-

nivärisin tussein. Domuksen kirjaston legendaarisiin kellarikoppeihin3 piti 

rientää jo aamuvarhaisella, sillä kilpajuoksu oli kovaa. Tiesin, että halusin 

tästä aineesta kirjoittaa aineeni ja tehdä, jos mahdollista, tutkielmani. Siispä 

ei muuta kuin Porthania V:een professori Jouko Halilan vastaanotolle! Vapi-

sevin sormin koputin raollaan olleeseen oveen, ja minua tervehti ystävällises-

1.  Katu oli tuolloin kokonaan Hallituskatua. Yliopistokaduksi osa siitä nimettiin myöhemmin.
2.  Muistamani mukaan Olavi piti joko tuon peruskurssin tai erään tiiviisti seuraamani myö-
hemmän todistusoikeuden luentosarjan NMKY:n juhlasalissa. Puitteet olivat erityislaatuiset 
ja juhlalliset. Oli vaikuttavaa seurata, kun hän nousi portaat katederina toimivalle näyttämölle, 
istui ja alkoi opettaa, sekä sitten aikanaan lopetti, laskeutui alas ja lähti. 
3.  Domuksella oli tuolloin, paitsi opiskelijakirjasto, myös useita lukusaleja: isoimmista toinen 
oli ykköskerroksen tasolla ja toinen B-talon yläkerrassa, ja kaksi salia oli kellarissa. Kellarin sa-
leista toinen oli isompi ja avoin, toinen taas jakaantui koppeihin, joihin päivänvaloa ei tullut. 
Silti kopit täyttyivät aamulla heti ulko-ovien aeuttua.
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ti henkilö, jonka nähdessäni pelkoni olivat poispyyhkäistyt. Hän ilahtui kiin-

nostuksestani ainetta kohtaan ja antoi ensimmäisen aineen aiheen ja opasti 

alkuun. Palauttaessani toista ainetta keväällä 1977 Halila vastaanotollaan 

myhäili ja totesi minulle, että tuo päivä oli ollut hedelmällinen, sillä ennen 

minua vastaanotolla oli käynyt aikaansaannoksiaan jättämässä väitöskirjan 

tekijä, lisensiaattitutkimuksen (tai tutkielman) laatija, ja nyt tuli vielä aineen 

jättäjä! Hiukan myöhemmin oivalsin, että tuo tuleva disputantti oli ollut Jyrki 

Virolainen Reformatio in peius -kieltoa koskevine väitöskirjoineen4. En siis 

ollut ollut tuona päivänä aineräpellyksineni lainkaan huonossa ”köörissä”. 

Jouko Halila suhtautui hyvin lämpimästi myöhemminkin teelmyksiini. 

Viivästyin jotenkin pakollisen seminaarin alustusvuorossa, kun kevät tuli 

vastaan. Halila järjesti minulle tilaisuuden pitää esitykseni oman luentonsa 

päätteeksi. Niinpä sitten tapahtui, että pidin ensimmäisen julkisen esiinty-

miseni yliopiston päärakennuksen isossa luentosalissa 75, joka oli – tietysti 

Halilan jäljiltä – täynnä opinhaluista väkeä. Hän varoitti myös ketään lähte-

mästä välillä pois, ja niin sitten yritin parastani.

Halila antoi myös omakohtaisia neuvoja isompiin kirjoitustöihin. Hän 

kertoi omasta menettelystään: jos kirjoittaminen oli alkanut tuntua vaike-

alta, hän oli hakenut matkalaukulla kirjoja kirjastosta, mutta mennyt ensin 

Helsingin raastupaan istumaan niin sanottuja apupäiviä eli irrottautumaan 

kirjoitusteemasta vähäksi aikaa kokonaan käytännön työhön. Mutatis mutan-

dis sovellettuna tämä ohje on mielestäni pätevä edelleen tämänkin ajan skri-

benteille, tietysti aiheesta riippuen.

Aikanani sitten valmistuin, ja työnhaku tuli eteen. Prosessioikeuden lai-

toksen postit olivat miehitetyt, mutta pääsin työhön oikeuskanslerinviras-

toon tuomioistuimia tarkastavalle osastolle. Tämä osoittautui hyvin kiinnos-

tavaksi. Noin vuoden siellä oltuani sain Halilan viestin eräältä työtoveriltani, 

joka kävi minua säännöllisemmin Halilan laudatur- ja lisensiaattiseminaa-

rissa: assistentin viransijaisuus olisi haettavissa vuoden 1980 alusta Juhani 

Walamiehen siirtyessä Suomen akatemian tutkijaksi. Sain tuon sijaisuuden. 

Tästä varsinaisesti alkoi prosessioikeuden laitoksen ”historia” minun osalta-

ni. Myöhemmin samana keväänä 1980 virka tuli haettavaksi, ja sen sai Martti 

Ojala, laitoksen miehiä jo ennestään. Samalla häneltä vapautui haettavaksi 

4.  Jyrki Virolainen: Reformatio in peius-kiellosta. Tutkimus tutkimisvallan laajuudesta yksi-
puolisessa muutoksenhaussa erityisesti rikosprosessia silmällä pitäen. Suomalaisen Lakimie-
syhdistyksen julkaisuja A 120. Vammala 1977.  
5.  Kun Suurta luentosalia ei oteta huomioon, sali 7 lienee ollut päärakennuksen varsinaisista 
luentosaleista suurimpia. Joitakin vuosia myöhemmin se kuitenkin paloiteltiin henkilökunnan 
työhuoneiksi, mitä itse pidin menetyksenä. 
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laitoksen amanuenssin virka. Hain virkaa ja sain sen itselleni. Assistentin 

virka oli määräaikainen, mutta amanuenssin periaatteessa pysyvä.

Kyllä itsekin Halilan lisensiaattiseminaarissa kävin. Se kokoontui tiede-

kuntahuoneessa, siis arvokkaissa puitteissa, ja paikallaolijat olivat useimmi-

ten samoja kasvoja. Lisäksi paikalla oli silloin tällöin vierailija. Kerran vie-

railijana oli Lauri Hormia, todistamiskielloista tuolloin hiljan väitellyt6. Kun 

odottelimme tulijoita ja ovet olivat auki, kuulin Halilan ja Hormian käytävällä 

tullessaan keskustelevan Heinrich Heinen laululyriikasta. Tämä iski sanan-

mukaisesti suoraan suoneen. Lauluissa kaikuu edelleen Euroopan kulttuu-

ri- ja muukin historia. 

Henkilökuntamme oli tuolloin seuraavanlainen. Jouko Halilan jäätyä 

eläkkeelle vuoden 1980 alusta professorin virkaa eri vaiheissa hoitivat Jyrki 

Virolainen, Gustaf Möller sekä pidempään Irma Lager, joka oli apulaispro-

fessori vuodesta 1974.7 Vuonna 1982 professorin viran vakinaiseksi haltijak-

si nimitettiin Erkki Havansi. Ruotsinkielisellä puolella prosessi- ja rikosoi-

keuden professorina toimi Per Ole Träskman. Assistentteina olivat Martti 

Ojala ja Juha Lappalainen (1973–1981), joka kuitenkin hoiti jo vuodesta 1982 

vuoteen 1989 eli omaan professuuriinsa saakka apulaisprofessuuria. Lisäksi 

henkilökuntaan kuului Olavi Parikka ja ruotsinkielistä assistentuuria hoiti 

Mauno Lindroos.

Laitoshuoneen täytti pitkä, ikkunaan asti ulottuva pöytä, jonka ääreen me 

nuorimmat kokoonnuimme arkisin joskus filosofoimaan. Koko laitosväen 

kaarti kokoontui saman pöydän ääreen tenttikokouksiin, ensin rakentamaan 

approbatur-tenttien kysymyspatteria ja myöhemmin tentin tulosten pohjalta 

keskustelemaan. Molemmat kokoukset olivat ainakin itselleni antoisia tilai-

suuksia, joissa keskusteltiin tenttiasioiden lisäksi myös vapaasti niin sano-

tusti ”koko porukalla”.

Elettiin vielä kirjoituskoneiden aikaa, ja meillä laitoshuoneessa oli jykevä 

saksalainen sähköllä käypä mammutti-kirjoituskone, jossa jokainen kirjasi-

6.  Lauri Hormia: Todistamiskielloista rikosprosessissa I. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1978 
(A 125 ). Noin vuotta myöhemmin ilmestyi toinen osa (SLY A 135). - – Halila on kakkososan 
esittelyn yhteydessä (LM 1980 s. 178 – 180 ) todennut, että ennen Hormian kirjoja ei meillä ollut 
olemassa todistuskieltosäännöstöstä yhtenäistä kokonaisesitystä, vaikka tätä ”oikeusinstituut-
tia” oli myös Suomessa aikaisemminkin tutkittu. Hän piti kiellonvastaisesti hankitun todisteen 
hyödyntämiskelpoisuuden selvittelyä sinä osana Hormian tutkimustyötä, josta Suomen oi-
keuselämälle oli eniten hyötyä.
7.  Tiedot tässä (kuten muuallakin) salvo errore et omissione. Viittaan tarkempien tietojen 
osalta vuoden 2019 lakimiesmatrikkeliin Suomen lakimiehet / Finlands jurister 2019. Alma 
Talent 2019; Ks. sen sivuilta Lager s. 384, Möller s. 535 ja Virolainen 910, Havansi s. 130 sekä 
Lappalainen s. 402. 
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men lyönti sai pöydän tärähtämään. Melko lyhyitä olivat sillä ilmoitustau-

lulle kirjoitetut ilmoitukset. Ensimmäisen tietokoneen näin laitoksen väen 

Korkeimpaan oikeuteen 1980-luvun alussa tekemällä ekskursiolla: meille 

esitellyt Finlex ja sanahaku tekivät vaikutuksen.

Amanuenssillekin lankesi aina yhden tenttikysymyksen laadinta ja sen 

vastausten tarkastus. Samoin pidin lukuvuosittain peruskurssin. Osallistuin-

pa myös tenttivalvontaan ja vein tarvitsevia vessaan. Elettiin aikaa, jolloin 

paikalla Porthaniassa ja yliopiston päärakennuksessa oli vielä monta ystä-

vällistä naulakkotätiä, ja joku heistä tuli aina pyydettäessä vessavalvojaksi, 

jos tytöistä oli kysymys.

Vuoden 1980 tienoilla alioikeuksissa otettiin käyttöön tuomiolauselma-

järjestelmä. Ideana oli säästää konekirjoitustyötä: rikostuomion osana oleva 

tuomiolauselma kirjoitettiin erilliselle lomakkeelle, josta jäljentyi useampia 

kappaleita, kuten päätösilmoitus, ja nämä voitiin jakaa eri tarkoituksiin. Jär-

jestelmä, joka kohtasi hiukan vastustustakin, kuulostaa nykykorviin köm-

pelöltä, mutta joka tapauksessa se enteili ATK:n myöhemmin tapahtuvaa 

käyttöönottoa. Prosessioikeuden opetuksessa pidettiin tärkeänä tutustut-

taa opiskelijat jo varhain järjestelmän käyttöön, ja tenttien oikeustapausky-

symyksissä alettiin rikosjutuissa käyttää tuomiolauselmien ”aitoja” vihreitä 

konseptilomakkeita osana tapauksen ratkaisua. Kävin parikin kertaa Annan-

kadulla tuolloin sijainneessa Valtion Painatuskeskuksen myymälässä hake-

massa laitokselle noita lomakkeita. Ensimmäisellä kerralla hiukan pohdin, 

tokko tuosta valtion arvovaltaisesta virastosta noin vain annettaisiin satoja 

lomakkeita mukaan tuolloin nuorehkolle herrasmiehelle, mutta niin vain 

kävi, että poistuin sieltä useamman ruskean painavan pahvilaatikon kanssa, 

ja kaikki hinnatta.

Dramaattisimpia tilanteita laitoksen henkilökunnalla olivat tenttitulos-

ten julkaisemiset laitoksen ilmoitustaululle. Julkaisemispäivänä alkoi jo aa-

mupäivästä kerääntyä tenttiin osallistuneita opiskelijoita laitoshuoneen lie-

peille käytävälle. Ilmapiiri oli selkeän hermostunut. Kun sitten listaa lähdin 

viemään taululle, piti usein pyytää kulku-uraa päästäkseen taulun ääreen. 

Iloisia kiljahduksia ja surullisia huokauksia alkoi kuulua heti, kun listasta oli 

olkapään yli jotain nähtävissä. Prosessia pidettiin tuolloin edelleen melko 

vaikeana tenttinä, ja uusimaan joutuminen merkitsi aina paljon lisätyötä.

Nykyihmisen on vaikea ymmärtää, miten avointa ja julkista moni toiminto 

1970- ja 1980-luvun vaihteessa eli ennen internetiä oli. Tenttituloksissa ilmoi-
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tettiin kaikkien osallistuneiden nimet ja pistemäärät sekä kysymyskohtaisesti 

että kokonaisuutena. Näin ilmoitustaulun lukija näki jokaisen osallistuneen 

kohdalta, miten tentti oli mennyt – oliko se mennyt läpi ja minkälaisella ar-

vosanalla, ja mistä kysymyksestä oli tullut hyvin pisteitä ja mistä nolla.

Nuo mainitut toimet olivat laitosväen ulkoisia tehtäviä. Todellisuudessa 

jokainen mietti vähintäänkin mielensä taka-alalla kirjallisia töitään. Työ oli 

pääosin yksinäistä.

Aamuisin kuitenkin kokoonnuimme – yleensä Juha, Martti ja minä – en-

sin Porthanian ruokalaan aamukahville. Heimolan talossa sijainneella yk-

sityisoikeuden laitoksella työskenteli jatko-opinnoissaan eräs tutkija, josta 

sittemmin tuli Korkeimman oikeuden oikeusneuvos. Hän kertoi minulle 30 

vuotta myöhemmin, miten hän, usein ohittaessaan ruokalassa pöytämme, 

oli ajatellut, että siinä ne viisaat istuvat. Muiden istujien kohdalle tämä luon-

nehdinta sopii, mutta omalta osaltani kauhistuin, kun muistin, miten vähän 

oikeasti vielä mistään olin tuolloin tiennyt – ennen auskultointia ja ensim-

mäistäkään käräjäasiaa.

Kerran Irma pyysi, että sijaistaisin häntä oikeustapausharjoitusten se-

lostamisessa. Systeemi toimi niin, että opiskelijat olivat etukäteen tehneet 

viikoittaisen harjoitustehtävän, ja tehtävä purettiin sitten oppitunnilla. Kävi 

ilmi, että tuo osakseni tullut harjoitus koski välimiesmenettelyä ja sen yksi-

tyiskohtia. Välimiesmenettelyn opetus oli tuolloin käsitykseni mukaan hiu-

kan vähemmällä huomiolla, tietysti lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, joina 

välimiesmenettelyn varsinainen asiantuntija Gustav Möller hoiti professuu-

ria. Yritinkin sitten puolestani tutkia oikeustapauksen juuria myöten ja selos-

tin sen mielestäni tarkasti. Yksikään opiskelija ei kuitenkaan kysynyt mitään.

Eräs laitokseen liittynyt kohokohta oli henkilökunnan käynti Jouko Ha-

lilan kotona iltateellä. Tämä lämmin perinne, johon sain osallistua, lienee 

jo tuolloin ollut ainutlaatuinen. Samalla se kuvasi hyvin hänen huolehtivaa 

asennettaan henkilökuntaa kohtaan. Olin matkassa Juhani Walamiehen 

kanssa heidän Renaultillaan ja matka sujui joutuisasti.

Mitä omaan käräjöintiini tuli, olin päässyt jonoon Vantaan tuomiokun-

taan auskultointipaikkaa ajatellen, ja olinkin muutaman kerran kihlakun-

nanoikeuden istunnossa niin sanotussa lappuvuorossa. Elämämme suunnan 

muutti konkreettisesti puhelinsoitto Kauhajoen tuomiokunnasta kesäisenä 

päivänä 1981. Kihlakunnantuomari Jyrki Virolainen tarvitsi virallista apulais-

ta ja pyysi minua laittamaan lapun laitoksen ilmoitustaululle. Samalla hän 
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kysyi, millä tolalla oma auskultointini oli. Kun kerroin, hän sanoi vuoden no-

taarin paikan tulevan auki lokakuun alusta: ”tulkaa tänne silloin”. Näin sitten 

perheemme teki, ja alkoi uusi vaihe perheemme elämässä; esikoisemmekin 

näki päivänvalon Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa Seinäjoella. Samalla 

muutto merkitsi irtautumista laitoksen ilmapiiristä. Pidin kuitenkin tuolloin 

selvänä ja toin sen myös julki, että pidän virkani.

Auskultoinnin jälkeen kotimme oli vielä Kauhajoella sen ajan, jonka olin 

kruunun palveluksessa Niinisalossa Satakunnan tykistörykmentissä. Kau-

hajoelta palailimme Tampereen kautta etelään, ja palasin laitokselle. Se oli 

tuolloin jo muuttunut yhdistetyksi rikos- ja prosessioikeuden laitokseksi, ja 

laitoshuoneeksi oli tullut entinen rikosoikeuden laitoksen huone. Prosessi-

oikeuden professoriksi oli tullut Erkki Havansi. Myös rikosoikeuden puolel-

ta sain muutoksen myötä useita uusia tuttavuuksia, kuten Pekka Koskisen8, 

Raimo Lahden, Terttu Utriaisen, Harri Palménin sekä Dan Fränden, joka 

oli tullut ruotsinkieliseen assistentuuriin Lindroosin jälkeen. Terttu ja Harri 

olivat tuolloin rikosoikeuden assistentteja. Usein uuden laitoksen ovesta tuli 

myös Tapio Lappi-Seppälä. 

Veri veti kuitenkin käytännön ”prosessityöhön” ja Pohjanmaalle, ja ha-

keuduin Vaasan hovioikeuteen tammikuun alkupuolella 1984. Olin vielä vir-

kavapaana amanuenssin virasta tuon vuoden ja pyysin eron vuoden lopussa. 

Tuolla tuomioistuimella, jonka palveluksessa olin monta vuotta, tuli olemaan 

suuri merkitys perheellemme. Mutta se on jo toinen narratiivi.

2. Toinen jakso: Hiljaiseloa tiedon louhinnassa

Hovioikeustyö vei mukanaan, mutta taustalla toiveena oli kuitenkin lisen-

siaattitutkinnon suorittaminen. Tutkinto koostui kahden cum laude -tentin 

lisäksi kahdesta laudatur-tentistä, pää- ja sivuaineessa, ja pääaineen lisen-

siaattityöstä. Molempia kirjoituksia ”puolustettiin” sitten kyseisen aineen 

laudatur-seminaarissa. Myös sivuaineessa oli laadittava kirjallinen tutkielma. 

Eräitä osia olin suorittanut jo perustutkintovaiheessa tai pian sen jälkeen, ja 

viimeinen varsinainen tentti tuossa vaiheessa oli filosofian kuulustelu. Sen 

suoritin S. Albert Kiviselle. Myös lisensiaattityö alkoi hahmottua vähitellen 

jo kandivaiheessa. Aiheenani oli vahingonkorvauksen määrän todistelu. Työ 

8.  Tosin Pekka oli opettanut minua jo rikosoikeuden peruskurssilla. Kun osanottajia oli li-
säkseni kaksi, joista toinen kävi harvoin paikalla, opetus oli, leppoisaa ja – lainatakseni Tauno 
Ellilän ilmausta – kädestäpitäistä. Tauno Ellilää en ehtinyt nähdä henkilökohtaisesti missään 
vaiheessa.
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oli pitkä projekti. Päädyin siinä osittain melkoisen vauhdikkaaseenkin esityk-

seen, piirtämään tuomittavan vahingonkorvauksen määrän ja esitetyn näy-

tön vahvuuden näiden suureiden keskinäisen suhteen funktiona: edellinen 

sijoittui muistaakseni funktion kuvaajan pysty- ja jälkimmäinen vaaka-akse-

lille. Tai sitten toisinpäin. Tarkastajina olivat Irma Lager ja Juha Lappalainen. 

Irma ei oikein tuntunut arvostavan funktiopiirrostani, mutta en sitä pannut 

pahakseni; idea oli hyvä mutta toteutus raakile, myönnän.

Sivuaineen laudaturin ja tutkielman tein Pekka Koskiselle. Tutkielmani 

aiheena olivat kotirauhanrikokset. Teema osoittautui yllättävän ajankohtai-

seksi sikäli, että melko pian rikoslakia uudistettiin muun ohella kotirauhan-

rikosten osalta. Pientä iloa tuotti huomata, että eräitä ajatuksia kotirauhan 

ulottumisesta tiettyihin asumiseen tarkoitettuihin paikkoihin, kuten rekan 

tai laivan hyttiin, oli tullut eduskunnassakin punnittaviksi.9 

Uudenlainen maailma aukesi hovioikeustyössä 1990-luvun alussa, kun 

pääkäsittelyjen määrä kasvoi räjähdysmäisesti lainsäädännön muuttuessa. 

Samalla vakinaiseksi käytännöksi tulivat matkakäräjät, joita Vaasan hovioike-

uden piirissä oli presidentti Erkki Kustaa Rintalan aloitteesta jo pienissä mää-

rin ennalta harjoiteltu lähinnä Jyväskylän suunnassa. Mitäpä muuta näissä 

pääkäsittelyissä tehtiin kuin käsiteltiin juttuja keskeisesti näytön10 kannalta, 

ja joka matkalta – matka oli yleensä viikon reissu, myöhemmin neljä päivää 

– tuli mukaan pullea salkku myös todistusharkintaa sivuavia materiaaleja. Se, 

mitä jälkeenpäin näiden suhteen kadun, on se, etten pitänyt minkäänlaista 

omaa ”istuntopäiväkirjaa”, johon olisin merkinnyt jutuissa esiintyneet päh-

kinät ja niiden ratkaisut. Tällaiseen ”kirjanpitoon” ei tieteellisessä tekstissä 

ehkä voisi suoraan viitata, mutta ajattelun ja muistin tukena sellainen voisi 

olla hyödyllinen. Joka tapauksessa oikeudenhoito niin Keski-Suomessa kuin 

pohjoisempana Raahessa ja Raahen jälkeen lännessä Porissa tuli tutuksi.

Hovioikeuden kirjasto oli erityisesti suomalaisen ja skandinaavisen oi-

keuskirjallisuuden kannalta korkeatasoinen. Siitä pitivät kirjastonhoitaja, ho-

vioikeudennneuvos ja sittemmin presidentti Ingvar Krook ja myöhemmin 

hovioikeudenneuvos Robert Liljenfeldt huolen. Muistan elävästi, kuinka pik-

9.  Käytin tutkielmassa esimerkkinä vanhan koulun ja nykyajan (1990-luvun) ajattelutapojen 
eroista muun muassa Brynolf Honkasalon kuuuisaa vuokrakasarmi-tokaisua. Laivan hytin 
osalta viittasin Helsingistä Danzigiin ja Lyypekkiin kulkeneisiin höyryihin; tutkielman osal-
taan lukenut Harri Palmén merkitsi pränttiini Danzigin kohdalle sic!. Huumoria sai tuolloinkin 
käyttää soveliaissa määrin. – HE 184/1999:n eduskuntakäsittelystä ks. lakivaliokunnan mietintö 
LaVM 6/2000  vp. s. 3 (muun muassa hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut, asuttavat alukset,  
moottoriajoneuvot, joissa on nukkumiseen tarkoitettu lepotila).
10.  Niin sanottu pledeerauspääkäsittely-versio tuli käyttöön vasta myöhemmin. 
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kubussissa Raaheen päin aamukarvanteella ajeltaessa Robert lykkäsi käteeni 

matkalukemiseksi Svensk Juristtidningin uusimman numeron.

Jossakin vaiheessa kävin pyytämässä Juha Lappalaista työnohjaajaksi väi-

töskirjaa varten. Hän suostui, ja aiheeksi tuli ehdotuksestani todistustaakka. 

Juhaa kävin harvakseltaan hänen työhuoneellaan tapaamassa, mutta tuo 

aihe ei oikein ottanut tulta.

Hovioikeuden suhtautuminen työnantajana jatko-opiskeluun ylipäätään 

oli erittäin kannustavaa. Oikeusministeriön kursseille pääsi aina pyydettä-

essä. Mikko Könkkölän ollessa Vaasan-presidenttinä pääsin Helsinkiin jopa 

lakienglannin pitkälle ja vaativalle kurssille, jolla sinänsä ei arkityöhön ollut 

aivan välitöntä yhteyttä.

Välillä jatko-opiskeluni eli hiljaiseloa. Eteen tuli sitten työpaikan muutto 

Helsinkiin KKO:een ja samalla vielä ”lihavampien kirjapatojen” ääreen.11 Työ 

oli vaativaa mutta paljon antavaa, ja esimerkiksi alan aikakauskirjojen ja -leh-

tien kiertomäärä oli vaikuttava. Kaikkea kiinnostavaakaan niistä ei millään 

pystynyt muistiinsa ammentamaan.12 Tässä vaiheessa todistusharkinta ja 

sen teoreettisen rakenteen kuvaaminen ja analysointi alkoi ottaa selkävoiton 

todistustaakan kysymyksistä. Alkoi myös tuntua siltä, että vanhojen luutunei-

den kotimaisten näkemysten toistelu kirjallisuudessa voisi kaivata pöllytystä. 

Mitenkähän esimerkiksi common law -tuomarit selviävät tehtävästä, jonka 

rakennuspuut kaikissa oikeusjärjestelmissä ovat suunnilleen samat? Olisiko 

avattavissa jokin aukko, josta voisi kurkistaa sisään?

3. Kolmas jakso: Takaisin Alma materin suojiin  
 – tai ainakin ulkokehälle

Jäin eläkkeelle heti eläkeiän saavuttaessani ja mietin, miten jatkaisin. Eräänä 

kirkkaana kevätaamuna samoilin yliopistokortteleissa ja ajatus väitöskirja-

työn jatkamisesta teemaa hiukan sorvaten sai tulta. Konkreettinen palaa-

minen Alma materin suojaan kävi selväksi. Ymmärsin, että tilanteeni ei ole 

sama kuin nuorilla tutkijoilla, jotka joutuvat kilpailemaan viroista. Hyvää tut-

kimusta tulisi tehdä, mutta toisaalta se, mitä teen, ei ole keneltäkään ”pois”. 

Tämä antoi eräänlaisen vapautumisen tunnun.

11.  Minkä määrän tietoa saksalaiselta maaperältä sisälsikään viikottain ilmestynyt Saksan asi-
anajajaliiton paksu lehti. Oli tavallaan sääli, että loppupuolella lehdellä oli kierrossa vain kaksi 
lukijaa, minä ja Timo Esko. ”Die Germanisten …” usw. 
12.  Ajantasaisuus oli kirjastolle tärkeää. Sitä, kuten kirjaston korkeata tasoa muutoinkin, vaali 
kirjastonhoitaja Marjut Kokko. 
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Kun Juha oli jo aikaisemmin jäänyt eläkkeelle ja tiesin, ettei hän enää jatka 

työnohjaajana, käännyin Dan Fränden puoleen. Hän oli heti valmis ryhty-

mään projektiin. Ehkä hän ei ihan heti arvannut, miten työlääksi omapäisen 

varttuneen kirjoittajan ohjaaminen tieteen omille poluille muodostuisi. Yh-

teistyö lähti vauhdikkaasti käyntiin aiheenaan todistusharkinta. Sama tahti 

jatkui koko työnohjauksen ajan ja jälkeenkin: jokaiselta Komossan ja Kauha-

van miehen tapaamiselta jälkimmäisen reppuun jäi saaliina erittäin antoisa 

keskustelu, paljon hyviä neuvoja ja arvokkaita vihjeitä.

Lienee tavallista, että kirjoittajalle joissakin vaiheissa tulee eteen henkisiä 

esteitä, joita ei tunnu pystyvän ylittämään. Näin käynee jokaiselle ja näin kävi 

minulle useampia kertoja; aioin niin sanotusti heittää aisat alas. Viittaan kui-

tenkin siihen, mitä olen väitöskirjani esipuheessa lausunut vaimoni Kirstin 

osuudesta ja kannustuksesta jatkamiseen. Ja niin taas mentiin – kirjoja völ-

jyyn yliopiston maanmainiosta kirjastosta ja jokin tärkeä opus peräti omaksi 

Adlibriksestä – ja VR saa kuljettaa…

Oman säväyksensä kirjoittamisen aikatauluun antoi määräaika, joka oli 

annettu niin sanotusti vanhan järjestyksen mukaan väitteleville. Olin hyvin 

huojentunut siitä, että ehdin mukaan viimeiseen aaltoon, jonka kriittinen ja 

absoluuttisen viimeiseksi korostettu fatalji oli tiedekuntaneuvoston kokous-

päivä tammikuussa 2020. Siihen ehtimisestä pidimme kiinni ja siinä pysyttiin. 

Käsikirjoitus saatiin ajoissa esitarkastajille, dosenteille Pasi Pölöselle ja Timo 

Saranpäälle. Viimeksi mainittu suostui myös vastaväittäjäksi ja Dan Frände 

Kirja.
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tuli toimimaan kustoksena. Arvosanalautakunnan jäsenenä oli heidän lisäk-

seen Kimmo Nuotio; Dan oli puhe- mutta ei äänivaltainen jäsen.

Määritettäväksi jäi väitöksen ajankohta. Tällä välin tummia pilviä oli al-

kanut kerääntyä taivaalle koronaviruksen levitessä ja sulkiessa ovia ja tiloja. 

Kesällä 2020 päädyttiin siihen, että sopiva väitöspäivä olisi tammikuussa 2021, 

tarkkaan ottaen 29.1. Tämä sopi myös Kimmolle. Ajan siirtäminen melkoisesti 

eteenpäin mahdollisti kirjan painamisen Unigrafiassa normaalissa tahdissa. 

Itselleni kirjan taittovaihe oli täysin vieras, ja vaikka se asianmukaisesti ja 

huolellisesti Unigrafiassa tehtiin, se vaati myös itseltäni aikaa. Painaminen 

kävikin sitten nopeasti ja painatusjälki oli hyvää.

Kirjan jakaminen oli taito sinänsä. Kaukana takana olivat ajat, jolloin V 

kerroksen käytävällä kulki huhu päärakennuksen opintotoimistossa jaos-

sa olevista ilmaiskappaleista ja hakujonoon lähdettiin joskus juoksujalkaa. 

Uusia jakeluohjeita oli eri ajoilta paljon, mutta onneksi koulutussuunnitte-

lija Sirpa Kajan piti huolta siitä, että valmistelevat toimenpiteet suoritettiin 

asianmukaisesti ja että noudatin voimassa olevaa kirjojen jakotapaa, joka 

ei ollut niinkään yksinkertainen. Korona-aika teki tässäkin suhteessa omat 

tepposensa; V kerroksen käytävät kumisivat usein tyhjyyttään ja alakerran 

ystävällinen ja toimelias vahtimestaristo oli arvossaan. Teos tuli joka tapa-

uksessa saataville myös sähköisessä muodossa e-thesiksessä eli Heldassa. 

Vaikka itse ”vanhan koulun” ihmisenä ja bibliofiilinä annan fyysiselle kirja-

formaatille suuren arvon, myös vapaa pääsy teoksiin on hyvä asia. Tämän 

tulin varsinkin artikkeleiden osalta huomaamaan jo varhain.

Väitöspäivää määritettäessä tähtäimessä oli ollut perinteinen väitösti-

laisuus ja toive koronan väistymisestä. Melko varhain syksyllä kävi kuiten-

kin ilmeiseksi, ettei näin tapahtuisi. Väitös, jonka olin halunnut tapahtuvan 

Porthanian salissa III, piti muuttaa etäväitökseksi. Muutos aiheutti jonkin 

verran stressiä, osaksi siksi, että oli aika pitkälle epävarmaa, missä laajuu-

dessa yleisö voisi olla oikeasti paikalla. Väitösaikana väkimäärä tuossa pe-

rinteikkäässä salissa, jossa väitös joka tapauksessa fyysisesti pidettiin13, oli 

rajattu kymmeneen, ja muutoin väitös striimattiin zoomilla halukkaille. Käy-

tännössä paikalla olivat väittelijän, vastaväittäjän ja kustoksen lisäksi yleisönä 

vaimoni Kirsti ja kuopuksemme Tuomas sekä osan aikaa emeritusprofessori 

Raimo Lahti. Lisäksi paikalla oli atk-asiantuntijana Arttu Hinkkanen striima-

13.  Viikkoa aikaisemmin Jurkka Jämsä oli etäväitellyt Vaasan hovioikeuden tiloissa, joista väi-
tös oli striimattu maailmalle. Hänenkin väitöskirjansa koskee todistusoikeutta. Ja tuolla välivii-
kolla Korkein oikeus antoi ennakkopäätöksen KKO 2021:5, jota pidän todistusoikeuden kannal-
ta erittäin merkittävänä. Siispä todistusoikeutta yhdelle viikolle kerrakseen!
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usta hoitamassa. Näyttöjen ääressä työhuoneissa tai kotosalla väkeä oli kyllä 

sitten ollut aika lailla enemmän. 

Olin tutkiskellut yliopiston väitöstilaisuuden kulkua koskevat yksityis-

kohtaiset ohjeet moneen kertaan. On hyvä asia, että nämä perinteiset mallit 

ovat elossa ja helposti tavoitettavissa. Nyt ei ihan kaikkea muotomenoja ollut 

kuitenkaan mahdollista tai tarpeen noudattaa. Suunnittelussa frakit jätimme 

aika pian pois laskuista. Saavuimme kyllä saliin oikeassa järjestyksessä, toh-

torit hattuja kantaen, sivukäytävän ovesta. Itse väitöstilaisuus oli kuitenkin 

käsittääkseni melko lailla muodoista vapaampi – verrattuna useisiin muihin, 

joissa olen ollut kuulijana paikalla. Yleisön vähentynyt määrä ja tilaisuuden 

striimaus ehkä olivat osasyynä. Salista poistuminenkaan ei ollut lainkaan 

muodollista. Kaiken kaikkiaan tilaisuudesta jäi ainakin itselleni lämmin ja 

vapautunut olo ja muistikuva. ”Normaaliajan” väitökseen verrattuna suoras-

taan ylimääräinen bonus on ollut täyspitkä tallenne tilaisuudesta.

