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Lakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle 114/2004 vp riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä 
tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi 
 
 

Yleistä 
 
Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelman mukaan riita-asioissa tuomioistuimille kehitetään 
vaihtoehtoisia, nopeita ja edullisia menettelyjä, ja sovittelutoimintaa lisätään. 
 
Käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa (1. lakiehdotus). Sovittelu olisi uudenlainen menettely tuomioistuimissa. Nykyisin 
sovittelupalveluja tarjoavat eräät viranomaiset ja yksityiset tahot. 
 
Esityksen tavoitteena on monipuolistaa tuomioistuinten tarjoamia riidanratkaisupalveluja. Sovinto on useissa 
tapauksissa hyvä riidan lopputulos. Osapuolet mm. sitoutuvat tekemäänsä sovintoon paremmin kuin 
ulkopuolisen antamaan ratkaisuun ja heidän suhteensa säilyy parempana. Tuomioistuinten riippumattomuus ja 
puolueettomuus taas loisivat erityisen luottamuksen sovittelutoimintaan. Oikeudenkäyntiä halvempana ja 
nopeampana menettelynä sovittelu edistäisi oikeusturvan saatavuutta. 
 
Sovittelu olisi oikeudenkäynnille vaihtoehtoinen ja siitä erillinen menettely. Sovittelussa tavoitteena olisi, että 
asianosaiset itse sopivat riitansa, ja sovittelija myötävaikuttaa tämän sovinnon syntymiseen. Tavoitteena on 
asianosaisten tekemä sovinto, ei välttämättä lain mukainen ratkaisu. Kyseessä on siten ns. fasilitatiivinen eikä 
ns. evaluatiivinen sovintomenettely. Sovittelussa ei sovellettaisi oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. 
 
Erillinen sovittelu olisi käytettävissä yleisissä tuomioistuimissa, käytännössä asioita soviteltaisiin pääasiassa 
käräjäoikeuksissa. Toimivaltainen olisi oikeudenkäynnissä toimivaltainen tuomioistuin. Sovittelu tapahtuisi 
yhden tuomarin kokoonpanossa. 
 
Sovitella voitaisiin kaikenlaisia riita-asioita. Lapsen elatusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
asian sovittelu olisi toteutettava siten, että lapsen etu turvataan. 
 
Sovintoon pyrkimistä riita-asian oikeudenkäynnissä koskevia säännöksiä (oikeudenkäymiskaaren 5 luku) ei 
ehdoteta muutettaviksi. Ehdotuksella ei muutenkaan ole vaikutusta sovinnon aikaansaamiseen 
oikeudenkäynnissä. 
 
Sen sijaan ehdotetaan uudistettavaksi oikeudenkäymiskaaren 20 luku, joka koskee sovinnon vahvistamista 
oikeudenkäynnissä (2. lakiehdotus). Tämä lakiehdotus vastaa pääosin asiallisesti nykytilaa. Merkittävin 
muutosehdotus on, että muutoksenhaku tuomioistuimen ratkaisuun sovinnon 

 
vahvistamista koskevassa asiassa sallittaisiin, 
voidaan moittia uudella kanteella. 
 

Sovittelun aloittaminen ja päättyminen 
Nykyisin tuomioistuimen vahvistamaa sovintoa 

 
Sovittelu voisi käynnistyä kahdella tavalla, joko 1) itsenäisenä sovitteluasiana ilman, että asia on vielä 
oikeudenkäyntiasiana vireillä, tai 2) vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyen siten, että asia ohjataan 
oikeudenkäynnistä erikseen soviteltavaksi. Sovittelulle on parhaat edellytykset silloin, kun riita ei vielä ole 
kärjistynyt. 
 
Molemmissa tapauksissa pyynnön sovittelun aloittamisesta voisi tehdä riidan osapuoli tai osapuolet yhdessä. 
Aloittaminen edellyttäisi kaikkien osapuolten suostumusta. Oikeudenkäynnissä pyyntö voitaisiin tehdä 
vapaamuotoisesti, ennen valmistelun päättymistä. Itsenäinen sovitteluasia pantaisiin vireille kirjallisella 
hakemuksella, joka olisi selvästi kevyempi kuin haastehakemus. 
 
Tuomioistuin päättäisi sovittelun aloittamisesta. Sovittelun edellytyksenä olisi, että asia soveltuu soviteltavaksi 
ja sovittelu on muuten tarkoituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden. 
 



 

Sovittelu päättyisi, jos 1) asiassa päästään sovintoon, 2) osapuoli ei enää halua jatkaa sovittelua tai 3) 
sovittelija päättää, ettei sovittelun jatkaminen ole enää perusteltua. Osapuoli voisi siten vapaasti päättää, 
haluaako hän jatkaa sovittelua vai ei. Hänellä olisi aina mahdollisuus käynnistää oikeudenkäynti asiassa. 
Sovittelun päättyessä mahdollista vireillä olevaa oikeudenkäyntiä jatkettaisiin. 
 
Sovittelija 
 
Sovittelijana toimisi aina asiaa käsittelevän tuomioistuimen virkatuomari. Käytännössä kaikki tuomarit eivät 
ilmeisesti tulisi toimimaan sovittelutehtävissä, vaan tiettyä erikoistumista tapahtuisi. 
 
Sovittelija voisi osapuolten suostumuksella käyttää avustajaa, jonka kustannukset suorittaisivat osapuolet. 
 
Sovittelijan ja avustajan esteellisyyteen sovellettaisiin tuomarin esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Sovittelija 
ei saisi käsitellä tuomarina oikeudenkäynnissä asiaa, jossa hän on toiminut sovittelijana. Sovittelijan ja 
tuomarin roolit olisivat siten selkeitä. 
 
Sovittelu ja sovinto 
 
Sovittelulla pyrittäisiin asian sovinnolliseen ratkaisuun. Sovittelijan tulisi ensisijaisesti auttaa osapuolia heidän 
pyrkimyksessään päästä yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun. 
 
Sovittelija voisi osapuolten pyynnöstä tai suostumuksella myös tehdä sovintoehdotuksen. Ehdotus voitaisiin 
perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee kohtuulliseksi. 
 
Itse menettelyä sovittelussa koskevia säännöksiä olisi vähän, sovittelu olisi melko vapaamuotoista. Sovittelu 
olisi toteutettava tasapuolisuutta ja puolueettomuutta noudattaen. Sovittelija voisi neuvotella osapuolen kanssa 
muiden osapuolten läsnä olematta (ns. erillisneuvottelu). Menettelyn lähemmästä järjestämisestä päättäisi 
sovittelija osapuolten kanssa neuvoteltuaan. 
Osapuolten sovittelussa hyväksymä sovinto voitaisiin vahvistaa samaan tapaan kuin sovinto 
oikeudenkäynnissä. 
 
Julkisuus 
 
Ehdotuksessa on pyritty sovittamaan yhteen toisaalta viranomaistoiminnan julkisuusperiaate ja toisaalta 
sovintoon pääsemisen edellyttämä luottamuksellisuus. 
 
Sovittelun julkisuus määräytyisi pääsääntöisesti samoin kuin oikeudenkäynnin julkisuus. Lähtökohtana olisi 
siten käsittelyn ja asiakirjojen julkisuus, josta voitaisiin poiketa samoilla perusteilla kuin oikeudenkäynnissä. 
 
Laissa olisi kaksi lisäperustetta. Ensinnäkin erillisneuvottelu osapuolen kanssa voitaisiin osapuolen pyynnöstä 
toimittaa yleisen läsnäolematta. Toiseksi muukin käsittelyvaihe voitaisiin toimittaa yleisön läsnä olematta, jos 
julkinen käsittely vaarantaisi sovittelun tavoitteen eikä luottamus oikeudenhoitoon tai muu painava syy 
edellytä asian julkista käsittelyä. 
 
Osapuoli ei saisi asian myöhemmässä käsittelyssä ilman vastapuolen suostumusta vedota siihen, mitä tämä on 
sovintoon pääsemiseksi esittänyt sovittelussa. 
 
Sovittelun kustannukset osapuolille 
 
Sovitteluhakemuksen tai -pyynnön käsittelemisestä perittäisiin VNA:lla säädettävä hakemusmaksu. Tarkoitus 
on, että maksu olisi 40 euroa, jos sovittelua ei aloiteta, ja 100 euroa, jos sovittelu aloitetaan. 
 
Kumpikin osapuoli vastaisi sovittelusta hänelle aiheutuvista kustannuksista itse eikä vastapuolta voitaisi 
velvoittaa korvaamaan osapuolen kustannuksia. Yksinkertaisessa asiassa osapuolen ei välttämättä olisi tarpeen 
turvautua lakimiesapuun. Osapuoli voisi saada sovitteluasiaan oikeusapua oikeusapulain mukaisin 
edellytyksin. 
 
Tuomioistuinten asiamäärät ja koulutus 
 
Ehdotettuun sovittelumenettelyyn ohjautuvien asioiden lukumäärää on vaikea ennakoida. Tuomioistuinten 
kokonaisasiamäärät eivät oletettavasti merkittävästi muuttuisi, koska toisaalta asioita tulisi lisää uuden 
sovittelumenettelyn myötä, mutta toisaalta osa nykyisin oikeudenkäyntiin päätyvistä asioista sovittaisiin. 
 
Asianosaisten keskinäiseen sovintoon tähtäävä sovittelu on uudenlainen tehtävä tuomareille. OM toteuttaakin 
laajan tuomareiden koulutuksen. Sovittelutehtäviin tuleville tuomareille annetaan erityistä koulutusta 
sovittelijana toimisesta. 



 

 
Direktiiviehdotus EU:ssa 
 
Euroopan yhteisöjen komissio on 22.10.2004 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla [KOM(2004) 718 lopullinen]. 
Direktiiviehdotuksen käsittely on aloitettu neuvoston siviilioikeuskomiteassa. VN:n kirjelmä ehdotuksesta on 
tarkoitus lähettää Eduskunnalle lähiviikkoina. 
Teuri Brunila HE 114/2004 vp 
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Lausunto hallituksen esityksestä HE 114/2004 vp riita-asioiden sovittelua ja 
sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi 

 
 

Motto: Brasil; To my friends I 
will give everything but to my 
enemies I give the law. 
 
Motto: Paasikivi; En tullut tänne 
hakemaan sovintoa vaan oikeutta. 

 
 

Suomen prosessioikeuden suuri oppi-isä Tauno Tirkkonen kirjoitti Suomen 
siviiliprosessioikeus -kirjassaan vuodelta 1966, että oikeudenkäymiskaaren 20 
luvun 2 §:ssä lausutaan, että kun juttu on tullut oikeuden käsiteltäväksi, on 
tuomarin kehotettava riitapuolia sovintoon, jos asia on sellainen, että sovinnon 
teko on luvallinen. Tirkkonen jatkaa, että mainitun säännöksen käytännöllinen 
merkitys ei kuitenkaan ole erityisen suuri. Kun riita on kehittynyt 
oikeudenkäynnin asteelle, puuttuu näet useimmiten jo psykologinen pohja 
sovintoon pääsemiselle. Ja siitä puolestaan johtuu, ettei tuomari yleensä kehota 
asianosaisia sovinnon tekoon. 
 
Voimassa oleva laki sai nykyisen muotonsa monien vaiheiden jälkeen. 
Alkuperäisessä hallituksen esityksessä ehdotettiin sääntelyä vain tuomioistuimen 
yleisestä velvollisuudesta pyrkiä saamaan asianosaiset sopimaan asia. Eduskunta 
lisäsi esitykseen sovintoehdotusta koskevan säännöksen. Vielä ennen lain 
voimaantuloa hallitus antoi uuden esityksen, jolla haluttiin rajoittaa 
tuomioistuimen sovintopyrkimystä. Eduskunta piti kuitenkin sovinnollisten 
ratkaisujen määrän lisäämistä eräänä uuden riita-asiain menettelyn keskeisenä 
tavoitteena. Sitä varten tuomareita oli kannustettava omaksumaan aikaisempaa 
aktiivisempi prosessinjohto ja edistämään sovintoon pääsemistä kaikissa asioissa, 
joissa sovinto oli sallittu ja joissa sovinto näytti asianmukaiselta ratkaisulta. 
 
Alioikeusuudistuksen yhteydessä hallituksen lainvalmistelijoilla oli ilmeisesti 
edelleen hyvässä muistissa alussa lausutut professori Tirkkosen sanat. Ei 
uskottu, että sovintoja syntyisi oikeudenkäynneissä. Alioikeusuudistuksen 
jälkeen tuomarit käräjäoikeuksissa ovat kiitettävällä tavalla noudattaneet 
nimenomaan eduskunnan tahtoa. Käräjäoikeuksiin tulleista riita-asioista sovitaan 
tilastojen mukaan jo oli 30 prosenttia. Tilastot ovat kuitenkin hyvin 
tulkinnanvaraisia. Vuonna 2001 Turun käräjäoikeuteen tuli 400 laajaa riita-asiaa. 
Saman ajanjakson aikana annettiin 100 tuomiota. Vuonna 2003 Turun 
käräjäoikeuteen tuli 394 riita-asiaa ja samana ajankohtana annettiin 156 riita-
asian tuomiota. Turun käräjäoikeudessa ei näinä vuosina ole tapahtunut mitään 
oleellista ruuhkan kasvua. Kokemus on myös osoittanut, että suurissa 



 

käräjäoikeuksissa riita-asioita käsittelevät tuomarit eivät selviä työtaakastaan, 
elleivät saa aikaan sovintoja-Sovittelun ideologia 
 
Kaikki näkevät samat tosiasiat ja tapahtumat eri silmin ja niin ollen tulkitsevat 
niitä eri tavalla. Usein luulemme, että ihmiset näkevät asiat samoin silmin, mutta 
sitähän he eivät tee. Se, että he tulkitsevat tosiasioita ja tapahtumia eri tavalla, ei 
tarkoita, että he olisivat enemmän oikeassa tai väärässä, he vain näkevät eri 
tavalla. Tämä on myös yleisprosessiin sopiva ajatus. Sovittelussa kiistan ratkaisu 
on vain yksinkertaisesti neuvotteluratkaisu, Sovittelu tuomioistuimessa on 
"Justice with a human face". Asian ratkaiseminen tuomioistuimessa 
sovittelemalla ei ole osoitus lainmukaisuuden rappiosta, vaan päinvastoin pitää 
sisällään demokratian voiton. 
 
Käyttäessämme tuomarintoimessaan aktiivisesti sovittelua riidan-
ratkaisukeinona me tuomarit oikeutamme laajemmin meidän olemassaolomme 
nyky-yhteiskunnassa ja vältämme tuomioistuinten marginalisoitumisen 
siviiliriitojen ratkaisupaikkana. Tuomioistuimia ja tuomareita arvioidaan 
seuraavilla standardeilla: 

 
tuomioistuimeen pääseminen 
momioistuinkäytäntöjen nopeus ja aikarajat 
asiakkaiden kohtelun yhdenvertaisuus käytäntöjen 
tasapuolisuus ja yhtenäisyys tuomarien 
puolueettomuus ja vastuunalaisuus 

 
 

Sovittelun taustaa ja historiaa 
 
Puolueettoman kolmannen henkilön avustama riidan ratkaisu on vanhimpia 
riidanratkaisumenetelmiä, joita on olemassa ja se on ollut käytössä useimmissa 
kulttuureissa. Vanhassa Kiinassa oli sovittelu ensisijainen tapa ratkaista riidat. 
Konfutsen opeissa asetettiin suuri paino rauhan ja harmonian säilyttämiselle. 
Moraaliin perustuvan vakuuttelun käyttäminen oli paras tapa ratkaista riidat. 
Selitykseksi kelpaa ehkä myös se, että vanhempien sanaan uskottiin. Tämän 
vuoksi olen voimakkaasti ajanut sellaista ratkaisua, että jo eläkkeelle siirtyneitä 
tuomareita voitaisiin käyttää sovittelutuomareina tuomioistuinsovittelussa. Myös 
nyky-Kiinassa on sovittelujärjestelmällä merkittävä osa tuomioistuin-
käytännössä. 

Japanissa sovittelu on jo historiallisesti ollut ensisijainen tapa ratkaista riitoja. 
Sovittelukäytäntö on pitänyt pintansa näihin päiviin asti niin, että Japanissa on 
suhteellisesti ottaen vähän asianajajia verrattuna länsimaihin. 
 
Teollistuneissa länsimaissa ammattitoimijoiden tarve on jatkuvasti lisääntynyt ja 
tuomioistuimet ovat ottaneet itselleen sen riidanratkaisutoi-minnan. josta 
aikaisemmin huolehdittiin muulla tavalla. Asianajajien ja tuomarien tarve on 
jatkuvasti lisääntynyt. Yhdysvalloissa monet pitävät ihmisoikeutenaan "to have 
their day in court" ja tätä oikeutta käytetään. 
 
Länsimaisten yhteiskuntien evoluutio on jatkuvasti lisännyt konflikteja, mikä 
taas on johtanut siihen, että tuomioistuimet eivät enää selviä yhteiskunnan niille 
asettamista vaatimuksista. Perinteisen tuomioistuinmenettelyn kriisi johtuu 
useista tekijöistä, jotka johtuvat toisaalta oikeudenkäynnin hankalasta 
vastakkainasettelusta, jossa on ainoastaan voittaja ja häviäjä ja toisaalta itse 
järjestelmän institutionaalisista heikkouksista. Näistä heikkouksista johtuen 
tuomioistuinten on ollut jatkuvasti pakko löytää muita keinoja kuin tuomio riidan 
ratkaisemiseksi, kuten Suomenkin tuomioistuimissa viimeisen vuosikymmenen 
aikana tapahtunut kehitys osoittaa. 
 
Koska tuomioistuimet Yhdysvalloissa ajautuivat ensimmäisinä kriisiin, alettiin 
siellä myös ensimmäisinä hakea parannuskeinoja. Vuonna 1976 oli 
Yhdysvalloissa niin kutsuttu Pound-konferenssi. Siellä professori Frank Sander 
Harvard Law Schoolista esitti idean monen oven oikeustalosta (Multidoor 
courthouse). Visio sisälsi sen, ettei tuomioistuimen pitänyt olla pelkkä 
perinteinen käräjätalo, vaan riidanratkaisukeskus, jossa asianosaiset voivat valita 
parhaan tavan heidän riitansa ratkaisemiseksi. Perinteinen oikeudenkäynti olisi 
vain yksi monista vaihtoehdoista. 
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1980-luvulla hyväksyttiin Yhdysvalloissa seuraavat päämäärät vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisulle: 

vähentää tuomioistuinten työtaakkaa ja kustannuksia 
saada asia nopeammin ratkaistua 
saada oikeusjärjestelmälle kansan hyväksyntä 
lisätä asianosaislähtöisen lopputuloksen saavuttamista 
lisätä asianosaisten vapaaehtoista osallistumista ja osuutta ratkaisun 
sisältöön 

laajentaa asianosaisten mahdollisuutta valita riidanratkaisukeinoista -   antaa 
koulutusta ja informaatiota vaihtoehtoisista riidanratkaisu-menetelmistä. 
 
Tänä päivänä Yhdysvalloissa lähes kaikilla tuomioistuimilla on vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä. Yhdysvalloissa tuomarit eivät pääsääntöisesti toimi 
sovittelijoina. Sovittelijat ovat joko tuomioistuimen palveluksessa olevia muita 
henkilöitä tai ulkopuolisia. Yhdysvalloissa vaihtoehtoinen riidanratkaisu 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) esimerkinomaisesti lueteltuna sisältää 
seuraavia järjestelmiä: 
1. prosessiluontoiset järjestelmät 

arbitration 
- high-low arbitration final 

offer arbitration neutral 
case evaluation the 
summary jury trial 

2. sovittelujärjestelmät 
- mediation conciliation 

concensus building med-
arb mini-trial 

 
Sovittelutyöryhmän ehdottama tuomioistuinsovittelu perustuu pääosin Norjan 
vuoden 1996 kokeilulakiin ja siitä saatuihin kokemuksiin. Ryhmä lakimiehiä 
ehdotti Norjan oikeusministeriölle vuonna 1993 tuomioistuin-sovittelun 
kokeilemista. Ehdotus perustui Multidoor courthouse -ideologiaan. Norjalaiset 
kävivät hakemassa oppia Harvard Law Schoo-lista. Kokeilulaki tuli voimaan 
1.1.1997. Kokeilusta on tehty Norjassa jo seurantaraportti "Raskere? Billigere? 
Vennligere?" Oikeudenkäynnin uudistamista pohtinut komitea on ehdottanut, 
että kokeilusta tehtäisiin pysyvä laki. Em. lakimiesryhmässä mukana ollut 
laamanni Öyvind Smukkestad oli sovittelutyöryhmän kuultavana. Norjalaisten 
järjestelmän ideologiana on asianosaislähtöinen sovittelu (intressebasert mek-
ling). 
 
Kanadassa on kehitetty hyvin samanlainen asianosaislähtöinen tuomiois-
tuinsovittelujärjestelmä kuin norjalaiset ovat kehittäneet ja mitä sovitte-
lutyöryhmän mietintö pitää sisällään. Tuntuisi itsestään selvältä, että kanadalaiset 
ovat saaneet oppinsa Yhdysvalloista, mutta he ilmoittavatkin, että he ovat 
käyneet opissa Japanissa. 
 
Pohjoismaissa on erilaisia sovittelujärjestelmiä. Tanskassa on jo pitkään ollut 
käytössä tuomarin pääkäsittelyn päätteeksi tekemä tuomarinilmoi-
tus/dommertilkendegivelse. Tämä tarkoittaa sitä, että pääkäsittelyn jälkeen 
tuomari esittää asianosaisille, että hänen mielestään heidän pitäisi tehdä 
seuraavanlainen sopimus, jonka hän sitten ilmoittaa. Asianosaiset hyväksyvät 
sen heti tai saavat miettimisaikaa. Ilmoitus on pääsääntöisesti suullinen. Kysyin 
aikanaan tanskalaisilta, miksi heillä on käytössä tällainen tuomarinilmoitus. 
Tähän sain vastaukseksi, että aikoinaan annettu uusi prosessilaki teki tuomion 
kirjoittamisen niin työlääksi ja vaikeaksi, että tuomarit keksivät tällaisen keinon. 
Menettelyä ei ole vieläkään millään tavalla säännelty. Tosin von Eyben on 
tehnyt asiasta tohtorinväitös-kirjan. Tanskalaiset tuomarit kertovat, että he 
pannessaan riita-asioita päiville, laskevat, että noin 30 %:ssa jutuista he saavat 
aikaan tämän sovinnon, eikä heidän siten tarvitse kirjoittaa tuomiota. Tämän 
vuoksi he panevat juttuja päiville noin 30% enemmän, kuin mitä pystyisivät tuo-
miolla ratkaisemaan. 

Norjalaiset ovat edistyksellisimpiä tuomioistuinsovittelussa - rettsme-kling. 
Tanskassa on tältä osin voimassa kokeilulaki, jonka mukaan tietyissä 
tuomioistuimissa tietyt tuomarit ja tietyt asianajajat harjoittavat 
tuomioistuinsovittelua. Asianosaiset allekirjoittavat sopimuksen, jossa selitetään 
mitä tuomioistuinsovittelu tarkoittaa. Mallisopimuksessa lausutaan, että 
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tuomioistuinsovittelu on riidanratkaisukeino, missä tuomioistuimeen yhteydessä 
oleva puolueeton kolmas osapuoli auttaa asianosaisia itse löytämään 
tarkoituksenmukaisen ratkaisun riitaansa. Sovittelija ei voi tehdä sopimuksia 
asiassa ja kaikki tuomioistuinsovitteluun liittyvä on luottamuksellista. 
 
Allekirjoittaessaan sopimuksen asianosaiset vahvistavat, että »   he ymmärtävät, 
että tuomioistuinsovittelu ei ole sama kuin perinteinen tuomioistuimen 
harjoittama sovittelu tai oikeudenkäynti, jota seuraa tuomio 
• he tietävät, että tuomioistuinsovittelu voi johtaa riidassa sellaiseen 

sopimukseen, joka eroaa huomattavasti siitä lopputuloksesta, jota asiassa 
annettava tuomio pitäisi sisällään ja että 

• jokainen tietää, että sovittelijalla ei ole velvollisuutta antaa lausumia 
vahvuuksista ja heikkouksista asianosaisten oikeudellisessa ja tosiasiallisessa 
argumentaatiossa tai puuttua asiaan, jos asianosaiset tuomioistuinsovittelussa 
sopivat sellaisesta ratkaisusta riidassa, joka poikkeaa olennaisesti siitä 
lopputuloksesta, jonka tuomio asiassa sisältäisi. 

 
Ruotsissa ei ole tuomioistuinsovittelua koskevaa lainsäädäntöaloitetta. 
 
Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa on riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyssä 
käytössä suullinen valmistelu. Tällaista ei Norjassa ole käytössä. Norjassa tosin 
riita-asiaa ei voi panna vireille käräjäoikeudessa, ennen kuin se on ollut 
"konfliktineuvoston" käsittelyssä. Suomessahan me teemme pääosan sovinnoista 
nykyisin valmisteluistunnoissa. Ruotsalaiset ovat pitkälti edelleen sitä mieltä, 
ettei tarvita tuomioistuinsovittelua, koska oikeudenkäymiskaaren mukainen 
sovintomenettely toimii hyvin. Tällainen ajattelu ei ole myöskään Suomessa 
vierasta. Koska norjalaisilla ei ollut eikä vieläkään ole suullista valmistelua riita-
asioissa, heidän oli pakko keksiä jotain uutta. Tämän vuoksi he ottivat 
tuomioistuinsovittelun kokeiltavaksi. Ruotsissa ja Suomessa em. sovin-
tomenettely tulee jatkossakin olemaan pääasiallinen sovintomenettely, mutta 
olen varma, että tuomioistuinsovittelulla on yhteiskunnallinen tilaus, ja se sopii 
juttuihin, joita ei pystytä sopimaan normaalissa sovinto-menettelyssä. 

 
 

Miten oikeudenkäymiskaaren mukainen sovintomenettely ja tuomioistuinsovittelu eroavat toisistaan? 
Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §:n mukainen sovintomenettely on 
perinteisen oikeudenkäyntimenettelyn osa. Pyrkiessään saamaan asianosaiset 
sopimaan asian tuomari ei saa ryhtyä mihinkään sellaiseen, joka tekisi hänet 
jääviksi. Turun hovioikeuspiirissä tapahtuvassa lainkäytön kehittämistyössä 
(laatutyö) tehdyn kyselyn mukaan 80% tuomareista oli sitä mieltä, että tuomari ei 
voi sovitella asianosaisten kanssa erillishuo 

neissa, kun taas 20% katsoi tämän mahdolliseksi. Olen ehdottomasti sitä mieltä, 
että tällainen Göteborgin malliksi kutsuttu erillissovittelu ei ole 
oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §:n mukaisessa sovintoon pyrkimisessä 
sallittua. Tuomari saa erillisneuvotteluissa sellaista tietoa, joka tekee hänet 
jääviksi toimimaan tuomarina asiassa, jos sovittelu ei onnistu. Lainkohdan 2 
momentissa tarkoitettu tuomarin ehdotus asian sovinnolliseksi ratkaisuksi 
tarkoittaa myös lain mukaista ratkaisua, jossa ei voida mennä haastehakemuksen 
ja kanteen ulkopuolelle. Sovintomenettelyn ja tuomioistuinsovittelun tärkeimmät 
erot ovat siinä, että tuomioistuinsovittelussa erillisneuvottelut ovat nimenomaan 
sallittuja ja toivottavia eivätkä haastehakemus ja kanne millään tavalla rajaa so-
vintoneuvotteluja tai sovinnon sisältöä eikä sovinnon tarvitse olla lainmukainen, 
vaan asianosaisten kannalta katsottuna tarkoituksenmukainen. 
 
Ehkä tärkein ero on kuitenkin siinä, että oikeudenkäynnissä ja sovinto-
menettelyssä kaikki perustuu menneisyyden tapahtumiin. Asianosaisläh-töisessä 
tuomioistuinsovittelussa katsotaan tulevaisuuteen. Tässä ei haeta syyllistä vaan 
keinoja, miten päästään jatkamaan elämää. Voitaneen sanoa, että myös tämä 
sovittelumuoto on restoratiivista oikeutta. 
 
Norjalaiset toteavat nimenomaan, että oikeudenkäynnissä tapahtuva sovittelu on 
enemmänkin perinteistä sovintomenettelyä, jonka kautta päästään kohtuulliseen 
ratkaisuun asiassa. Se edellyttää, ettei toimiteta eril-lisneuvotteluja asianosaisten 
kanssa tai oteta vastaan tietoja, joita ei voida ilmoittaa kaikille asianosaisille. 
Norjalaisten katsantokannan mukaan tällöin ei myöskään voida esittää 
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ratkaisuehdotusta, antaa neuvoja tai esittää ajatuksia, jotka vaarantaisivat 
tuomioistuimen puolueettomuuden. 
 
Kaijus Ervasti kuvaa väitöskirjassaan haastattelujensa lopputulosta oi-
keudenkäymiskaaren mukaisesta sovintomenettelystä seuraavasti: "Puhdas 
oikeuspositivistinen lähtökohta, jossa tulkitaan säännöksiä oikeuden sisäisestä 
näkökulmasta ja jossa keskitytään muodollishierarkkisiin sääntöihin, joiden 
avulla oikea lopputulos saavutetaan, ei yksinomaisena lähtökohtana kuvaa kovin 
hyvin tuomioistuimen toimintaa. Tuomareiden toiminta ei toki ole mielivaltaista, 
mutta siinä painottuu kohtuus ja oikeudenmukaisuus laajemmin koko systeemin 
läpikäyvänä elementtinä eikä vain yksittäisten kohtuullistamissäännösten kautta 
kuin mitä oikeustieteellisessä keskustelussa tulee esille. Toisaalta taas tuomarien 
sovittelutoiminnassa painottuvat normatiiviset elementit voimakkaammin kuin 
konfliktiteoreettisissa ideaalimalleissa sovittelusta oletetaan. Monet tuomarit 
korostavat, että edistäessään sovintoja he pyrkivät oikeudenmukaiseen 
lopputulokseen, joka vastaa mahdollisimman hyvin aineellista oikeutta. Toisaalta 
monet tuomarit rinnastavat sovintomenettelyn ja siinä tehdyt kompromissit 
kohtuuteen. Näin ollen kaikki tuomarit eivät näe yhtä suurta eroa tuomitsemisen 
ja sovittelemisen välillä kuin teoreettisessa keskustelussa esitetään. Sekä 
tuomitessaan että sovitellessaan tuomarit katsovat yrittävänsä ratkaista 
osapuolten välisen konfliktin siten, että se johtaa oikeudenmukaiseen eli 
oikeuden ja kohtuuden mukaiseen lopputulokseen. Monilla tuomareilla on 
ylipäänsä kiteytynyt käsitys tuomarin roolista, johon he ovat henkilökohtaisesti 
sitoutuneet ja josta he puhuvat pikemminkin henkilökohtaisten kokemusten sekä 
oman persoonansa kautta kuin puhtaan legalistisesti." 

Ehdotettu asianosaislähtölnen tuomioistuinsovittelu 
 
Tuomioistuinsovittelu ei ole vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä, vaan se on 
osa tuomioistuimen harjoittamaa riidanratkaisutoimintaa. 
 
Esitin jo useita vuosia sitten menetelmät, joilla tuomioistuimet olisivat 
kilpailukykyisiä riidanratkaisumarkkinoilia eli että käräjäoikeuksien on 
sitouduttava siihen, että jutut ratkaistaan viidessä kuukaudessa ja että 
hovioikeudet sitoutuvat samaan aikamäärään. Näin tuomioistuimet takaisivat, 
että lopullinen ratkaisu riidassa tulisi alle vuodessa. Kun tein tämän ehdotuksen, 
riita-asioiden keskimääräinen ratkaisuaika Turun käräjäoikeudessa oli seitsemän 
kuukautta ja Turun hovioikeudessa alle viisi kuukautta. Nyt Turun käräjäoikeus 
ja hovioikeus ovat päinvastoin etääntyneet kauas noista luvuista. Turun 
käräjäoikeudessa olemme jo yli kymmenen kuukauden viiveessä. Tänä päivänä 
on tosiasia, ettei käräjäoikeuksille ja hovioikeuksille anneta sellaisia resursseja 
eikä myöskään sellaisia menettelytapauudistuksia, että pysyisimme nopean 
ratkaisutoiminnan ansiosta markkinoilla. 
 
Vaikka meillä olisi vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä miten paljon 
tahansa, osa yksityisoikeudellisista riidoista ohjautuu jatkossakin tuo-
mioistuimiin. Nämä jutut ovat jo tänä päivänä niin monimutkaisia, ettei lakiin 
perustuva tuomio anna parasta ratkaisua riitaan. Käräjäoikeudessa tapahtuvan 
viiveen ja muutoksenhakumahdollisuuden takia tuomio on usein myös arvoton, 
kun se lopulta tulee ulos tuomioistuimesta. 
 
Kansalaisten pitää vaatia ja valtion tulee huolehtia siitä, että on olemassa lakiin 
perustuvat mahdollisuudet siihen, että myös tuomioistuimiin tulevissa jutuissa 
saadaan niin nopeasti kuin mahdollistaja niin halvalla kuin mahdollista aikaan 
ratkaisu, joka parhaalla mahdollisella tavalla ratkaisee ja poistaa asianosaisten 
välisen riidan tai erimielisyyden. Tätä vaatii yhteiskuntarauha. 
Tuomioistuinsovittelulle on siten olemassa yhteiskunnallinen tilaus. 
 
Asianosaislähtöisessä tuomioistuinsovittelussa haetaan asianosaisten väliseen 
riitaan kokonaisratkaisua, joka on kohtuullinen kummankin asianosaisen 
näkökannalta katsottuna. Tämän vuoksi sovittelijan pitää aina pyrkiä siihen, että 
asianosaiset löytävät tai etsivät tuon kokonaisratkaisun. Tässä järjestelmässä 
sovittelija vain poikkeustapauksessa esittää oman ehdotuksensa sovinnoksi. 
Itsestään selvää on, että sovittelutuoma-rin tulee huolehtia siitä, ettei kumpikaan 
asianosainen tee sellaisia myönnytyksiä, jotka ovat täysin vastoin hänen laillisia 
oikeuksiaan tai ainakin huomauttaa asianosaiselle tästä. Sovittelijan ei tarvitse 
pyrkiä lakiin perustuvaan tai lainmukaiseen lopputulokseen, mutta kylläkin asi-
anosaisille tarkoituksenmukaiseen ja kohtuulliseen lopputulokseen. Sovittelijan 



 

tulee antaa asianosaisille mahdollisuus tutkia ja etsiä kaikki vaihtoehtoiset tiet, 
jotka voisivat johtaa tyydyttävään sopimukseen. 
Tuomioistuinsovittelussa voidaan sovinnosta neuvoteltaessa ottaa mukaan 
kaikki ne seikat asianosaisten välisessä sovinnonhaussa, jotka edesauttavat 
kokonaisratkaisun löytymistä asianosaisten väliseen riitaan. Yhä useammin on 
myös niin, ettei pitkään jatkunut prosessi ja tuomio tuo rahoja pöytään, mutta 
sovinto voi sen tehdä. Sovinto luo myös paremmat mahdollisuudet myöhempään 
yhteistoimintaan, vaikka tätä ehkä yliarvioidaan. Nopeasti saatu sovinto poistaa 
myös pitkästä oikeudenkäynnistä johtuvan epävarmuuden ja stressin. 
 
Asianosaislähtöisessä tuomioistuinsovittelussa ei ole kysymys siitä, että laki 
heitetään roskakoppaan. Tuomioistuinsovittelun ideana on, että se tuo riitaan 
nopeamman, oikeudenmukaisemman ja kohtuullisemman lopputuloksen, kuin 
mitä oikeudenkäynnillä saavutettaisiin. 
 
Välimiesmenettely on lailla säädelty salainen oikeudenkäynti. Menettelyssä on 
muutoin paljon samoja ongelmia kuin oikeudenkäynnissä. Mikäli 
tuomioistuinsovittelu voitaisiin osapuolten pyynnöstä toimittaa yleisön läsnä 
olematta, uskon, että tulevaisuudessa kaupallisissa sopimuksissa lausutaan, että 
tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet on ensisijassa pyrittävä 
ratkaisemaan tuomioistuinsovittelussa ja vasta toissijaisesti 
välimiesmenettelyssä. 

 
 

Muutoksen tuomarit 
 
Edellä esitetty osoittaa, että tuomarin rooli oikeuden palvelijana on muuttunut ja 
muuttuu. Keskustelimme Ruotsissa pohjoismaisen sovittelu- ja 
riidanratkaisufoorumin konferenssissa siitä, onko asianajaja tai tuomari paras 
toimimaan sovittelijana. Keskustelun lopputulos kiteytyi hovioikeudenneuvos 
Robert Liljenfeldtin lausumaan, että ei ole ratkaisevaa, kumpi sovittelee vaan 
ratkaisevaa on, että sovittelijat ja erityisesti ne, jotka osallistuvat 
tuomioistuinsovitteluun, saavat riittävän koulutuksen. 
 
Tanskalaisten Dommertilkendegivelse, norjalaisten Rettsmekling sekä 
suomalaisten ja ruotsalaisten nykyinen sovintomenettely ovat kaikki 
tuomarilähtöisiä asianratkaisukeinoja, joissa yhtenä kannustimena on ollut liian 
suuri työmäärä. Sovittelu vaatii luovuutta tuomarilta. Kävin erään tuomarin 
kanssa useita keskusteluja siitä, että hänen pitää myöskin saada sovintoja. Hänen 
vastauksensa oli, että ei hän voi pakottaa ihmisiä sovintoon. Kun hän siirtyi 
eläkkeelle, hänen takanaan oli 63 ratkaisematonta juttua. Ervastin väitöskirja on 
todella erinomainen perustutkimus käräjäoikeuksien sovintomenettelystä. Asetan 
kysymyksen, että pitäisikö laamannien määrätä, että Tuomakseen merkitään 
selkeästi, miten sovinto jutussa on syntynyt. Tätä kautta olisi mahdollista 
syventää Ervastin tutkimusta. 

Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa 
 
Hallitus ei ole ehdottanut mitään muutosta oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 
§:n sisältöön. Oikeudenkäynnin aikana tapahtuva sovintomenet-tely jää siten 
edelleen voimaan pääsääntöiseksi sovittelukeinoksi. Norjan 
kokeilukäräjäoikeuksissa noin 20 % laajoista riita-asioista on ohjautunut 
tuomioisminsovitteluun ja 80 %:ssa on tehty sovinto. Tuomioistuinsovit-telu 
tulee siten olemaan uusi ovi, eli tuomioistuinten uusi palvelumuoto. Työryhmän 
lakiehdotus perustuu nimenomaisesti edellä selostettuun asi-anosaislähtöiseen 
sovitteluun. 
 
Kuka toimii sovittelijana? 
 
Englantilainen David Richbell on toiminut asianajajaliiton konsulttina 
sovittelutoiminnassa. Hän oli myös sovittelutyöryhmän kuultavana. Kun hänelle 
kerrottiin, että tarkoituksena on, että tuomarit sovittelevat, hän vastasi tähän, että 
"tuomarit ovat vanhoja 80-90 -vuotiaita ukkoja, ne eivät mitään sovittele". Kuten 
aikaisemmin todettiin, Yhdysvalloissa tuomari ei toimi sovittelijana. Norjan 
kokeilun yhteydessä sovittelijana ovat toimineet pelkästään tuomarit, vaikka on 
ollut mahdollista määrätä muukin sovittelija. Norjan komiteaehdotuksessa on 
lähdetty siitä, että tämä mahdollisuus olisi edelleen olemassa. Kanadassa 
katsotaan, että on välttämätöntä, että sovittelija on tuomari. Kanadalaiset 
perustelevat tätä sillä, että asianosaisilla on lähes aina hyvin subjektiivinen 
käsitys riidastaan, minkä lisäksi he ovat hyvin vakuuttuneita siitä, että he ovat 
oikeassa. Tämän vuoksi on tärkeätä, että sovittelijana toimii tuomari, joka voi 
tuoda esille puolueettomia näkökohtia lain sisällöstä sekä niistä todisteista, joita 
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asianosaiset esittävät. Asianosaisilla on näin paremmat mahdollisuudet nähdä 
riita, ja myös omat mahdollisuutensa menestykseen todellisemmassa valossa. 
Tuomari sovittelijana luo siten paremmat mahdollisuudet sovintoon pääsylle. 
 
Työryhmä ehdotti, että sovittelijana voi toimia asiaa käsittelevän tuomioistuimen 
tuomari tai osapuolten suostumuksella muu tehtävään soveltuva henkilö, jos se 
asian edellyttämän asiantuntemuksen tai sovittelun saatavuuden kannalta on 
perusteltua. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että sovittelijana toimii asiaa 
käsittelevän tuomioistuimen tuomari eikä kukaan muu. Valitettavana pidän sitä, 
jos ei huolehdita siitä mahdollisuudesta, että eläkkeellä olevat tuomarit voisivat 
toimia sovittelutuomareina. 
 
Osapuolten suostumuksella sovittelija voisi käyttää avustajanaan henkilöä, jolla 
on asiantuntemusta niistä kysymyksistä, joita asia koskee. 
 
Sovittelijan esteellisyys 
 
Kanadalaiset lähtevät siitä, että sovittelijatuomari on automaattisesti esteellinen 
toimimaan asiassa tuomarina, jos sovintoa ei synny. Norjan ko-keilulain mukaan 
on mahdollista, että asianosaisten pyynnöstä sovittelija voi jatkaa tuomarina 
jutussa, vaikka sovittelu on epäonnistunut. Norjan uusi lakiehdotus lähtee 
kuitenkin siitä, että sovittelijana toiminut tuomari ei voi jatkaa asian käsittelyä 
tuomarina. 

Sovittelutyöryhmä otti yksiselitteisesti sen kannan, että sovittelija ei saa 
tuomarina käsitellä asiaa, jossa on toiminut sovittelijana. Hallituksen esitys on 
samansisältöinen. Sovittelijatuomari on myös vaitiolovelvollinen muihin 
tuomareihin nähden. Norjan seurantaraportti osoitti, että noin puolet vastaajista 
uskoi sen toteutuvan. Tutkija kuitenkin totesi, että otanta tältä osin oli melko 
vähäinen. 
 
Suomessa on 25 käräjäoikeutta, joissa on laamanni mukaan lukien enintään 3 
tuomaria. Näissä tuomioistuimissa on hyvin vähän riita-asioita. 
Tuomioistuinsovittelu sopii huonosti näihin, koska riita-asioita käsittelee ehkä 
vain yksi tuomari, joka tulisi jääviksi ratkaisemaan juttua, jossa ei ole päästy 
sovintoon. Tämä on vain yksi osoitus siitä, että pienet käräjäoikeudet ovat 
ongelmallisia ja tehottomia. 
 
Sovinto tarkoituksenmukainen/kohtuullinen 
 
Sovittelutyöryhmän ehdotuksessa lausutaan, että sovinto voidaan perustaa siihen, 
mikä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Riita-asian oikeudenkäynnin yhteydessä 
tapahtuvan sovittelun kohdalla lienee ilmeistä, ettei tuomari voi ehdottaa 
sovintoa, joka ei ole aineellisen lainsäädännön mukainen. Erillisille 
sovintomenetteiyille on tyypillistä, että niissä päädytään osapuolten 
tarkoituksenmukaisena pitämään ratkaisuun, eikä aina voida edes tietää, onko 
lopputulos voimassaolevan oikeuden mukainen vai ei. Hallituksen esityksessä 
tämä sovinnon sisältö lienee jossain määrin hämärtynyt, kun siinä lausuttaneen 
ainoastaan, että sovittelijan ehdotus asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi 
voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee kohtuulliseksi. Tämä 
säännösehdotus mielestäni vesittää asian ja tekee siitä prosessiluontoisen 
järjestelmän. 
 
Sovittelun julkisuus 
 
Sovittelutyöryhmä ehdotti, että sovittelu toimitetaan yleisön läsnäole-matta. 
Hallituksen esityksessä esitetään, että sovittelun julkisuudesta noudatetaan, mitä 
laissa säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta. Sovittelijan neuvottelu 
osapuolten kanssa muiden osapuolten läsnäolematta toimitetaan yleisön 
läsnäolematta. Lisäksi hallituksen esityksessä sanotaan, että sovittelu voidaan 
osapuolten pyynnöstä toimittaa jonkin käsittelyvaiheen osalta yleisön 
läsnäolematta, jos julkinen käsittely vaarantaisi sovittelun tavoitteen. 
 
Sovittelutyöryhmässä kysyttiin David Richbelliltä, voiko sovittelu olla julkinen. 
Tähän Richbell vastasi, että ihminen joka sanoo, että tuomioistuinsovittelu ja 
sovittelu yleensä voi olla julkinen, ei ymmärrä koko sovittelun ideologiaa. 
Toivon hartaasti, että eduskunta tulisi sovittelutyöryhmän ehdotuksen kannalle. 
Oikeuskansleri on katsonut, ettei ole esteitä sille, että sovittelu toimitetaan 
yleisön läsnäolematta. Norjassa sovittelu toimitetaan yleisön läsnäolematta, 
koska ei ole kysymys oikeuden istunnosta, samoin Tanskassa. 
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Ehdotan, että 12 §:n 2 ja 3 momentit poistetaan ja säännökseen kirjoitetaan 
seuraavansisältöinen uusi 2 momentti: "Sovittelu voidaan osapuolten pyynnöstä 
toimittaa yleisön läsnäolematta." 
Lapsen asemaa ia oikeutta koskevat asiat 
 
Riita-asioiden sovittelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lain (myöh. 
sovittelulaki) hallituksen esityksen 18 §:n perusteluissa on esitetty lapsen 
prosessiasemasta ja kuulemisesta tuomioistuinsovittelussa sellaisia näkemyksiä, 
jotka eivät vastaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (myöh. 
huoltolaki) säännöksiä ja periaatteita eivätkä myöskään tuomioistuinkäytännössä 
ja sosiaalitoimessa noudatettuja vakiintuneita menettelytapoja. Koska 
sovittelulaissa ei ole tarkoitus muuttaa huoltolain säännöksiä, sovittelulain 18 §:n 
perusteluihin ei tule sisällyttää perusteluja, jotka ovat ristiriidassa huoltolain ja 
vakiintuneiden käytäntöjen kanssa. Siltä osin kuin sovittelulain 18 §:n perustelut 
koskevat lapsen prosessuaalista asemaa sovintoneuvottelussa ja lapsen 
kuulemista sovittelun yhteydessä, perustelujen tulisi kuulua seuraavasti: 
 
Huoltolain nojalla lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa 
oikeudenkäynnissä vireillepano-oikeutettuja eli siis asianosaisase-massa voivat 
olla lapsen vanhemmat, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Erityisissä 
tilanteissa vireille panija voi olla lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen 
henkilö (Huoltolaki 14 §). Lapsi itse ei siis ole asianosaisena oikeudenkäynnissä. 
 
Ehdotetun sovittelumenettelylain 4 §:n mukaan sovitteluun voidaan ryhtyä riidan 
osapuolen tai osapuolten pyynnöstä. Koska lapsi ei ole huolto-aan, asumistaan ja 
tapaamisoikeuttaan koskevassa asiassa asianosainen, hän ei voi olla myöskään 
sovittelussa sovittelun osapuoli. 
 
Huoltolain 10 §:n mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on 
ratkaistava ennen muuta lapsen edun mukaisesti. Myös lapsen huoltoa, asumista 
ja tapaamisoikeutta koskevan sovittelun lopputuloksen tulee olla lapsen edun 
mukainen. Tämän vuoksi tuomioistuimen täytyy sovittelua toteuttaessaan ottaa 
huomioon huoltolain periaatteet ja säännökset. 
 
Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa oikeudenkäynnissä 
lasta on kuultava sikäli kuin se on mahdollista hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa 
nähden (huoltolaki 9 § 4 momentti ja 11 §). Lapsen kuuleminen tapahtuu 
pääsääntöisesti sosiaalilautakunnan toimesta tehtävän selvitystyön yhteydessä. 
Lasta voidaan kuulla myös oikeudessa, mutta huoltolaki asettaa kuulemiselle 
melko korkean kynnyksen (huoltolaki 15 § 2 momentti). 
 