4. Epilogi

En tiedä, missä määrin kunnianhimoinen ajatukseni vanhojen tomujen pöl-

lyttämisestä toteutui. Ehkä sain tuoduksi esille jonkin uuden näkökohdan, 

josta voi jollekulle nuorelle tai muutoin avarakatseiselle tutkijalle tai tuoma-

rille olla iloa tai hyötyä tulevaisuudessa. Ehkä en. Päätavoitteeni ei kuiten-

kaan ollut kirjata ylös, mitä itsekukin tietää, mutta toisaalta: ken härjillä ajaa, 

Väitöstilaisuus korona-aikaan 29.1.2021.
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se härjistä puhuu, ja pakko oli härkäni nimetä ja selostaa. Feci, quod potui, 

faciant meliora potentes.

Olen hyvin kiitollinen siitä lämpimästä vastaanotosta, jonka sain koko 

yliopiston henkilökunnan taholta palattuani työuran jälkeen väitöskirjavai-

heessa Alma materin ja prosessioikeuden huomaan. Prosessioikeutta tarvi-

taan, myös sen teoreettisia ja tieteellisiä sisältöjä. Mikään tuomarikoulu, niin 

tarpeen kuin sellainen käytännön tekniikkojen opettamiseksi onkin, ei voi 

tässä suhteessa korvata yliopiston antamaa perustaa ja kokonaisnäkemyksiä.

Muutamat edellä mainitsemistani kollegoista ovat jo poistuneet iäisyy-

teen elämän katederilta tai tuomarinpöydän takaa. Muistelen lämmöllä hei-

tä – Jouko Halilaa, Pekka Koskista, Juhani Walamiestä ja Harri Palménia sekä 

Ingvar Krookia, keskeisimpiä opettajia heistä mainitakseni.
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Prosessioikeus on muuttunut sadassa vuodessa. Erityisesti 2000-luvulla pro-

sessioikeuden ala on laajennut klassisesta prosessioikeudesta, tuomiois-

tuinmenettelyä koskevien normien lainopillisesta tarkastelusta konfliktien 

käsittelyä koskevaksi oikeudenalaksi. Perinteisen tuomioistuinmenettelyn 

lisäksi prosessioikeus kattaa nykyään paitsi erilaiset tuomioistuinmenette-

lylle vaihtoehtoiset riidanratkaisun muodot, myös riidanratkaisumenetel-

mien valintaa ja konfliktien hallintaa koskevat kysymykset. Laajentunut ala 

on tukenut perinteisestä lainopillisesta poikkeavien tutkimusmenetelmien 

käyttöä. Laajentunut näkökulma on myös merkinnyt prosessioikeuden oi-

keudellisen auditorion laajentumista tuomioistuinjuristeista riitajuristeiksi 

ja prosessioikeusyhteisön avautumista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Muutos on heijastunut myös opetukseen, ja tästä konkreettisena esimerkkinä 

on Vis Moot -oikeustapauskilpailu eli Willem C. International Commercial 

Arbitration Moot.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan prosessioikeuden opetuksen muutos-

ta nimenomaan Vis Mootin kautta ja muutoksen vaikutuksia siihen, mitä 

prosessioikeus on. Tarkoituksena ei ole väittää, että Vis Moot olisi ainoa il-

mentymä muuttuneesta prosessioikeuden opetuksesta tai ilmiöistä, joihin 

opetuksen muuttuminen liittyy. Se ilmentää kuitenkin hyvin muuttunutta 

ajattelua ja muuttunutta prosessioikeutta. Itselleni se oli varsin konkreetti-

nen kosketuspinta muutokseen, koska toimin kurssin vastuuopettajana ja 

Helsingin yliopiston joukkueen valmentajana vuosina 2008–2019.

Vis Moot -oikeustapauskilpailu opintosuorituksena

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot on vuosittain jär-

jestettävä kansainväliseen välimiesmenettelyyn ja kauppaoikeuteen keskit-

tyvä kansainvälinen oikeustapauskilpailu. Kilpailu on kansainvälinen suur-
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tapahtuma: johon osallistuu nykyään noin 400 joukkuetta noin 80 eri maasta. 

Opiskelijaosallistujia on yli 2000, ja lisäksi mukana on noin 1500 välimiestä 

eli kilpailun tuomaria. Lisäksi Hong Kongissa järjestetään itsenäinen sisarkil-

pailu Willem C. Vis EAST International Commercial Arbitration Moot, johon 

osallistuu vuosittain noin 150 joukkuetta.

Vis Moot alkaa vuosittain lokakuun alussa oikeustapauksen julkistami-

sella, minkä jälkeen kukin joukkue laatii kantajan ja vastaajan muistiot lä-

hetettäviksi välimiesoikeudelle eli kilpailun tuomaristolle. Kantajan muistio 

palautetaan joulukuun alussa, jonka jälkeen joukkue vastaa toisen yliopiston 

kantajan muistioon. Vastaajan muistion määräpäivä on tammikuussa.

Kilpailu huipentuu Wienissä maalis-huhtikuun vaihteessa järjestettä-

vään viikon kestävään suulliseen osuuteen, jossa eri maista tulevat joukkueet 

esiintyvät simuloiduissa välimiesmenettelyn suullisissa käsittelyissä kantajan 

ja vastaajan asiamiehinä. Kaikki kirjalliseen vaiheeseen osallistuvat joukku-

eet pääsevät mukaan suulliseen kilpailuun Wieniin. Vis EASTin suullinen 

osuus järjestetään vastaavalla tavalla Hong Kongissa.

Kilpailuun valmistautuminen jakautuu siis kahteen osaan: kirjalliseen ja 

suulliseen osioon. Muistioiden laatiminen on tutkimusta ja kirjallista työs-

kentelyä, jossa luodaan perusta suullisen vaiheen onnistumiselle. Lisäksi 

parhaiden muistioiden laatijat palkitaan erikseen. Suullisessa vaiheessa kehi-
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tellään kirjallisen vaiheen aikana hahmoteltuja argumentteja ja harjoitellaan 

niiden esittämistä suullisesti. Samalla syvennetään kirjallisessa vaiheessa 

hankittua tietoa ja kehitellään parhaita argumentteja kummankin asianosai-

sen vaatimusten tueksi.

Kansainväliset harjoituskilpailut eli Pre-Mootit ovat keskeinen osa suul-

lista valmistautumista. Pre-Mooteja järjestetään eri puolilla maailmaa, ja esi-

merkiksi Helsingin yliopiston joukkue on perinteisesti osallistunut Helsingin 

tapahtuman lisäksi yleensä noin kolmeen – viiteen kansainväliseen Pre-Moo-

tiin, kuten Tukholman, Milanon, Berliinin, Riikan, Prahan, Amsterdamin tai 

Shanghain Pre-Mootiin tai ICC:n järjestämään Pre-Mootiin Pariisissa. Pre-

Mootit tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja omien argumenttien tes-

taamiseen muiden joukkueiden ja kokeneiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Kilpailuun valmistaudutaan tiedekunnan opettajien, aikaisempina vuo-

sina kilpailuun osallistuneiden opiskelijoiden ja jo työelämään siirtyneiden 

aiempien vuosien kilpailijoiden opastukselle. Ennen kilpailutapauksen jul-

kaisemista opetus koostuu tieteellisten perusvalmiuksien hankkimisesta 

sovellettavilta oikeudenaloilta, perustietojen hankkimisesta itse kilpailusta, 

työmenetelmiä käsittelevistä keskusteluista ja seminaareista sekä tutustu-

misesta toisiin kilpailijoihin, valmentajiin ja Moot-alumneihin. Tapauksen 

julkistamisen jälkeen opetus Helsingissä on painottunut joukkueen laatimi-

en muistioluonnosten käsittelyyn yleensä noin kahden tunnin tapaamisis-

sa valmentajien kanssa vähintään kerran, normaalisti kaksi kertaa viikossa. 

Suullisessa vaiheessa harjoitellaan esiintymistä ja argumenttien viestintää 

niin, että kuulija paitsi ymmärtää myös hyväksyy esitetyn väitteen. Myös 

keskustelutaitoja ja esitettyihin kysymyksiin ja argumentteihin vastaamista 

harjoitellaan.

Muun opetuksen lisäksi joukko helsinkiläisiä asianajotoimistoja järjestää 

kaikkien suomalaisten yliopistojen joukkueille workshop-kurssin, joka osal-

taan tukee joukkueiden valmistautumista kilpailuun. Samalla kurssi mahdol-

listaa kontaktien luomisen alan käytännön asiantuntijoihin ja aikaisempien 

vuosien kilpailijoihin ja keskustelun heidän kanssaan yhteisen kiinnostuk-

sen kohteista.

Vis Moot on osa oikeustieteellisen tiedekunnan opetusta ja siitä saa opin-

topisteitä. Opintopisteiden määrä ei kuitenkaan ole suhteessa kilpailun vaa-

timaan työmäärään. Käytännössä opiskelijat käyttävät lokakuun alusta pää-

siäiseen suurimman osan työajastaan kilpailuun valmistautumiseen.
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Oikeustapauskilpailut opetusmenetelmänä
Oikeustapauskilpailuopetus on ongelmakeskeistä ja luovaa oikeudellista 

ajattelua kehittävää. Opiskelijat oppivat tunnistamaan oikeudellisia ongel-

mia, etsimään tietoa ja tuottamaan uutta tietoa.

Muistioiden laatiminen edellyttää ja kehittää valmiuksia oikeustieteellisen 

tutkimustyön tekemiseen, oikeudelliseen kirjoittamiseen, ongelmien tunnis-

tamiseen ja kriittiseen lukemiseen. Kilpailutapaukset ovat laajoja ja huolelli-

sesti laadittuja – helppoja vastauksia ei ole, ja yleensä myöskään ”oikean vas-

tauksen” erottaminen ei ole mahdollista. Tapaus on suunniteltu niin, että sekä 

kantajan että vastaajan puolesta voidaan esittää mielekkäitä argumentteja.

Perinteisessä oikeustieteen opiskelussa ovat painottuneet kirjatentit ja 

niiden suorittamista edistävät luentosarjat. Seminaariopetuksen rooli on ol-

lut vähäisempi, ja seminaariopetus on usein ollut lyhytjänteistä siinä mie-

lessä, että työ kirjoitetaan ja siitä saadaan palautetta, mutta kirjallista ver-

siota ei normaalisti enää työstetä eteenpäin. Kirjatenteissä painottuu tiedon 

toistaminen ja ymmärtäminen, ja syväsuuntautunut lähestymistapa on ollut 

tarpeen ensisijassa suuren detaljimäärän hallitsemiseksi. Tällaisessa lähes-

tymistavassa oikeudellisesta tiedosta saattaa muodostua hyvin yksinkertais-

tettu kuva, jossa oikeudellisiin ongelmiin tai laintulkintatilanteisiin on löy-

dettävissä oikea vastaus. Tällainen opiskelu ei kehitä kriittistä suhtautumista 

tietoon eikä valmiuksia uuden tiedon tuottamiseen oikeudesta.

Oikeustapauskilpailussa opiskelijat joutuvat tunnistamaan oikeudellisia 

ongelmia ja keskustelemaan kysymyksistä, joihin ei ole ”oikeita” vastauksia. 

Tapaukset on laadittu niin, että molempien asianosaisten vaatimuksia voi-

daan perustella mielekkäästi ja usein molempien asianosaisten kantojen tu-

eksi joudutaan tuottamaan uutta tietoa. Opiskelijat tottuvat oikeudelliseen 

tietoon ja lainsoveltamiseen liittyvän epävarmuuteen ja joutuvat hyväksy-

mään sen. Kilpailussa opittu ja tuotettu tieto on lisäksi ymmärrettävä syväl-

lisesti, koska se joudutaan esittämään myyvällä ja helposti ymmärrettävällä 

tavalla kummankin asianosaisen kannan tueksi. Usein ajatellaan, että muis-

tioiden kirjoittaminen kehittää käytännön valmiuksia verrattuna ”teoreetti-

seen” kirjatenttiopiskeluun. Kokemus on osoittanut, että tämä mielikuva on 

virheellinen. Uuden oikeudellisen tiedon tuottaminen ja aidosti hankalien 

tapausten ratkaiseminen kehittää ensisijassa nimenomaan teoreettisia val-

miuksia. Asioiden yksinkertainen ja selkeä esittäminen ja esitettyihin haas-

taviin kysymyksiin vastaaminen edellyttää nimenomaan syvällistä ymmär-
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tämistä, toisin kuin käsikirjasta opitun toistaminen tenttipaperille. Vaikka 

oikeustapauskilpailua pidetään ”käytännön kurssina”, se on muuttanut pro-

sessioikeuden opetusta myös teoreettisia valmiuksia paremmin kehittäväksi. 

Perinteinen akateemisen koulutuksen kriteeri on omaa alaa koskevan uuden 

tiedon tuottaminen, ja oikeustapauskilpailu toteuttaa tätä tavoitetta perin-

teistä kirjatenttiopetusta selvästi paremmin.

Myös luova oikeudellinen ajattelu on oikeustapauskilpailun keskeistä an-

tia opiskelijalle. Kilpailu osoittaa, että myös käytännön ongelmissa tarvitaan 

kykyä lähestyä asioita eri näkökulmista, haastaa olemassa olevia tai vakiintu-

neita kantoja, käyttää mielikuvitusta ja kykyä tuottaa uutta tietoa. Tällainen 

ajattelu ei välttämättä ole ollut perinteisen, usein vahvasti tuomarinäkökul-

maan sidotun ja melko legalistisen prosessioikeuden ytimessä. Tässä suh-

teessa oikeustapauskilpailun voi auttaa valmistuvia riitajuristeja kehittämään 

perinteisestä poikkeavia valmiuksia ja perinteisestä poikkeavaa ajattelua.

Toinen opetuksen ja oppimisen kannalta keskeinen piirre oikeustapaus-

kilpailuopetuksessa menetelmän tasolla on ryhmätyö. Joukkueet ottavat vas-

tuun menestyksestä ja oppimisesta ryhmänä. Kurssi valmentaa siten myös 

aitoon ryhmätyöhön, jossa yhteinen suoritus on parempi kuin yksilöiden 

osasuoritusten summa. On selvää, että oikeustapauskilpailussa opitaan ryh-

mätyövalmiuksia, jotka ovat keskeinen työelämätaito.

Ryhmätyö on kuitenkin paitsi itsenäinen oppimistavoite, myös opetus-

menetelmä. Ryhmän vaikutusta oppimiseen on tutkittu paljon, ja myös ni-

menomaan ongelmalähtöisen oppimisen kontekstissa. Nieminen, Sauri ja 

Lonka ovat todenneet, että ryhmän toimivuus korreloi opiskelijoiden kurs-

sista saamien arvosanojen kanssa, ja että toimiva ryhmä voi lisätä opiskelijan 

sitoutumista opiskeluun ja ryhmän toimintaan. Ryhmätyö voi myös lisätä 

opiskelijoiden halua käyttää ryhmän ulkopuolista aikaa itsenäiseen opiske-

luun.1 Tämä vastaa valmennuksesta saamiani kokemuksia. Toimiva ryhmä-

dynamiikka tiimissä sitouttaa opiskeluun, ja jaettu menestys ja oppiminen on 

yksin koettua palkitsevampaa. Kuten Lindblom-Ylänne, Pihlajamäki ja Kot-

kas ovat todenneet tutkimuksessaan, tasaisen aktiivisesti osallistuva ryhmä 

voi saavuttaa epätasaisemmin aktiivia ryhmiä paremman lopputuloksen ja 

hyvä ryhmän sisäinen kommunikaatio parantaa oppimistuloksia. 2 

1.  Nieminen, J.,, Sauri, P., Lonka, K., On the relationship between group functioning and study 
success in problem-based learning, Medical Education 2006, s. 64 – 71, s. 64.
2.  Lindblom-Ylänne, S., Pihlajamäki, H., Kotkas T., What Makes a Student Group Successful? 
Student-Student and Student Teacher Interaction in a Problem-Based Learning Environment, 
Learning Environment Research 6, s. 59 – 76, 2003, ks. erityisesti s. 59 ja s. 75.
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Vis Moot ja opetuksen  
kansainvälistyminen
Vis Moot on kurssina ja oppimiskokemuksena aidosti kansainvälinen. Kuten 

jo yllä todettiin, kilpailuun osallistuu noin 400 yliopistoa eri puolilta maail-

maa, noin 80 maasta. Sinänsä pelkästään osallistuvat yliopistot eivät tee kil-

pailusta kansainvälistä. Kansainvälisyys ilmenee konkreettisesti tapaamisina 

ja verkottumisena, mutta myös vaikutuksena oikeuslähdeoppiin ja oikeudel-

liseen ajatteluun sekä prosessioikeudellisen tiedeyhteisön piiriin.

Sekä itse kilpailuissa, Wienissä ja Hong Kongissa, suullisissa ”pliidauksis-

sa” argumentteja testataan vastapuolta edustavan joukkueen kanssa. Tämä 

on aitoa yhdessä oppimista, kun argumentaatiosta voi oppia vastapuolelta 

ja palaute välimiesoikeudelta jaetaan. Vastapuolen asiamiesten lisäksi väli-

miesoikeus, eli kolmen välimiehen paneeli on yleensä koottu eri maista ja 

mielellään erilaisista oikeudellisista kulttuureista tulevista välimiehistä. Itse 

kilpailun lisäksi tällainen kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen tapah-

tuu Pre-Mooteissa eli harjoituskilpailuissa, joita järjestetään kymmeniä eri 

puolilla maailmaa.

Helsingin yliopiston joukkue on Pre-Mootien lisäksi jo vuosien ajan osal-

listunut Zürichin yliopiston järjestämälle kilpailuun valmistavalle viikon pi-

tuiselle Vis Moot School of Switzerland -kurssille Zürichissä. Kurssille on 

yleensä osallistunut 15–20 joukkuetta eri puolilta maailmaa, ja se on ollut 

ensimmäinen mahdollisuus tutustua muiden kilpailuun osallistuvien yli-

opistojen joukkueisiin. Kurssilla on opittu yhdessä sekä välimiesmenettelyn 

että CISGin substanssista, mutta ennen muuta se on mahdollistanut oman 

oppimisryhmän laajentamisen muiden maiden yliopistoihin heti kilpailun 

alussa. Ryhmässä oppimisen ja jaetun oppimisen ei siis ole täytynyt rajau-

du pelkästään omaan joukkueeseen, vaan alusta alkaen vertaistukiverkosto 

haastavassa projektissa on ollut laajempi. Tällä on merkittävä motivaatiota 

lisäävä vaikutus, kun oma työ saa merkityksen jaetun kokemuksen kautta. 

Samalla oma yhteisö, viiteryhmä, on muodostunut kotimaista laajemmaksi.

Välimiesmenettely kilpailun substanssina mahdollistaa kansainvälisyy-

den. Perinteinen prosessioikeus on ollut vahvasti kansallista. Kussakin maas-

sa on oma tuomioistuinmenettelyä sääntelevä laki, ja klassinen siviilipro-

sessioikeus oikeudenalana on tiukasti sidoksissa kansalliseen sääntelyyn. 

Välimiesmenettely oikeudenalana on erilainen. Voidaan sanoa, että välimies-

menettelyssä oikeuslähdeoppi on vahvasti ”transnationaalinen”. Välimies-

menettelyn sääntely on tyypillisesti minimalistista, ja painottuu oikeusturvan 

vähimmäistakeisiin. Nämä oikeusturvan vähimmäistakeet puolestaan pe-
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Ryhmäkuva joukkueista (Helsinki / Bocconi) ja välimiesoikeudesta Mila-

nossa järjestetyn AIA-CAM Pre-Mootin harjoituskierroksen jälkeen (2019).

Ryhmätyöharjoitus Vis Moot School of Switzerland -kurssilla Zürichissä.
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rustuvat yleensä keskeisesti välityssopimusten ja välitystuomioiden täytän-

töönpanoa koskevaan New Yorkin konventioon. Tulkintamateriaalia on siten 

luontevaa hakea vähimmäistakeille muissakin maissa annetuista merkityk-

sistä. 3 Osin minimalistisesta sääntelystä johtuen myös ylikansallisen peh-

meän sääntelyn merkitys välimiesmenettelyssä on korostunut.4 Esimerkiksi 

IBA:n ohjeita esteellisyystilanteista (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 

International Commercial Arbitration) sovelletaan laajasti osin jopa samaan 

tapaan kuin kirjoitettua lakia, koska ne tarjoavat käytännöllisellä tavalla ja 

esimerkkilistoja käyttämällä ratkaisuja tyypillisesti avoimen esteellisyyssään-

telyn tulkintaongelmiin. Myös välimiesinstituuttien säännöt ovat tyypillisesti 

hyvin samankaltaisia ja ohjaavat vahvasti käsitystä siitä, kuinka välimiesme-

nettelyyn liittyviä tulkintaongelmia voi ja tulee ratkaista ja miten prosessin 

voi sovellettavan lain asettamissa raameissa järjestää. 

Ylikansallisuutta korostavana seikkana välimiesmenettelyssä on otettava 

huomioon myös UNCITRALin mallilaki. YK:n kansainvälisen kaupan jär-

jestön mallikoodeksi ohjaa välimiesmenettelylakien säätämistä eri puolilla 

maailmaa. Tällä hetkellä 85 maata on saanut niin sanotun mallilakistatuksen, 

eli niiden lainsäädännön tulkitaan vastaavan mallilakia. Vis Mootin kannalta 

mallilailla on erityinen merkitys, koska kilpailutapauksessa sovelletaan ku-

vitteellisen maan välimiesmenettelylakia, joka vastaa sanasta sanaan malli-

lakia. Näin on vältetty kansallisen prosessisääntelyn ongelma, joka muutoin 

estäisi tasavertaiset mahdollisuudet eri maista tuleville joukkueille kilpailla 

yksityisoikeudellisten riitojen ratkaisun prosessuaalisista kysymyksistä.

Välimiesmenettelyn oikeuslähdeopin ja Vis Mootin prosessuaalisen lain-

valinnan merkitys ei rajoitu pelkästään yhteen erityiseen prosessilajiin tai 

pelkästään oikeustapauskilpailun sääntöihin. Huomattava osuus riidanrat-

kaisuun opiskeluaikanaan erikoistuvista juristeista erikoistuu nimenomaan 

välimiesmenettelyyn. On mielekästä olettaa, että opitut tulkintamenetelmät 

saattavat heijastua lakimiehen oikeudelliseen työkalupakkiin laajemminkin 

ja siten vaikuttaa prosessioikeudelliseen ajatteluun muutoinkin kuin vain vä-

limiesmenettelyn osalta. Riidanratkaisua, tai prosessioikeutta laajassa mie-

lessä, ei nähdä entiseen tapaan kansallisena oikeudenalana.

Myös ammatillisten verkostojen kansainvälisyydellä on merkitystä. Kun 

oma ammatillinen viiteryhmä muodostuu jo opiskeluvaiheessa aidosti kan-

3.  Tähän perustuu myös ajatus lex mercatorian tapaan toimivista due process –normeista. 
Kurkela, M. – Turunen, S., Due Process in International Commercial Arbitration, OUP 2010.
4.  Turunen, S., Arbitrators, Disclousers and Challenges – Are We Being Practical or Too Sen-
sitive? Scandinavian Studies in Law 63, 2017.
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sainväliseksi, virikkeet ja impulssit siirtyvät helpommin maasta toiseen ja 

myös selvästi kansallisten tulkintaongelmien arviointi laajemmassa konteks-

tissa on luontevampaa.

Kilpailu opetusmuotona  
ja opetuksen laadun mittarina

Vis Mootissa toistetaan usein, että projektissa on kyse oppimiskokemuksesta 

eikä kilpailusta. On tietysti selvää, että saatu oppi on kaikkien kannalta kes-

keisempää kuin menestyminen kilpailussa. Silti kilpailullisuuden merkitystä 

ei pidä väheksyä.

Kilpailu motivoi oppimaan. Peli innostaa pelaamaan, ja kilpailu menes-

tymisestä edistää myös oppimistuloksia. Pelkästään arvosanojen ja yksittäi-

sen opettajan arvostuksen tavoittelu ei ole samaan tapaan motivoivaa kuin 

menestyksen tavoittelu itse kilpailussa. Joukkueet muodostavat alusta asti 

kansainvälisen viiteryhmän muista samaan kilpailuun osallistuvista. Koti-

maassa ja kotiyliopistossa alumnit seuraavat joukkueen työtä, kannustavat 

jaksamaan ja tukevat joukkuetta neuvoilla. Menestys saa eri merkityksen kuin 

pelkästään arvosanoin mitattava menestys.

Kilpailu on myös yliopiston tieteellisen tason ja opetuksen laadun mittari. 

Kilpailussa menestyvät usein samat yliopistot, ja kun menestys osuus tois-

tuvasti tiettyihin yliopistoihin suuresta joukosta osallistujia kyse ei enää voi 

olla sattumasta. Tämä on reilua sanoa myös osallistujille jotka eivät menesty 

kilpailussa – kaikilla yliopistoilla ei ole samaa infrastruktuuria, samanlaista 

valmennustukea eikä samanlaisia taloudellisia resursseja esimerkiksi harjoi-

tuskilpailuihin osallistumiseen.

Helsingin yliopisto on osallistunut kilpailuun vuodesta 2004 alkaen ja ko-

kemuksen myötä joukkueen menestys on parantunut. Vuonna 2012 Helsingin 

yliopiston joukkue pääsi ensimmäisenä suomalaisena joukkueena kilpailun 

päättäville eliminaatiokierroksille Wienissä ja kaksi joukkueen kilpailijaa sai 

henkilökohtaisen kunniamaininnan. Vuonna 2013 Helsingin joukkue pääsi 

toiselle eliminaatiokierrokselle eli 32 parhaan yliopiston joukkoon. Vuosina 

2014 ja 2015 joukkue sai kunniamaininnan kaikista kilpailuun osallistuneis-

ta muistioista. Vuonna 2015 joukkue eteni Wienissä 16 parhaan joukkoon. 

Vuonna 2016 joukkue pääsi 32 parhaan yliopiston joukkoon Wienissä ja yk-

si kilpailija sai henkilökohtaisen kunniamaininnan. Vuonna 2017 Helsingin 
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yliopisto voitti parhaan vastaajan muistion palkinnon Hongkongin Vis East 

– sisarkilpailussa, pääsi 64 parhaan joukkoon Wienissä ja sai yhden henkilö-

kohtaisen kunniamaininnan. Vuonna 2018 Helsingin joukkue pääsi Wienissä 

32 parhaan joukkoon ja yksi kilpailija sai henkilökohtaisen kunniamaininnan. 

Vuonna 2019 Helsingin joukkue sijoittui 64 parhaan yliopiston joukkoon ja 

pääsi eliminaatiokierroksille, ja sai kunniamaininnan vastaajan muistiosta 

Wienissä ja sekä kantajan että vastaajan muistioista Vis EAST -kilpailussa. 

Vuonna 2021 Turun yliopiston kantajan muistio palkittiin kolmanneksi par-

haana muistiona Wienissä.

Joukkueen jatkuvan menestyksen myötä Helsingin yliopisto on välimies-

menettelyn alalla vakiinnuttanut mielikuvan hyvästä opetuksesta. Tämä on 

arvokasta samoista syistä kuin menestys tutkimuksen laadun kansainväli-

sessä vertailussa. Verkostot ja näkyvyys merkitsevät myös mahdollisuutta 

tutkimusyhteistyöhön alalla, ja osaltaan avaavat tiedeyhteisöä aidolle kan-

sainväliselle yhteistyölle.

Kilpailun johtajat Stefan Kröll, Christopher Kee ja Patrizia Netal ilmoittavat 

välimiesoikeuden puheenjohtajan kanssa Helsingin yliopiston joukkueen 

eliminaationkierroksen voittajan eli kilpailussa jatkoon etenevän joukkueen 

Wienin yliopiston Juridicumin Dachgeschossissa, joka toimii Moot-viikon 

kilpailukeskuksena.
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Työelämävalmiudet opetuksessa  
 – tuomioistuinjuristista riitajuristiksi
Perinteinen prosessioikeus on usein kirjoitettu tuomarinäkökulmasta. Tämä 

ei ole pelkkä tutkimuksellinen valinta, vaan myös omiaan asemoimaan pro-

sessioikeutta ja sen opetusta yhteiskunnallisesti. Voitaneen sanoa, että pe-

rinteisen prosessioikeuden sosiaalinen viiteryhmä on ollut tuomioistuimissa 

ja niihin välittömästi liittyvissä ryhmissä.

Kun prosessioikeus oppiaineena on laajennut tuomioistuinprosessin tut-

kimuksesta konfliktinhallinnan tutkimukseksi ja kun opetus on orientoitunut 

uudella tavalla, myös prosessioikeuden sosiaalinen viiteryhmä on muuttunut 

ja laajentunut. Vaikka myös monet tuomarit toimivat välimiehinä, esimerkik-

si välimiesmenettely-yhteisö on sijoittunut voittopuolisesti suurten asianajo-

toimistojen riitaryhmiin. Samaan tapaan vaikka sovitteluyhteisö on monin 

osin erillinen sekä tuomioistuinjuristeista että välimiesmenettely-yhteisöstä.

Oikeustapauskilpailu opetusmuotona simuloi läheisesti käytännön asia-

miestyötä ja tarjoaa joukkueelle mahdollisuuden kokeilla omia siipiään täs-

sä roolissa. Ehkä vielä keskeisempi muutos prosessioikeuden opetuksen 

työelämärelevanssin ja uraohjausvaikutuksen kannalta on opetuksen tiivis 

linkittyminen riitajuristiorientoituneeseen välimiesmenettely-yhteisöön. 

Välimiesmenettely-yhteisö osallistuu opetukseen tuomareina ja joukkuei-

den valmentajina. Aikaisempien vuosien kilpailijat ovat usein sijoittuneet 

asianajotoimistoihin ja toimivat sekä linkkeinä käytännön työelämään että 

esikuvina uramahdollisuuksista. Opiskelijan näkökulmasta panostaminen 

kilpailuun on omiaan sitouttamaan alaan ja sosiaaliseen ympäristöön. Me-

nestyminen tosielämän välimiesmenettelyissä nähdään onnistumisena ja 

mielekkäänä uratavoitteena.

Kilpailu on usein myös rekrytoimiskanava – lahjakkaat ja motivoituneet 

opiskelijat huomataan ja kiinnitetään työpaikkoihin. Kilpailu tarjoaa työn-

antajille mahdollisuuden seurata kilpailijoiden työtä asianajotoimeksian-

toa läheisesti muistuttavassa tilanteessa, mikä on tietenkin paljon parempaa 

kuin lyhyessä haastattelussa syntynyt mielikuva tai se, mitä paperit kertovat.

Vis Moot on yhtenä tekijänä vaikuttanut prosessioikeuden oppiaineen 

työelämäliityntöihin ja työelämärelevanssiin. Yhteistyö on lisääntynyt, ja työ-

elämävalmiuksien sisältö on muuttunut. Oikeustapauskilpailussa harjoitel-

laan toki suullista argumentaatiota, ”pliidaamista”, ja oikeudenkäyntikirjelmi-

en kirjoittamista, mutta keskeisempää lienee kuitenkin riitojen dynamiikasta, 
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oikeudellisesta epävarmuudesta ja lainsoveltamisen tulkinnallisuudesta 

oppiminen. Myös verkostojen merkitys on korostunut entiseen verrattuna. 

Opiskelijoille tarjottavan sisällön ohella tiivis työelämäyhteistyö tuo myös 

uutta sisältöä välimiesmenettelyn tutkimukseen ja ajan myötä vaikuttaa, ku-

ten yllä todettiin, myös tieteenalan identiteettiin laajemmin.

Kansainvälinen välimiesmenettely- 
tiedeyhteisö

Näkyvyys ja menestys Vis Mootissa ei ole ollut arvokasta ainoastaan yliopis-

tolle, vaan myös koko suomalaiselle välimiesmenettely-yhteisölle laajem-

minkin. Käytännössä koko kansainvälinen välimiesmenettelyeliitti kanssa 

osallistuu tavalla tai toisella Mootiin, suurin osa välimiehinä Wienissä ja mo-

net myös välimiehinä Pre-Mooteissa, kirjallisten muistioiden arvostelijoina 

tai joukkueiden valmentajina. Oikeustapauskilpailu on tarjonnut yhden ka-

navan lisää kansainvälisten verkostojen kehittämiseen ja oman paikan luo-

miseen oikeudenalalla. Kilpailulla on ollut samankaltainen vaikutus myös 

muissa maissa, mistä syystä kilpailun piirissä syntyneiden ja syntyvien ver-

kostojen merkitys on korostunut. Vis Moot järjestetään vuonna 2022 kah-

dettakymmenettäyhdeksättä kertaa. Tämä tarkoittaa, että monet alan tämän 

hetken keskeiset toimijat ovat aloittaneet uransa Mootissa ja ovat edelleen 

aktiivisesti mukana toiminnassa.

Vis Moot on osaltaan vaikuttanut uudenlaisen oikeudellisen yhteisön 

syntymiseen. Se ei ole muokannut alan toimijoiden identiteettiä pelkästään 

Suomessa vaan myös kansainvälisesti. Opetusyhteistyö on kansainvälistä-

nyt prosessioikeuden opetusta ja tutkimusta, mutta myös laajemmin koko 

riitajuristien muodostamaa oikeudellista yhteisöä. Tässä suhteessa proses-

sioikeuden kuva on nyt merkittävästi erilainen kuin kaksikymmentä vuotta 

sitten. Tieteellistä keskustelua käydään toki perinteisillä oikeustieteellisillä 

foorumeilla, mutta myös sosiaalisessa mediassa, konferensseissa ja webi-

naareissa. Kansainvälisyys on arkipäiväistynyt ja normalisoitunut. Suomen 

pienen oikeuskulttuurin kannalta tämä on erityisen hyödyllistä, koska eten-

kin erikoistuneiden juristien joukko on kaikilla aloilla niukka verrattuna kan-

sainväliseen auditorioon.

Toki on selvää, että tässä kirjoituksessa kuvatut kehityskulut välimiesme-

nettelyssä eivät johdu pelkästään Vis Mootista, ja että monilla muilla oikeu-
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denaloilla ja tieteenaloilla on tunnistettavissa samanlaisia ilmiöitä. Muutosta 

välimiesmenettelyn, konfliktinhallinnan ja prosessioikeuden alalla on kui-

tenkin houkuttelevan helppoa tarkastella tämän ilmiön kautta. Prosessioi-

keuden muutos oikeudenkäymiskaarta koskevasta lainopista monialaiseksi 

oikeudelliseksi konfliktinhallinnaksi ja panostus uudenlaiseen opetukseen 

ja uudenlaisiin toimintatapoihin on tukenut välimiesmenettely-yhteisön ke-

hittymistä. Samalla myös tämä kehitys on osaltaan vaikuttanut prosessioike-

uden kuvan muuttumiseen.
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1. Taustaksi

Pysyttäessään professori B:n osalta HO:n tuomion, jolla B oli tuomittu eh-

dolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kätkemisrikoksesta ja RL 2:10.2:n 

nojalla viralta pantavaksi, korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2009:27 

muun muassa: ”B:n tehtäviin [––] professorina on kuulunut opettaa opiske-

lijoille [––] myös laajemmin oikeusjärjestystä ja oikeusjärjestelmiä. Oikeus-

tieteen yliopisto-opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille normi- ja jär-

jestelmätiedon lisäksi myös valmiuksia erottaa oikea väärästä sekä edistää 

oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvaa.”