Tuomioistuimet sovittelevat jo nykyäänkin oikeudenkäynnin aikana paljon 
lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevia asioita. Jos vanhemmat 
sopivat lapsensa asioista oikeudenkäynnissä, tuomioistuimet antavat vanhempien 
sopimuksen mukaisen päätöksen ellei ole aihetta olettaa sopimuksen olevan 
lapsen edun vastainen (huoltolaki 10 § 2 momentti). Koska vanhempien sopimus 
on perusteltu olettama lapsen edusta, lasta ei yleensä kuulla tilanteissa, joissa 
vanhemmat pääsevät sovintoon. Myöskään sosiaalilautakunnat, joissa ratkaistaan 
suurin osa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista asioista 
vahvistamalla vanhempien sopimus, eivät yleensä kuule lasta vahvistamisen 
yhteydessä. 
 
Koska sovittelulain tarkoitus ei ole muuttaa huoltolain lapsen kuulemista 
koskevia säännöksiä, sovittelumenettelyssä tulee noudattaa lapsen kuulemisessa 
huoltolain soveltamisen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä. Siten lapsen 
kuuleminen ei sovittelumenettelyssä liene yleensä tarpeen. On uskottavaa, että 
sovittelija voi yleensä sovintokeskusteluissa vanhemmilta saamiensa tietojen 
perusteella arvioida sen, onko sovintoratkaisun lapsen edun mukainen. 
 
Sovittelun aloittamisesta lapsen mielipiteen kuuleminen ei ole perusteltua. 
Sovintoon pyrkiminen lasta koskevissa asioissa on lähtökohtaisesti lapsen edun 
mukaista eikä sovittelumenettelyn aloittamiselle ole syytä asettaa kynnyksiä. 
Huoltolain yleisenä tavoitteena on, että lasta koskevat asiat voitaisiin 
mahdollisimman usein ratkaista vanhempien välisellä sopimuksella eikä ole 
syytä asettaa lapselle päätösvaltaa siitä, yrittävätkö vanhemmat erotilanteessa tai 
sen jälkeen sovitella hänen huoltoaan, asumistaan tai tapaamisoikeuttaan 
koskevia kysymyksiä. 
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Itse sovittelussa voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa lapsen kuuleminen on 
perusteltua. Näin voi olla etenkin varttuneemman lapsen kohdalla. Lapsen 
kuuleminen sovittelun yhteydessä edellyttää kuitenkin molempien vanhempien 
suostumusta. Kuuleminen voisi harkinnan mukaan tapahtua joko 
sosiaalilautakunnassa tai tuomioistuimessa. Jos kuuleminen toteutetaan 
tuomioistuimessa, sovittelijan tulisi soveltuvin osin ottaa huomioon huoltolain 
15 § 2 momentin asettamat rajoitukset. Kynnys lapsen kuulemiselle sovittelun 
yhteydessä tuomioistuimessa voisi olla kuitenkin lainkohdassa mainittua 
alhaisempi, jos sillä voitaisiin edistää asian nopeata ratkaisua eivätkä 
vanhempien väliset erimielisyydet ole niin syvät, että kuuleminen voisi 
vahingoittaa lasta tai hänen suhdettaan vanhempiinsa. 
 
Vaikka lasta joissain tilanteissa voidaan kuulla sovittelussa, hän ei kuitenkaan 
ole sovittelun osapuoli eikä lapsi ole keskustelussa neuvotteluasemassa. 
Kuulemisen tarkoituksena on antaa lapselle - hänen etunsa arvioimiseksi - 
tilaisuus kertoa tietoja olosuhteistaan ja mahdollisuus ilmaista mahdollisia 
toiveitaan huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. 
 
Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskeva asia voi olla 
joskus soveltumaton soviteltavaksi. Vanhemmat voivat olla epäyh-
denvertaisessa asemassa toisiinsa nähden ja tämän vuoksi edellytykset 
sovittelulle voivat puuttua. Sovittelu voisi tällaisessa tilanteessa vaarantaa lapsen 
edun sitä kautta, että toinen vanhempi olisi valmis myöntymään ratkaisuihin, 
jotka saattaisivat olla vastoin lapsen etua. 
 
Asia ei sen sijaan olisi soviteltavaksi sopimaton ainoastaan sen vuoksi, että sitä 
ei olisi onnistuttu sopimaan sosiaaliviranomaisen myötävaikutuksella. Edellä 
todettiin, että sovittelun lähtökohdat ja toteutustapa voivat tuomioistuimessa olla 
jossakin määrin toiset kuin sosiaaliviranomaisessa. Tähän nähden voi olla 
perusteltua sovitella tuomio 
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istuimessa asiaa, vaikka siitä ei olisi päästy sopimukseen sosiaaliviranomaisessa. 
 
Ehdotettavan lain 6 § 2 momentin säännöksessä tarkoitettuna muuna 
selvityksenä voitaisiin sovittelussa tarvittaessa hankkia sosiaaliviranomaisen 
selvitys. Tämä voisi olla tarpeen lähinnä silloin, kun lasta pyydetään kuultavaksi 
sosiaalilautakunnassa. Muutoin selvityksen hankkiminen ei luontevasti kuulu 
sovittelumenettelyyn, sillä huoltolaissa se on tarkoitettu lähinnä tuomioistuimen 
keinoksi hankkia oikeudenkäynnissä riittävä oikeudenkäyntiaineisto 
huoltoriidan ratkaisemiseksi. Selvityksen hankkimista sovintomenettelyssä 
rajoittaa myös sitä aiheutuva viivästys. 
 
Lapsen elatusta koskevassa oikeudenkäynnissä lapsi on itse asianosainen ja 
häntä edustaa se vanhempi, jonka luona hän asuu. Elatusapua koskevassa 
oikeudenkäynnissä eikä siis myöskään elatusapua koskevassa sovittelussa ole 
syytä kuulla lasta erikseen. 
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Riita-asioiden oikeudenkäyntimenettely yleisissä tuomioistuimissa perustuu tällä hetkellä oikeuden-
käymiskaaressa määriteltyihin menettelytapasäännöksiin. Riita-asian vireillepanoa ja valmistelua säätelevän 
oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §:ssä on tuomioistuimelle asetettu velvollisuus asiassa, jossa sovinto on 
sallittu, pyrkiä saamaan asianosaiset sopimaan asia. Tuomioistuin voi huomioon ottaen asianosaisten tahdon, 
asian laadun ja muut seikat, myös tehdä asianosaisille ehdotuksensa asian sovinnolliseksi ratkaisuksi. 
 
Tällä hetkellä on kyseinen riita-asioiden sovitteluvelvoite otettu ainakin käräjäoikeuksissa varsin vahvasti 
käyttöön niin, että kaikista käräjäoikeuksissa vireille pannuista riita-asioista kolmasosa, usein jopa enemmänkin 
päättyy niiden valmistelusta vastaavan tuomarin käyttämien sovittelutoimenpiteiden johdosta sovintoon. 
Tällaisten riitajuttujen oikeuskäsittely päättyy siten jo niiden valmisteluvaiheessa. Kokemus on jo osoittanut, että 
tällaisten lopulta sovintoon johtaneiden riita-asioiden käsittelyyn käytetty tuomarin työaika ei suinkaan ole 
useinkaan vähäinen, vaan valmistelutoimet edellyttävät joka tapauksessa lähes säännönmukaisesti huomattavan 
työmäärän käyttämisen sellaisen tilanteen saavuttamiseen, jossa riidan osapuolet voivat perustellusti arvioida 
sovinnon asiassa johtavan sittenkin kokonaisuudessaan edullisempaan lopputulokseen, kuin riita-asian 
saattaminen pääkäsittelyn kautta oikeudelliseen ratkaisuun, siis tuomioon. 
 
Riita-asian sovitteluun tähtäävien toimien suorittaminen on siten tullut jo tähän mennessä osaksi kärä-
jäoikeuksien tuomareiden työkenttää joten nyt eduskunnalle tehty esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon 
vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi ei pidä sisällään kovinkaan paljon sellaisia 
työmenetelmiä, jotka tähän mennessä eivät olisi jo olleet käräjäoikeuksien käytössä. 
 
Sen sijaan kysymyksen alaista on, toisiko esille tuotu uusi sovittelumenettely kansalaisille tämänhetkistä 
paremman mahdollisuuden saada toistensa kanssa syntyneet kiistakysymykset nykyistä helpommin ja 
edullisemmin ratkaistua ottaen huomioon sen panostuksen, jonka ainakin käräjäoikeudet joutuvat tällaisten 
asioiden käsittelemiseen uhraamaan. Ainakin suurimmissa käräjäoikeuksissa on vallitseva työtilanne sellainen, 
että tuomarityövoiman osoittaminen tämänhetkisen työmäärän lisäksi kokonaan uudenlaisten, itse asiassa varsin 
helpoin "eväin" vireille pantavien riita-asioiden sovittelumenettelyyn on kerrassaan arveluttavaa, mikäli riita-
asioiden oikeudenkäyntimenettelyyn jo tällä hetkellä ohjautuvien asioiden määrä siitä huolimatta pysyy 
ennallaan. Nyt esiin tuodun uuden sovintomenettelyn on katsottu olevan tarpeellinen juuri sellaisten riitojen 
sovittelemiseksi, joita tähän mennessä ei ole syystä taikka toisesta haluttu panna vireille riita-asiain menettelyssä. 
Siitä, kuinka suuressa määrin uusi sovintomenettely toisi uusia asioita käräjäoikeuksien käsiteltäväksi, ei ole 
osattu esittää minkäänlaista arviota. 
 
Esitetyn sovittelulain tarkoittamana sovittelijana toiminut tuomari ei voi toimia tuomarina oikeudenkäynnissä, 
jossa hän aikaisemmin on toiminut sovittelijana. Mikäli osapuolet siis syystä taikka toisesta kuitenkaan sovintoon 
päädy, ei sovittelijana toiminut tuomari voi jatkaa mahdollisesti jo vireillä olevan riita-asian käsittelyä taikka 
ryhtyä käsittelemään sovintoon päättymättömässä asiassa sittemmin viritettyä riita-asian oikeuskäsittelyä, jos 
sellainen käsittely epäsovun jälkeen tulee vireille. Tämä aiheuttaa vääjäämättä ongelmia tuomarityövoiman 
riittävyyttä arvioitaessa tällä hetkellä vallitsevan tilanteen pohjalta. 
 
Sovittelumenettely esitetyllä tavalla lähtee siitä, että osapuolet pyritään ohjaamaan sovintoon mahdollisimman 
yksikertaisessa menettelyssä, jossa ei edes periaatteessa pyritä selvittämään osapuolten välisen riidan 
oikeudellista tilannetta. Tällainen sovitteluhan olisi mahdollista hoitaa vaikkapa koko maan kattavan 
oikeusapujärjestelmän puitteissa, jolloin oikeusavustaja ei toimisi kummankaan riitapuolen asiamiehenä, vaan 
sovittelijana pyrkisi saamaan heidät sopimaan riitansa kummankin osapuolen tyydytykseksi siten, kuin nyt esiin 
tuotu sovittelujärjestelmä edellyttää. Mahdollisesti syntyvä sovinto voitaisiin saattaa käräjäoikeuden 
vahvistettavaksi sen täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
 
Tuomioistuimen tehtäväksi jäisi edelleen vain riitaisten asioiden ratkaiseminen oikeudellisin perustein toki 
pyrkien niissäkin saamaan aikaan osapuolten sovinnon, kuten tähänkin saakka. 
 
Esitetyn sovittelulain mukainen sovintomenettelyn hoitaminen tuomioistuimessa on toki sinänsä mahdollista 
edellyttäen, että käräjäoikeuksille osoitetaan siihen tarvittava tuomarityövoima. Ehdotettu so-vittelumenetelmä 



 

edellyttää sovittelua hoitavalta tuomarilta mitä todennäköisimmin varsin aikaa vievää paneutumista kulloinkin 
soviteltavaan riitaan ja sovinnon syntyminen on todennäköisesti varsin suuresti riippuvainen siitä, että 
edellytykset sovinnolle saataisiin aikaan mahdollisimman pian asian vireille tuloon nähden. Tämä taas aiheuttaa 
sen, että sovittelevan tuomarin on voitava luoda muiden tehtäviensä häiriytymättä riittävät puitteet tehokkaan 
sovittelutoimen hoitamiseksi. Kuten jo aikaisemmin olen todennut, esityksen mukainen sovittelumenettely ei 
kaikkiaan kovinkaan paljon tulisi muuttamaan jo nyt käräjäoikeuden tuomareiden riita-asioiden yhteydessä 
käyttämiä menetelmiä riidan osapuolien välisen sovinnon aikaansaamiseksi. 
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Yleisiä näkökohtia hallituksen esityksestä 
 

Tarkastelen esitystä siitä näkökulmasta, että olen toiminut 1980-luvulta vuoteen 2001 alituomarina ja 2002 
lähtien hovioikeudenneuvoksena. Olen siten voinut seurata hyvin oikeudenkäyntiuudistusten aiheuttamia 
muutoksia. Alioikeudessa toimiessani sovintoneuvotteluja käytiin vuosittain arvioni mukaan selvästi yli 
kymmenessä suullisen valmistelun istunnossa, varsin monesti sovintoon johtavalla tavalla. Myös 
hovioikeudessa on joissakin käsittelemissäni jutuissa päästy sovintoon. Olen myös toiminut uudistusten 
kouluttajana ja voinut pohjoismaisen virkamiesvaihdon kautta tutustua myös Ruotsissa noudatettaviin 
sovittelu-ja sovintoneuvottelukäytäntöihin. 
 

Hallituksen esityksessä on varsin laajasti selostettu sovintoneuvotteluihin ja sovitteluun liittyviä perus-
lähtökohtia ja menettelytapoja. Voin pääosin hyväksyä esiintuodut näkökohdat. Esitys antaa kuitenkin aiheen 
olettaa, että sen laatija ei ilmeisestikään ole itse toiminut ainakaan kovin laajasti sovintoneuvottelun vetäjänä. 
Tästä syystä esityksessä on muutamia kohtia, jotka ovat kritiikille alttiita ja voivat johtaa harhaan. 
 

Oman käsitykseni mukaan esityksessä ei ole tarpeellisella tavalla ymmärretty, että käsiteltävän asian laadun, 
asianosaisten asennoitumisen ja heidän sovinnolle asettamiensa tavoitteiden johdosta sovintoneuvottelujen 
vetäjä joutuu toimimaan jokaisessa eteen tulevassa tapauksessa kulloinkin soveliaaksi harkitsemallaan tavalla. 
Saattaa olla harhaanjohtavaa antaa liian yleispäteviä ja yksityiskohtaisia toimintaa rajoittavia ohjeita, 
kansanomaisesti sanottuja tiukkoja saunomisohjesääntöjä. Sovittelumenetelmiä ja lähestymistapoja on 
runsaasti, kuten hiljattain julkaistu Kaijus Ervastin väitöskirja osoittaa. 
 

Yleisellä tasolla keskeiset puutteet ovat mielestäni seuraavat. Esityksestä saa sen käsityksen, että neuvottelussa 
ei saisi keskustella lainkaan siitä, mitkä ovat asianosaisten odotukset annettavan tuomion suhteen. Sovinto on 
kuitenkin yleensä käytännössä vaihtoehto tuomiolle, joten yhtenä elementtinä muiden joukossa asianosaisten 
etuja harkittaessa on aina täysimittaisen oikeudenkäynnin tulos ja siitä aiheutuvat kustannukset. 
Sovintoneuvottelu sopii nimenomaan näytöltään ja laintulkinnaltaan epäselviin eli siis lopputulokseltaan 
riskialttiisiin asioihin. Tällöin sovintoneuvottelua johtavan tuomarin tulee voida ottaa esiin havainnollisesti 
asianosaiselle hänen ja vastapuolen esittämistä väitteistä johtuvat näyttö- ja tulkintariskit. Hänen ei tule 
ilmoittaa kantaansa asian ratkaisemiseen, mutta kiinnittää huomiota asianosaisen tarpeeseen itse ja 
asianajajansa kanssa arvioida riski. 
 

Edellä mainittu tehtävä on tuomarille vaikea, mutta ei mahdoton. Jos asianosaisella on selkeästi väärä kuva 
selvän lain sisällöstä tai vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, tuomarilla täytyy olla mahdollisuus omaan 
rooliinsa soveltuvalla tavalla toimia järkevästi ja esimerkiksi tehdä asianosaisille neuvottelun kuluessa 

 



 

tarvittaessa selkoa lain sisällöstä ja ennakkotapauksista, vaikkakaan hänen ei tule omaksua konsultin roolia. 
Toisaalta asianosaisilla on aina mahdollisuus niin halutessaan poiketa dispositiivisissa asioissa (sovinto 
sallittu) tietoisesti lain määräyksistä. Käytännössä neuvottelutilanne muuttuu tuskalliseksi lähinnä silloin, kun 
selvästi ylimitoitetun vaatimuksen esittänyt ja siinä pysyvä asianosainen saa vastapuoleltaan erittäin hyvän 
sovinnollisen tarjouksen. 
Toinen puute on se, että esityksen mukaan sovittelussa ei ilmeisesti voitaisi ottaa esiin ns. reaalisia ar-
gumentteja (maksukyky, kulujen ja intressin suhde) ja sosiaalisia suhteita (sukulaisuussuhteet, liikesuhteet). 
Niillä on käytännössä tärkeä merkitys sovintoneuvotteluissa. Järkevästi ajatteleva asianosainen pitää likvidiä 
sovintoa joskus parempana kuin suuremman tuomion ennakoitua lopputulosta pakkotäytäntöönpanossa, 
konkurssissa tai velkajärjestelyssä. 
 

Esitän, että lakivaliokunta tarkentaa sovittelun kulkua koskevia ja sovittelussa esiin otettavia kysymyksiä 
koskevia perusteluita tai ainakin toteaa, että ne eivät ole tyhjentävät. 
 

Sovintomenettelyn ja oikeudenkäynnin sovintoneuvottelujen suhde 
 

Esitys koskisi vain erillistä sovittelua. Sen perusteluissa puhutaan kuitenkin aika paljon myös käytännöistä 
neuvoteltaessa sovinnosta. Sinänsä esityksen sivulla 50 (vasemman palsta 2 ja 3 kappale) oleva analyysi 
sovittelun ja sovintomenettelyn erosta on hyväksyttävä. Esityksessä on kuitenkin joitakin sellaisia sävytyksiä, 
että ne on ymmärrettävä kritiikiksi oikeudenkäynnissä tapahtuvia aktiivisia sovintoneuvotteluja vastaan. 
Esityksessä kyseenalaistetaan oikeudenkäynnissä käytävässä sovintoneuvottelussa tapahtuvana mm. 
neuvottelu parttien kanssa erikseen, asianosaisten aloitteesta tapahtuva kohtuusnäkö-kohtien huomioon 
ottaminen, avoin keskustelu asian ratkaisuvaihtoehdoista ja niihin liittyvistä riskeistä. Keskustelua ns. 
reaalisten ja sosiaalisten argumenttien vaikutuksesta ei mainita lainkaan sovinnon elementteinä. Oma 
käsitykseni on, että maassamme ei vahvistettaisi nykyistä määrää sovintoja, jos tällaiset keskustelunaiheet ja 
menettelytavat olisivat kiellettyjä. 
 

Sovintomahdollisuuden liian aktiivinen tarjoaminen voi olla sopimatonta, jos asianosainen kokee perustellusti 
sen uhkaavan oikeuttaan saada asiassa lainmukainen tuomio joutumatta osallistumaan kustannuksia 
aiheuttaviin sovintoneuvotteluihin vastoin tahtoaan. Toisaalta kansainväliset vertailut osoittavat olevan 
ilmeistä, että meillä ei aina riittävän selkeästi selvitetä asianosaisten valmiutta ratkaista asia so-vinnollisesti. 
 

Ruotsissa erillistä sovittelijaa ei määrätä kuin hyvin harvoissa tapauksissa. Käsittääkseni tähän ei ole ainoana 
syynä sovittelijan palkkio. Esitykseen sisältyy se vaara, että sovitteluun ryhdyttäisiin vain ani harvoissa 
tapauksissa ja esityksen perusteluissa lausuttu koetaan viestiksi rajoittaa muita sovintoneuvotteluja ja olla 
varovaisempi niitä käytäessä.. Lopputulos saattaa olla se, että kansainvälisesti alhainen sovintofreksimme 
alenee eikä lain tavoitteiden mukaisesti nouse. Passiivisesti tai empien sovintoneuvotteluihin suhtautuvat 
tuomarit saattavat suhtautua sovintoneuvotteluihin entistä torjuvammin. 
 

Esitän, että lakivaliokunta ottaa perusteluissaan kannan, ettei säädettävällä lailla ole tarkoitettu olennaisella 
tavalla vaikuttaa käytäntöihin, jotka on omaksuttu oikeudenkäyntimenettelyssä noudatettavissa 
sovintoneuvotteluissa. 
 

Sovittelun aloittamisen edellytykset (4 §) 
 

Esityksessä on työryhmämietinnöstä 2003:2 poiketen esitetty, että hakemuksessa olisi ilmoitettava perusteet, 
joilla asia soveltuisi soviteltavaksi. Esityksen perusteluista voi saada sen kuvan, että tuomioistuimen tulisi 
viran puolesta laajasti ja perusteellisesti tutkia, onko asia sovittelukelpoinen. Perusteluissa on mainittu 
yhteensä viisi eri perustetta jättää sovittelumenettely aloittamatta. 
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Olen eri mieltä tästä ajattelutavasta. Ruotsissa sovintoa koskevat koulutukset aloitetaan mainitsemalla, että 
laissa on velvoitettu tuomioistuin ottamaan sovintokysymys esille ja näin tulee menetellä vähälukuisia 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Esityksessä mainitaan ensimmäisenä numeroimattomana perusteena 
kärjistynyt ja lukkiutunut riita. Oma kokemukseni on se, että tällaiset asiat ovat haasteellisia, mutta juuri niissä 
hyvin johdetussa neuvottelussa ns. perusfiksu kansalainen saattaa itse kenenkään ulkopuolisen sitä hänelle 
sanomatta havaita, että vastapuoli on esittänyt relevantteja (merkityksellisiä) perusteita, osittain on kysymys 
väärinymmärryksistä ja loukkaavat puheet ovat molemminpuolisia. Kysymys voi olla siitä, että osapuolet 
saadaan ensimmäisen kerran kuuntelemaan toisiaan. Kun perintö-ja naapuruus-riidoissa on saavutettu 
oikeudenkäynnissä sovintoja, ei niitä molempien osapuolten pyytäessä saisi jättää sovittelun ulkopuolelle. 
 

Muut esitetyt perusteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät helposti päädy toisen osapuolen vastustuksen 
johdosta sovitteluun. Tästä syystä väärinkäytösten mahdollisuus on varsin vähäinen eikä käytännössä ole 
tarpeen kovin paljon korostaa aloitusharkintaa, vaikkakin tuomioistuimelle on syytä jättää harkintavalta. 
Asianosaisten edun ja muutoksenhakumenettelyn vuoksi ratkaisu tulisi perustella hyvin. Tällainen harkinta on 
käräjäoikeudessa hyvin vaikeaa ilman asianmukaista kuulemista ja usein ratkaisu soveltuu tehtäväksi parhaiten 
keskeyttämisharkintana alkuneuvottelun jälkeen. 
 

Esitän, että lakivaliokunta poistaa esityksen 4 §:n 2 momentin keskeltä lauseen "Lisäksi tulee ilmoittaa 
perusteet, joilla asia soveltuisi soviteltavaksi." Perusteluissa tulisi korostaa, että molempien osapuolten 
suostuessa sovittelun aloittamiseen tuomioistuin voisi vain poikkeuksellisissa tapauksissa kieltäytyä siitä. Sen 
sijaan tuomioistuin voisi sovittelun alkuneuvottelun jälkeen tarvittaessa viran puolesta keskeyttää sovittelun, 
jos sen tuloksettomuus on selvästi nähtävissä. 
 

Sovittelija (5 §) 
 

Esityksessä on työryhmän esityksestä poiketen ehdotettu, että sovittelijana voisi toimia vain asiaa käsittelevän 
momioistuimen tuomari. Ehdotettu järjestely sulkisi eduskuntalain tasolla pois sellaiset kehitysmahdollisuudet, 
että esimerkiksi useammalla tuomioistuimella olisi yhteinen asiaan koulutettu ja motivoitunut tuomari tai että 
lapsenhuoltoriitoja pyritään ohjaamaan kokeiluluonteisesti ehkä halvempaan menettelyyn, jossa käytetään 
tuomioistuimen määräämiä kokeilumäärärahoilla palkattavia sovittelijoita. Tällaisia mahdollisuuksia tulee olla 
myös siltä varalta, että sovittelu ei lähde muuten käyntiin. Niistä aiheutuvat kustannukset eivät ole välttämättä 
merkittäviä ja ne voitaisiin ehkä joissain tapauksissa kattaa normaaleilla toimintamäärärahoilla. 
 

Esityksessä mainitut haitat eliminoituisivat sillä, että ulkopuolisen sovittelijan määrääminen vaatisi sekä 
osapuolten että sovittelijan suostumuksen. En pidä tarpeellisena korostaa laissa sovittelijalle asetettavia 
pätevyysvaatimuksia, koska tämä toimisi tuomioistuimen määräyksestä sen lukuun. Pätevyys tulisi sen vuoksi 
kontrolloiduksi määräyksen antamisvaiheessa. Jos tuomioistuimella ei ole määrärahaa palkata ulkopuolista 
sovittelijaa tai siihen ei ole tarvetta, työ tehtäisiin virkatyönä omalla väellä. 
 

Keskusteluissani ruotsalaisten tuomarien kanssa havaitsin, että he pitivät vieraana ajatusta, että sovittelija olisi 
saman tuomioistuimen tuomari. Voi olla, että myös meillä vierastetaan ajatusta ja tämä vaikeuttaa sovittelun 
yleistymistä ja aiheuttaa eroja käytännöissä. 
 

Esitän, että sovittelijaksi voidaan myös määrätä osapuolten suostumuksella muu tehtävään suostuva ja siihen 
soveltuva henkilö. Ehdotetun 5 §:n 3 momentissa voitaisiin säätää, että sovittelijan ja tämän avustajan palkkion 
ja korvauksen heidän kuluistaan suorittavat osapuolet, jos niitä ei suoriteta valtion varoista. 
Menettelyn julkisuus (12 §) 
 

Tuloksellinen sovintoneuvottelu edellyttää avointa ilmapiiriä ja kärjistyneessä riidassa asianosaiset saattavat 
tilittää tuntojaan hyvinkin avoimesti. Työryhmässä ainoastaan vähemmistö esitti julkisuutta pääsäännöksi. He 
vetosivat siihen, että myös nykyiset sovintoneuvottelut ovat julkisia. Tämä luonnollisesti pitää paikkansa. 
Totuus on vain se, että yhdessäkään sovintoneuvottelussa ei ole ollut ketään ulkopuolista paikalla. Oma arvioni 
on se, että ne tuskin olisivat onnistuneet samalla tavalla, jos esimerkiksi lehtimiehiä olisi ollut paikalla. 
 

Hovioikeudessa tapahtuvista sovinnoista voidaan mainita se erityispiirre, että asianosaiset eivät yleensä halua 
niitä julkistettavan ja kiertävät määräyksiä niin, että peruuttavat valituksen, jolloin hovioikeus määrää 
käräjäoikeuden ratkaisun jäämään voimaan. Tällöin täytäntöönpanoa pyydetään vain sopimuksen nojalla, 
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mutta lopputulos on vain asianosaisten tiedossa. Menettelytapa osoittaa, että asianosaiset pitävät 
julkisuuskysymystä erittäin arkana. 
 

Esitän, että sovittelu määrätään kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti tapahtumaan työryhmän esittämällä 
tavalla pääsääntöisesti yleisön läsnäolematta. 
 

Käsittelymaksu (17 §) 
 

Ehdotuksen mukaan käsittelymaksu perittäisiin myös niissä asioissa, jotka ovat jo vireillä riita-asioina. 
Järjestely nostaa kustannuksia ja on omiaan johtamaan siihen, että sovittelun sijasta halutaan valmistelussa 
käytäviä sovintoneuvotteluja. En näe tarvetta säätää asiasta lailla ja määräykset olisi järkevintä antaa 
asetusteitse kuten muutkin hakemusmaksut, jolloin sääntelyä voitaisiin joustavasti muuttaa saatavien 
kokemusten perusteella. Tulisi myös harkita, onko ylipäätään järkevää sijoittaa muutosherkkiä maksuja 
koskevia normeja eri lakeihin vai tulisiko ne olla yhdessä laissa, jota on helpompi muuttaa tili-käytäntöjen 
myötä. 

Esitän, että säännökseen sisällytetään enintään asetuksenantovaltuutus. 

Muutoksenhaku sovinnon vahvistamiseen (OK 20:5) 

Sovinnon vahvistaminen perustuu joko tuomioistuimessa tapahtuvaan tai asianosaisten keskenään käymään 
neuvotteluun. Viimeksi mainitussa tapauksessa tuomioistuin toimii esimerkiksi sille lähetetyn sopimuksen 
mukaisesti vahvistaessaan sovinnon. Tuomioistuin ei voi eikä sen tulekaan millään tavalla varmistaa, miten 
sopimus on syntynyt. Siten sopimus on saatettu tehdä esimerkiksi valtuudet ylittäen tai se voi aivan samalla 
tavalla pätemätön kuin mikä tahansa muukin sopimus. Tällainen on toki harvinaista. 
 

Esitetty järjestely tutkia sovinnon pätemättömyysperuste normaalissa valitusmenettelyssä tarkoittaisi sitä, että 
tällainen normaalisti alioikeudessa vireille pantava kanne käsiteltäisiinkin valitusasiana. Kun sovinnon 
vahvistanut tuomioistuin ei ole lainkaan tutkinut muutoksenhaun kohteena olevaa perustetta, kysymys ei 
tosiasiassa olisi muutoksenhausta, vaan ensiasteen kanteen käsittelystä. Toisin sanoen ensiasteena 
sovintosopimuksen pätemättömyyttä koskevaa kannetta käsittelisi hovioikeus käräjäoikeuden vahvistamaan ja 
korkein oikeus hovioikeuden (ja ilmeisesti myös korkeimman oikeuden) vahvistamaan sovintoon liittyvässä 
asiassa. Hovioikeuden ratkaisun osalta sovellettaisiin lähinnä ennakkopäätösedel-lytykseen perustuvaa 
muutoksenhakulupamenettelyä, joka ei oikein sovi asian luonteeseen. Järjestely poikkeaisi täysin asioiden 
käsittelystä muissa jutuissa. 
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Asia voidaan järjestää kahdella tavalla. Sovinnon vahvistamisesta voitaisiin valittaa muuten normaalisti, mutta 
pätemättömyyskanne tulisi aina nostaa toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Siitä olisi syytä ottaa lakiin säännös 
tai mainita ainakin perusteluissa. Jos halutaan korostaa esityksen mukaisesti tilanteen poikkeuksellisuutta, 
voitaisiin säätää tällaisen kanteen nostamisen edellytykseksi valitusmenettelyssä annettu osoitus, jonka 
saaminen edellyttäisi paitsi valittamista myös kanteen aiheellisuutta tukevien näkökohtien esittämistä. Toisin 
sanoen pätemättömyysperusteella esitetty valitus voitaisiin hylätä, jos sen aiheettomuus on todennäköistä. 
Näyttöä pätemättömyydestä ei tulisi vaatia, vaan riittävänä tulisi pitää uskottavaa argumentaatiota. Näin 
menetellen sovinto tulisi ajallisesti nopeasti lopulliseksi eikä asiaa voitaisi jarruttaa kverulatiivisissa 
tarkoituksissa. Järjestelyä olen jäsentänyt samalla tavoin kuin ulosottolain 9 luvussa on säädetty 
täytäntöönpanoriidasta. 
 

Esitän, että §:ään lisätään 2 momentti, jonka mukaan ylempi oikeus voi tarvittaessa osoittaa valittajan 
nostamaan määräajassa asian käsitelleessä käräjäoikeudessa kanteen sovinnon julistamisesta pätemättömäksi, 
jos väitteen tueksi esitetään todennäköisiä perusteita. Tällöin tulee määrätä sovinnon täytäntöönpano 
keskeytettäväksi. Keskeytyksen ehdoksi voidaan määrätä, että valittaja asettaa vakuuden keskeytyksestä 
aiheutuvista kuluista ja vahingosta. 
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LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa 
koskevaksi lainsäädännöksi on nyt esitetyssä muodossa sangen onnistunut. 
Nostan esiin vain muutaman pykälän sikäli kuin ne koskevat omaa oikeusavustajan- ja asianaja- 
jantyötäni. 

5. pykälä: Sovittelun pitäminen käräjäoikeuden sisällä on oikea ratkaisu ja tukee myös tuomiois-
tuintenriippumattomuus periaatetta. 

6. pykälä: Kun sovittelu pystytään toteuttamaan tasapuolisena, kummatkin osapuolet huomioivana, tulee se 
varmasti myös lisäämään oikeuslaitoksen jo nyt nauttimaa korkeaa luottamusta. 
 

11. pykälä: Osapuolten edustaminen ja avustajan käyttäminen sovittelussa on normaalia oikeudenkäyttöä. 
Kun kuitenkin sovinto on luonteeltaan "kahden kauppa " toivoisi tällainen jo yli kolme vuosikymmentä 
asianajoa seurannut avustaja, että sovittelija velvoittaisi osapuolet olemaan henkilökohtaisesti läsnä ennen 
kuin neuvoteltu sovinto kirjataan sovinnoksi. Asianajajat ja oikeusavustajat kun sopivat asiakkaiden mieiestä 
juttuja keskenään asiakkaitaan kuulematta. Olisi sangen arvokasta, että osapuolet henkilökohtaisesti 
sanoisivat suostumuksensa sovintoon, lähes vihkikaavan mukaisesti. Se menettely vapauttaisi voimia sen 
mantran kuulemisesta, joka alkaa en minä, mutta kun asiamies. Kurinpitokin avustajien osalta kevenisi tämän 
menettelyn myötä. 

12. pykälä: Menettelyn julkisuus. Vaikka pykälä on sangen hankalasti kirjoitettu lienee olettamat oikein 
sijoitetut ja pääsääntö oikeuden julkisuus on kohdallaan. 
 

14. pykälä: Periaate on oikea ja julkisen oikeusavun avulla tasapuolisuus tukee oikeudenmukaisuutta, myös 
pienituloisten osalta. 
 

18. pykälä: Lapsen oikeutta ja asemaa koskevien asioiden sovittelu on ehdottoman kannatettavaa. 
 

Asia ovat riitaisina nykyjärjestelmässä kestoltaan venyneet sellaisiin mittoihin, ettei se ole kenenkään, eikä 
ainakaan lasten itsensä osalta, oliut oikein ja kohtuullista. Selvittelyssä kulunut aika on usein kulunut 
voimakkaamman osapuolen eduksi, sellaisen jonka käyttäytyminen on ajanut heikomman ja köyhemmän pois 
yhteisestä varakkaamman hallitsemasta kodista, jonne lapset ovat jääneet odottamaan usein yli vuodenkin 
kestävää sosiaalilautakunnan selvittelyä. Toivottavasti tämä pykälä on myös mahdollinen avaus 
Lapsituomioistuimen suuntaan. 
 

Salmisaaren oikeustalossa 23.11.2004 
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Tuomioistuinsovittelu on erittäin kannatettavaa. 
 
Uusi menettely ei sittenkään tule saamaan merkittävää 
suosiota 
 
oikeudellisesti jäsentymättömien riitaisuuksien suuri 
määrä voi vaikeuttaa keskittymistä oikeusriitojen 
ratkaisuun. 

 

Ainoa vaara: Ehdotetun menettelyn sekä OK 5:26 mukaisen menettelyn 
liiallinen eriytyminen toisistaan ja mahdollisesti OK 5:26 
sovinnonedistämisen käytön tosiasiallinen supistuminen 
esteellisyystulkinnan kautta 

 
 

Ratkaisu: OK 5:26 tulisi säätää viittaus, jonka mukaan tuollaisessa 
sovinnon edistämisessä voidaan asianosaisten suostu-
muksella käyttää riita-asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain mukaisia menettelytapoja/ 
neuvotella osapuolen kanssa toisen osapuolen läsnäole-matta 
ilman, että valmisteleva tuomari tuolloin tulisi 
esteelliseksi ratkaisevaan asiaa. Vähintään asia tulisi 
selkeästi kirjoittaa lakivaliokunnan mietinnön perusteluihin. 
 
 
 
 

Lisääntyvä kiinnostus vaihtoehtoisiin riidanratkaisumene-telmiin, 
voi mitä ilmeisimmin olla oire riita-asiain menettelyn 
puutteista 

 
 

- uudistetun riitaprosessin kalleus (kaksoissuuliisuus) 
 
 

Ratkaisu: Oikeudenkäynnin painopisteen siirtäminen käräjä- 
oikeuteen. 

 

aina kolmen tuomarin kokoonpano, mutta 

yleensä muutoksenhakukielto näyttöön 
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Käräjäoikeustuomarit r.y. esittää lausuntonaan 
tuomioistuinsovittelua koskevasta hallituksen esityksestä HE 
114/2004 seuraavaa: 

 
 

Yleistä 
Hallituksen esityksssen tavoite tuomioistuinsovittelusta on erittäin 
kannatettava. Myös valitut menettelytavat tukevat valtaosaltaan 
tavoitteen saavuttamista. 
 
Oikeusteoreettisesti voidaan sinänsä kyseenalaistaa, onko 
ehdotuksessa tarkoitettu tuomioistuinsovittelu lainkaan lainkäyttöä 
sanan ahtaimmassa merkityksessä (oikeudenkäyntiä, jonka 
kohteena on tietty konkreettinen rikos- tai riita-asia).1 Tuomioistuimille 
voidaan kuitenkin säätää muitakin kuin puhtaasti lainkäyttötehtäviä, 
mikäli lainsäätäjä katsoo sen palvelevan yleistä hyvää ja mikäli nuo 
muut tehtävät eivät ole ristiriidassa tuomioistuinten perustehtävän 
lainkäytön kanssa. Käräjäoikeustuomarit r.y. ei sen vuoksi näe 
estettä sille, että tulevien riita-asioiden taustalla oleva konflikti 
pyritään myös tuomioistuinten avustamana ratkaisemaan ennenkuin 
se on ehtinyt kehittyä täysimittaiseksi oikeudelliseksi riita-asiaksi: 
metsäpalotkin on parempi sammuttaa jo savukkeina. 
 

Käräjäoikeustuomarit r.y. kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että 
monet esitetyistä menettelytavoista eivät ole uusia vaan niitä on jo 
menestyksellisesti käytetty OK 5:26 mukaisen sovinnonedistämisen 
välineinä. Ainoa keskeinen ongelma ehdotuksessa onkin vaara 
ehdotetun menettelyn sekä OK 5:26 mukaisen menettelyn liiallinen 
eriytyminen toisistaan ja mahdollisesti OK 5:26 
sovinnonedistämisen käytön tosiasiallinen supistuminen. 
 
Lisäksi Käräjäoikeustuomarit r.y. näkee mahdollisena, että uusi 
menettely ei sittenkään tule saamaan merkittävää suosiota: 
asianosailla on nykyään sinänsä perustellusti tapana ottaa 
lainoppinut asiamies sangen varhaisessa vaiheessa. Voidaan 
ajatella, että tämän taloudelliset intressit voivat joskus muodostaa 
esteen sovittelun käyttämiselle. Esimerkiksi Suomen asianajajaliiton 
järjestämää vastaavanlaista sovittelujärjestelmää lienee käytetty noin 
20 kertaa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) viimekädessä tämä palautuu alioikeusuudistuksen alusta alkaen käytyyn keskusteluun riitaprosessin 
tehtävästä ja sovinnon olemuksesta: onko sovinto käyttäytymistä ohjaavaa ennakoivaa 
lainkäyttöä vai asianosaisten välisten konfliktien ratkaisua (ks Defensor Legis 5/2004 
Kaijus Ervasti s 833). Asenne tähän kysymykseen ohjaa hyvin paljon suhtautumista koko 
sovintokysymykseen. 
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2) KKO 2004:116-117 

Toisaalta on vaarana, että mikäli ihmisten väliset oikeudellisesti 
jäsentymättömät riitaisuudet halutaan kovin laajassa mitassa tuoda 
ehdotetun menettelyn piiriin, se voi vaikeuttaa liian niukasti 
resurssoitujen käräjäoikeuksien keskittymistä niiden päätehtävään 
oikeusriitojen ratkaisuun. 
 
Käräjäoikeustuomarit r.y. haluaa vielä yleisemmin kiinnittää 
lainsäätäjän huomiota siihen, että lisääntyvä kiinnostus 
vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin, joista yksi ehdotettu 
tuomioistuinsovitteliu on, voi mitä ilmeisimmin olla oire itse 
perustoiminnan eli riita-asiain menettelyn puutteista. 
 
Näistä puutteista vakavin on uudistetun riitaprosessin kalleus 
oikeudenkäyntikuluina asianosaisille. On oletettavaa, että tästä 
johtuen riita-asioiden määrät yleisissä tuomioistuimissa ovat pitkän 
aikaan olleet laskussa. Suurimpana syynä tälle kalleudelle on 
uudistetun hovioikeusmenettelyn edellyttämä kaksoissuullisuus: 
hovioikeus ei voi OK 26:15 mukaan muuttaa käräjäoikeuden 
tekemää näyttöratkaisua pitämättä itse pääkäsittelyä. Tämä 
valitettavasti kuitenkin usein kaksinkertaistaa asianosaisten 
oikeudenkäyntikulut, nostaen ne keskivaikeassa riita-asiassa 
keskituloisen henkilön nettovuositulojen suuruiseksi. 
 

Lisäksi voidaan kysyä, voidaanko suullisessa menettelyssä näyttöön 
varsinaisesti hakea muutosta ts. tutkia, onko alemman 
tuomioistuimen ratkaisu oikea, vaan voidaanko asiassa ainoastaan 
toimittaa uusi oikeudenkäynti pätevämmäksi katsotussa 
kokoonpanossa. Pääsääntöisesti länsieuroopassa näytön 
esittämiseen on katsottu olevan oikeus ainoastaan yhden kerran 
tarpeeksi päteväksi katsotussa kokoonpanossa. Lisäksi uudemman 
todistajanpsykoiogisen tietämyksen mukaan todistajankertomuksen 
luotettavuus heikkenee jokaisella toistokerralla ihmismuistin 
työstäessä välittömistä vaikutelmista loogista kokonaismuistikuvaa. 
 

Noilla perusteilla Käräjäoikeustuomarit r.y. katsoo, että ainoa pitkällä 
aikavälillä toimiva ratkaisu on tehdä oikeusministeriön usein 
juhlapuheissa toistamasta fraasista totta eli oikeudenkäynnin 
painopisteen siirtäminen käräjäoikeuteen. Tämä edellyttäisi riita-
asioissa niiden käsittelemistä aina kolmen tuomarin 
kokoonpanossa, mutta vastavuoroisesti pääsääntöistä 
muutoksenhakukieltoa näytön osalta. 
 
Kysymys muutoksenhakujärjestelmän roolista ja näytön 
kaksinkertaisesta esittämisestä noussee väistämättä muutaman 
vuoden sisällä jossain muodossa uudelleen esille Korkeimman 
oikeuden katsottua, ettei OK 26:15 perusteella pääkäsittelyä 
edellyttävää asiaa voida OK 26:2 nojalla seuloa.2 

Yksityiskohtaisia huomioita 
 
Esteellisyys Ehdotettu esteellisyys toimia tuomarina on esitetyistä syistä 

perusteltu tilanteissa, joissa asia ei ennen ole ollut vireillä. Vireillä 
olevissa asioissa esteellisyydestä saattaa kuitenkin aiheutua asian 
käsittelyn viivästymistä: 
 
Sovittelu on usein tarkoituksenmukaisinta aloittaa vasta suullisen 
valmistelun istunnossa, joita OK 5:15c:n mukaan tulee olla 
pääsääntöisesti vain yksi. Riita-asioiden käsittelyuudistuksen (L 
30.8.2002/768) myötä pääkäsittelyn ajankohta on pääsääntöisesti jo 
ennalta sovittu lyhyehkön ajan päähän valmistelusta. Näin ollen 
mikäli valmistelun istunnossa päätetään tuomioistuinsovitteluun 
ryhtymisestä, se pääsääntöisesti merkitsee sovitun pää-
käsittelypäivän peruuntumista siksi, että toista tuomaria saada 
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toimittamaan sovittelua tuohon lyhyehköön väliin tai toimimaan 
pääkäsittelyn puheenjohtajana. Valmistelun ja pääkäsittelyn ajan 
pidentäminen aikataulutuksessa pidentäisi käsittelyaikoja. 
 

Lisäksi ehdotettu säännös aiheuttaisi tarpeetonta lisätyötä 
tuomioistuimessa kun kaksi tuomaria joutuisi perehtymään saamaan 
asiaan. Turhaan iisätyöhön ei kiireisissä ja työntäyteisissä 
käräjäoikeuksissa, jotka kamppailevat jaksamisensa rajoilla, ole 
varaa. 
 
Vielä ehdotettu esteellisyyssäännös olisi omiaan voimassaolevan 
OK 5:26 tulkinnan muutoksen kautta supistamaan säännöksen 
käyttöalaa3, koska ehdotettu säännös voisi vaikuttaa OK 5:26 
säännöksen esteellisyystulkintaan: ehdotuksen perusteluissa on 
sovittelijan esteellisyyttä perusteltu nimenomaan sillä, että tämä on 
käynyt asianosaisten kesken erillisneuvotteluja. Nykyisin merkittävä 
osa tuomareista käy asianosaisten suostuksella erillisneuvotteluja, 
minkä on havaittu suuresti edistävän sovintojen syntymistä jo vireillä 
olevissa asioissa. Jos tämän tehokkaan keinon käyttäminen 
estetään, se on omiaan vähentämään sovintojen syntymistä 
vireilläolevissa asioissa. 
 

Toisaalta on myönnettävä, että jossain yksittäistapauksessa sovittelu 
voisi vähentää uskoa tuomioistuimen puolueettomuuteen. Näin ei ole 
kuitenkaan kaikissa eikä edes valtaosassa tapauksista. Kysymys on 
hyvin pitkälle tuomarin ammattitaidosta: jo nykyisen on 
menestyksellä käytetty lähes kaikkia ehdotettuja menetelmiä -
puhuttelua erikseen suositellaan oikeuskirjallisuudessa - ilman että 
sen olisi katsottu vaarantaneen tuomarin puolueettomuutta tai 
estäneen asian käsittelyä yhden tuomarin kokoonpanossa. Sen 
vuoksi puoluettomuuden vaarantuminen tulisi jättää viimekädessä 
asianosaisten arvioitavaksi. 

Edellä olevan perusteilla Käräjäoikeustuomarit r.y. esittää 
harkittavaksi, että vireillä olevassa asiassa sovittelun suorittanut 
tuomari voisi tuomarina jatkaa asian käsittelyä, mikäli asianosaiset 
siihen suostuvat. Jos OK 5:26 mukaisen menettelyn integroiminen 
haluttaisiin tehdä tyylipuhtaasti, ehdotetussa laissa tulisi säätää 
ainoastaan tuomioistuinsovittelusta asioissa, jotka eivät ole 
tuomioistuimessa vireillä, ja tehdä vireillä olevien asioiden osalta 
viittaussäännös noudattamisesta soveltuvin osin, vaikkapa OK 
5:26:een. 
 
Joka tapauksessa OK 5:26 tulisi säätää viittaus, jonka mukaan 
tuollaisessa sovinnon edistämisessä voidaan asianosaisten 
suostumuksella käyttää riita-asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain mukaisia menettelytapoja/ neuvotella 
osapuolen kanssa toisen osapuolen läsnäolematta ilman, että 
valmisteleva tuomari tuolloin tulisi esteelliseksi ratkaisevaan 
asiaa. Vähintään asia tulisi selkeästi kirjoittaa lakivaliokunnan 
mietinnön perusteluihin. 

 

Luottamuksellisuus     Sovittelun      onnistuminen      edellyttää sovittelutoiminnan 

3 ) Tämä näkymysero on jo tullut esille OM:n 23.-24.9.2004 järjestämän tuomioistuimen 
sovintomenettelyä koskevan ensimmäisen seminaarin laamanni Teuri Brunilan ja laamanni Juhani 
Hirvosen pitämistä alustuksista ja muista puheenvuoroista. 
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luottamuksellisuutta, joka edellyttää mahdollisuutta sovittelun 
toimittamisesta yleisön läsnäolematta sekä mahdollisuutta neuvotella 
osapuolten kesken erikseen. Näin on käytäntönä myös 
vertailuaineistossa esitetyssä länsi-euroopan maissa. Sovittelussa ei 
ole kysymys varsinaisesta oikeudenkäynnissä. Joka tapauksessa 
oikeudenkäynninkin julkisuudesta voidaan poiketa, jos julkisuus 
vahingoittaisi oikeudenhoidon tavoitteita niinkuin se tässä 
tapauksessa tekisi. Ehdotuksen mukaan julkisuus on kuitenkin 
pääsääntö. Sen vuoksi ehdotuksen 12 § on perusteltu. 

 
 

Muutoksenhaku Käräjäoikeustuomarit r.y. esittää harkittavaksi, ettei myöskään 
sovittelua koskevaan pyyntöön asiassa, joka ei ole vireillä 
tuomioistuimessa, saisi hakea muutosta. Sovittelun epäämiseen 
liittyy niin paljon harkinnanvaraisia sopivuuteen ja 
tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä elementtejä, ettei muutoksenhaku 
hovioikeuteen olisi perusteltua. Lisäksi muutoksenhakuoikeus olisi 
epäjohdonmukaista, kun vastaavaan ratkaisuun jo vireillä olevassa 
asiassa ei saisi hakea muutosta. 
 

Ehdotuksessa esitetään nykyisen OK 20:5 ns. sovinnon selittämistä 
koskevan säännöksen kumoamista ja sen korvaamista normaalilla 
muutoksenhaulla. Säännös on kuitenkin huolimatta sinänsä 
vanhasta iästään toiminut erinomaisesti: muutoksenhakutarvetta 
vahvistettuihin sovintoihin on erittäin vähän. Kun sellaista 
poikkeuksellisesti - esim. asianosaisten itsensä laatimissa 
epäselvissä sopimuksissa - ilmenee, se lähes aina ilmenee 
huomattavan pitkän ajan päästä.4 Tällöin on ollut perusteltua, että 
asia on palannut sovinnon vahvistaneelle tuomarille, joka on voinut 
menellä asiassa niinkuin sen laatu vaatii. 

4) Ks Rovaniemen hovioikeuden päätös 28.11.2002/762 Dnro H 02/151 
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Toisaalta on psykologisesti ollut sovintoa edistävää, että sovinto on 
heti voitu vahvistaa ja sitä koskeva toimituskirja lainvoimaisena antaa 
asianosaisille heti istunnon jälkeen. Tämä konkretisoi asianosaisille 
sovinnon edun sen päättäessä riidan heti vuosikausien prosessin 
sijasta. 

 
 

Koulutus ja Käräjäoikeustuomarit r.y. edellyttää, että sovittelua suorittaville tuo- 
materiaali marikunnalle  järjestetään   asianmukaista   koulutusta käyttäen 

tarvittaessa hyväksi ulkomaista asiantuntemusta; Suomen 
asianajajaliiton omille sovittelijoilleen käyttämä koulutus on tiettävästi 
hyvin laadukasta. Lisäksi sovittelijoille tulisi laatia käsikirja ja muuta 
materiaalia. 

 
Resurssit Käräjäoikeustuomarit r.y. ehdottomasti yhtyy siihen ehdotuksen 

osaan, että mikäli sovittelupalveluille on runsaasti kysyntää, on siihen 
kohdennettava riittävät henkilöstöresurssit. Tilannetta on 
ehdottomasti seurattava. 
 
 

Yhdistyksellä ei ole asiasta muita huomautuksia ehdotuksesta. 
 
 

Säännösehdotus 
 
OK 5:26 uusi 3 momentti 

 
Asianosaisten suostumuksella tuomioistuin voi sovinnon 
edistämiseksi neuvotella osapuolen kanssa muiden osapuolten 
läsnäolematta / käyttää riita-asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain ( / ) mukaisia menettelytapoja 
sen jäsenten tulematta esteelliseksi ratkaisemaan asiaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 
 
RHO:n päätös 28.11.2002/762 
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Motto: "Ylempi oikeus ei muuta alemman oikeuden 
ratkaisuja ilman todellista syytä. Se ei ole mikään 
hiuksen-halkoja, jonka tehtävänä on 
"bessermachen", vaan ainoastaan valvoa, että 
alemmat asteet eivät oleellisella tavalla riko 
oikeudenhoidon tärkeimpiä periaatteita." 

Petersen-Soukka, "Englannin oikeuslaitos " 

Tämä kirjoitus tarkastelee hovioikeusmenettelyn ja alioikeusmenettelyn 
keskinäisen suhteen vaikutusta erityisesti näyttöratkaisua koskevan 
oikeudenkäyntiaineiston muodostumisen osalta sinä murrosai-kana, 
jonka muodostaa perinteisen ali-ja hovioikeusmenettelyn muuttuminen 
pääosin suulliseksi menettelyksi tekijän tähänastisen virkauran aikana 
vuodesta 1985 alkaen. 
 
 

Perinteinen hovioikeusmenettely (kirjallinen menettely) 
 

Kirjoittajan tullessa Rovaniemen hovioikeuden palvelukseen ylimää-
räiseksi viskaaliksi hovioikeusmenettely oli kirjallista suullisen kasit-
telyn muodostaessa harvinaisen, joskus vastentahtoisenakin koetun 
poikkeuksen.' Tätä ei kuitenkaan koettu ongelmaksi, koska alioikeudet 
noudattivat niin sanottua suullis-pöytäkirjallista menettelyä, jossa 
asianosaisten suulliset lausumat kirjattiin alioikeuden pöytäkirjaan, joka 
periaatteessa oli alioikeuden ratkaisun oikeudenkäyntiaineisto.2 

Alioikeuden tuomioissa - joita silloin kutsuttiin päätöksiksi - tämä 
heijastui lyhyytenä, koska oikeudenkäyntiaineisto jo ilmeni pöytäkir-
jasta, jonka osa tuomio oli, tuomiossa enintään viitattiin tiettyyn todis-
telukeinoon, jonka perusteella syyksiluettu menettely tai kanneperusteet 
katsottiin selvitetyiksi. 

Tämän menettelyn eräs etu oli kuitenkin oikeudenkäyntikulujen 
pieni määrä, erityisesti suhteessa alioikeuskuluihin. Toinen etu oli se, 
että hovioikeus tutki alioikeuden käytettävissä olevan oikeudenkäynti-
aineiston valossa ratkaisun oikeellisuuden. 

Hovioikeusmenettelylle oli tuolloin luonteenomaista ylen perus-
teellinen viran puolesta tapahtuva alioikeusratkaisun ja sen perusteena 
olevien seikkojen oikeellisuuden tarkastaminen, niin sanottu "kollaa-
minen", jossa asianosaiset saivat oikeussuojaa huomattavasti yli sen 
mihin he muutoksenhakemuksissaan olivat huomanneet vedotakaan.3 

Usein tällöin havaitut pienehköt virheet - esimerkiksi laskuvirheet 
valtion varoista maksetuissa korvauksissa - eivät johtaneet sen kum-
mempiin toimenpiteisiin, jolloin voidaan kysyä, olisiko niitä alun-
perinkään tullut tutkia. 
 
 

Perinteinen alioikeusmenettely 
(suullis-pöytäkirjallinen menettely) 
 

Tullessani Muhoksen tuomiokunnan käräjätuomariksi alioikeusme-
nettely oli edelleen edellä kuvattua suullis-pöytäkirjallista menettelyä. 
Sanelukoneiden käyttö teki kuitenkin mahdolliseksi pöytäkirjan sane-
lemisen suoraan istunnossa, mikä lisäsi suuresti suullisen todistelun 
kirjaamisen tarkkuutta, kun kertomus kirjattiin lähes lause lauseelta ja 
todistaja saattoi itse kuulla, miten hänen kertomuksensa oli ymmärretty. 
Tämä tietenkin hiukan pidensi istunnon kestoa, mitä on kuitenkin 
pidettävä sivuseikkana edellä kerrotun tarkkuuden paranemisen 
aikaansaaman aineellisen totuuden edistämiseen verrattuna. Menetelmä 

Eero Yrttiaho 
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oli omiaan parantamaan myös prosessinjohtoa. Kun tuomari 
joutui sanelemaan kertomuksen, puuttuminen sopimattomiin 
ja toistaviin kysymyksiin tapahtui kuin itsestään. 

Äänityslaitteiden tulon myötä todistelua alettiin äänittää ja 
purkaa suorasanaisesti toimistohenkilökunnan toimesta. Tämä 
nopeutti istunnon kulkua ja lisäsi tarkkuutta entuudestaan: nyt 
niin jutun ratkaisevalla tuomarilla, asianosaisten asiamiehillä 
kuin hovioikeudellakin oli käytettävissään todistajan 
sanatarkka kertomus. Lisäksi tuomari saattoi keskittyä 
seuraamaan todistajan käyttäytymistä, ilmeitä ja eleitä. 

Kun oikeusministeriön järjestämien 
prosessinjohtoseminaarien vaikutuksesta oli tullut tavaksi 
pyytää vastaajilta etukäteen kirjallinen vastaus, oli 1990-luvun 
alussa jo voimassa kolmen käsittelyn lähes ideaaliprosessi: 
ensikäsittely oli haastehakemukseen ja kirjalliseen 
vastaukseen perustuva valmisteluntyyppinen istunto, toinen 
istunto kutakuinkin keskitetty suullisen todistelun 
vastaanottotilaisuus ja kolmas istunto tuomion 
julistamistilaisuus, johon oli etukäteen toimitettu kirjalliset 
loppulausunnot, joita ja tuomiota tehtäessä käytettävissä olivat 
olleet todistajien sanatarkat kertomukset. 

Tuohon aikaan tuomio pyrittiin laatimaan jo nykyisellä 
kanteen ja vastauksen selostavalla tyylillä, joskin se 
muodollisesti oli pöytäkirjan osa. Pöytäkirjan suorasanainen 
todistajankertomus muutettiin tuossa epäsuoraksi tulkinnaksi 
siitä, mitä todistaja tuomioistuimen käsityksen mukaan oli 
kertonut. Tuolloin hovioikeus kuitenkin pystyi pöytäkirjan 
aukipuretusta kertomuksesta tarkistamaan, että tuo tulkinta oli 
oikeaan osunut. 
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Hovioikeusuudistusta on perusteltu sillä, että hovioikeudella tulee 
olla yhtä luotettavat mahdollisuudet näytön arviointiin kuin alioikeudella, 
mistä syystä hovioikeuden näytönarviointitilanteissa tulisi toimittaa itse 
suullinen käsittely. Voidaan kuitenkin kysyä, onko tuollainen näytön 
uudelleen vastaanottaminen enää muutoksenhakua vai onko kyseessä 
kokonaan toinen oikeudenkäynti samassa asiassa vastoin ne bis in idem -
periaatetta. Olisin taipuvainen ajattelemaan, että ne tilanteet, joissa 
näytön arviointi lopulta perustuu sellaiseen todistajan käyttäytymisestä 
saatavaan kokonaisvaikutelmaan, jota ei voida palauttaa tämän tilaan tai 
havainnontekomahdollisuuksiin (suhde asianosaiseen, päihtymys, 
havainto-olosuhteet tai -mahdollisuudet) ja lyhyesti mainita tuo seikka 
tuomiossa, ovat äärimmäisen harvinaisia. Voidaan jopa kysyä, onko 
oikein perustella näyttöratkaisua tuollaisella kokonaisvaltaisella 
vaikutelmalla vai tulisiko ratkaisu tuolloin perustaa todistajien 
kertomuksen sisältöön tai ristiriitaisen näytön tilanteissa 
todistustaakkasääntöön.4 

Kaikkein parasta tuossa järjestelmässä oli, että se oli erittäin edul-
linen: tuollaisen kolmen käsittelyn jutun oikeudenkäyntikulut olivat noin 
vähän yli 10 000 silloisen markan tietämissä5 ja hovioikeuskulut murto-
osan tästä.6 

 
 

Alioikeusuudistus (suullinen menettely) 
 

Alioikeusuudistuksessa toteutettu siirtyminen suulliseen menettelyyn oli 
edellä kerrottuun menettelyyn verrattuna selvää taaksepäin menoa: 
tuomari joutuu istunnossa kynällä pitämään muistiinpanoja voidakseen 
muistaa todistelun yksityiskohdat7 ja kyetäkseen tarpeellisilta osin 
kirjaamaan ne tuomioon.8 Tuomarin mahdollisuus seurata todistajan 
käyttäytymistä ja puuttua asiamiesten sopimattomaan kuulustelutapaan 
vähentyivät huomattavasti. 

Eräs alioikeusuudistuksen epätoivottavampia sivuvaikutuksia oli 
oikeudenkäyntikulujen määrän räjähdysmäinen kasvu.9 Tämä on yllät-
tävää, koska periaatteessa vanhaan menettelyyn verrattuna sama asia-
miehen työmäärä vain tehtiin etupainotteisesti. 
 
 

Perinteinen hovioikeusmenettely suullisen 
alioikeusmenettelyn aikana 
 

Hovioikeuden kannalta alioikeusuudistus merkitsi periaatteellista uu-
distusta, jonka merkitystä ei kaikilta osin välttämättä tiedostettu: ai-
kaisemmin ali- ja hovioikeudella oli lähtökohtaisesti sama oikeuden-
käyntiaineisto eli alioikeuden pöytäkirja. Uudistuksen myötä alioikeuden 
oikeudenkäyntiaineisto oli pääkäsittelyssä välittömästi ja suullisesti 
esitetty. Vaikka tämä pyrittiin enemmän tai vähemmän kirjaamaan 
tuomioon, tuomiolla ei lähtökohtaisesti ollut samaa merkitystä kuin 
entisen menettelyn pöytäkirjalla. Se oli ainoastaan tuomioistuimen 
tulkinta saamistaan välittömistä havainnoista. Suullinen todistelu sinänsä 
äänitettiin, mutta hovioikeudet tiettävästi eivät ainakaan laajassa mitassa 
säännönmukaisesti kuunnelleet noita äänitteitä. 

Näin ollen olisi voinut luulla, että ilman nimenomaista hovioikeus-
uudistustakin hovioikeudet olisivat näytönarviointitilanteissa oma-

aloitteisesti suullisen ja välittömän alioikeusmenettelyn pakottamina 
siirtyneet toimittamaan suullisen käsittelyn.'0 

 
 

Hovioikeusmenettelyuudistus (suullinen hovioikeusmenettely) 
 
Johdonmukaisena tuloksena alioikeusuudistuksesta oli myös hovioi-
keusmenettelyn muuttaminen näytönarviointitilanteissa suulliseksi ja 
välittömäksi.11 Tämän omaksuminen ei suurissa hovioikeuksissa toteu 
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tunut täysin kivuttomasti.12 Tämä uudistus oli edellä mainituista syistä 
periaatteessa välttämätön. 

Uudistuksella oli kuitenkin kaksi varjopuolta: suullinen pääkäsittely 
hovioikeudessa tietyllä tavalla nonsaleeraa alioikeuskäsittelyn ja tekee 
siitä hovioikeuskäsittelyn tarpeettoman esinäytöksen. Toinen vielä 
vakavampi ongelma on, että se nostaa oikeudenkäyntikulujen määrän 
hovioikeudessa samalle tasolle kuin alioikeudessa nostaen 
kokonaiskulutason koko menettelyssä varsinkin riita-asioissa sietämät-
tömälle tasolle.13 Tämä uhkaa mielestäni jo access to justice -periaatteen 
toteutumista. Tätä voidaankin pitää eräänä syynä siihen, että yleisissä 
tuomioistuimissa käsiteltyjen riita-asioiden määrä on jatkuvasti 
vähentynyt. 

Ulkopuolisen silmin tarkasteltuna voisi ajatella, että ratkaiseva syy 
hovioikeuskulujen nousuun on se, että riita-asiat eivät hovioikeudessa 
näyttöaineistoltaan supistu käräjäoikeusvaiheeseen verrattuna, vaan 
hovioikeuden pääkäsittelyssä esitetään näyttö samassa laajuudessa kuin 
käräjäoikeudessa ja pääkäsittelyn kestokin on vähintään sama. Voisi 
kuvitella, että kokeneet asiamiehet näytön kertaalleen kuultuaan voisivat 
pitää joitakin vähemmän keskeisiä riitaisia tosiseikkoja jo 
hovioikeusvaiheessa riidattomina, mikä auttaisi keskittymään jutun 
keskeisiin riitakysymyksiin. Nykykäytäntöön puolestaan voisi olla 
yhtenä syynä se, että valmisteluistuntojen toimittaminen näyttää hovi-
oikeudessa olevan verraten harvinaista, vaikka valmistelussa noudatetaan 
soveltuvin osin samoja säännöksiä kuin valmistelussa käräjäoi-keudessa 
(OK 26:7 laissa 6.3.1998/165).14 Käräjäoikeusvaiheessa juuri suullisen 
valmistelun istunnossa puheenjohtajan aktiivisella prosessin-johdolla 
kyetään saamaan suuri joukko jutun tosiseikastosta riidattomaksi sekä 
tarpeetonta tai liian laajaa todistelua karsituksi. 
Toinen hovioikeusmenettelyuudistus (seulontamenettely) 
 
Tietynlaisena lainsäätäjän reagointina edellä mainittuihin ongeln on 
nähtävä seulontamenettelyn käyttöönottoa hovioikeuksissa. S pyritään 
mahdollistamaan suullisen pääkäsittelyn pitämättä j ättämi eräissä 
selvissä, myös näyttöä koskevissa tilanteissa. Ongelme kuitenkin saattaa 
osoittautua eduskunnan lakivaliokunnan OK luvun 2§:n 1. kohdan 
muuttama sisältö, joka ainakin sanamuo< mukaan sovellettuna näyttäisi 
varsin kategorisesti estävän seuloi ratkaisun tekemisen tilanteissa, joissa 
kysymys on todistelun usko vuuden arvioimisesta.15 Nähtäväksi jää, 
miten säännöstä tullaan tuo kysymyksessä soveltamaan ylempien 
oikeuksien oikeuskäytännön Edelleen ongelmaksi jää, minkä 
oikeudenkäyntiaineiston valossa ns töä koskeva seulontaratkaisu 
voitaisiin tehdä. Onkin esitetty epäilj että seulontamenettely voisi lisätä 
paineita todistelun tarkempaan 1 jäämiseen käräjäoikeuden tuomioon.16 

 
 

Hovioikeusmenettelyn tulevia haasteita17 

 
Keskeisimpiä kysymyksiä hovioikeusmenettelyssä tulevaisuudessa se, 
että lainsäätäjän tulisi syvällisemmin pohtia koko muutoksenhal 
järjestelmän syvintä olemusta. Yhden ainoan oikean ratkaisun -mal 
hylkäämisestä oikeustieteessä seuraa johdonmukaisesti se ajatus, e eri 
tuomarit ja eri tuomioistuimet voivat samassa oikeus- ja näyt 
kysymyksessä päätyä oikeutetusti harkintavaltaansa käyttäen eril seen 
ratkaisuun. Jos näin on, herää kysymys, tulisiko rajoituksetta o 
mahdollista, että sama kysymys käsitellään kaksi eri kertaa, vai Uj siko 
muutoksenhakumenettelyn olla kontrollia, jossa ainoastaan Uit taan, 
onko alempi aste pysynyt harkintavaltansa rajoissa. Voisi a telia, että 
laissa nimenomaisesti säädettäisiin, millä edellytykse hovioikeus voi 
muuttaa käräjäoikeuden päätöstä.18 Samoin painop tettä 
käräjäoikeuden suuntaan lisäisi säännös, ionka mukaan mimfr 
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senhakijalla olisi aina todistustaakka siitä, että käräjäoikeuden päätöksen 
muuttamiseen olisi syytä. 

Samoin voidaan saattaa kyseenalaiseksi, voidaanko välittömän ja 
suullisen käsittelyn järjestelmässä näyttöön koskaan hakea muutosta vai 
onko kyse aina uudesta näytön vastaanottamisesta eri kokoonpanossa, 
jossa jokainen toistokerta huonontaa kertomuksen luotettavuutta.19 Näin 
ollen olisi parasta, että todistelu otettaisiin vastaan ainoastaan yhden 
kerran riittävän päteväksi katsotussa kokoonpanossa.20 Tuolloin 
pääsäännöksi voitaisiin asettaa, että käräjäoikeuden näyttöratkaisuun ei 
tulisi voida hakea muutosta. Poikkeuksen voisivat muodostaa 
karkeahkot, yleensä menettelyyn liittyvät virheet, jotka oikaistaisiin 
jutun palauttamisella. 

Tuollaisessajärjestelmässä hovioikeudet voisivat keskittyä oikeu-
denkäyntimenettelyr sianmukaisuuden valvontaan sekä oikeuskysy-
mysten ratkaisemiseen.21 Tämän sivutuotteena asianajon painopistettä 
niin ali- kuin hovioikeusvaiheessakin saataisiin siirretyksi jutun oikeu-
delliseen puoleen epäselvien faktojen vatvomisen sijasta. 

Myös hovioikeuden työtapojen kehittämistä vastaamaan suullista 
menettelyä tulisi pohtia. Suullisen valmistelun toimittaminen riita-asi-
oissa tulisi olla pääsääntö, ja valmistelusta vastaavan jäsenen roolin ja 
vastuun valmisteluvaiheessa tulisi korostua: tällä tulisi olla todellinen 
prosessin herruus, jossa aktiivisella prosessinjohdolla riita-asioissa py-
ritään sitkeästi saamaan osa alioikeusvaiheen riitakysymyksistä riidat-
tomiksi ja karsimaan tarpeetonta todistelua.22 Myös sovinnon mahdol-
lisuus tulisi vielä kerran selvittää.23 Hovioikeuden tuomion julistamista 
lyhyessä muodossa heti pääkäsittelyn jälkeen tulisi lisätä.24 

Vielä tulisi ratkaisukokoonpanoja kehittää edelleen. Yhden (vaki-
naisen) hovioikeuden jäsenen toimivaltaa voisi vielä varovaisesti lisätä.25 
Vastaavasti sellaisissa riita-asioissa, joissa käräjäoikeudessa on ollut 
kolmen tuomarin kokoonpano, voitaisiin edellyttää hovioikeudessa 
käsiteltävän pääsääntöisesti vähintään kolmen vakinaisen jäsenen 
kokoonpanossa.26 

Viitteet 
1 Ks. silloinen OK 26:8 (31.8.1978/661). Siitä esim. Stählberg, Kaarlo, Juhlaju! kaisu 
Aarne Nuorvala 1912-18/4-1982 / toim. Toivo Holopainen-Pekka Hallberg Mikael 
Hiden. - Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys s. 246-254. 

2 Ongelman järjestelmän kannalta muodostivat heti istunnossa julistetut ratkaisu koska 
niiden osalta ratkaisun perusteena oleva oikeudenkäyntiaineisto tosiasia! lisesti oli 
asianosaisten välittömät suulliset lausumat, koska pöytäkirja laadittii vasta jälkikäteen, 
mutta tästä ei käytännön lainkäytössä järjestelmän voimas saoloaikana tehty 
periaatteellista ongelmaa. Tosin alioikeuden ratkaisu saatte muuttua hovioikeudessa, jos 
alioikeuden puheenjohtaja ei kyennyt jälkeenpäi pukemaan välittömiä vaikutelmiaan 
riittävän täsmällisiksi pöytäkirjamerkinnöiks Tässä suhteessa puheenjohtajien taustalla 
(aikaisempaa hovioikeuspalvelua vai e saattoi olla merkitystä. 

3 Syynä tähän vuosisataiseen revisorimentatiteettiin lienee ollut se, että yhten syynä 
hovioikeuksien perustamiseen 1600-luvun alussa oli tarve valvoa alioikeul sien 
tuomarintehtäviä aatelisten kihlakunnantuomarien sijasta käytännössä hoiti vien 
iainlukijoiden epäyhtenäistä ja jopa väärinkäytöksille altista lainkäyttöä. K Turun 
hovioikeus 1623 31/10 1973 - Yrjö Blomstedt, "Kuninkaallisen Majesteeti Oikeus 
Suomessa" s. 31-165 ja "Laamannin-ja kihlakunnantuomarienvirkoje läänittäminen ja 
hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla" (Helsinki 1958) sek Jukka Kemppinen; "Tätä 
kaikki asianomaiset noudattakoot: korkein oikeus, ihmis* ja yhteiskunta 1918-1990" s. 
257. Tuomarimentaliteetista yleisemmin ks. Eer Yrttiaho, "Tuomarimentaliteetti ja 
kansan oikeustaju: oikeudenkäytön representa; tiot suomalaisessa kaunokirjallisuudessa 
ja mediassa käytävässä oikeudenmuka suuskeskustelussa", 2000. 

4 Todistajanpsykologiaa koskevassa kirjallisuudessa on korostettu, ettei todistajc omasta 
ilmoituksesta havaintojensa varmuudesta voida vetää johtopäätöksiä tämj kertomuksen 
luotettavuudesta. Tästä on johdonmukaisesti seuraavaa askel katso että myöskään 
todistajan sanattomasta kehonkielestä - milloin sitä ei voida kytki edellä mainittuihin 
objektiivisiin seikkoihin - ei tulisi vetää tuollaisia johtopa töksiä. Ryhtymällä sanattoman 
viestinnän arvioijaksi tuomari helposti ottaajumak - tai teatterikorkeakoulun professorin - 
roolin. Eikö juridisempi lähestymistä] olisi antaa todistajankertomukselle - jota ei em. 

objektiivisilla seikoilla ole saatet epäuskottavaksi - sen sanamuodon mukainen arvo. 
Vrt. kuitenkin viralliseni näkemys: Mika Huovila, "Periaatteet ja perustelut" s. 234-236. 
5 Esim. Muhoksen KO 13.3.1991 /119, jossa kantajan oikeudenkäyntikulut 10 539,< mk, 
25.9.1991/411, jossa kantajan oikeudenkäyntikulut 15 610 mk, 30.11.199 535, jossa 
kantajan oikeudenkäyntikulut 13 290,80 mk ja 8.7.1993/277, jos kantajan 
oikeudenkäyntikulut 11 672 mk. 
6 Esim. RHO 6.10.1992/1092 (ei-syytä) 1 500 mk, 28.4.1993/488 (muutettu kan 
hyväksyen). Hovioikeuskulujen osuus samoin 1 500 mk. 
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Oikeuskirjallisuudessa {Huovila emt. s. 217-219) on lausuttu jopa käsitys, että 
muistiinpanojen käyttäminen sinänsä olisi vastoin välittömyysperiaatetta. Herää 
kuitenkin kysymys, miten laajahkossa rikos- tai riita-asiassa on mahdollista näyttöä 
vastaanotettaessa heti lause lauseelta havaita, onko yksityiskohta merkittävä, ja säilyttää 
nuo yksityiskohdat muistissa. 
i RHO oli ratkaisussaan katsonut 7.10.1994/1199 (julkaistu FINLEXm FHOT-
tietokannassa nrolla 1994:1), ettei tuomiota voitu ristiriitaisan näytön tilanteessa 
perustella viittaamalla lyhyesti todistuskeinoon sitä lainkaan selostamatta. Hovi-aikeuden 
vähemmistö olisi kuunnellut äänitteet. 

' Oulun KO 14. osasto 22.11.1994/10600, jossa kantajan kulut 43 308,28 mk, Dulun KO 
14.osasto 25.10.1994/8960, jossa kantajan kulut 48 429,36 mk ja Oulun fCO 14.osasto 
16.5.1995/4943, jossa kantajan kulut 42 264,10 mk. Yleisemmällä .asolla ks. Ervasti, 
"Oikeudenkäyntikulut uudessa alioikeusmenettelyssä: tutkimus ilioikeuksien 
käytännöstä". 
0 Toinen vaihtoehto olisi ollut saattaa käräjäoikeuden äänitteet kirjalliseen nuotoon. 
Tämän murrosvaiheen (suullinen KO-kirjallinen HO-prosessi) tutkimus >lisi yhden 
opintonäytetyön arvoinen. 

1 OK 25:15 (6.3.1998/165); sen tulkinnasta ks. Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 /uotta: 
27.10.1999 s. 181-194-Lappalainen "Milloin hovioikeudessa on kysymys 
cäräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta?: OK >6:15,l:n 
tulkintaa". 

2 Ks. esim. KKO 1999:82, 2000:2, 2000:5 ja 2000:57. 

3 Esim. RHO 14.9.2001/520, jossa HO velvoitti kiinteistön kosteusvauriota koskensa 
jutussa siellä hävinneen osapuolen korvaamaan vastapuolen alioikeuskulut 18 327,78 
mk:lla ja hovioikeuskulut 49 804 mk:lla. Herää kysymys, uskaltaako ationaalisesti 
toimiva yksityishenkilö pyytää itselleen oikeutta, jos sen riskinä on 'astuu keskituloisen 
nettovuosipalkan suuruisista oikeudenkäyntikuluista. 

* Voiko tähän puolestaan olla syynä se, ettei hovioikeuden jäseniksi ole hakeutunut 
iittävästi käräjäoikeusuudistuksen ajalta alioikeuskokemusta omaavia henkilöitä. 'Täyttää 
siltä, etteivät tuomarien nimitysjärjestelmää uudistettaessa esitetyt tavoit-eet 
monipuolisesta urasta ja kierrosta eri oikeusasteissa ole ainakaan koko valta-ainnassa 
toteutuneet. 

5 Ks. Virolainen DL 2003 s. 970-972. 

5 Huovila emt. s. 398. 

7 Ajatuksia tähän jaksoon on antanut Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean nietintö 
(2003:3) s. 408-413. 
18 Esimerkiksi sinänsä paikoin vanhentunut Petersen-Soukka, "Englannin oikeus- 
laitos" s. 305 toteaa ylioikeudesta: "Ennen kuin päätöstä muutetaan, täytyy olla 

kysymyksessä 1) oikeuskysymyksen väärä ratkaisu (a wrong decision of a question 
of law), 2) jollakin muulla perusteella on annettu väärä tuomio (a miscarriage of 
justice), 3) valamiesten päätöksen ilmeinen kohtuuttomuus (unreasonable). Ran- 
gaistusta muutetaan vain siinä tapauksessa, että se on ylen ankara (excessive) ja 
poikkeaa vahvistetuista periaatteista." HON Ritva Supposen raportista virkamies- 
vaihdosta Isoon-Britanniaan 4.6.-27.7.2001 s. 17-21 voidaan havaita, että järjes- 
telmän perusteet eivät ole muuttuneet. 

19 Todistajanpsykologiset näkökohdat (Pekka Santtilan luennot Pohjois-Suomen 
tuomarikoulussa) puhuvat tällaista menettelyä vastaan: ihmismuisti ei ole video- 
tallenne, jota voidaan toistaa virheettömästi, vaan kaleidoskooppikuva, jossa jokai- 
nen toistokerta - ja niihin liittyvät keskustelut havainnoista - muokkaa ker- 
tomuksen sisältöä johonkin suuntaan. Siksi henkilönäyttö tulisi ottaa vastaan vain 
yhden kerran ja tästä syystä riittävän päteväksi katsotussa kokoonpanossa. 

20 Tämä edellyttäisi käräjäoikeuksissa vahvennettujen kokoonpanojen säännön- 
mukaista käyttämistä. Mikäli tuomioistuimen resursseja ei haluta tällöin lisätä, olisi 
näyttöä koskevan muutoksenhakukiellon avulla lisäresursseja saatavissa hovi- 
oikeuksista. Toinen vaihtoehto olisi siirtyä kahden ensiasteen oikeuden järjes- 
telmään (= HO toimisi ensiasteena vaativimmissa jutuissa), mutta tällöin ongel- 
maksi nousisi muutoksenhaku tällaisissa asioissa, koska KKO:n roolia ei olisi 
mielekästä muuttaa. Kolmas vaihtoehto olisi palata järjestelmään, jossa muu- 
toksenhaku näyttöön toteutettaisiin käräjäoikeuden tallenteiden (esimerkiksi kirjoi- 
tettuun muotoon saatettujen nauhojen) avulla. Tuleva digitaalinen tallennustek- 
niikka voisi tässä suhteessa olla avuksi: järjestelmässä haettu paikka olisi helppo 
löytää - asiamiesten voisi edellyttää ilmoittavan sen hovioikeudelle - ja miellyttävä 
seurata. Lisäksi tuolloin HO palaisi tutkimaan sitä aineistoa, jonka valossa KO on 
jutun ratkaissut. 

21 Tuolloin myös paljon keskustelua aiheuttanut esittelijäjärjestelmän tarve 
voitaisiin arvioida uudelleen. Esittelijäjärjestelmä tulisi nähdä Suomen tuo- 
mioistuinjärjestelmän erityisenä voimavarana (nuoret ja työkykyiset tekevät työtä 
pienemmällä palkalla pätevöityen ratkaisuehdotuksia tekemällä tuomarinvirkaan) 
eikä "kummajaisena", josta ulkomaita häpeillen tulisi kiireellisesti luopua. Jos 
Suomessa osataan tehdä ainutlaatuisia matkapuhelimia vientiin, voisi ajatella, että 
myös momioistuinjärjestelmämme ratkaisuja pitäisi rohkeasti viedä muualle. Jos 
ulkomaita välttämättä pitää matkia, esittelijäjärjestelmää voisi kehittää Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamiehen työn suuntaan. Henkilökohtaisesti olen 
kokenut riittävän pitkän viskaalipalvelun parhaana mahdollisena koulutuksena kä- 
räjätuomarin tehtäviin. 

22 Eräänä syynä tällaisen aktiivisen prosessinjohdon karttamiseen voi olla hovi- 
oikeuden korostetun kollegiaalinen luonne, jonka varjopuolena on yksittäisen 
jäsenen haluttomuus tehdä ratkaisuja ja käyttää prosessinjohtovaltaa, joka sitoisi 
muiden jäsenien käsiä prosessin myöhemmässä vaiheessa. Tätä ongelmaa korostaa 
se, että kollegion puheenjohtaja on säännönmukaisesti eri henkilö kuin valmiste- 
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lusta vastaava jäsen. Aktiivisempi rooli edellyttäisi tiettyä hovioikeuskulttuurin muutosta 
ja muiden kollegion jäsenten aktiivista tukea. 

23 Näkisin jopa, että valmistelun puheenjohtajalla tulisi selvinä pitämissään tapa- 
uksissa olla rohkeutta kiinnittää asianosaisten huomiota siihen, että jos näyttö on 
oleellisesti samansisältöinen, kuin hyvin kirjoitetusta käräjäoikeuden tuomiosta 
ilmenee, ei ole aihetta uskoa, että ratkaisu muuttuu hovioikeudessa. Samoin tulisi 
kiinnittää huomiota siihen, mikäli käräjäoikeuden ratkaisu täysin selvästi vastaa 
oikeuskirjallisuuden ja -käytännön vakiintunutta linjaa. Tuolloin asianmukaisen 
ammatillisen suhtautumisen omaavalta asiamieheltä puolestaan voitaisiin edellyttää 
vakavaa pohdintaa siitä, onko valituksen perilleajamiseen sittenkään riittäviä perus- 
teita. 

Ennakkopäätöksiin perustuvien oikeusjärjestelmien suurin vahvuus on mielestäni 
siinä, että jokainen uusi juttu täytyy nimenomaisesti kytkeä aikaisempiin juttuihin ja 
niissä omaksuttuihin tulkintalinjoihin. Tuollaisessa järjestelmässä lainoppinut avustaja ei 
voi vain tyytyä vatvomaan yksityisen jutun faktoja ja toivomaan päämiehensä "eduksi", 
että tällä kertaa tuomioistuin ratkaisisikin jutun hänen edukseen vastoin jo kauan sitten 
omaksuttua tulkintalinjaa. 



 

24 Yksi pohtimisen arvoinen asia hovioikeusmenettelyssä olisi niin sanottu 
tuomioehdotusmenettelyn (ks. Laukkanen-Liljenfeldt," Vaihtoehtoisista riidanrat- 
kaisumalleista erityisesti silmällä pitäen tanskalaista tuomioehdotusta". DL 1998:6 
s. 947-958) käyttöönotto riita-asioissa yhteistyössä asianajajakunnan kanssa. Koska 
korkein oikeus ei todennäköisesti myönnä valituslupia näyttöä koskevissa asioissa, 
asianosaisille olisi riittävää, että hovioikeus toimittaisi pääkäsittelyn ja tämän 
jälkeen suullisesti ilmoittaisi ajatellun lopputuloksen, minkäjälkeen tuo lopputulos 
kirjattaisiin vahvistetun sovinnon muotoon tai ei-syytä-tapauksessa valittaja pe- 
ruuttaisi heti suullisesti valituksensa. Tämä edellyttäisi ajattelutavan muutosta paitsi 
hovioikeudessa myös asianajajakunnassa siten, että päämiehen (näennäisen) edun 
ohella huomioon otettaisiin tanskalaiseen tapaan myös koko järjestelmän toimivuus. 

25 Voisi ajatella, että ne yhden tuomarin rikosasiat, joiden puheenjohtajana kä- 
räjäoikeudessa on toiminut notaari, olisivat kenenkään oikeusturvaa vaarantamatta 
selvissä tapauksissa yhden hovioikeuden vakinaisen jäsenen ratkaistavissa. 
Luonnollisesti tuollainen asia voitaisiin ratkaista myös täysilukuisessa kokoon- 
panossa. Tuollainen harkinnanvarainen selvyyskriteeri on jo omaksuttu seulon- 
tamenettelyssä. 

26 Äkilliset sairaustapaukset voisivat muodostaa poikkeuksen. Tuolloin pääkäsittely 
tulisi aloittaa täysilukuisessa kokoonpanossa, jossa olisi sijaisjäsenkelpoinen 
viskaali. Vastaavasti tulisi menetellä myös käräjäoikeudessa: tuomioistuinhar- 
joittelijaa tai ehkäpä edes sijaistuomaria ei tulisi pääsääntöisesti käyttää kolmen 
tuomarin kokoonpanoissa. Notaarin tulisi toimia ainoastaan sijaiskelpoisena pöy- 
täkirjanpitäjänä. Ongelmaan on notaarin osalta kiinnittänyt huomiota jo kärä- 
jäoikeusuudistuksen alkuvaiheessa Jyrki Virolainen "Alioikeusuudistus I" (1992) 
s. 52. Resurssisyistä käräjäoikeuksissa on jouduttu lipsumaan hyvästä oikeuden- 
hoidosta. 
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Oulun käräjäoikeus 1. osasto 19.12.2001 nro 12046 
(liitteenä) 

ASIA Sovinnon tulkinta 

VALITTAJA Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 

VASTAPUOLI Taisto Alfred Vaarapalo 

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA 

Valitus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on vaatinut, että hovioikeus 
kumoaa käräjäoikeuden päätöksen selityslauselman perusteluineen siltä osin 
kuin siinä on katsottu, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla ei ollut 
sopimuksen perusteella oikeutta arvioituttaa Vaarapalon esittämiä 
lääkärinlausuntoja omilla asiantuntijoillaan taikka että 
vahingonkorvausoikeuteen sisältyvää rikastumiskieltoa ei sovelleta ja 
vahvistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla olevan 5.10.2000 
sopimuksen perusteella oikeus tutkia Vaarapalon 27.11.2000 jälkeen 
korvattavaksi vaatimien työkyvyttömyysjaksojen syy-yhteyttä 10.2.2000 
tapahtuneeseen liukastumisvahinkoon joko omien tai ulkopuolisten 
asiantuntijalääkäreiden avulla taikka tuomioistuimen pyynnöstä 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen antaman lausunnon perusteella. 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on lisäksi vaatinut, että Vaarapalo 
velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 
606,50 eurolla ja hovioikeudessa 336 eurolla laillisine korkoineen. 
 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on perusteluinaan lausunut, että 
käräjäoikeuden päätöksen selityslauselma perusteluineen ei vastannut 
kaikilta osin sovinnon tarkoitusta ja sisältöä. Lisäksi selityslauselma johti 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan kannalta kohtuuttomuuteen, koska se ei 
toteutuessaan vastannut jutun aineellista totuutta. Sovinnossa ei ollut ollut 
tarkoitus luoda pysyvää mekanismia, jonka mukaan Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Tapiola maksoi korvauksen, mikäli Vaarapalo esitti 
lääkärinlausunnon, jossa sairausloman syyksi todettiin liukastuminen. 
Vakuutusyhtiöiden yleisen korvauskäytännön mukaan vakuutusyhtiöiden 
asiantuntijalääkärit tutkivat aina 

Maksutt
a 

Oulun 
käräjäoikeus 

hoitavien lääkäreiden lausunnot ennen kuin korvausosasto teki asiassa 
korvausratkaisun. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla ei ole ollut 
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mitään syytä erikseen esittää lisävaraumia yleisesti tiedossa olevasta 
tosiseikasta. Vaarapalolla oli ollut sopimusta tehtäessä lainoppinut 
avustaja, joka oli viimeistään Vaarapalon korvausasian kautta tullut 
tietoiseksi vakuutusyhtiöiden noudattamasta korvausmenettelystä. Lisäksi 
sovinnon ensisijaisena tarkoituksena oli ollut sopia 26.11.2000 päättyvän 
työkyvyttömyysjakson ansionmenetyksen määrästä, joka oli ollut 
riidanalainen. Sopimukseen oli otettu ehdollinen lauseke 
ansionmenetyskorvausvelvollisuuden mahdollisesta jatkumisesta, koska 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla ei ollut sopimusta tehdessä ollut 
tiedossa Vaarapalon olkapään magneettikuvauksen ajankohtaa tai tulosta. 
Olkapäästä ei ollut tutkimuksessa löydetty liukastumisesta aiheutunutta 
vammaa. 
 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on lisäksi lausunut, että osapuolten 
sopimuksella ei ollut tarkoitettu sivuuttaa vahingonkorvausoikeuden 
rikastumiskieltoa. Vaarapalolla ei ollut ollut mitään ansiotuloja 
vahinkopäivänä. Sovintoneuvotteluissa oli päädytty vahinkohetken tulojen 
osalta työmarkkinatuen tasoon. Koska Vaarapalo oli eläkelainsäädännön 
perusteella päässyt eläkkeeseen rinnastettavan kuntoutustuen piiriin, 
hänelle ei ollut todellisuudessa aiheutunut vahingosta ansionmenetykseen 
rinnastettavaa vahinkoa. Sen varalta, että hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei 
Vaarapalolle maksettavaa kuntoutustukea voitu ottaa huomioon 
ansionmenetyksen määrää arvioitaessa, Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiola on lausunut, että se ei siinä tapauksessa vaatinut muutosta 
päätöksen selityslauselman sisältöön ansionmenetyksen määrän 
määrittelyn osalta. 

 
Vastaus Vaarapalo on vaatinut, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan 

valitus hylätään. 
 
Vaarapalo on perusteluinaan lausunut, että sovinnon tarkoituksena oli 
ollut, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola suoritti sovinnossa 
määrätyn päiväkorvauksen vähennettynä kansaneläkelaitoksen 
maksamalla päivärahalla, kun Vaarapalo esitti niin sanotun E lausunnon, 
josta voitiin todeta Vaarapalon työkyvyttömyyden johtuneen 
liukastumisvahingosta. Sovintoa tehtäessä oli nimenomaisesti sovittu, että 
niin sanottu E lääkärinlausunto riitti asiassa jatkossa. Sopimuksen oli 
laatinut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan lainoppinut avustaja, joka 
oli tarkastanut sovintoasiakirjan sanamuodon ja keskustellut useaan 
kertaan sovinnon vahvistamisen aikana yhtiön edustajien kanssa ja saanut 
puhelimitse hyväksynnän sopimukselle. Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiola ei ollut tehnyt varausta asiantuntijalääkäreiden käyttämisestä 
sopimuksessa, joten sovintoasiakirjaa voitiin pitää käräjäoikeuden 
selityslauselman mukaisena. 
Vaarapalo on lisäksi lausunut, että rikastumiskielto oli otettu huomioon 
sovintoasiakirjan sisällössä eikä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ollut 
vaatinut varauksia sovintoasiakirjaan mahdollisten muiden tulojen osalta. 
Kuntoutustuella ei ollut mitään vaikutusta sovintoasiakirjan oikeudelliseen 
merkitykseen ja jatkuvuuteen, koska sovintoasiakirjan 
ansionmenetyskorvaus perustui tulevaan arvioitavaan ansiotuloon 
yritystoiminnassa, kun taas kuntoutustuki maksettiin henkilön työhistorian 
jälkikäteisarvioinnin perusteella. 
 
Vaarapalo on vielä lausunut, että sopimukseen ja sen syntymiseen olivat 
liittyneet pitkät ja vaativat sopimusneuvottelut, joiden perusteella 
sovintoasiakirja oli syntynyt. Vakuutusyhtiö oli maksanut 
sovintoasiakirjan perusteella korvauksia 31.1.2001 saakka, mikä osoitti, 
että vakuutusyhtiö oli hyväksynyt menettelyn maksutavasta ja 
jatkuvuudesta. Sovintoasiakirjaa oli lisäksi tulkittava Vaarapalon eduksi, 
koska sovintoasiakirjan sopijapuolina olivat kuluttaja ja vakuutusyhtiö, 
jonka sopimusta laadittaessa voitiin olettaa olevan asiantuntija. 

 
KÄSITTELYRATKAISU 

 
Käräjäoikeuden päätöksestä tai pöytäkirjasta ei ilmene, että Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Tapiola olisi vaatinut Vaarapalon velvoittamista 
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korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. 
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n mukaan oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskeva vaatimus on tehtävä ennen käsittelyn päättymistä. 
Näin ollen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ei voi vasta 
hovioikeudessa vaatia käräjäoikeuskulujen tuomitsemista. 
 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan oikeudenkäyntikuluvaatimus 
käräjäoikeuden osalta jätetään tutkimatta. 

 
HOVIOIKEUDEN RATKAISU 
 
Perustelut Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun siltä osin kuin 

asia on saatettu hovioikeuden käsiteltäväksi. Ratkaisun muuttamiseen ei 
ole ilmennyt aihetta. 
 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan velvoittamista korvaamaan valtiolle 
sen varoista Vaarapalon avustajalle hovioikeudessa maksettu palkkio on 
oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys 
huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvioiden ilmeisen 
kohtuuttomana. 

 
Päätös Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta. 

 
Valtion varoista maksetaan Antti Jokimäelle Vaarapalon 
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avustamisesta hovioikeudessa hovioikeuden kohtuulliseksi arvioiman 3 
tunnin ajankäytön perusteella palkkioksi 252 euroaja korvaukseksi 
arvonlisäverosta 55,44 euroa, yhteensä 307,44 euroa, joka jää valtion 
vahingoksi. 
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MUUTOKSENHAKU 
 
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta 
valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka 
ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. 
 
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja 
valituksen tekemiseen päättyy 0 7 f t 1  n n n o  

 
 
 
 
 
 

Hely Salmela 
hovioikeuden osastosihteeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asian ovat ratkaisseet:      hovioikeudenneuvos Teuvo Peltoniemi 

hovioikeudenneuvos Maija Liisa Pariola 
hovioikeudenneuvos Teija Unkila 

 
Esittelijä: viskaali Liisa Rintala 
 
 

Esittelijän mietintö 
Äänestys 

 
ESITTELIJÄN MIETINTÖ H 02/151 
 
Viskaali Liisa Rintala: 

 

Hovioikeus tehnee seuraavan ratkaisun: 
 
Perustelut Oulun käräjäoikeus on 5.10.2000 vahvistanut Vaarapalon ja 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan oikeudenkäynnin aikana tekemän 
sovinnon, jonka kolmannen kohdan mukaan "Tapiola maksaa 
ansionmenetyksenä 10.2. - 26.11.2000 päiväkorvausta 250 mk/pv 21,5 
päivältä kuukaudessa vähennettynä Kansaneläkelaitoksen maksamalla 
sairausvakuutuspäivärahalla 78,95 mk/pv. Mikäli työkyvyttömyys 
jatkuu 27.11.2000 lähtien lääkärinlausunnon mukaan 
liukastumisvahingon 10.2.2000 johdosta Tapiola maksaa korvausta 



 

työmarkkinatuen mukaisesti 122 mk/pv 21,5 päivältä kuukaudessa 
vähennettynä tuolla sairausvakuutuspäivärahalla". 
 