Oikeustieteen yliopisto-opetuksen tavoitteiden määritteleminen ei ihan 

taida kuulua korkeimman oikeuden tehtäviin, mutta sanottu mikä sanottu, 

”tätä kaikki asianomaiset noudattakoot”. Näin ollen on kaiketi johdonmu-

kaista odottaa, että oikeustieteen opetusta saaneet toimivat sitten noiden 

ylevien tavoitteiden saavuttamiseksi eli osaavat erottaa oikean ja väärän ja 

edistävät oikeudenmukaisuutta omissa tehtävissään, kuten esimerkiksi oi-

keudenkäyntiavustajina, oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen laati-

joina ja tuomareina.

Paljon on käyty keskustelua siitä, onko oikeudenkäynnin tarkoituksena 

aineellisen totuuden selvittäminen ja sen mukaisen ratkaisun antaminen 

vai jokin muu. En lähde tähän keskusteluun syvemmälle. Tyydyn vain tote-

amaan, ettei oikeudenkäynnin ainakaan ensisijaisena tavoitteena ole totuu-

den vastaisiin seikkoihin perustuvan, aineellisen totuuden vastainen ratkaisu, 

vaikka sinänsä moitteettomassa prosessissa voidaan sellaiseenkin päätyä. 

”Toisin kuin poliitikko, eettisesti toimiva juristi ei tavoittele suosiota, vaan juu-

ri totuutta ja sen perusteella toimivaa yhteiskuntaa, olkoonpa tämä kuinka 

työläs tavoite tahansa”, totesi Tuomas Hupli artikkelissaan Tuula Linnan juh-

lajulkaisussa.1 Hyvin sanottu. Useimmat myöntänevät, että tuomioistuinten 

1.  Hupli 2017, s. 75.
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ratkaisujen tulisi mahdollisuuksien mukaan perustua todellisiin faktoihin. 

Mieli tosin muuttuu helposti, jos valhe olisi oman asian kannalta edullisempi.

Viimeisten neljän vuoden aikana on saatu erityisesti Yhdysvalloista op-

pia siitä, mihin jatkuva valehtelu voi johtaa: kansan jyrkkään kahtiajakoon 

ja jopa väkivaltaisuuksiin. Valheille on vakiintunut myös kaunisteleva sy-

nonyymi ”vaihtoehtoinen totuus”. Oikeudenkäynneissä vaihtoehtoisten to-

tuuksien esittäminen on ollut arkipäivää iät ajat, niin meillä kuin muuallakin. 

Erityisesti niitä saadaan kuulla rikosasioissa syytettyjen suusta, mutta missä 

määrin myös heidän avustajiensa esittäminä?

En pysty arvioimaan, onko oikeustieteen opetus yleisesti täyttänyt kor-

keimman oikeuden edellä todetusti määrittelemät tavoitteet. En myöskään 

pysty antamaan mitään kattavaa arviota siitä, onko oppi mennyt perille. Seu-

raavaa ei siis pidä missään nimessä ymmärtää kaikkia oikeudenkäyntiavus-

tajia eikä muidenkaan käsittelemiäni ammattiryhmien edustajia koskeviksi 

väitteiksi. Olen päinvastoin varma, että esimerkiksi monet avustajat toimivat 

aivan toisin.2 

Mielenkiintoisen näköalapaikan tarjosi oikeudenkäynti, jota seurasin pai-

kan päällä syyskuusta 2018 helmikuulle 2019 kirjoittaessani tietokirjaa yhdes-

sä kirjoittajakumppanini kanssa. Olin alkanut seurata sittemmin lukuisiin 

oikeudenkäynteihin johtanutta tapahtumasarjaa jo vuonna 2014 Suomen Ku-

valehteen kirjoittaneen toimittajan otettua minuun yhteyttä virkavastuuky-

symyksistä. Virkarikokset ovat muun ohessa olleet kiinnostukseni kohteena 

koko urani ajan väiteltyäni aiheesta vuonna 1984. Kommentoin Kittilän kun-

nan päätöksentekoa lukuisissa useimmiten verkossa ilmestyneissä jutuissa, 

mutta päättäjien enemmistö ei antanut niistä luettavissa olleille ilmaisille 

neuvoille mitään merkitystä.

Seuraamamme oikeudenkäynnin aikana saimme havainnoida yhteensä 

noin 15:n asianajajan ja lupalakimiehen asianajotoimintaa ja nähdä, millaista 

tulosta oikeustieteellisten tiedekuntien prosessioikeuden (ja rikosoikeuden) 

opetus tuottaa käytännön elämään.3 Itse olen toiminut Turun yliopiston ri-

2.  Esimerkkinä mainitsen asianajajan, jonka kertoman mukaan hänen mieltään on jäänyt 
painamaan vuosikymmenien takainen tapaus, jossa hän nuorena juristina hairahtui neuvo-
essaan koulutoverinsa veljeä A:ta. A oli ollut autollaan ylittämässä samanarvoista risteystä ja 
törmännyt yhteen oikealta tulleen mopoilijan B:n kanssa. A oli siten selvästi syyllinen yhteen-
törmäykseen. Kertoja ei avustanut A:ta oikeudessa, mutta oli sanonut tälle ennen esitutkinta-
kuulustelua, että jos olisit ollut kääntymässä oikealle ja laittanut hyvissä ajoin vilkun oikealle ja 
sanoisit, että vasemmalle kääntymässä ollut mopoilija oikaisi risteyksessä ja tuli sinun kaistal-
lasi päin autoasi, et olisi syyllistynyt mihinkään. Näin myös tapahtui, ja tapauksesta tuomittiin 
rangaistukseen B, joka oli tosiasiassa syytön. 
3.  Työn tuloksena on julkaistu teos Viljanen, Pekka – Hynynen, Eeva-Liisa: Kittilän laki. Teos 
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kos- ja prosessioikeuden apulaisprofessorina ja professorina vuodesta 1986 

vuoteen 2016. Kyseisessä oikeudenkäynnissä esiintyneistä oikeudenkäynti-

avustajista kukaan ei tietääkseni ole ollut minun oppilaanani. 

Sittemmin olen seurannut tiiviisti myös samaan kokonaisuuteen enem-

män tai vähemmän läheisesti liittyviä muita oikeudenkäyntejä. Useimmat 

tämän artikkelini esimerkit liittyvät kyseisiin oikeudenkäynteihin.

2. Hyvää asianajoa?

Palauttakaamme ensin mieleen, mitä takavuosien ykkösprosessualistimme, 

professori Tauno Tirkkonen odotti asianajajilta. Tirkkosen mukaan ”prosessi 

eli oikeudenkäynti on lailla järjestettyä menettelyä, jolla valtiovalta määrää 

(vahvistaa) ja tarpeen vaatiessa pakolla toteuttaa sen, mikä yksittäistapauk-

sessa on oikein. Kun aineellinen oikeus sääntelee, mikä yksittäistapauksessa 

on oikein, toteutetaan prosessin avulla aineellista oikeutta (tämän käsitteen 

subjektiivisessa merkityksessä) ja pidetään samalla yllä oikeusjärjestystä eli 

aineellista oikeutta objektiivisessa merkityksessä.”4 

Tirkkosen mukaan ”hyvän asianajajakunnan päämerkitys on siinä, että 

pätevä asianajaja, valaisemalla juttua asianosaisen kannalta ja hankkimalla 

jutun ratkaisemiseen tarpeellisen oikeudenkäyntiaineiston, vapauttaa tuo-

mioistuimen jäsenet tehtävistä, jotka ovat esteenä heidän tärkeimmälle, so. 

jutun oikeaan ratkaisemiseen kohdistuvalle toiminnalleen. Tällä tavoin asi-

anajaja yhdessä tuomioistuimen kanssa toimii oikeudenkäynnin tarkoituk-

sen saavuttamiseksi.”5 

Edistävätkö oikeudenkäyntiavustajat oikeasti oikeutta ja totuutta? Onko 

heillä siihen edes velvollisuutta?6 

Laissa on säännöksiä, joiden mukaan oikeudenkäyntiavustaja ei saa ai-

nakaan valehdella. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 

(715/2011) 8.1 §:n 17 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajan ”tulee olla 

antamatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle lausumia, jotka hän 

tietää paikkansapitämättömiksi, sekä kiistämättä, minkä tietää todeksi”. Asi-

anajajista annetun lain (496/1958) 5.1 §:n mukaan asianajajan ”tulee kaikes-

sa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa”. Hyvää asianajajatapaa 

sisältää tosin paljon muutakin kuin tuon oikeudenkäynnin kuvausta.
4.  Tirkkonen 1969, s. 1.
5.  Tirkkonen 1969, s. 329.
6.  Ks. Fredman 2018, s. 492, jonka mukaan on keskeistä, että avustaja neuvoo kuulustelua edel-
tävässä neuvottelussa päämiestään, ”kannattaako tämän käyttää oikeuttaan olla vaiti tai poiketa 
totuudesta.” – Tarkoittaako tämä, että avustaja voisi myös neuvoa päämiestään valehtelemaan?
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koskevien ohjeiden 8.2 kohdan 1. alakohdan mukaan ”asianajaja ei saa antaa 

tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä 

kiistää, minkä tietää todeksi”.

Mitäpä siis olisi sanottava oikeudenkäyntiavustajasta, joka muun muassa 

kunnanjohtajan laitonta irtisanomista koskeneessa rikosasiassa väitti lop-

pulausunnossaan, että hallinto-oikeus palautti irtisanomisasian uudelleen 

päätettäväksi ja että syyttäjä puuttui asiaan kesken prosessin? Tosiasiassa 

hallinto-oikeus ei ollut palauttanut asiaa valtuustolle, vaan se oli vain ku-

monnut valtuuston tekemän irtisanomispäätöksen.7 

Avustaja väitti myös valtuuston ja kunnanjohtajan päässeen sovintoon 

irtisanomisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta ja että kunnanjohtaja oli 

näin myöntänyt irtisanomiselleen olleen asiallinen syy. Tosiasiassa sopimuk-

sessa oli nimenomaisesti sovittu, ettei siinä oteta kantaa irtisanomisen perus-

teisiin. Kunnanjohtaja ei siten ollut hyväksynyt irtisanomisen syitä asiallisiksi.

Oikeudenkäyntiavustajien väitteet relevanttien asiakirjojen sisällöstä oli-

vat myös toisinaan mielikuvituksellisia. Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

A oli syytteessä muun muassa petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden 

rikkomisesta hänen yritettyään maksattaa kunnalla laskun hankkimastaan 

oikeudellisesta neuvonnasta. Taustalla oli kunnanhallituksen päätös, jon-

ka mukaan ”lakipalveluja hankitaan hankintasäännösten ja määrärahojen 

perusteella. Kunnanhallituksella ei ole tarkoitus muuttaa hankintasääntöä. 

Kunnanhallitus varaa sen lisäksi itselleen oikeuden lakipalvelujen käyttöön.”

Kunnan hankintasäännön mukaan kenelläkään luottamushenkilöllä ei 

ollut hankintavaltuuksia. Vastaajan avustaja väitti, että kunnan hankintaoh-

jeita ei ollut rikottu, tuo kunnanhallituksen päätös oli jo sellaisenaan asian-

mukainen hankintapäätös ja että sillä oli tarkoitettu valtuuttaa kunnanhal-

lituksen puheenjohtajisto hankkimaan oikeudellista apua, jota A oli sitten 

hankkinut B:ltä. Keväällä 2021 antamassaan, vielä vailla lainvoimaa olevas-

sa tuomiossaan käräjäoikeus totesi kaikki nämä väitteet perusteettomiksi.8

Valtuutusväitettään avustaja perusteli sillä, että se oli kunnanhallituksen 

jäsenten enemmistön tarkoitus. Päätöksestä ei kuitenkaan ole luettavissa pie-

nintäkään viitettä väitettyyn valtuutukseen, vaikka se olisi ollut äärettömän 

helppoa siihen kirjoittaa, eikä kunnanhallituksen kokouksessa ollut päätös-

tä tehtäessä sanallakaan puhuttu valtuutuksesta, ei myöskään siitä, mihin 

asiaan apua hankittaisiin, eikä siitä, keneltä sitä hankittaisiin. Käräjäoikeus 

7.  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 4.2.2016, n:o 16/0084/2 (11596/14/2207 ja 11757/14/2207).
8.  Lapin käräjäoikeus 31.3.2021, n:o 21/114265 (R 17/1245)
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totesikin vastaajien avustajien tulkinnan päätöksen sisällöstä ja tarkoitukses-

ta vääräksi. Tarkoituksen tulee ilmetä päätöksestä. Valtuutusväite oli käräjä-

oikeuden mukaan vastaajien jälkikäteen oikeudenkäyntiä varten keksimä.

On tavanomaista ja hyväksyttävää, että kunnanhallituksessa käsiteltävistä 

asioista keskustellaan poliittisissa ryhmissä ennen virallista kokousta. Mutta 

selvää on, ettei ryhmissä mahdollisesti tehdyillä päätöksillä ole mitään mer-

kitystä, elleivät ne muodostu toimielimen virallisen kokouksen päätöksiksi.

Kunnallishallinnon kannalta kysymys on tärkeästä rajanvedosta. Jos sallit-

taisiin jälkikäteen selittää kunnan toimielinten päätösten tarkoittavan jotakin 

aivan muuta kuin mitä niistä on normaalin kielenkäytön mukaan luettavissa, 

sillä olisi suuri periaatteellinen merkitys, joka rikosasian vastaajan oikeuden-

käyntiavustajankin pitäisi myöntää: sillä heikennettäisiin ratkaisevasti kun-

talaisten muutoksenhakuoikeuden merkitystä. Päätöksen luettuaan kunta-

lainen voi katsoa, ettei ole mitään syytä hakea siihen muutosta. Jälkeenpäin 

päättäjät selittäisivätkin päätöksen tarkoittaneen jotakin muuta ja toimisivat 

sen mukaisesti, mutta muutoksenhakuaika olisi jo kulunut umpeen. Eihän 

asia voi noin olla. Miksi siis väittää muuta? Tavallinen kansalainen ei siihen 

punastumatta pystyisi. Käräjäoikeus totesikin perusteluissaan, että kunnan 

toimielimen pöytäkirjalla on julkinen luotettavuus, mikä merkitsee, että tar-

kastetun pöytäkirjan edellytetään ilmaisevan oikein sen, mitä on päätetty.

Entä sitten avustajan ihmettely siitä, että onhan kunnanhallituksen pu-

heenjohtaja aiemmin hankkinut lausuntoja Kuntaliitolta ja eräältä professo-

rilta, miksi ei siis olisi saanut hankkia B:ltä? Noista aiemmista hankinnoista ei 

ollut koskaan laskutettu kuntaa, mikä tuotiin oikeudenkäynnissä esille. Kun A 

oli syytteessä muun muassa törkeän petoksen yrityksestä, niin eikö avustaja 

todellakaan nähnyt, mikä ratkaiseva ero syytteessä tarkoitetun ja aikaisem-

pien hankintojen välillä oli? Tuollaisilla aivan toivottomilla väitteillä vain 

sekoitetaan selvää asiaa ja kasvatetaan tarpeettomasti oikeudenkäyntikuluja.

Kuka tahansa luottamushenkilö saa tietysti hankkia oikeudellista apua 

keneltä tahansa, mutta kokonaan eri asia on, voiko hän laittaa siitä koituneet 

kustannukset kunnan maksettaviksi. Ei voi, jos hänellä ei kuntalain tai kun-

nan sisäisten sääntöjen mukaan ole hankintavaltuuksia. Se maksaa, joka tilaa, 

on arkielämästä tuttu, kaikkien tuntema lähtökohtainen sääntö.

Käräjäoikeus totesikin yhteenvetonaan, että kunta ei ollut tehnyt päätöstä 

hankkia oikeudellisia palveluita B:ltä, se ei ollut tilannut B:ltä mitään, asia-

kirjat eivät olleet tulleet kuntaan eikä kaikkien kunnanhallituksen jäsenten 
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taikka esittelijän tietoon. Puheenjohtajisto oli pyytänyt oikeudellisia neuvo-

ja kunnan varoin harvoille ja valituille. Vastaajat olivat valinneet, keille he 

olivat aineistoa tai tietoa lakiavusta luovuttaneet. Todistelusta ilmeni, ettei 

aineistoa ollut toimitettu kuntaan edes jälkikäteen. B:ltä saadut neuvot ja 

asiakirjat oli siten käräjäoikeuden mukaan pyydetty ja saatu puheenjohta-

jiston käyttöön yksityishenkilöinä. B:n laskun maksamiselle kunnan varoin 

ei ollut perusteita.

Lisäksi yleisluonteiset päätökset oikeudesta hankkia lakiapua oli tehty 

taannehtivasti tilanteessa, jossa apua oli käytetty virallisen päätöksenteon 

taustalla kaikessa hiljaisuudessa jo noin puolen vuoden ajan.

Vastaajien oikeudenkäyntiavustaja väitti, ettei sillä, että B:n laatimia asia-

kirjoja ei ollut kunnassa, ollut merkitystä, koska aineisto oli kunnanhallituk-

sen puheenjohtajiston tiedossa! Mitenkähän asiakirjojen julkisuus toteutui? 

Eihän se toteutunut, eikä A pyynnöstä huolimatta luovuttanut asiakirjoja 

edes vt. kunnanjohtajalle laskun maksamisasian käsittelyä varten.

Kyse oli myös lausunnoista, jotka kunta oli antanut hallinto-oikeudelle 

kunnanjohtajan irtisanomisesta tehdyistä valituksista. Kunnanhallituksen 

päätösesityksen kirjoittanut ulkopuolinen avustaja oli mahdollisesti – se ei 

millään tavalla ilmennyt lausunnoista – hyödyntänyt B:n laatimia lausunto-

luonnoksia. Kunnanhallituksen hyväksymät esitykset lausunnoiksi hävisivät 

kuitenkin valtuuston äänestyksessä selvin numeroin yhden valtuutetun teke-

mälle vastaesitykselle. Valtuuston päätökseksi tuli sen mukaisesti ainoastaan, 

että ”- – - päätösten mukaan kunnanhallitus on todennut, että vt. kunnan-

johtaja – - – on esteellinen valmistelemaan ja esittelemään asiaa. Valtuusto 

pyytää, että hallinto-oikeus ei ota esittelytekstiä huomioon päätöstä tehdes-

sään”. Vt. kunnanjohtajan päätösesitys ei selvästikään miellyttänyt päättäjien 

enemmistöä, koska siinä tunnistettiin kunnanjohtajan irtisanomisen lainvas-

taisuus, jonka sekä HaO että KHO sittemmin totesivat.

Vastaesitystä ei siis esitetty täydennykseksi kunnanhallituksen päätökseen. 

Silti oikeudenkäyntiavustaja väitti kunnanvaltuuston päätöksestä ilmenevän 

selvästi, että B:n lausuntoja on hyödynnetty sekä kunnanhallituksessa että 

lopullisessa hallinto-oikeudelle annetussa lausunnossa. Asianlaita on juuri 

päinvastoin. Valtuuston päätöksestä ilmenee selvästi, että siinä ei ole hyö-

dynnetty kenenkään lausuntoluonnoksia.

Kun esittelijä ei ollut jättänyt eriävää mielipidettä kunnanhallituksen pää-

tökseen, jolla lausuntoluonnoksia koskenut lasku oli päätetty maksaa, esitte-
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lijän avustaja puolusti virka-aseman väärinkäyttämisestä syytettyä päämies-

tään muun muassa väitteellä, ettei eriävän mielipiteen ilmoittamisella olisi 

ollut mitään vaikutusta päätökseen eikä hänen toimintansa siten ollut syy-

yhteydessä tehdyn päätöksen sisältöön. Ehkäpä niin, mutta sekä perustuslain 

118.2 §:n että kuntalain 106.2 §:n mukaan esittelijä on vastuussa hänen esitte-

lystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 

Näin on riippumatta siitä, onko tehty päätös esittelijän esityksen mukainen 

vai ei. Syy-yhteydellä ei ole merkitystä.

Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 8.2 kohdan 2. alakohdan mu-

kaan ”asianajaja ei ole ilman erityistä syytä velvollinen tarkistamaan asiak-

kaansa antamia tietoja.”9 Usein sanotaankin, ettei asianajajan tule ryhtyä 

päämiehensä tuomariksi.10 En väitä vastaan. Mutta selvää on, että luottaes-

saan päämiehensä kertomuksiin avustaja tulee usein ajaneeksi väärää asiaa. 

Hyväuskoiseksi hölmöksi ei pitäisi alentua edes päämiestä puolustettaessa. 

Jonkinlainen kritiikki olisi paikallaan erityisesti tilanteessa, jossa useat saman 

jutun vastaajat ovat keskenään sopineet, mitä esitutkinnassa ja oikeuden-

käynnissä kerrotaan. Vielä pahempaa on tietysti se, jos oikeudenkäyntiavus-

taja itse keksii valheellisia väitteitä tai osallistuu yhdessä vastaajien kanssa 

yhteisestä tarinasta sopimiseen. 

Eräässä tapauksessa yksi vastaajista kertoi saaneensa kutsun kokoukseen, 

jossa oli tarkoitus sopia vastaajien yhteisestä kertomuksesta. Paikalle oli kut-

sujan mukaan tulossa myös lakimies. Kutsusta kertonut vastaaja ei mennyt 

kokoukseen, eikä sen todellisesta kulusta ole varmaa tietoa.

ǋ

Edellä mainitut, paikkansapitämättömien lausumien antamisesta pidättäy-

tymiseen velvoittavat säännökset kattavat sanamuotonsa mukaan myös pe-

rättömät väitteet lain sisällöstä. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, 

että totuusvelvollisuus ei ulottuisi oikeudellisiin argumentteihin ja oikeus-

lähteiden käyttöön.11 Selvänä on silti pidetty, että argumentoinnin tueksi 

viitatut lähteet ja siteeraukset tulee esittää oikein ja ettei oikeussäännösten 

sanallista sisältöä saa kuvata virheellisesti.12 

9.  Ks. myös Peltonen 2004, s. 465, jonka mukaan asianajajalla ei ole oikeutta poiketa päämie-
hen ilmoituksesta, vaikka hän epäilisi ilmoitusta vääräksi. Toisin on vasta siinä tapauksessa, 
että asianajaja on varma, ettei päämiehen kertomus pidä paikkaansa.
10.  Ks. esim. Peltonen 2004, s. 440–441 ja 466 sekä Fredman 2018, s. 140.
11.  Näin Fredman 2018, s. 57–58.
12.  Ks. Peltonen 2004, s. 571.
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Mitä siis olisi sanottava esimerkiksi oikeudenkäyntiavustajasta, joka sitee-

rasi aivan oikein vuoden 1995 kuntalain pohjana ollutta hallituksen esitystä jo-

pa sen sivunumeron mainiten: ”- – -Kunnalliskomitean ehdotuksen pohjalta 

kunnallislakia on vuoden 1993 alusta lukien muutettu siten, että kunnanjohtaja 

voidaan virkasäännön määräysten estämättä irtisanoa valtuuston päätöksel-

lä, jota kannattaa kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista valtuutetuista. Päätök-

sen perusteeksi ei edellytetä erityisiä syitä, vaan määräenemmistön katsotaan 

sellaisenaan riittävästi ilmaisevan irtisanomiseen johtaneen luottamuspulan.”

Tällä avustaja tuki väitettään, jonka mukaan pelkkä luottamuksen menet-

täminen riittää kunnanjohtajan irtisanomisen perusteeksi. Hän jätti mainit-

sematta, että siteerattu teksti oli hallituksen esityksessä otsikon ”Nykytilan 

arviointia” alla.13 Lakia nimenomaan muutettiin tuossa esityksessä esitetyn 

mukaisesti niin, että luottamuksen menettämiselle pitää olla myös hyväksyt-

tävät syyt.14 Siteerattu tekstikohta ei siis kertonut mitään vuonna 1995 sää-

detyn kuntalain (365/1995) kannasta asiaan. Nojautuminen lainvalmistelu-

töihin mainituin tavoin oli näin ollen kiistattomasti täysin harhaanjohtavaa.

Saman jutun hovioikeuskäsittelyssä erään vastaajan avustaja piti edel-

leen kiinni väitteestä, että pelkkä luottamuspula riittää eikä mitään erityisiä 

syitä vaadita, määräenemmistöpäätös riittää osoittamaan luottamuspulan. 

Sovellettavaksi tulleen silloisen kuntalain 25.2 §:n (nykyisen kuntalain 43.2 

§ on saman sisältöinen) säännöstä, jonka mukaan asiaa valmisteltaessa on 

kunnanjohtajalle ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, avus-

taja piti vain valmistelua koskevana. Hänen mukaansa säännös ei sisällä vaa-

timusta perustella irtisanomista muulla kuin luottamuspulalla. ”Aineellisten 

perusteiden kaivaminen 2 mom. valmistelua kokevasta sääntelystä on lain 

sanamuotoa ja systematiikkaa loukkaava virhe”, kirjoitti avustaja loppulau-

sunnossaan, vaikka lainvalmistelutyöt osoittivat selvästi toisin. Olisi erikois-

ta, jos luottamuspulan perusteet pitäisi vain ilmoittaa asiaa valmisteltaessa, 

mutta niistä ei tarvitsisi välittää irtisanomispäätöstä tehtäessä. Hovioikeus 

katsoikin tuomiossaan irtisanomisen edellyttävän asiallisia perusteita.15

Selvästi virheellinen oli myös avustajan väite, jonka mukaan lakia alem-

mat oikeuslähteet eivät voi olla virkarikosvastuun peruste. Väite on kiistat-

tomasti RL 40:7–10:n ja KKO:n oikeuskäytännön vastainen.

Kuvaava esimerkki on myös tapaus, jossa oikeudenkäyntiavustaja nimesi 

13.  Ks. HE 192/1994 vp, s. 30.
14.  Ks. HE 192/1994 vp, s. 88 ja Viljanen – Hynynen 2020, s. 291–292.
15.  Rovaniemen HO 3.5.2021, n:o 21/118666 (R 19/752).
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todisteeksi toisessa jutussa annetun käräjäoikeuden tuomion,16 poimi sen 

sivulta 14 tietyn kohdan ja tulkitsi käräjäoikeuden siinä katsoneen, että hen-

kilö P ei ole salannut tiettyä seikkaa. Samalla avustaja kuitenkin sivuutti ko-

konaan tuomion sivulta 17 ilmenevän käräjäoikeuden oman nimenomaisen 

johtopäätöksen, jonka mukaan P oli salannut kyseisen seikan. Tauon aikana 

eräs median edustaja myös näytti oikeudenkäyntiavustajalle tuomion tuon 

kohdan tietokoneensa näytöltä. Silti avustaja toisti virheellisen väitteensä 

vielä samana päivänä laatimassaan blogikirjoituksessa. Hänen mukaansa 

väite salaamisesta oli valhe. Avustajan mukaan se ilmeni käräjäoikeuden tuo-

miosta. Ei ilmennyt.

Myöhemmin oikeudenkäynnissä syyttäjä luonnollisesti huomautti, miten 

asia todellisuudessa oli tuomion sivulle 17 kirjatun mukaan. Senkin jälkeen 

oikeudenkäyntiavustaja kysyi vielä todistajaa kuulustellessaan, oliko tämä 

tietoinen siitä, että väite P:n salaamisteosta oli perätön. Oikeuden puheen-

johtaja ei missään vaiheessa puuttunut tähän avustajan kiistattomasti väärän 

väitteen toistamiseen.

ǋ

Asianajajan on katsottu olevan velvollinen esittämään oman käsityksensä 

vastaisiakin mutta päämiehelleen edullisia laintulkintoja, vain täysin selväs-

ti soveltumattomista tulkintaväitteistä tulisi pidättäytyä.17 Taustalla näyttää 

olevan ajatus, jonka mukaan tuomioistuimen on kuitenkin tunnettava laki 

(jura novit curia). Siihen tukeutuminen vaikuttaa kuitenkin hieman oudolta. 

Miksi sallia yritykset harhauttaa tuomioistuinta lain sisällöstä, jos yritykset 

eivät kuitenkaan onnistu, koska tuomioistuin tuntee lain? Tosiasia tietenkin 

on, että tuomioistuimetkaan eivät ole erehtymättömiä, joten niiden harhaut-

taminen voi onnistuakin. Sitäkö haluamme? 

Tapaukset, joissa laista voidaan perustellusti esittää erilaisia tulkintoja, 

ovat arkipäivää, eikä niistä ole nyt kysymys. Tarkoitan selviä tapauksia. Ot-

tamatta kantaa siihen, ovatko seuraavat kuvaamani tapaukset hyvän asian-

ajajatavan vastaisia vai eivät, itse kukin voi miettiä, pitääkö niistä ilmenevät 

väitteet sallia vai ei.

Eräs oikeudenkäyntiavustaja väitti, että kunnanvaltuuston jäsenellä ei 

ole rikosoikeudellista virkavastuuta, valtuuston toiminta on poliittista pää-

16.  Lapin käräjäoikeus 15.6.2018, n:o 18/126433 (R 17/1222).
17.  Ks. Peltonen 2004, s. 471–472.
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töksentekoa ja valtuutetut ovat vastuussa vain äänestäjille. Poliisi ei voisi tut-

kia valtuutettujen tekemiä päätöksiä. Avustajan mukaan valtuusto on ”polii-

sivapaa alue”. Hän tukeutui tässä myös perustuslain 30 §:ään. Hän sivuutti 

täysin RL 40:11:n 2 kohdan, jossa kunnanvaltuutettu määritellään julkista 

luottamustehtävää hoitavaksi henkilöksi, ja RL 40:12.1:n, jonka mukaan tä-

män luvun virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luotta-

mustehtävää hoitavaan henkilöön. Luottamushenkilö voi siis kiistattomasti 

syyllistyä kaikkiin RL 40:ssa tarkoitettuihin virkarikoksiin, hän toimii rikosoi-

keudellisella virkavastuulla, mikä todetaan vielä erikseen nykyisen kuntalain 

(410/2015) 85.1 §:ssä. Myös hovioikeus totesi luottamushenkilöiden olevan 

sinänsä rikosoikeudellisessa virkavastuussa, vaikka hylkäsikin syytteet kat-

sottuaan jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat tahallisesti tai huolimat-

tomuudesta rikkoneet virkavelvollisuuksiaan.18 

Perustuslain 30 §:ssä puolestaan säädetään kansanedustajan koskemat-

tomuudesta eli muun muassa siitä, että kansanedustajaa ei saa estää hoi-

tamasta edustajantointaan ja että kansanedustajaa ei saa asettaa syyttee-

seen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä 

noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut 

vähintään viiden kuudesosan ääntenenemmistöllä. On melkoista analogi-

aa rinnastaa kunnanvaltuutettu kansanedustajaan ja valtuutetun toiminta 

kunnanvaltuustossa kansanedustajan toimintaan valtiopäivillä.

Toinen avustaja väitti, ettei kunnanjohtajan irtisanomista valmistelleen 

tilapäisen valiokunnan toiminta ole julkisen vallan käyttämistä, joka tiivis-

tetysti luonnehdittuna tarkoittaa lakiin perustuvaa toisen edusta, oikeudesta 

tai velvollisuudesta päättämistä. Avustajan mukaan valiokunta ei valmistellut 

asiaa, jossa päätettiin toisen asiasta. Avustajan mielestä kunnanjohtaja ei ole 

kunnan ulkopuolinen ”toinen”! Väite ei tietenkään menestynyt.

Toisessa jutussa eräs oikeudenkäyntiavustaja taas kommentoi syyttäjän 

vaihtoehtoista syytettä RL 40:10:ssä tarkoitetusta rikoksesta toteamalla, et-

tei vastaajan teko ole tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rikkomisena 

mahdollinen, koska avunanto on mahdollinen vain pääteon ollessa tahal-

linen. Maininta avunannosta liittyi siihen, että toinen henkilö oli syytteessä 

avunannosta muiden muassa edellä mainittua vastaajaa koskeneessa ensi-

sijaisessa syytteessä tarkoitettuun virka-aseman väärinkäyttämiseen tai RL 

40:9:ssä tarkoitettuun virkavelvollisuuden rikkomiseen.

18.  Hovioikeus piti tosiasiassa kaikkia eri yhteyksissä esittämiäni laintulkintoja oikeina. Näy-
tön osalta se asetti tuomitsemiskynnyksen hyvin korkealle.
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Näin siis avustaja käänsi päälaelleen sen RL 5:6:stä ilmenevän tosiasian, 

että vain auttaminen tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen te-

kemisessä on avunantona rangaistavaa. On melkoinen suoritus tehdä joh-

topäätös, jonka mukaan tuottamuksellinen päätekokaan ei ole mahdollinen, 

koska avunanto tuottamukselliseen tekoon ei ole rangaistavaa!19

Siltä osin kuin kyse oli edellä mainitun B:n mahdollisesta oikeudesta 

palkkioon tekemästään työstä, eräs oikeudenkäyntiavustaja nojautui muun 

muassa kauppakaaren 18 luvun 5 §:ään, jonka mukaan ”asiamies saakoon 

kohtuullisen palkan vaivastansa sekä korvauksen toisen asioihin oikeutta 

myöten menneistä kuluistansa. Jos siitä ei ole sopimusta tehty, taikka he ei-

vät siitä sovi, niin ratkaiskoon Oikeus.”

Avustajan mukaan säännös merkitsee, että oikeus palkkioon ei edes 

edellytä pätevän sopimuksen syntymistä eli B:llä oli hänen mukaansa oi-

keus palkkioon kunnalta ilman pätevää sopimustakin, koska tämä oli laatinut 

kunnalle luonnokset lausunnoiksi hallinto-oikeudessa käsiteltävinä olleisiin 

valituksiin. Melko luovaa tulkintaa! Eiköhän säännöksen ideana ole vain se, 

että lähtökohtaolettamuksena on asiamiehen toimiminen palkkiota vastaan, 

ei ilmaiseksi. Kuka palkkion on velvollinen maksamaan, siitä ei tuossa sään-

nöksessä sanota mitään.