Hovioikeudessa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Tapiola sovinnon mukaan oikeutettu omilla 
asiantuntijoillaan arvioituttamaan, onko Vaarapalon työkyvyttömyys 
johtunut liukastumisesta. Vaarapalon ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiolan sovintoa tulkittaessa on lähtökohtaisesti kiinnitettävä huomiota 
sovinnon sanamuotoon, jonka mukaan Tapiola maksaa korvausta, mikäli 
Vaarapalon työkyvyttömyyden todetaan lääkärinlausunnon mukaan 
jatkuvan liukastumisen johdosta. Sovinnon sanamuoto on 
tulkinnanvarainen. Käsitettä "lääkärinlausunto" ei ole sovinnossa 
määritelty eikä asiassa ole näytetty sovitun sanotun ehdon osalta muuta 
kuin mitä sovintoon on kirjattu. Sovinnon kyseisen kohdan sanamuoto 
viittaa käsitteen " lääkärinlausunto" osalta siihen, että 
korvausvelvollisuuteen riittää se, että työkyvyttömyyden syy-yhteys 
liukastumiseen todetaan Vaarapalon esittämässä lääkärinlausunnossa. 
Toisaalta sovinnon kyseisessä kohdassa edellytetään, että 
työkyvyttömyyden on oltava syy-yhteydessä liukastumiseen. Tämä 
puolestaan viittaa siihen, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ei ole 
luopunut oikeudestaan arvioituttaa Vaarapalon esittämää lausuntoa 
asiantuntijalääkäreillään sen toteamiseksi, onko Vaarapalon 
työkyvyttömyys johtunut liukastumisesta. 
 
Sovinnon sanamuoto on tulkinnanvarainen, joten sopimusta tulkittaessa 
on otettava huomioon sovinnon sanamuodon ohella muun muassa 
sovinnon kokonaissisältö, osapuolten tarkoitus sovintoa laadittaessa, 
osapuolten toiminta sovinnon tekemisen jälkeen sekä alan käytäntö. 
 
Sovintosopimus ei ole perustunut vakioehtoihin, vaan se on laadittu 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta yhtiön ja 

Vaarapalon välillä käytyjen neuvottelujen perusteella. Vaarapaloa on 
asiassa avustanut oikeustieteellisen koulutuksen saanut lakimies, joten 
hänen on katsottava olleen tasavertaisessa neuvotteluasemassa yhtiön 
kanssa. Sopimusta ei siten voida tulkita Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiolan vahingoksi pelkästään sillä perusteella, että yhtiön lakimies on 
laatinut sovinnon kirjalliseen muotoon. 
 
Kysymyksessä on ollut kiinteistön vastuuvakuutuksen perusteella 
korvattavaksi tullut vahinko. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on 
sovinnon kohdassa kolme sitoutunut korvaamaan Vaarapalolle 
kyseisestä vahingosta aiheutuneen ansiomenetyksen. Vakuutusyhtiöiden 
yleisen korvauskäytännön mukaan vakuutusyhtiöt henkilövahingoissa 
arvioituttavat omilla asiantuntijalääkäreillään hoitavien lääkäreiden 
lausunnot. Tämä on yleisesti tiedossa oleva ja hyväksytty menetelmä ja 
myös Vaarapalon on täytynyt olla asiasta tietoinen. Vaikka sovinnossa 
ei ole tehty nimenomaista varausta Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiolan oikeudesta arvioituttaa Vaarapalon esittämää 
lääkärinlausuntoa omilla asiantuntijoillaan, asiassa ei kuitenkaan ole 
näytetty, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan tarkoitus olisi 
nimenomaisesti ollut luopua yleisen käytännön soveltamisesta. Lisäksi 
sopimuskumppaneiden tasapuolisuuden vaatimus edellyttää, että 
yhtiöllä on oikeus arvioituttaa Vaarapalon toimittama lääkärinlausunto 
omilla asiantuntijoillaan. Nämä seikat tukevat tulkintavaihtoehtoa, 
jonka mukaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla on sovinnon 
perusteella oikeus arvioituttaa hoitavan lääkärin lausunto omilla 
asiantuntijalääkäreillään. Kun vielä epäselvissä tulkintatapauksissa on 
valittava velvoittautuneen osapuolen kannalta edullisin tulkinta, 
sovinnon sisällöksi on katsottava, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiolalla on oikeus arvioituttaa Vaarapalon toimittama 
lääkärinlausunto omilla asiantuntijoillaan ennen korvauspäätöstä. 
 
Hovioikeudessa on lisäksi kysymys siitä, tuleeko korvauksesta vähentää 
muu Vaarapalon saama taloudellinen etu kuin Kansaneläkelaitoksen 



 

maksama sairausvakuutuspäiväraha. Sovinnon sanamuodon mukaan 
korvauksesta vähennetään vain edellä mainittu 
sairausvakuutuspäiväraha. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ei ole 
sovinnossa tehnyt nimenomaista varausta sairausvakuutuspäivärahan 
tilalle tulevan etuisuuden korvaamisesta. Tämä tukee käräjäoikeuden 
päätelmää siitä, että korvauksesta ei ole vähennettävä muita 
Vaarapalolle maksettavia taloudellisia etuja. 
 
Sovinnon tarkoituksena on ollut korvata Vaarapalolle vahingosta 
aiheutunut ansionmenetys. Vaarapalolle maksettavan kuntoutusrahan 
tarkoituksena on turvata tämän toimeentulo kuntoutukseen 
osallistumisen ajalta, joten kuntoutusrahan on 

katsottava tulleen sairauspäivärahan sijaan. Tämä ja edellä 
lääkärinlausunnon arvioinnin yhteydessä lausuttu huomioon ottaen 
on sovinnon sisällöksi katsottava, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiolalla on oikeus vähentää yhtiön suorittamasta korvauksesta 
sairausvakuutuspäivärahan tilalle tuleva muu etuisuus. 
 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on voittanut valituksensa. 
Vaarapalon velvoittamista korvaamaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Tapiolan oikeudenkäyntikulut on oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, 
asianosaisten asema ja asian merkitys huomioon ottaen pidettävä 
kuitenkin kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuuttomana, minkä 
vuoksi Vaarapaloa ei velvoiteta korvaamaan yhtiön 
oikeudenkäyntikuluja. 

 
Päätöslauselma Käräjäoikeuden päätöstä muutetaan. 

 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla on Oulun käräjäoikeuden 
H.osaston jutussa dnro 00/5084 5.10.2000 numerolla 8665 
vahvistaman sovinnon perusteella oikeus tutkia Vaarapalon 
27.11.2000 jälkeen vaatimien työkyvyttömyysjaksojen syy-yhteyttä 
10.2.2000 tapahtuneeseen liukastumisvahinkoon joko omien tai 
ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden avulla. Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Tapiolan Vaarapalolle sovinnossa suoritettavaksi 
määrätystä päiväkorvauksesta vähennetään myös 
Kansaneläkelaitoksen maksaman sairausvakuutuspäivärahan sijaan 
maksettava muu etuus. 
 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola vapautetaan velvollisuudesta 
korvata valtiolle Vaarapalon avustajalle käräjäoikeudessa maksettu 
palkkio. 
 
Muilta osin käräjäoikeuden päätös jää pysyväksi. 
 
Valtion varoista maksetaan Antti Jokimäelle Vaarapalon 
avustamisesta hovioikeudessa hovioikeuden kohtuulliseksi 
arvioiman 3 tunnin ajankäytön perusteella palkkioksi 252 euroaja 
korvaukseksi arvonlisäverosta 55,44 euroa, yhteensä 307,44 euroa. 

 

ERI MIELTÄ OLEVIEN JÄSENTEN LAUSUNNOT: 

Hovioikeudenneuvos Maija Liisa Pariola: 

Hyväksyn esittelijän mietinnön. 

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikuluista ja avustaj 
anpalkkiosta hovioikeudessa olen hovioikeuden päätöksestä 
ilmenevällä kannalla. 



 

Hovioikeudenneuvos Teuvo Peltoniemi: 
 

Käsittelyratkaisun, pääasiaratkaisun ja avustajalle valtion varoista 
maksetun palkkion osalta olen hovioikeuden päätöksestä 
ilmenevällä kannalla. 
 
Oikeudenkäyntikulut 
 
Koska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on hävinnyt asian 
hovioikeudessa, velvoitan Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolan 
korvaamaan valtiolle sen varoista Vaarapalon avustajalle maksetun 
palkkion 307,44 euroa. 

 
 
 
 
 
Vakuudeksi: viskaali Liisa Rintala 
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1) 
 
 

2) 

3) 
 
 
 
 

4 )  

Koska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola on riitaut-
tanut Oulun käräjäoikeuden 5.10.2000 vahvistaman 
sovinnon, niin asiassa pyydetään selitystä sovinnon 
sisällöstä: 

Onko sopimus perustunut siihen, että 10.2.2000 on 
tapahtunut liukastumisvahinko, josta Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Tapiola on kiinteistön 
vastuuvakuutuksen perusteella korvausvastuussa 
Vaarapalolle. 

Oliko sovinnon tarkoituksena korvata Vaarapalolle 
aiheutunut ansionmenetys onnettomuuden jälkeen. 

Oliko sovinnon tarkoitus, että sopimus on jatkuva, 
mikäli työkyvyttömyys jatkuu 27.11.2000, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola korvaa jatkossa 
lääkärinlausunnon perusteella, jos työkyvyttömyys 
jatkuu liukastumisvahingon seurauksena. 

Oliko ansionmenetyksestä sovittu vähennettäväksi 
muuta kuin sairauspäiväraha, oliko edes muusta vä-
hennyksestä puhe. 

5) Oliko sopimuksen idea myös, että Keskinäinen Vakuu-
tusyhtiö Tapiola maksaa korvauspäätöksen mukaisesti 
lääkärissä käynnit ja niiden perusteella määrätyt 
hoidon julkisen terveyshoidon puolella, jos ne joh-
tuvat liukastumisvahingosta. 

6) Oliko  sovinnossa  sovittu  siitä,   että 
Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Tapiola korvaa lääkärissä käynnit ja 
niiden perusteella määrätyt fysikaaliset hoidot, 
jos hoidon vaatimukset johtuvat 
liukastumisvahingosta. 



 

Sopimus on perustunut siihen, että Keskinäinen Va-
kuutusyhtiö Tapiola on kiinteistövakuutuksen perus-
teella vastuussa kantajan liukastumisvahingosta. 

Sopimuksen tarkoituksena oli korvata kantajalle 
aiheutunut ansionmenetys. 

Vahinkohetkellä kantajalla ei ollut minkäänlaisia 
tuloja. Ennen vahinkoa hän oli ollut useamman 
vuoden työmarkkinatuen varassa. Kantajalle ei siis 
todellisuudessa aiheutunut minkäänlaista 
ansionmenetystä vahingon johdosta. 

Suullisen valmistelun istunnossa 5.10.2000 päädyt-
tiin siihen tulokseen, ettei vaadittua ansion-
menetysaikaa voida kohtuusyistä ratkaista 0 markan 
tasosta. Koska mitään näyttöä kantajan 
ansiotuloista ei ollut esitetty, otettiin 
peruspäiväraha sovinto-neuvot telujen pohj aksi. 

Vaarapalon ansiotaso on nyt korkeampi kuin 
sovinnon-tekohetkellä. 

Sovintoon otettiin varauma siitä mahdollisuudesta, 
että "Mikäli kantajan työkyvyttömyys jatkuu 
27.11.2000 lähtien lääkärinlausunnon mukaan liukas-
tumisvahingon 10.2.2000 johdosta", maksaisi Tapiola 
122 mk/pv 21, 5  päivältä kuukaudessa vähennettynä 
sairausvakuutuspäivärahalla ja verotuslainsäädännön 
mukaisella veronpidätyksellä. 

Tämä ei tarkoita sitä, että mikä tahansa kantajalle 
kirjoitettu sairausloma velvoittaisi Tapiolan 
maksamaan ansionmenetyskorvausta. Tapiola ei maksa 
korvausta, mikäli se ei johdu liukastumisesta. 

Sovintopa!vänä oli tiedossa, että kantajalle oli 
määrätty sairausloma 26.11.2000 saakka. Työkyvyttö-
myysaikaa oli jatkettu näin pitkälle, koska kantaja 
odotti pääsyä olkapään MRI-kuvaukseen. Kantajan 
pitkä sairausloma ei siis perustunut 
liukastumisvam-man vakavuuteen, vaan siihen, että 
hän odotti pääsyä olkapään tutkimuksiin. 
Valmisteluistunnon aikana Tapiolalla ei ollut 
tiedossa kantajalle 26.9.2000 tehdyn MRI-
tutkimuksen tuloksia. Tulokset saatiin Tapiolan 
käyttöön tammikuussa 2001. Ansionmenetyskorvauksen 
maksaminen katkaistiin välittömästi. Syynä 
menettelyyn olivat MRI-tutkimuksen tuloksen. Niiden 
mukaan kantajan oikeasta olkapäästä ei löydetty 
mitään merkkejä tapaturmamuutoksista. Sovin-
tosopimus on siis tehty 5.10.2000 ilman 26.9.2000 
magneettikuvauksen tuloksia. 

Julkisen terveydenhoidon suorittamien hoitojen kor-
vattavuuden osalta sopimuksessa sovittiin, että 
vastaisuudessa Tapiola voi korvata ainoastaan 
julkisen terveydenhoidon puolella suoritetut 
hoidot. Tästä sovittiin sen vuoksi, että kantaja 
oli toistuvasti käyttänyt yksityisiä 
terveydenhoitopalvelulta ilman lääketieteellistä 
perustetta. 
Asiassa on kysymys käräjäoikeuden 5.10.2000/8665 
(dnro 00/5084) vahvistaman sovinnon kohdan 3 oikeu-
denkäymiskaaren 20 luvun 5 §:n mukaisesta 
selittämisestä, erityisesti virkkeen "Mikäli 
kantajan työkyvyttömyys jatkuu 27.11.2000 lähtien 
lääkärinlausunnon mukaan liukastumisvahingon 
10.2.2000 johdosta" osalta. Tämän kysymyksen 
osaongelmia ovat: 



 

Onko sovinnolla luotu automaattinen mekanismi, 
minkä mukaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 
maksaisi kantajalle minkä tahansa sairausloman 
perusteella korvausta niin kauan kun tämä kykenee 
esittää lääkärinlausunnon, jonka mukaan 
työkyvyttömyys jatkuu liukastumisvahingon 10.2.2000 
johdosta eli onko Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 
oikeutettu omilla asiantuntijoillaan 
arvioituttumaan syy-yhteyden liukastumisvahinkoon. 

Tämän kysymyksen ratkaisun kannalta käräjäoikeus 
pitää ratkaisevana seuraavia sovintoa tehtäessä 
käsilläolleita perusteita: 

mikäli Vaaranpalo siirtyy pysyvälle eläk-
keelle, on sovinto joka tapauksessa päät-
tynyt 

valmistelun istunnossa 5.10.2000 on ollut 
riidatonta, että Vaarapalon vamma on joh-
tunut liukastumisvahingosta 10.2.2000. 
Istunnossa olisi ollut mahdollista tiedus-
tella Vaarapalolta keskeneräisiä tutkimuk-
sia, mitä ei ole tehty. 

sovinnossa on ollut tarkoitus luoda jatku-
vien riitaisuuksien välttämiseksi pysyvä 
mekanismi, jonka mukaan mikäli Vaaranpalo 
esittää lääkärinlausunnon, jossa sairaus-
loman syyksi todetaan liukastuminen, Kes-
kinäisen Vakuutusyhtiö Tapiola maksaa kor-
vauksen. Jos vakuutusyhtiö voisi arvioi-
tuttaa esitetyn lääkärinlausunnon omilla 
asiantuntijoillaan, sovinto ei olisi pysy-
västi ratkaissut ongelmaa. 

sopimuksessa ei ole tehty varausta, jonka 
mukaan Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolalla 
olisi oikeus arvioituttaa Vaarapalon 
esittämä lääkärinlausunto omilla asiantun-
tijoillaan 

käräjäoikeuden vahvistama sovinto on pe-
rustunut asianosaisten ja heidän avusta-
jiensa allekirjoittamaan sovintokirjaan. 
Sen vuoksi sovinnon 5.10.2000 sisällöksi on katsot-
tava, että niin kauan kuin Vaaranpalo kykenee esit- , 
tämään lääkärintodistuksen, jonka mukaan tämän työ-
kyvyttömyys j atkuu liukastumisvahingon 10.2.2000 
johdosta, Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolan on 
suoritettava Vaaranpalolle sovinnossa määrätty päi-
väkorvaus . 
 
 
Lisäksi ongelmana on, tuleeko korvauksesta vähentää 
muu etuussuoritus kuin Kansaneläkelaitoksen maksama 
sairausvakuutuspäiväraha, kuten mahdollisesti mak-
settava kuntoutustuki. 

Tämä tulkintakysymys on kiperämpi. Pyrkimys ainoas-
taan todellisen taloudellisen vahingon korvaamiseen 
saattaisi puoltaa tulkintavaihtoehtoa, jonka mukaan 
päiväkorvauksesta voitaisiin vähentää Vaarapalolle 
Kansaneläkelaitoksen maksaman sairausvakuutuspäivä-
rahan tilalle tuleva muukin etuisuus. 

Tuon kysymyksen kannalta käräjäoikeus pitää kuitenkin 
ratkaisevana ennenkaikkea sovinnon sanamuotoa sekä 
sitä, että Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla on 
ollut jutussa lainopillinen avustaja, joka on voinut 
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tehdä sopimukseen tarpeelliset varaukset ja 
täsmennykset. 

Koska sovinnon sanamuodon mukaan korvauksesta vähen-
netään Kansaneläkelaitoksen maksama sairausvakuutus-
päiväraha eikä sopimuksessa ei ole lausumaa, että 
korvauksesta tulee vähentää tuon sairausvakuutuspäi-
värahan tilalle tuleva muu etuisuus, käräjäoikeus on 
tulkinnassaan päätynyt siihen, että tuollaista muun 
etuuden vähennystä ei tule tehdä. 

 

Selityslauselma 

Oulun käräjäoikeuden 14. osaston jutussa dnro 00/ 
5084 5.10.2000 numerolla 8665 vahvistaman sovinnon 
sisällöksi on katsottava, että niin kauan kuin Vaa-
ranpalo esittää lääkärintodistuksen, jonka mukaan 
tämän työkyvyttömyys jatkuu liukastumisvahingon 10.-
2.2000 johdosta, Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolan 
on suoritettava Vaaranpalolle sovinnossa määrätty 
päiväkorvaus vähennettynä Kansaneläkelaitoksen mak-
samalla sairausvakuutuspäivärahalla. (Lisäksi kor-
vauksesta vähennetään verotuslainsäädännön mukainen 
veronpidätys.) 

Mikäli Vaaranpalo pääsee pysyvälle eläkkeelle, sopi-
mus on rauennut. 

 

Valtion varoista maksettava palkkio ja sen takaisinkorvausvelvollisuus 

Valtion varoista maksetaan Vaaranpalon avustajalle 
lakimies Antti Jokimäelle palkkiona 4.800 markkaa ja 
arvonlisäveron osuutena 1.056 markkaa eli yhteensä 
5.856 markkaa, joka Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 
velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle. 
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Sovinto 

Turun hovioikeuspiirin Tampereen työryhmä/22.3.2004 

Riita-asian menettely (osa II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eräs tapa kuvata sovintomenettelyä voisi olla seuraava: 

 
Kantaja pyytää hinnanalennusta ostamassaan rakennuksessa olevan salaisen virheen perusteella. Osa 
vintin palkistosta on vaurioitunut tupajumien johdosta ja salaojituksessa olevan virheen johdosta on 
aiheutunut kosteusvaurioita, vaikka myyjä on vakuuttanut salaojan olevan kunnossa. Valmistelussa 
asianosaiset ovat erimielisiä lähes kaikesta. Myyjä väittää, että' tupajumi ei ole tuhonnut palkistoa ostajan 
väittämässä määrin. Lisäksi myyjä väittää, että hän ei ole vakuuttanut salaojan olevan kunnossa. Jos ostaja 
olisi täyttänyt tarkastusvelvollisuutensa, olisi hän havainnut kosteusvauriot. Myyjän mielestä 
vahingonkorvausvaatimus on kaikissa olosuhteissa liian korkea. 

Materiaalisella prosessinjohdolla tuomari on saanut vaatimusten perusteet täsmennettyä sekä selvitettyä 
sen, missä määrin ne ovat riidattomia. Kumpikin asianosainen on hankkinut asiantuntijalausunnon 
vahinkojen laajuudesta ja korjauskustannuksista. Useita todistajia on nimetty kuultaviksi siitä, mitä 
sopimusneuvotteluissa oli tapahtunut. 

Valmistelun päätteeksi tuomari tekee itsekseen seuraavan johtopäätöksen. Tiettyyn hinnanalennukseen 
kantaja on oikeutettu, kuitenkin vain murto-osaan siitä, mitä hän on vaatinut. Pääkäsittelystä aiheutuvat 
kustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa sanottuun summaan. Asianosaiset ovat niin vihaisia 
toisilleen, että on olemassa vaara, että molemmat 

 
Edellyttääkö sovinnon aikaansaaminen todistelun ennakollista arviointia? 

Tuomarit Asianajajat 
Kyllä 52 % 58 % 
Ei 3 1 %  3 5 %  
Ei tietoa 6 % 7 % 
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tulevat valittamaan hovioikeuteen. Jos asianosaiset olisivat järkeviä, he harkitsisivat sovinnon 
mahdollisuutta. 

Tuomari kysyy tällöin asianosaisilta, ovatko he kiinnostuneita sovinnollisen vaihtoehdon selvittämisestä, 
koska oikeudenkäynnin kustannukset voivat tulla merkittäviksi. Avustajat sanovat, että vaikka he ovat 
yrittäneet keskenään sopia, ehkä vielä kannattaa yrittää. Siitä huolimatta, että sovintovaihtoehto ei näytä 
kiinnostavan avustajien päämiehiä, tuomari sanoo, että asianosaiset voisivat vielä yrittää. Kumpikin 
asianosainen voi ensin neuvotella keskenään avustajansa kanssa ja sen jälkeen yhdessä. 

Puolen tunnin kuluttua asianosaiset tulevat takaisin ja sanovat, että he eivät päässeet sovintoon. Tuomarin 
kysyttyä haluavatko asianosaiset, että tuomari yrittää asianosaisten kanssa yhdessä kartoittaa sovinnon 
mahdollisuutta, asianosaiset ilmoittavat olevansa siihen halukkaita. Tuomari sanoo aluksi, että jos hän 
epäonnistuu, hän on valmis vetäytymään jutusta ja antamaan korvata itsensä toisella tuomarilla. Kumpikin 
avustajista sanoo, että sellainen ei tule kysymykseen. Sitten tuomari kääntyy asianosaisten puoleen ja 
sanoo, että hänen neuvonsa ja sovintoehdoksensa rakentuu sille, mitä hän siihen mennessä on saanut 
jutusta tietää. Jos sovinnon aikaansaaminen epäonnistuu ja joudutaan pääkäsittelyyn, esille saattaa tulla 
seikkoja, jotka voivat johtaa toiseen lopputulokseen. Kumpikin asianosainen sanoo ymmärtävänsä sen. 

Koska kummallakin asianosaisella on avustaja, tuomari kuulee ensin heidän mielipiteensä ennen kuin hän 
esittää omansa. Mitä tulee väitettyyn laadun vakuuttamiseen tuomari varmistuu, että asianosaiset ovat 
selvillä siitä, kenellä on todistustaakka ja millainen on näyttökynnys. Se, onko myyjä antanut ostajan 
väittämän vakuutuksen, selviää todistajan kuulustelussa. Tuomari kuitenkin toteaa, että asianosaisilla 
itsellään on parempi mahdollisuus arvioida, mitä todistaja tulee kertomaan. 

Tuomari toteaa, että hän ei epäile sitä, etteikö ostaja ole kuvailemallaan tavalla tarkastanut kaupan 
kohteen, mutta samalla hän toteaa, että kysymys ostajan tarkastusvelvollisuuden laajuudesta on 
monimutkainen. Mutta kysymys tarkastusvelvollisuuden laajuudesta on monimutkainen. Tuomari 
keskustelee avustajien kanssa erilaisista mahdollisista tulkinnoista maakaareen esitöiden perusteella ja siitä 
minkälaisia johtopäätöksiä on tehtävä prejudikaatista, joka koskee suunnilleen samanlaista asiaa. 

Tuomari sanoo - suoralta kädeltä - ettei hänellä ole varmaa käsitystä, onko ostaja mahdollisen 
kosteusvaurion selvittääkseen kokonaan täyttänyt tarkastusvelvollisuutensa kellarin katon osalta. 

Tuomarille syntyy käsitys siitä, että todelliset korjauskustannukset lienevät suunnilleen asianosaisten 
asiantuntijoiden arvioiden puolessa välissä. Ostajan asiantuntija tuntuu kuitenkin liioittelevan salaojituksen 
korjauksen osalta. Sitä, mitä tulee ilmi asiantuntijoita kuulemalla, tuomari ei tuossa vaiheessa tietenkään 
vielä tiedä. 

Sitten tuomari kehottaa asianosaisia tekemään uuden yrityksen sovinnon aikaansaamiseksi. Vajaan tunnin 
kuluttua asianosaiset tulevat takaisin ja kertovat päässeensä yksimielisyyteen suurimmasta osasta. Riitaa 
on enää salaojitusta koskevasta hinnanalennuksesta, miltä osin sovintotarjousten ero on 1000 euroa. 

Tällöin tuomari toteaa, että kysymyksessä on viime kädessä harkinnanvarainen seikka ja 
hinnanalennuksen määrä perustuu viime kädessä arvioon. Tuomari tiedustelee, haluavatko asianosaiset, 
että asia ratkaistaan tuomiolla pääkäsittelyssä, vaikka erimielisyys on vain murto-osa alkuperäisestä 
vaatimuksesta, vai haluavatko asianosaiset itse päättää, mikä sanotussa tilanteessa on oikea 
hinnanalennuksen määrä. 

Sanotussa tilanteessa avustajat päätyvät puolittamaan erimielisyyden ja saavat päämiehensä 
hyväksymään sopimisen myös tuolta osin. 

Sen jälkeen myyjä selittää, että hänen on vaikea suoriutua maksuvelvollisuudesta yhdellä kertaa. Tuomari 
kysyy ostajalta, hyväksyykö hän osamaksusuunnitelman. Sellaisesta sovitaan. Lopuksi keskustellaan 
sovinnon muodosta ja siitä, vahvistaako tuomioistuin sovinnon. 

Edellä selostetussa esimerkissä tuomari pyrkii sellaisen lopputulokseen, joka hänen senhetkisen 
käsityksensä perusteella vastaisi tulevan tuomion sisältöä. 

 
7.6. Millä tavalla keskustelu sovinnosta tulisi käydä? 
Suurin osa tuomareista ja asianajajista oli sitä mieltä, että keskustelu sovinnosta tulee käydä yhdessä kummankin 
asianosaisen kanssa. 
 
Työryhmän kannanotto 

• Puheenjohtaja   esittelee   asianosaisille   menettelyvaihtoehdot. Yleisimmät vaihtoehdot ovat: 
 asianosaiset neuvottelevat sovintomahdollisuudesta ensin avustajansa 

kanssa kahdestaan ja sitten asianosaiset avustajineen yhdessä, ilman että puheenjohtaja on 
saapuvilla; 

 puheenjohtaja johtaa sovintoneuvottelua. 
• Joissakin tapauksissa puheenjohtaja voi em. vaihtoehtojen lisäksi esitellä vaihtoehdon, jonka 

mukaan 
 puheenjohtaja asianosaisten suostumuksella keskustelee ensin erikseen 

kummankin asianosaisen ja tämän avustajan kanssa sekä sen jälkeen yhdessä kummankin 
asianosaisen ja heidän avustajansa kanssa. 

• Puheenjohtajan tulee toimia asianosaisten toivomalla/hyväksymällä tavalla. 
 
Kannanoton perustelut 
 



i 

Tuomarin on sovintoneuvotteluissa kyettävä luomaan tilanne, jossa asianosaiset eivät riitoja käsitellessään ryhdy 
riitelemään. Sovintoneuvottelut eivät johda hyvään tulokseen myöskään, jos asianosaiset syyllistävät tai 
loukkaavat toisiaan tai toistensa asianajajia. Tulokselliset sovintoneuvottelut edellyttävät lisäksi, että kumpikaan 
asianosaisista ei menetä kasvojaan. 
 
Jos sovinnon aikaansaamiseen on olemassa edellytyksiä, sovintoneuvotteluihin ja tosiseikkojen selvittelyyn on 
varattava riittävästi aikaa. Asianosaisen tulee saada rauhassa muokata omaa käsitystään asian lopputuloksesta, 
koska se on ennen oikeudenkäyntiä muotoutunut keskusteluissa usein pelkästään avustajan, ystävien ja tuttavien 
kanssa, ilman, että vastapuolen mielipiteet ovat voineet merkittävästi vaikuttaa siihen. 
 
Ne tavat, miten sovintoa kartoitetaan voivat olla varsin erilaiset. Puheenjohtaja voi jättää asianosaiset keskenään 
keskustelemaan siitä, onko sovinnon aikaansaaminen mahdollista, tai puheenjohtaja voi jäädä johtamaan 
keskustelua. 
 
Puheenjohtaja voi auttaa asianosaisia sovinnon aikaansaamiseksi usealla eri tavalla. Tuomari voi osoittaa 
asianosaiselle hänen asemansa heikkoudet tai epävarmat kohdat. Tuomari voi ottaa esille joitain oikeustapauksia 
tai kannanottoja oikeuskirjallisuudessa, mutta samalla hänen tulee tuoda esiin, että jutun lopputuloksesta siinä 
vaiheessa ei ole varmuutta. Tuomari voi kertoa asianosaiselle pahimman mahdollisen vaihtoehdon, mitä hänelle 
tulevassa oikeudenkäynnissä voi tapahtua. Tällöin on kuitenkin ilmoitettava, että kysymyksessa on pelkästään 
arvio eikä ennuste esille tulleen aineiston perusteella. 
 
Tuomarin tulee ratkaista, milloin on sopiva hetki asianosaisen keskusteluille kahdestaan avustajansa kanssa. 
Asianosaiselta ei tule koskaan edellyttää kannanottoa ilman sellaista keskustelua. Tuomarin on myös hyvä 
tiedostaa, että asianosaiset eivät menettele sovintoneuvotteluissa samalla tavoin: toinen asianosainen voi tehdä jo 
alkuvaiheessa suuria myönnytyksiä, kun taas toinen tinkii vaatimuksistaan vähitellen. Tällöin asianosaisten 
senhetkisten kantojen puoliväliin asettuva sovintoehdotus on myönnytyksiä heti tehneen kannalta epäedullinen. 
 
Eräänä vaihtoehtona voi olla myös se, että puheenjohtaja vuoron perään kummankin asianosaisen kanssa 
erikseen kartoittaa sovintomahdollisuuden olemassaolon. Tätä 
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menettelytapaa voidaan luonnollisesti käyttää vain, jos se on asianosaisten tahdon mukaista, koska 
menettelytapa saattaa asianosaisten mielestä vaarantaa tuomarin puolueettomuuden, kun heillä ei ole 
varmuutta siitä, mitä vastapuolen kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi. 
 
Koska erillinen keskustelu osapuolten kanssa on poikkeus oikeudenkäynnin avoimuudesta, tuomarin 
tulee toimia lähinnä korostuneen puolueettomana kuuntelijana. 
 
Silloin, kun tuomari katsoo erillisneuvottelujen osapuolten kanssa olevan sopiva menettelytapa, 
tuomari voi ensin kysyä asianosaisilta, mikä heidän käsityksensä riidan ratkaisusta olisi. Useimmissa 
tapauksissa tuomarin tulee pysytellä passiivisena, kuunnella ja vastaanottaa tietoja. Tuomarin ei saa 
paljastaa toiselle asianosaiselle, mitä toinen on sanonut. Joskus tuomarin on syytä jo tässä vaiheessa 
reagoida, esimerkiksi silloin, jos asianosainen tekee aivan epärealistisen ehdotuksen riidan 
ratkaisemiseksi. Jos on selvää, että sovintoon ei päästä, ei sovintoneuvotteluja kannata jatkaa. Myös 
erillisneuvottelussa tuomarin tulee kunnioittaa asianosaisen tahtoa, eikä hän saa painostaa 
asianosaisia sovintoon. 



 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
Suomen Asianajajaliiton edustajan puheenvuoro hallituksen esityksestä HE 114/2004 vp 

 
riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa 

 

Hallituksen esityksen mukainen tuomioistuinsovittelu on tervetullut lisä tarjolla oleviin riidanratkaisu-

menetelmiin, koska se voi alentaa prosessikynnystä ja sitä kautta parantaa oikeusturvaa. Suomen Asian-

ajajaliitto on aiemmasta momioisnunsovittelutyöryhmän mietinnöstä antamassaan lausunnossa puoltanut 

tuomioistuinsovittelun käyttöönottoa lähtökohtaisesti työryhmän esittämässä muodossa ja pitänyt tärkeinä 

lähtökohtina menettelyn perustumista vapaaehtoisuuteen, sen asiakaslähtöisyyttä ja keskeisten 

prosessiperiaatteiden ottamista huomioon menettelyssä. Lakiesitys ehdotetussa muodossaan ottaa nämä 

lähtökohdat yleisesti ottaen hyvin huomioon. Hallituksen esitys poikkeaa kuitenkin kahdessa merkittävässä 

suhteessa työryhmän esityksestä tavalla, joka yhtäältä tarpeettomasti rajoittaa tuomioistuimen toi-

mintamahdollisuuksia ja toisaalta saattaa merkittävästikin haitata esitetyn uuden järjestelmän toimivuutta 

käytännössä. Esitettyä lakia tulisikin muuttaa siten, että mahdollistetaan myös ulkopuolisten toiminta 

sovittelijana (1.). Sovittelu tulisi lisäksi esitetystä poiketen säätää luottamukselliseksi (2.). 
 
 
1. Tuomioistuimella tulisi olla tarvittaessa oikeus nimetä myös ulkopuolinen sovittelija 
 

Lakiesityksen mukaan sovittelijana voisi toimia ainoastaan asianomaisen tuomioistuimen tuomari. Poik-

keamista aiemmasta työryhmämietinnön ehdotuksesta, jonka mukaan sovittelijana olisi voinut osapuolten 

suostumuksella toimia muukin henkilö on perusteltu ulkopuolisen sovittelijan käyttöön liittyvillä 

kustannustekijöillä sekä sillä, että sovittelun epäonnistuessa kumpikaan osapuoli ei voisi saada avustajaa 

esimerkiksi siitä asianajotoimistosta, jossa sovittelijana ollut henkilö toimii. Kumpikaan näkökohta ei 

perustele esitettyä tuomioistuimen harkintavallan rajoitusta. Koska ulkopuolisen sovittelijan käyttö (ja 

vastaavasti siitä aiheutuvien kustannusten syntyminen) olisi työryhmänkin ehdotuksen mukaan ollut aina 

tuomioistuimen harkinnassa ja edellyttänyt molempien osapuolten suostumusta, ulkopuolisen sovittelijan 

nimeämisen estäminen kustannusnäkökohtiin vedoten ei vaikuta perustellulta. Mitä tulee es-

teellisyysnäkökohtiin, on sinänsä totta että sovittelijana toiminut asianajaja on Hyvää asianajajatapaa 

koskevien ohjeiden nojalla estynyt edustamasta kumpaakaan osapuolta mahdollisessa samaan asiaan 

liittyvässä riidassa. Koska sovittelijalta kuitenkin edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta 

suhteessa riidan osapuoliin, kummankaan osapuolen oma asianajaja olisi muutoinkin lähtökohtaisesti 

esteellinen toimimaan asiassa sovittelijana. Tämäkään näkökohta ei näin ollen perustele sovittelijoiden 

rajaamista tuomareihin. 

Sovittelijan tehtävä eroaa olennaisesti oikeudellisesti ratkaisutoiminnasta mm. siten, että tavoitteena ei ole 

tarjota juridisia ratkaisuja ja määrittää mikä menneisyydessä olevassa yksittäistapauksessa on oikein, vaan 

sovittaa yhteen osapuolten intressejä ja suunnata osapuolten katse tulevaisuuteen. Suomen Asianajajaliiton ja 

kansainvälisten kokemusten mukaan sovittelu on erityisen vaativaa toimintaa, joka edellyttää hyvin erilaisia 

valmiuksia kuin tuomarilta perinteisesti edellytetään sekä harjaantumista tehtävään. Olisi tärkeä, että myös 

tuomioistuimen ulkopuolisia resursseja voitaisiin tarvittaessa — ja kaikkien osapuolten suostumuksella — 

hyödyntää tuomioistuinsovittelussa. 
 



 

Hallituksen esitys ei tältä osin ole myöskään sopusoinnussa äskettäin annetun, sovittelun edistämiseen 

tarkoitetun Euroopan Yhteisöjen komission direktiiviehdotuksen kanssa (Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (SEK(2004) 1314} 

22.10.2004). Ehdotuksen lähtökohtana on tuomioistuimen oikeus riidan kaikissa vaiheissa kehottaa osapuolia 

käyttämään sovittelua — mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolella ulkopuolisten tahojen toimesta tapahtuva 

sovittelu - riidan ratkaisemiseksi. So\atteludirektiiviehdotus puoltaisi tämän mahdollisuuden sallimista myös 

tuomioistuinsovittelun puitteissa, eikä sille tulisi asettaa muita edellytyksiä kuin molempien osapuolten 

suostumus. 
 
 
2. Sovittelun tulisi olla luottamuksellista 
 

Lakiesityksen mukaan sovitteluun sovellettaisiin lähtökohtaisesti viranomaistoiminnan julkisuutta koskevaa 

sääntelyä. Suomen Asianajajaliiton mielestä tämä lähtökohta olisi sovittelun käytännön toteuttamisen kannalta 

ongelmallista ja todennäköisesti merkittävästi vähentäisi sen käytettävyyttä. 
 

Lakiesityksen mukainen sovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siinä voida "ratkaista" riitaa tai antaa 

osapuolia sitovia määräyksiä. Tällaisen "fasilitatiivisen" sovittelun kulmakivenä on, että sovittelija pystyy 

saavuttamaan osapuolten luottamuksen ja saamaan osapuolet kertomaan mahdollisimman avoimesti todellisista 

intresseistään ja kannaltaan ehkä arkaluontoisistakin asioista. Pelkkä mahdollisuus siitä, että ulkopuolisia 

saattaisi olla seuraamassa menettelyä edes joltakin osin saattaa muodostua esteeksi sen käytölle. Ulkopuolisten 

paikallaolo saattaisi myös häiritä sovittelijan työskentelyä sekä luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin 

luomista käytännössä. 
 

Suomen Asianajajaliitto katsoo, että sovittelun tulisi olla luottamuksellista. Tähän ei ole mitään lainsää-

dännöllistä tai perustuslaista seuraavaa estettä. Myös kansainvälisesti menettelyn luottamuksellisuuden 

esitetään säännönmukaisesti olevan yksi toimivan ja tehokkaan sovittelun kulmakivistä. 
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Lausunto: Julkiset Oikeusavustajat ry haluaa lausuntonaan esittää yllämainitusta halli- 

tuksen esityksestä seuraavaa: 
 
Ehdotus on pääosiltaan ja tavoitteiltaan hyväksyttävä. Lakiesityksen 5§:n sisältö 
vaatii kuitenkin kommentin. 
 
1. Ehdotuksen 5§:n 2 momentissa sovittelun edistämiseksi voidaan määrätä 
osapuolten suostuessa avustaja. Lakiehdotuksen mukaan osapuolet maksavat 
kyseisen avustajan palkkion ja kulut. Hallituksen esityksessä ei puututa, eikä oteta 
kantaa siihen, voiko tällaisen avustajan käyttämisen kustannuksia kattaa 
vähävaraisille/ keskituloisille myönnettävällä oikeusavulla joko osittain tai 
kokonaan. 
 
Selvää lienee oikeusapulain nojalla se, että muiden edellytysten täyttyessä 
oikeusapulain mukainen oikeudenkäyntiavustaja (oma asiamies) voidaan myöntää 
myös sovitteluun menevään juttuun. Epäselväksi jää se, voidaanko riita-asiain 
sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5§:n 2 momentin mukaisen 
"sovitteluavustajan" perimiä kuluja ja palkkiota kattaa oikeusapulain mukaan 
maksettavilla korvauksilla. 
 
Kyse ei ainakaan voi olla oikeusapulain 4§:n 1 kohdan mukaisesta palkkion 
maksusta, koska ko. lainkohta koskee vain omalle avustajalle maksettavia 
palkkioita. Myöskin oikeusapulain 4§:n 3 kohta soveltuu sisältönsä puolesta 
erittäin huonosti mahdollisen "sovitteluavustajan" palkkion ja kulujen kattamiseen. 

Mikäli lainsäätäjän tarkoituksena on se, ettei näihin kustannuksiin oikeusapua 
voi saada, kyseinen seikka tulisi tuoda joko pykälätasolla esiin, tai ainakin lain 
esitöissä. Mikäli oikeusapua kyseisiin kustannuksiin ei voi saada, rajaa se 
"sovitteluavustajan" käyttämisen käytännössä pois ainakin vähävaraisten 
käymissä oikeudenkäynneissä. Mikäli oikeusavun ulottuvuus halutaan 
kattamaan myös sovitteluavustajan kustannuksia, tulisi siitä tehdä lakiin 
kirjaus muuttamalla samassa yhteydessä myös ainakin oikeusapulain 4§:n 
sisältöä. 
 
Porissa 24.11.2004 
 
 
 

Julkiset Oikeusavustajat ry:n puolesta 
Arsi Rantanen, 
Julkiset Oikeusavustajat ry:n puheenjohtaja 
julkinen oikeusavustaja, asianajaja, Pori 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

Asia: hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa 
koskevaksi lainsäädännöksi HE 114/2004 vp 
 
 

Suomen kuluttajaliitto pitää lakiesitystä kannatettavana. Sen soveltuvuus useisiin esityksessä 
mainittuihin riitatilanteisiin on ilmeinen. Varsinkin asianajokulujen jatkuvan kasvun hillitsemiseen 
ja oikeudenkäyntien välttämiseen tai pitkittymiseen tähtäävät toimenpiteet hyödyttävät koko 
yhteiskuntaa. 
 

Ehdotetun sovittelumenettelyn soveltuminen kuluttajariitoihin ei sen sijaan ole täysin selvää. 
Esityksessä kuvattu Kajaanin tapaus, jossa kuluttajaneuvoja osallistui julkisen oikeusavustajan 
kanssa sovitteluun kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä asuntokauppariidassa lienee 
harvinainen yksittäistapaus. Ensinnäkin maassamme toimivat kuluttajaneuvojat ovat taidoiltaan ja 
koulutustaustaltaan hyvin erilaisia. Useita heistä ei voine käyttää välittäjinä riita-asioiden sovintome-
nettelyssä. Toisaalta kuluttajaneuvonnan saatavuudessa on krooninen resurssipula, joten ei liene 
käytännöllistä lisätä neuvojien työtehtäviä entisestään. 
 

Kuluttajariidat ovat tuomioistuinkäsittelyyn vietäessä jo yleensä käyneet läpi kuluttajaneuvojan 
suullisen sovittelun ja useassa tapauksessa Kuluttajavalituslautakunnan käsittelyprosessin. Myös 
Kuluttajavalituslautakunnan valmistelijat pyrkivät sovittelemaan riitoja valmistelun aikana. 
 

Kun kuluttajariita viedään tuomioistuinkäsittelyyn, on kiista usein jo niin kärjistynyt, että 
sovittelumenettelyä ei ole järkevää aloittaa. Alioikeuksiin saapuvat kuluttajariidat ovat myös monesti 
niin monimutkaisia, ettei kuluttajalla ole tarvittavia tietoja harkita sovintoesityksen 
tarkoituksenmukaisuutta. Kun kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja lähtevät hakemaan 
täytäntöönpanokelpoista tuomiota, on heidän lähtökohtansa pääosin saada ulkopuolisen auktoriteetin 
ratkaisu usein jo välit pahasti tulehduttaneeseen kiistaan. Kiistassa on tuossa vaiheessa usein 
kysymys isoista rahasummista tai toisaalta periaatekysymyksestä, josta ei ole aikomusta antaa 
periksi. 
 

Kuluttajariidoissa varsin harvoin täyttyisi lakiesityksen 3§:ssä luetellut edellytykset. Kuluttaja-
elmkeinonharjoittaja -asetelma on usein epätasaveroinen ja mikäli lautakuntakäsittely on jo käyty 
läpi, vaatimuksetkin ovat usein vielä varsin kaukana toisistaan. Kun elinkeinonharjoittaja vie riidan 
tuomioistuimeen, on tällä useimmiten myös tarkoitus saada täytäntöönpanokelpoinen 
tuomioistuinratkaisu saadakseen oikeutuksen riidanalaiselle toiminnalle jatkossa. 
 



 

Riita joissa ehdotettu sovittelumenettely voisi olla laajemmin käyttökelpoinen, olisi - ei kuluttajariita 
kuluttajansuojalain mukaisessa merkityksessä, mutta kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaan 
kuuluva - kuluttajien välinen asunto- tai kiin-teistökauppariita. 
 

Oikeusturvavakuutukset aiheuttavat jo nykyään ongelmia, jos riita päätetään kesken 
tuomioistuinkäsittelyä sopia. Yleensä sovintoon sisältyy se, että kumpikin osapuoli vastaa 
kuluistaan. Vakuutusehdoissa usein edellytetään että prosessissa esitetään vaatimus vastapuolelle 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Kun vaatimusta ei sovinnon saavuttamiseksi ole esitetty, on 
vakuutusyhtiö joissain tapauksissa evännyt osan korvauksista vedoten vakuutusehtoihin. Tämä olisi 
hyvä myös huomioida, jos lakiesitys hyväksytään. 
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johtava lakimies lakimies 
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LAKIVALIOKUNNALLE 2.12.2004 HE 114/2004 vp 

 
Käräjätuomari Maija Auvinen 

Lausunto hallituksen esityksestä 114/2004 vp laiksi riita-asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa: lapsen asemaa ja oikeutta koskevat asiat (18 § ym.) 
 

Esityksen 18 §:n säännös koskee lapsen asemaa ja oikeutta koskevien asioiden sovittelemista. 
Yhteiskunnan ja perheiden kannalta ensisijainen tavoite on saada lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain (lapsenhuoltolaki, HTL) mukaan riideltävät riidat (huoltoriidat) 
ratkaistuksi sovinnollisesti ilman oikeuskäsittelyä. Tavoitteena on tukea vanhempien omaa 
sitoutumista sopimusratkaisuihin, mitä pidetään virallisratkaisuja parempana vaihtoehtona. Jo nyt 
tuomioistuimet sovittelevat melko paljon huoltoriitoja erityisesti asian suullisessa 
valmisteluisrunnossa. Sekä sovittelukirjallisuudessa että erilaisissa perheneuvonta- ja 
sovittelupalveluissa huoltoriitoja on pidetty sovittelua edellyttävänä ja siihen periaatteessa sopivana 
asiaryhmänä. 
 
Hallituksen esityksen 18 §:n säännös huoltoriitojen tuomioistuinsovittelusta liittyy juuriltaan 
yhteiskunnalliseen näkemykseen asianosaislähtöisyydestä ja lapsenhuoltolain johtavaan 
periaatteeseen vanhempien sopimusvapaudesta, jota kuitenkin lapsen edun kontrollointi rajoittaa. 
Ehdotettu säännös sopii lähtökohdiltaan hyvin täydentämään erolasten oikeudellisen aseman 
järjestämistavoitteita. Sovittelulla voitaisiin nopeuttaa riidan käsittelyä ja säästää sekä inhimillisiä 
että taloudellisia kustannuksia. 
 
Sanotun 18 §:n yksityiskohtaiset perustelut lapsen edusta vastaavat lapsenhuoltolain periaatteita. 
Ehdotus sovittelijan avustajasta on tervetullut ja vastaa siihen puutteeseen, josta tuomioistuimen 
asiantuntevuutta kritisoidaan. Myös sovittelun soveltuvuudesta esitetyt näkemykset ovat paikallaan. 
Sen sijaan lapsen prosessuaalisesta asemasta ja kuulemisesta on esitetty perusteluja, jotka eivät 
vastaa lapsenhuoltolain säännöksiä ja periaatteita eivätkä myöskään tuomioistuinkäytännössä ja 
sovittelussa noudatettuja vakiintuneita menettelytapoja. Oikeudellisesti ongelmallisia perusteluja on 
esitetty lapsen asemasta sovittelun osapuolena ja neuvottelijana. 
 