Luonnollinen lähtökohta on, että se maksaa, joka tilaa. Koska kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja A antoi toimeksiannon B:lle ilman valtuuksia, B ei ole 

oikeutettu palkkioon kunnalta ainakaan KK 18:5:n nojalla. Käräjäoikeus kat-

soi laajahkosti perustellen, ettei B:n menettelylle voitu antaa minkäänlaista 

vilpittömän mielen suojaa, joten hänellä ei ollut oikeutta palkkioon kunnan 

varoista silläkään perusteella.

19.  Fredman 2018, s. 58, on nostanut hyväksyvässä mielessä esille ratkaisun HelHO 2009:2. HO 
poisti valvontalautakunnan asianajajalle määräämän seuraamuksen. Sen hän oli saanut, kun 
hänen oli katsottu menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti huolimattomasti esitettyään 
oikeudenkäynnissä rikosoikeuden yleisistä opeista poikkeavia näkemyksiä. Hän oli väittänyt, 
että yhtiön toimitusjohtaja ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa osakeannin ja -myynnin jär-
jestämisestä vaan että vastuussa on yhtiö. HO totesi oikeustilan olleen kyseisenä ajankohtana 

– ennen oikeushenkilön puolesta toimimista koskevan RL 5:8:n säätämistä – jossakin määrin 
tulkinnanvarainen ja nojautui asianajajan sananvapauteen.
   Näinköhän edellä tekstissä mainittu luova tulkintakin olisi HO:n mielestä aivan hyväksyttä-
vä? Tosin HO lausui em. ratkaisussaan myös: ”Hovioikeus toteaa kuitenkin, että rikosoikeuden 
yleisten oppien uudistuksen voimaantulon jälkeen tapahtuneen teon osalta myös asianajajalle 
kysymyksessä olevilta osin asetettu ammatillinen huolellisuusvelvollisuus on täsmentynyt ja 
selkiintynyt. Samoin on tilanteita, joissa asianajajan oikeudenkäynnissä esittämiä selvästi voi-
massa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön vastaisia argumentteja on mahdollista pitää 
hyvän asianajajatavan vastaisena asianajajan huolimattomuutena asianajajalle kuuluvasta 
sananvapaudesta huolimatta.” – HO tarkasteli siis asiaa huolellisuusvelvollisuuden, ei väärien 
tietojen antamisen näkökulmasta.
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Kysymykseen voisi sitä vastoin tulla KKO 18:3, jonka ideana on, että jos 

asiamiehellä ei olekaan ollut asianmukaista valtuutusta, päämies on vas-

tuusta vapaa, ”ellei näytetä sen tulleen hänelle hyödyksi”. Tästäkin oikeuden-

käyntiavustajalla oli oma tulkinta: Kysymyksen ollessa oikeudellisesta avusta 

”hyötyä” ei hänen mielestään arvioida sen perusteella, miten asia menestyy 

tuomioistuimessa, vaan hyötyä on jo se, että apua on käytetty jossakin vai-

heessa kunnan päätöksentekoa.

Oikeudenkäyntiavustajan väittämä tulkinta johtaisi täysin kestämättö-

miin tuloksiin. Luottamushenkilö voisi kenenkään muun tietämättä pyytää 

oikeudellista apua ulkopuoliselta, ja jos sitä sitten tulisi käytetyksi esimerkiksi 

kunnanhallituksen päätöksenteossa, luottamushenkilö voisi ohjata laskun 

kunnan maksettavaksi. Näin ei voi olla. Siihen kiinnitti huomiota myös kä-

räjäoikeus perusteluissaan.

Oikeastihan on kyse siitä, että kunta ei lähtökohtaisesti tietenkään ole 

vastuussa sellaisesta, mitä ei ole sen puolesta pätevästi tilattu. Pelkästään se, 

että jonkun laatimaa asiakirjaa on käytetty kunnan päätöksenteossa, ei riitä 

muuttamaan tuota lähtökohtaa. Ei voidakaan sanoa, että kunnanhallitus on 

esimerkkitapauksessa käyttänyt asiakirjaa, sitä ovat käyttäneet vain ne kun-

nanhallituksen jäsenet, jotka ovat päätöstä tehtäessä olleet siitä tietoisia. He 

tietysti vastaavat omista hankinnoistaan.

Jos asiakirjan laatija tietää, ettei sitä ole häneltä kunnan puolesta pätevästi 

tilattu, hän ei kohtuudella voi odottaa saavansa palkkiota kunnalta pelkän 

asiakirjan käyttämisen perusteella. Kysymyksessä olevassa tapauksessa B:n 

laatimia lausuntoluonnoksia oli mahdollisesti käytetty kunnanhallituksessa, 

mutta kunnan lopullisessa lausunnossa, jonka antoi valtuusto, niitä ei käy-

tetty. Käräjäoikeuskin katsoi, etteivät B:n laatimat luonnokset siten olleet 

tulleen kunnan hyväksi eikä lasku kunnalle ole ollut tällä(kään) perusteella 

aiheellinen.

Muutoinkaan B:n lausuntoluonnoksista ei ollut kunnalle hyötyä, sillä vas-

toin B:n niissä esittämää valitukset menestyivät sekä hallinto-oikeudessa että 

KHO:ssa, joka pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.20 

Jos oikeudellista apua on asianmukaisesti hankittu kunnan käyttöön, 

kunta on tietysti maksuvelvollinen riippumatta siitä, ratkaistaanko esimer-

kiksi hallinto-oikeuden käsiteltävänä oleva valitus neuvon antajan kannan 

mukaisesti vai ei. Mutta mitkään asiasyytkään eivät puolla kunnan velvolli-

20.  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 4.2.2016, n:o 16/0084/2 (11596/14/2207 ja 11757/14/2207) 
ja KHO 3.6.2016 T 2529 (656/3/16).
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suutta maksaa hyödyttömistä neuvoista silloin, kun yksittäiset päättäjät ovat 

tehneet hankinnan ilman valtuuksia.21

Kummallisia tulkintoja oikeudenkäyntiavustajat tekivät myös muista kuin 

lain säännöksistä. Kunnan hallintosäännön pykälässä ”Kunnan nimenkirjoi-

tus ja asiakirjojen allekirjoittaminen” todetaan: ”Kuntaa koskevat valtuuston 

tai kunnanhallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja annettavat sitou-

mukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomainen osastopäällik-

kö, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimielimen pu-

heenjohtaja, osastopäällikkö tai pöytäkirjan pitäjä voi yksinkin toimielimen 

määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asia-

kirjan.” Oikeudenkäyntiavustaja väitti, että tämä pykälä oikeuttaa kunnanhal-

lituksen puheenjohtajan tekemään kuntaa sitovia hankintoja.

Väite on ilmiselvästi kestämätön ja tällä kannalla oli myös käräjäoike-

us. Pykälässä on kyse nimenomaan ja vain siitä, mistä sen otsikkokin kertoo 

eli tilanteista, joissa valtuusto tai kunnanhallitus on tehnyt sopimuksen tai 

muun asiakirjan tekemistä koskevan päätöksen. Sellaisen sopimuksen tai 

asiakirjan saa allekirjoittaa muiden muassa kunnanhallituksen puheenjoh-

taja. Kun kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on edus-

taa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, kaikkien kunnanhallituksen jäsenten 

ei näin ollen tarvitse allekirjoittaa kunnan puolesta tehtäviä sopimuksia tai 

muita asiakirjoja. Mitä tarkoitusta palvelee oikeudenkäyntiavustajan täysin 

virheellinen väite pykälän sisällöstä?

Edellä sanottua oikeudenkäyntiavustajien oikeutta ”luovaan tulkintaan” 

on perusteltu sillä, että pitkäänkin jatkunut oikeuskäytäntö voi muuttua ja 

tuomioistuimen käsitys lain oikeasta tulkinnasta saattaa poiketa oikeuskirjal-

lisuudessa edustetusta vallitsevasta kannasta.22 On myös sanottu, että oikeus 

ei kehittyisi, elleivät oikeudenkäyntiavustajat kyseenalaistaisi vallitsevia tul-

kintoja. Näinköhän lienee? Oikeudenkäyntiavustajilta saatavat vinkit lain tai 

oikeuskäytännön muuttamiseksi kun ovat monesti kovin ristiriitaisia: avus-

taja puolustaa vallitsevaa laintulkintaa, kun se sattuu olemaan hänen pää-

miehensä edun mukaista, mutta toisessa tapauksessa hän vaatii uudenlaista 

tulkintaa, kun sellainen olisi hänen silloisen päämiehensä edun mukaista. 

Johdonmukaista tässä on vain päämiehen edun ajaminen. 

21.  Sivuutan sellaisen mahdollisuuden, että neuvojen antaja on voinut luottaa tilaajalla ole-
van oikeus toimia kunnan puolesta. Konkreettisessa tapauksessa käräjäoikeus katsoi, ettei B 
ollut vilpittömässä mielessä.
22.  Ks. Peltonen 2004, s. 472.
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Hyvät käytöstavatkin unohtuvat oikeudenkäyntiavustajilta aika ajoin. Hy-

vää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 3.5 kohdan mukaan ”asianajajan on 

täytettävä hänelle uskotut tehtävät rehellisesti ja esiinnyttävä asiallisesti ja 

moitteettomasti. Asianajajan on asianajotoiminnassaan ja muutenkin väl-

tettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää 

luottamusta asianajajakuntaan.”

Tapaohjeiden 8.1 kohdan mukaan asianajajan on muun muassa ”osoitet-

tava tuomioistuimelle tuomiovallan käyttäjänä kuuluvaa arvonantoa.” Ohjei-

den 8.3 kohdan mukaan sama on voimassa soveltuvin osin myös suhteessa 

muihin viranomaisiin. Näiden tapaohjeiden ei ilmeisesti ole tarkoitettu kos-

kevan asianajajan suhdetta syyttäjään. Tapaohjeiden 2.3 kohdan mukaan 

asianajajien on kuitenkin toiminnassaan otettava huomioon muun muassa 

”asiakkaan vastapuolet, joita asianajajien on kohdeltava asiallisesti ja joiden 

laillisia oikeuksia asianajajien on kunnioitettava”.

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n 16 kohdan 

mukaan lupalakimiehen tulee muun muassa ”olla – - – saattamatta tuomio-

istuimen tai muun viranomaisen työtä tai ratkaisua epäasiallisen arvostelun 

kohteeksi”. Lupalakimiesten velvollisuudeksi ei ole nimenomaisesti säädetty 

hyvän asianajajatavan noudattamista, mutta lainvalmistelutöiden mukaan 

lain 8 §:llä on pyritty asiallisesti samaan lopputulokseen kuin hyvää asianaja-

jatapaa koskevat ohjeet nykyisin. Pykälän velvollisuusluettelo ei ole tyhjentä-

vä. Muihin kuin siinä nimenomaisesti mainittuihin velvollisuuksiin ja niiden 

tarkempaan sisältöön on tarkoitettu saatavan johtoa asianajajia velvoittavas-

ta hyvästä asianajajatavasta sekä sitä koskevasta soveltamiskäytännöstä.23 

Mitäpä siis olisi sanottava esimerkiksi tapauksesta, jossa syyttäjä vetosi 

tiettyyn asiakirjaan, jossa esitetyistä menettelyvaihtoehdoista toinen oli sii-

hen sisältyvien ehtojen vuoksi tapauksen kannalta irrelevantti, mutta vastaa-

jan avustaja ihmetteli ääneen, miten kukaan normaali ihminen voi päätyä 

sellaiseen tulokseen, että tällä 2-vaihtoehdolla ei ole merkitystä? Eikö avus-

tajalle riittäisi, että hän perustelisi asiallisesti oman näkemyksensä 2-vaihto-

ehdon merkityksellisyydestä? Miksi pitää väittää epäsuorasti, että syyttäjä ei 

ole normaali(järkinen) ihminen?

Asiallista ei mielestäni ole myöskään se, että yritetään nolata syyttäjä 

kommentilla ”jokaisen oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneen luu-

23.  Ks. HE 318/2010 vp, s. 31.
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lisi tajuavan, että…” Mikä meteli syntyisikään, jos syyttäjä sanoisi samaa esi-

merkiksi jonkin edellä mainitsemistani laintulkinnoista esittäneestä oikeu-

denkäyntiavustajasta. Eikö voisi vain asiallisesti todeta pitävänsä vastapuolen 

laintulkintaa virheellisenä ja perustella kantansa?

Asiallista ei ole myöskään arvostella, niin kuin on tapahtunut, syytekirjel-

mää ”sekavaksi kuin narkkari piikin jälkeen”. Mitäpä sanoisi oikeudenkäynti-

avustaja, jos syyttäjä lausuisi tuollaisen arvion hänen esityksestään?

Entäpä kun oikeudenkäyntiavustaja kirjoitti blogissaan asianomistajas-

ta, jonka sukunimi alkaa M-kirjaimella, käytti tästä lyhennettä M ja antoi 

lukuohjeen, jonka mukaan M lausutaan ämmä? Tai kun oikeudenkäynti-

avustaja käytti oikeudenkäynnin tapahtumia kuvaamaan tarkoitetussa blo-

gikirjoituksessaan todistajana esiintyneestä henkilöstä, jonka toinen etunimi 

alkaa O-kirjaimella, nimitystä nolla?

Todettakoon vielä täsmennykseksi, että oikeudenkäyntiavustaja ilmoitti 

blogikirjoituksessaan puolustavansa asiakastaan myös näillä teksteillä ja piti 

sitä suorastaan hänelle puolustajana kuuluvana velvollisuutena. Itse asiassa 

oikeudenkäyntiavustaja aloitti kyseistä juttua koskevan blogikirjoittelunsa jo 

hyvissä ajoin ennen jutun ensimmäistä valmisteluistuntoa.

Sama avustaja hermostutti kahta syyttäjän todistajaa välittömästi ennen 

heidän kuulemistaan. Toinen heistä oli todistamisvuoroaan odotellessaan 

siirtynyt mediahuoneeseen välttyäkseen joutumasta odottamaan samoissa 

tiloissa vihamielisten vastaajien kanssa. Avustaja tuli hänen perässään me-

diahuoneeseen ja sanoi todistajalle, että ”kohta tanssitaan” tarkoittaen tällä 

heti tauon päätyttyä alkavaa todistajan kuulustelemistaan. Toista todistajaa 

avustaja yritti kuulustella provosoivasti jo oikeuden odotustiloissa. Tapaoh-

jeiden 8.4 kohdan mukaan asianajaja ei saa pyrkiä sopimattomasti vaikutta-

maan todistajaan.

Asianajajaliitto korosti pitkään, että julkisuuteen vetoaminen oli hyvän 

asianajajatavan vastaista. Nykyisten, vuodelta 2009 olevien ohjeiden 10.1 koh-

dan mukaan ”[a]sianajaja saa tiedottaa asiakkaansa asiasta julkisuudessa, jos 

asiakas sen hyväksyy. Tiedottamisen on oltava asiallista, eikä julkisuutta saa 

käyttää asianajajan oman edun tavoittelemiseen.” Siis vain epäasiallinen tie-

dottaminen on kiellettyä. Monet asianajajat noudattavat silti edelleen tiukasti 

trial by newspaper -kieltoa.24 Fredmanin mukaan epäasiallista on esimerkiksi 

antaa tiedotusvälineiden kautta tuomioistuimelle ohjeita siitä, miten asiassa 

tulisi menetellä tai miten juttu pitäisi ratkaista. Itsestään selvänä hän on pi-

24.  Näin Fredman 2018, s. 287.
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tänyt, ettei asianajaja saa antaa julkisuuteen virheellisiksi tai puutteellisiksi 

tietämiään tietoja.25 Hänen mukaansa vastapuolen arvosteleminen oikeus-

salissa on selvästi sallitumpaa kuin muualla.26

Tätä taustaa vastenko on sitten ymmärrettävä kokeneen hovioikeuden-

neuvoksen vastaus asianajajatuttavansa kysymykseen, millainen on hyvä 

valitus? ”Sellainen, jossa sopivasti mustamaalataan vastapuolta.”

Nostan vielä esille ratkaisun KKO 1996:17, vaikka minulla ei olekaan mi-

tään omakohtaisia havaintoja kyseisestä oikeudenkäynnistä: Syytetyn lai-

noppinut oikeudenkäyntiavustaja oli alioikeuden istunnossa lausunut, että 

syyttäjä oli tahallaan käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja siten menetellyt 

virkavelvollisuutensa vastaisesti jättämällä syytettävän henkilön syyttämättä 

todistajan saamiseksi syytteensä tueksi ja syyttämällä tekaistuilla perusteilla 

todistajaksi kelpaavaa henkilöä tarkoituksenaan estää syytetyltä näytön esit-

tämisen mahdollisuus. Oikeudenkäyntiavustajan katsottiin soimauksellaan, 

jonka tueksi hän ei ollut esittänyt todennäköisiä syitä, syyllistyneen julkiseen 

ei vastoin parempaa tietoa tehtyyn herjaukseen. Ään.

Edellä toistamani ratkaisun otsikon täydennykseksi todettakoon korkeim-

man oikeuden katsoneen, että oikeudenkäyntiavustajan syyksi jäävä rikos oli 

sen haitallisuus ja siitä ilmenevä N:n syyllisyys huomioon ottaen vähäinen. 

Sen vuoksi N jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Tapaus eteni EIT:een.27 Se totesi perusteluissaan muun muassa, että oi-

keuden puheenjohtaja olisi voinut keskeyttää valittajan lausumat ja ojentaa 

häntä syyttäjän pyytämättäkin. Raastuvanoikeus olisi myös voinut peruuttaa 

hänelle maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla annetun oikeudenkäynti-

avustajan määräyksen tai evätä häneltä vallan toimia avustajana kyseisessä 

jutussa. EIT korosti tuossa suhteessa tuomioistuimen ja puheenjohtajan teh-

tävää johtaa oikeudenkäyntiä siten, että asianosainen käyttäytyy asianmukai-

sesti ja ennen kaikkea, että oikeudenkäynti on oikeudenmukaista, eikä niin, 

että asianosaisen istuntosalissa esittämien lausumien asianmukaisuutta tut-

kitaan myöhemmässä oikeudenkäynnissä. 

EIT näyttää siis katsoneen, että tuomarin olisi pitänyt prosessinjohdolli-

sesti puuttua oikeudenkäyntiavustajan menettelyyn.

EIT kiinnitti huomiota vielä siihen, että vaikka korkein oikeus oli sit-

temmin poistanut rangaistuksen teon vähäisyyteen nähden mutta jättänyt 

korvausvelvollisuuden voimaan, oli vaikeaa sovittaa toisiinsa avustajan vel-

25.  Ks. Fredman 2018, s. 289.
26.  Ks. Fredman 2018, s. 291.
27.  Nikula v. Suomi, n:o 31611/96, 21.3.2002.
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vollisuutta puolustaa tarmokkaasti päämiehensä etuja ja vaaraa siitä, että 

vastapuolesta esitettyä kritiikkiä tutkittaisiin myöhemmin. Sanotusta johtui 

EIT:n enemmistön mielestä, että tuomioistuimen valvontaa koskevin varauk-

sin ensisijaisesti avustajan itsensä tuli arvioida väitteidensä relevanttius ja 

hyödyllisyys ilman, että hänen tarvitsi pelätä edes suhteellisen vähäistä ran-

gaistusta taikka vahingon ja kulujen korvaamisvelvollisuutta. Siten oikeuden-

käyntiavustajan sananvapauden rajoittamista, vaikka vain lievin rangaistuk-

sin, voitiin pitää välttämättömänä vain poikkeuksellisissa tapauksissa. EIT 

katsoi, ettei riittäviä syitä ollut ollut olemassa eikä valittajan sananvapauden 

rajoittaminen ollut vastannut pakottavaa sosiaalista tarvetta. Näin ollen EIS 

10 artiklaa oli rikottu.

Mielestäni syyksilukemiselle KKO:n enemmistön tavoin oli riittävät pe-

rusteet. Oikeudenkäyntiavustaja olisi aivan hyvin voinut esittää näkemyk-

sensä mahdollisesta roolimanipulaatiosta asiallisestikin. Tällä kannalla oli 

myös EIT:n vähemmistö, joka totesi muun muassa, että punnittaessa yhtäältä 

syyttäjän ja oikeuslaitoksen ja toisaalta valittajan intressejä keskenään, puut-

tumista oikeudenkäyntiavustajan menettelyyn, sellaisena kuin se lopulta il-

meni korkeimman oikeuden päätöksestä, oli pidettävä oikeutettuna erityi-

sesti siihen nähden, että valittaja olisi voinut esittää päämiehensä puolesta 

täsmälleen samat näkökohdat käyttämättä liian pitkälle meneviä ilmaisuja.

Mitäpä jos oikeustieteen tutkijat kyseenalaistaisivat useammin myös 

EIT:n ratkaisuja? Olisi mielenkiintoista tietää, missä määrin juuri EIT:n – 

mielestäni liian salliva – linjaus on syynä siihen oikeudenkäyntiavustajien 

epäasialliseen kielenkäyttöön, josta olen edellä esittänyt esimerkkejä. Räy-

hääminen ja pilkkaaminen ei käsitykseni mukaan ole edes avustajan pää-

miehen edun mukaista, sillä siitä syntyy vaikutelma, että muuhun ei pystytä, 

kun asia-argumentteja ei ole.

ǋ

Yhteenvetona oikeudenkäyntiavustajien toimintaa koskevista havainnoistani 

totean, että tiiviisti seuraamissani prosesseissa heidän taktiikkanaan on ol-

lut kaiken kiistäminen. Mitään ei myönnetä, vaikka olisi kyse aivan selvistä 

tosiseikoista tai soveltuvista säännöksistä. Tosin pitää muistaa, että syytetyn 

avustaja ei edes saa vastoin päämiehen kiistämistä horjuttaa luottamussuh-

dettaan asiakkaaseensa, vaikka näyttö selvästi puhuisi päämiestä vastaan.28 

28.  Ks. Peltonen 2004, s. 466.
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Oikeudenkäyntiavustajat esittävät tuomioistuimille valitettavan usein nä-

kemyksiä, jotka herättävät lähinnä myötähäpeää. Joskus niillä saatetaan on-

nistua sekoittamaan selväkin asia ja harhauttamaan tuomioistuinta, mikä on 

ilmeisesti ollut tarkoituksenakin. Asiaan kuulumattoman näytön esittämisellä 

ja mielikuvituksellisilla laintulkinnoilla viivästytetään oikeudenkäyntiä ja ai-

heutetaan myös turhia oikeudenkäyntikuluja. Eräässä tapauksessa syytteessä 

avunannosta virka-aseman väärinkäyttämiseen tai virkavelvollisuuden rikko-

miseen ollut asianajaja, joka puolusti itse itseään, vaati syytteen hylkäämistä 

ja korvaukseksi oikeudenkäyntikuluistaan hieman yli 100 000 euroa. Hylä-

tessään syytteet käräjäoikeus määräsi hänelle maksettavaksi valtion varois-

ta hieman yli 44 000 euroa. Toinen asianajaja, jonka päämies oli syytteessä 

virka-aseman väärinkäyttämisestä, koska ei esittelijänä ollut jättänyt kunnan-

hallituksen päätökseen eriävää mielipidettä, vaati päämiehensä puolesta oi-

keudenkäyntikulujen korvaukseksi vajaat 55 000 euroa. Hylätessään syytteen 

käräjäoikeus määräsi valtion varoista maksettavaksi runsaat 32 000 euroa.

Jo vuosia on puhuttu siitä, kuinka oikeudenkäynnit tulevat asianosaisille 

liian kalliiksi. Mitäpä jos myöntäisimme, että keskeisenä syynä siihen ovat 

oikeudenkäyntiavustajien kohtuuttomat palkkiot?

Palautettakoon siis kaiken edellä sanotun jälkeen mieleen, mitä edellä 

siteerasin Tirkkosen tekstistä. Havaintojeni perusteella on pakko todeta, että 

melkoinen huumoriveikko tuo Tauno T. Asianajaja tai muu oikeudenkäynti-

avustajako pyrkisi aina aineellisen oikeuden mukaiseen ratkaisuun? Oikeu-

denkäyntiavustaja pyrkii päämiehensä edun mukaiseen ratkaisuun, eikä se 

suinkaan aina ole yhtä kuin aineellisen oikeuden mukainen ratkaisu. Mutta 

ehkä Tirkkonen tarkoittikin painottaa sanaa hyvän, siis että kyse oli hyvän 

asianajakunnan päämerkityksen luonnehdinnasta.

Edellä tarkoittamieni oikeudenkäyntien seuranta on valitettavasti vah-

vistanut käsitystä, joka minulla jo ennestään oli oikeudenkäyntiavustajien 

toiminnasta rikoksesta syytettyjen avustajina. Sanoinkin usein opiskelijoille 

luennoillani, että ”minusta ei olisi asianajajaksi, muun muassa siitä syystä, 

että ajaisin vain oikeaa asiaa – ja sillä ei elä”. Tarkoitin, että suostuisin ajamaan 

vain sellaista asiaa, jonka oikeellisuudesta olen itse vakuuttunut, ja näin ollen 

joutuisin kieltäytymään suuresta osasta tarjotuista toimeksiannoista, erityi-

sesti rikosasioissa epäiltyjen puolustustehtävistä.

Toisenlainen asenne on epäilemättä yleisempi. Tämän artikkelini en-

simmäisellä sivulla toistamastani Tuomas Huplin näkemyksestä poiketen 
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asianajaja Matti Kunnas on todennut päätyneensä väitöstutkimuksessaan 

siihen, että ”asianajajan tausta-ajatuksena ei ole totuuden saavuttaminen 

vaan luottamuksen eli asiakkaan, tuomarin ja vastapuolen perustellun oi-

keusturvaodotuksen täyttäminen asianajotoiminnassa.”29 

Jos kuvittelen itseni oikeusjutun asianosaiseksi, erityisesti rikosasian asi-

anomistajaksi, minun on helppoa yhtyä käsitykseen, että vastapuoleni asian-

ajajan tavoitteena ei ole totuuden saavuttaminen. Hänen tavoitteenaan on 

jutun voittaminen, mikä voi tarkoittaa samaa asiaa kuin totuuden saavutta-

minen mutta ei suinkaan aina. Minun oikeusturvaodotukseni taas on, että 

vastapuolen asianajaja menettelee rehellisesti eikä pyri harhauttamaan mi-

nua eikä tuomioistuinta. Todennäköisesti saisin pettyä odotuksissani.

Olisi kuitenkin tärkeää, että kansalainen voisi kaikissa tilanteissa luottaa 

asianajajaan tai lupalakimieheen enemmän kuin kehen tahansa kadulla sa-

tunnaisesti vastaan tulevaan. Se vahvistaisi luottamusta koko oikeusjärjes-

telmäämme ja oikeusvaltioon.

Koko ajatus, että asianajaja täyttäisi vastapuolen oikeusturvaodotuksen, 

on mielestäni vähintäänkin outo. Realistinen lähtökohta on, että rikosasian 

syytetty valehtelee vastuulta välttyäkseen tai sitä lieventääkseen – poikkeuk-

siakin tästä tietysti on. Syytetyn oikeudenkäyntiavustaja taas pyrkii tekemään 

valheen mahdollisimman uskottavaksi. Miksi vastapuoli, asianomistaja, luot-

taisi heistä kumpaankaan?

Eikö epäilty/syytetty näin ollen ansaitse puolustusta? Ansaitsee kyllä. On 

selvää, että syytöntä ei pidä tuomita. Sitä ei ole tarpeen tässä enempää pe-

rustella. Ja syyllinenkin tarvitsee usein asiantuntevan avustajan. Mutta entä 

asianomistaja, rikoksen uhri? On tapana sanoa, että on parempi vapauttaa 

29.  Ks. Kunnas, DL 2013, s. 903. – Ks. myös Fredman 2018, s. 112, joka on siteerannut entisen asi-
anajajan Jaakko Mustakallion kirjoitusta ”Maalaisasioitsijan puheenvuoro” teoksessa Hatakka, 
Mari – Nirkko, Juha (toim.). Oikeutta maalla ja kaupungissa. Tuomiokuntien ja raastuvanoi-
keuksien muistitietoa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000, s. 233–247: ”Olen pitänyt asian-
ajajan toimenkuvan eräänlaisena teatterina – asianajaja on näyttelijä ja oikeus on yleisö. Minun 
tehtävänäni on uskotella yleisölle, että oma asiakas on oikeassa ja toinen väärässä. Ottamatta 
kauheasti kantaa siihen, onko tosiasiassa näin. Minulta on usein kysytty, että eikö minua hait-
taa se, mikä jutussa on totuus. Tällaiseen vastaan aina kysymällä: Mikä totuus? Oikeussalissa 
on aina kaksi asianosaista ja näin ollen kaksi totuutta. Minä kannatan toista ja toisella on myös 
oma kannattajansa. Kysymys on siitä, kumpi on vakuuttavampi. Näistä muodostuu oikeuden 
totuus, joka on yleensä kolmas totuus. En ole pistänyt totuudelle niin paljon painoa – se mikä 
milloinkin on totuus, on filosofinen kysymys. Tärkeämpää on se, mikä näyttää olevan totuus.” 
   Siteeraamani teksti ilmentää äärimmäisen kyynistä asennetta. Oma kantani poikkeaa siitä jyr-
kästi. On sitä paitsi ehdottomasti väärin sanoa yleistäen, että totuus on filosofinen kysymys. Jos 
ratkaistavana on esimerkiksi se, onko A surmannut B:n puukoniskuilla vai ei, ei filosofialla ole 
asian kanssa mitään tekemistä. Onkohan niin, että totuuden luonnehtimisella ”filosofiseksi ky-
symykseksi” vain peitellään sitä, että asianomainen suhtautuu totuuteen välinpitämättömästi?
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kymmenen syyllistä kuin tuomita yksi syytön. Totta, mutta edes jonkun on 

tarpeen olla huolissaan noihin kymmeneen liittyvistä ongelmista eli asian-

omistajien asemasta eikä vain tuosta yhdestä. Viittaan tämän kirjoitukseni 

ensimmäisellä sivulla siteeraamaani Huplin tekstiin.

Kun korostetaan vain syytetyn oikeusturvaa ja sen osana muun muassa 

itsekriminointisuojaa, heikennetään samalla mahdollisen asianomistajan 

mahdollisuuksia päästä oikeuksiinsa. On sanottu esimerkiksi, että ”akku-

satorisen menettelyn kannattajat eivät pidä ongelmana sitä, jos totuutta ei 

saavuteta kun syyllinen pääsee vapaaksi näytön puuttuessa.”30 Liian ehdot-

tomasti sanottu. Kannatan ilman muuta akkusatorista menettelyä, mutta pi-

dän syyllisen vapautumista vastuusta vakavana ongelmana. Oikeuslaitos on 

epäonnistunut perimmäisessä tarkoituksessaan paitsi silloin, kun se tuomit-

see syyttömän, myös silloin, kun se vapauttaa syyllisen – ja mikä keskeisintä, 

jättää samalla mahdollisen asianomistajan vaille oikeusturvaa. Kysymys ei 

ole vain siitä, että syyttäjä on kärsinyt jutussa tappion, vaan ennen kaikkea 

mahdollisen asianomistajan kärsimästä tappiosta. 

3. Objektiivisia oikeustieteellisiä 
asiantuntijalausuntoja?

Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnotkaan eivät aina ole sitä, mitä niiden 

tulisi olla ja mitä tuomioistuimetkin kaiketi niiltä odottavat: objektiivisuuteen 

pyrkiviä ja siten myös kriittisen tarkastelun kestäviä. Oikeustieteellisen asian-

tuntijalausunnon antaja rinnastuu lähinnä asianosaisen avustajaan, mutta 

mitäpä jos asiantuntijat eivät omaksuisikaan avustajan asennetta eli esittäisi 

yksinomaan päämiehen näkemystä puoltavia näkökohtia?

Käytännössä asiantuntijalausunnon pyytäjiä ei tosin yleensä kiinnosta 

varmuuden saaminen – sikäli kuin sellaista ylipäänsä on saatavissa – siitä, 

ovatko he asiassaan oikeassa vai väärässä, vaan tuen saaminen heille edul-

lisille laintulkinnoille. Näin ollen lausuntotoimeksiantoa ei annetakaan, jos 

asiantuntijalta ei ole tulossa myönteistä lausuntoa. Ymmärrettävää sinänsä, 

mutta mitäpä jos oikeustieteellinen asiantuntija ei antaisikaan lausunnosta 

odotettavissa olevan palkkion venyttää moraaliaan? Taloudellisesta näkö-

kulmasta sellainen asenne ei tosin ole opitmaalinen.

Esimerkkinä taloudellisesti tuottoisammasta asiantuntijan suhtautumis-

tavasta mainittakoon tapauskokonaisuus, jossa korkein oikeus totesi rikok-

30.  Fredman 2018, s. 108.
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seen (velallisen epärehellisyys) perustuvaa vahingonkorvausta koskeneessa 

tuomiossaan muun muassa, että eräiden monilukuisten ja monimutkaisten 

järjestelyjen jälkeen tilanne oli pelkistetysti seuraava: A Oy:n 12 miljoonan 

markan täysin maksetuksi ilmoitetun osakepääoman katteena oli vain saata-

va emoyhtiöltä B Oy:ltä, jolla ei ollut liiketoimintaa eikä mainittavasti muuta 

omaisuutta kuin A Oy:n osakekanta. A Oy:n 12 miljoonan markan osakepää-

oma oli KKO:n mukaan tehty tosiasiallisesti arvottomaksi. Näinhän se on, sen 

ymmärtää jokainen jo arkijärjelläkin.

Mutta mitäpä kirjoitti arvostettu veroasiantuntija, kun sama asiakysymys 

oli vähän aiemmin arvioitavana veroasiana KHO:ssa? Hän todisteli lausun-

nossaan, että kyllä, A Oy oli 12 miljoonan markan arvoinen. Samalla kannalla 

hän oli, kun häntä kuultiin todistajana vahingonkorvausjutussa.

Aiemmin hän oli kuitenkin vero-opintopäivillä pitämässään luennossa 

suhtautunut ns. taseyhtiökauppoihin tiukasti eli edustanut kantaa, joka vas-

tasi KKO:nkin tapauksessa sittemmin omaksumaa. Oikeudenkäynnissä pe-

sänhoitaja N.N. tiedusteli, miten todistaja on nyt tätä mieltä, kun on aiemmin 

ollut toisella kannalla. Todistaja vastasi tuohtuneena: ”Luuleeko asianajaja 

N.N. ymmärtävänsä vero-oikeutta?” Todistamisensa jälkeen ja ennen KKO:n 

ratkaisun antamista veroasiantuntija palasi myöhemmillä vero-opintopäivil-

lä pitämässään luennossa jälleen jo aiemmassa luennossaan esittämälleen 

kannalle. Minkähän takia mielipide vaihtui edestakaisin? Olisiko hän lausun-

tonsa antaessaan ja todistajankuulustelunsa aikaan periaatteessa ollut valmis 

maksamaan A Oy:n osakekannasta 12 miljoonaa markkaa tai suosittelemaan 

parhaalle ystävälleen tuollaisen kaupan tekemistä? Rohkenen epäillä.