Kun ehdotetun lain säätämisen yhteydessä ei ole tarkoitus muuttaa lapsenhuoltolain säännöksiä, ei 
myöskään ehdotetun 18 §:n perusteluihin ole syytä sisällyttää sellaista tarkoittavia perusteluja. Näistä 
syistä kiinnitän huomiota voimassaoleviin säännöksiin ja menettelytapoihin. 
 
1. Lapsi sovittelun osapuolena. Ehdotetun 18 §:n perustelujen mukaan "lapsi itse olisi lain 
tarkoittama sovittelun osapuoli" riidoissa, joita oikeudenkäynnissä ei ajeta lapsen nimissä. 
Huoltoriidat ovat tällaisia riitoja. Lapsi itse ei voi panna niitä vireille. Vireillepano-oikeus 
on nimittäin HTL 14 §:n mukaan lapsen vanhemmilla, huoltajalla tai sosiaalilautakunnalla 
ja erityisissä tilanteissa eräillä lapsen läheisillä. Lapsi ei siis lapsenhuoltolain mukaan ole 
asianosainen. Nyt ehdotetussa sovittelulaissa ei ole mitään perusteita poiketa 
lapsenhuoltolain sääntelystä. 
 
2. Sovittelun aloittaminen ja vastustaminen. Ehdotetun sovittelulain 4 §:n mukaan 
sovitteluun voidaan ryhtyä osapuolen - siis myös lapsen - pyynnöstä. Lapsenhuoltolainkin 
periaatteiden   mukaan   sovintoon  pyrkiminen   on   lapsen   edun   mukaista, mutta 
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toimintavastuu on kuitenkin vanhemmilla, ei lapsella. Hänelle ei ole syytä sälyttää puhevaltaa siitä, 
yrittävätkö vanhemmat erotilanteessa tai sen jälkeen sovitella huoltokysymyksiä. Lapsen mielipiteen 
kuuleminen sovittelun aloittamisesta ei siten ole perusteltua. Mielipiteiltään riittävän kypsän lapsen 
vastustus sen sijaan riittänee esityksen perustelujen mukaisesti joissakin tapauksissa estämään 
sovittelun jatkamisen. 

3. Lapsi neuvottelijana. Ehdotetun sovittelulain 18 §:n perustelujen mukaan lapsi riidan osapuolena 
voisi suostumuksellaan tulla kuulluksi sovittelussa ja sovittelija voisi neuvotella hänen kanssaan 
muiden osapuolten läsnä olematta myös asian ratkaisutoiveista. Lapsen kuuleminen on 
iapsenhuoltolainkin keskeinen periaate. Lapsen asema ei kuitenkaan tuon lain periaatteiden mukaan 
ole neuvottelijan itsenäinen asema. Lasta kuullaan hänen tilanteestaan ja tarpeistaan. Lapsen 
mahdolliset toivomukset ovat yksi, mutta vain yksi lapsen edun alakriteeri, ellei kysymys ole 
selkeästi itsemääräävän lapsen mielipiteestä. 
 
Lasta ei vakiintuneiden käytäntöjen mukaan yleensä kuulla perheasioiden sovittelussa eikä 
asianajossa. Kuulemista ei myöskään tapahdu sopimusta sosiaalilautakunnassa vahvistettaessa, ellei 
ole syytä pitää sitä lapsen edun vastaisena. Vahvistusmenettelyssä, jossa ratkaistaan 90-95 prosenttia 
huoltoasioista, on kylläkin otettava huomioon lapsen etu ja toivomukset (HTL 8 §). Vastaavat seikat 
tuomioistuimenkin on otettava huomioon huoltoriitoja oikeudenkäynnissä sovitellessaan. 
Vakiintuneiden käytäntöjen mukaan lapsia ei sopimukseen päästäessä kuulla, ellei siis sopimusta ole 
syytä pitää lapsen edun vastaisena. 
 
Etenkin varttuneempien lasten kuuleminen tuomioistuinsovittelussa voi silti olla perusteltua. 
Vakiintuneiden käytäntöjen mukaan kuuleminen edellyttää kummankin vanhemman suostumusta. 
Sovittelussa kuuleminen voisi harkinnan mukaan tapahtua joko sosiaalitoimessa tai 
tuomioistuimessa. Kynnys tuomioistuimessa kuulemiselle voisi olla matalampi kuin HTL 15.2 §:ssä 
asetettu, etenkin jos kuulemisella voitaisiin edistää asian nopeaa ratkaisua, eivätkä vanhempien 
väliset erimielisyydet ole niin syvät, että kuuleminen voisi vahingoittaa lasta tai hänen suhdettaan 
vanhempiin. 
 
Lapsenhuoltolain kommentaareissa, oikeuskäytännössä ja sovittelukirjallisuudessa on pidetty 
ensiarvoisen tärkeänä, ettei lasta aseteta ratkaisijan rooliin. Jos kuulemisessa keskitytään 
sovittelulain 18 §:n perusteluissa esitetyin tavoin selvittämään ensisijassa lapsen suhtautumista eri 
ratkaisuvaihtoehtoihin, edellytetään lapselta vastuuta ratkaisusta toisin kuin kirjallisuudessa ja 
oikeuskäytännössä. Tätä periaatetta ei ole syytä sivuuttaa sovittelulain perusteluissa. 
 
Oikeudenkäynnissä lapsen kuuleminen tapahtuu pääsääntöisesti sosiaalitoimessa (HTL 9.4 § ja 11 
§), ja vain painavista syistä tuomioistuimessa (HTL 15.2 §). Ehdotetun sovittelulain 18 §:n perustelut 
voisivat tuoda lapsen useammin tuomioistuimeen kuultavaksi. Perustelut näyttäisivät tukevan sitä 
eurooppalaista käytäntöä, että tuomari kuulisi lasta henkilökohtaisesti saadakseen käsityksen 
lapsesta, jonka asiaa ollaan ratkaisemassa. 

4. Riitatyyppien soveltuvuus sovitteluun. Kaikki huoltoriidat eivät sovellu sovitteluun. Parhaiten 
siihen soveltuvat tasavertaisten, hyvään huoltajuuteen kykenevien vanhempien väliset riidat. Sen 
sijaan tapauksissa, joissa vanhemmat ovat epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden, edellytykset 
sovittelulle voivat puuttua. Asia ei sen sijaan olisi soviteltavaksi sopimaton ainoastaan sen vuoksi, 
että sitä ei olisi aikaisemmin onnistuttu sopimaan sosiaalitoimen myötävaikutuksella. Sovittelun 
lähtökohdat ja toteutustapa voivat tuomioistuimessa olla jossakin määrin toiset kuin 
sosiaalitoimessa. 
Sovittelu voi vaarantaa lapsen edun etenkin, jos toinen vanhempi on valmis myöntymään lapselle 
vahingollisiin vaihtoehtoihin. Jos kysymys on huoltajakykyyn vaikuttavista psykososiaalisista 
ongelmista tai high-conflict -riidoista, joissa iapsen edun turvaamiseksi tarvitaan tiedonhankintaa 
sosiaali- ja terveydenhuollosta, on riidan soveltuvuus tuomioistuinsovitteluun epätodennäköistä. Jos 
sovittelussa tarvittaisiin sosiaalitoimen selvitys, viittaa se sovitteluedellytysten vähäisyyteen. 
Sosiaalitoimesta voitaisiin hankkia selvitys lähinnä silloin, kun lasta pyydetään kuultavaksi siellä. 
Muutoin selvityksen hankkiminen ei luontevasti kuulu sovitteluun, jonka joutuisuutta se myös 
viivästyttää. 
 
5. Sovittelijan asiantunteva avustaja. Ehdotuksessa mainittu mahdollisuus määrätä 
soviftelijatuomarille avustaja on kannatettava. Tuomareilla ei välttämättä ole sellaista 
kokemusta ja taitoa, jota lapsen kuuleminen edellyttää. He voivat myös arastella 
kuulemista, joka puolestaan saattaa olla edellytys sovittelun onnistumiselle. Riidan 
kartoituksessa, vanhempien motiivien selvittämisessä ja konfliktin lievittämisessä 
asiantunteva avustaja voisi olla ratkaisevaksi avuksi. Tuomari puolestaan on 
parhaimmillaan oikeudellisten vaihtoehtojen jäntevässä käsittelyssä ja tavoitteellisessa 
sovintoon pyrkimisessä. 
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Asiantuntevalta avustajalta on edellytettävä riittävää perehtyneisyyttä ja kokemusta eroauttamisessa 
ja huoltoriitadynamiikassa. Kelpoisuutta ei ole syytä rajoittaa ehdotuksessa tarkoitetuin tavoin 
perussosiaali- ja lastensuojelutyötä tekeviin sosiaalityön ammattilaisiin. Avustajaksi pitää olla 
mahdollisuus määrätä myös lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoina sellaisia psykologeja tai 
lastenpsykiatreja taikka muita asiantuntijoita, joilla on kattava kokemus avioeroasioiden sovittelusta 
taikka sosiaalitoimen tai tuomioistuimen pyynnöstä huolto- tai täytäntöönpanoriitojen selvitys- ja 
sovittelutyöstä. Oikeudellisen ja psykososiaalisen tiedon yhdistelmä saattaisi lisätä 
tuomioistuinsovittelun käyttöalaa, tarjota vanhemmille vapaaehtoisia sovittelumuotoja 
tehokkaamman menettelytavan sekä hyödyttää sovittelijatuomareiden pätevyyttä huoltoriitojen 
ratkaisijoina myös oikeudenkäynneissä. 
 

6. Oikeusavun saatavuus. Ehdotetun 5 §:n mukaan osapuolet maksavat avustajan palkkion 
ja kulukorvauksen. Lapsen huolto- ja tapaamisriitojen sovittelussa avustajan käyttäminen 
tarkoittaa sitä, ettei yhteiskunnan varoja tarvitse käyttää sosiaalitoimen selvitystyöhön. 
Oikeusapukin 4 §:ään olisi tehtävä lisäys siitä, että oikeusavun myöntäminen vapauttaa 
edun saajan velvollisuudesta korvata sovittelijan avustajalle mahdollisesti maksettavan 
palkkion ja korvauksen. 
 
6. Ehdotukset. Lain soveltamisalaa tulkittaessa tuomioistuimissa luetaan huolellisesti lain 
perusteluja. Hallituksen esityksen 18 §:n perustelut ovat tietyin kohdin ongelmallisia. Tästä syystä 
ehdotan, että lakivaliokunta ottaisi mietinnössään huomioon seuraavat kohdat: 
• lapsi ei ole sovittelun osapuoli eikä itsenäinen neuvottelija 
• lasta ei sovintoon pyrittäessä ole kaikissa tapauksissa velvollisuus kuulla 
• jos lasta kuullaan, kuulemisessa on noudatettava lapsenhuoltolain periaatteita ja 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisia menettelytapoja 
• sovittelijan avustajaksi voidaan nimetä ammattilainen, joka on perheasioiden sovittelussa taikka 
huolto- tai täytäntöönpanoriitojen sovittelu- tai selvitystyössä riittävästi perehtynyt sovitteluun ja/tai 
lapsen kasvuun ja kehitykseen 
• julkisen oikeusavun säännöksiä tulisi voida soveltaa sovittelijan avustajan palkkioon ja kuluihin. 
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HE 114/2004 vp 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnan kuuleminen 2.12.2004 
 
 
 
 
OTT Kaijus Ervasti 
 
Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä riita-asioiden sovittelua ja sovinnon 
vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 114/2004 vp) 
 
 
 
 

1 Johdanto 
 
 
Tuomioistuinsovittelu on tällä hetkellä käytössä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja sen käyttöön otto myös 
Suomessa on tarpeellista. Sovinnollisella ratkaisulla on monia etuja puolellaan verrattuna täysimittaiseen 
oikeudenkäyntiin. Sovintoratkaisu auttaa osapuolten suhteet säilymään parempina. Se on myös nopeampi ja 
halvempi tapa ratkaista riitoja. Yleensä se on myös lopullinen ratkaisu, jota osapuolet noudattavat, eikä 
pakkotäytäntöönpanoa tarvita. 
 
Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista koskevaksi lainsäädännöksi on kirjoitettu 
pääosin hyvin ja seikkaperäisesti. Osa yksittäisistä säännöksistä on kuitenkin sisällöllisesti ongelmallisia. 
Joiltain osin asioita on myös kirjattu säännösten perusteluihin, vaikka ne olisi syytä sisällyttää itse 
säännöksiin. Kaikilta osin ehdotetut muutokset oikeudenkäymiskaareen eivät ole sopusoinnussa ehdotetun 
riita-asioiden sovittelua koskevan lain kanssa. 
 
On korostettava, että tuomioistuinsovittelussa lainkäyttöä on lähinnä sovinnon edellytysten selvittäminen ja 
sovinnon vahvistaminen. Sen sijaan itse sovittelussa ei kyse ole lainkäytöstä, vaan konfliktinratkaisusta, jossa 
lähtökohtana ovat osapuolten intressit ja tarpeet. Sen vuoksi on tarpeen, että sääntely on joustavaa ja sisältää 
vain yleisiä periaatteita sovittelun toteuttamisesta. Näin ollen itse sovintomenettelyä koskevat säännökset 
(RiitSovL 2 luku) on syytä säilyttää pääosin esitetyssä muodossa. 
 
Tuomarin ammatti ja koko lakimieskoulutus perustuvat toisenlaiselle ajattelutavalle ja logiikalle kuin 
sovittelu. Sen vuoksi sovittelun käyttöönotto vaatii laajan koulutuksen. Keskeisiä ovat etenkin 
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot. 

 
Tuomioistuinsovittelua ja sovinnon vahvistamista koskeva uudistus on tarpeellinen. On kuitenkin syytä 
varata kylliksi aikaa tuomareiden koulutukselle ennen järjestelmän käyttöön ottoa. 



 

2. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa (RiitSovL) 
 
 
 

2.1 Lain soveltamisala 
 
Lakiesityksen 1 §:n mukaan laki koskee riita-asioita. Perustelujen mukaan riita-asialla on pykälässä tarkoitettu 
myös sellaisia riitaisia asioita, jotka tuomioistuimessa käsitellään tai käsiteltäisiin hakemusasioina. Suomessa 
siviiliasiat jaetaan perinteisesti riita- ja hakemusasioihin. Lainsäädännöllisen systematiikan ja selvyyden 
kannalta olisi parempi, jos 1 §:ssä olisi myös nimenomaisesti mainittu riitaiset hakemusasiat. Olisi harkittava 1 
§:n muuttamista seuraavaan muotoon: 

 
"Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä riita-asioita ja riitaisia hakemusasioita voidaan sovitella sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään " 

2.2 Kuuleminen ja selvityksen esittäminen 
 
RiitSovL:n 6 §:n 2 momentin mukaan "osapuolten suostumuksella voidaan kuulla osapuolia ja muita 
henkilöitä sekä esittää muuta selvitystä". Jotta sovittelu voisi onnistua, osapuolia on kuultava 
säännönmukaisesti sovittelussa. Sen vuoksi säännös, että heitä voitaisiin kuulla vain muiden osapuolten 
suostumuksella, vaikuttaa epäonnistuneelta. Olisi syytä harkita 6 §:n 2 momentin muuttamista seuraavaan 
muotoon: 

 
"Osapuolten suostumuksella voidaan kuulla sovittelun ulkopuolisia henkilöitä sekä esittää muuta 
selvitystä " 

2.3 Sovintoehdotus 
 
RiitSovL:n 7 §:n 2 momentin mukaan sovintoehdotus "voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee 
kohtuulliseksi." Hallituksen esityksen mukaan (s. 37) kohtuudella ymmärrettäisiin samaa kuin 
välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) 31 §:n 3 momentissa. Sen mukaan välimiehet voivat 
asianosaisten sopimuksen mukaisesti perustaa ratkaisunsa kohtuusnäkökohtiin. 
 
On ongelmallista, että tuomarin sovintoehdotus on sidottu "kohtuullisuuteen". Tuomioistuinsovitte-lua 
käsittelevä työryhmä (Oikeusministeriö. Työryhmämietintö 2003:2, s. 61) ehdotti säädettäväksi, että "sovinto 
voidaan perustaa siihen, mikä on tarkoituksenmukaista". Ehdotusta on perusteltu seuraavasti: "Erilaisille 
sovintomenettelyille on tyypillistä, että niissä päädytään osapuolten tarkoituksenmukaisena pitämään 
ratkaisuun eikä aina voida edes tietää, onko lopputulos voimassa olevan oikeuden mukainen vai ei". Myös 
hallituksen esityksessä on samantyyppisiä perusteluita. Pykälässä kuitenkin puhutaan nimenomaan 
"kohtuullisuudesta". 
 
Ongelmallista on se, että "kohtuullisuudella" on oikeustieteessä ja teoreettisessa keskustelussa viitattu 
nimenomaan kohtuusperiaatteeseen. Tällaisessa merkityksessä kohtuudella ei ole siis tarkoitettu vain laista 
poikkeamista tarkoituksenmukaisuuden perusteella. On katsottu, että kohtuus on oikeudenmukaisuudesta 
johdettu oikeusperiaate ja siihen liittyviä oikeussääntöjä. Käytännössä kohtuudesta ja kohtuullistamisesta 
puhutaan usein tilanteissa, joissa on tarvetta poiketa säännöksistä tai sopimuksesta sen vuoksi, että 
yksittäistapauksessa lopputulos olisi jonkun osapuolen kannalta kohtuuton. Sillä pyritään usein siis 
korjaamaan jollain tavoin epätasapainoa osapuolten välillä. RiitSovL:n mukaisessa kohtuudessa ei kuitenkaan 
ole kyse tällaisesta tasapainottamisesta tai pyrkimyksestä oikeudenmukaisuuteen. Sen vuoksi 
"tarkoituksenmukaisuus" olisi ollut osuvampi ilmaus. RiitSovLm 7 § 2 momentti pitäisikin muuttaa 
seuraavanlaiseksi: 

 
"Osapuolten pyynnöstä tai suostumuksella sovittelija voi tehdä ehdotuksen asian sovinnolliseksi 
ratkaisemiseksi. Ehdotus voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee tarkoituksenmukaiseksi. " 

 
 

2.4 Sovittelun julkisuus 
 
RiitSovL 12 §:n 1 momentin mukaan "sovittelun julkisuudesta noudatetaan, mitä laissa säädetään 
oikeudenkäynnin julkisuudesta". Toisen momentin mukaan erillisneuvottelu osapuolen kanssa voidaan 
kuitenkin toimittaa yleisön läsnä olematta osapuolen pyynnöstä. Kolmannen pykälän mukaan sovittelu 
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voidaan jonkin käsittelyvaiheen osalta toimittaa yleisön läsnä olematta, jos julkinen käsittely vaarantaisi 
sovittelun tavoitteen eikä luottamus oikeudenhoitoon tai muu painava syy edellytä julkista käsittelyä. 
 
Määräys, jonka mukaan tuomioistuinsovittelu olisi julkista, on epäonnistunut eikä istu lainkaan koko 
sovittelun perusajatukseen. Tuomioistuinsovittelussa ei ole kyse perinteisessä mielessä oikeudenkäytöstä. Kun 
osapuolten välille pyritään luomaan luottamuksellinen ilmapiiri ja saamaan heidät vapautuneesti käsittelemään 
aitoja intressejään, ei tilaisuus voi olla julkinen. Tuomioistuin-sovittelu ei ole myöskään muissa Pohjoismaissa 
julkista. On myös huomattava, ettei edes osapuoli saa 13 § mukaan vedota mahdollisessa asian myöhemmässä 
oikeudenkäyntikäsittelyssä siihen, mitä vastapuoli on esittänyt sovittelussa. RiitSovL:n 12 § olisikin syytä 
muuttaa seuraavaan muotoon: 

 
"Sovittelu toimitetaan yleisön läsnä olematta. Osapuolten suostumuksella sovittelu voidaan 

toimittaa myös oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain (945/1984) säännöksiä noudattaen. 
Sovittelussa vahvistetun sovinnon julkisuudesta on voimassa, mitä tuomioistuimen tuomiosta 

säädetään." 
 
 
 

3. Sovinnon vahvistaminen 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi oikeudenkäymiskaaren (OK) 20 luku, johon on sisällytetty 
sovinnon vahvistamista koskevat säännökset. Säännökset koskevat sekä oikeudenkäynnissä että 
tuomioistuinsovittelussa syntyneitä sovintoja. OK 20 luku on kirjoitettu siten, että se sisältää säännökset 
vireillä olevassa oikeudenkäynnissä vahvistettavista sovinnoista ja RiitSovL sisältää viittaussäännöksen 
kyseiseen lukuun. Lisäksi RiitSovL sisältää itsenäisiä määräyksiä sovinnon vahvistamisesta 
tuomioistuinsovittelussa. 
 
Lähtökohtaisesti sovinto voidaan vahvistaa vain siinä laajuudessa, kun asia on tuomioistuimessa vireillä. 
Sovintoa ei voi vahvistaa sellaisista kysymyksistä, jotka eivät ole tuomioistuimen tutkittavana, vaan 
edellyttäisivät uutta haastehakemusta. RiitSovL 8 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuinsovittelussa 
vahvistettava sovinto voi kuitenkin koskea myös muuta kuin alkuperäiset vaatimukset. Sovittelussa on oltava 
mahdollisuus joustaviin ja luoviin ratkaisuihin, minkä vuoksi määräys on tarpeellinen. 
3.1 Sovinnon vahvistaminen lapsen oikeutta ja asemaa koskevissa asioissa 
 
OK 20 luvun 2 §:n mukaan "sovinto voi koskea asiaa tai sen osaa, jossa sovinto on sallittu". Lähtökohtaisesti 
vahvistettava sovinto voi siis koskea vain dispositiivisia asioita. Lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat 
puolestaan ovat relatiivisesti indispositiivisia. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (10,2 §) on 
säädetty, että tuomioistuimen on ratkaistava huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia vanhempien sopimalla 
tavalla, jollei ole aihetta olettaa, että ratkaisu olisi vasten lapsen etua. 
 
RiitsovL 18 §:n mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa voidaan sovitella 
tuomioistuinsovittelussa. Hallituksen esityksen mukaan (s. 51) tuomioistuinsovittelussa saavutettu sovinto 
voidaan vahvistaa myös tällaisissa asioissa. Silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta käsitellään 
normaalissa siviiliprosessissa, lopputuloksen nimi on kuitenkin aina tuomio, vaikka vanhemmat tosiasiallisesti 
olisivatkin sopineet asian. Voi pitää epäloogisena, ettei oikeudenkäynnissä voida vahvistaa sovintoa lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, mutta tuomioistuinsovittelussa se voidaan vahvistaa - samoin 
kuin kunnan sosiaalilautakunnassa. OK 20 luvun 2 § tulisikin muuttaa seuraavan muotoon: 

 
"Sovinto voidaan vahvistaa asiassa, jossa sovinto on sallittu. Sovinto asian osassa voidaan myös 

vahvistaa. 
Sovinto voidaan vahvistaa lapsen elatusta sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa 

asiassa. Harkittaessa, voidaanko sovinto vahvistaa, tuomioistuimen on otettava huomioon lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) sekä lapsen elatuksesta annetun lain 
(704/1975) säännökset. 

Vahvistettu sovinto lapsen elatusta sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 
rinnastetaan tuomioistuimen päätökseen tai tuomioon. " 

 
Jos OK 20 luvun 2 § muutetaan edellä kerrotulla tavalla, voidaan RiitSovL:n säännökset sovinnon 
vahvistamisesta lapsen asemaa ja oikeutta koskevissa asioissa poistaa, koska ne tulevat sovellettavaksi 
RiitSovL 8 § 2 momentin viittaussäännöksen perusteella. 

3.2 Sovinnon esteet 



 

 
Hallituksen esityksessä (s. 52) on käsitelty myös sitä, millaisia määräyksiä vahvistettava sovinto saa sisältää. 
On katsottu, että vahvistettava sovinto ei saa sisältää määräyksiä, jotka ovat vastoin 1) lakia, 2) hyviä tapoja, 
3) loukkaavat sivullisen oikeutta tai 4) ovat selvästi kohtuuttomia. Näitä esteitä ei kuitenkaan ole mainittu itse 
lakitekstissä, vaan ainoastaan perusteluissa. Lisäksi on katsottava, että tuomioistuin voi vahvistaa sovinnon 
vain, 5) jos se on muotoiltu niin selkeästi, että se on vaikeuksitta pantavissa täytäntöön. 
 
Hallituksen esityksen mukaan tuomioistuimen on arvioitava sovinnon esteet omasta aloitteestaan. Hallituksen 
esityksen mukaan tuomioistuin arvioi esteperusteita vain siltä osin kuin suoraan vahvistettavaksi pyydetystä 
sovinnosta ilmenee. Tuomioistuimen pitäisi kunnioittaa asianosaisten sopimuksessaan ilmaisemaa tahtoa ja 
vahvistettava sopimus, jollei estettä ole. Hallituksen esityksen mukaan "esteperusteita ei siten tule ryhtyä 
tutkimaan laajasti" (s. 52) 
 
Näistä sovinnon esteistä olisi syytä säätää itse laissa eikä mainita niitä vain perusteluissa. OK 20 luvun 2 §:ään 
olisikin syytä lisätä seuraava säännös: 

"Tuomioistuin ei saa vahvistaa sovintoa, joka on vastoin lakia, hyviä tapoja, loukkaa sivullisen 
oikeutta tai on selvästi kohtuuton. Vahvistettavan sovinnon tulee olla muotoiltu niin selkeästi, että se on 
vaikeuksitta pantavissa täytäntöön. 

Tuomioistuimen on otettava vahvistamisen esteet huomioon omasta aloitteestaan. Tuo-
mioistuimen on pyynnöstä vahvistettava sopimus, jollei estettä ole. " 

 
 

3.3 Sovinnon vahvistamisesta valittaminen 
 
Vahvistetusta sovinnosta voisi valittaa OK 20:5 mukaan kuten tuomiosta. Valitusmahdollisuus on sikäli 
perusteltu, ettei tuomioistuin ole tutkinut varsinaisesti asiaa. 
 
Kun sovinnon vahvistamisesta valitetaan, valitusperusteita voi olla useita. Hallituksen esityksessä (s. 56) on 
korostettu sitä, että kyse on asianosaisten sovinnosta. He ovat yhteisesti sopineet riitansa. Tuomioistuin on 
vahvistanut sovinnon, mutta se ei ole antanut lainkäyttöratkaisua sisällöllisesti sovinnon kohteena olevasta 
asiasta. Valitus sovinnon vahvistamisesta voi hallituksen esityksen valossa käsittääkseni liittyä 1) itse 
vahvistamiseen eli siihen, ettei sovintoa olisi pitänyt vahvistaa, vaikka sopimus sinänsä olisi pätevä (esim. 
vahvistetaan laajemmin, kuin kannevaatimuksen mukaan mahdollista) 2) ehdottomien prosessinedellytysten 
puutteisiin (esim. väärä tuomioistuin), 3) sovinnon epäselvyyteen sekä 4) sopimuksen pätemättömyyteen 
(esim. lain tai hyvän tavan vastaisuus, oikeustoimilain pätemättömyysperusteet). Lisäksi valitus voi liittyä 5) 
muihin seikkoihin. Ozittain nämä valitusperusteet menevät myös päällekkäin. Vajaavaltainen ei esimerkiksi 
voi lähtökohtaisesti tehdä sopimuksia, mutta hänellä ei myöskään yleensä ole oikeudenkäyntikelpoi-suutta. 
 
Hallituksen esityksen (s. 57) mukaan sovinnon osapuoli voi valittaa sovinnon vahvistamisratkaisus-ta samoilla 
edellytyksillä kuin voidaan peruuttaa kanteen myöntäminen muutoksenhakuasteessa. Se on oikeuskäytännön 
mukaan mahdollista, jos peruuttamiselle on hyväksyttävä syy. Tällaisena on pidetty esimerkiksi erehtymistä 
myönnetyn velvoitteen laajuudesta. Lisäksi olosuhteiden muutos tai tietoon tullut uusi seikka voi voivat 
oikeuttaa peruuttamaan myöntämisen. 
 
Hallituksen esityksen mukaan (s. 57) osapuolilla tulisi olla tarpeen vaatiessa "mahdollisuus peruuttaa 
sovintoon antamansa suostumus ja vaatia sovinto poistettavaksi esimerkiksi silloin, kun hän katsoo, ettei ole 
voinut riittävästi harkita asiaa ja on muutoksenhakuajan kuluessa tullut ilmoittamillaan hyväksyttävillä 
perusteilla toiseen tulokseen sovintotarjouksen suhteen". Samassa yhteydessä on viitattu Euroopan neuvoston 
suositukseen sekä "eräisiin kuluttajakaupan osa-alueisiin", joissa kuluttajan on mahdollista peruuttaa solmittu 
sopimus. Ilmeisesti viittaus tarkoittaa koti- ja postimyyntiä. Hallituksen esityksen lausuma vaikuttaa viittaavan 
siihen, että sovintosopimusten pitäisi yleisesti olla peruttavissa lyhyen ajan kuluessa sopimuksen teon jälkeen. 
Ajatus sotii koko sopimusoikeuden peruslähtökohtaa vastaan, jonka mukaan sopimukset ovat sitovia. Ajatus ei 
istu myöskään hallituksen esityksessä muutoin esitettyihin lähtökohtiin. Onhan hallituksen esityksessä lähdetty 
siitä, että "pyytäessään sovinnon vahvistettavaksi tuomioistuimessa asianosaiset ovat riittävän perusteellisesti 
harkinneet sen pohjana olevaa sopimusta, myös sen pätevyyden kannalta, ja päätyneet sitoutumaan 
järjestelyyn" (s. 55) 

 
Lakivaliokunnan olisi syytä korostaa, että lähtökohtaisesti sopimukset ovat sitovia, eikä niitä voi 
peruuttaa kuin laissa erityisesti määrätyissä tapauksissa. 

 
Käsittääkseni OK 20:5:ssä kyse on valittamisesta, joka koskee vain sopimuksen vahvistamista. 
Valitustuomioistuin ei sen sijaan tee päätöstä itse sopimuksen sisällöstä ja sen sitovuudesta. Se voi vain purkaa 
tai säilyttää vahvistamisen. Voihan käydä esimerkiksi min, että sopimus on vahvistettu 



 

väärässä tuomioistuimessa. Tällöin vahvistaminen puretaan, mutta itse sopimus jää voimaan. Tätä asiaa ei ole 
kylliksi painotettu hallituksen esityksessä. 

 
Lakivaliokunnan on syytä korostaa, että valittaminen voi koskea vain sovinnon vahvistamista. Sen 
sijaan valitus ja siihen annettava ratkaisu eivät koske itse sopimuksen sisältöä. 

 
 
 

4. Esityksen vaikutukset 
 
Hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa jaksossa on todettu, että "valtiontaloudellisia 
suoranaisia vaikutuksia esityksellä ei olisi, koska sovittelua tarjottaisiin julkisena palveluna virkatuomarien 
toimesta tuomioistuintiloissa ja vain siinä laajuudessa kuin tuomioistuimen muu työtilanne mahdollistaa", (s. 
25) Organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia koskevassa jaksossa taas todetaan, että "sovittelua harjoitettaisiin 
olemassaolevan tuomioistuinorganisaation puitteissa ja siinä laajuudessa kuin se on mahdollista 
oikeudenkäyntiasioiden käsittelyn häiriintymättä". Yleisperusteluiden jaksossa 3.2.2 (s. 20) on myös mainittu, 
että "tuomioistuimen on voitava ensi sijassa turvata oikeudenkäyntiasioiden käsittelyyn tarvittavat voimavarat 
ja tämän vuoksi sillä on oltava harkintavaltaa sen suhteen, aloitetaanko sovittelu". 
 
Lausuma näyttäisi viittaavan siihen, että päätös sovittelun aloittamisesta voitaisiin tehdä muilla perusteilla 
kuin RiitSovL 3 § mukaisilla itse asiaan liittyvillä perusteilla. Itse laissa tai yksityiskohtaisissa perusteluissa ei 
ole viitattu siihen, että sovittelun aloittamista päätettäessä kriteerinä voisi olla tuomioistuimen työtilanne tai 
muiden käsiteltävien asioiden vaatima työpanos. Nähdäkseni yleisperusteluiden ja vaikutusjakson lausumilla 
ei ole varsinaista juridista merkitystä, vaan päätös sovittelun aloittamisesta on tehtävä kuhunkin tapaukseen 
liittyvien seikkojen perusteella. On myös huomattava, että esityksen mukaan sovitteluhakemuksen 
hylkäämisestä voidaan valittaa asiassa, joka ei ole oikeudenkäyntinä vireillä. 

 
Lakivaliokunnan on syytä korostaa, että päätös sovittelun aloittamisesta on tehtävä kuhunkin 
yksittäiseen tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella. Sen sijaan ei ole asianmukaista hylätä 
sovitteluhakemusta tuomioistuimen yleiseen työtilanteeseen liittyvillä perusteilla. On huolehdittava 
siitä, että tuomioistuimilla on riittävät resurssit tuomioistuinsovittelulle perinteisen lainkäytön rinnalla. 

Antti Jokela: 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUA JA 

SOVINNON VAHVISTAMISTA YLEISISSÄ TUOMIOISTUIMISSA KOSKEVAKSI 

LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 114/2004 vp.) h , , 

 
 
 
 
 

E d u s k u n n a n  l a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä 

tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 114/2004 vp.) esitän kunnioittaen seuraavan: 
 
 
/. Ehdotetun sovittelulain tarve ja merkitys 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yleisissä tuomioistuimissa toimitettavaa riita-asioiden sovittelua 

vaihtoehtona oikeudenkäynnille. Sovittelijana toimisi asianomaisen tuomioistuimen tuomari. Menettely olisi 

vapaamuotoista ja saavutettu sovinto voitaisiin haluttaessa vahvistaa tuomioistuimessa, jolloin se tulee 

täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren ikivanhoja säännöksiä sovinnon vahvistamisesta 

tuomioistuimessa esitetään uudistettaviksi. 
 

Ehdotetulle laille riita-asioiden sovittelusta on selvä tarve. Yleisesti ottaen esityksen tavoitteet ja ehdotettu laki 

ovat oikeita ja toteuttamiskelpoisia ja toteutuessaan uusi sovittelumenettely parantaisi riita-asian asianosaisten 

mahdollisuuksia päästä oikeuksiinsa oikeudenmukaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla nykyistä 



 

halvemmin kustannuksin. Tosin epäonnistunut sovittelu päinvastoin lisää kustannuksia ja viivyttää asian 

käsittelyä, joten tuomioistuimen harkinnalle siitä, minkälaisiin asioihin sovittelu määrätään, jää ratkaiseva 

merkitys ehdotetun lain vaikutusten kannalta. 
 

Uutta lakia sovellettaisiin vain riita-asioihin, joihin luettaisiin myös riitaiset hakemusasiat. Rajaus on tässä 

vaiheessa perusteltu, koska rikosasioissa on jo toimiva kunnallinen sovittelu ja hallintolainkäytön puolella 

tilanteet ovat erilaisia. Lisäksi ehdotettua lakia voitaisiin soveltaa myös sellaisiin rikoksista johtuviin korvaus- 

ja muihin yksityisoikeudellisiin vaatimuksiin, jotka on erotettu rikosasian yhteydestä erikseen käsiteltäviksi. 
 

Lakiehdotuksen sanamuodot ovat varsin niukkoja ja pelkistettyjä, koska tarkoituksena on ollut jättää tilaa 

sovittelijan harkinnalle ja kuhunkin asiaan parhaiten soveltuvalle sovittelumuodolle. Vaikka lain perusteluissa 

onkin suhteellisen hyvin täydennetty lakitekstiä ja sen tarkoitusta, ehdottaisin kuitenkin eräiltä osin, kuten 

esimerkiksi sovittelun käyttöalan ja toteutuksen osalta, itse lain sanamuotoa täydennettäväksi. Kun 

kysymyksessä on uudenlainen ja merkittävä tuomioistuinten palvelumuoto, lain perusteluissa tulisi lisäksi 

painottaa yleisölle annettavan informaation tärkeyttä ja toisaalta sovittelua hoitavien tuomarien asianmukaista 

kouluttamista uuteen tehtäväänsä. 
 
 
2. Sovittelun soveltamisala ja tavoite 
 

Lain soveltamisalaan kuuluvat 1 §:n mukaan yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävät riita-asiat. Lakiehdotuksen 

perustelujen mukaan mainituilla riita-asioilla tarkoitettaisiin myös riitaisia hakemusasioita ja sellaisia 

rikoksista johtuvia korvaus- ja muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, jotka on erotettu rikosasian yhteydestä 

erikseen käsiteltäviksi. Laajasti ottaen nämä voidaankin lukea riita-asioihin kuuluviksi. Selvyyden ja 

informatiivisuuden vuoksi 1 §:ssä sanan "riita-asioita" jälkeen voitaisiin kuitenkin lisätä sanat "ja riitaisia 

hakemusasioita". 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n mukaan sovittelulla pyritään asian sovinnolliseen ratkaisuun. Lakiehdotuksen 

perustelujen (s. 22 ja 28) mukaan asian sovittelu tuomioistuimessa ei ole oikeudenkäyntiä, vaan ehdotettu 

sovittelu on tarkoitettu vaihtoehdoksi oikeudenkäynnille. Kun myös vireillä olevissa riita-asiain 

oikeudenkäynneissä tuomarin tulee pyrkiä saamaan asianosaiset sopimaan asian, ehdottaisin 2 §:n sanamuotoa 

täydennettäväksi, jotta uutta sovittelumenettelyä ei sekoitettaisi oikeudenkäynneissä tapahtuvaan 

sovintotoimintaan, seuraavasti: 
 

Sovittelu on oikeudenkäynnille vaihtoehtoinen menettely, jossa pyritään asian sovinnolliseen 

ratkaisuun. 
 
 
2. Sovittelija ja sovittelijan avustaja 
 
 

Sovittelijana voisi toimia asiaa käsittelevän tuomioistuimen tuomari. Lisäksi tarvittavan 



67 

asiantuntemuksen turvaamiseksi tai sovittelun edistämiseksi muuten sovittelija voisi asianosaisten 

suostumuksella käyttää avustajaa. Tällöin osapuolet suorittaisivat avustajan palkkion ja korvauksen hänen 

kuluistaan. Sen sijaan sovittelijana toimivan tuomarin palvelut olisivat hakemusmaksua (40 / 100 euroa) 

lukuun ottamatta maksuttomia. 
 

Ehdotetussa laissa tai sen perusteluissa ei käsitellä kysymystä siitä, onko vähävaraisella osapuolella 

oikeutta saada valtion varoista oikeusapua tällaisen avustajan palkkion maksamista varten. Käsittääkseni 

osapuolilla ei voimassa olevan oikeusapukin (257/2002) mukaan olisi tällaista oikeutta, ellei siitä lisätä 

nimenomaista mainintaa oikeusapulain 4 §:ään, jossa luetellaan oikeusapuun kuuluvat etuudet. Tosin 

sovittelijana toimiva tuomari ei voisi ottaa itselleen avustajaa ilman osapuolten suostumusta, mutta saattaa 

olla, että joskus joudutaan luopumaan muutoin tarpeellisen avustajan ottamisesta osapuolten 

vähävaraisuuden vuoksi. 
 
 
3. Sovittelun toteutuksesta 
 

Myös menettelysäännökset ovat jokseenkin niukkoja, mitä toisaalta voidaan pitää ehdotuksen ansiona. 

Käsitykseni mukaan lakiehdotusta olisi kuitenkin aihetta täydentää tältäkin osin. 
 

Ensinnäkin sovittelun joutuisuusvaatimus olisi hyvä tuoda esiin laissa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että 

niissä tapauksissa, joissa sovittelu epäonnistuu, siitä aiheutuu myöhemmän oikeuskäsittelyn viivästyminen. 

Sen vuoksi täydentäisin lakiehdotuksen 6 §:n 1 momenttia seuraavasti: 
 

Sovittelu on toteutettava joutuisasti sekä tasapuolisuutta ja puolueettomuutta noudattaen. 
 

Lisäksi perussääntönä pidettävä sovittelijan velvollisuus kuulla osapuolia asiassa tulisi nimenomaisesti 

mainita laissa, vaikkakin kuuleminen voi sitten tapahtua vapaamuotoisesti ja sovittelijan 

tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. Kuuleminen on siinäkin mielessä tärkeää sovittelun 

onnistumisen kannalta, että ihmiset luottavat yleensä sellaiseen menettelyyn, jossa heitä kuunnellaan ja 

heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa asian käsittelyyn ja lopputuloksen muotoilemiseen (ks. myös HE s. 

33-34). Sen vuoksi ehdotan, että 6 §:ään lisättäisiin seuraavansisältöinen uusi 2 momentti: 
 

Sovittelijan tulee tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla kuulla osapuolia asiassa ja 

neuvotella heidän kanssaan. 
 

Tällöin lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi ja sen sanamuotoa korjattaisiin 

seuraavaksi: 
 

Osapuolten suostumuksella voidaan sovittelussa kuulla muitakin henkilöitä ja esittää muuta 

selvitystä. 
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Lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin mukaan sovittelija voi neuvotella osapuolten kanssa muiden osapuolten 

läsnä olematta. Tämä on varmaankin usein tarkoituksenmukaista. Käsitykseni mukaan menettelyn 

avoimuutta ja luottamusta sovittelijaa kohtaan kuitenkin edistäisi se, ettei sovittelija "omin päin" ilman 

osapuolten suostumusta tai toiveita lähde käymään tällaisia keskusteluja. Sen vuoksi ehdotan momentin 

loppuun lisättäväksi lauseen: 'jos osapuolet suostuvat tällaiseen menettelyyn." 
 

Lakiehdotuksen 6 §:n 4 momentin mukaan menettelyn lähemmästä järjestämisestä sovittelija päättää 

osapuolten kanssa neuvoteltuaan. Tämä on sinänsä asiallinen säännös, mutta lainkohdan perusteluissa olisi 

aihetta korostaa sitä, että tarvittaessa sovittelutilaisuuksia on toimitettava muuallakin kuin käräjäoikeuden 

kansliassa. Tämä voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun riidan molemmat osapuolet asuvat kaukana 

kansliapaikkakunnalta. 
 

Samoin lain perusteluissa voitaisiin korostaa sitä, että sovitteluhakemusten helpottamiseksi käräjäoikeuden 

kansliassa tulee asianosaisten saatavilla olla selkeitä hakulomakkeita, kuten kuluttajariitatyöryhmä (KM 

12/2002) on esittänyt. 

 
4, Sovinnon aikaansaaminen 
 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin mukaan sovintoehdotus voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija 

katsoo kohtuulliseksi. Tällä tarkoitetaan esityksen perustelujen (s. 37) mukaan sitä, ettei sovinnon 

välttämättä tarvitse olla aineellisen oikeuden mukainen. Esityksen pääasiallisen sisällön kuvauksessa taas 

sanotaan, että sovinto voisi perustua "yleisiin kohtuusnäkökohtiinkin". Kun tuomarin sovittelutoiminnassa 

olisi pyrittävä myös oikeudenmukaisuuteen, ja kun oikeutta ja kohtuutta ei yleisessä kielenkäytössä 

välttämättä ymmärretä toistensa synonyymeiksi, niin ehdotan 7 §:n 2 momentin sanamuotoa 

täydennettäväksi seuraavasti: 
 

Ehdotus voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee kohtuulliseksi ja 

oikeudenmukaiseksi asiassa. 
 

Aikaisemman oikeusministeriön työryhmämietinnön (2003:2) mukaan vastaava säännös olisi puolestaan 

kuulunut: "Sovinto voidaan perustaa siihen, mikä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi." Itse vierastan sitä, 

että tuomari voisi perustaa sovitteluehdotuksensa pelkkään tarkoituksenmukaisuuteen, koska tuomarin 

sovitte!utoiminnan tarkoituksena ei liene ainoastaan se, että riita jollakin keinolla saataisiin "pois päiviltä". 

Jos kuitenkin tämäkin kriteeri halutaan mukaan 7 §:n 2 momentin loppuun, niin silloin 

tarkoituksenmukaisuutta tulisi täydentää oikeus- ja kohtuusnä-kökohdilla esimerkiksi seuraavasti: 
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Ehdotus voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija oikeus- ja kohtuusnäkökohdat huomioon 

ottaen harkitsee tarkoituksenmukaiseksi asiassa. 
 
 
5. Menettelyn julkisuus 
 

Lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin mukaan sovittelumenettely olisi lähtökohtaisesti julkista, kun taas 

aikaisemman työryhmämietinnön mukaan menettely olisi ollut lähtökohtaisesti luottamuksellista. 

Lakiehdotuksen 12 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan neuvottelut toisen osapuolen kanssa ja jonkin 

käsittelyvaiheen osalta voitaisiin kuitenkin toimittaa yleisön läsnä olematta. 

Kysymys on periaatteellisesti merkittävä, kuten hallituksen esityksen yleisperustelujen jaksosta 3.2.4 ja 

yksityiskohtaisista perusteluista s. 40-42 ilmenee. Itse pidän tärkeimpänä sitä, että vahvistetut sovinnot 

ovat julkisia samaan tapaan kuin tuomioistuinten tuomiotkin. Ehkä osapuolten kanssa käytyjen 

neuvottelujen julkisuudella ei ole yleiseltä kannalta yhtä suurta merkitystä, joten ne voidaan esityksessä 

ehdotetuin tavoin osapuolten pyynnöstä käydä luottamuksellisesti. 
 

Käsittääkseni lakiesityksessä on suhteellisen onnistuneesti sovitettu tuomioistuintoiminnan julkisuuden ja 

sovittelun luottamuksellisuuden puolesta puhuvat perusteet toisiinsa. Jos sovittelumenettely 

pääsääntöisesti olisi aina salaista, niin vaarana voisi olla, että tuomioistuimissa tulevaisuudessa 

harjoitettaisiin laajassa mitassa toimintaa, josta julkisuudessa ei tiedetä. Tämä ei taas sopisi hyvin yhteen 

tuomioistuimille kuuluvien tehtävien kanssa. 
 

Sellaista lievennystä hallituksen esityksessä ehdotettuun sovittelumenettelyn julkisuuteen ehdottaisin 

kuitenkin harkittavaksi, että 12 §:n 3 momentista poistettaisiin sanat "osapuolen pyynnöstä". Tällöin 

sovittelijana toimiva tuomari voisi ilman osapuolen pyyntöäkin harkita, vaarantaako julkinen käsittely 

sovittelun tavoitteen. Jos sovittelija katsoo tällaisen vaaran olevan olemassa, niin hän voisi silloin omasta 

aloitteestaankin ottaa tämän kysymyksen esille, ja osapuolia kuultuaan määrätä sovittelun toimitettavaksi 

yleisön läsnä olematta. 
 
 
6. Kustannukset ja asiamiehen kelpoisuus 
 

Säännös sitä, että osapuolet vastaavat omista kuluistaan sovittelussa (14 §) on oikea. Samoin lakiesityksen 

perusteluissa (s. 43) selvitetty vähävaraisen oikeus maksuttomaan oikeusapuun sovittelussa oikeusapulain 

(257/2002) mukaisesti. Puutteena voidaan pitää sitä, ettei maksuton oikeusapu ilmeisestikään kata 

sovittelijan avustajalle maksettavaksi tulevaa palkkiota (ks. tästä ed. 2. kohdassa). 
 

Sinänsä voitaisiin pohtia sitä, onko avustajan tai asiamiehen käyttö sovittelussa tarpeen. Kaikissa 

ulkomaisissa järjestelmissä sitä ei nimittäin hyväksytä. Avustajan käyttöoikeutta tukee kuitenkin se, että 

muussa tapauksessa korkeamman tietotason omaava osapuoli voisi olla sovittelussa vastapuoltaan 

paremmassa asemassa. Avustajien avoin esiintulo sovittelussa on siinäkin mielessä parempi vaihtoehto, 



 

ettei osapuolia voitaisi kuitenkaan kieltää neuvottelemasta avustajiensa kanssa sovinnosta, jolloin avustajat 

toimisivat ikään kuin piilossa taustalla. 
 

Sen sijaan voidaan kyseenalaistaa esityksessä edellytetyt avustajien ja asiamiesten kelpoisuusehdot 

sovittelussa. Lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin mukaan tältä osin noudatettaisiin, mitä laissa säädetään 

oikeudenkäyntiavustajasta ja -asiamiehestä riita-asiassa. Tämä merkitsisi muun muassa sitä, että avustajien 

ja asianmiesten tulisi olla pääsääntöisesti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Tämä on 

varmaankin hyvä pääsääntö, mutta ei ehkä olisi sovittelussa aina välttämätöntä, koska sovittelumenettely 

ei ole määrämuotoista ja kun siinä ei nimenomaisesti pyritä aineellista oikeutta vastaavaan tuomioon. 