Jotkut korkeasti oppineet juristit ovat asianomaisissa piireissä tunnettuja 

siitä, että heiltä saa sellaisen asiantuntijalausunnon kuin kulloinkin tarvitaan. 

Jos, niin kuin voitaneen olettaa, myös tuomioistuimet tuntevat tarkoittamieni 

asiantuntijoiden maineen, täytyy vain ihmetellä, mitä mieltä kenelläkään on 

pyytää lausunto sellaisilta asiantuntijoilta.

4. Tuomarit oikeuden ja totuuden puolustajina

Entäpä sitten tuomarit, puolustavatko he oikeutta ja totuutta? Edellä olen jo 

muuttamassa kohdassa maininnut oikeuden puheenjohtajan passiivisuu-

desta tilanteissa, joihin olisi mielestäni tullut puuttua. Oikeudenkäynnin jou-

tuisuuden ja selkeyden kannalta tärkeä säännös on myös OK 17:8, jonka mu-
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kaan tuomioistuimen on evättävä muun muassa näyttö, joka koskee asiaan 

vaikuttamatonta seikkaa. Säännös pitäisi ottaa todesta. Seuraamissani oikeu-

denkäynneissä ilmeni toistuvasti, että oikeudenkäyntiavustajat nostivat esille 

oikeudenkäynnin kohteena olevaan asiaan selvästi kuulumattomia seikkoja 

ja kuulustelivat todistajia niistä ja jopa sellaisten henkilöiden tekemisistä, 

joilla ei ollut oikeudenkäynnissä mitään roolia, ei asianosaisena eikä edes 

todistajana. Puheenjohtajakin sanoi eräässä oikeudenkäynnissä kirjallisista 

todisteista jopa, että ”kaikki kelpaa, missä lukee Kittilä”.

Pelkäävätkö tuomioistuimet syytöksiä puolueellisuudesta ja jättävät sen 

vuoksi nojautumatta OK 17:8:n säännökseen?

Virheitä sattuu jokaiselle, mutta tuomarin tehtävä on niin tärkeä, että lo-

giikka ei saisi pettää ainakaan selvissä tapauksissa. Mitäpä siis on sanottava 

tuomioistuimen päättelystä seuraavassa tapauksessa? Käsittelyn pohjana 

kunnanvaltuustossa oli asiaa valmistelleen tilapäisen valiokunnan raportti, 

jonka mukaan kunnanjohtaja tulisi irtisanoa. Käsiteltäessä asiaa valtuustossa 

sen puheenjohtaja teki vastaesityksen. Sitä arvioidessaan käräjäoikeus totesi 

muun muassa, että kunnanjohtaja oli aiemmin kuntatiedotteessa todennut 

raportin olevan ”niin virheellinen ja puutteellinen”, ettei sitä valtuuston pu-

heenjohtajan ilmoituksen mukaan oteta käsiteltäväksi.31

”Kun raportti ja esitys ovat kuitenkin olleet käsiteltävänä, ovat valtuutetut 

voineet siitäkin perustellusti ymmärtää, että kyseiset virheet ja puutteet ovat 

korjautuneet. Lisäksi valtuuston puheenjohtaja on ottanut asian asialistalle, 

joten asia on ollut valmis päätettäväksi. Puheenjohtaja [Y] ei ole esittänyt ra-

portin palauttamista valmisteluun, joten valtuutetut eivät siitäkään ole voi-

neet ymmärtää, että raporttia rasittaisi väitetyt virheet ja puutteet”, järkeili 

käräjäoikeus – omaksuen siten eräiden vastaajien avustajan loppulausun-

nossa esitetyn näkemyksen.

Näin käräjäoikeus järkeili siitä huolimatta, että Y oli vastaesityksessään 

tuonut esille raportissa edelleen olevia virheitä ja esittänyt muun muassa, 

että kunnanjohtajan epäluottamusasiaa ei tule ottaa käsiteltäväksi kunta-

konsernia ja osaa päättäjistä koskevan rikostutkinnan ollessa kesken.32 Pitikö 

käräjäoikeus kuntatiedotteessa aiemmin julkaistua toisen käden tietoa uskot-

tavampana kuin Y:n itsensä valtuustossa myöhemmin esittämää, valtuuston 

pöytäkirjaan liitettyä ja oikeudenkäynnissä kirjallisena todisteena esitettyä, 

jonka Y oikeudessa todistajana vahvisti?

31.  Lapin käräjäoikeus 28.6.2019, n:o 19/130034 (R 17/983).
32.  Ks. tarkemmin Viljanen – Hynynen 2020, s. 99–102 ja 333–334.
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Käräjäoikeus olisi sitä paitsi voinut oikeudenkäyntiaineistosta todeta, että 

raportissa todellakin oli Y:n väittämät virheet ja puutteet. Syyttäjä oli nosta-

nut ne ja raportin lukuisat muutkin virheet esille ja todistajana kuultu polii-

simies oli vahvistanut, että raportissa oli virheellisiä johtopäätöksiä eräästä 

toisesta rikosjutusta, jossa hän oli ollut tutkinnanjohtajana. Raportissa oli 

kiistattomasti virheellisiä johtopäätöksiä jopa sen liitteinä olevista asiakir-

joista. Siitä huolimatta eräs oikeudenkäyntiavustaja väitti, ettei raportissa 

ollut puutteita eikä virheitä. Kaiken kukkuraksi käräjäoikeus lausui nimen-

omaisesti, että tilapäisen valiokunnan työskentelyssä ei ole havaittavissa edes 

huolimattomuutta. Tällaisilta kummallisilta johtopäätöksiltä voitaisiin vält-

tyä, jos tuomioistuin punnitsisi avoimesti tietyn seikan puolesta ja sitä vas-

taan esitettyä näyttöä. Nyt niin ei tapahtunut.

Ihmetystä herättää myös hovioikeuden johtopäätös, jonka mukaan kun-

nanjohtajan irtisanomisesta päättäneet vastaajat eivät olleet havainneet 

kunnanhallituksen lausunnon sisältäneen uusia luottamuksen menettämis-

perusteita eivätkä siten olleet voineet havaita kunnanjohtajan kuulemisen 

olleen puutteellista. Hovioikeuskaan ei nähnyt vastaajien toiminnassa edes 

huolimattomuutta. Kuitenkin valtuuston puheenjohtaja oli vastaesitykses-

sään nostanut nuo asiat esille. Hallinto-oikeus ja KHO olivat sittemmin ku-

monneet irtisanomisen juuri sen takia, että kunnanjohtajaa ei ollut kuultu 

kunnanhallituksen lausunnon sisältämistä uusista irtisanomisperusteista.

Valitettavasti joskus voidaan perustellusti epäillä tuomioistuimen tai yk-

sittäisen tuomarin puolueettomuuttakin. Esimerkkinä mainitsen tapauksen, 

jossa konkurssipesän pesänhoitaja nosti kanteen velallista sekä isoa asian-

ajotoimistoa vastaan, kun käytännöllisesti kaikki velallisen varat oli siirretty 

asianajotoimiston asiakasvarojen tilille pantiksi tulevien toimeksiantojen 

hoitamisesta. Ennen jutun käsittelyä oikeudessa puheenjohtaja soitti pesän-

hoitajalle ja sanoi, että tämä asia tulee sopia. Samoin soitti Asianajajaliiton 

puheenjohtaja. Pesänhoitaja ei siihen suostunut. Oikeudenkäynnissä velal-

linen sanoi jotakin itselleen raskauttavaa, jolloin puheenjohtaja opasti: ”Älä 

sano [etunimi] noin, koska joudun kirjoittamaan sen pöytäkirjaan ja asia 

näyttää pahalta sinun kannaltasi, jos juttu menee HO:een.” Pesänhoitaja hä-

visi jutun käräjäoikeudessa mutta voitti HO:ssa.

Edellä jo mainitussa, 31.3.2021 ratkaistussa tapauksessa käräjäoikeus kat-

soi kaikkien tuomareidensa olevan esteellisiä käsittelemään rikosasiaa, jossa 

paikallinen asianajaja oli syytteessä avunannosta virka-aseman väärinkäyt-
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tämiseen. Jutun istui näin ollen toisen käräjäoikeuden käräjätuomari. Mut-

ta jos tuomareiden ja asianajajan suhteet ovat niin läheiset, että se aiheutti 

tuollaisen esteellisyyden, missä määrin muut tahot voivat luottaa saavansa 

puolueettoman oikeudenkäynnin, kun vastapuolta edustaa tai avustaa ky-

seisessä käräjäoikeudessa juuri edellä mainittu asianajaja? Tulisiko tuoma-

reiden jatkossa aina jäävätä itsensä tuollaisissa tapauksissa?

Entäpä mitä olisi ajateltava tapauksesta, jossa vastaajan tuotua kuuluste-

lussa esille, että hänen pro gradunsa, joka käsitteli syytteen kannalta relevant-

tia aihetta, on netissä julkisesti saatavilla ja että hän voi toimittaa sen kaikille 

haluaville, puheenjohtaja kysyi: ”Saisinko omistuskirjoituksella varustettu-

na?” Tai kun vastaajan jouduttua kuulustelussa ahtaalle puheenjohtaja huo-

mautti, että syyttäjä ei ole nimennyt ketään kuultavaksi, joten ei ole pakko tul-

la, jos ei halua? Myöhemmin kuulusteltaessa toista vastaajaa puheenjohtaja 

huomautti uudelleen samasta asiasta lisäten, että jos tulee kuultavan paikalle 

istumaan, kannattaa varautua siihen, että esitetään kiusallisia kysymyksiä.

Hyvältä ei näytä myöskään tapaus, jossa käräjäoikeudesta medialle lähe-

tetyistä juttulistoista puuttui asia, jossa syytettynä oli kotikunnassaan mer-

kittävänä pidetty henkilö, edellä tässä artikkelissa jo mainittu P. On vaikeaa 

uskoa, että P:n juttu olisi jäänyt pois sekä valmisteluistunnon että pääkäsit-

telyn juttulistoilta vahingossa.

Eikä hyvältä näytä sekään, että samaan kuntaoikeudenkäyntien kokonai-

suuteen kuuluvassa jutussa, jonka käsittely alkaa kuluvana vuonna, syytteet 

useita vastaajia vastaan ovat päässeet vanhentumaan käräjäoikeuden lai-

minlyöntien johdosta.

Korjattavaa olisi prosessien kestossa ja tuomioiden antamiskäytännöis-

säkin. ”Justice delayded is justice denied”. ROL 11:7.1:n mukaan päätösneu-

vottelu on pidettävä heti pääkäsittelyn päätyttyä tai viimeistään seuraavana 

päivänä. Päätösneuvottelun päätyttyä asiassa on julistettava tuomio. Laajas-

sa tai vaikeassa asiassa tuomio saadaan antaa tuomioistuimen kansliassa 14 

päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä ja erityisestä syystä vielä 

myöhemmin, kuitenkin niin pian kuin mahdollista. Käsittelyn päättyessä 

saapuvilla oleville asianosaisille on ilmoitettava tuomion antamispäivä.” On 

valitettavan yleistä, että tuomiota ei anneta edes 14 päivässä pääkäsittelyn 

päättymisestä eikä täsmällistä tuomion antamispäivääkään aina ilmoiteta.

OK 24:17.2:ssa puolestaan säädetään, että hovioikeuden tuomio ja lopulli-

nen päätös on annettava 30 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä. 
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Jos ratkaisua ei voida erityisestä syystä antaa sanotussa määräajassa, se on 

annettava niin pian kuin mahdollista. Eräässä tapauksessa jutun pääkäsittely 

päättyi toukokuussa ja hovioikeus ilmoitti antavansa tuomionsa syyskuussa. 

Niin antoikin, tosin vasta seuraavan vuoden syyskuussa!

Prosessin nopeuttamiseksi olisi kirjalliset esitykset sallittava nykyistä 

laajemmin. Oikeudenkäynnin suullisuusvaatimusta on korostettu laissa 

aivan liikaa. Sen ei pitäisi olla itsetarkoitus. Erityisesti loppulausuntojen 

tulisi saada olla kirjallisia. Asian pitäisi olla tärkeintä, ei oikeudenkäynti-

avustajien esiintymistaitojen. Käytännössä tuomioistuin saattaakin sallia 

loppulausunnon esittämisen PowerPoint-esityksenä, mitä pidän hyvänä. 

Mitään järkevää syytä en sitä vastoin näe sille, että loppulausuntoja ei ääni-

tetä. Puutteet oikeudenkäyntiaineiston tallentamisessa vaarantavat myös 

tuomion oikeellisuutta.

5. Edistääkö lainsäädäntö parhaalla mahdollisella 
tavalla oikeuden ja totuuden saavuttamista?

Otsikkokysymystä voitaisiin varmasti tarkastella lukuisten lakien ja yksittäis-

ten säännösten kautta, mutta tässä otan esille vain muutamia.

Voidaan olettaa, että oikeutta ja totuutta palvelee oikeudenkäynnissä 

esiintyville eri henkilöille säädetty totuusvelvollisuus. Todistajalla on OK 

17:44:n mukaan totuusvelvollisuus oikeudenkäynnissä ja vastaavasti ETL 

7:8:n mukaan esitutkinnassa. Näitä on myös tehostettu RL 15:1–4:n rangais-

tussäännöksillä. Riita-asian asianosaisten totuusvelvollisuudesta on puoles-

taan säädetty OK 14:1:ssä ja 17:26:ssä.

Todistelulainsäädännön uudistamiseen vuoden 2016 alusta lukien johta-

neessa hallituksen esityksessä on lausuttu riita-asian asianosaisen totuusvel-

vollisuuden rikkomisesta varsin niukasti: ”Totuusvelvollisuuden rikkomista 

ei edelleenkään ehdoteta säädettäväksi rangaistavaksi. Rikkominen voidaan 

luonnollisesti ottaa huomioon todistusharkinnassa.”33 Asianosaisten velvolli-

suuksien vastainen valehtelu ja salaaminen eivät kuitenkaan välttämättä tule 

koskaan ilmi. Siksi se aiemmissa lainvalmistelutöissä totuusvelvollisuuden 

rikkomisen kriminalisointia vastaan esitetty perustelu, että väärien tietojen 

antaminen heikentää asianosaisen yleistä luotettavuutta ja vaikuttaa siten 

todistusharkinnassa hänen vahingokseen,34 ei ole kovin vakuuttava. 

33.  Ks. HE 46/2014 vp, s. 95.
34.  Ks. HE 6/1997 vp, s. 24.
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Kriminalisointikysymystä pohdittiin myös muun muassa jo oikeuden-

käyttöä vastaan tehtyjä rikoksia koskeneessa hallituksen esityksessä, joka oli 

osa rikoslain kokonaisuudistusta. Pohdinnassa päädyttiin kielteiselle kan-

nalle. Kriminalisoinnin katsottiin myös aiheuttavan huomattavia tulkinta-

vaikeuksia. Oikeudenkäynnissä on kyse kahden tai useamman asianosaisen 

välisestä suhteesta, jossa asianosainen HE:n mukaan tuo esiin ensisijaisesti 

hänen omia vaatimuksiaan tukevia seikkoja ja jättää vähemmälle huomiolle 

vaatimuksiaan vastaan puhuvat, vastapuolelle edulliset seikat. ”Tosiseikko-

jen ymmärrettävän omasta näkökulmasta painottamisen ja omaksi eduksi 

tapahtuvan tulkitsemisen ero suoranaiseen valehtelemiseen ja salaamiseen 

on monissa tapauksissa vaikeata tehdä”, todettiin HE:ssä.35 

HE:n mukaan asianosainen saattaisi liiaksikin varoa epävarmojen ha-

vaintojensa paljastamista, jos hänen olisi pyrittävä puolueettomaan ja ehdot-

tomasti oikeaan näkemykseen. Laajasta kriminalisoinnista ei HE:n mukaan 

ilmeisesti olisi merkittävää hyötyä. Se voisi sitä vastoin jäykistää selvityksen 

saamista ja aiheuttaa perusteettomia tutkintoja perättömistä lausumista.36 

Samat argumentit lienevät olleet myös uusimpien asiaa koskevien lainval-

mistelutöiden taustalla.

Perättömien asianosaislausumien jättämistä perätöntä lausumaa koske-

vien rangaistussäännösten ulkopuolelle perusteltiin myös sillä, että totuu-

desta poikkeamiseen liittyi jo tuolloin vakavimmissa tapauksissa rangais-

tusuhka. Väärin tietojen antamisen oikeudelle asianosaisena huomautettiin 

toteuttavan usein niin sanotun prosessipetoksen tai sen yrityksen tunnus-

merkit.37 Perustelu on ristiriitainen: Omaksuttua ratkaisua perusteltiin kri-

minalisointiin liittyvien ongelmien lisäksi sillä, että jo olemassa olleet krimi-

nalisoinnit kattavat menettelyn. Perusteluissa esille nostetut ongelmat kaiketi 

ilmenevät tai ovat ilmenemättä samalla tavalla myös arvioitaessa asianosais-

lausumia petoskriminalisointien kannalta.

Olennaisesti samat perustelut kriminalisointia vastaan kuin HE:ssä 

6/1997 esitettiin jo sen pohjana olleessa Rikoslakiprojektin ehdotuksessa.38 

Kritisoin ehdotusta vuonna 1993 julkaistussa artikkelissani39– tuloksetta, niin 

kuin edellä sanotusta voidaan nähdä. Olennaisesti saman kritiikin esitin 

myös HE:stä 6/1997 eduskunnan lakivaliokunnalle antamassani lausunnos-

35.  Ks. HE 6/1997 vp, s. 23–24.
36.  Näin HE 6/1997 vp, s. 24.
37.  Ks. HE 6/1997 vp, s. 24. 
38.  LaVO 6/1992, s. 45–46.
39.  Viljanen 1993, s.  1008–1029.
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sa, niin ikään tuloksetta. Kritisoin myös todistelulainsäädännön uudistus-

ta edeltänyttä ehdotusta40 muun muassa puheena olevassa kysymyksessä 

DL:ssä vuonna 2013 julkaistussa artikkelissani,41 niin ikään tuloksetta. Uu-

distin kritiikkini todistelulainsäädännön uudistamisesityksestä eduskunnan 

lakivaliokunnalle antamassani lausunnossa, jälleen tuloksetta. 

Kun lakeja valmisteltaessa ja säädettäessä on edellä mainituin tavoin 

pidetty ymmärrettävänä – rikoslakiprojektin ehdotuksessa jopa hyväksyt-

tävänä42 – sitä, että asianosainen tulkitsee riita-asiassa tosiseikkoja omaksi 

edukseen, on samalla tunnustettu, etteivät asianosaiset aina pysy totuudessa. 

Mitäpä jos lainsäätäjä tunnustaisi tämän avoimesti ja tekisi asialle jotakin? 

Kriminalisointi merkitsisi juuri sitä, että mainitunlainen tarkoitushakuinen 

tosiseikkojen tulkinta ei olisikaan enää sallittua, vaan asianosaisen olisi py-

rittävä objektiiviseen arviointiin. Olisiko se kohtuuton vaatimus? Mitäpä jos 

asianosaiset edes yrittäisivät? Jos asianosainen on epävarma jostakin seikas-

ta, mikä estää häntä kertomasta suoraan epävarmuudestaan? Ja mitäpä jos 

asianosaisten avustajat antaisivat heille objektiivisen arvion asiasta – siitä 

huolimatta, että asian saattaminen tuomioistuimeen tuottaisi suuremman 

palkkion? 

On toki myönnettävä, että paljon näin tapahtuukin. Riitojen sovinnolli-

nen ratkaiseminen niitä oikeudenkäyntiin viemättä on yleistynyt.

Myös rikosasian asianomistajan on OK 17:26:n mukaan pysyttävä totuu-

dessa. Tämä oikeudenkäynnissä kuultavan asianomistajan totuusvelvolli-

suus on vailla nimenomaista rikosoikeudellista sanktiota samalla tavalla kuin 

riita-asian asianosaisen totuusvelvollisuus. ETL 7:6:ssä säädetään vastaavas-

ti, että asianomistajan – sekä tämän laillisen edustajan ja asiamiehen – on 

pysyttävä totuudessa tehdessään selkoa tutkittavasta asiasta ja vastatessaan 

esitettyihin kysymyksiin. Mutta tähänpä liittyykin rangaistusuhka, nimittäin 

RL 15:2.1:n 2 kohta. Sen mukaan rangaistaan perättömästä lausumasta viran-

omaismenettelyssä muuta kuin rikoksesta epäiltyä, joka rikosasian esitut-

kinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa antaa väärän tiedon 

asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan.

Tälle sääntelyn epäjohdonmukaisuudelle ei ole esitetty mitään vakuut-

tavaa perustelua, vaikka lainvalmistelutöissä on todettu voitavan lähteä siitä, 

että vakavimmat uhat oikeudenhoidolle liittyvät tuomioistuimessa annetta-

40.  OMML 69/2012.
41.  Ks. Viljanen 2013, s. 145–148.
42.  Ks. LaVO 6/1992, s. 46.
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viin perättömiin lausumiin.43 Tämä näkyy siinäkin, että RL 15:1:ssä on sää-

detty ankarampi rangaistusuhka kuin RL 15:2:ssä. 

Tuskin kukaan voi kiistää sitä, että lainsäädäntö on asianomistajan to-

tuusvelvollisuuskysymyksessä epäjohdonmukaista. Siksi onkin käsittämä-

töntä, että sille ei ole tehty mitään, vaikka luontevia tilaisuuksia on ollut 

lukuisia.

Johtopäätös lain ristiriitaisuudesta asianomistajien kohdalla on kuitenkin 

se, että on tärkeämpää puhua totta esitutkinnassa kuin oikeudenkäynnissä. 

Mitäpä jos lainsäätäjä korjaisi edes tämän epäjohdonmukaisuuden? Vai onko 

pelkona, että jos asianomistaja olisi velvollinen puhumaan totta rangaistuk-

sen uhalla, hänen lausumiensa painoarvo nousisi ja heikentäisi sitä kautta 

vastaajan lausumien arvoa? Omasta puolestani en näe tällaisessa mahdolli-

sessa muutoksessa mitään moitittavaa.

On mielenkiintoista, että ETL 7:6:ssä on totuusvelvollisuus esitutkinnas-

sa ulotettu koskemaan myös asianomistajan asiamiestä. ROL 17:26:ssä ei ole 

vastaavaa säännöstä. Kummassakaan ei totuusvelvollisuutta ole ulotettu asi-

anomistajan avustajaan. Asiamiehen ja avustajan asettamiselle eri asemaan 

on tuskin mitään asiallista perustetta. Asianajajan asiakkaan velvollisuuksia 

onkin vakiintuneesti pidetty asianajajan velvollisuuksien miniminä.44 Asi-

anajajalla on siis vähintään samanlainen totuusvelvollisuus kuin hänen asi-

akkaanaan olevalla asianosaisella. Totuusvelvollisuutta koskevat lain sään-

nökset olisi syytä muotoilla niin, etteivät ne antaisi aihetta perusteettomiin 

vastakohtaispäätelmiin. Mutta kuten sanottu, kaikkein epäjohdonmukaisin-

ta on totuusvelvollisuuden erilaisuus esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Epäillyllä ei ole esitutkinnassa eikä syytetyllä rikosasian oikeudenkäyn-

nissä totuusvelvollisuutta. Hänellä ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa oman 

syyllisyytensä selvittämiseen. Tämä itsekriminointisuoja sisältää oikeuden 

vaieta ja myös oikeuden aktiiviseen valehtelemiseen. En ole vaatimassa tä-

hän muutosta, mutta toivoisin kiinnitettävän huomiota myös vastapuolen 

intresseihin.

Mitä laajemmalle epäillyn/syytetyn itsekriminointisuoja ulotetaan, sitä 

enemmän vaikeutetaan asianomistajan pääsemistä oikeuksiinsa. On syytä 

pitää mielessä, mitä itsekriminointisuoja pelkistetysti merkitsee: sen mah-

dollistamista, että epäilty/syytetty välttyy joutumasta vastuuseen siitä, mitä 

hän todellisuudessa on tehnyt. On kovin inhimillistä, että ihminen useimmi-

43.  Ks. HE 6/1997 vp, s. 27.
44.  Ks. esim. Peltonen 2004, s. 450 ja 452.
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ten haluaa välttyä vastuulta, mutta ulkopuolisen ja erityisesti asianomistajan 

näkökulmasta katsottuna menettely ei ansaitse kunnioitusta.

Totuuden selville saamiseen vaikuttavat olennaisesti myös todisteiden 

hyödyntämiskiellot. Sellaisista ei lainsäädännössämme ollut yleistä säännös-

tä ennen OK 17 luvun kokonaisuudistusta (732/2015). Nyt asiasta säädetään 

osaksi vaikeaselkoisessa OK 17:25:ssä.

Hyödyntämiskieltojen vuoksi rikoksesta syytetty voi välttyä joutumasta 

vastuuseen siitä, mitä hän todellisuudessa on tehnyt. Siksi pidänkin tärkeänä 

pykälän 3 momentin säännöstä, jonka mukaan ”muussa [kuin 1–2 momen-

tissa tarkoitetussa] tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastai-

sesti hankitun todisteen, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenkäynnin 

oikeudenmukaisuuden toteutumista ottaen huomioon asian laatu, todisteen 

hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan 

merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen 

kannalta ja muut olosuhteet.” Kysymys on hyödyntämiskieltoa koskevasta 

yleissäännöksestä 1 ja 2 momentin koskiessa tiettyjä tarkemmin yksilöityjä 

tyyppitilanteita.

Uudistusta valmistelleen todistelutoimikunnan mietinnössä lähtökohta 

oli vielä päinvastainen: ”Tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä lain-

vastaisesti hankittu todiste myös, jos siihen on painavat syyt” ottaen huo-

mioon juuri edellä siteeratut, hyväksytyksi tulleeseen lakiin kirjatut seikat. 

Säännösehdotus oli toimikunnan esittämässä muodossa myös HE:ssä. Sen 

sanamuodon tarkoitettiin osoittavan, että lähtökohtana sinänsä on todisteen 

hyödynnettävyys, vapaan todistelun periaatteen hengessä.45 

Eduskunnan lakivaliokunnalle antamassani lausunnossa pidin HE:n suu-

rena puutteena sitä, että hyödyntämiskieltoja käsiteltiin siinä yksinomaan 

rikoksesta epäillyn/syytetyn intressien näkökulmasta kiinnittämättä mitään 

huomiota asianomistajaan. Esitys ilmensi sitä valitettavan usein toistuvaa 

asennetta, joka on huolissaan vain epäillyn/syytetyn oikeusturvasta. Silloin 

sivuutetaan tietoisesti tai tiedostamatta se tosiasia, että epäillyn/syytetyn 

oikeusturvan parantamista merkitsevät säännökset ja niiden soveltamiskäy-

tännöt, jotka auttavat häntä välttämään joutumista vastuuseen tekemästään 

teosta, merkitsevät vastaavasti asianomistajan jäämistä vaille tarvitsemaansa 

oikeussuojaa.

Tässä yhteydessä ei ole enempää tarvetta korostaa sitä, että syytöntä ei 

tietenkään pidä tuomita. Siitä kaikki ovat yhtä mieltä. Mutta missä määrin 

45.  Ks. HE 46/2014 vp, s. 92.
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on syytä auttaa rikoksentekijää välttymään vastaamasta todella tekemistään 

teoista, on aivan eri asia.

Korostin todistelu-uudistusta koskevasta HE:stä lakivaliokunnalle anta-

massani lausunnossa, että todisteiden hankkimista koskevat säännöt on tie-

tenkin tarkoitettu noudatettaviksi, mutta ettei ole mitenkään itsestään selvää, 

mitä niiden rikkomisesta pitää seurata. Pidin keskeisenä, ettei rikoksenteki-

jälle pidä ilman painavia perusteita turvata mahdollisuutta välttää vastuu 

siitä, mitä hän todellisuudessa on tehnyt. Hyödyntämiskieltojen ala tulisi 

siksi mielestäni pitää mahdollisimman suppeana.

Kiinnitin huomiota myös siihen, että esimerkiksi todisteiden hankkimis-

ta koskevien menettelysääntöjen rikkomiseen tulisi puuttua rikkojaan koh-

distettavin sanktioin, ei todisteen hyödyntämiskiellolla. Jos rikoksentekijä 

vapautuu vastuusta hyödyntämiskiellon vuoksi, varsinaisen vahingon kärsii 

syytön osapuoli, rikoksen mahdollinen asianomistaja.46 HE:stä antaman-

sa mietinnön yleisperusteluissa lakivaliokunta totesikin, että ”todisteiden 

hyödyntämiskiellon tarkoitus ei ole toimia kurinpitokeinona, jolla puutut-

taisiin viranomaistoiminnan virheisiin tai puutteisiin. Tätä varten on omat 

virkavastuuseen liittyvät ja rikosoikeudelliset keinot.”47 Valiokunta asettui 

siis edustamalleni kannalle.

Lakivaliokunta, jonka mietinnön mukaisena lakiteksti tuli hyväksytyksi, 

katsoi mietintönsä yleisperusteluissa myös, että todisteiden vapaan harkin-

nan ensisijaisuuden ja etenkin hyödyntämiskiellon poikkeuksellisuuden tu-

lee ilmetä säännöksestä HE:ssä ehdotettua selvemmin.48 Valiokunta halusi 

sanamuodon muutoksella supistaa hyödyntämiskieltoa hallituksen esityk-

seen verrattuna. Pääsäännöksi otetusta hyödynnettävyydestä poikkeamisen 

edellytyksesi tuli se, vaarantaako lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyn-

täminen ”oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista”. HE:stä poike-

ten valiokunta korosti myös asianomistajan oikeuksia ja totesi, että mainittu 

kriteeri koskee kaikkia oikeudenkäynnin osapuolia. ”Todisteen hyödyntä-

mättä jättäminen voi loukata asianomistajan oikeusturvaa. Tästä seuraa, että 

46.  Vrt. Fredman 2018, s. 400. Todetessaan, että epäillylle on järjestettävä puolustaja, jotta hä-
nen esitutkinnassa antamansa tunnustus olisi oikeudenkäynnissä kelvollista näyttöä, Fredman 
toteaa: ”Viime kädessä syyttäjän vahingoksi koituu oikeudenkäynnissä se, ettei säännöstä ole 
noudatettu.” – Mihin unohtui mahdollinen asianomistaja?
47.  Ks. LaVM 19/2014 vp, s. 7. – Vrt. Fredman 2018, s. 125. Tarkoittaen tilannetta, jossa poliisi on 
virheellisesti salannut asiaan vaikuttavaa aineistoa, Fredman toteaa syytteen hylkäämisellä ole-
van tehokkaampi vaikutus virheellisen menettelyn ennalta ehkäisemisessä kuin sillä, että tuo-
mioistuin velvoittaisi antamaan salatun tiedon. – Mihin unohtuivat asianomistajan intressit?
48.  Ks. LaVM 19/2014 vp, s. 7.
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säännöksen soveltamisessa pitää ottaa huomioon yhtä lailla asianomistajan 

oikeusturvan toteutuminen.”49 Valiokunta piti selvänä esimerkiksi sitä, että 

todisteiden hankkimisessa tehdyt muotovirheet taikka muut sellaiset puut-

teet tai virheet eivät voi johtaa hyödyntämiskieltoon.50 Valiokunta asettui 

siten tässäkin edustamalleni kannalle. 

Oikeuden ja totuuden edistämiseksi on tehty lainsäädännössämme hil-

jattain muutakin. Meillä ei ennen vuotta 2020 ollut hallintoasioita koske-

vaa nimenomaista totuusvelvollisuussäännöstä, ei asianosaisia eikä viran-

omaisiakaan koskevaa. Tilanne on muuttunut vuoden 2020 alussa voimaan 

tulleen hallintoprosessilain51 myötä. Sen tässä yhteydessä keskeisin säännös, 

asian selvittämistä koskevan 37 §:n 3 momentti, kuuluu seuraavasti: ”Asian-

osaisen ja päätöksen tehneen viranomaisen on esitettävä selvitystä vaati-

mustensa perusteluista totuudenmukaisesti. Niiden on myötävaikutettava 

asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen edellyttämällä tavalla. Vi-

ranomaisen on oikeudenkäynnissä otettava huomioon tasapuolisesti yleiset 

ja yksityiset edut.” 

Säännöksen perustelujen mukaan asianosaisen ja päätöksen tehneen 

viranomaisen on esitettävä selvityksensä niin, ”että se vastaa näiden rehel-

listä käsitystä asian oikeasta laidasta. – - – Viranomaisen on oikeudenkäyn-

nissä toimittava samoin tasapuolisesti ja tuotava esille myös ne seikat, jot-

ka puhuvat yksityisen asianosaisen vaatimusten tai esittämän puolesta.”52 

Viranomaisen on siten tarvittaessa myönnettävä hallintotuomioistuimelle 

menetelleensä virheellisesti tai olleensa päätöksessään muutoin väärässä. 

Vastaavasti asianosaisen tulee, antaessaan vastaselitystä lausuntoon, jonka 

viranomainen on antanut hänen valituksestaan, tarvittaessa myöntää olleen-

sa valituksessaan väärässä. Näinköhän tapahtuu myös käytännössä? Missä 

määrin tavalliset kansalaiset edes ovat tietoisia uudessa hallintoprosessi-

laissa säädetystä totuusvelvollisuudesta, jos siitä ei muistuteta esimerkiksi 

muutoksenhakuohjeissa? 