Joskus sovittelussa saattaa olla asioita, joissa ratkaisevampaa on muunlainen kuin juridinen asiantuntemus. 

Esityksen mukaan esimerkiksi tuomarin avustajaksi määrättävältä ei vaadittaisi juridista tutkintoa. Lisäksi 

huomioon on otettava kustannusnäkökohdat, koska asianosaiset joutuvat itse vastaamaan avustajansa 

palkkiosta sovittelussa. Sen vuoksi ehdotan 11 §:ään lisättäväksi uuden 3 momentin, jonka mukaan 

sovittelija voisi perustellusta syystä hyväksyä osapuolen avustajaksi muunkin kuin 

oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta vaadittavan tutkinnon suorittaneen henkilön, joka on muutoin 

kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä. 

7. Muutoksenhaku sovittelussa 
 

Muutoksenhakua sovittelussa koskevat säännökset (16 §) ovat asiallisesti ottaen oikeita. Pykälän 1 

momentin sanamuotoa voitaisiin selkeyttää esimerkiksi siten, että numeroitaisiin eri kohdat, joissa 

muutoksenhaku ei ole sallittu. 

8. Sovinnon vahvistaminen 
 

Sovittelulain 8 §:n mukaan sovittelussa syntynyt sovinto voidaan vahvistaa tuomioistuimessa. Sovinnon 

vahvistamisesta säädettäisiin oikeudenkäymiskaaren 20 luvussa, jonka ikivanhoja säännöksiä ehdotetaan 

uudistettaviksi tässä yhteydessä (lakiehdotus 2). Ehdotetut säännökset ovat asianmukaisia ja uuteen 

sovittelumenettelyyn sopivia, joskin nämäkin verraten niukkoja ja 
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pelkistettyjä. 
 

Vahvistettavasta sovinnosta todetaan ehdotetun 20 luvun 2 §:ssä vain, että sovinto voi koskea asiaa tai sen 

osaa, jossa sovinto on sallittu. Vahvistettavan sovinnon sisällöstä tai vahvistamisen edellytyksistä ei 

lakitekstissä lausuta mitään. Sen sijaan lakiesityksen perusteluissa (s. 52) katsotaan vakiintuneen 

käytännön mukaisesti, että vahvistettavaan sovintoon ei saa sisältyä määräyksiä, jotka ovat vastoin lakia, 

hyviä tapoja tai loukkaavat sivullisen oikeutta tai jotka ovat selvästi kohtuuttomia. Kun kysymyksessä on 

asianosaisten ja heidän muutoksenhakuoikeutensa kannalta merkittävä asia, mainittujen sovinnon 

edellytysten tulisi ilmetä itse laista. Sen vuoksi ehdotetun 20 luvun 2 §:ään tulisi lisätä esim. 

seuraavansisältöinen virke: 
 

Sovintoon ei saa sisältyä lain tai hyvän tavan vastaisia, selvästi kohtuuttomia eikä 

sivullisen oikeutta loukkaavia määräyksiä. 
 
 
 

Turussa 30.11.2004 

 
prosessioikeuden professori, Turun yliopisto 



 

HE 114/2004 vp 
 
 
 
 
 
 
 

Juha Lappalainen: Eduskunnan 

lakivaliokunnalle 
 

Pyydettynä kirjallisena lausuntona lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä riita-asioiden sovittelua ja 

sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 114/2004) esitän 

kunnioittavasti seuraavaa: 

1. Tarve kehittää oikeudenkäynnin ulkopuolella tapahtuvaa yksityisoikeudellisten riitojen sovittelua on 

ilmeisen kiistaton. Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, erilaisia sovittelujärjestelmiä ja -instituutioita on 

jo olemassa suuri joukko. Nyt esitys toisi myös yleiset tuomioistuimet mukaan oikeudenkäyntien 

ulkopuoliseen sovitteluun. 

Lakiehdotuksen herättämä peruskysymys kuuluukin, onko perusteltua antaa lainkäyttöelimille tällainen 

ei-lainkäytöllinen tehtävä. Pidän prof. Virolaisen lausunnossaan esittämiä kriittisiä näkökohtia 

varteenotettavina. Oma mielipiteeni on myös, että ehdotettu ulkoprosessuaalinen sovit-telutyö on 

periaatteellisessa ristiriidassa perustuslaissa tuomioistuimille määrätyn tehtävän kanssa ja että olisi 

parempi, jos sovittelu organisoitaisiin tapahtuvaksi tuomioistuinten ulkopuolella. Mielestäni asia on 

periaatteelliselta kannalta siksi merkittävä, että lakivaliokunta voisi harkita perustuslakivaliokunnan 

lausunnon hankkimista. 

2. Tuomiovallan käyttöön liittyvä perusongelma koskee nimenomaan tuomioistuinten sovittelu-tehtävää 

riidoissa, joita ei ole saatettu oikeudenkäyntiasioina tuomioistuimessa vireille. Ehdotuksen mukaan 

tällaiseen sovittelumenettelyyn voitaisiin siirtää myös asia, josta jo käydään oikeutta varsinaisen 

oikeudenkäynnin muodoin. Tältä osin ehdotus muistuttaa muualla tunnettuja järjestelyjä, joissa 

oikeudenkäynnissä vireillä oleva asia voitaisiin kesken prosessin siirtää erilliselle sovittelijalle ja sivuaa 

OK 5:26:ssa säädettyä tuomarin sovittelutoimintaa oikeudenkäynnin aikana. Kyseessä olisi tällöinkin 

sovittelu, joka ei korvaisi OK 5:26:n mukaista tuomarin toimintaa, vaan tulisi uudeksi lisävaihtoehdoksi. 

Siinä, että oikeudenkäyntinä vireillä oleva asia siirretään ulkopuoliselle sovittelijalle, ei ole tuomioistuimen 

lainkäyttöroolin valossa ongelmaa, mutta se perusongelma, tuleeko itse sovittelutoiminnan, joka ei ole 

lainkäyttöä, tapahtua tuomioistuinten toimesta, koskee tätäkin tilannetta. 

3. Jos ehdotettuun sovittelusysteemiin mennään, olisi mielestäni säädettävä, että sovittelu voisi käynnistyä 

vain osapuolten yhteisestä hakemuksesta tai pyynnöstä. Yksistään toisen asianosaisen hakemus, etenkin jos 

on kyse asiasta, joka ei ole vielä oikeudenkäyntinä vireillä, muistuttaa liikaa kannetyyppistä 

oikeussuojapyyntöä. Eikö ei-oikeudenkäyntimuotoiseen sovitteluun kuulu jo lähtökohtaisesti, että 

osapuolet yhdessä kääntyvät sovittelijan puoleen? Kun hallituskin esittää, että sovittelun aloittaminen 

edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta, olisi järkevää, että kaikkien suostumus on jo 

hakemusvaiheessa hankittu. Se, että tuomioistuin ryhtyy vasta osapuolen hakemuksen jälkeen 

tiedustelemaan muiden suostumusta, ei vaikuta luontevalta. 
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4. Soviteltavan asian yksilöiminen sovitteluhakemuksessa silloin, kun asia ei ole oikeudenkäyntinä 

vireillä, on ongelmallinen asia. Haastehakemuksen täsmällisyyttä ei vaadita, mutta asia on kuitenkin 

yksilöitävä sillä tavoin, että tiedetään, mikä asia on tulossa soviteltavaksi. Vastaavaa ongelmaa ei synny 

siirrettäessä sovitteluun asia, joka on jo kanneteitse saatettu vireille. 

5. Ehdotettua sovittelua ei tulisi säätää esityksessä ehdotetuin tavoin julkiseksi. Oikeudenkäynnin 

julkisuuden takana olevat näkökohdat eivät "päde" sellaiseen sovittelumenettelyyn, joka tapahtuu 

lainkäytön ulkopuolella. Ehdotettu sovittelu on ajatuksellisesti lähempänä yksityistä sovintoneuvottelua 

kuin oikeudenkäyntiä. Sen vuoksi pitäisi lähtökohdaksi säätää, ettei yleisöllä ole oikeutta olla 

sovittelutilaisuudessa läsnä ja että sovittelu voisi olla julkinen vain, jos osapuolet sitä haluavat. 

6. Yleishuomio: esityksessä on melko paljon säännöksiä, joiden tarpeellisuutta voidaan pitää 

kyseenalaisena. Eräät säännökset vaikuttavat tarpeettomalta itsestäänselvyyksien näennäissäänte-lyltä. 

Lisäksi voidaan kysyä, onko tarpeen säätää esim. tuomioistuimen kokoonpanosta ja asianosaisten 

edustamisesta. Kyseessähän ei ole määrämuotoihin sidottu oikeudenkäynti, vaan oikeudenkäynnin 

ulkopuolinen sovittelumenettely. Sääntely herättää mielikuvan ikään kuin kyseessä olisi eräänlainen 

summaarinen oikeudenkäynti sovintoratkaisun saamiseksi normaalia raskasta oikeudenkäyntiä 

sujuvammin menettelymuodoin. 
7. Säännöskohtaisia kommentteja: 

1 §: Säännöksen sanamuoto ei mielestäni ole aivan onnistunut. Sanonta "riita-asioita" viittaa 

tuomioistuimessa nimenomaan riita-asioina käsiteltäviin juttuihin. Koska myös hakemusasiana vireille 

pantava asia voi osoittautua riitaiseksi ja kelpaa siten sovittelun kohteeksi, olisi parempi kirjoittaa 

säännöksen alku: "Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä yksityisoikeudellisia riitoja voidaan sovitella...". 

2 § ja 3 § ovat mitäänsanomattomia itsestäänselvyyksiä eikä niitä sen vuoksi tarvitse ottaa lakiin. 
 

4 §: Säännöksen 1 momentti tulisi kirjoittaa muotoon: "Sovitteluun voidaan ryhtyä riidan osapuolten 

yhteisestä pyynnöstä." 

Vastaava muutos tulisi tehdä myös säännöksen 2 ja 3 momentteihin. 

Säännöksen 4 momentti käy muutosten johdosta tarpeettomaksi. Säännöksen 

5 momentti on itsestäänselvyytenä tarpeeton. 

5 §. Sovittelijaksi tulisi voida määrätä muukin tehtävään pätevä ja sopiva henkilö kuin kyseisen 

käräjäoikeuden tuomari. On vaikea perustella käsitystä, että vain virkatuomari voisi toimia sovittelijana. 

Säännöksen 2 momentti: Sovittelijan avustajan rooli on ongelmallinen. Mitä tarkoittaa sovittelijan 

avustaja verrattuna kahteen henkilöön sovittelijoina? Myös käytännön tarve sovittelijan avustajaan lienee 

varsin vähäinen. 

6 §. Säännös on melko mitäänsanomaton. Säännöksen 2 momentin sanonta näyttäisi viittaavan siihen, että 

osapuoltenkin kuulemiseen vaaditaan heidän suostumuksensa(?). Eikö pitäisi säätää, että sovittelussa 

osapuolella on oikeus tulla kuulluksi ja että osapuolten suostumuksin sovittelussa voidaan kuulla muita 

henkilöitä ja ottaa vastaan muuta selvitystä? 
 

9 §. Säännöksen 3 momentti on vaikeaselkoinen. Koko momentin tarpeellisuus on kyseenalainen. On 

muutenkin selvää, että sovittelun päättyminen asiassa, joka ei ole oikeudenkäyntinä vireillä, lakkauttaa 

vain sovintomenettelyn eikä lakkauttamisella ole sellaisenaan oikeudenkäyntiin ulottuvia vaikutuksia. Jos 



 

riitaa ei saada sovituksi, asianosaisen asiana on panna vireille oikeudenkäynti, jos pitää sitä tarpeellisena. 

Sovittelun päättyminen asiassa, joka on oikeudenkäyntinä vireillä, taas on otettava oikeudenkäynnissä 

huomioon sen mukaisesti, miten sovittelu on päättynyt. Momentti voidaan mielestäni hyvin poistaa. 

10 §. Säännöksen 1 momentin forumsäännös on kirjoitettu koko sovittelua koskevaksi, vaikka 

säännöksellä voi olla merkitystä vain sovittelussa, joka ei vielä ole oikeudenkäyntinä vireillä. 

Säännöksen 2 momentti on tarpeeton, koska 5 §:stä jo ilmenee sama asia. 

11 §. Säännöksen 2 momentti avustajan tai asiamiehen kelpoisuusvaatimuksista, jossa viitataan hiljattain 

tiukennettuihin oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuusvaatimuksiin, on ongelmallinen ainakin sovittelussa, 

jota käydään asiassa, joka ei ole oikeudenkäyntinä vireillä. Avustajan tai asiamiehen käyttöä ei ehkä liene 

syytä kieltää, mutta voidaan kysyä, onko kelpoisuusvaatimusten oltava yhtä tiukat kuin oikeudenkäynnissä. 

12 §. Säännös tulisi kirjoittaa: "Jolleivät riidan osapuolet toisin sovi, sovittelu toimitetaan yleisön läsnä 

olematta." Yksi lyhyt momentti riittää. 

13 §. Säännös hyväksikäyttökiellosta on systemaattisesti ongelmallinen, koska se sääntelee muuta kuin 

sovitteluprosessia. Lisäksi säännöksen tarpeellisuutta voidaan miettiä. Asianajajia koskee hyvää 

asianajajatapaa koskevien ohjeiden vastaava yleiskielto. Asianajajien osaltakin vastaava säännös on, se 

huomattakoon, vain eettisissä tapaohjeissa eikä laissa. Entä mitkä ovat sanktiot, jos vetoamiskieltoa 

rikotaan? On vaikea ajatella, että tilanteeseen voitaisiin liittää varsinaista prosessioikeudellista luvattomasti 

paljastetun aineiston hyödyntämiskieltoa. Mielestäni olisi parempi, jos säännös poistettaisiin laista. 
 

16 §. Säännöksestä ilmenee, että sovittelupyynnön epääminen ei ole valituskelpoinen ratkaisu, jos 

epääminen tapahtuu asiassa, joka on jo oikeudenkäyntinä vireillä, mutta että jos pyyntö evätään asiassa, 

joka ei ole vireillä oikeudenkäyntinä, päätöksestä voidaan valittaa. On outoa, että päätös, joka tehdään 

lainkäytön ulkopuolella on valituskelpoinen. Asia siis valituksen kautta muuttuisi lainkäyttöasiaksi. 

Päätöksestä ei tulisi sallia valitusta. Asianosaisella on aina oikeus nostaa kanne asiassa, joten hänen 

oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on turvattu. Valitus olisi sikälikin ongelmallinen, että 

siinä on vaikea löytää valittajalle vastapuolta. Valitus kohdistuisikin itse asiassa yksin "tuomioistuinta 

vastaan". 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle. 
 
 
 



 

Lakivaliokunta on kirjeellään 17.11.2004 varannut minulle tilaisuuden kirjallisen lausunnon 

antamiseen hallituksen esityksestä riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä 

tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 114/2004 vp). 

Lausuntonani kunnioittaen ilmoitan seuraavaa: 1. 

Yleisiä näkökohtia 1.1 Asian valmistelusta 

Sovittelulakia koskeva lainsäädäntöhanke on toteutettu varsin nopeassa aikataulussa, kun otetaan 

huomion, että kysymyksessä on merkittävä ja seurauksiltaan laajakantoinen uudistus. Uutta 

sovittelumenettelyä koskeva idea syntyi oikeusministeriössä ja sitä on "markkinoitu" etukäteen eli 

jo ennen varsinaiseen lainvalmisteluhankkeeseen ryhtymistä mm. oikeusministerin toimesta. 

Tämän jälkeen oikeusministeriö asetti 3.6.2002 asian valmistelua varten virkamiestyöryhmän, 

jonka mietintö valmistui hyvin nopean työn jälkeen juuri ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja; 

sovittelutyöryhmän mietintö (OM 2003:2) luovutettiin oikeusministerille 7.3.2003. Työryhmän 

mietintö on ilmeisesti käytettävänä olleesta lyhyestä valmisteluajasta johtuen melko pintapuolinen 

ja monet tärkeät kysymykset oli jätetty asiallisesti lähes kokonaan perustelematta. 
 

Työryhmän mietintö oli normaalilla lausuntokierroksella. Lausunnonantajat on lueteltu 

hallituksen esityksessä (s. 25-26), mutta lausuntojen sisältöä on selostettu aivan liian suppeasti, 

jos lainkaan. Yksityiskohdista lausuntopalautetta on käsitelty vain sovittelumenettelyn 

julkisuuden osalta (s. 26). Julkisuutta paljon tärkeämmät kysymykset, joiden osalta mietintöä 

kritisoitiin lausunnoissa, on sivuutettu hallituksen esityksessä kokonaan. Tämä koskee muun 

muassa jäljempänä lähemmin esille nostamaani kysymystä siitä, onko mahdollista käynnistää 

sovittelumenettely jo ennen kuin asia on tullut riita-asiana tuomioistuimessa vireille. 
 

Otaksun, että tällaisen menettelyn eli erimielisyyttä lausunnonantajien keskuudessa herättäneiden 

asioiden ja kysymysten sivuuttamisen tarkoituksena on olut vaikuttaa siihen, että lakiesitys läpäisi 

eduskuntakäsittelyn vaivattomasti. 
 

Hallituksen esitys, joka on päivätty 11.6.2004, on jo hieman kattavampi ja osin paremmin 

perusteltu kuin sovittelutyöryhmän mietintö, mutta edelleen monet kysymykset on puutteellisesti 

selvitetty ja perusteltu. Totean myös, että hallituksen esitys noudattelee lähes joka suhteessa 

työryhmämietintöä. Lakiesitys poikkeaa sovittelutyöryhmän mietinnöstä vain kahdessa 

yksityiskohdassa, kuten esityksen sivulla 26 todetaan. 
 

Esimerkiksi Norjassa uutta tuomioistuinsovittelua koskevat valmistelutyöt ovat paljon laajempia 

ja monipuolisempia kuin Suomessa. Norjalaisessa komiteanmietinnössä "Rett pä sak" (NOU 

2001:32 Bind A), jonka kaksipalstaiset sivut ovat kokoa A 4, on käsitelty ja pohdittu 

vaihtoehtoista riidanratkaisua, oikeudenkäynnin ulkopuolista sovittelua ja muita teemaan liittyvää 

kysymyksiä laajasti (sivut 208-344). 
 

Lakiesityksessä on sivuutettu kokonaan tuomioistuinlaitoksen kehirtämiskomitean tuore mietintö 

(KM 2003:3), vaikka se jätettiin oikeusministerille jo joulukuussa 2003. Kehit-tämiskomitea 

käsitteli mietinnössään varsin laajasti ja monipuolisesti vaihtoehtoista konfliktinratkaisua ja 

konfliktinratkaisun vaihtoehtoja. Komitea otti laajasti kantaa myös sovittelutyöryhmän mietintöön 



 

(OM 2003:2). Lakiesityksessä 114/2004 viitataan mietintöön kuitenkin vain yhdessä 

vähämerkityksellisessä asiassa muutamalla rivillä (s. 19). Tätä pidän pahana puutteena. 
 

Selvää on, että niukat ja puutteelliset valmistelu- ja esityöt antavat lainsäätäjälle huonot 

mahdollisuudet hahmottaa sitä, mistä uudistuksessa itse asiassa on kyse, mitkä ovat uudistuksen 

vaikutukset, mihin yksityiskohtiin tulisi puuttua jne. 
1.2 Onko uudenlaiseen tuomioistuinsovitteluun tarvetta? 

Suomessa on ollut vuodesta 1993 lähtien mahdollisuus riita-asioiden sovinnolliseen rat-

kaisemiseen oikeudenkäynnissä, tästä säädetään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §:ssä. 

Tuomarin johdolla tapahtuva sovintomenettely, josta nyt on kokemuksia runsaan 10 vuoden 

ajalta, on toiminut käytännössä varsin hyvin, sillä noin 30 % kaikista vireille tulleista riita-asioista 

päättyy sovintoon. Käräjäoikeustuomarit ollaan yleensä hyvin aktiivisia sovinnon 

aikaansaamiseksi, ja tuomarit tekevät aika usein myös OK 5 luvun 26 §:n 2 momentissa 

tarkoitetun konkreettisen sovintoaloitteen tai -ehdotuksen asianosaisille. 
 

Kuten jäljempänä tulee puheeksi (ks. jakso 2.1), OK 5 luvun 26 §:ssä tarkoitetussa sovinnon 

edistämisessä ja tuomarin sovintoehdotuksessa voi olla ja käytännössä usein onkin kyse juuri 

senkaltaisesta sovittelusta, jota hallituksen lakiesityksessä 114/2004 tarkoitetaan 

tuomioistuinsovittelulla. Toisin kuin hallituksen lakiesityksessä annetaan ymmärtää, OK 5:26:n 

mukainen "sovintomenettely" ja lakiesityksessä tarkoitettua "sovittelumenettely" eivät poikkea 

mitenkään ratkaisevasti tai jyrkästi erotettavalla tavalla toisistaan. 
 

Uudenlaiseen tuomioistuinsovitteluun ei olisi mitään välttämätöntä ja "tulenpalavan" kiireellistä 

tarvetta myöskään sen vuoksi, että Suomessa toimii tuomioistuinten ulkopuolella jo tällä hetkellä 

varsin lukuisa ja monipuolinen sovittelu-, riidanratkaisu- ja neuvontapalveluverkosto, joka on 

koko ajan laajenemassa. Hallituksen esityksen sivuilla 8-12 tällaisia järjestöjä ja elimiä on 

lueteltu kymmenittäin. Niistä osa perustuu lakiin ja osa on yksityisiä. 
 

En ymmärrä, miksi tuomioistuinten pitäisi alkaa "kilpailla riidanratkaisumarkkinoilla" näiden 

elinten ja järjestöjen kanssa. En näe siihen mitään järkevää syytä. Onhan tuomioistuinmenettely, 

joka tähtää "vain" sovintoon tai sovitteluun, aina kuitenkin paljon kalliimpaa ja enemmän 

aikaavievää käsittelyä kuin asian sovinnolliseen ratkaisuun tähtäävä käsittely tuomioistuimen 

ulkopuolella. Asioiden sovitteleminen soveltuu paljon paremmin ja luontevammin nimenomaan 

sitä varten perustetuille erilaisille neuvonta-, sovittelu- ja riidanratkaisuelimille tai järjestöille kuin 

tuomioistuimille, joiden tehtävänä on lainkäyttö, ei sovittelu. 

Tuomioistuinsovinelua koskeva laki vie jopa tavallaan pohjaa edellä mainituilta julkisilta ja 

yksityisiltä sovitteluelimiltä ja niiden toiminnalta. Mielestäni kehitys on nurinkurinen, sillä 

valtiovallan ja lainsäätäjän pitäisi päinvastoin tukea tuomioistuinten ulkopuolisten sovittelu- ja 

riidanratkaisuelinten työtä, ei heikentää sitä, kuten nyt on tapahtumassa, eikä lähteä 

kilpailuttamaan tuomioistuimia lainkäytön ulkopuolella olevien sovitteluelinten kanssa. 

Lähtökohtana pitäisi olla selkeä työnjako, joka perustuu siihen, että oikeusriitoja yritetään ratkoa 

ensin erilaisissa sovittelumenettelyissä tuomioistuinten ulkopuolella ja tuomioistuimiin riidat 

tuotaisiin vasta sitten, kun mainittu sovittelu ei onnistu. Lähtökohtana ei sen sijaan tulisi pitää sitä, 

että asiat vietäisiin tuomioistuimeen pelkästään sovittelutarkoituksessa. 
 



 

Tässä yhteydessä voidaan mainita myös siitä lakiesitykseen sisältyvästä epäjohdonmukaisuudesta, 

että jos ja kun uuden sovittelumenettelyn tarkoituksena ei ole ensisijaisesti lainmukaisen sovinnon 

löytäminen vaan sovinto voi perustua myös kohtuus- ja tarkoi-ruksenmukaisuusnäkökohtiin 

(lakiesityksen 7 §:n 2 momentti), niin miksi tällaiset asiat pitää tuoda soviteltavaksi juuri 

tuomioistuimiin, joiden tehtävänä on nimenomaan juuri lainmukaisen ratkaisun löytäminen? 
 

Tuomioistuinsovittelu tuo käräjäoikeuksille ja hovioikeuksille uudenlaisen lisätehtävän ja lisää 

siten paikoin muutoinkin kuormitettujen ja täystyöllistettyjen tuomioistuinten työmäärää. Tästä 

aiheutuu lisäkustannuksia valtiolle ja muiden varsinaisten oikeusjuttujen käsittelyn hidastumista 

ja sitä kautta myös asianosaisille lisäkustannuksia. 
 

Hallituksen lakiesityksessä tosin yritetään vakuutella, että sovittelupalveluita tarjottaisiin niissä 

rajoissa kuin se on mahdollista oikeudenkäyntiasioiden käsittelyn häiriintymättä ja siinä 

laajuudessa kuin vireillä olevien oikeudenkäyntiasioiden käsittely antaa myöden (s. 20). Kysymys 

olisi sovittelumahdollisuudesta eikä osapuolen oikeudesta saada halutessaan sovitteiupalveluja 

tuomioistuimesta. Todellisuudessa tämä lakiesityksen perusteluissa esitetty lausuma on vain 

hurskas toivomus, jolle ei löydy katetta itse lakitekstissä. On selvää, ettei sovitteluhakemusta 

voida torjua tuomioistuimen vaikeaan työtilanteeseen vetoamalla; tällaista perusteta ei mainita 

sovittelun edellytyksiä koskevassa lakiesityksen 3 §:ssä eikä edes sen perusteluissa (s. 28-29). 

Lakiesityksen 4 §:n 1 momentissa tosin mainitaan, että sovitteluun "voidaan ryhtyä" osapuolen tai 

osapuolten pyynnöstä, mutta jos 3 §:ssä tarkoitetut edellytykset sovitteluun ovat olemassa, on 

käytännössä hyvin vaikea torjua sovittelun aloittamista siliä perustella, että tuomioistuimen 

työtilanne ei salli yksittäisessä tapauksessa sovittelun aloittamista. Osapuolella, jonka 

sovitteluhakemus on hylätty käräjäoikeuden vaikeaan työtilanteen perusteella, olisi 16 §:n 2 

momentin mukaan oikeus jopa valittaa päätöksestä hovioikeuteen! Mielestäni tämä johtaa siihen, 

että tuomioistuimen työtilannetta ei voida käyttää sovitteluhakemuk-sen hylkäämisperusteena, 

vaikka lakiesityksen perusteluissa niin yritetään uskotella. 
 

En toki vastusta tuomioistuinten käsiteltäväksi asianmukaisessa järjestyksessä eli kanteella tai 

syytteellä saatettujen riita-asioiden tai rikosasioidenkaan sovinnollista käsittelyä. Päinvastoin 

kannatan sitä. Itse kokeillut sovittelua, jossa otettiin huomioon myös kohtuus- ja 

tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, jo 1970-luvun loppupuolella kihlakunnantuomarina 

toimiessani. Riita-asioissa käräjäoikeudet voisivat jopa sovitella nykyistä aktiivisemmin 

asiaosaisten välistä riitaa ja perustaa ratkaisunsa tarvittaessa ja asianosaisten suostumuksin 

lainsäädännön ohella myös kohtuuteen (tarkoituksenmukaisuus-näkökohtiin). Mutta, korostan 

tätä, tämä voi tapahtua aivan hyvin jo nykyisen lainsäädännön (OK 5 luku 26 §) puitteissa eli 

ilman, että asiasta tarvitsisi säätää erityistä sovit-telulakia, saatikka että tuomioistuinten pitäisi 

lähteä "kilpailemaan" sovittelupalvelujen tarjoamisesta tuomioistuinten ulkopuolisten 

asiantuntijaelinten kanssa sillä tavalla, jota lakiesityksessä ajetaan takaa. 
 

1.3 Tuomioistuinsovittelu ei ole lainkäyttöä 

Lisäksi olisi otettava huomioon, että uudenlaisessa sovittelussa ei edes ole kysymys 

tuomioistuimille perustuslain mukaan kuuluvasta lainkäytöstä eli riita- tai rikosasian 

ratkaisutoiminnasta. Lainkäytöstä on kyse vasta silloin, kun asiassa on nostettu kanne tai syyte 

tuomioistuimessa, ei vielä silloin, kun kysymyksessä on pelkkä sovittelu. Tämä puoli on saanut 

hallituksen esityksessä aivan liian vähää huomiota osakseen. Tuomioistuimen pitäisi pysytellä 



 

niissä tehtävissä, jotka sille perustuslain mukaan kuuluvat eli lainkäyttöön kuuluvissa tehtävissä, 

kun taas sovittelu kuuluu luontevammin tuomioistuinten ulkopuolella oleville elimille. 

Tuomioistuinten ei pidä lähteä kilpailemaan julkisten tai yksityisten neuvonta-, sovittelu- tai 

riidanratkaisuelinten kanssa, vaan keskittyä omaan tehtävänsä eli lainkäyttöön ja oikeussuojan 

antamiseen ja hoitaa se mahdollisimman hyvin. 

Tuomioistuimen "kilpailukykyä" esimerkiksi välimiesmenettelyn suhteen tulisi parantaa 

luonnollisella tavalla eli siten, että oikeudenkäyntimenettely on tarpeeksi joustavaa ja 

kohtuuhintaista ja sellaista, että se antaa riittävät takeet oikeasta ja oikeudenmukaisesta 

lopputulokseen pääsystä niin, ettei muutoksenhakuun olisi tarvetta muutoin kuin poik-

keustapauksissa. Lisäksi kilpailukyky edellyttää, että tuomioistuimiin saadaan korkean 

ammattitaidon ja -etiikan omaavia lakimiehiä. 
 

Jos uusi sovittelulaki kuitenkin haluttaisiin säätää, siihen ei siten missään tapauksessa tulisi ottaa 

esityksen 4 §:n 2 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan sovittelu olisi sillä tavoin 

vaihtoehto oikeudenkäynnille, että asianosainen tai toinen heistä voi tehdä tuomioistuimelle 

pelkästään sovitteluhakemuksen tai -esityksen. Sovittelu voisi olla mahdollista vain asiassa, joka 

on jo tullut tuomioistuimessa vireille lakiesityksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuna 

oikeudenkäyntiasiana eli joko riita-, hakemus- tai rikosasiana. Minkään muun valtion 

lainsäädäntöön ei sisälly vastaavanlaista säännöstä, eikä sellaista ole esimerkiksi Norjassa tai 

muuallakaan edes harkittu. Muissa maissa lainvalmistelijat lähtevät ymmärrettävästi siitä, että 

pelkässä sovitteluhakemuksessa ei ole kyse tuomioistuimelle perustuslain mukaan kuuluvasta 

tehtävästä eli lainkäytöstä 
 

Tarkastelen kysymystä sovittelun aloittamisesta pelkän sovitteluhakemuksen perusteella 

lähemmin jäljempänä lausunnon 3. jaksossa. 
 
 
1.4 Pitäisikö tuomioistuinsovittelua ensin kokeilla? 

Totean, että vaikka Norja on sovittelussa ja sovintomenettelyssä edelläkävijää maa pohjoismaissa 

ja koko Euroopassakin, Norjassa ei kuitenkaan ole katsottu aiheelliseksi "rynnätä" suin päin 

uuteen tuomioistuinsovitteluun, vaan siellä on vasta meneillään asiaa koskeva kokeilu, jota on 

selostettu hallituksen esityksen sivulla 15. Kokeilu on käynnistetty viidessä alioikeudessa ja 

yhdessä muutoksenhakutuomioistuimessa. Norjassa ei siis ole vielä olemassa edes lakiesitystä 

tuomioistuinsovittelusta. Myös Tanskassa vasta kokeillaan tuomioistuinsovittelua. 
 

Norjan ja Tanskan osalta hallituksen esitys antaa harhaanjohtavan kuvan, kun sen sivulla 17-18 

todetaan, että riita-asioiden sovittelua on harjoitettu Norjassa vuodesta 1997 lähtien ja nyttemmin 

myös Tanskassa. Todellisuudessa kysymyksessä on siis vasta kokeilu muutamassa harvassa 

tuomioistuimessa, ei yleinen koko maata ja kaikkia tuomioistuimia koskevaan lakiin perustuva 

sovittelu 
 

Myöskään Ruotsissa ei ole vielä edetty asiassa edes varsinaiseen tuomioistuinsovittelua 

koskevaan lainvalmisteluun, vaan asia on käsitelty vasta koko oikeudenkäyntimenettelyä 

koskevassa yleisluontoisessa lainvalmisteluhankkeessa (SOU 2001:103), 
 

Suomessa sen sijaan tuntuu olevan kova kiire "rynnätä" uuteen menettelyyn ilman minkäänlaisia 

kokeiluja niukkojen ja hatarien esitöiden pohjalta. Tästä haluaisin varoitella eduskuntaa. 



 

Mielestäni on kyseenlaista, onko koko laki tuomioistuinsovittelusta tässä vaiheessa, kun 

minkäänlaista kokeilua ei ole tehty eikä asiasta ole siten saatavissa mitään kokemuksia, lainkaan 

tarpeellinen ja onko ehdotettua uutta lakia syytä säätää. Asiassa olisi edettävä varovasti ja 

yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa sekä sieltä saatuihin kokemuksiin nojautuen. 
 

Sovittelumenettelyn kokeilemista puoltaa selkeästi se tosiasia, että ehdotetun uudenlaisen 

sovittelun käyttöönotto vaatii tuomareilta laajaa koulutusta, jossa keskeisellä sijalla ovat mm. 

kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot. Useimmilla tuomareilla ei liene tällaisia taitoja, sillä 

tuomarin ammatti ja koko lakimieskoulutus perustuu toisenlaiselle ajattelutavalle ja logiikalle 

kuin sovittelu. Asianmukaisen ja kattavan koulutuksen järjestäminen edellyttää luonnollisesti 

riittäviä määrärahoja. Kuten kokemuksesta tiedetään, koulutukseen ei ole yleensä koskaan saatu 

riittävästi varoja ja resursseja. Ne varat, joita nytkin olisi sovittelukoulutukseen ilmeisesti 

saatavissa, voisivat riittää kokeilun aloittamiseen korkeintaan 5-8 käräjäoikeudessa ja kokeiluun 

osallistuvien tuomareiden kouluttamiseen, mutteivät koko käräjätuomarikunnan kouluttamiseen. 
 

Myös monissa muissa vastaavantyyppisissä uusissa lainsäädäntöhankkeissa on edetty ensin 

kokeilun tietä ja vasta tämän jälkeen menettelyt tai aineellisoikeudellisten säännösten 

soveltaminen on ulotettu koko maahan ja kaikkiin tuomioistuimiin. Esimerkkeinä voidaan mainita 

L yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta ja L nuorisorangaistuksen kokeilemisesta. Myös muissa 

pohjoismaissa tuomioistuinsovittelussa edetään varovaisesti kokeilun tietä. 

Todettakoon vielä, että myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ehdotti mietinnössään 

yksimielisesti, että sovittelutyöryhmän ehdottamaa tuomioistuinsovittelua ensin kokeiltaisiin niin, 

että kokeiluun kytkettäisiin selkeä arviointi sovittelun vaikutuksista ja tuloksellisuudesta (KM 

2003:3 s. 320). Tämäkin ehdotus on sivuutettu lakiesityksessä kokonaan. 
 

En näe ainakaan tässä vaiheessa minkäänlaista välttämätöntä tarvetta lakiesityksessä ehdotetulle 

uudelle sovittelumenettelylle. OK 5 luvun 26 §:ssä säännellyssä tuomarin johdolla tapahtuvassa 

sovinnon edistämisessä ja tuomarin sovintoehdotuksessa on usein kysymys lakiesityksessä 

tarkoitetusta sovittelusta ja tämä sovittelu on toiminut käytännössä varsin hyvin. Jos ehdotettuun 

erilliseen sovittelumenettelyyn kuitenkin päädytään, olisi uudistusta joka tapauksessa syytä 

kokeilla joissakin tietyissä, esimerkiksi 5-6 käräjäoikeuksissa, jotta saataisiin välttämättömiä 

kokemuksia siitä, millaiseksi laki olisi syytä säätää. Tällainen kokeilu on käynnissä parhaillaan 

mm. Norjassa ja Tanskassa. Suomessa pitäisi odottaa oman kokeilun ohella näiden maiden 

kokeilusta saatavia kokemuksia. Totean, että toisin kuin joskus esitetään, tuomioistuinsovittelua 

koskevaa yleistä lakia ei ole vielä voimassa muissakaan pohjoismaissa. 
 

Ehdotan, että tuomioistuinsovittelua ei säädettäisi tässä vaiheessa koko maata ja kaikkia 

tuomioistuimia kattavaksi järjestelmäksi, vaan uudistuksen käyttöönotossa edettäisiin kokeilun 

tietä. Tässä vaiheessa olisi siten tarkoituksenmukaista säätää L tuomiois-tuinsovittelun 

kokeilemisesta siten, että lain soveltamisala kattaisi alkuvaiheessa vain 5-6 erikseen mainittua 

käräjäoikeutta. (Tämä edellyttäen, että tuomioistuinsovittelusta katsottaisiin ylipäätään säätää 

erillinen laki). 
 

Kun lakiesityksen 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa sovittelua koskevassa hakemuksessa ei ole 

kysymys tuomioistuimelle perustuslain mukaan kuuluvasta lainkäytöstä eli tuomiovallan käytöstä, 

ei kyseistä sovittelun aloittamis- ja vireilletulotapaa voida hyväksyä. 
 



 

Esitän lakivaliokunnan harkittavaksi, tulisiko lakiesityksestä hankkia perustuslakivaliokunnan 

lausunto siitä, voidaanko tuomioistuimelle huomioon ottaen perustuslain 3 §:n 3 momentin 

säännös tuomioistuinten tehtävästä sälyttää sovitteluhakemuksen käsittely. 

2. Tarvitaanko tuomioistuinsovittelusta erillistä lakia? 
 
 

2.1 Mistä tuomioistuinsovittelusta on kysymys? 

Lakiesityksessä käsite "sovittelu" on varattu yksinomaan oikeudenkäynnistä kokonaan erilliselle 

ja vaihtoehtoiselle riidanratkaisumenettelylle. OK 5 luvun 26 §:ssä säännellään "sovinnon 

aikaansaamisesta" oikeudenkäynnissä vireillä olevassa riita-asiassa. Tästä tuomioistuimelle 

kuluvasta tehtävää tarkoittaen puhutaan lakiesityksessä "sovinnon mahdollisuuden 

kartoittamisesta" (esim. s. 4). 
 

Lakiesityksen perustelujen mukaan laissa tarkoitettu tuomioistuimen sovittelu tapahtuisi 

"oikeudenkäynnin ulkopuolella." Minusta on kuitenkin ongelmallista käyttää tällaista sanontaa, 

sillä mielestäni tuomioistuin ja sen tuomari toimii virkatehtäviään hoitaessaan aina 

oikeudenkäynnissä (sanan laajassa merkityksessä), ei milloinkaan sen ulkopuolella. 

Tuomioistuinten tehtävät ovat perustuslain mukaan lainkäyttöä (tuomiovallan käyttöä) eikä 

tuomiovaltaa voida käyttää oikeudenkäynnin ulkopuolella. 
 

Tuomioistuinsovittelua on luonnehdittu esityksessä siten, että siinä ei olisi kyse lainkaan 

oikeudenkäynnistä vaan sovittelu olisi täydellisesti oikeudenkäynnin vaihtoehto. Kieltämättä 

sovittelussa onkin vaihtoehtoiselle riidanratkaisulle (ADR) tyypillisiä piirteitä. Ehdotetussa 

uudessa sovittelussa on kuitenkin eräiltä osin kyse varsin pitkälle oikeudenkäyntiä muistuttavasta 

proseduurista. Tällaisia seikkoja ovat mm. se, että sovittelussa aikaansaadusta sovinnosta on 

voimassa, mitä laissa on säädetty sovinnosta ja sen vahvistamisesta oikeudenkäynnissä (8.2 §), 

toimivaltaista tuomioistuinta koskevat samat säännökset sekä sovittelussa että oikeudenkäynnissä 

(10.1 §), myös tuomioistuimen päätösvaltaisuutta koskevat samat säännökset kuin 

oikeudenkäyntiasiaakin (10.2 §), osapuolia voivat edustaa asiamiehet ja avustaa avustajat kuten 

oikeudenkäynnissäkin (11 §), menettelyn julkisuudesta noudatettaisiin samoja säännöksiä kuin 

oikeudenkäynninkin osalta (12 §), sovittelijan esteellisyydestä noudatetaan tuomarin jäävejä (15.1 

§), sovittelua koskevan hakemuksen hylkäämisestä saisi jopa valittaa samaan tapaan kuin 

tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa antamasta tuomiosta tai päätöksestä (16.2 §). 
 

Toisaalta OK 5:26:ssä säännellyssä sovintomenettelyssä, jota ei esitetä miltään osin 

muutettavaksi, ei ole kyse pelkästään sovinnon mahdollisuuksien kartoittamisesta, kuten 

lakiesityksessä asia ilmaistaan, vaan tuomari voi ja hänen pitääkin sanotun lainkohdan mukaan 

toimia po. tehtävässä aktiivisesti. Sovinnon mahdollisuuden kartoittamisen asemesta olisikin 

syytä puhua "sovinnollisen ratkaisun tai sovinnon edistämisestä", johon tuomioistuimella OK 

5:26.1 :n mukaan on velvollisuus. 
 

OK 5 luvun 26 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin eli käytännössä valmistelua johtava tuomari 

voi sovinnon edistämistarkoituksessa tehdä lainkohdassa tarkemmin mainittujen edellytysten 

vallitessa asianosaisille konkreettisen sovintoehdotuksen. Tämä voi tapahtua joko asianosaisten 

pyynnöstä tai tuomarin/tuomioistuimen omasta aloitteesta. Siitä, voiko sovintoehdotus perustua 

lainsäädännön ohella myös kohtuus- tai tarkoituk-senmukaisuusnäkökohtiin, on esitetty eriäviä 

mielipiteitä; lakiesityksessä tästä asiasta ei nähdäkseni mainita juuri mitään (ks. esim. s. 7), vaikka 



 

kysymys on mielestäni hyvin keskeinen. Oma kantani on, että koska asianosaisten tekemä sovinto 

voi aina perustua lain ohella myös kohtuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin, ei tuomarilla 

tietenkään ole mitään estettä perustamasta myöskään konkreettista sovintoehdotustaan tällaisiin 

näkökohtiin ainakaan siinä tapauksessa, että asianosaiset (tuomarin sitä heiltä tiedustellessa) 

suostuvat tähän. 
 

Jos sovintoehdotuksen sisältö ymmärretään em. tavalla laajasti, on siinä kyse itse asiassa, ei 

ainoastaan lakiin perustuvasta sovintoehdotuksesta, vaan sovittelusta, jonka asianosaiset jo 

hylkäävät tai hyväksyvät oikeudenkäynnin päättäväksi sovinnoksi riita-asiaksi. 
 

Näin ollen sovittelu voi tulla kysymykseen, paitsi em. "oikeudenkäynnin ulkopuolella" 

tapahtuvassa "uudessa" sovittelumenettelyssä, myös "vanhassa" eli oikeudenkäynnissä 

tapahtuvassa sovinnon aikaansaamiseen tähtäävässä menettelyssä. Mielestäni on hieman 

harhaanjohtavaa erottaa käsitteet "sovittelu" ja "sovintoehdotus" sen mukaan, missä vaiheessa eli 

oikeudenkäynnin "ulkopuolella" vaiko oikeudenkäynnissä ne tehdään. Oleellisinta on tietenkin 

ao. prosessitoimen sisältö, jos se sisältää "fasilitatiivista" ja tarkoituksenmukaisuuteen 

(kohtuuteen) tähtäävää ainesta, on kysymyksessä sovittelu siitä riippumatta, minkälaisessa tai 

millaiseksi nimitetyssä menettelyssä tuo toiminta tapahtuu. 

Lakiesityksessä käytetty terminologia ei siten ole johdonmukaista ja riidatonta. Mielestäni myös 

oikeudenkäynnissä tapahtuu lakiesityksessä tarkoitettua sovittelua silloin, kun OK 5:26.2:ssa 

tarkoitettu tuomarin sovintoehdotus perustuu siihen, mikä osapuolten tilanteessa on kohtuullista. 

Tuomioistuinsovittelu on siten yläkäsite, joka voidaan jakaa a) toimiin, joiden tarkoituksena on 

saada asianosaiset sopimaan asia keskenään, ja b) tuomarin tekemään sovinto- ja 

sovitteluehdotukseen, joka voi tapauksesta riippuen perustua oikeusnormien ohella myös 

kohtuusnäkökohtiin. 
 

2.2 Erillistä lakia ei tarvita. Sovittelusäännökset tulisi sisällyttää OK 5 tai 20 lukuun 

Edellisessä jaksossa suorittamastani tarkastelun perusteella voidaan tehdä seuraavat kaksi 

johtopäätöstä: 1) ehdotettu tuomioistuinsovittelu muistuttaa eräiltä osin oikeuden-

käyntimenettelyä, vaikka se tapahtuukin lakiesityksen mukaan "oikeudenkäynnin ulkopuolella", 

ja 2) OK 5:26.ssä säädetty tuomioistuimen toimesta riita-asiassa tapahtuva sovinnon edistäminen 

ja tuomarin sovintoehdotuksen tekeminen muistuttavat puolestaan lakiesityksessä mainittua 

sovittelumenettelyä, sillä niissä on selvästi yhteisiä piirteitä. 
 

Tästä havainnosta voidaan tehdä se jatkojohtopäätös, että tuomioistuinsovittelusta ei ole suinkaan 

välttämätöntä säätää lakiesityksessä ehdotettua erillistä lakia, vaan sitä koskevat säännökset 

voitaisiin aivan hyvin sijoittaa oikeudenkäymiskaareen. Ehdotetun kahden eri säädöksen 

säätäminen samasta tai ainakin hyvin samanlaisesta asiasta tekisi lainsäädännöstä sekavan ja 

vaikeasti hallittavan. 
 

Lisäksi on huomattava, että osa sovittelulakiin esitetyistä säännöksistä on mielestäni tarpeettomia, 

sillä ne koskevat ns. itsestään selviä asioita. Esimerkkinä voidaan mainita, että koska sovittelijana 

voisi lakiesityksen mukaan toimia vain tuomari, on laissa tarpeetonta puhua laissa "sovittelijasta" 

(mm. 5 §, 7 § ja 12 §). Yksinkertaisesti sovittelija on aina tuomari! Myös säännökset osapuolten 

edustamisesta (11 §) ovat tarpeettomia, sillä tämä on muutenkin selvää, jos kerran edustusta tai 

avustamista sovittelussa ei ole tarkoitus kieltää. Samoin tuomioistuimen toimivaltaa koskevat 



 

säännökset ovat tarpeettomia (10 §). Myös sovittelun edellytyksiä koskevat säännökset ovat 

itsestään selviä (3 §), samoin sovittelun tavoitetta koskeva säännös lakiesityksen 2 §:ssä. 

Mihin lukuun tuomioistuinsovittelua koskevat tarpeelliset säännökset - arvioni mukaan 4-5 

pykälää riittäisi aivan hyvin - tulisi sijoittaa? Vastaus on selvä: joko OK 5 lukuun siinä nyt olevan 

26 §:n jatkeeksi tai OK 20 lukuun, jonka otsikkona on nyt "Sovinnoista" ja jota ehdotetaan 

muutettavaksi muotoon "Sovinnosta". Lakiesityksen mukaan uudistettavaan OK 20 lukuun 

otettaisiin säännökset sovinnon vahvistamisesta. Silloin on täysin johdonmukaista, että samaan 

lukuun tulisivat kaikki sovintoa, sovinnon aikaansaamista sekä sovittelua koskevat säännökset. 

OK 20 luvun otsikkona voisi olla yksinkertaisesti "Sovinnosta ja sovittelusta". 
 

Lakiesityksessä ehdotettu sääntely, jossa samasta tai samanlaisesta asiasta olisi säännöksiä 

kahdessa eri laissa, on epäjohdonmukainen ja haittaa yleiskuvan saamista asiasta. Sovittelulakia 

koskeva sääntely on turhan raskas, sillä lakiesitys sisältää monia tarpeettomia pykäliä itsestään 

selvistä asioista. 
 
 

3. Sovittelun aloittaminen 
 
 

3.1 Sovittelulain 4 §:n 2 momentin säännös 

Lakiesityksen 4 §:n 2 momentin mukaan asia, joka ei ole tuomioistuimessa oikeudenkäyntiasiana 

käsiteltävänä, voidaan ottaa soviteltavaksi riidan osapuolen tai osapuolten hakemuksesta. 

Säännös tarkoittaa sitä, että tuomioistuimen tai sen määräämän sovittelijana toimivan tuomarin 

tulisi alkaa sovitella asiaa, joka ei ole tullut riita-asiana tai hakemusasiana tuomioistuimessa vielä 

edes vireille. 
 

Tämä olisi mielestäni lakiesityksen kaikkein tärkein uudistus, sillä sen hyväksyminen aiheuttaisi 

todella merkittävän muutoksen suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Toisaalta säännös on harvoja 

todellisia muutoksia tai "lisiä" nykyiseen OK 5 luvun 26 §:ään perustuvaan sovinto- ja 

sovittelujärjestelmään verrattuna. Kyseinen sovitteluhakemusta koskevasäännös ansaitsee siten 

perusteellisen tarkastelun eri näkökulmista ja vaikutustensa kannalta. 
 

Totean, että lakiesityksessä kyseisen säännöksen perustelut ovat erittäin niukat ja suorastaan 

olemattomat. Lakiesityksessä on näköjään pidetty ikään kuin itsestään selviönä, että sovittelua 

voidaan hakea jo ennen oikeudenkäynnin vireille tuloa. Näin ei kuitenkaan ole asian laita. 
 
 

3.2 Sovitteluhakemuksen käsittely ei ole lainkäyttöä (tuomiovallan käyttöä) 

Tuomioistuinten tehtävänä on Suomen uuden perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan 

tuomiovallan käyttäminen. Sillä tarkoitetaan joko yksityis- tai julkisoikeudellisen oikeusriidan 

taikka rikosasian ratkaisemista soveltamalla yleistä lakia yksittäiseen tapaukseen. Tuomiovallan 

käyttämisen synonyymi on lainkäyttö. Siinä on kysymys oikeussuojan antamisesta 

tuomioistuimessa tapahtuvassa oikeudenkäyntimenettelyssä. 
 

Lainkäyttö edellyttää aina kahden vastakkaisen osapuolen välistä oikeusriitaa, joka tulee vireille 

kanteella tai syytteellä. Kanteessa kantajana oleva asianosainen esittää vastapuolta eli vastaajaa 

vastaan tiettyyn perusteeseen perustuvan konkreettisen vaatimuksen. Riita-asiassa kantaja 

esimerkiksi vaatii vastaajan velvoittamista suorittamaan kantajalle korvaukseksi aiheuttamastaan 

vahingosta tietyn rahamäärän. Ilman tällaista konkreettista vastaajaan kohdistuvaa vaatimusta ja 



 

sen esittämistä kanteessa ei voi syntyä oikeusriitaa ja tuomioistuimessa tapahtuvaa 

oikeudenkäyntiä. 
 

Lakiesityksen 4 §:n 2 momentissa sovintohakemuksessa ei sen sijaan tarvitsisi esittää 

minkäänlaista konkreettista vastapuoleen kohdistuvaa vaatimusta. Sovitteluhakemuk-sessa 

ainoastaan pyydettäisiin tuomioistuinta määräämään sovittelija, joka alkaisi sovitella riitaa. Kun 

asiassa ei olisi kantajaa eikä vastaajaa eikä siinä esitettäisi minkäänlaisia vaatimuksia, ei 

sovitteluhakemuksessa tai sen käsittelyssä kyse voi olla oikeusriidasta eikä lainkäytöstä. 
 

Tuomioistuimet saisivat siten sovitteluhakemuksen käsittelystä tehtävän, joka ei niille 

perustuslain mukaan kuulu. Kun näin on, olisi lakivaliokunnan mielestäni syytä hankkia 

lakiesityksen johdosta perustuslakivaliokunnan lausunto. Perustuslakivaliokunnan lausunto on 

tosin hankittu yleensä vain tapauksissa, joissa on kysymys tuomioistuimille kuuluvien tehtävien 

siirtämisestä jollekulle muulle viranomaiselle, kuten esimerkiksi vuonna 1993 

rangaistusmääräysmenettelyä koskevan lain säätämisen yhteydessä, jolloin rangaistusmääräyksen 

vahvistamista koskevat asiat siirrettiin alioikeudelta syyttäjille. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeä 

saada perustuslakivaliokunnan lausunto myös silloin, kun tuomioistuimille aiotaan siirtää asioita, 

jotka eivät perustuslain mukaan niille kuulu. 

Tässä käsiteltävä kysymys ei ole suinkaan pelkkää akateemista pohdiskelua, jolla ei olisi 

käytännön kannalta merkitystä. Ehdotetulla 4 §:n 2 momentin säännöksellä olisi käytännössä 

erittäin suuri vaikutus, kuten jäljempänä tulen osoittamaan. Periaatteelliselta kannalta asian 

saattaminen vireille sovitteluhakemuksella merkitsisi suorastaan käänteen tekevää muutosta 

nykyiseen siviiliprosessijärjestykseemme. Tällaista vaikutusta ei ole tietenkään mitään syytä 

väheksyä tai kuitata muutos pelkällä olankohauksella. Näin näyttää valitettavasti tapahtuneen 

lakiesityksessä, sillä siinä ei asiaa ole pohdittu lainkaan po. kannalta. Tämä on erittäin paha puute. 
 
 

3.3 Kansainvälinen vertailu 

Kuten edellä jo totesin, minkään muun valtion oikeusjärjestykseen ei minun tietääkseni sisälly 

lakiesityksen 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kaltaista säännöstä, jolla tuomioistuinmenettely ja 

sovittelu voitaisiin käynnistää pelkällä sovittelua koskevalla hakemuksella tai esityksellä. 

Jokaisessa muussa maassa edellytetään, että sovitteluun voidaan ryhtyä vasta sitten, kun asia on 

ensin tullut vireille vastapuoleen kohdistetulla kanteella. 
 

Norjassa ja Tanskassa, jossa siis on vasta meneillään tuomioistuinsovittelua koskeva kokeilu, ei 

ole sanotunlaista mahdollisuutta eikä sellaista ole pohdittu myöskään näiden maiden 

lainvalmisteluasiakirjoissa. Myöskään Ruotsin lainvalmistelutöissä ei ole tuotu sanottua sovittelun 

aloittamistapaa esille. 
 

Totean, että kun hallituksen esityksessä selostetaan mainittujen pohjoismaiden lainsäädäntöä ja 

vireillä olevia tuomioistuinsovittelua koskevia lainsäädäntöhankkeita, esityksessä ei mainita sitä, 

että missään muussa pohjoismaassa ei ole eikä niissä edes suunnitella mahdollisuutta aloittaa 

sovittelu pelkällä sovitteluhakemuksella. Tämä on minusta aika outoa, sillä niin keskeisestä erosta 

muihin pohjoismaihin verrattuna lakiesityksessä on po. osin kysymys. Pakosta tulee mieleen, että 

mainittu asiantila on haluttu tarkoituksellisesti salata lakivaliokunnalta ja sen kuulemilta 

asiantuntijoilta, sillä ei voine olla mahdollista, että lainvalmistelijat ja lakiesityksen laatijat eivät 



 

olisi panneet merkille sanottua eroa tai ymmärtäneet sen merkitystä. Joka tapauksessa 

lakiesityksessä on mainitusta syystä oikeusvertailun osalta paha puute. 
 

Lakiesityksessä selostetaan (hyvin) suppeasti myös eräiden muiden maiden lainsäädäntöä ja 

lainsäädäntöhankkeita (s. 17). Tässä yhteydessä lakiesityksessä todetaan, että 

EU:n eri jäsenvaltioiden, esimerkiksi Saksan, Ranskan ja Italian siviiliprosessia koskevissa laeissa 

säädetään tuomioistuinten alaisuudessa toteutettavien ADR- menettelyjen osalta, että 

"tuomioistuimelta on mahdollista pyytää ensisijaisesti sovitteluratkaisua" tai että sovittelu on 

pakollinen osa oikeusmenettelyä. 
 

Tältä osin on todettava, että kyseinen maininta pitää paikkansa vain sikäli, että joidenkin maiden 

oikeusjärjestysten mukaan voidaan tosin pyytää tuomioistuimelta sovittelua, mutta tämä ei voi 

tapahtua, kuten lakiesityksessä ehdotetaan, eri hakemuksella jo ennen kuin riita-asia on tullut 

vireille, vaan mainittu pyyntö voidaan esittää vasta joko haastehakemuksessa tai sitten, kun asia 

on tullut kannekirjelmällä vireille. Tässä on selvä ero lakiesitykseen verrattuna, joten em. maiden 

siviiliprosessijärjestyksistä ei voida saada minkäänlaista tukea sille, että sovittelua voitaisiin 

hakea jo ennen riita-asian vireille tuloa. 
 

Lakiesityksen 4 §:n 2 momentin säännöksen mukainen menettely olisi ainoalaatuista koko 

Euroopassa, sillä sen mukaan lainkäyttöön "sotkettaisiin" asia, joka ei siihen kuulu. Jos esitys 

hyväksytään, se herättäisi varmaankin kansainvälistä huomiota, mutta en ole lainkaan varma, että 

kysymys olisi positiivisesta huomiosta. 
 

Totean tässä yhteydessä vielä, että kun ehdotetun 4 §:n 2 momentin mukaan sovittelu-hakemusta 

ei tarvitsisi yksilöidä, saataisi tästä aiheutua ongelmia Us pendens- ja res ju-dicta -sääntöjen 

soveltamisen yhteydessä. Nämä kaksi sääntöä tai periaatetta nimittäin edellyttävät, että 

haastehakemus ja kanne ovat mahdollisimman tarkasti yksilöity sekä vaatimusten että niiden 

perusteiden osalta. Muutoin ei voitaisi arvioida, onko sama asia mahdollisesti jo vireillä jossakin 

toisessa oikeudenkäynnissä tai onko sama asia kenties jo ratkaistu aiemmin lainvoimaisella 

tuomiolla 
 

3.4 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean kannanotto 

Valtioneuvoston vuonna 2001 asettama tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea (KM 2003:3) 

pohti joulukuussa 2003 luovuttamassaan mietinnössä varsin laajasti konfliktinratkaisun 

vaihtoehtoja ja siinä yhteydessä myös tuomioistuinsovittelua (mietinnön sivut 277-329). Tähän 

nähden on hyvin yllättävää, että lakiesityksessä viitataan komitean mietintöön vain yhdellä sivulla 

(s. 19) muutamalla rivillä kohdassa, jossa on kysymys sovittelusta hallinto-oikeuksissa eli hyvin 

vähämerkityksellisessä asiassa. Komitea suhtautui periaatteessa myönteisesti OM:n 

sovittelutyöryhmän mietinnössä (2003:2) tehtyyn esitykseen, vaikkei ottanut kantaa työryhmän 

ehdotuksen yksityiskohtiin. Komitea ehdotti, että työryhmän ehdottamaa tuomioistuinsovittelua 

voitaisiin aluksi kokeilla. 
 

Yhteen työryhmän mietinnössä ehdotettuun yksityiskohtaan komitea kuitenkin otti nimenomaisen 

kantaa. Tämä yksityiskohta koski juuri kysymystä siitä, voisiko tuomioistuin aloittaa 

sovintomenettelyn pelkän sovittelua koskevan hakemuksen perusteella. Komitean selvä 

enemmistö (10-6) piti ehdotetun oikeudenkäynnistä erillisen tuomiois-ruinsovittelumenettelyn 



 

keskeisenä ongelmana etenkin periaatteelliselta kannalta sitä, että tuomioistuin voisi aloittaa 

sovittelumenettelyn pelkän sovittelua koskevan hakemuksen perusteella ilman, että varsinaista 

kannetta yksilöityine vaatimuksineen ja perusteluineen olisi tuomioistuimessa vireillä. Komitean 

enemmistö jatkoi kritiikkiään nain: 
 

"Tämä murtaa koko siviiliprosessin perustan kuin oikeudenkäynnin aloittaminen ei edellytä 

oikeusriitaa eikä riidan kohdetta. Näin riitaprosessi muuttuisi sovitteluprosessiksi ja 

tuomioistuimen rooli riidanratkaisijasta sovittelijaksi. Tältä osin ehdotettu sovittelumenettely ei 

ole myöskään sopusoinnussa sen lähtökohdan kanssa, että sovintoneuvottelut tulisi käydä jo 

ennen asian tuomista tuomioistuimeen ". 
 

Komitean mainitun "langettavan tuomion" antaneeseen enemmistöön kuuluivat seuraavat 

komitean jäsenet: asianajaja Markku Fredman, tutkija, OTL (sittemmin OTT) Kaijus Ervasti, 

hallintoneuvos Heikki Kanninen, professori Jukka Kemppinen, hovioikeuden-laamanni Leena 

Korkalainen, dosentti Pia Letto-vanamo, hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, 

käräjätuomari Jukka Peltonen, johtava yleinen oikeusavustaja Marja-Leena Tervahauta sekä 

komitean pysyvä asiantuntija, professori Jyrki Virolainen. 
 

On ymmärrettävää, muttei lainkaan hyväksyttävää, miksi hallituksen lakiesityksessä on vaiettu 

täysin komitean sanotusta mielipiteestä! 
 

Komitean vähemmistö puolestaan katsoi, että sovittelutyöryhmän esittämälle sovittelu-asian 

vireille tulotavalle ei ole käytännöllisiä eikä periaatteellisia syitä. Vähemmistö ei perustellut 

mitenkään kantaansa. Myöskään sovittelutyöryhmän mietinnössä (OM 2003.2) ei ole perusteluja 

sille, miksi sovittelu voitaisiin aloittaa jo ennen riita-asian vireille tuloa. 
 

Totean tässä yhteydessä myös, että kun olen haastatellut tuomioistuinsovittelua koskevan 

hallituksen esityksen johdosta noin kymmentä käräjätuomaria tai laamannia, ovat kaikki 

suhtautuneet yksiselitteisen kielteisesti ehdotettuun 4 §:n 2 momentin mukaiseen sovittelun 

aloittamistapaan, vaikka osa mainituista tuomareista on pitänyt uutta sovitte-lulakiesitystä 

muutoin hyväksyttävänä. Osa mainituista tuomareista on pitänyt 4 §:n 2 momenttia suorastaan 

"pöljänä", jos tällainen peräpohjalainen ilmaisu tässä yhteydessä sallitaan esittää. 
 

3.5 Lakiesityksen 4 §:n 2 momentti on ristiriidassa tuomioistuinten tehtävien kar-simistavoitteen 

kanssa 

Nykyisin on vallalla tavoite, jonka mukaan tuomioistuinten tulee keskittyä perustehtä-vänään 

olevien oikeusriitojen ja rikosasioiden ratkaisemiseen. Kuten tuomioistuinlaitoksen 

kehittämiskomitean mietinnössä todetaan, aineellista lainsäädäntöä uudistettaessa tulisi 

tavoitteena olla, että käräjäoikeuksien käsiteltäväksi annetaan vain sellaiset asiat, jotka kuuluvat 

niiden perustehtäviin tuomiovallan käyttäjinä (KM 2003:3 s. 19). Käräjäoikeuksilta on jo karsittu 

mm. rangaistusmääräysasiat ja perunkirjojen rekiste-röimisasiat. 
 

Kehittämiskomitea ehdotti, että myös kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat eli lainhuudatus- ja 

kiinnitysasiat tulisi siirtää käräjäoikeuksista hallintoviranomaisille, koska niissä ei ole kyse 

lainkäytöstä vaan kirjaamistehtävistä. Riidatonta saatavaa koskevat asiat tulisi puolestaan 

komitean mukaan siirtää käräjäoikeuksilta ulosottolaitoksen tehtäväksi. Myös seuraavat 



 

asiaryhmät, jotka nykyisin vielä kuuluvat käräjäoikeuksille, tulisi hoitaa muualla: kuolleeksi 

julistaminen, asiakirjan kuolettaminen, valojen ja niitä vastaavien vakuutusten vastaanottaminen 

ja julkiseen haasteeseen liittyvät tehtävät 
 

Mainittua käräjäoikeuksien ja sen myötä koko tuomioistuinlaitoksen tehtäväkentän "putsaamista" 

muista kuin varsinaisista lainkäyttötehtävistä on tarkoitus jatkaa. Lakiesityksessä 114/2004 tehty 

ehdotus (4 §:n 2 momentti), jonka mukaan tuomioistuimet saisivat hoitaakseen sovitteluasiat, on 

selvästi ristiriidassa mainitun yleisen kehityssuuntauksen kanssa. On hyvin hämmästyttävää, ettei 

lakiesityksessä ole sanallakaan pohdittu asiaa tältä karmalta. 

3.6 Lakiesitys (4 §:n 2 mom.) vie pohjaa tuomioistuinten ulkopuolisten sovittelu- ja 

riidanratkaisuelinten toiminnalta 

Kuten olen jo edellä maininnut, Suomessa on lukuisa määrä erilaisia julkisia ja yksityisiä 

sovittelu-, riidanratkaisu-, ja neuvontapalveluelimiä ja järjestöjä, joiden tehtäviin kuuluu juuri 

lakiesityksessä tarkoitettu sovittelutoiminta. Niiden toimintaa valtiovallan ja lainsäätäjän tulisi 

tukea. Konfliktin ja oikeusriidan osapuolille on monessa suhteessa sitä parempi mitä 

varhaisemmassa vaiheessa asia saadaan ratkaistuksi sovinnollisesti. Myös yleisen 

yhteiskuntarauhan kannalta varhainen riidanratkaisu on toivottavaa. Näistä lähtökohdista olisi 

suotavaa, että sovinto syntyisi jo ennen tuomioistuinkäsittelyä ja siis kokonaan tuomioistuimen 

ulkopuolella. 
 

Hallituksen lakiesitys, jonka mukaan sovitteluhakemus olisi mahdollista tehdä tuomioistuimelle ja 

yleiset tuomioistuimet alkaisivat kilpailla em. elinten ja järjestöjen kanssa 

"riidanratkaisumarkkinoilla", on ristiriidassa edellä mainitun tavoitteen ja kehityssuunnan kanssa. 

Lakiesitys vie pohjaa erilaisten sovitteluelinten toiminnalta. 
 

Hallituksen olisi odottanut selvittävän ennen lakiesityksen antamista vaihtoehtoa, jonka mukaan 

sovittelu tuomioistuinten ulkopuolisissa sovitteluelimissä olisi riita-asioissa pakollista ennen 

oikeudenkäyntiin ryhtymistä. Tällaista vaihtoehtoa tuomioistuinsovitte-lulle ei ole kuitenkaan 

lakiesityksessä edes pohdittu, vaikka sellainen on käytössä muun muassa Norjassa. Tämäkin 

osoittaa, miten puutteellisiin ja yksipuolisiin näkökohtiin lakiesitys perustuu. 

3.7 Lakiesitys on ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että asianosaisten väliset so-

vintoneuvottelut tulisi käydä jo ennen asian viemistä tuomioistuimeen 

Kun oikeusriidan osapuoli kääntyy asianajajan tai muun lainoppineen oikeudenkäyn-tiavustajan 

puoleen, vastuu sovinnon mahdollisuuksien selvittämisestä vastapuolen kanssa kuuluu 

asianajajalle tai muulle avustajalle. Asianajajaa tällaiseen sovinnon kartoittamista tarkoittavaan 

menettelyyn velvoittavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asian-ajotapaa koskevat ohjeet. Ohjeiden 

34 §:n mukaan ennen oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä asianajajan on ilmoitettava 

vastapuolelle päämiehensä vaatimuksista ja varattava vastapuolelle kohtuullinen harkinta-aika ja 

tilaisuus asian sovinnolliseen selvittämiseen. 
 

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea kiinnitti huomiota siihen, että käytännössä osassa 

niistäkin riita-asioista, joissa osapuolia avustaa asianajaja, ei osapuolten välillä käytännössä käydä 

todellisia sovintoneuvotteluja ennen asian vireille tuloa käräjäoikeudessa eikä riidan osapuulle ole 

selvitetty sovinnollisen ratkaisun etuja ja haittoja (KM 2003:3 s. 315). Ilmeisesti osasyynä on se, 



 

ettei sovintoneuvotteluihin käytettyä aikaa ja työtä ole ainakaan kaikissa tapauksissa mahdollista 

saada korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta. Komitea ehdotti, että lainoppineet avustajat 

velvoitettaisiin hoitamaan sovinto-asian esittely päämiehelleen ja käymään sovintoneuvottelut 

vastapuolen kanssa ennen asian vireillepanoa käräjäoikeudessa. 
 

Lakiesitys, jonka mukaan asia voitaisiin 4 §:n 2 momentin nojalla panna vireille sovin-

tohakemuksella, johtaisi käsitykseni mukaan siihen, että asianajajat ja muut lainoppineet avustajat 

laiminlöisivät entistä useammin sovinnon kartoittamisen ja sovintoneuvottelujen käymisen ennen 

oikeudenkäynnin vireille tuloa. Asianajajatkin katsoisivat, että heidän on edullista 

tuntiveloitukseen perustuvaa palkkiolaskutustaan ajatellen viedä asia sovintohakemuksen kautta 

suoraan tuomioistuimeen ilman edeltäviä sovintoneuvotteluja, sillä silloin heillä on "tukeva" 

peruste saada ajanhukastaan ja työstään palkkio päämiehensä oikeusturvavakuutuksesta. Olen 

ihmetellyt, miksi Suomen Asianajajaliitto on puoltanut lakiesityksen 4 §:n 2 momentin 

säännöksen hyväksymistä, mutta ilmeisesti selitys tähän on edellä esitetyn kaltainen. 
 

On selvää, ettei sovittelun aloittamista voida säätää sellaiseksi, että se itse asiassa mahdollistaa ja 

suorastaan laillistaa ennen asian oikeuteen saattamiseksi tapahtuvien sovintoneuvottelujen 

laiminlyönnin tai että sovintohakemista käytetään siksi, että sen avulla varmistetaan 

oikeudenkäyntiavustajien palkkion saaminen sovintoneuvottelujen osalta joko 

oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusapulain nojalla valtion varoista. Kun ehdotettu 4 §:n 2 

momentti kuitenkin johtaisi mainittuihin epäkohtiin, sitä ei voida tälläkään perustella hyväksyä. 

3.8 Lakiesitys lisää tuomioistuimen työtä 

Lakiesityksen 4 §:n 2 momentin mukaan sovintohakemuksessa ei tarvitsisi yksilöidä riitaa ja sen 

perusteita, niin kuin on asian laita haastehakemuksessa, vaan riittäisi, että hakemuksessa 

selostetaan, mitä riita koskee ja miten osapuolten näkemykset eroavat toisistaan. Varsinkin 

silloin, kun osapuolilla ei ole lainoppineita avustajia, soviteltavaksi tultaisiin tuomaan ilmeisesti 

hyvinkin "levällään olevia" ja täysin "raakojakin" asioita, joita ei ole edes yritetty tarkemmin 

yksilöidä tai kartoittaa. Myös se edellä mainittu seuraus, ettei osapuolten ja heidän avustajien 

välisiä sovintoneuvotteluja useinkaan enää välitettäisi käydä edes nykyisessä laajuudessa, johtaisi 

siihen, että riitakysymykset olisi-vat levällään asian tullessa soviteltavaksi. Osapuolet ja heidän 

avustajansa luottaisivat siihen, että "kyllä tuomari siten selvittää asian". 
 

On selvää, että tämä lisäisi suuresti tuomareiden ja käräjäoikeuksien työtä asioissa, jotka eivät 

edes ole lainkäyttöä ja sillä perusteella kuulu tuomioistuimille. Tuomari joutuisi selvittämään 

asioita alusta pitäen ja hänelle siirtyisi tehtäviä, jotka kuuluvat osapuolille itselleen tai heidän 

asianajajilleen. Tämä johtaisi siihen, että tuomioistuimille kuuluvien varsinaisten 

oikeudenkäyntiasioiden käsittely hidastuisi ja niissä ratkaisun saantia saataisiin odottaa entistä 

kauemmin. 
 

Jos tuomioistuinsovittelu on halpa ja kulujensa puolesta riskitön menettely - kuten lakiesityksessä 

annetaan ymmärtää - niin varsin todennäköisesti löytyy paljon ihmisiä, jotka haluavat tuoda 

kaikenalaiset enemmän tai vähemmät vakavat "ongelmansa" tuomarin tutkittavaksi. Joukkoon 

sisältyisi paljon joutavanpäiväisiä asioita tai tapauksia, joissa ei muutoin olisi mitään todellista 

oikeussuojan tarvetta. 

3.9 Sovittelu ei välttämättä alenna asianosaisten kustannuksia 



 

Ennen oikeudenkäynnin vireille tuloa aloitettavan sovittelun merkitystä on perusteltu 

lakiesityksessä sillä, että sovittelu olisi kustannuksiltaan verraten edullinen. Sovittelijana toimisi 

tuomioistuimen tuomari virkatehtävään ilman eri palkkiota eivätkä osapuolet myöskään joutuisi 

vastuuseen toisilleen sovittelusta aiheutuneista kustannuksista (14 §). 
 

Nämä samat säännöt ovat kuitenkin voimassa myös siinä vaihtoehdossa, jossa sovittelu voisi 

alkaa vasta, kun asia on tullut oikeudenkäyntiasiana tuomioistuimessa vireille. Lisaksi on syytä 

todeta, että tuomari ei edusta itselleen palkkiota myöskään käsitellessään riita- tai rikosjuttua 

oikeudenkäynnissä. 

Sovittelu ei kuitenkaan ole osapuolelle ilmainen silloin, kun häntä edustaa tai avustaa sovittelussa 

asianajaja tai muu lakimies, sillä hän joutuu maksamaan itse avustajansa palkkion, ellei hän saa 

oikeusapua tai hänellä ei ole oikeusturvavakuutusta. Kun sovittelu voi periaatteessa kestää yhtä 

kauan kuin asian käsittelyssä oikeudenkäynnissä, ei sovittelu välttämättä vähennä asianosaisen 

oikeudenkäyntikuluja, vaikka hän saisi itselleen edullisen sovinnon. Niissä tapauksissa, joissa 

sovittelu ei johda tulokseen, vaan asian käsittely jatkuu riita-asiana oikeudenkäynnissä, sovittelu 

itse asiassa voi jopa lisätä oikeudenkäyntikulujen määrää. Jos asianosainen voittaa riita-asian, hän 

ei kuitenkaan saa vastapuolelta korvausta sovittelusta aiheutuneista kustannuksista (14.2 §). 

3.10 Yhteenveto 

Lakiesityksessä ei ole itse asiassa esitetty juuri minkäänlaisia perusteluja sille, miksi sovittelun 

pitäisi voida 4 §:n 2 momentin mukaisesti alkaa, vaikka asiaa ei ole saatettu tuomioistuimessa 

vireille oikeudenkäyntiasiana. Lakiesityksessä on ikään kuin ak-siomaattisesti lähdetty siitä, että 

tämän pitäisi olla mahdollista, koska sovittelu on ajateltu oikeudenkäynnin vaihtoehdoksi (ks. 

lakiesityksen s. 18, 21 ja s.30). Mitään perusteluja tälle menettelylle lakiesityksessä ei ole esitetty. 

Perustelu "kun näin on, niin näin on" ei riitä. 
 

Olen edellä tässä jaksossa esittänyt sanottua ehdotusta vastaan lukuisia sekä periaatteellisesti että 

käytännöllisesti merkittäviä vastaperusteluja. Nämä syyt ja reaaliset argumentit puhuvat selvästi 

sen puolesta, että sovittelua ei voida aloittaa ennen kuin asia on tullut kanteella tai 

hakemusasiassa hakemuksella vireille tuomioistuimessa. 

3.11 Kompromissiehdotus 

Sovittelua koskeva pyyntö voidaan toki esittää haastehakemuksessa tai siihen annetussa 

vastauksessa. Pyyntö voi olla sensisältöinen, että asianosainen tai asianosaiset haluaisivat 

tuomioistuimen ensisijassa sovittelevan riitaa. Tällöin asian varsinainen valmistelu ja käsittely 

jäisivät lepäämään (OK 14.5) ja odottamaan sovittelussa mahdollisesti saavutettavaa tulosta. 

Tässä tapauksessa riidan tulee kuitenkin olla jo haastehakemuksessa ja vastauksessa yksilöity 

normaalilla tavalla (OK 5 luku). Siitä on toisin sanoen ilmettävä muun muassa asianosaisten 

vaatimukset ja niiden perusteet sekä ne todisteet, joita asiassa on tarkoitus esittää. 
 
 
 
 

4. Lakiesityksen HE 114/2004 vp pykäläkohtainen tarkastelu 
 

Kuten olen edellä todennut (jakso 2.2), erillistä lakia tuomioistuinsovittelusta ei olisi syytä tai 

tarvetta säätää, vaan sovittelua koskevat säännökset olisi sijoitettava sovintoa koskevaan OK 20 

lukuun, johon tulisivat myös nyt OK 5 luvun 26 §:ssä olevat säännökset sovinnon 



 

aikaansaamisesta. Näin siksi, että sovittelun ja sovinnon aikaansaamisen ja edistämisen sekä 

tuomarin OK 5:26.2:ssa tarkoitetun sovintoehdotuksen välille ei voida vetää mitään jyrkkää rajaa, 

vaan myös sovinnon edistämisestä ja sovintoehdotuksessa voi olla kyse lakiesityksessä 

tarkoitetusta sovittelusta, joka sisältää myös ns. ei-juridista aineista eli kohtuus-ja 

tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia. 
 

Kaikkien sovittelua/sovintoa koskevien säännösten sijoittaminen samaan lakiin ja samaan lukuun 

edesauttaa sovittelun ja sovinnon aikaansaamismenettelyn integroitumista, missä suhteessa 

lakiesitys on puutteellinen, kuten olen edellä todennut. 
 

Seuraavassa esityksessä tarkastelen kuitenkin lakiesityksen 114/2004 säännöksiä pykä-

läjärjestyksessä. 
 

1 § - Kun sovittelu tulisi käytännössä kysymykseen vain käräjäoikeudessa ja vain poik-

keustapauksissa hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa, tulisi tämä ottaa huomion sekä lain 

nimessä että lain soveltamisalaa koskevassa 1 §:ssä. Toisin sanoen lain soveltamisala 

rajoitettaisiin vain käräjäoikeudessa tapahtuvaan sovitteluun. 
 

Tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännökset, jotka olisivat lakiesityksen mukaan lain 10 

§:ssä, olisi mielestäni syytä ottaa jo 1 §:ään eli sen 2 momenttiin. 

Lain  1  §:ään  olisi  syytä  ottaa  uusi  3  momentti,  jossa  olisi  viittaus  OK  5  luvun  26  §:ssä  

säänneltyyn sovinnon aikaansaamismenettelyyn. Tämä sen vuoksi, että myös OK 5.26.ssä 

säännellyssä toiminnassa voi olla ja onkin usein kyse sovittelulaissa tarkoitetusta sovittelusta, (ks. 

tästä ed. jakso 2.1). 

2 § - Sovittelun tavoitetta koskeva säännös on kovin mitäänsanomaton ja asia on muutenkin 

itsestään selvä. Säännöstä ei pitäisi ottaa lainkaan lakiin. 

3 § - Myös tämän pykälän sisältö on varsin mitäänsanomaton ja käytännössä muutoinkin selvä. 

Säännös tulisi joko poistaa kokonaan tai se tulisi kirjoittaa uudelleen niin, että sillä olisi jotakin 

asiallista sisältöä. Kun sovittelu edellyttää aina kaikkien osapuolten suostumusta, on käytännössä 

selvää, että sovittelusta karsiutuisivat jo tällä perustella sellaiset tapaukset, joita lakiesityksen 3 

§:n perusteluissa on tarkemmin selostettu. 
 

Totean, että vaikka lakiesityksen perusteluissa puhutaan siitä, että sovittelu olisi riidan osapuolille 

vain mahdollisuus ja että sovittelupalveluita tarjottaisiin vain niissä rajoissa kuin se on 

mahdollista varsinaisten riita- ja rikosjuttujen käsittelyn häiriintymättä (s. 20), tästä ei ole mitään 

mainintaa lakiesityksen 3 §:ssä tai muussakaan pykälässä. Sovit-teluhakemusta ei siten voida 

torjua sillä perusteella, että tuomioistuimen työtilanne ei mahdollista sovitteluhakemuksen 

käsittelyä (ks. myös ed. jakso 1.2). 

4 § - Kun sovittelu edellyttää aina kaikkien osapuolten suostumusta, kuten 4 §:n 1 momentissa 

säädettäisiin, tulisi sovittelun aloittamisen edellytykseksi asettaa, että sovitteluun voidaan ryhtyä 

vain riidan osapuolten yhteisestä pyynnöstä. Yksi riidan osapuoli ei siten voisi tehdä 

sovitteluhakemusta. 
 



 

4 §:n 2 momentin säännöstä olen käsitellyt laajasti jo edellä 3. jaksossa. Laista tulisi poistaa 

mahdollisuus aloittaa sovittelu jo ennen kuin riita-asia on tullut oikeudenkäynnissä vireille. 
 

Jos pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että sovitteluun voidaan ryhtyä vain riidan osapuolten 

yhteisestä pyynnöstä, kävisi tiedoksiantoa ja kuulemista koskeva 3 momentti tarpeettomaksi. 

Pykälän 4 momentti, ,onka mukaan tuomioistuin päättää sovittelun aloittamisesta, on it-

sestäänselvyytenä täysin tarpeeton. 
 

5 § - Mielestäni sovittelijaksi tulisi olla mahdollista määrätä myös muu henkilö kuin asianomaisen 

tuomioistuimen tuomari. Mahdollisuutta määrätä sovittelijaksi ulkopuolinen sovittelija ehdotettiin 

sovittelutyöryhmän (OM 2003:2) mietinnössä ja tästä olisi mielestäni syytä ottaa lakiin säännös. 

Ne näkökohdat, joita lakiesityksen perusteluissa on esitetty ulkopuolisen sovittelijan määräämistä 

vastaan, eivät ole vakuuttavat, koska on tietenkin niin, että ulkopuolinen sovittelijaa voitaisiin 

määrätä vain, jos osapuolet siihen suostuvat tai tekevät sitä koskevan esityksen. 
 

Jos ulkopuolisen sovittelijan määrääminen ei kuitenkaan olisi mahdollista, olisi laista poistettava 

termi "sovittelija" on tarpeettomana, koska tällöin on selvää, että sovittelua suorittava tuomari 

toimii asiassa sovittelijana. 
 

Mielestäni lakiin ei olisi syytä ottaa säännöstä, jonka mukaan sovittelija voisi käyttää sovittelussa 

avustajaa (5.2 §). Silloin, kun osapuolet pitävät tarpeellisena asiantuntija-avustajan käyttämistä, 

he ilmeisesti useimmiten hoitavat koko sovittelun keskenään eli ilman tuomioistuimen 

määräämää tuomari-sovittelijaa. Avustajan käyttö jäisi käytännössä hyvin vähäiseksi. Lisäksi on 

otettava huomioon, että osapuolet voivat käyttää kumpikin sovittelussa omia asiantuntijoitaan 

avustajina. Asiantuntijoita voidaan kuulla sovittelussa myös 6 §:n 2 momentin nojalla. Jos 

avustajan käyttömahdollisuus kuitenkin otettaisiin lakiin, tulisi osapuolten eikä sovittelijan saada 

määrätä avustaja. 
 

9 § - Pykälän 3 momentti on kirjoitettu vaikeaselkoisella tavalla. Säännöksestä ei ilmene, että 

asia, jota on soviteltu ilman, että asiasta olisi samaan aikaan oikeudenkäynti vireillä, päättyy 

samalla kuin sovittelukin. Tällainen asia ei toisin sanoen siirry sovittelun päätyttyä suoraan 

oikeudenkäyntiin, vaan asia on pantava vireille kanteella. 
 

10 § - Toimivaltaista tuomioistuinta, siis käräjäoikeutta, koskevan säännöksen oikeampi 

paikka olisi 1 §:ssä, jolloin 10 § on tarpeeton. Pykälän 2 momentin tarpeellisuus on ky- 

seenalainen. 

11 § - Pykälän 2 momentista ilmenee se mielestäni hieman outo asia, että myös sovittelussa, joka 

on aloitettu ilman, että asiasta olisi nostettu kannetta, voi osapuolta avustaa asianajaja tai muu 

asiamies taikka avustaja. Mielestäni tällaisessa tapauksessa olisi syytä harkita asiamiehen ja 

avustajan käyttämisen kieltämistä, sillä muutoin sovittelu voi tulla osapuolelle lähes yhtä kalliiksi 

kuin oikeudenkäyntikin. 

12 § - Mielestäni säännös ei ole oikeaan osunut, sillä siinä ei ole otettu huomioon sovittelun 

perusajatusta osapuolten välille luotavasta luottamuksellisesta ilmapiiristä. Pääsäännöksi olisi 

asetettava se, että sovittelu ja siihen kuuluvat neuvottelut ja henkilöiden kuulemisineen 



 

toimitettaisiin yleisön läsnä olematta. Sovittelu olisi julkinen vain jos kaikki osapuolet siihen 

suostuvat. 
 

Sovittelussa vahvistettu tuomio olisi sen sijaan pääsäännön mukaan julkinen ja salainen vain 

samoin edellytyksin kuin tuomiokin. 

15 § - Koska sovittelija olisi lakiesityksen mukaan aina tuomari, on pykälän 1 momentti, jossa 

viitattaisiin tuomarin esteellisyysperusteisiin, tarpeeton. 

16 § - Mielestäni päätökseen, jolla sovittelua koskeva hakemus hylätään, ei pitäisi saada hakea 

muutosta, koska sovittelussa ei ole kyse lainkäytöstä eikä päätöksestä, jolla sanottu hakemus 

hylätään, oikeussuojantarpeesta, asianosaiset voivat päätöksen estämättä panna asian vireille 

kanteella. Osapuolilla, joiden olisi aina tehtävä yhteinen pyyntö sovittelun aloittamisesta, ei ole 

sanotussa tilanteessa edes vastapuolta, johon muutoksenhaku kohdistettaisiin. 
 

19 § - Tämän viittaussäännöksen oikea paikka olisi 1 §:n yhteydessä, kuten olen 1 §:n kohdalla 

esittänyt. Sanotussa lainkohdassa viitattaisiin nimenomaan OK 5 luvun 26 §:n säännöksiin. 
 
 

5. Lakiesitys OK 20 luvun muuttamisesta 
Tämän esityksen suhteen minulla ei ole muuta huomautettavaa kuin että ratkaisun nimenä, jolla 

sovinto 1 §:n mukaan vahvistetaan, tulisi olla tuomio. Tuomio on pääasia-ratkaisun nimi myös 

siinä tapauksessa, että asia ei pääty sovintoon vaan tuomioistuimen 
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ratkaisuun. Termi "ratkaisu", jota lakiesityksessä käytetään, ei ole mikään yksilöity ratkaisun 

nimike vaan yleisnimike. Sovinnon vahvistamista koskevasta ratkaisusta voitaisiin käyttää myös 

nimitystä "sovintotuomio". 
 
 

6. Ehdotukseni OK 5 luvun 26 §:n muuttamisesta 
 

Kuten edellä olen todennut (jakso 2.1), myös OK 5 luvun 26 §:ssä tarkoitettu sovinnon 

edistäminen sekä tuomarin pykälän 2 momentin nojalla tekemä sovintoehdotus voivat aivan hyvin 

perustua, ei vain puhtaasti juridisiin näkökohtiin, vaan myös kohtuus- ja 

tarkoituksenmukaisuussyihin. Käytännössä tuomareiden keskuudessa vallitsee kuitenkin 

epätietoisuutta mainitusta kysymyksestä. Tämän epätietoisuuden poistamiseksi OK 5 luvun 26 §:n 

2 momenttiin tulisi lisätä seuraava virke: 
 

"Sovintoehdotus voi perustua myös siihen, minkä tuomari harkitsee kohtuulliseksi ja 

tarkoituksenmukaiseksi". 
 

Jos asianosaiset eivät hyväksyisi tuomarin tekemää sovintoehdotusta, tulisi tuomari esteelliseksi eli 

hän ei voisi tämän jälkeen enää käsitellä asiaa. 



 

Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
Asia: Hallituksen esitys Eduskunnalle riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä 
tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi 
 
 
 
 
 
 

Suomen Psykologiliitto ry on tutustunut otsikossa mainittuun hallituksen esitykseen ja haluaa tarkentaa 
muutamaa seikkaa, vaikkei liitolta olekaan pyydetty virallista kannanottoa esitykseen. 
 
Lakiesitys on hyvä ja lähtökohdiltaan kannatettava, mutta perustelutekstiin on jäänyt eräitä seikkoja, joiden 
muotoilu voi jättää tarpeetonta tuikinnanvaraa. 
Ensinnäkin, esitys nostaa esiin mahdollisuuden käyttää sovittelijan (tuomari) ohella avustajaa 
sovittelutilanteen ratkaisijana. Sovittelijalta edellytettäviä taitoja ei esitellä tarkasti. Koska sovittelua 
suorittavalta tuomarilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, niin voinee edellyttää samaa myös 
avustajalta. Psykologiliiton mielestä erityisesti lasten huoltajuusriitojen sovittelussa avustajalta on syytä 
edellyttää myös erodynamiikan tuntemusta, lapsipsykologista asiantuntemusta sekä konfliktien ratkaisukykyä. 
 
Toiseksi, lakiesitys jättää mahdolliseksi eri ammattiryhmiä edustavien asiantuntijoiden käytön. Tämä on hyvä, 
koska erilaiset ongelmat edellyttävät luonnollisesti erilaista tietämystä. Tästä syystä onkin yllättävää että 
perustelumuistion sivulla 49 tuodaan esiin lähinnä vain yksi ammattikunta: "Sovittelussa voisi olla toisinaan 
eduksi, että sovittelijaa avustaisi 5 §:n 2. momentin mukaisesti sosiaalityön ammattilainen". Ko. käsite viittaa 
selkeästi sosiaalityöntekijöihin. Koska lainlaatija lienee tarkoittanut muitakin ammattiryhmiä, esimerkiksi 
psykologeja, olisi oikeampi muotoilu "sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö". 
 
Kolmanneksi, Psykologiliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että lakiesityksen perusteluissa lapsesta 
tehdään itse sovittelun osapuoli. Perusteluissa tuodaan erittäin hyvin esiin kaikki lapsen kypsyystasoon 
liittyvät seikat ja se, että lasta ei saa kuormittaa sovittelulla. Käsitteenä "osapuoli" viittaa kuitenkin monien 
mielessä siihen, että lapsi joutuisi tahtomattaan osalliseksi huoltajien väliseen riitatilanteeseen. Koska tämä ei 
ole lapsen edun mukaista, Psykologiliitto toivoo että kyseiseen muotoiluun kiinnitettäisiin vielä huomiota. 
 
Suomen Psykologiliitto ry esittää kunnioittaen, että edellä esitetyt näkökohdat otetaan huomioon lain 
jatkovalmisteluissa. 
 
Suomen Psykologiliitto ry:n puolesta 
 
 

Vesa Nevalainen 
Vastaava psykologi, ammatilliset asiat 
09-6122 9179 
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HE 114/2004 vp (sovittelu tuomioistuimissa) Vastine 
asiantuntijoiden kirjallisiin lausuntoihin 

 
 

Lakivaliokunta on varannut oikeusministeriölle tilaisuuden vastata kirjallisiin lausuntoihin, jotka valiokunnan 
kuulemat asiantuntijat ovat antaneet hallituksen esityksestä 114/2004 vp riita-asioiden sovittelua ja sovinnon 
vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi. Seuraavassa vastataan lausunnoissa 
esitetyn arvostelun pääkohtiin toistamatta niissä esitettyjä myönteisiä kannanottoja. 
 
1 Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa 
 
Yleistä 
 
Useimmat asiantuntijat ovat pitäneet ehdotettua sovittelua tuomioistuimissa tarpeellisena ja pääosiltaan 
kannatettavana. Esimerkiksi Helsingin oikeusaputoimisto on kannattanut erityisesti lapsen asemaa ja oikeutta 
koskevien asioiden sovittelua, koska riitaiset asiat ovat nykyisin venyneet kestoltaan kohtuuttomiksi. Suomen 
Kuluttajaliitto ry on katsonut, että sovittelumenettely voi olla käyttökelpoinen esimerkiksi kuluttajien välisissä 
asunto- tai kiinteistökauppariidoissa. 
 
Espoon käräjäoikeus on sen sijaan pitänyt kysymyksen alaisena, onko uusi sovittelumenettely tarpeen ottaen 
toisaalta huomioon siitä käräjäoikeuksille aiheutuvan lisääntyvän työmäärän. Sovittelu voitaisiin hoitaa 
tuomioistuinten ulkopuolella, vaikkapa oikeusapujärjestelmän puitteissa. Käräjäoikeuksille tulisi joka 
tapauksessa osoittaa sovittelumenettelyyn tarvittava tuomari työvoima. 
 
Käräjäoikeustuomarit ry katsoo, että jos sovittelupalveluille on runsaasti kysyntää, on siihen kohdennettava 
riittävät henkilöstöresurssit. Tilannetta on ehdottomasti seurattava. Sovittelua suorittaville tuomareille on 
järjestettävä asianmukaista koulutusta. 
 
Professori Virolainen ei näe tarvetta ehdotetulle uudelle sovittelumenettelylle. Uudistusta olisi joka tapauksessa 
ensin syytä kokeilla joissakin tietyissä, esimerkiksi 5-6 käräjäoikeudessa. Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua pelkkää sovittelua koskevaa vireilletulotapaa ei voida hyväksyä, koska siinä ei ole kysymys 
tuomioistuimelle perustuslain mukaan kuuluvasta lainkäytöstä. Virolainen esittää harkittavaksi, tulisiko 
esityksestä hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. Tuomioistuinsovittelusta ei ole välttämätöntä säätää 
erillistä lakia, vaan säännökset voitaisiin sijoittaa oikeudenkäymiskaareen (OK). Professori Lappalainen on 
esittänyt samansuuntaisia, joskin lievempiä näkemyksiä. 

Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä em. asiantuntijoiden esittämät kriittiset näkemykset eivät anna 
aihetta muuttaa ehdotuksen perusratkaisuja. Uusi sovittelumenettely tuomioistuimissa on 
tarpeellinen hallituksen esityksessä selostetuilla perusteilla. Erityisesti mahdollisuus pelkkään 
sovitteluun ilman oikeudenkäynnin vireillepanoa tuo merkittävästi lisäarvoa verrattuna 
nykyiseen sovintoon pyrkimiseen osana riita-asian oikeudenkäyntiä. Säännöksiä ei ole 
perusteltua ottaa oikeudenkäymiskaareen, koska sovitella voitaisiin myös muita kuin 
oikeudenkäyntiasioita. Ehdotus ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. Se, että tuomiovallan 
käyttö on perustuslaissa uskottu riippumattomille tuomioistuimille, ei estä sitä, että 
tuomioistuimilla voi olla muunkinlaisia kuin varsinaista tuomiovallan käyttöä merkitseviä 
tehtäviä. Tällaisia tehtäviä on tuomioistuimilla nykyisinkin runsaasti, eikä sitä ole pidetty 
perustuslaillisena ongelmana. Ehdotettu uusi sovittelutehtävä sopii hyvin yleisille 
tuomioistuimille. 
Tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus sekä tuomarin ammattitaito luovat 
erityisen luottamuksen sovittelutoimintaa kohtaan verrattuna sovitteluun tuomioistuimen 
ulkopuolella. Etuna on myös se, että saavutettu sovinto voidaan vahvistaa 
täytäntöönpanokelpoiseksi. 



 

Uusi menettely on perusteltua ottaa käyttöön kaikissa yleisissä tuomioistuimissa ilman, että sitä 
ensin kokeiltaisiin vain joissakin käräjäoikeuksissa. Voisi olla riitojen osapuolten 
yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista, jos sovittelu olisi käytössä vain joissakin 
tuomioistuimissa. Kokeilulle ei ole riittävästi perusteita. Ehdotettuun sovittelumenettelyyn 
ohjautuvien asioiden lukumäärää on vaikea ennakoida. Kokonaisasiamäärät eivät oletettavasti 
merkittävästi muuttuisi, koska toisaalta asioita tulisi jonkin verran lisää uuden 
sovittelumenettelyn myötä, mutta toisaalta osa nykyisin oikeudenkäyntiin päätyvistä asioista 
sovittaisiin. Oikeusministeriö seuraa tuomioistuinten työmäärän kehitystä ja jatkaa toimenpiteitä 
mm. tuomioistuinten työmäärien tasaamiseksi. 
Oikeusministeriö toteuttaa laajan tuomareiden koulutuksen, suunnattuna erityisesti niille 
tuomareille, jotka tulevat toimimaan sovittelutehtävissä. 