Viranomaisen totuusvelvollisuuden sisältöä on lainvalmistelutöissä täs-

mennetty muun muassa huomautuksella, että ollessaan osapuolena oikeu-

denkäynnissä viranomainen pysyy edelleen sitä yleensä koskevien velvolli-

suuksien, kuten hallintolain 6 ja 31 §:n sitomana. ”Näihin yleisiin velvoitteisiin 

viittaa osaltaan säännös, jonka mukaan hallintoviranomaisen on hallinto-

49.  Ks. LaVM 19/2014 vp, s. 21.
50.  Ks. LaVM 19/2014 vp, s. 7.
51.  Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019).
52.  Ks. HE 29/208 vp, s. 104.
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prosessin osapuolenakin otettava tasapuolisesti huomioon sekä yleiset et-

tä yksityiset edut. Viranomainen ei voi esimerkiksi esittää pelkästään omaa 

kantaansa tukevaa selvitystä, jos sillä on käytettävissään myös muunlaista 

selvitystä.”53 

Kyseisellä hallintoprosessilain 37.3 §:n viimeisen virkkeen säännöksel-

lä on haluttu korostaa viranomaisen puolueettomuutta oikeudenkäynnissä. 

Hallintoviranomaisten toimien puolueettomuus on yksi hallintolaissa sää-

detyistä hyvän hallinnon perusteista. Lainvalmistelutöissä on todettu, että 

”hallintopäätöksen tehneellä tai laissa säädettyä valvontatehtävää hoitavalla 

viranomaisella ei ole oikeudenkäynnissä valvottavanaan omaa etua, vaan 

sen tulee pyrkiä lainmukaiseen ratkaisuun.”54 

Tämä edellyttää melkoista asennemuutosta esimerkiksi kunnallisilta toi-

mielimiltä. Kommentoidessani erästä kunnanhallituksen päätöstä Suomen 

Kuvalehden haastattelussa päivittelin sitä, miten harhaanjohtava kunnan-

hallituksen antama lausunto voi olla. Kyse oli lausunnosta, jonka kunnan-

hallitus oli antanut hallinto-oikeudelle esittelijänä toimineen vs. kunnanjoh-

tajan esityksen mukaisena eräästä kunnanhallituksen päätöksestä tehdystä 

valituksesta. Kommenttini seurauksena eräs kollega kertoi kyselleensä asi-

asta kunta-alan edustajilta ja saaneensa vastaukseksi, että ”eihän siitä mi-

tään tulisi, jos täytyisi totta puhua!”. Selvittämättä jäi, kuinka laajaan otok-

seen vastaus perustui, mutta siitä huolimatta olen valmis uskomaan, että 

se edusti jokseenkin yleistä asennetta. Lieneekö suhtautuminen sittemmin 

muuttunut?

Hallintoprosessilakia sovelletaan oikeudenkäynnissä etenkin yleisissä 

hallintotuomioistuimissa, siis alueellisissa hallinto-oikeuksissa ja KHO:ssa. 

Siten sitä ei sovelleta esimerkiksi oikaisuvaatimusten käsittelyyn, jota pide-

tään hallintomenettelynä.55 Näin ollen hallintoprosessilain 37.3 §:ssä säädetty 

totuusvelvollisuuskaan ei – valitettavasti – suoraan koske oikaisuvaatimusten 

käsittelyä eikä muutakaan hallintomenettelyä. Jos esimerkiksi kunnanhalli-

tus sen omasta päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta käsitellessään katsoo 

voivansa vähät välittää totuudesta, se joutuu kuitenkin kohtaamaan totuus-

velvollisuuden antaessaan lausuntoa hallinto-oikeudelle, johon oikaisuvaa-

timukseen annetusta päätöksestä on valitettu. Jos oikaisuvaatimuksessa on 

osoitettu alkuperäisen hallintopäätöksen virheet, mutta kunnanhallitus on 

hylännyt oikaisuvaatimuksen, sen on entistä vaikeampaa myöntää olleen-

53.  Ks. HE 29/2918 vp, s. 105.
54.  Ks. HE 29/2018 vp, s. 52.
55.  Ks. HE 29/2018 vp, s. 67. 
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sa väärässä antaessaan lausuntoa hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta. 

Helpompaa ja myös järkevämpää olisi myöntää tehdyt virheet heti ensi vai-

heessa eli oikaisuvaatimusta käsiteltäessä. Siinä ei välttämättä ole mitään 

häpeämistä, sillä jokainen tekee joskus virheitä.

Mutta muuttaako hallintoprosessilain 37.3 § käytännössä mitään? Viran-

omaisen asiakirjoihin on totuttu liittämään niin sanottu julkinen luotetta-

vuus. Toisin sanoen niiden oletetaan olevan totuudenmukaisia, jollei toisin 

osoiteta. Siitäkö sitten johtuu, että hallinto-oikeudet ovat havaintojeni mu-

kaan olleet taipuvaisia uskomaan esimerkiksi kunnan viranomaisten anta-

mia selityksiä silloinkin, kun ne ovat valheellisia? Samaa idealistista asennet-

ta ilmentää oikeusministeriön lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 

hallituksen esityksestä Lex Kittiläksi.56 Ministeriön mukaan ”lainsäätäjän on 

kyettävä lähtemään siitä olettamuksesta, että viranomaiset noudattavat laissa 

säädettyjä velvollisuuksiaan ja toimivat muutoinkin hyvän hallinnon vaati-

musten mukaisesti”.57 Niin lainsäätäjän kuin lainkäyttäjänkin lähtökohtaolet-

tamukseksi tuollainen on vaarallinen nimenomaan viranomaisten kanssa 

tekemisiin joutuvien kansalaisten oikeusturvan kannalta.

Nyt kun hallintoprosessilain 37.3 § velvoittaa nimenomaisesti viran-

omaista(kin) pysymään totuudessa esimerkiksi antaessaan lausuntoaan 

kuntalaisen valituksesta hallinto-oikeudelle, on vaarana, että oikeus jopa 

aiempaa vahvemmin uskoo kunnan viranomaisen lausunnon totuudenmu-

kaisuuteen: onhan se annettu virkavastuulla ja hallintoprosessilain 37.3 §:ssä 

säädetyin velvollisuuksin. Toivottavasti tämä pelko on aiheeton. Lailla on tar-

koitettu selventää viranomaisen totuusvelvollisuutta, ei sen sijaan heikentää 

oikeutta hakevien kansalaisten asemaa.

Hallintoprosessilain 37.3 §:ssä säädetyn totuusvelvollisuuden rikkomis-

ta ei ole säädetty nimenomaisesti rangaistavaksi. Viranomaisten edustajien 

osalta säännös kuitenkin ilmaisee asianomaisten virkavelvollisuuden, jonka 

rikkominen voi tulla rangaistavaksi RL 40:7–10:n nojalla. Konkreettisissa ta-

pauksissa mahdollisesti esille tulevia rajanvetovaikeuksia sen suhteen, mikä 

on totta ja mikä ei, säännökset eivät poista.

56.  Lex Kittiläksi on tapana kutsua kuntalain muutosta (1484/2016), jonka olennaisin osa on 
lakiin lisätty uusi 12 a luku poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa kos-
kevasta selvitysmenettelystä. Se sisältää järeimpänä toimenpiteenä valtiovarainministeriölle 
annetun oikeuden tietyin laissa säädetyin edellytyksin pidättää luottamushenkilö tai luotta-
mushenkilöitä toimestaan siinä tehdyksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oi-
keudenkäynnin ajaksi. 
57.  Ks. Viljanen – Hynynen 2020, s. 196.
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6. Lopuksi

Edellä tarkastelemissani oikeudenkäynneissä oli keskeisesti kysymys virka-

rikoksista – siis ainakin syyttäjän näkemyksen mukaan. Viranomaispäätök-

siä puolustetaan usein vetoamalla siihen, että niiden tekijät toimivat virka-

vastuulla. Toimivat kyllä, mutta se ei ole mikään tae siitä, että asianomaiset 

toimivat velvollisuuksiensa mukaisesti. Vetoaminen virkavastuuseen tuossa 

tarkoituksessa ei poikkea ratkaisevasti siitä, että oletettaisiin niin sanottujen 

tavallisten kansalaisten noudattavan lakia sen vuoksi, että lain rikkominen on 

rangaistavaa. Varsin monet noudattavatkin, mutta monet eivät. Sama koskee 

virkavastuulla toimivia.

Lukuisat virkarikossyytteiden hylkäämiset osoittavat, että rikosoikeudel-

lisen virkavastuun kynnys on nostettu tavattoman korkealle. Tapauksia täs-

sä tarkemmin yksilöimättä mainitsen vain muutamia kuntia ja kaupunkeja, 

joihin ne liittyvät: Kittilä, Pyhäjärvi, Vantaa. Tuomioistuimet ovat näköjään 

valmiit hyväksymään vastaajien – tai heidän avustajiensa – selityksiä, jotka 

ovat arkielämän normaalikäytännöille täysin vieraita.

Korkein oikeus edellytti tämän artikkelin alussa todetun mukaan oike-

ustieteen opetukselta valmiuksien antamista oikean erottamiseksi väärästä. 

Oppi ei ole tainnut mennä perille aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Vir-

Irma Lagerin ja Tarja Pellisen läksiäiset 14.12.1992. Vasemmalta: Johanna 

Niemi-Kiesiläinen, Pekka Viljanen, Risto Koulu.
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Mitäpä jos oikeasti puolustaisimme oikeutta ja totuutta? 

kavastuu on kansalaisten turva mielivaltaa vastaan, mutta vain, jos se toteu-

tuu myös käytännössä.
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Prologi

1. Mikä on suhteeni prosessioikeuteen? Mitä prosessioikeus on antanut mi-

nulle? Mitä minä olen antanut prosessioikeudelle? Olenko prosessioikeuden 

kuluttaja vai myös tuottaja? Missä olin ja mitä tein, kun alioikeusuudistus, 

rikosprosessilaki tai todistusoikeusuudistus tuli voimaan? Mitä prosessioi-

keuden uudistuminen on vaikuttanut minuun? Olenko itse vaikuttanut pro-

sessioikeuden kehitykseen jotenkin?

2. Näitä kysymyksiä vasten peilaten tarkastelen esityksessäni satavuotista 

prosessioikeutta. Olkoon mottonani sananlasku ”Siinä näkijä missä tekijä”.

Alkutaipaleelta

3. Valmistuin ylioppilaaksi pienen Hausjärven kunnan lukiosta vuonna 

1962; koulun ensimmäisinä muuten. Päätin ryhtyä lukemaan lakia, koska 

se tuntui kätevältä ratkaisulta. Olin näet onnistunut saamaan kirjoituksista 

yleisarvosanan laudatur, jolla portit tiedekuntaan aukesivat ilman valintako-

etta. Vanhempi veljeni Pertti, joka oli poliisina Helsingissä, patisteli minua 

juridiikan opiskeluun.

4. Aloitin opinnot syksyllä 1962. Minulla oli päätavoitteena mahdollisim-

man nopea valmistuminen, sillä ajattelin että tarkemmin eri oikeudenaloihin 

ehtii kyllä tutustua myöhemminkin. Tavoite toteutui, sillä suoritin oikeustie-

teen kandidaatin tutkinnon joulukuussa 1965; tuohon ajanjaksoon sisältyi 

myös 11 kuukautta kestänyt varusmiespalvelu. Sen jälkeen kului viisi vuotta 

erilaisissa valtion ja kunnan viroissa. Auskultoin Janakkalan tuomiokunnassa 
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Riihimäellä legendaarisen kihlakunnantuomarin Niilo Lahden opissa.1 Va-

ratuomarin tittelin sain 25-vuotiaana joulukuussa 1968.

5. Työn ohessa aloitettujen jatko-opintojen tavoitteena oli aluksi lisensiaa-

tin tutkinnon suorittaminen. Prosessioikeus alkoi kiinnostaa tuomioistuin-

harjoittelun aikana. Istuin auskultanttikäräjät, yhteensä 30 päivää, kahdessa 

jaksossa; tuohon aikaan oikeuden istuntoja pidettiin myös lauantaina.

Tuomarinuralle ja tiedekuntaan

6. Minut otettiin ylimääräiseksi viskaaliksi Helsingin hovioikeuteen vuoden 

1970 alussa, olin tehtävässä vajaat kaksi vuotta. Minulla oli samaan aikaan 

sivutoimi Helsingin metrotoimiston lakimiehenä. Hovioikeuden president-

tinä oli maineikas ja ainakin minun silmissäni suorastaan karismaattinen 

oikeusoppinut Y. J. Hakulinen, jonka hieman vaikeaselkoista ja käsitelain-

opin metodilla kirjoittamaa oppikirjaa Velvoiteoikeus I olin opiskeluaikana 

päntännyt siviilioikeuden yleisen osan tenttiin. Hakulinen oli hovioikeuden 

herra ja hidalgo, auktoriteetti, jolla oli oma lakikirja ja kanttia kritisoida myös 

korkeimman oikeuden ratkaisuja.

7. Suoritin oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1970 ja hakeuduin 

vuoden 1971 lopulla KKO:n esittelijäksi. Samaan aikaan toimin yliopistos-

sa prosessioikeuden eli tarkemmin sanottuna professori Jouko Halilan as-

sistenttina reilun kahden vuoden ajan siihen saakka, kunnes keväällä 1973 

sain nimityksen KKO:n nuoremman oikeussihteerin vakinaiseen virkaan. 

Minulla oli lisäksi pari vuotta sivutoimi Helsingin raastuvanoikeuden riko-

sasiainnotaarina ja apujäsenenä.2 Minun jälkeeni Halilan assistentiksi tuli 

Juha Lappalainen.

8. Lisensiaattitutkimuksen tein professori Tauno Ellilälle maksamismäärä-

ysmenettelystä. Aihe ei ollut teoreettisesti kovin kiinnostava, mutta pääasia 

oli, että sain työn valmiiksi ja arvosanaksi täyden kympin. Sivulaudaturin 

suoritin rikosoikeudesta.

1.  Niilo Lahti oli professori Raimo Lahden setä.
2.  Tämäkin vaihe oli tuomariksi kouluttautumisen kannalta varsin hyödyllistä. Sain tilaisuu-
den tutustua erilaisiin tuomaripersooniin ja prosessinjohtajiin. Enimmän ajan olin oikeusneu-
vosmies Jorma Pelkosen johtamassa jaostossa, jossa syyttäjänä toimi itse ”Rouva syyttäjä” eli 
myöhemmin huumesyyttäjänä mainetta niittänyt kaupunginviskaali Ritva Santavuori. Pelko-
nen nimitettiin myöhemmin työtuomioistuimen presidentiksi.
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Väitöskirjasta vähäsen

9. Väitöskirjan teemaksi valitsin reformatio in pejus -kiellon (”huononta-

miskiellon”), josta lakikirjassa ei ollut mitään säännöksiä, mutta jonka olin 

huomannut aiheuttavan hovioikeudessa aika usein päänvaivaa neuvoksil-

le. Korkeimman oikeuden esittelijänä minulla oli tilaisuus tutustua teemaa 

koskeviin julkaisemattomiin ratkaisuihin sekä jäsenten laatimiin ei-julkisiin 

lausumiin eli ns. lappuihin.

10. Väitöskirjatutkijoille ei tuolloin määrätty ohjaajaa, enkä oman tutkimuk-

sen aikana keskustellut työn etenemisestä seminaareissa tai edes oppiai-

neen professoreiden kanssa. Kun työ oli valmis, lähetin sen esitarkastajiksi 

määrätyille Jouko Halilalle ja apulaisprofessori Irma Lagerille. Kun heillä ei 

ollut käsikirjoituksen suhteen huomauttamista, oli tutkimustyö asiallisesti 

ottaen sillä selvä.

11. Väitöskirjan laatimista varten anoin ja sain Suomen Kulttuurirahastolta, 

tarkemmin sanottuna Walfrid ja Helmi Nuutilan -rahastolta, yhden apurahan, 

Kirjoittaja nuorena 

juristina.
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suuruudeltaan 4 000 markkaa. Siitä suurin osa kului porakaivon tekemiseen 

Janakkalan Punkan kylässä sijaitsevalle entiselle koulukiinteistölle, jonka 

olin vaimoni kanssa 70-luvun alkupuolella hankkinut perheemme asunnoksi. 

Muutimme siis pääkaupungista maalle, mikä siihen aikaan oli trendikästä.

12. Väitöstilaisuus pidettiin toukokuussa 1977 Porthania III:ssa, vastaväit-

täjänä oli apulaisprofessori Irma Lager ja kustoksena Jouko Halila. Karonk-

kaa en järjestänyt, vaan väitöstilaisuuden jälkeen kävelimme kustoksen ja 

vastaväittäjän kanssa Seurahuoneelle, jossa tarjosin kunnon pihvit ja asiaan 

kuuluvat punaviinit ja konjakit. Konjakki oli Remy Martinia, jolloin Jouko 

Halilan katse kirkastui, kun hän muisteli, että sama merkki oli ollut myös 

Tauno Tirkkosen lempikonjakkia. Ajattelin, että no, on minulla ja Tirkkosella 

sentään edes jotakin yhteistä!

Hovioikeuteen ja ukkotuomariksi

13. Tuomarinura oli kuitenkin edelleen päällimmäisenä mielessä. Olin 

hakeutunut jo vuonna 1975 käräjätuomariksi Toijalan käräjäoikeuteen, jos-

sa siirryttiin tuolloin ns. kokonaispalkkaukseen ja kihlakunnantuomari sai 

avukseen kolme käräjätuomaria. Olin tehtävässä vain reilut puoli vuotta, sillä 

vuoden 1976 alusta aloitin oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena. Ku-

ten sanotaan, ruokahalu kasvaa syödessä, ja niinpä siirryin jo saman vuo-

den joulukuussa Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan; olin 

tuolloin 33-vuotias. Hovioikeuden työ oli mielenkiintoista ja kehittävää, vaik-

ka tuohon aikaan ei pidetty juuri lainkaan suullisia käsittelyjä.

14. Joulukuun alussa 1978 siirryin Kauhajoen tuomiokunnan kihlakunnan-

tuomariksi; olin 35-vuotias eli ukkotuomariksi varsin nuori iältäni. Pidin teh-

tävästä ja etelä-pohjalaisista ihmisistä kovasti. Vuoden 1982 alusta minut ni-

mitettiin Ikaalisten tuomiokunnan kihlakunnantuomariksi; samaa virkaa oli 

1960- ja 70 -luvuilla hoitanut lakitieteen tohtori ja aiemmin professorina ja 

oikeusneuvoksena toiminut Martti Rautiala, jonka tapasin Ikaalisissa. Käväi-

sin itsekin vuonna 1983 korkeimman oikeuden ylimääräisenä oikeusneuvok-

sena. Kirjoittelin artikkeleja Lakimieheen ja Defensor Legis -lehteen – pari 

kertaa jopa ruotsinkieliseen JFT:hen – ja pidin yhteyttä prosessioikeuden 

opetukseen myös hoitamalla kaksi kertaa lyhyen ajan prosessioikeuden pro-

fessorin virkaa Helsingin tiedekunnassa. Prosessioikeuden dosentiksi sain 

nimityksen 1979.
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Alioikeusprosessia kehittämässä
15. 1980-luvulla alioikeuksissa odotettiin hartaasti, milloin sangen pitkään 

valmisteilla ollut oikeudenkäyntimenettelyn uudistus vihdoin toteutuisi. 

Jotkut tuomarit odottivat uudistusta, jonka suuntaviivat olivat toki tiedossa, 

pelolla, mutta useimmat tuntemistani käräjätuomareista kuitenkin innolla. 

Suullis-pöytäkirjallinen ja toistuviin lykkäyksiin perustuva riita-asioiden oi-

keudenkäynti oli tuomarista jokseenkin tympeää ja tuskastuttavan hidasta.

16. Oikeudenkäynnin uudistus antoi kuitenkin edelleen odottaa itseään. 

Tämän vuoksi muutamissa käräjäoikeuksissa alettiin ikään kuin omin päin 

eli vapaaehtoisuuden pohjalta nopeuttaa ja muutenkin kehittää lähinnä rii-

ta-asioiden käsittelyä tulossa olevan uudistuksen mukaiseksi. Näin tehtiin 

esimerkiksi Markku Arposen johtamassa Rovaniemen tuomiokunnassa ja 

Gustav Möllerin isännöimässä Toijalan tuomiokunnassa.

17. Pisimmälle tässä suhteessa mentiin kuitenkin Ikaalisten käräjäoikeu-

dessa. Annoin juttuja käräjäoikeudessa ajaville lähiseutujen asianajajille kir-

jalliset ohjeet siitä, miten oikeudessa käsiteltävää asiaa voitaisiin valmistella 

ja menettelyä kehittää niin, että lykkäyksiin ja kirjelmien lukemiseen perus-

tuvista istunnoista voitaisiin vähitellen päästä eroon.

18. Ehdottomasta kirjelmien kiellosta ei ollut kysymys, vaan siitä, että asi-

anajajat valmistautuisivat jo ennen asian oikeuteen tuloa asiaan ja sen käsit-

telyssä tarvittavaan aineistoon niin hyvin, ettei kirjelmiä eikä jutun lykkäyk-

siä enää tarvittaisi siinä määrin kuin mihin oli totuttu. Kaikki asianajajat tai 

tuomarit eivät suhtautuneet tähän kehitystyöhön suopeasti, mutta ohjeeni 

saivat ainakin jossakin määrin aikaan myönteistä kehitystä ja tunnettavuutta 

jopa niin, että siitä esimerkiksi eräässä Tampereella ilmestyvässä Aamuleh-

den oikeudenkäyntiä käsittelevässä jutussa käytettiin sanontaa ”Ikaalisten 

malli”.

19. Toijalan käräjäoikeudessa tuolloin käyttöön otetusta uudistuksesta, jo-

ka tähtäsi kirjelmien vähentämiseen, kanneltiin eduskunnan oikeusasiamie-

helle. Kantelusta pyydettiin lausunto Suomen Asianajajaliitolta. Liitto katsoi, 

että vallinnut kirjelmien lukemiseen perustuva käytäntö perustui tavanomai-

seen oikeuteen ja että asianajajilla tulisi olla oikeus päättää kirjelmän käy-

töstä. Oikeusasiamies Olavi Heinonen, jolle asian esitteli esittelijäneuvos 

Lauri Lehtimaja, ei kuitenkaan yhtynyt liiton käsitykseen, vaan totesi, että 

tuomarilla oli viime kädessä valta päättää, missä muodossa asianosaisten 

tulee oikeuden istunnossa esittää lausumansa.
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20. Kannatin kirjoituksissani tulossa olevaa riita-asioiden ”Ruotsin mallin” 

mukaista menettelyuudistusta ja yritin saada tuomareita jo ennen uudis-

tuksen voimaantuloa kehittämään ja tehostamaan käsittelyä niin, että muu-

tokseen voitaisiin siirtyä joustavasti. Tässä tarkoituksessa kirjoitin Defensor 

Legis -lehdessä 1989 julkaistun artikkelin otsikolla ”Tuomioistuin oikeuden-

käyntimenettelyn kehittäjänä (sivut 56–77) ja myöhemmin samana vuonna 

pienemmän kirjoituksen otsikolla ”Kommentteja alioikeusprosessin kehit-

tämisestä käytyyn keskusteluun” (DL 1989 sivut 567–578) sekä Lakimiehes-

sä vuonna 1986 julkaistun artikkelin ”Alioikeusuudistus alioikeustuomarin 

näkökulmasta” (sivut 998–1026). Käsittelin menettelyn epäkohtia myös sa-

nomalehtien (Helsingin Sanomat ja Aamulehti) mielipidesivuilla. Otin kir-

joituksissani myös laajemmin kantaa oikeudenkäynnin uudistuksen suun-

taviivoihin (Lakimies 8/1976, s. 688–708), samoin hovioikeusuudistukseen 

(Lakimies 5/1978 s. 453–476).

Professoriksi Lappiin

21. Kun alioikeusuudistus ja riita-asian menettelyuudistus edelleen viipyi-

vät, päätin kokeilla uran vaihtoa ja hain siinä tarkoituksessa Lapin yliopiston 

lainkäytön professorin virkaa. Hoidin kyseistä virkaa ensin neljä vuotta kihla-

kunnantuomarin virkani ohella ja laadin respiittikirjaksi tarkoitetun vuonna 

1988 ilmestyneen teoksen Materiaalinen prosessinjohto, joka sai käytännön 

tuomareilta suopean vastaanoton. Minut nimitettiin mainittuun professorin 

virkaan elokuun alusta 1990. Hoidin virkaa yhtäjaksoisesti – koko ajan mat-

kalaukkuprofessorina – kunnes helmikuun lopussa 2011 siirryin eläkkeelle. 

Varsin pitkä rupeama siis yliopiston palveluksessa, vuodesta 1986 vuoteen 

2011 saakka.3

22. Aika Lapin tiedekunnassa oli monessa suhteessa mukavaa ja kehittävää. 

Luentojen pitämisestä en ole koskaan erityisemmin pitänyt, tutkimustyöstä 

ja kirjojen kirjoittamisesta sitäkin enemmän; siihen professorin työn tarjosi 

hyvän mahdollisuudet. Ohjasin muutamia väitöstutkijoita ja prosessioikeu-

desta valmistui neljä väitöskirjaa. Nyt emerituksena on hauskaa seurata La-

pin tiedekunnasta valmistuneiden juristien etenemistä ammatissaan ja ural-

laan. Joistakin on tullut oikeusneuvoksia, hovioikeuden presidenttejä ja onpa 

3.  Tiedekunta julkaisi 60-vuotissyntymäpäiväni kunniaksi vuonna 2003 juhlakirjan nimeltään 
”Matkalla pohjoiseen” - keksin kirjan nimen itse. Hankin osan kirjassa olevien artikkelien kir-
joittajista itse ja kirjoitin kirjan loppuun muistelmani. Kirjassa on myös luettelo kirjallisesta 
tuotannostani vuosilta 1972–2003. Kirjalla oli hyvä menekki, myyntitulot sai tiedekunta.
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joukossa myös yksi oikeuskanslerikin. Yllättävän moni Lapin tiedekunnas-

ta valmistunut lakimies työskentelee tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana.

23. En malta olla kertomatta, että Lapin tiedekunnan ensimmäinen proses-

sioikeuden syventävien opintojen projekti, jota johdin, teki vuoden 1987 ke-

väällä ns. projektimatkan, ei suinkaan Pohjois-Suomen ja yleensä kotimaan 

kohteeseen, vaan Tallinnaan. Tutustuimme siellä pintapuolisesti – Viro ei 

nimittäin ollut vielä itsenäistynyt – paikalliseen alioikeuteen ja toisen asteen 

tuomioistuimeen.

24. Vuonna 1997 teimme prosessioikeuden projektimatkan Vaasan hovioi-

keuteen, jossa presidentti Erkki Rintala ja eräät muut hovioikeuden tuoma-

rit, joihin olin tutustunut 20 vuotta aikaisemmin talossa ollessani, esittelevät 

meille laajasti hovioikeuden toimintaa, tiloja, hovioikeuden presidenttien 

muotokuvia ja perinnehuoneen aarteita.4

Käytännön ja teorian vuorovaikutus

25. Kuten edellä olevasta ilmenee, olen urani aikana palvellut tavallaan 

”kahta herraa”, jos niin voisi sanoa: käytäntöä ja teoriaa (law in books ja law 

in action). Olen ollut tuomarina soveltamassa lakia konkreettisissa asioissa 

ja toisaalta harjoittanut oikeustieteellistä tutkimusta ja toiminut yliopiston 

opettajana. Tämä on sopinut minulle ja käsitykseni mukaan se sopii yleen-

säkin prosessualisteille hyvin mm. sen vuoksi, että prosessioikeudella on 

käytännönläheisenä oikeudenalana läheinen kosketuspinta lainkäyttöön, 

ei vain tuomarin toimintaan, vaan myös asianajoon ja syyttäjien tehtäviin. 

Prosessioikeus ja lainkäyttö ovat kiinteässä ja hyödyllisessä vuorovaikutus-

suhteessa keskenään.

26. Varsin monet prosessioikeudesta väitelleet tohtorit ovat hakeutuneet 

tuomareiksi, asianajajiksi ja syyttäjiksi. Esimerkkeinä tästä voidaan maini-

ta vaikkapa Suomen prosessioikeuden isäksi kutsuttu R. A. Wrede, joka oli 

vv. 1898–1909 Helsingin yliopiston siviiliprosessioikeuden, roomalaisen oi-

keuden ja lainopin ensyklopedian professorina, mutta toimi vv. 1905–1909 

myös korkeimman oikeuden edeltäjän eli senaatin oikeusosaston jäsene-

nä ja varapuheenjohtajana. Toisena esimerkkinä voidaan mainita korkeim-

4.  Presidentti Erkki Rintalan 80-vuotissyntymäpäivän johdosta laadittiin Talentumin kustan-
tama juhlakirja ”Isännän ääni”, johon kirjoitin artikkelin. Kuten kirjan esipuheessa mainitaan, 
idea juhlakirjan laatimisesta tuli minulta ja että minä keksin myös kirjalle nimen; olen näköjään 
aika etevä keksimään kirjojen nimiä! Nimi kuvaa hyvin Erkki Rintalan johtajanominaisuuksia 
ja hänen osoittamaansa ja edelleen jatkuvaa huolenpitoa hovioikeuden kehittämisestä.
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man oikeuden nykyinen presidentti Tatu Leppänen, jonka väitöskirjaa ”Rii-

ta-asian valmistelu todistelun osalta” 1998 tarkastettaessa toimin virallisena 

vastaväittäjänä.

27. Osaksi tämä asia johtuu yliopistollisten virkojen vähyydestä, osin siitä,

että oikeudenkäynti ja lainkäyttö yleensä on varsin mielenkiintoinen ala, jo-

ka kiinnostaa myös jatko-opintoja suorittaneita juristeja.

Opiskeluajoista tarkemmin

28. Palaan vielä takaisin 1960-luvulle, jolloin itse opiskelin oikeustieteel-

lisessä tiedekunnassa. Kirjassa ”Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita”

(2003, toimittajina Heikki Halila ja Pekka Timonen) monet tuohon aikaan

opiskelleet ja myöhemmin väitelleet lakimiehet ovat moittineet 1960- ja

70-luvun luento-opetuksen tasoa. Toki opetuksen taso vaihteli suuresti. Jot-

kut professorit luennoivat lukemalla pitkiä jaksoja omista väitöskirjoistaan

tai muista julkaisuistaan ja joidenkin muiden luennoitsijoiden opetuskyky

oli muuten hieman heikkolaatuista. Toisaalta eräiden professoreiden luennot 

olivat mielenkiintoisia ja jopa sytyttäviä, vaikka joskus ehkä hieman vaikea-

selkoisia nuorille opiskelijoille.

29. Kävin itse luennoilla aika harvoin, eikä minulla ole prosessioikeudessa 

luennoiden professorien ja muiden opettajien pitämien luentojen suhteen

moittimista. Tauno Tirkkosen luennoilla en tosin juuri käynyt, vaan keskityin 

lähinnä Tauno Ellilän ja Jouko Halilan antamaan opetukseen. Tauno Ellilä oli 

luennoillaan lähes yhtä värikäs kuin rikosoikeutta opettanut Reino-veljensä-

kin; ei siis mitään moittimista. Halila oli vakavampi, mutta hänen luennoil-

laan oppi paljon hyödyllisiä asioita; Halilasta huomasi, että hän oli toiminut 

aiemmin tuomarina Helsingin raastuvanoikeudessa. Olin seurannut hänen

luentojaan ja oikeustapausharjoituksiaan jo siviilioikeuden yleisen osan yh-

teydessä ja jatkoin sitä myöhemmin, kun tuli prosessioikeuden vuoro. Sain

siviili I:n tentistä erinomaiset tiedot ja suorin siitä myös cum laude -tentin.

Tein opintojen loppuvaiheessa Jouko Halilalle siviilioikeudesta aika nopeas-

sa tahdissa myös tutkielman, joka käsitteli sopimussakon kohtuullistamista.

30. Prosessioikeuden peruskurssin tenttiä varten olin kuunnellut lakitie-

teen lisensiaatti Jorma S. Aallon pitämän luentosarjan. Aalto hallitsi asiansa 

erittäin hyvin. Yleisurheilua itsekin nuorempana harrastaneena tiesin, että

kilpakentillä Aallon leipälajina oli ollut moukarinheitto, jossa hän oli saa-
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vuttanut jopa akateemisten Suomen mestaruuden; Aallon moukariennätys 

oli himan alle 45 metriä. Aalto kohosi urallaan aina oikeuskansleriksi asti, 

joten siinä mielessä oli hyvä, ettei hän jatkanut moukarinheiton harrastus-

taan enää 60luvulla.5

31. Tauno Tirkkosen assistentteina toimivat Irma Lager ja Tapio Takki. Hie-

man myöhemmin oppiaineen assistentiksi tuli Lauri Hormia. Ennen minua 

prosessioikeuden assistenttina toimi jonkin aikaa OTL Olavi Parikka, joka ei 

kuitenkaan väitellyt, vaan siirtyi Tampereen raastuvanoikeuden tuomarik-

si. Lauri Hormia väitteli 1978 eli vuotta minua myöhemmin erinomaisella

todistamiskieltoja koskevalla tutkimuksellaan. Hormian väitöskirjan merki-

tystä ei vielä 1970-luvun lopulla oikein osattu arvostaa, vaan tämä tapahtui

vasta 20–30 vuotta myöhemmin, jolloin erilaiset todistamiskiellot nousivat

Suomessa näkyvämmin esille.

32. Minkäänlaista graduohjausta ei tuohon aikaan tiedekunnassa ollut, toh-

torikoulutuksesta puhumattakaan. Jatko-opintojen harjoittamiseen ei opet-

tajakunnan taholta mitenkään erityisesti patisteltu, vaan jatko-opinnot jäivät 

jokaisen oman innostuksen varaan.

33. Prosessioikeudesta väiteltiin tuolloin todella harvoin. 1950-luvulla oli

kolme väitöstä. Jouko Halila väitteli vuonna 1950 tunnustamista koskevalla

väitöskirjallaan; vastaväittäjänä oli Tauno Tirkkonen.

34. Itse tutustuin tarkemmin Veikko Reinikaisen (1920–1998) väitöskirjaan

”Jutun palauttamisesta” vuodelta 1956. Se on perusteellinen tutkimus, jota

varten väittelijä oli käynyt läpi muun muassa suuren määrän korkeimman

oikeuden jutun palauttamista koskevia julkaisemattomia ratkaisuja. Kahta

vuotta myöhemmin Reinikainen julkaisi vielä toisen kirjan, joka käsitteli pro-

sessinedellytyksiä. Koska professorin vakansseja ei ollut, kielitaitoinen Reini-

kainen siirtyi pian kansainvälisen liike-elämän palvelukseen, jossa menestyi 

erittäin hyvin kohoten suurten lääkeyritysten johtotehtäviin asti.

35. 1960-luvulla prosessioikeudesta oli vain yksi väitös Jorma S. Aalto väi-

tellessä 1965 rikosprosessilain asiallista sovellutusalaa koskevalla tutkimuk-

sellaan. Miksi prosessioikeudesta väiteltiin niin harvoin? On sanottu, että

professori Tauno Tirkkosen ”tuhatsivuiset kirjat”, toisin sanoen hänen kaksi

massiivista teostaan sekä siviili- että rikosprosessioikeudesta, ja niiden puu-

duttava ulkoluku olisi tappanut kiinnostukseen prosessioikeuteen. Väitteessä 

5.  Prosessioikeudesta väitelleillä tohtoreilla on ollut kysyntää maan ylimpiä laillisuudenvalvo-
jia valittaessa. Jaakko Jonkka on toiminut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä, valtioneu-
voston apulaisoikeuskanslerina ja lopuksi oikeuskanslerina. Petri Jääskeläisestä puolestaan
tuli oikeusasiamies ja Pasi Pölösestä apulaisoikeusasiamies.
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lienee toki jotain perää ja ehkä asia oli myös niin, etteivät prosessioikeuden ” 

Suuret Taunot” (Tirkkonen ja Ellilä) oikein välittäneet kantaa riittävästi huol-

ta prosessioikeuden jälkikasvusta.

36. Niin tai näin, mutta 1970-luvulla prosessioikeudesta väittelivät Irma La-

ger, Erkki Havansi, Jyrki Virolainen ja Lauri Hormia, sekä 1980-luvulla Juhani 

Walamies, Antti Jokela, Juha Lappalainen ja Tuula Linna. Prosessioikeuden 

professoreiksi myöhemmin nimitetyistä tutkijoista P. O. Träskmanin väitös-

kirja 1977 käsitteli rikosoikeutta ja Risto Koulun väitös 1987 esineoikeutta.

Tutkimusteemoista

37. Kiinnostuin lähinnä konstruktiivista käsitelainoppia edustaneen Tau-

no Tirkkosen teoksia enemmän ruotsalaisen P. O. Ekelöfin kirjoista ja hänen 

teleologisesta tulkintametodistaan ja yleensä hänen pohdiskelevasta esitys-

tavastaan lähinnä oppikirjaksi tarkoitetussa Rättegång-sarjassa, jota myös 

käytännön tuomarit Ruotsissa ahkerasti lukivat. Skandinaavista realismia 

edustanut Ekelöf kuuluu pohjoismaisen modernin todistusoikeuden gurui-

hin; hän tuli tunnetuksi kehittämänsä todistusarvometodin puolesta puhu-

jana. Myös Ekelöfin käsitys prosessin ja etenkin siviiliprosessin funktiosta 

yhteiskunnallisen sanktiomekanismin osana teki minuun suuren vaikutuk-

sen. Ekelöfin oppilaan Robert Bomanin väittämistaakkaa (Om åberopsbörda, 

1960) käsittelevällä erinomaisella väitöskirjalla sekä Lars Welamsonin teok-

silla oli myös vaikutusta omaan kirjalliseen tuotantooni.

38. Aloin 1970-luvulla tutkia tuomarin ja asianosaisten välistä työnjakoa, tar-

kemmin sanottuna heidän prosessitoimiensa välistä suhdetta oikeudenkäyn-

nissä. Tässä tarkoituksessa julkaisin Lakimies-lehdessä 1974 artikkelin Ne eat 

judex ultra petita partium, näkökohtia syytteen ja tuomion välisestä suhtees-

ta; käsitettä syytesidonnaisuus en tosin huomannut artikkelissa lanseerata, 

mikä on jälkeenpäin hieman harmittanut. Tulkitsin syytesidonnaisuuden 

sisältöä tiukemmin kuin Tauno Tirkkonen oli tehnyt ja puutuin myös vallalla 

olleeseen käsitykseen syytesidonnaisuuden, syytteen tarkistamisen sekä ri-

kostuomion oikeusvoiman objektiivista ulottuvuutta koskevaan suhteeseen.

39. Mielestäni onnistuin aiheen käsittelyssä hyvin, joten ajattelin artikkelin 

julkaisemisen jälkeen, että no niin, tulipa tämäkin asia ja ongelma nyt sel-

vitetyksi, tuskinpa tästä kysymyksestä enää jatkossa aiheutuu käytännössä 

kovin suuria ongelmia. Optimistinen käsitykseni osoittautui kuitenkin pian 
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virheelliseksi, sillä artikkelini julkaisemisen jälkeen muutkin tutkijat innos-

tuivat kirjoittamaan kyseisestä teemasta. Korkein oikeus on antanut syytesi-

donnaisuudesta tähän mennessä jo reilut 30 ennakkopäätöstä.

40. Siviiliprosessin puolella runsaasti koulutustarvetta tuomareille ja asian-

ajajille aiheutti riita-asioiden menettelyuudistuksen (1993) yhteydessä väit-

tämistaakan soveltaminen ja siihen liittyen oikeustosiseikan ja todistusto-

siseikan käsitteiden erottaminen. Juha Lappalainen, Gustaf Möller ja minä 

kirjoitimme aihepiiristä muutamia artikkeleja. Itse tein näin ensimmäisen 

kerran Lakimies-lehdessä 8/1985 julkaistussa artikkelissa ”Väittämistaakasta 

vähäsen” (sivut 973–1006). Tarkistimme myös kanteenmuutoskiellosta ja sivii-

lituomion oikeusvoiman objektiivisesta ulottuvuudesta Tauno Tirkkosen kau-

della omaksuttuja oppeja; näiden kysymysten selvittelyssä ratkaiseva merkitys 

oli Juha Lappalaisen ansiokkailla oppikirjoilla ja artikkeleilla. Korkein oikeus 

hyväksyi ratkaisuissaan varsin pian uudet näkemykset ja tulkinnat.

41. Kihlakunnantuomarina ollessani huomasin pian, miten tärkeä merki-

tys tuomarin aktiivisen prosessinjohdolla on riita-asian käsittelyssä. Tämä 

ei koskenut ainoastaan muodollista prosessinjohtoa eli menettelyn ulkoisen 

kulun järjestämistä, vaan ennen kaikkea materiaalista (aineellista) prosessin-

johtoa. Kysymys on siitä, minkälaisissa asioissa, miltä osin ja kuinka aktiivi-

sesti tuomari voi ja hänen pitääkin etenkin valmisteluvaiheessa, puuttua ky-

symyksillään ja huomautuksillaan oikeudenkäyntiaineiston selventämiseen, 

rikastamiseen ja rajoittamiseen. Materiaalinen prosessinjohto oli yleisesti 

ottaen varsin passiivista.

Prosessinjohdosta ja rooliperiaatteista

42. Materiaalisesta prosessinjohdosta oli 1900-luvun alkupuolella julkaistu 

professori Otto Hj. Granfeltin ruotsinkielinen teos, josta oli vuonna 1930 otettu 

toinen painos. Tauno Tirkkonen oli oppikirjoissaan käsitellyt aineellista proses-

sinjohtoa verrattain niukasti. Tämän vuoksi oli korkea aika laatia uusi ja ajan-

tasainen kirja prosessinjohdosta, jossa otettiin huomion lainsäädännössä ja 

oikeuskäytännössä tapahtuneet muutokset ja jossa ennen muuta omaksuttiin 

tuomareita entistä selvästi aktiivisempaan prosessinjohtoon kannustava ote.6

6.  Jaoin aineellisen prosessinjohdon viiteen eri osaan, eli aineistoa selventävään, täydentä-
vään, rikastavaan, rajoittavaan ja informoivaan prosessinjohtoon. Tämän jaottelun ovat muut 
tutkijat ja kirjoittajat sittemmin hyväksyneet. Uusimmassa eli Dan Heleniuksen ja Tuula Linnan 
varsin mainiossa teoksessa Siviili- ja  rikosprosessioikeus (2021) esitetään täysin samanlainen 
jaottelu kuin olin vuonna 1988 itse tehnyt (mt. s. 90–91). On miellyttävää huomata, että olen 
tässä(kin) asiassa onnistunut varsin hyvin.
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43. Tuomarintyön ohessa kirjan tekeminen ei ollut kovin helppo tehtä-

vä, mutta sain kuitenkin kirjan valmiiksi vuonna 1988. Se käsittelee mate-

riaalista prosessinjohtoa sekä riita- että rikosjutuissa. Kirjaan sisältyy myös 

monia peruskäsitteitä, kuten esimerkiksi väittämistaakkaa, koskevia jakso-

ja. Tein kirjaa varten sadalle alioikeuden tuomareille suunnatun empiiri-

sen kyselyn, jonka tuloksia selostin ja kommentoin kirjan asianomaisissa  

kohdissa.

44. Olin itse tyytyväinen kirjaan, joka sai myös käytännön tuomareiden kes-

kuudessa aika myönteisen vastaanoton. Otaksun, että tuomarit tai ainakin 

osa heistä, alkoivat kirjan luettuaan suhtautua entistä aktiivisemmin mate-

riaalisen prosessinjohdon ja etenkin kyselyoikeuden käyttämiseen. Lainsää-

dännön muuttumisen johdosta kirjasta olisi toki pitänyt laatia jo kauan sitten 

uusi ja täydellisesti tarkistettu painos tai kirjoittaa ”koko homma” uudelleen, 

mutta minulla ei ole ollut siihen enää voimia.

45. Tässä kohtaa on syytä todeta myös yksi terminologinen seikka. Lan-

seerasin Materiaalinen prosessinjohto -kirjassa prosessioikeuteen uuden 

käsitteen, nimittäin rooliperiaatteet. Se koskee tuomarin ja asianosaisten 

– käytännössä heidän asiamiestensä – prosessitoimien suhdetta mitä tulee 

prosessiaineiston hankintaan, esittämiseen ja selvittämiseen. Aikaisemmin 

samaa asiaa tarkoittaen on yleensä käytetty käsitettä työnjakoperiaatteet, 

mutta mielestäni rooliperiaatteet on paljon iskevämpi ja myös helpompi 

muistaa. Ilokseni olen todennut, että nykyisin kaikki muutkin prosessualis-

tit käyttävät nimenomaan termiä rooliperiaatteet; jos he vielä muistaisivat 

vaikkapa alaviitteessä mainita, että mainitun periaatteen tai käsitteen on lan-

seerannut Virolainen, niin olisin tosi tyytyväinen!

46. Olen yrittänyt kirjoissani ja artikkeleissani korostaa sitä, että käytännön 

riita-asian oikeudenkäynnissä on syytä omaksua yhtäältä tiukka väittämis-

taakkaa koskeva tulkinta, mutta toisaalta tämän vastapainoksi tuomarin ak-

tiivinen materiaalinen prosessinjohto. Liiallisuuksiin tuomari ei tietenkään 

voi aktiivisessa prosessinjohdossa mennä, mutta varsinkin asianosaisten esi-

tyksiä selventävä prosessinjohto on aina perusteltua.

47. Erään toisenkin käsitteen olen onnistunut ujuttamaan prosessioikeu-

delliseen terminologiaan. Tarkoitan käsitettä vaatimistaakka, josta säädetään 

OK 24 luvun 3 §:n 1 momentissa. Käsite tarkoittaa tuomioistuimen kannalta 

tarkasteltuna asianosaisten vaatimusten sitovuutta niin, ettei tuomiossa saa 

tuomita muuta tai enempää kuin mitä on vaadittu. Asianosaisen tulee siten 



319

Puoli vuosisataa kriittistä prosessioikeutta tuomarina, tutkijana ja blogistina  

huolehtia siitä, että hän esittää oikeudenkäynnissä laadultaan ja määrältään 

oikean ja riittävän vaatimuksen.

48. Kihlakunnantuomarina laadin tuomioistuinharjoittelua suorittaville 

notaareile ja käräjätuomareille ohjeet, joiden alkulause kuului: Tuomarin 

tärkeimmät tehtävät käräjillä ovat 1) aktiivisesta materiaalisesta prosessin-

johdosta huolehtiminen ja 2) ratkaisun asianmukainen ja ymmärrettävä 

perusteleminen.

Tuomion perusteleminen,  
pro et contra -metodi

49. Olin huomannut jo hovioikeuden ja korkeimman oikeuden esittelijä-

nä ollessani ja myöhemmin tuomarina toimiessani, miten tärkeä merkitys 

tuomion perusteluilla on, ei vain asianosaisten, vaan myös suuren yleisön ja 

koko lainkäytön uskottavuuden kannalta. Toisaalta julkisessa keskustelussa 

ja oikeuskirjallisuudessa valitettiin jatkuvasti tuomioiden ja päätösten liian 

suppeita ja niukkoja perusteluja. Päätin, että tilanteen korjaamiseksi kirjoi-

tan joskus kirjan tuomion perustelemisesta. Tavoitteen toteutuminen kesti, 

mutta tulipahan tuokin työ aikanaan tehdyksi ja vieläpä kahtena eri kirjana.

50. Aloitin kirjoittamalla vuonna 1986 Lakimies-lehden Jouko Halilan 

70-vuotisjuhlan kunniaksi omistetussa numerossa julkaistun tuomion pe-

rustelemista käsittelevän artikkelin (sivut 889–917). Pohdin siinä myös perus-

telemisessa havaittujen puutteiden syitä ja mainitsin jo tuolloin kannattavani 

pääsyiden tai -argumenttien ohella myös vastasyiden eli ratkaisun lopputu-

losta vastaan puhuvien ns. contra-argumenttien ilmoittamista tuomiossa.

51. Vuonna 2003 julkaisin yhdessä entisen oppilaani OTL Petri Martikaisen 

kanssa Talentumin kustantaman reilut 300 sivua käsittävän kirjan, jolle an-

noin nimen ”Pro et contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä”. 

Kirja, josta professori Aulis Aarnio kirjoitti Aamulehdessä suorastaan kiittä-

vän arvostelun, on jo ajat sitten loppuunmyyty.

52. Lanseerasin mainitussa kirjassa pro et contra -perustelumetodia koske-

van käsitteen; rooliperiaatteiden lisäksi nyt jo toinen oma tärkeä prosessioi-

keudellinen käsite siis! Tarkoituksena oli nimittäin muun ohella osoittaa, että 

perustelujen avoimuuteen kuuluu, ei vain tuomion lopputulosta puoltavien, 

vaan myös sitä vastaan puhuvien seikkojen ja perusteiden ilmoittaminen se-

kä punninta siitä, miksi pro perusteet ovat tuomarin käsityksen mukaan ol-
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leet vastasyitä painavammat. Näin tapahtuu lähes kaikkien muiden maiden 

tuomioistuimissa ja etenkin niiden ylimmissä oikeuksissa.

53. Professori Tauno Tirkkonen oli oppikirjoissaan nimenomaan esittänyt, 

että tuomiossa säännönmukaisesti riittää vain lopputulosta tukevien perus-

teiden esittäminen, ja että vasta-argumenttien viittaaminen on tarpeellista 

vain silloin, kun se pääsyiden esittämisen kannalta osoittautuu välttämät-

tömäksi. Tämä johti siihen, ettei vastaperusteluja käytännössä juuri mil-

loinkaan otettu perusteluihin. Me pyrimme osoittamaan, että vastasyiden 

mainitseminen ja niiden punninta – ei siis pelkkä viittaaminen contra-ar-

gumentteihin – pääperusteiden kanssa on ratkaisutoiminnan avoimuuden 

kannalta tarpeen etenkin joko näytön arvioinnin tai oikeusnormin tulkinnan 

kannalta epäselvissä tai vaikeissa jutuissa.

54. Pro et contra -kirjamme käsitti itse asiassa vasta perustelututkimuksen 

yleisen osan. Laajemmin ja perusteellisemmin pureuduimme Petri Marti-

kaisen kanssa perustelemisen maailmaan sekä fakta- että normiperusteiden 

osalta vuonna 2010 ilmestyneessä Tuomion perusteleminen -nimisessä 600 

sivua käsittävässä kirjassamme. Puolsimme kirjassa muun ohella oikeuskir-

jallisuuteen viittaamisen merkitystä etenkin korkeimman oikeuden perus-

teluissa. Käräjä- ja etenkin hovioikeudet olivat jo muutama vuosi aiemmin 

alkaneet viitata oikeuskirjallisuuteen.7

55. Tuomion perustelemisen tärkeyden korostaminen on kannattanut, sil-

lä tämän vuosituhannen puolelle ja erityisesti 2010-luvulle tultaessa tuomi-

on perustelujen laadussa on tapahtunut meillä selvää kohennusta. Tämä 

ilmenee etenkin korkeimman oikeuden ennakkopäätösten oikeudellisesta 

päättelystä, joka on todella seikkaperäistä pro et contra -näkökohtien moni-

puolista ja ymmärrettävällä kielellä laadittua argumentointia ja punnintaa. 

Korkein oikeus on alkanut vähitellen viitata myös oikeuskirjallisuuden kan-

nanottoihin, joka tietenkin tyydyttää suuresti vanhaa kriitikkoa.

56. Perustelujen kehittyminen ei toki ole yksinomaan minun ansioitani, ei 

suinkaan, sillä prosessioikeuden oppikirjoissa on yleensä ainakin huomau-

tettu siitä, että perusteluissa on toivomisen varaa. Itse olen ottanut kuitenkin 

ko. epäkohdan useimmin ja kaikista tiukimmin esille ja kirjoittanut asiasta 

säännöllisesti lähes 25 vuoden ajan. Olen hieman jopa ylpeä, että hoksasin 

lanseerata juridiseen terminologiaan pro et contra -perustelumetodia tar-

koittavan käsitteen ja panna sen vuonna 2003 ilmestyneen kirjani nimeksi.8 

7.  Ks. myös artikkeliani Oikeuskirjallisuus oikeuslähteenä ja tuomion perusteluissa, LM 2012, 
s. 3–32.
8.  Dan Heleniuksen ja Tuula Linnan edellä jo mainitussa oppikirjassa Siviili- ja rikosproses-
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57. Ratkaisujen perusteluissa on itse asiassa menty viime aikoina äärim-

mäisyydestä toiseen. Kun vielä 15–20 vuotta sitten minulla oli mielestäni 

jatkuvasti perusteltua aihetta puuttua tuomioistuinten liian niukkoihin – 

myös korkeimman oikeuden – perusteluihin, on tilanne nyt se, että olen al-

kanut toppuutella myös korkeinta oikeutta liian laajoista ja seikkaperäisistä 

perusteluista.

58. Ennakkopäätöksiin tutustuvat ihmiset eivät jaksa kunnolla ja ajatuksel-

la perehtyä tarpeettoman seikkaperäisiin tai yksityiskohtaisiin perusteluihin, 

niistä kärsii luettavuuden ohella myös perustelujen ymmärrettävyys. Perus-

telujen loppuun olisi usein aihetta laatia tiivistelmä eli keskeisiä perusteluja 

koskeva yhteenveto.

59. Oppikirjojeni ja yleisesitysteni suhteen viittaan lyhyesti vain kirjoihin 

Alioikeusuudistus I (4. painos 1993), Lainkäyttö (1995), Rikosprosessioikeus 

I (1998), Rikosprosessin perusteet (RP I, 2003, Rikosprosessin osalliset (RP II, 

2004).9 Kaksi viimeksi mainittua teosta olen kirjoittanut yhdessä eduskun-

nan apulaisoikeusasiamiehenä nykyisin olevan OTT Pasi Pölösen kanssa.10

Minun metodini

60. Jos kirjallista tuotantoani, joka ei toki rajoitu yksinomaan rikosproses-

sioikeuteen, halutaan luonnehtia, niin sanoisin, että metodini on alusta läh-

tien ollut sopivalla tavalla kriittinen. En ole esittänyt kritiikkiä pelkästä kriti-

soinnin halusta, vaan olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota, en ainoastaan 

lainsäädännössä, vaan myös tuomioistuimien toiminnassa ja yleensä lain-

käytössä esiintyviin puutteisiin ja epäkohtiin, jotta ne tunnistettaisiin, niistä 

keskusteltaisiin avoimesti niihin ja saataisiin aikaa myöten korjatuiksi.

61. Tämä kriittinen lähestymis- ja esitystapa ilmenee ehkä selvimmin kir-

jassa Lainkäyttö (1995), mutta itse asiassa, kun nyt jälkeenpäin palautan mie-

leen koko tuotantoani, myös kaikissa muissakin kirjoissani; myös artikkeleis-

sani on aina enemmän tai vähemmän kriittinen lähestymistapa ja ote.

sioikeus käsitellään tuomion perustelemista aika vähän. Minusta on yllättävää, etteivät kir-
joittajat mainitse tässä yhteydessä lainkaan pro et contra -perustelumetodia, jota itse pidän 
tärkeänä periaatteena.
9.  Alioikeusuudistus -kirjan kustansi Lapin tiedekunta ja se möi niin hyvin, että tiedekunta osti 
myynnistä saaduilla varoilla uuden kopiokoneen, joka ristittiin Jyrki I:ksi. Itse hankin kirjasta 
saaduilla tekijänpalkkioilla kunnon moottoriveneen, joka on edelleen käytössä ja toimii hyvin.
10.  Ks. myös Alma Talentin kustantamaa oikeuden perusteokset -sarjassa ilmestyvää Prosessi-
oikeus-kirjaa, johon olen kirjoittanut n. 200 sivua käsittävän johdantoluvun prosessioikeuden 
keskeisistä kysymyksistä. Kirjasta ilmestyy tänä vuonna jo kuudes täydennetty painos.
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62. En ole pyrkinyt miellyttämään lainsäätäjää tai lainvalmistelukuntaa, 

en myöskään tuomioistuimia – korkeimmasta oikeudesta puhumattakaan 

– vaan olen pyrkinyt aina avoimesti ja rehellisesti kertomaan, missä asioissa 

on menty pieleen ja millä tavoin ja mitkä asiat olisi syytä korjata. Toivoisin, 

että myös muut prosessioikeuden professorit ja tutkijat ylipäätään voisivat 

noudattaa samantapaista kriittistä otetta omassa tuotannossaan.

63. Yleisessä oikeustieteessä puhutaan kriittisestä oikeuspositivismista, jos-

ta esimerkiksi Kaarlo Tuori on kirjoittanut vuonna 2000 ilmestyneen laajan 

teoksen. Lainaan tuosta käsitteestä sanan kriittinen ja kutsun omaa tutkimus-

metodiani sanoilla kriittinen prosessioikeus. Sitä olen harjoittanut kohta 50 

vuoden ajan, sillä ensimmäinen prosessioikeutta käsittelevä artikkelini jul-

kaistiin Lakimies-lehdessä vuonna 1972.11

64. Olen pitänyt kirjallisessa toiminnassani silmällä systematisoinnin ja 

prosessioikeuden teorioiden ja yleisten oppien ohella myös käytännön lain-

käytön tarpeita ja sitä, että kirjoituksista olisi hyötyä myös tuomareiden ja 

muiden lainkäyttäjien työssä. Tässä kohtaa muistuu usein mieleen professori 

Tauno Ellilän luennoillaan esittämä tokaisu prosessioikeuden käytännön-

läheisyydestä: ”Prosessioikeus on käytännön ruljanssioppia”. Jotkut tutkijat 

katsovat, että oikeustieteen harjoittajan tehtäviin ei kuuluisi tulkintasuosi-

tusten esittäminen.

65. Olen itse tutkijanakin enemmän pragmaatikko kuin teoreetikko, vaik-

ka en toki halua mitenkään aliarvioida teoreettisesti ajattelevia tutkijoita tai 

heidän työtään. Tämän takia en ole pitänyt tulkintasuositusten esittämistä 

minään ”mörkönä”, jota tulisi välttää, vaan olen usein pyrkinyt esittämään 

mahdollisimman perustellun näkemykseni myös siitä, miten jokin tärkeä 

tulkintaongelma olisi syytä ratkaista tai miten tai millä asenteella tuomarei-

den tulisi suhtautua esimerkiksi aineelliseen prosessinjohtoon tai tuomion 

perustelemiseen.

66. Prosessioikeuteen kuuluvien säännösten tulkinnassa olen sekä tuoma-

rina että tutkijana pyrkinyt noudattamaan lähinnä P.O.Ekelöfin omaksumaa 

teleologista metodia, muitakaan metodeja toki unohtamatta. Sen mukaan 

tulkitsija selvittää ensiksi, mitä tavoitteita tai arvoja säännöksellä on tarkoitus 

edistää, minkä jälkeen hän pohtii, miten kysymykseen tulevat eri vaihtoeh-

toiset ratkaisuvaihtoehdot toteuttaisivat mainittuja tavoitteita. Tulkinnassa 

11.  Artikkeli käsitteli syyttäjän muutoksenhakuoikeutta syytetyn eduksi; tästä kysymyksestä oli 
aiheutunut käytännössä epätietoisuutta. Päädyin siihen, että syyttäjän ko. valitusoikeus tuli-
si hyväksyä laajemmin kuin Tauno Tirkkonen oli oppikirjassaan esittänyt. Olen siis ollut aika 
monessa asiassa toisella kannalla kuin Tirkkonen!
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päädytään vaihtoehtoon, joka vaikutusten kannalta parhaiten vastaa sään-

nöksen tavoitteita.

67. Vaikka kuulun kriittisen prosessoikeustutkimuksen edustajiin, halu-

an toisaalta tehdä yhden asian selväksi. En suinkaan ole kritisoinut kaikkea, 

mikä ”prosessioikeudessa liikkuu”, vaan arvostan suuresti monia prosessi-

oikeuden alalla aikaan saatuja lainsäädännön uudistuksia. Niihin kuuluvat 

esimerkiksi riita- ja rikosasioiden oikeudenkäyntiuudistukset, hovioikeus-

uudistus, syyttäjälaitoksen kehittyminen esitutkinta- ja pakkokeinolait sekä 

todistusoikeutta koskeva uudistus. Ratkaisujen perustelut ovat parantuneet 

valtavasti ja suullisia käsittelyjä pidetään nyt runsaasti myös hovioikeudessa 

ja korkeimmassa oikeudessa.

68. Suurimmat epäkohdat liittyvät oikeudenkäynnin hitauteen. Tämä ei 

johdu suinkaan vain lainsäädännössä olevista puutteista, vaan parantamisen 

varaa olisi tässä suhteessa paljon myös lainkäyttäjillä ja tuomareilla. Laajem-

missa jutuissa oikeudenkäynti toistetaan lähes sellaisenaan, kun käräjäoikeu-

den tuomioon on haettu muutosta hovioikeudesta, eivätkä käräjä- ja hovioi-

keudet noudata kansliatuomion antamisesta laissa säädettyjä määräaikoja.

69. Hovioikeuskäsittelyn keventämiseksi on valmisteilla uudistus käräjäoi-

keudessa todistelutarkoituksessa kuultujen henkilöiden kertomusten vide-

oinnista ja videotallenteiden vastaanottamista todisteina hovioikeuden pää-

käsittelyssä. Tämänkin sangen tarpeellisen hankkeen valmistelu on edennyt 

oikeusministeriössä varsin hitaasti.

Prosessioikeutta blogistina

70. Eläkkeelle vuonna 2011 siirtymisen jälkeen en ole lähes kymmeneen 

vuoteen julkaissut kirjoja tai artikkeleita juridisissa aikakausilehdissä. Tämä 

ei tarkoita sitä, että olisin lopettanut juridiikasta ja prosessioikeudesta kir-

joittamisen ja julkaisemisen. Ei sinne päinkään!

71. Syksyllä 2008 aloitin netissä, siis sosiaalisessa mediassa, pitää oikeudel-

lisen elämän ilmiöitä ja ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevää blogia. Olen 

julkaissut siinä 1150 artikkelia, joista suurin osa käsittelee tuomioistuinlai-

tosta, oikeudenkäyntimenettelyä ja yleensä lainkäyttöä.12 Vuonna 2016 aloin 

pitää toista blogia, jonka nimesin aluksi – kuinkas muutenkaan – prosessi-

oikeusblogiksi. Pari vuotta sitten vaihdoin blogin nimeä, ja nyt blogini on 

juhlallisesti Rule of law -blogi, jossa olen tähän mennessä julkaissut 230 kir-

12.  Ks. http://jyrkivirolainen.blogspot.com

http://jyrkivirolainen.blogspot.com/
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joitusta.13 Näissä blogeissa olen muun muassa kommentoinut tuoreeltaan 

toista sataa korkeimman oikeuden vuosina 2008–2021 antamaa ennakkopää-

töstä. Rule of law -blogissa olen julkaissut myös muiden juristien laatimia kir-

joituksia ajankohtaisista aiheista. Blogijuttuja on kommentoitu innokkaasti ja 

monet tuomarit, asianajajat ja tutkijat näyttävät seuraavan Rule of law -blogia 

ahkerasti. Joihinkin blogikirjoituksiin on viitattu jopa eräissä prosessioikeutta 

koskevissa väitöskirjoissa.14

72. Viimeisin villitykseni on Twitter, jossa keskustelen päivittäin varsinkin 

juridiikkaa ja oikeudenhoitoa koskevista ajankohtaisista kysymyksistä. Se on 

ollut emeritukselle mielenkiintoinen kokemus, ja uskoakseni voinut myös sen 

avulla siellä selventää keskustelukumppaneille hieman epäselviksi jääneitä 

oikeudenkäynnin periaatteita tai käytännön lainkäyttöön liittyviä kysymyksiä.

73. Voin kokemusteni perusteella suositella tutkijoille, tuomareille, asian-

ajajille ja syyttäjille blogin pitämistä ja Twitter-tilin avaamista. Jotkut heistä 

ovat toki ovat jo Twitterissä, mutta suurin osa lähinnä passiivisina seuraajina, 

eivät aktiivisina keskustelijoina.

74. Lainkäyttöä tai yleensä juridiikkaa koskevista asioista keskusteleminen 

näyttää muutenkin olevan Suomessa edelleen melko vaatimatonta. Muuta-

ma vuosi sitten meillä perustettiin Suomen Prosessioikeusyhdistys (SPOY), 

jonka johtopaikoilla ovat olleet tuomarit, yliopistotutkijoiden ja opettajien 

panos yhdistyksen toiminnassa on ollut vähäistä. Yhdistykseltä voisi koh-

tuudella odottaa hieman aktiivisempaa otetta, sillä sen toiminta on tähän 

mennessä rajoittunut lähinnä vain yhden keskustelutilaisuuden pitämiseen 

vuosittain. Yhdistys voisi perustaa oman lehden tai ainakin blogin, jossa op-

piaineen harrastajat ja muutkin lakimiehet keskustelisivat ja ottaisivat kan-

taa juridiikan ja yleensä oikeudellisen elämän ajankohtaisiin kysymyksiin.

Prosessioikeus oppiaineena
75. Oikeustieteen yliopisto-opetuksessa prosessioikeus on esiintynyt Suo-

messa perinteisesti itsenäisenä, siviili- ja rikosoikeudesta erillisenä oppiai-

neena. Hallintoprosessioikeutta on sen sijaan opetettu hallinto-oikeuden yh-

teydessä, mikä on johtunut siitä, että hallintolainkäyttöä on pidetty tavallaan 

13.  Ks. http://jyrkivirolainen-oikeus.blogspot.com
14.  Siirtyessäni vuonna 2011 eläkkeelle Lapin oikeustieteiden tiedekunta kustansi Blogikirja-ni-
misen teoksen, joka sisältää 45 vuosina 2008–2011 kirjoittamaani blogijuttua. Kirjassa on 340 sivua, 
joka tarkoittaa sitä, että yhden blogijutun keskimääräinen pituus on noin kahdeksan sivua. Tästä 
voi päätellä, että laatimistani 1350 blogijutuista voisi saada tekstiä noin 6 000 painosivun verran. 
Blogeja on käyty lukemassa noin 5 miljoonaa kertaa ja kirjoituksiin on tullut 12 000 kommenttia.

http://jyrkivirolainen-oikeus.blogspot.com/
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hallintotoiminnan tai -menettelyn jatkeena. Eräissä muissa maissa siviilipro-

sessioikeuden ja ulosotto-oikeuden opetus sitä vastoin on kytketty siviilioi-

keuden ja rikosprosessioikeus taas rikosoikeuden opetukseen. Tämä johtuu 

lähinnä siitä, että kyseisissä maissa riita- ja rikosasian oikeudenkäynnit on 

järjestetty toisistaan huomattavasti poikkeavalla tavalla ja myös erilaisin sää-

döksin. Suomessa (ja Ruotsissa) siviili- ja rikosprosessi ovat sen sijaan jär-

jestetty vanhastaan saman lain eli oikeudenkäymiskaaren (OK) säännöksillä, 

mistä johtuu, että mainitut prosessilajit eivät ole täällä eriytyneet läheskään 

siinä määrin kuin Keski-Euroopan maissa on tapahtunut. Tämä on myös 

heijastunut prosessioikeuden yliopisto-opetukseen.15

76. 1970-luvun alkupuolella tutkinnonuudistuksen valmistelun yhteydessä 

edellä mainittuun käytäntöön yritettiin saada aikaan muutosta. Oikeustie-

teellisten opintojen uudistamiskomitea ehdotti mietinnössään (KM 1973:30), 

että prosessioikeuden opettaminen itsenäisenä aineena lopetettaisiin ja että 

prosessuaalisia kysymyksiä tarkasteltaisiin materiaalisten oikeussäännösten 

ja niitä koskevien oppiaineiden yhteydessä. Ehdotuksen eräänä lähtökohtana 

pidettiin prosessioikeuden väitettyä ylikorostunutta asemaa oikeustieteen 

opetuksessa.

77. Useimmissa mietinnön johdosta annetuissa lausunnoissa korostettiin 

kuitenkin prosessioikeuden itsenäisen aseman säilyttämisen merkitystä.16 

Korkeimman oikeuden lausunnossa pidettiin välttämättömänä, että laki-

miehillä on riittävät tiedot myös niistä menettelyä koskevista seikoista, jotka 

vaikuttavat oikeusjutun kulkuun ja usein myös lopputulokseen. Korkeimman 

oikeuden lausunnon mukaan prosessioikeuden opetus tarjoaa lisäksi par-

haan tilaisuuden kehittää opiskelijoissa lakimiehiltä edellytettävää objektii-

vista ja tasapuolista suhtautumistapaa.17

78. Prosessioikeus, tarkemmin sanottuna siviiliprosessioikeus ja rikospro-

sessioikeus, on säilynyt materiaalisesta oikeudesta erillisenä itsenäisenä 

oppiaineena, mikä on luonnollisesti hyvä asia. Hallintoprosessi sitä vastoin 

kuuluu edelleen hallinto-oikeuteen, eikä siinä suhteessa ole lähiaikoina odo-

15.  Tosin sama professori voi opettaa sekä rikos- että prosessioikeutta, kuten Turun ja Itä-
Suomen tiedekunnissa on ollut asian laita.  Myös siviili- ja siviiliprosessioikeuden opetus on 
voinut olla samalla professorilla. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa R.A.Wrede 
ja Jouko Halila. Vm. toimi siviili- ja siviiliprosessioikeuden henkilökohtaisena ylimääräisenä 
professorina vuosina 1960–1967 ja siirtyi sen jälkeen prosessioikeuden professoriksi. Helsingin 
tiedekunnassa on vakiintuneesti ollut ruotsinkielinen rikos- ja prosessioikeuden professuuri.
16.  Ks. Lausunnoista Lakimies 1974 s. 649–711 ja erityisesti Tauno Tirkkosen lausunnosta LM 
1973 s. 637–654.
17.  Ks. KKO 1973 III s. 252.
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tettavissa muutosta. Kun hallintolainkäyttöä ei voida enää pitää hallinnon 

jatkeena, vaan se kuuluu hallintoviranomaisista riippumattomille ja itsenäi-

sille hallintotuomioistuimille, ja vastikään eli vuonna 2019 on säädetty uusi 

ja ajanmukainen laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, olisi perusteltua, 

että hallintoprosessin opetus siirrettäisiin prosessioikeuden yhteyteen, jo-

hon se luontevasti kuuluisi.