 
Suhde sovinnon aikaansaamiseen oikeudenkäynnissä 
 
Kouvolan hovioikeus katsoo esityksen perusteluissa olevan joitakin sellaisia sävytyksiä, että ne on ymmärrettävä 
kritiikiksi oikeudenkäynnissä tapahtuvia aktiivisia sovintoneuvotteluja vastaan, koskien mm. neuvottelua 
asianosaisten kanssa erikseen. Lakivaliokunnan tulisi ottaa perusteluissaan kanta, ettei säädettävällä lailla ole 
tarkoitettu olennaisella tavalla vaikuttaa käytäntöihin, jotka on omaksuttu sovintoneuvotteluissa 
oikeudenkäynnissä. 
 
Käräjäoikeustuomarit ry:n mielestä ainoa keskeinen ongelma ehdotuksessa on vaara ehdotetun menettelyn ja 
OK 5 luvun 26 §:n mukaisen menettelyn liiallisesta eriytymisestä toisistaan ja mahdollisesti jälkimmäisen 
käytön tosiasiallinen supistuminen, erityisesti ehdotetun esteellisyyssäännöksen (15 §) myötä. Ehdotetussa 
laissa voitaisiin säätää ainoastaan tuomioistuinsovittelusta asioissa, jotka eivät ole oikeudenkäyntinä vireillä, ja 
tehdä vireillä olevien oikeudenkäyntiasioiden osalta viittaussäännös noudattamisesta soveltuvin osin, vaikkapa 
OK 5 luvun 26 §:ään. Joka tapauksessa siihen tulisi säätää viittaus, jonka mukaan sovinnon edistämisessä 
oikeudenkäynnissä voidaan asianosaisten suostumuksella käyttää ehdotetun lain mukaisia menettelytapoja / 
neuvotella osapuolen kanssa toisen läsnäolematta ilman, että valmisteleva tuomari tulisi esteelliseksi 
ratkaisemaan asiaa. Vähintään asia tulisi selkeästi kirjoittaa valiokunnan mietinnön perusteluihin. 
 
Professori Virolainen on ehdottanut, että OK 5 luvun 26 §:n 2 momenttiin lisättäisiin seuraava virke: 
"Sovintoehdotus voi perustua myös siihen, minkä tuomari harkitsee kohtuulliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi." 
Jos asianosaiset eivät hyväksyisi tuomarin tekemää sovintoehdotusta, tuomari tulisi esteelliseksi. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä OK 5 luvun 26 §:ää ei tule tässä yhteydessä avata. Esityksessä 
ehdotetaan uutta, riita-asian oikeudenkäynnissä tapahtuvasta sovinnon aikaansaamisesta erillistä 
sovittelumenettelyä. Sovittelu voisi käynnistyä joko itsenäisenä sovitteluasiana tai siten, että asia 
ohjataan oikeudenkäynnistä erikseen soviteltavaksi. Ehdotettua menettelyä ei voida suoraan 
soveltaa pyrittäessä sovintoon oikeudenkäynnissä. Sovintoon pyrkimistä oikeudenkäynnissä 
koskevia säännöksiä ei esityksessä ehdoteta muutettaviksi, eikä ehdotuksella muutoinkaan 
tarkoiteta olevan vaikutusta siihen. Tarkoitus ei ole, että sovintoon pyrkiminen 
oikeudenkäynnissä muuttuisi nykyistä passiivisemmaksi. Lakivaliokunta voisi niin harkitessaan 
kiinnittää tähän huomiota mietintönsä perusteluissa. Oikeusministeriö seuraa, onko uudella 
sovittelumenettelyllä mahdollisesti käytännön vaikutuksia sovinnon aikaansaamiseen 
oikeudenkäynnissä. 

 
Soveltamisala (1 §) 
 
Professori Jokelan ja OTT Ervastin mielestä selvyyden vuoksi 1 §:ään sanan "riita-asioita" jälkeen voitaisiin 
lisätä sanat "ja riitaisia hakemusasioita". Professori Lappalaisen mielestä olisi parempi kirjoittaa säännöksen 
alku: "Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä yksityisoikeudellisia riitoja voidaan sovitella..." 
 
Professori Virolaisen mielestä lain soveltamisala tulisi rajoittaa vain käräjäoikeudessa tapahtuvaan sovitteluun. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö ei vastusta 1 §:n sanamuodon tarkentamista siten, että siitä ilmenisi 
nimenomaisesti sovittelun voivan koskea myös riitaisia hakemusasioita. Ehdotetuista 
muotoiluista professori Jokelan ja OTT Ervastin muotoilu vaikuttaa paremmalta lähtökohdalta. 
Lain soveltamisalaa ei tulisi rajoittaa vain käräjäoikeuteen. Käytännössä asioita soviteltaisiin 
pääasiassa käräjäoikeuksissa, mutta oikeudenkäyntiasian erillisen sovittelun tulisi olla 
mahdollista myös hovioikeudessa, eikä sitä tulisi sulkea pois myöskään korkeimmassa 
oikeudessa. 

 
Sovittelun tavoite ja edellytykset ( 2  ja 3 §) 
 



 

Professori Jokela on ehdottanut 2 §:n sanamuotoa täydennettäväksi seuraavasti: "Sovittelu on 
oikeudenkäynnille vaihtoehtoinen menettely, jossa pyritään asian sovinnolliseen ratkaisuun." 
 
Professori Virolaisen ja professori Lappalaisen mielestä 2 ja 3 §:ää ei mitäänsanomattomina ja itsestään selvinä 
tulisi ottaa lakiin. Virolaisen mielestä ehdotuksen mukaan sovitteluhakemusta ei voida torjua sillä perusteella, 
ettei tuomioistuimen, työtilanne mahdollista sovitteluhakemuksen käsittelyä. 
 
OTT Ervastin mielestä lakivaliokunnan on syytä korostaa, että päätös sovittelun aloittamisesta on tehtävä 
kuhunkin yksittäiseen tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella. Sen sijaan ei ole asianmukaista hylätä 
sovitteluhakemusta tuomioistuimen yleiseen työtilanteeseen liittyvillä perusteilla. 

 
Oikeusmin is teriö: 
Oikeusministeriön mielestä 2 ja 3 §:ää ei tule poistaa ehdotetusta laista. Edellinen 
havainnollistaa sovittelun tavoitetta ja jälkimmäisessä säädetään sovittelun edellytyksistä. 
Myöskään professori Jokelan täydennystä, jossa korostetaan sovittelun vaihtoehtoista luonnetta 
suhteessa oikeudenkäyntiin, ei vaikuta tarpeelliselta ottaa lakiin. 
Sovittelun edellytyksistä säädettäisiin lain 3 ja 4 §:ssä. Jos edellytykset täyttyvät, 
tuomioistuimen olisi aloitettava sovittelu. Sovittelun aloittamista koskevaan hylkäävään 
päätökseen muussa kuin oikeudenkäyntiasiassa voitaisiin hakea muutosta ehdotetun 16 §:n 2 
momentin mukaisesti. Toinen asia on, että 3 §:ssä tarkoitetut sovittelun edellytykset olisivat 
väljiä ja antaisivat siten tuomioistuimelle suhteellisen laajan harkintavallan sovittelun 
aloittamisessa. Ehdotetun 9 §:n mukaan sovittelu päättyisi mm., kun sovittelija päättää osapuolia 
kuultuaan, että sovittelun jatkaminen ei ole enää perusteltua. 

 
Sovittelun aloittaminen (4 §) 
 
Kouvolan hovioikeus esittää, että lakivaliokunta poistaa lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentin keskeltä lauseen 
"Lisäksi tulee ilmoittaa perusteet, joilla asia soveltuisi soviteltavaksi." Perusteluissa tulisi korostaa, että 
molempien osapuolten suostuessa sovittelun aloittamiseen tuomioistuin voisi vain poikkeuksellisissa 
tapauksissa kieltäytyä siitä. Sen sijaan tuomioistuin voisi sovittelun alkuneuvottelun jälkeen tarvittaessa viran 
puolesta keskeyttää sovittelun, jos sen tuloksettomuus on selvästi nähtävissä. 
 
Professori Virolaisen mielestä sovittelun aloittamisen edellytykseksi tulisi asettaa, että sovitteluun voidaan 
ryhtyä vain riidan osapuolten yhteisestä pyynnöstä. Yksi osapuoli ei siten voisi tehdä sovitteluhakemusta. 
Tällöin 4 §:n 4 momentti kävisi tarpeettomaksi. Pykälän 5 momentti on itsestäänselvyytenä tarpeeton. 
Professori Lappalainen on samaa mieltä. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö ei kannata ehdotettuja muutoksia ehdotetun lain 4 §:ään. Niiden perusteiden 
ilmoittaminen, joilla asia soveltuisi soviteltavaksi, on tarpeen, jotta tuomioistuin voi arvioida 3 
§:ssä tarkoitettujen sovittelun edellytysten täyttymistä. Tarkoituksena on, että sovittelun 
aloittamisen kynnys voisi olla suhteellisen matala. Sovittelun käytön edistämiseksi tulisi olla 
mahdollista, että vain toinen osapuoli hakee aktiivisesti sovittelua ja toinen antaa siihen 
suostumuksensa. Yhteisen sovitteluhakemuksen edellyttäminen nostaisi käytännössä kynnystä 
hakea sovittelua. 

 
Sovittelija (5 
 

Asiantuntijoiden näkemykset ovat jakautuneet sen ehdotuksen suhteen, että sovittelijana voisi toimia vain 
asianomaisen tuomioistuimen virkatuomari. Kouvolan hovioikeus on esittänyt, että sovittelijaksi voitaisiin myös 
määrätä osapuolten suostumuksella muu tehtävään suostuva ja siihen soveltuva henkilö. Ehdotetun 5 §:n 3 
momentissa voitaisiin säätää, että sovittelijan ja tämän avustajan palkkion ja korvauksen heidän kuluistaan 
suorittavat osapuolet, jos niitä ei suoriteta valtion varoista. Laamanni Brunilan mielestä jo eläkkeelle siirtyneitä 
tuomareita pitäisi voida käyttää sovittelijoina. Samoin Suomen Asianajajaliiton mielestä ehdotettua lakia tulisi 
muuttaa siten, että mahdollistetaan myös ulkopuolisten toiminta sovittelijana. Samaa mieltä on professori 
Lappalainen, joka lisäksi pitää sovittelijan avustajan roolia ongelmallisena. 
 
Myös professori Virolaisen mielestä sovittelijaksi tulisi olla mahdollista määrätä muu henkilö kuin 
asianomaisen tuomioistuimen tuomari. Jos tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista, olisi laista poistettava termi 
"sovittelija" tarpeettomana, koska tällöin tuomari toimii sovittelijana. Lakiin ei sen sijaan ole syytä ottaa 
säännöstä sovittelijan avustajasta. Jos avustajan käyttömahdollisuus kuitenkin otettaisiin lakiin, tulisi osapuolten 
eikä sovittelijan saada määrätä avustaja. 
 
Suomen Psykologiliitto ry:n mielestä erityisesti lasten huoltajuusriitojen sovittelussa avustajalta on syytä 
edellyttää myös erodynamiikan tuntemusta, lapsipsykologista asiantuntemusta sekä konfliktien ratkaisukykyä. 
Sovittelijaa voisi avustaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö, esimerkiksi psykologi. Samoin käräjätuomari 



 

Auvinen on katsonut, että avustajaksi pitää olla mahdollisuus määrätä myös lapsen kasvun ja kehityksen 
asiantuntijoina sellaisia psykologeja tai lastenpsykiatreja taikka muita asiantuntijoita, joilla on kattava kokemus 
avioeroasioiden sovittelusta taikka sosiaalitoimen tai tuomioistuimen pyynnöstä huolto- tai 
täytäntöönpanoriitojen selvitys- ja sovittelutyöstä. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö vastustaa ehdotetun lain muuttamista siten, että sovittelijana voisi toimia 
muukin henkilö kuin asianomaisen tuomioistuimen tuomari. Ei ole perusteltua, että 
tuomioistuimessa tapahtuvassa sovittelussa sovittelijana toimisi joku ulkopuolinen henkilö. 
Ehdotettu laki koskee vain tuomioistuimessa, viranomaistoimintana tapahtuvaa sovittelua. Sen 
ulkopuolisessa sovittelutoiminnassa sovittelijana voi toimia muukin henkilö. 
Avustajaa käyttämällä sovitteluun taas voidaan tuoda sellaista asiantuntemusta tai muuta taitoa, 
jota tuomarilla itsellään ei ole. Esimerkiksi psykologien tai psykiatrien käyttö avustajina olisi 
ehdotuksen mukaan mahdollista. 
Avustajan käyttö edellyttäisi osapuolten suostumusta, muttei ole perusteltua, että osapuolet 
voisivat päättää sovittelijan avustajasta vastoin tämän kantaa. Vaikka sovittelijana toimisi 
tuomari, laissa on syytä selvyydenkin vuoksi käyttää nimitystä sovittelija, koska tuomari toimii 
sovitteluasiassa sovittelijan eikä tuomarin roolissa. 

 
Sovittelun toteutus (6 §) 
 
Professori. Jokela on ehdottanut sovittelun joutuisuusvaatimuksen tuomista esiin 6 §:n 1 momentissa: 
"Sovittelu on toteutettava joutuisasti sekä tasapuolisuutta ja puolueettomuutta noudattaen." Jokela on myös 
ehdottanut pykälään lisättäväksi osapuolten kuulemista koskeva uusi 2 momentti: "Sovittelijan tulee 
tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla kuulla osapuolia asiassa ja neuvotella heidän kanssaan." Tällöin 
lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi ja sen sanamuotoa korjattaisiin: "Osapuolten 
suostumuksella voidaan sovittelussa kuulla muitakin henkilöitä ja esittää muuta selvitystä." Samaan ovat 
kiinnittäneet huomiota professori Lappalainen ja OTT Ervasti. Professori Jokela on myös ehdottanut, että 
erillisneuvotteluita koskevan ehdotetun 3 momentin loppuun lisättäisiin lause "jos osapuolet suostuvat tällaiseen 
menettelyyn". 

Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö ei vastusta professori Jokelan ehdottamaa joutuisuusperiaatteen kirjaamista 
nimenomaisesti lakiin, joskin se tulisi ehkä mainita em. säännöksessä viimeisenä. Ehdotetun lain 
6 §:n 2 momenttia on perusteltua selkeyttää asiantuntijoiden ehdottamalla tavalla siten, että 
yhtäältä osapuolten kuuleminen ja toisaalta muiden henkilöiden kuuleminen osapuolten 
suostumuksella erottuvat toisistaan. Kuten esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu 
(s. 35), erillisneuvotteluja ei tule käydä ilman molempien osapuolten suostumusta. 

 
Sovinnon aikaansaaminen (7 §) 
 
Kouvolan hovioikeuden mukaan sovittelija joutuu toimimaan jokaisessa tapauksessa kulloinkin soveliaaksi 
harkitsemallaan tavalla, ja saattaa olla harhaanjohtavaa antaa liian yleispäteviä ja yksityiskohtaisia toimintaa 
rajoittavia ohjeita perusteluissa. Esityksen mukaan sovittelussa ei ilmeisesti voitaisi ottaa esiin ns. reaalisia 
argumentteja tai sosiaalisia suhteita. Lakivaliokunnan tulisi tarkentaa sovittelun kulkua ja sovittelussa esiin 
otettavia kysymyksiä koskevia perusteluita tai ainakin todeta, etteivät ne ole tyhjentävät. 
 
Laamanni Brunilan ja OTT Ervastin mielestä 7 §:n 2 momentin viimeinen virke pitäisi muuttaa siten, että 
sovintoehdotus voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee "tarkoituksenmukaiseksi" eikä 
"kohtuulliseksi". 
 
Professori Jokela on puolestaan ehdottanut momentin sanamuotoa täydennettäväksi seuraavasti: "Ehdotus 
voidaan perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi asiassa." Jos 
tarkoituksenmukaisuus-kriteeri halutaan mukaan, säännös voisi kuulua: "...minkä sovittelija oikeus- ja 
kohtuusnäkökohdat huomioon ottaen harkitsee tarkoituksenmukaiseksi asiassa." 

 
Oikeus m in is teriö: 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan hallituksen esityksen ja asiantuntijoiden näkemysten 
välillä ei ole merkittäviä asiallisia eroja. Sovittelussa voitaisiin ottaa huomioon myös ns. reaalisia 
argumentteja ja sosiaalisia suhteita. Ehdotetun 7 §:n 2 momentin mukaan sovintoehdotus 
voitaisiin perustaa siihen, minkä sovittelija harkitsee kohtuulliseksi. Oikeusministeriön mielestä 
käsite tarkoituksenmukaisuus antaisi tässä virheellisen mielikuvan. Parempi olisi professori 
Jokelan ehdottamin tavoin käyttää käsitteitä oikeus ja kohtuus taikka kohtuullisuus ja 
oikeudenmukaisuus. Lakivaliokunnan tulisi kuitenkin tällöin mietintönsä perusteluissa korostaa, 
ettei sanamuodon muutoksella tarkoiteta asiallista muutosta ehdotettuun nähden. Esityksen 
perusteluissa on havainnollistettu sovittelun mahdollista kulkua ja esiin otettavia kysymyksiä, 
mutta tätä ei luonnollisesti ole tarkoitettu tyhjentäväksi kuvaukseksi. 



 

 
Sovittelun päättyminen ( 9  § )  
 
Professori Virolaisen mielestä pykälän 3 momentti on kirjoitettu vaikeaselkoisella tavalla. Säännöksestä ei 
ilmene, ettei pelkkä sovitteluasia siirry sovittelun päätyttyä oikeudenkäyntiin, vaan se on pantava vireille 
kanteella. Professori Lappalainen taas pitää tätä selvänä ja katsoo, että momentti voidaan hyvin poistaa. 

Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä asiantuntijoiden erisuuntaiset kommentit eivät anna aihetta 
ehdotetun 9 §:n 3 momentin muuttamiseen. 

 
Toimivaltainen tuomioistuin (10 §) 
 
Professori Lappalainen huomauttaa, että 10 §:n 1 momentin forumsäännös on kirjoitettu koko sovittelua 
koskevaksi, vaikka säännöksellä voi olla merkitystä vain asiassa, joka ei ole oikeudenkäyntinä vireillä. 
Säännöksen 2 momentti on tarpeeton, koska 5 §:stä ilmenee sama asia. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä huomautukset eivät anna aihetta lakiehdotuksen 10 §:n 
muuttamiseen. Sovittelussa asia käsitellään oikeudenkäynnistä erillisenä, joskin sovittelu 
tapahtuu samassa tuomioistuimessa. Pykälän 2 momentti on selvyyden vuoksi tarpeen. 

 
Osapuolten edustaminen (11 §) 
 
Helsingin oikeusaputoimisto toivoo, että sovittelija velvoittaisi osapuolet olemaan henkilökohtaisesti läsnä 
ennen kuin neuvoteltu sovinto kirjataan sovinnoksi, mikä selkeyttäisi asianajajan roolia. 
 
Professori Virolaisen mielestä pelkässä sovitteluasiassa olisi syytä harkita asiamiehen ja avustajan käyttämisen 
kieltämistä, sillä muutoin sovittelu voi tulla osapuolelle lähes yhtä kalliiksi kuin oikeudenkäyntikin. 
 
Professori Jokela on ehdottanut 11 §:ään lisättäväksi uuden 3 momentin, jonka mukaan sovittelija voisi 
perustellusta syystä hyväksyä osapuolen avustajaksi muunkin kuin oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta 
vaadittavan tutkinnon suorittaneen henkilön, joka on muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä. Myös 
professori Lappalaisen mukaan voidaan kysyä, onko kelpoisuusvaatimusten oltava yhtä tiukat kuin 
oikeudenkäynnissä. 

 
Oikeusministeriö: 
Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee (s. 40), osapuolten tulisi yleensä olla itse 
henkilökohtaisesti saapuvilla sovittelussa. Sovittelun käyminen pelkästään asiamiesten 
välityksellä tulisi kyseeseen lähinnä poikkeuksellisesti ja vain käsittelyn jonkin vaiheen osalta. 
Oikeusministeriö vastustaa asiamiehen tai avustajan käyttämisen kieltämistä 
sovittelumenettelyssä. Usein sovittelussa ei tarvita lainoppinutta asiamiestä tai avustajaa. 
Asiamiehen tai avustajan käytön kieltäminen ei kuitenkaan sovi oikeusperinteeseemme. Kielto 
voisi tehdä esimerkiksi yksityishenkilöiden ja yritysten väliset sovintoneuvottelut 
epätasapuolisiksi. Osapuoli vastaa kustannuksistaan joka tapauksessa itse ehdotetun 14 §:n 
mukaisesti. 
Osapuolen asiamiehen ja avustajan kelpoisuuden osalta oikeusministeriö toteaa, että kysymys on 
asian ajamisesta tuomioistuimessa, joskin sovittelun keinoin. Oikeusministeriön mielestä 
säännöstä voitaisiin kuitenkin väljentää siten, että sovittelija voisi perustellusta syystä hyväksyä 
osapuolen avustajaksi sovittelussa muunkin kuin oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta 
vaadittavan lakimiestutkinnon suorittaneen henkilön. Tämän tulisi olla rehellinen ja muutoin 

 

kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu (vrt. OK 15 luvun 2 §:n 4 momentti). 

 
 
 

Menettelyn julkisuus (12 §) 
 
Sovittelumenettelyn julkisuuden suhteen asiantuntijoiden mielipiteet ovat jakautuneet, kuten jo 
työryhmävaiheessakin. Osa asiantuntijoista on kannattanut ehdotusta. Kouvolan hovioikeus on sen sijaan 
esittänyt, että sovittelu määrätään tapahtumaan pääsääntöisesti yleisön läsnäolematta. Laamanni Brunila 
ehdottaa, että 12 §:n 2 ja 3 momentti poistetaan ja pykälään kirjoitetaan seuraava uusi 2 momentti: "Sovittelu 
voidaan osapuolten pyynnöstä toimittaa yleisön läsnäolematta." Myös Suomen Asianajajaliiton mukaan 
sovittelu tulisi esitetystä poiketen säätää luottamukselliseksi. Julkisuus olisi sovittelun käytännön toteuttamisen 
kannalta ongelmallista ja todennäköisesti merkittävästi vähentäisi sen käytettävyyttä. Professori Virolaisen, 
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professori Lappalaisen ja OTT Ervastin mielestä sovittelun tulisi olla julkinen vain, jos osapuolet siihen 
suostuvat. Professori Jokela on ehdottanut lievennyksenä harkittavaksi, että 12 §:n 3 momentista poistettaisiin 
sanat "osapuolen pyynnöstä". 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö toteaa, ettei kukaan asiantuntija ei ole kritisoinut sitä, että sovittelumenettelyn 
asiakirjojen ja diaari tietojen julkisuus määräytyisi kuten oikeudenkäynnissä, vaan kiistanalaista 
on ollut vain käsittelyn julkisuus. Ottaen huomioon perustuslain 21 §:n 2 momentin säännöksen 
olisi ongelmallista ottaa tuomioistuinsovittelun lähtökohdaksi menettelyn salaisuutta. 
Viranomaistoiminnan lähtökohtana on julkisuus. Ehdotuksessa on pyritty sovittamaan 
tasapainoisesti yhteen toisaalta julkisuusperiaate ja toisaalta sovintoon pääsemisen edellyttämä 
luottamuksellisuus. Ehdotetussa pykälässä lähtökohdaksi on otettu oikeudenkäynnin julkisuutta 
vastaava julkisuus, ja tätä on täydennetty kahdella uudella salassapitoperusteella, joiden nojalla 
tietty käsittelyvaihe voidaan toimittaa suljetuin ovin (2 ja 3 mom.). Tavanomaiset 
salassapitoperusteet olisivat voimassa tämän lisäksi. Suljetuin ovin tapahtuva sovittelu olisi siten 
käytännössä varsin pitkälle mahdollista. Kuten esityksen perusteluissa on todettu (s. 42), 
osapuolen esittämään käsittelyn luottamuksellisuutta koskevaan pyyntöön tulisi suhtautua 
myönteisesti. Luottamuksellisuutta voitaisiin oikeusministeriön mielestä edelleen korostaa 
lieventämällä ehdotetun 12 §:n 3 momenttia esimerkiksi seuraavasti: 

"Sovittelu voidaan osapuolen pyynnöstä toimittaa jonkin 
käsittelyvaiheen osalta yleisön läsnä olematta, jos julkinen käsittely haittaisi 
sovinnon aikaansaamista eikä luottamus oikeudenhoitoon tai muu painava syy 
edellytä asian julkista käsittelyä." 

 
Hyväksikäyttökielto (13 §) 
 
Professori Lappalaisen mielestä säännös on systemaattisesti ongelmallinen, koska se sääntelee muuta kuin 
sovitteluprosessia. Lisäksi säännöksen tarpeellisuutta voidaan miettiä. Entä mitkä ovat sanktiot, jos 
vetoamiskieltoa rikotaan? On vaikea ajatella, että tilanteeseen voitaisiin liittää varsinaista prosessioikeudellista 
hyödyntämiskieltoa. Olisi parempi, jos säännös poistettaisiin laista. 

Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä ehdotettua 13 §:ää ei tule poistaa laista. Säännös on sovittelun 
edistämiseksi tarpeen, koska se turvaa sovittelun luottamuksellista ilmapiiriä. 
Hyväksikäyttökiellon mahdollisen rikkomisen oikeusvaikutukset määräytyisivät viime kädessä 
yleisen prosessilain mukaan. Tarkoitus on, ettei tuomioistuin riita-asian oikeudenkäynnissä voisi 
perustaa ratkaisuaan tällaiseen seikkaan. Vastaavasti todistelu seikasta on tarpeetonta (OK 17 
luvun 7 §). 

 
Sovittelun kustannukset (14 §) 
 
Julkiset Oikeusavustajat ry on kiinnittänyt huomiota siihen, voidaanko lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun sovittelijan avustajan käyttämisen kustannuksia kattaa oikeusavulla. Jos oikeusapua näihin 
kustannuksiin ei voi saada, se rajaa sovitteluavustajan käyttämisen käytännössä pois ainakin vähävaraisten 
käymissä oikeudenkäynneissä. Jos oikeusavun ulottuvuus halutaan kattamaan myös sovittelijan avustajan 
kustannuksia, tulisi siitä tehdä lakiin kirjaus. Samoin käräjätuomari Auvinen on katsonut, että oikeusapulain 
(257/2002) 4 §:ään olisi tehtävä lisäys siitä, että oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan 
velvollisuudesta korvata sovittelijan avustajalle mahdollisesti maksettavan palkkion ja korvauksen. Samaan on 
kiinnittänyt huomiota professori Jokela, jonka käsityksen mukaan osapuolilla ei voimassa olevan oikeusapulain 
mukaan ole tällaista oikeutta, ellei sitä lisätä nimenomaisesti oikeusapulain 4 §:ään. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä oikeusapulakia ei tule tässä vaiheessa avata siten, että oikeusavun 
etu ulotettaisiin myös lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sovittelijan avustajaan. 
Osapuoli saisi sovittelumenettelyyn oikeusapua ja avustajan oikeusapulain mukaisin 
edellytyksin. Sovittelijana toimisi tuomari virkatyönään. Sen sijaan mahdollisen sovittelijan 
avustajan palkkion ja kulukorvauksen suorittaisivat osapuolet. Voimassa olevan oikeusapulain 
mukaan oikeusavun etu ei kata tällaisen sovittelijan avustajan palkkiota ja korvausta. Tarve 
tähän ei myöskään vaikuta olevan erityisen suuri. Lähtökohtana on, että virkatuomari sovittelee 
asiaa ilman avustajaa. Mahdollisen avustajan käyttö edellyttäisi osapuolten suostumusta. 
Avustajana saattaa toimia henkilö, jonka työtehtäviin tämä kuuluu ja joka ei peri palkkiota 
osapuolilta. Toisaalta joissakin tapauksissa osapuolet mahdollisesti haluavat käyttää kalliitakin 
yksityisiä asiantuntijapalveluita sovittelijan apuna. On hyvin vaikea etukäteen arvioida, kuinka 
suuri oikeusavun kustannus sovittelijan avustamisesta aiheutuisi. Oikeusministeriön mielestä on 
perustelluinta, että sovittelukäytäntöä ensin seurataan ja tämän jälkeen tarvittaessa harkitaan, 
onko perusteltua muuttaa oikeusapulakia kattamaan myös sovittelijan avustajan palkkion. 

 
Sovittelijan esteellisyys (15 §) 
 



 

Espoon käräjäoikeuden mukaan sovittelijana toimineen tuomarin esteellisyys toimia tuomarina 
oikeudenkäynnissä aiheuttaa ongelmia tuomarityövoiman riittävyydessä. Samaan asiaan on kiinnittänyt 
huomiota Käräjäoikeustuomarit ry. Yhdistys esittää harkittavaksi, että vireillä olevassa asiassa sovittelun 
suorittanut tuomari voisi tuomarina jatkaa asian käsittelyä, mikäli asianosaiset siihen suostuvat. 
 
Professori Virolaisen mielestä pykälän 1 momentti on tarpeeton, koska sovittelija olisi ehdotuksen mukaan aina 
tuomari. 

Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö vastustaa ehdotettuja muutoksia lakiehdotuksen 15 §:ään. Oikeudenkäynnistä 
erillisen sovittelun yksi perusajatus on, ettei sovittelija saa käsitellä ja ratkaista tuomarina 
oikeudenkäynnissä asiaa, jossa hän on toiminut sovittelijana. Sovittelijan ja tuomarin roolit ovat 
näin selkeitä. Esteellisyys voisi seurata jo OK 13 luvun yleisistä säännöksistä, joten ehdotetun 
lain 15 §:n 2 momentti on jo selvyyden vuoksi tarpeen. 
Ehdotetun pykälän 1 momentti on tarpeen, koskei sovittelija eikä myöskään hänen avustajansa 
toimi sovitteluasiassa tuomarina. 

 
Muutoksenhaku (16 §) 
 
Käräjäoikeustuomarit ry on esittänyt harkittavaksi, ettei myöskään sovittelupyynnön hylkäämiseen asiassa, joka 
ei ole vireillä oikeudenkäynnissä, saisi hakea muutosta. Professorit Virolainen ja Lappalainen ovat samaa 
mieltä. Asianosaiset voivat päätöksen estämättä panna asian vireille kanteella. 

 
Oikeusministeriö: 
Ehdotetussa 16 §:ssä on muutoksenhakukielto, josta poikkeuksen muodostaa päätös, jolla 
sovitteluhakemus hylätään muussa kuin oikeudenkäyntiasiassa. Tällöin sovittelua ei ole edes 
aloitettu eikä asia ole myöskään oikeudenkäyntinä vireillä. Ottaen huomioon sen, että oikeus 
hakea muutosta on turvattu perustuslain 21 §:n 2 momentissa, oikeusministeriö pitää 
perusteltuna, että mainittuun päätökseen saataisiin hakea muutosta hovioikeudelta. 

 
Käsittelymaksu (17 §) 
 
Kouvolan hovioikeus kritisoi sitä, että käsittelymaksu perittäisiin myös asioissa, jotka ovat jo vireillä riita-
asioina. Säännökseen tulisi sisällyttää enintään asetuksenantovaltuus. 

 
Oikeusministeriö: 
Ehdotetussa 17 §:ssä tarkoitetusta hakemusmaksusta voidaan säätää jo voimassa olevan 
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain (701/1993) 4 §:n nojalla asetuksessa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (774/1993). Erillisen 
maksusäännöksen säätäminen ehdotetussa laissa aiheuttaisi sen epäselvyyden, voidaanko em. 
tuomioistuinmaksulain yleisiä säännöksiä soveltaa tähän maksuun. Oikeusministeriön 
käsityksen mukaan 17 §:ään voitaisiin ottaa pelkkä viittaus tuomioistuinmaksulakiin. 

 
Lapsen asemaa ja oikeutta koskevat asiat (18 §) 
 
Käräjätuomari Auvinen on katsonut, että lakiehdotuksen 18 §:n perustelut ovat ongelmallisia lapsen 
prosessuaalisen aseman ja kuulemisen osalta. Hän on ehdottanut, että lakivaliokunta ottaisi mietinnössään 
huomioon, ettei lapsi ole sovittelun osapuoli eikä neuvottelija, ettei lasta ole sovintoon pyrittäessä kaikissa 
tapauksissa velvollisuus kuulla ja että kuulemisessa on noudatettava lapsenhuoltolain periaatteita ja 
vakiintuneita menettelytapoja. Samaan asiaan ovat kiinnittäneet huomiota laamanni Brunila ja Suomen 
Psykologiliitto ry. 

Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö toteaa, että lakiehdotuksen 18 §:n yksityiskohtaiset perustelut eivät ole 
onnistuneet siltä osin kuin niissä käsitellään lapsen prosessuaalista asemaa ja kuulemista. 
Lakivaliokunnan olisi hyvä mietintönsä perusteluissa kiinnittää huomiota siihen, että myös 
sovittelumenettelyssä lapsen prosessuaalisen aseman ja kuulemisen osalta tulee noudattaa lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetusta laista (361/1983) ja lapsen elatuksesta annetusta laista 
(704/1975) ilmeneviä periaatteita. 

 
 

2 Laki oikeudenkäymiskaaren 20 luvun muuttamisesta 
 
21 
 
Professori Jokela on katsonut, että sovinnon vahvistamisen sisällöllisten edellytysten tulisi ilmetä laista. 
Ehdotettuun 2 §:ään tulisi lisätä esimerkiksi seuraava virke: "Sovintoon ei saa sisältyä lain tai hyvän tavan 
vastaisia, selvästi kohtuuttomia eikä sivullisen oikeutta loukkaavia määräyksiä." OTT Ervastin mielestä tämän 
lisäksi tulisi säätää, että "Vahvistettavan sovinnon tulee olla muotoiltu niin selkeästi, että se on vaikeuksitta 
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pantavissa täytäntöön. Tuomioistuimen on otettava vahvistamisen esteet huomioon omasta aloitteestaan. 
Tuomioistuimen on pyynnöstä vahvistettava sopimus, jollei estettä ole." 
 
OTT Ervastin mielestä on epäloogista, ettei oikeudenkäynnissä voitaisi vahvistaa sovintoa lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, mutta tuomioistuinsovittelussa se voitaisiin vahvistaa. OK 20 luvun 2 § 
tulisi muuttaa siten, että sovinto voidaan vahvistaa lapsen elatusta sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevassa asiassa. Vahvistettu sovinto tällaisessa asiassa rinnastettaisiin tuomioistuimen päätökseen tai 
tuomioon. Tällöin ehdotetusta tuomioistuinsovittelua koskevasta laista voitaisiin poistaa vastaavat säännökset. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä sovinnon vahvistamisen esteitä ei ole tarpeellista ottaa 
nimenomaisesti lakiin. Estettä tälle ei kuitenkaan ole. Mahdollisen säännöksen muotoilussa 
voitaisiin käyttää pohjana professori Jokelan ehdotusta. Oikeusministeriö ei pidä perusteltuna 
ehdotetun OK 20 luvun 2 §:n muuttamista OTT Ervastin ehdottamalla tavalla. On 
johdonmukaista, että oikeudenkäynnissä sovinto voidaan vahvistaa vain dispositiivisessa asiassa, 
eikä tästä tule tehdä poikkeusta yleiseen prosessilakiin tietyn asiaryhmän osalta. Sen sijaan tästä 
voidaan tehdä esitetyllä tavalla poikkeus tuomioistuinsovittelun osalta, jossa asetelma on toinen 
kuin oikeudenkäynnissä. Lisäksi asiasta on säädetty aineellisessa lainsäädännössä (L lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta 10 § 2 mom.), jota ei tässä yhteydessä ole aiheellista muuttaa. 

u 
Professori Virolaisen mielestä ratkaisun nimenä, jolla sovinto vahvistetaan, tulisi olla "tuomio". Sovinnon 
vahvistamista koskevasta ratkaisusta voitaisiin käyttää myös nimitystä "sovintotuomio". 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriö toteaa, että tällaisen ratkaisun nimike on perinteisesti ollut sovinto eikä 
tuomio. Nimikettä voidaan edelleen pitää havainnollisena, eikä sitä ole tarpeellista muuttaa. 
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Li 
 
Käräjäoikeustuomarit ry on pitänyt nykyistä säännöstä moitekanteesta toimivana. 
 
Kouvolan hovioikeus kiinnittää huomiota siihen, että ehdotuksen mukaan sovinnon pätemättömyys tulisi 
tutkittavaksi ensiasteena hovioikeudessa. Sovinnon vahvistamisesta tulisi voida valittaa muuten normaalisti, 
mutta pätemättömyyskanne tulisi nostaa käräjäoikeudessa. Lain 5 §:ään tulisi lisätä 2 momentti, jonka mukaan 
ylempi tuomioistuin voi tarvittaessa osoittaa valittajan nostamaan määräajassa asian käsitelleessä 
käräjäoikeudessa kanne sovinnon julistamisesta pätemättömäksi, jos väitteen tueksi esitetään todennäköisiä 
perusteita. Tällöin tulisi määrätä sovinnon täytäntöönpano keskeytettäväksi. 
 
OTT Ervastin mielestä lakivaliokunnan olisi syytä korostaa, että lähtökohtaisesti sopimukset ovat sitovia, eikä 
niitä voi peruuttaa kuin laissa erityisesti määrätyissä tapauksissa. Valiokunnan olisi myös syytä korostaa, että 
valittaminen voi koskea vain sovinnon vahvistamista. Sen sijaan valitus ja siihen annettava ratkaisu eivät koske 
itse sopimuksen sisältöä. 

 
Oikeusministeriö: 
Oikeusministeriön mielestä lakiehdotuksen 5 §:ää ei ole perusteltua muuttaa ehdotetulla tavalla. 
Muutoksenhaku koskisi vain sovinnon vahvistavaa tuomioistuimen ratkaisua. Asianosainen 
voisi peruuttaa sovintoon antamansa suostumuksen ainoastaan, jos tälle on hyväksyttävä syy. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. 

Sovittelu merkitsisi vaihtoehtoa oikeudenkäynnille. Menettely perustuisi osapuolten tahtoon ja 

käytäisiin verraten vapaamuotoisesti. Sovittelijana toimisi asianomaisen tuomioistuimen tuomari. 

Sovittelun edellytyksenä olisi, että asia soveltuu laatunsa mukaan soviteltavaksi ja että 

sovittelu on muuten tarkoituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden. Sovitella voitaisiin 

sekä asioita, jotka eivät vielä ole tuomioistuimessa muuten vireillä, että niitä, jotka ovat siellä 

kanteen johdosta käsiteltävinä. 

Saavutettava sovinto voisi perustua yleisiin kohtuusnäkökohtiinkin, ja se voitaisiin 

haluttaessa vahvistaa tuomioistuimessa niin, että sovinnosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen. 

Samalla ehdotetaan uudistettaviksi oikeudenkäymiskaaren säännökset, jotka koskevat 

sovinnon vahvistamista vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan joidenkin kuukausien kuluttua niiden hyväksymisestä ja 

vahvistamisesta, jotta ehditään toteuttaa tarvittava tuomarien koulutus sovittelijan tehtäviin. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perasteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Sovittelumenettelyn tarpeellisuus ja käyttöala 

Ehdotettu riita-asiain sovittelumenettely tuomioistuimissa täydentää lakivaliokunnan mielestä 

sopivalla tavalla niitä lukuisia erilaisia tuomioistuinten ulkopuolisia riidanrat-kaisukeinoja, joista 

hallituksen esityksen yleisperusteluissa on tehty selkoa. Toisaalta tuomioon verrattuna sovinnolla 

voidaan nähdä useita erilaisia etuja. Näistä eduista vähäisin ei ole se, että sovinnon saavuttaminen 

merkitsee samalla myös riidan osapuolten vastakkainasettelun lientymistä tavalla, jota varsinaisen 

oikeudenkäynnin päätteeksi annettava ratkaisu ei välttämättä tuota. Varsin muotovapaana 

menettelynä sovittelu voi myös olla yksilöiden kannalta tavallista riita-asiain 

oikeudenkäyntimenettelyä helpommin lähestyttävä ja ymmärrettävä tapa hakea ratkaisua 

syntyneisiin oikeudellisiin kiistoihin. 
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Osapuolten sitoutumista saavutettavaan ratkaisuun on omiaan edistämään se, että 

sovittelijan rooli on ehdotetussa sovittelumenettelyssä ensisijaisesti sovintoa edistävä. Tällöin 

sovittelija lähinnä tukee osapuolten omaa toimintaa ja pyrkii rakentamaan heidän välilleen 

keskusteluyhteyttä. Ehdotetussa sovittelumenettelyssä on kuitenkin mahdollista myös se, että 

sovittelija omaksuu aktiivisemman roolin ja esittää — osapuolten pyynnöstä tai suostumuksella 

— asiassa ratkaisuehdotuksen. Valiokunta pitää myönteisenä, että ehdotetussa menettelyssä on 

pyritty jättämään varsin paljon liikkumavaraa erilaisia tilanteita varten ja että ehdotus ei näin ollen 

rakennu millekään kaavamaiselle käsitykselle sovittelumenettelyn sisällöstä ja kulusta. Tällainen 

lähtökohta takaa sovittelumenettelyn käyttämiselle ainakin periaatteessa laajat 

käyttömahdollisuudet. 
 

Lapsen asema sovittelussa 

Uutta sovittelumenettelyä voidaan käyttää myös laissa yksilöidyissä lapsen asemaa ja oikeutta 

koskevissa asioissa. Lakivaliokunnan käsityksen mukaan sovittelumenettely sopiikin hyvin 

tällaisissa asioissa käytettäväksi. On kuitenkin tärkeää, että kaikki sovitteluun osallistuvat 

mieltävät, mikä lapsen asema sovittelussa on. Tämän vuoksi valiokunta on kiinnittänyt erityistä 

huomiota 1. lakiehdotuksen 18 §:n perusteluihin. 

Valiokunta torjuu ensinnäkin sen perusteluissa (s. 47/11) esitetyn käsityksen, että lapsi olisi 

sovittelun osapuoli silloinkin, kun vaatimusta ei oikeudenkäynnissä ajettaisi hänen nimissään tai 

häntä vastaan. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 14 §:n mukaan 

huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian voivat panna vireille lapsen vanhemmat yhdessä, 

toinen vanhemmista taikka lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Lapsi ei siis mainitun lain 

mukaan ole asianosainen eikä häntä ole syytä sellaisena pitää myöskään ehdotetussa 

sovittelumenettelyssä. 

Edelleen perustelujen (s. 48/1) mukaan sovittelun aloittamista harkittaessa tulee 

soveltuvalla tavalla selvittää, miten lapsi, jonka elatuksesta tai huollosta ja tapaamisoikeudesta on 

kysymys, suhtautuu sovitteluun. Valiokunta korostaa myös tältä osin, että lapsi ei ole sovittelun 

osapuoli ja että myös sovittelun aloittamista koskevien kysymysten osalta ratkaisuvalta ja -vastuu 

on lapsen vanhemmilla. 

Käsitys lapsesta sovittelun osapuolena heijastuu perusteluissa myös siinä, että niiden 

mukaan sovittelija voisi 1. lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin nojalla neuvotella lapsen kanssa 

muiden osapuolten läsnä olematta. Lapsen kuuleminen voi sinänsä olla tarkoituksenmukaista 

hänen toiveidensa ja tarpeidensa selvittämiseksi, mutta tällöinkään lapsi ei ole itsenäisen 

neuvottelijan asemassa. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 15 §:n 2 momentin 



La VM 4/2005 vp — HE 114/2004 vp 

mukaan lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti tuomioistuimessa, jos tämä on painavista syistä 

välttämätöntä asia ratkaisemisen kannalta. Kuuleminen voi tapahtua vain, jos lapsi tähän suostuu 

ja on ilmeistä, että kuulemisesta ei saata aiheutua lapselle haittaa. Lapsen henkilökohtaiselle 

kuulemiselle tuomioistuimessa on siis asetettu varsin korkea kynnys. Valiokunnan käsityksen 

mukaan sovittelumenettelyssä lapsen kuulemisen kynnyksen ei ole tarpeen olla aivan yhtä 

korkealla, etenkään varttuneempien lasten kohdalla. Tällöinkin kuulemisen järjestämisessä on kui-

tenkin noudatettava tarkkaa harkintaa, ja siitä on pidättäydyttävä ainakin silloin, kun vanhempien 

väliset ristiriidat ovat niin syviä, että lapsen henkilökohtaisen kuulemisen voidaan olettaa 

vahingoittavan häntä tai hänen suhdettaan vanhempiinsa. 
 

Oikeusapu 

Hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi oikeusapulakia (257/2002). Tästä seuraa, että 

sovittelijan avustajan palkkion ja kulujen suorittamiseen ei voi saada oikeusapua. Koska riita-

asioiden tuomioistuinsovittelussa on kyse uudesta menettelystä, halukkuutta sen käyttämiseen on 

vaikea ennakoida. Soviteltaviksi tulevien asioiden laatua ja laajuutta on niin ikään mahdotonta 

arvioida. Näin ollen tässä vaiheessa ei tiedetä yhtäältä sitä, millainen tarve sovittelijan avustajan 

käyttämiseen ylipäätään on, eikä toisaalta sitä, millaiset ammatilliset valmiudet omaavia avustajia 

käytännössä mahdollisesti tullaan tarvitsemaan. Näihin seikkoihin nähden —ja ottaen huomioon 

sen, että avustajan käyttö on ylipäätään riippuvainen osapuolten suostumuksesta — lakivaliokunta 

hyväksyy oikeusapulain osalta tässä vaiheessa tehdyn ratkaisun. Valiokunta pitää kuitenkin 

välttämättömänä, että osana riita-asioiden sovittelumenettelyn käynnistymisen seurantaa kerätään 

tietoja myös sovittelijan avustajan käyttöön liittyvistä seikoista ja että tämän seurannan pohjalta 

tarvittaessa valmistellaan erikseen esitys oikeusapulain muuttamisesta. 
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Koulutus ja tiedottaminen 

Lakivaliokunta pitää selvänä, että sovittelumenettelyn onnistunut käynnistyminen edellyttää 

tuomareille järjestettävää koulutusta.Tämä johtuu paitsi itse menettelyn uutuudesta myös siitä, että 

sovittelumenettelyssä korostuvat ainakin jossain määrin toisenlaiset neuvottelu- ja 

vuorovaikutustaidot kuin varsinaisessa riita-asiain oikeudenkäynnissä. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että koulutukseen panostetaan riittävästi voimavaroja. Valiokunnan mielestä jo 

sovittelumenettelyn sisällöstä johtuu, että koulutus tulee ensisijaisesti kohdistaa niihin 

tuomareihin, jotka ilmaisevat halukkuutensa ryhtyä sovittelijan tehtäviin. Samalla on kuitenkin 

huolehdittava siitä, että uuden lain mukaisia sovittelu-palveluita on saatavissa kaikista 

käräjäoikeuksista. 

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että uuden sovittelumenettelyn käyttöönottamisesta ja sen 

sisällöstä tehokkaasti tiedotetaan yleisölle. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa 
 

1 §. Soveltamisala. Pykälän mukaan sovittelumenettelyä voidaan käyttää yleisissä tuo-

mioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa. Riita-asioilla tarkoitetaan säännöksessä hallituksen 

esityksen perustelujen (s. 27/1) mukaan myös sellaisia riitaisia asioita, joita käsitellään tai 

käsiteltäisiin hakemusasioina. Soveltamisalan selventämiseksi lakivaliokunta ehdottaa, että 

riitaiset hakemusasiat mainitaan säännöksessä erikseen. 

4 §. Sovittelun aloittaminen. Pykälän 1 momentin mukaan mukaan sovitteluun voidaan ryhtyä 

riidan osapuolen tai osapuolten pyynnöstä. Sovittelun aloittaminen edellyttää kaikkien osapuolten 

suostumusta. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että momentissa "pyyntö"-termiä käytetään 

ikään kuin yläkäsitteenä viittamaan sekä niihin tapauksiin, joissa sovittelua 