Prosessioikeuden merkitys kasvanut

79. Prosessioikeuden merkitys on viimeksi kuluneiden 20–30 vuoden ai-

kana kasvanut muun muassa sen johdosta, että oikeudenkäyntimenettelyä 

on voimakkaasti uudistettu eri prosessilajien osalta. Viittaan tässä kohdin jo 

mainittuihin 1990-luvulla toteutettuihin alioikeusuudistukseen, riita-ja riko-

sasioiden menettelyn sekä hovioikeusmenettelyn uudistamiseen.

80. Myös tuomioistuinten organisaatiossa on tapahtunut tiettyjä muutok-

sia, ja tuomioistuimien hallinnosta säädetään nyt kaikkien tuomioistuinten 

osalta vuonna 2019 voimaan tullessa tuomioistuinlaissa. Tuomioistuinten 

keskushallinnosta vastaaminen ei kuulu enää oikeusministeriölle, vaan sitä 

varten on perustettu itsenäinen tuomioistuinvirasto, joka toimii tuomareista 

koostuvan johtokunnan alaisuudessa. Tämä on vahvistanut entisestään tuo-

mioistuinten riippumattomuutta ja oikeusvaltion merkitystä.

81. Suomen ratifioimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, jois-

ta on erityisesti mainittava Euroopan ihmisoikeussopimus, sekä liittymi-

nen Euroopan unionin jäseneksi, ovat myös asettaneet lainkäytölle sekä 

tuomioistuimille ja muille lainkäyttöviranomaisille uudenlaisia laatuvaa-

timuksia. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnille asettamat vähimmäisvaatimukset ja niiden soveltamista 

koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, samoin 

kuin perustuslain 21 §:n säännökset jokaiselle kuuluvista prosessuaali-

sista perusoikeuksista, ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla oikeuden-

käynnin kehittymiseen ja avautumiseen. Oikeudenkäyntimenettelyltä 

edellytetään nyt varmuuden, joutuisuuden ja kohtuuhintaisuuden lisäksi oi-

keudenmukaisuutta (procedural justice), joka on noussut prosessin uudeksi  

johtotähdeksi.

82. Oikeudenkäyttöä koskevassa keskustelussa etualalle ovat nousseet sel-

laiset kysymykset kuin tuomioistuinten riippumattomuus ja sen vahvistami-
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nen, tuomareiden puolueettomuus ja ammattietiikka, ihmisten tosiasialliset 

ja yhdenvertaiset mahdollisuudet saada asiansa tuomioistuimen tutkittavak-

si eli lainkäytön saavutettavuus (access to justice), asianosaisten tosiasialliset 

mahdollisuudet tulla kuulluksi sekä oikeus saada huolellisesti ja ymmärret-

tävällä tavalla perusteltu ratkaisu.

83. Tuomioistuimet ja etenkin ylimmät oikeudet, korkein oikeus ja korkein 

hallinto-oikeus, ovat yleisesti ottaen selvinneet hyvin mainituista uuden-

laisista odotuksista ja haasteista. Korkein oikeus on ennakkopäätöksillään 

onnistunut kehittämään alempien oikeuksien menettelyä monilta osin ny-

kyajan vaatimuksia vastaavalla tavalla. Korkeimman oikeuden ennakkopää-

töksistä runsas kolmannes koskee nimenomaan prosessioikeudellisia kysy-

myksiä. Tässä kohdin on lisäksi syytä mainita, että korkeimman oikeuden 

presidenttinä on vuodesta 2019 lähtien toiminut prosessioikeudesta oikeus-

tieteen tohtoriksi väitellyt Tatu Leppänen, joka on aiemmin toiminut tuoma-

rina myös hovi-ja käräjäoikeuksissa.

Prosessioikeuden tutkimuksesta

84. En käsittele tässä artikkelissa prosessioikeuden opetusta, vaan totean 

vain, että se mennyt suurin harppauksin eteenpäin niistä ajoista, jolloin itse 

olin professorina. Prosessioikeuden tutkimus ja kirjallisuus on minusta ylei-

sesti ottaen pystynyt sekä klassisen prosessioikeuden että insolvenssioikeu-

den kohdalla varsin hyvin vastaamaan muun muassa uuden lainsäädännön 

mukanaan tuomiin haasteisiin.

85. Oppikirjoja julkaistaan vähäiset resurssit huomioon ottaen kiitettävän 

ahkerasti. Yhtenä puutteena on kuitenkin mainittava Juha Lappalaisen erin-

omainen Siviiliprosessioikeus -teossarja, jonka täydentäminen uusilla osilla 

ja ajan tasalle saattaminen on ollut keskeytyksissä, mutta tilanne tullee siltä-

kin osin piakkoin korjaantumaan.

86. Prosessioikeuden perusteista on julkaistu viimeisten 20–30 vuoden ai-

kana lukuisia kirjoja; lähes jokaiselta prosessorilta on ilmestynyt oma perus-

oppikirja, mikä on toki vain hyvä asia.18 Myös prosessioikeuden oppi- ja kä-

sikirjoja julkaistaan runsaasti ja ne ovat paisuneet lähes aina 700–800 sivua 

käsittäviksi järkäleiksi, jollaisista jopa Tauno Tirkkonen olisi saattanut olla 

18.  Itse en saanut sellaista tehtyä, mutta tämän puutteen on korjannut Alma Talentin kustan-
tamaan laajaan (ja paksuun) Prosessioikeus-kirjaan kirjoittamani noin 200 sivua käsittävä luku 

”Johdatus prosessioikeuteen”, jota professori Mikko Vuorenpää on teoksen kahdessa viimeisim-
mässä painoksessa täydentänyt. Teoksesta ilmestyy tänä vuonna jo kuudes täydennetty painos.
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kateellinen! Alma Talentin Oikeuden perusteoksiin kuuluva Prosessioikeus 

-käsikirja on laajentunut lähes 1500-sivuiseksi möhkäleeksi.

87. Väitöskirjoja prosessioikeudesta julkaistaan tasaiseen tahtiin, mutta 

alan muita tieteellisiä monografioita sen sijaan melko vähän. Todistusoi-

keutta käsittelevät väitöskirja ovat olleet ilahduttavasti lisääntymässä. Vii-

meisimmistä niistä tulevat mieleen tänä vuonna ilmestyneet Jurkka Jämsän 

oivallinen väitöskirja ”Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa” ja kor-

keimman oikeuden jäsenen virasta kolmisen vuotta sitten eläköityneen Jor-

ma Rudangon yli 700-sivuinen väitöskirja ”Näkökohtia todistusharkinnasta”.19 

Olen kirjoittanut molemmista väitöskirjoista arvioin Rule of law -blogissa. 

88. Vaikka paremmaksi kaikki muuttuu, hyväksi ei milloinkaan! Tämä len-

tävä lause pitää paikkansa myös prosessioikeuden osalta. Tarkoitan tällä sekä 

lainsäädännössä että oikeuskäytännössä olevia puutteita. Kun juhlakirjassa 

julkaistavasta artikkelista on kyse, en halua kuitenkaan ryhtyä kirjoituksen 

lopussa tarpeettomasti synkistelemään tilannetta.

89. Mainitsen kuitenkin pari asiaa, joiden suhteen olisi syytä toivoa pikaista 

muutosta. Toinen niistä koskee hovioikeuden jatkokäsittelylupajärjestelmää 

eli ns. jkl-asioita, joista ei ole tyydyttävällä tavalla laissa säädetty. Tämä on 

johtanut siihen, että lähes puolet korkeimmalle oikeudelle tehtävistä lupaha-

kemuksista koskee jkl-asioita, jolloin korkein oikeus on joutunut antamaan 

vajaan kymmenen vuoden aika yli 50 jkl-asioita koskevaa ennakkopäätöstä 

ja saman verran muita päätöksiä. Tätä ei ei tietenkään voida pitää hyvänä 

asiana, sillä siitä ilmenee, etteivät asianosaiset luota hovioikeuksien jkl-asi-

oissa antamiin kielteisiin päätöksiin, joita ei lain mukaan tarvitse perustella 

asiallisesti ottaen lainkaan.

90. Toinen epäkohta koskee aivan liian korkeiksi kohonneita riita-asioiden 

oikeudenkäyntikuluja. Tämä on johtanut siihen, etteivät keskituloiset kansa-

laiset rohkene kuluvastuun pelon takia nostaa kannetta ja saattaa asioitaan 

käräjäoikeuden tutkittavaksi. Kulu-uudistusta on odotettu jo lähes 30 vuotta, 

mutta turhaan, eikä nopeaa muutosta asiassa näytä edelleenkään olevan tu-

lossa. Tehokkain tapa minun mielestäni puuttua asiaan olisi asioiden laatuun 

ja vaikeusasteeseen perustuvien kulutaksojen ja -kattojen säätäminen, sillä 

noin 90 prosenttia kuluista koostuu oikeudenkäyntiasiamiesten palkkioista.

91. Miten nämä ja monet muut käytännössä ilmenevät epäkohdat ja puut-

teet liittyvät prosessioikeuden tutkimukseen? Kyllä ne liittyvät, sillä minusta 

19.  En malta olla tässä yhteydessä mainitsematta, että otin vuonna 1981 Jorma Rudangon no-
taariksi Kauhajoen tuomiokuntaan. Siitä Rudangon tuomarinura urkeni pikkuhiljaa edelleen 
ja johti maan ylimmän tuomioistuimen tuomarinvirkaan asti.



329

Puoli vuosisataa kriittistä prosessioikeutta tuomarina, tutkijana ja blogistina  

oikeustieteen harjoittajat eivät voi ummistaa silmiään niiltä ja keskittyä vain 

voimassa olevan säännöstöjen selostamiseen, systematisointiin ja tulkintaan. 

Oikeustieteilijöillä jos keillä on asiantuntijoina tilaisuus havaita puutteet sa-

moin kuin toimenpiteet, joilla epäkohtia saataisiin korjatuiksi. Professorien ei 

tulisi tyytyä esittelemään käsityksiään vain lehti- tai tv-haastatteluissa, vaan 

heidän kannanottojaan odotettaisiin myös kirjoissa ja artikkeleissa.

Epilogi

92. Yhteenvetona sanoisin, että prosessioikeus on vaikuttanut minuun 

uraani eri vaiheissa monilla eri tavoilla. Olen itse pyrkinyt vaikuttamaan pro-

sessioikeuteen ja sen tutkimukseen ja soveltamiseen sekä tuomarina että 

tutkijana. Vuorovaikutus on ollut hedelmällistä ja tuottanut tuloksia. Lukijat 

voivat toki itse arvioida, olenko kenties liioitellut tai puhunut niin sanotusti 

suulla suuremmalla.

93. Jossakin vaiheessa urani alkuaikoina tuumin, että esimerkiksi kihla-

kunnantuomarin ja prosessioikeuden professorin tehtävät oikeuden jaka-

jana ja tutkijana ovat aika jänniä ja niin mielenkiintoisia, että voisin itsekin 

joskus olla jommassakummassa virassa. Haaveeni ovat toteutuneet tuplasti 

ja siitä olen tyytyväinen.

94. Jatkan prosessioikeuden seuraamista ja pienimuotoista tutkimista lä-

hinnä blogijuttujen kirjoittamisen merkeissä; se pitää mielen virkeänä. Sain 

juuri valmiiksi kirjoituksen, joka koskee Ruotsin korkeimman oikeuden 

21.4.2021 antamaa päätöstä siitä, voidaanko poliisin alustavassa puhuttelussa 

rikoksesta epäillyltä saamaa ja poliisin haalari- tai kehokameralle tallennet-

tua raskauttavaa lausumaa käyttää oikeudessa syytettä tukevana todisteena, 

kun poliisi ei ollut informoinut epäiltyä nauhoituksesta, vaitiolo-oikeudesta 

tai oikeudesta avustajaan.20

95. Käykääpä siis, hyvät prosessualistit, lukemassa tuo artikkeli Rule of law 

-blogista, jos kiinnostaa!

20.  https://jyrkivirolainen-oikeus.blogspot.com/2021/04/231-poliisin-kehokamerantallenne.
html
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1. Ensimmäinen kosketukseni lainkäyttöön

Turun raastuvanoikeuden (nykyisin Varsinais-Suomen käräjäoikeus) toimiti-

lat olivat aina 1990-luvun loppupuolelle asti onnettomat. Ja erityisen surkea 

tilanne toimitilojen suhteen oli 1970–1980 luvulla, jolloin raastuvanoikeus 

toimi samassa rakennuksessa kuin Turun kaupunginvaltuusto ja tuomiois-

tuimen käytössä oli käytännössä ainoastaan kolme istuntosalia, odotusaula, 

järkyttävät yleisökäymälät sekä vähäiset työtilat tuomioistuimen hallinto-

kansliaa varten.

Tämän kirjoituksen kannalta keskeisin puute Turun raastuvanoikeuden 

toimitiloissa ei kuitenkaan liity yleisökäymälöihin vaan siihen, että 1970- tai 

1980- luvun tuomioistuimessa työskentelevillä tuomareilla (oikeusneuvos-

miehillä) ei ollut raastuvanoikeuden tiloissa omia työhuoneita, vaan tuoma-

rit tekivät työnsä kotona. Minun isäni oli yksi oikeusneuvosmiehistä, mistä 

syystä hänkin kirjoitti tuomioitaan kotona keittiönpöydän ääressä. Ja juuri 

kotini keittiössä minäkin sain jo alle kouluiässä ensimmäisen kosketuksen 

lainkäyttöön seuratessani isäni työskentelyä. Tämä työskentely eteni (alle 

kouluikäisen silmin) siten, että isä oli kasannut keittiönpöydän vasemmalle 

reunalle yhden istuntopäivän aktit, jotka läpikäynnin jälkeen siirtyivät keitti-

ön pöydän oikealle puolelle. Jo alle kouluikäisenä siis huomasin lainkäytön 

maagisen viehätyksen, joka perustui asiakirjakansion ottamiseen vasem-

malla puolella olevasta pinosta, kansion avaamiseen ja joidenkin merkin-

töjen tekemiseen ja kansion sulkemiseen ja siirtämiseen oikeanpuoleiseen 

pinoon.

Vastaavasti lainkäytön viehätys kävi ilmi myös niinä lukuisina kertoina, 

joina pikkupoikana vierailin isäni kanssa iltaisin Turun raastuvanoikeuden 

tiloissa. Etenkin minua kiehtoi istuntosalien pöydillä olevat leikkiautot, joi-

den avulla demonstroitiin liikennerikosjuttuihin liittyviä liikennetilanteita.

Sen sijaan jo edellä sanotut istuntosalin odotustilassa olevat yleisökäymä-

lät eivät minua erityisesti viehättäneet. Siitäkään huolimatta, että missään en 
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ole koskaan nähnyt yhtä kekseliäitä vessan seinäkirjoituksia kuin sanottujen 

saniteettitilojen naistenpuolella.

2. Toinen kosketukseni lainkäyttöön

Jossain vaiheessa kyllästyin seuraamaan, miten isäni siirsi asiakirjakansioita 

pöydän vasemmasta reunasta oikeaan. Unohdinkin lainkäytön maagisuu-

den suunnilleen kymmeneksi vuodeksi ja keskityin (huonolla menestyksel-

lä) juoksemaan kilpaa. Takaraivossa minulla kuitenkin säilyi koko ajan tieto 

siitä, että haluan päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Ylioppilaskirjoitusten 

jälkeen vuonna 1991 vanhempani ostivatkin minulle valintakoekirjat. He tosin 

luottivat poikansa lukumotivaatioon niinkin paljon, että ostivat ensin vain 

yhden kirjan ja sanoivat ostavansa muut kaksi kirjaa sen jälkeen kun olen 

lukenut tuon yhden kirjan kaksi kertaa. Ja juuri valintakokeisiin lukiessani 

sain toisen jopa Turun raastuvanoikeuden yleisökäymälöiden seinäkirjoi-

tuksia voimakkaamman kosketuksen prosessioikeuteen. Se alkoi seuraavasti:

”Järjestäytynyt yhteiskunta tarvitsee ’pelisäännöt’. On oltava säännöt, 

joista selviää, mitä tulee tehdä, saa tehdä tai ei saa tehdä. Nykyään 

valtaosa näistä ’pelisäännöistä’ ilmenee lakina, so. lakinormeina (vrt. 

moraalinormit ym.), kirjoitettuina tai osin kirjoittamattomina.

Pääosa lakinormeista (mitä tulee, saa tai ei saa tehdä) kuuluu ai-

neelliseen l. materiaaliseen oikeuteen. On esim. aineellinen yksityis-

oikeus, aineellinen rikosoikeus ja aineellinen julkisoikeus. Aineelli-

sessa oikeudessa säännellään yksilöiden, yhteisöjen ja julkisvallan 

välisten ja keskinäisten monenlaisten oikeussuhteiden oikeina pidetyt 

tavoitesisällöt. Näiden edellytetään toteutuvan konkreettisestikin: ai-

neellista lakia pitää noudattaa.”

Siltä varalta, että joku ei (jo sulkumerkkien määrästä) osaa päätellä, yllä ole-

van sitaatin vuoden 1991 pääsykoekirjaan (Johdatus Suomen oikeusjärjestel-

mään 2) on kirjoittanut prosessioikeuden professori (emeritus) Erkki Havan-

si. Prosessioikeuden osuuden sanotussa valintakoekirjassa aloittavan sitaatin 

jälkeen Havansin teksti jatkuu sillä, että jos aineellisen oikeuden pelisääntöjä 

ei noudatetatarvitaan ”pelisääntöjen käyttösääntöjä”, jotka puolestaan muo-

dostavat prosessioikeuden.
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En ollenkaan kiistä sitä, että taisin olla erittäin motivoitunut lukiessani 

vuoden 1991 valintakokeisiin, mikä motivaatio johtui kovasta kiinnostuksesta 

oikeustieteeseen. Ja sanottu kiinnostus mitä ilmeisimmin tuli suoraan ko-

toa, sillä isäni ohella myös äitini on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon. 

Näin ollen pidin (melkein) kaikkia vuoden 1991 valintakokeisiin kuuluneita 

oikeudenaloja hyvin kiinnostavina, mutta tästä huolimatta voin epäröimättä 

lausua Havansin erinomaisesti kirjoitetun prosessioikeuden osuuden soitta-

neen eniten sieluni kannelta.

Havansin kirjoittaman valintakoeosuuden vaikutus minuun ei myöskään 

rajoittunut vain valintakoevaiheeseen, vaan edelleen aloitan prosessioike-

uden perusteiden luennot suoraan Havansia mukaillen eli puhun aineel-

lisen oikeuden ja menettelyllisen oikeuden eroista ja siitä, että jos aineelli-

sen oikeuden sääntöjä rikotaan tarvitaan prosessioikeutta, jossa säädellyin 

menettelytavoin voidaan reagoida aineellisen oikeuden rikkomuksiin. Ja 

tästä päästäänkin aina sujuvasti siihen, että prosessioikeus on kaikkein tär-

kein oikeudenala jo siitä syystä, että aina kun tulee riita (oli riita sitten, si-

viilioikeudellinen, rikosoikeudellinen tai hallinto-oikeudellinen), tarvitaan 

prosessioikeutta.

Eikä pääsykokeideni prosessioikeutta koskevan jakson merkitys omalle 

työlleni ole myöskään jäänyt pelkästään luentojeni aloitukseksi, vaan käy-

tännössä kopioin Havansin valintakoekirjassa käyttämän disposition kirjoit-

taessani itse ensimmäisen kerran valintakoekirjan Turun oikeustieteellisen 

tiedekunnan valintakokeisiin. Sittemmin työstin sanottua valintakoekirjaa 

(disposition säilyttäen) eteenpäin ja julkaisin sen vuonna 2009 kirjana nimel-

lä ”Prosessioikeuden perusteet. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä 

menettely käräjäoikeuden tuomioon asti”.

3. Kolmas kosketukseni lainkäyttöön

Päästyäni 1991 sisälle Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan 

jouduin pari ensimmäistä vuotta opiskelemaan lähinnä aputieteiksi luon-

nehdittavia oikeudenaloja, kuten sopimus-, esine- ja yhtiöoikeutta, sillä Tu-

russa kuten muuallakin prosessioikeuden opinnot oli sijoitettu tuolloisten 

aineopintojen loppuun. Mutta päästessäni aloittamaan prosessioikeuden 

aineopintoihin lukemisen, minuun vaikutti hyvin voimakkaasti seuraava 

katkelma:
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”Rikosoikeudellinen lainsäädäntö olisi käytännössä merkityksetön 

ja vailla sillä tavoiteltavia vaikutuksia, ellei olisi järjestelmää, jonka 

avulla abstrakti uhka voidaan konkreettisesti saattaa voimaan. Vasta 

rikosprosessi tekee aineellisen rikosoikeuden eläväksi.”

Jopa oikeustieteen ylioppilaan kohdalla voi sattua, ettei hän ole ajatellut ihan 

kaikkia asioita valmiiksi, ja minunkin kohdallani oli käynyt niin. Vaikka jo valin-

takoevaiheessa olin yllä sanotuin tavoin pitänyt kovasti prosessioikeudesta, en 

ollut ollenkaan miettinyt mikä perimmäinen tarkoitus lainkäyttöä koskevalla 

sääntelyllä on. Ja yllä siteerattu katkelma oikeuskansleri (emeritus) Jaakko Jon-

kan kirjasta ”Rikosprosessioikeuden yleisistä opeista” toi ensimmäisen kerran 

päähäni ajatuksen siitä, että aineellinen oikeus toteutuu juuri prosessioikeu-

den välityksellä. Pidin tätä ajatusta erittäin viehättävänä eli hyvin syin voidaan 

sanoa, että viimeistään Jaakko Jonkkaa on kiittäminen siitä, että päädyin valit-

semaan syventävien opintojeni teemaksi prosessioikeuden. Myönnettäköön 

kuitenkin nyt sekin, että vasta hiukan myöhemmin minulle selvisi, että Jaakko 

Jonkka ei välttämättä ollut ensimmäinen henkilö, joka oli kirjoittanut aineel-

lisen oikeuden ja prosessioikeuden välisestä suhteesta yllä siteeratulla tavalla, 

mutta Jonkka oli ensimmäinen kenen itse näin tällä tavalla kirjoittavan.

Toisaalta prosessioikeuden aineopintovaiheeseen liittyy toinenkin vah-

va muisto siitä, että omasta mielestäni ymmärsin jotain lukemastani alasta. 

Eräänä iltana lukiessani jura novit curia -periaatteesta eli tuomioistuimen 

laintuntemisvelvollisuudesta minulle nimittäin tuli mieleen, että oikeuden-

käynnit ovat perimmiltään yksinkertaisia. Jos kerran tuomioistuimet tunte-

vat lain, niin perimmältään asianosaiselle (kantajalle) riittää, että hän ker-

too tuomioistuimelle, mikä häntä mahdollisesti risoo ja sitten tuomioistuin 

puolestaan laintuntemisvelvollisuutensa nojalla arvioi, onko tämä kantajan 

sielussaan tuntema ”risominen” luonteeltaan sellaista, että sen johdosta hä-

nelle pitäisi suorittaa esimerkiksi korvausta. Ja se tapa, millä tästä risomisesta 

tuomioistuinta informoidaan, on nimeltään haastehakemus.

Yhä edelleen käytän luennoilla samaa esimerkkiä lisäten toki sen, että ju-

ra novit curiasta huolimatta ei ole mitenkään haitaksi, jos asianosainen (tai 

tarkkaan ottaen hänen avustajansa) osaa myös hiukan aineellista oikeutta. 

Tällöin haastehakemuksesta tulee selväsanaisempi, kun siinä voidaan kes-

kittyä vain oikeustosiseikkoihin ilman laajempaa lavertelua kantajan pahan 

mielen perimmäisistä syistä.
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Ja liittyy prosessioikeuden aineopintovaiheeseen myös yksi siinä mielessä 

tärkeä korkeimman oikeuden ratkaisu, että sain siitä kimmokkeen tutkielma-

ni aiheeseen. Puhun ratkaisusta KKO 1987:107.

A oli kääntänyt revolverinsa hänen aikaisemman käyttäytymisensä 

johdosta paikalle tulleen poliisiauton suuntaan ja ampunut kaksi lau-

kausta yläviistoon huomattavasti auton yläpuolelle, sen jälkeen osoi-

tellut aseella kadunosaa, jossa auto liikkui, ja lopuksi poliisimiehen 

käskettyä hänen pudottaa aseensa ampunut useita laukauksia ilmaan. 

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta rikoslain 16 luvun 1 §:n 1 momentin 

nojalla virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta vain sillä perus-

teella, että A oli harjoittanut väkivaltaa poliisimiehiä vastaan. Syyte 

hylättiin. Ään.

Pidin ratkaisua hyvin kiinnostavana miettien, että mikä mahtaakaan olla se 

oikeudellinen instrumentti, jonka avulla pystytään hylkäämään syyte tilan-

teessa, jossa syytetty on riidatta ampunut tuliaseella poliiseja kohti. Tästä 

syystä päädyin kirjoittamaan tutkielmani syytesidonnaisuudesta.

Ehkä hieman tämän kirjoituksen aiheen viereen menee maininta siitä, 

että tutkielmassani vielä pidin tätä korkeimman oikeuden ratkaisua vallan 

erinomaisena tulkintana syytesidonnaisuudesta. Myöhemmin olen sen si-

jaan huomannut, että ratkaisu taisi mennä niin sanotusti hieman metsään. 

Korkein oikeus näet hylkäsi syyttäjän syytteen sillä perusteella, että A ei ollut 

sen mukaan tehnyt väkivaltaa poliisikonstaapeleille syytteessä ja kihlakun-

nanoikeuden päätöksessä kerrotuin tavoin osoittelemalla aseellaan Kenraa-

lintien suuntaan ja ampumalla ilmaan.

Pulmana ratkaisussa on siis se, että korkein oikeus katsoi jura novit curia 

periaatteen vastaisesti olevansa sidottu syyttäjän tekemään juridiseen johto-

päätökseen siitä, että teonkuvauksessa kuvattu toiminta oli (tuolloin voimas-

sa olleen) RL 16:1.1:n mukaista väkivallan harjoittamista poliisimiestä koh-

taan. Näin syytesidonnaisuutta ei kuitenkaan pidä tulkita. Ratkaisussa KKO 

olisikin mainiosti (asianosaisia informoituaan) voinut syytesidonnaisuutta 

rikkomatta tuomita A:n virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sillä pe-

rusteella, että teonkuvauksessa mainitulla tavalla toimiessaan A oli uhannut 

käyttää väkivaltaa poliisimiehiä vastaan, joka niin ikään oli RL 16:1:ssä virka-

miehen väkivaltaisena vastustamisena kriminalisoitua menettelyä.
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4. Lopuksi – Päätyminen prosessioikeuden 
jatko-opiskelijaksi ja kiitoksen sana minua 
prosessioikeudellisissa harjoituksissani eniten 
tukeneelle henkilölle

Kiinnostukseni prosessioikeutta kohtaan heräsi yllä kerrottujen tapahtumi-

en kautta, mutta kiinnostuksen heräämisen jälkeen piti vielä päästä jatko-

opiskelemaan prosessioikeutta. Tähän vaiheeseen liittyy melkoinen sattuma, 

ja silläkin uhalla, että yleisten käymälöiden osuus tutkijanpolullani nousee 

jo liiankin korostuneesti esiin, otan tähän sitaatin väitöskirjani esipuheen 

alusta, jossa olen kuvannut tätä sattumaa seuraavasti:

”Ammatinvalinta on usein kiinni sattumasta. Minun kohdalleni sat-

tuma osui yhtenä tammikuisena lauantaiyönä vuonna 1997. Tuona 

yönä suunnilleen kello kahden aikoihin tapasin turkulaisen ravinto-

lan miestenhuoneessa hyvän ystäväni. Hän kertoi, että yliopistolla oli 

maaliskuun alusta lukien auki prosessioikeuden assistentin viransi-

jaisuus kahdeksi kuukaudeksi. Tapaamishetkellä olin armeijassa, eikä 

minulla ollut aavistustakaan mahdollisista työpaikoista maaliskuussa 

tapahtuvan kotiutumisen jälkeen. Varmaa on, että ilman mainittua ta-

paamista en olisi saanut tietää viransijaisuudesta. Heti viikonloppua 

seuraavana maanantaina soitin tulevalle työnohjaajalleni professori 

Antti Jokelalle, joka ottikin minut prosessioikeuden ma. assistentiksi.”

Siteerattu kohta huomioon ottaen voikin vain miettiä, olisinko koskaan ko-

vasta kiinnostuksesta huolimatta aloittanut jatko-opintoja prosessioikeu-

desta ellen tuona vuoden 1997 aamuyönä olisi sattunut Amarillo-nimisen 

ravintolan miestenhuoneeseen samanaikaisesti hyvän ystäväni eli silloin ri-

kosoikeuden ma. assistentin nykyisen hovioikeudenneuvoksen Juha Karvi-

sen kanssa.

Sattuman mahdollistettua jatko-opinnot tämän kirjoituksen voi päät-

tää kiitoksiin. Siitä lähtien kun prosessioikeuden jatko-opiskelijana aloitin, 

yksi henkilö on auttanut ja tukenut minua kaikissa mahdollisissa vaiheissa 

erittäin merkittävällä tavalla. Mainitsen tässä vain muutamia asioita, joissa 

olen kokenut tämän miehen merkityksen omalle tutkijanuralleni erityisen 

tärkeäksi:
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— Vaikken ollut häntä koskaan edes kasvoista kasvoihin kohdan-

nut, hän rohkaisi minua lähtemään mukaan ensimmäiseen jat-

ko-opiskelijaseminaariin, johon koskaan olen osallistunut (Lun-

dissa kesällä 1997 järjestetty Nordiska möte i processrätt),

— Hän kannusti minua lähtemään vuodeksi Upsalaan kirjoitta-

maan lisensiaattitutkimusta ja järjesti minulle vielä apurahan, 

jonka turvin pystyin Upsalassa asumaan,

— Hän tarjoutui oma-aloitteisesti lukemaan ja kommentoimaan 

väitöstutkimustani sen jälkeen, kun toinen silloisista työnohjaa-

jistani estyi pysyvästi hoitamasta tehtäväänsä, ja

— Hän taisi vuokrata jopa omaksi tappiokseen omistamansa asun-

non minulle Vaasassa, jotta pystyisin kunnolla hoitamaan en-

simmäistä oikeustieteen (ma.) professuuriani.

Eli ei liene väärin päättää tätä muisteloa siten, että kiinnostuksen herättyä 

prosessioikeuteen, professori Dan Frände on ehdottomasti se ihminen, ketä 

on kiittäminen siitä, että kiinnostus ei myöskään missään ole päässyt loppu-

maan – vaan päinvastoin.
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Prosessioikeus on aina nähty lakimiestutkinnolle ja juristin ammattitaidolle keskei-
senä oppiaineena. Tämä ei yllätä: jokseenkin jokainen lakimies tarvitsee työ-
urallaan prosessioikeuden antamia oppeja ja valmiuksia. Prosessioikeus on 
kuitenkin sadan vuoden kuluessa suuresti muuttunut niin oppiaineena kuin 
tieteen alanakin. Etenkin pari viimeistä vuosikymmentä ovat olleet tässä suhteessa 
mullis tavia ja osaksi myös mielipiteitä jakavia. Oikeudenkäynnin säännöistä on yhä 
enenevästi siirrytty oikeudelliseksi konfliktihallinnaksi kutsuttuun kokonaiskuvaan. 
Toki siinäkin oikeudenkäynti on pääosassa, mutta paljon huomiota saavat 
myös muut riidanratkaisukeinot kuten sovittelu sekä niiden käyttöalat ja suhde 
oikeudenkäyntiin.

Tässä kirjassa kuvataan eri kirjoittajien artikkelien kautta modernin prosessi-
oikeuden syntymistä, analysoidaan kehitystä ja nykytilaa, ja otetaan myös varovasti 
kantaa sen tulevaisuuteen digitalisoituvassa maailmassa. Juristin tehtävät eivät 
kyllä kään siinä todennäköisesti muutu, vain tavat, joilla tehtäviä hoidetaan, tulevat 
olemaan erilaisia. Esillä kirjassa on lisäksi opetuksen ja tutkimuksen arkipäivä sekä 
oppiaine (ja aikaisemmin myös laitos) työyhteisönä. Kirjoittajina ovat prosessi-
oikeuden niin entiset kuin nykyisetkin tutkijat ja opettajat. Tosin kirja ei enää tavoita 
niitä, jotka loivat suomalaiselle prosessioikeudelle sen tieteellisen perustan. Vain 
heidän nimensä (Tirkkonen, Ellilä, Halila) vilahtavat joissakin artikkeleissa.

Artikkelit edustavat erilaisia näkemyksiä prosessioikeuden kehityksestä 
ja tulevaisuudesta. Tämä on tarkoituskin: kirjoittajien ääni on haluttu saada 
aidosti kuuluviin. Oppiaineen historiasta nimittäin on, kuten kaikesta muustakin 
kehityksestä, useita totuuksia. Artikkeleja ei tästä syystä ole sisällöllisesti toimitettu, 
joten kirjoittaja edustaa niissä vain itseään.

Toimituskuntaan ovat kuuluneet yliopistonlehtori Heidi Lindfors 
(Helsingin yliopisto), professori emeritus Dan Frände (Helsingin yliopisto),  
professori emeritus Risto Koulu (Helsingin yliopisto) ja professori Mikko Vuorenpää 
(Lapin yliopisto).
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