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Muistio Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 87/2005 

vp. LsN Aki Rasilainen 
 
25.8.2005 
 
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja muutoksenhakumenettely yleisissä tuomioistuimissa 
 

EIT:n ratkaisukäytännössä muutoksenhakumenettelyltä edellytettävät EIS:n mukaiset vaatimukset kiteytyvät 

kysymykseen menettelyn suullisuudesta. Tätä kysymystä on viimeksi arvioitu kattavasti 

Muutoksenhakutoimikunnan osamietinnössä 25.10.2001 s. 28-33 (KM 2001:10). Tuo arviointi sisältyy sellaisenaan 

HE:een 91/2002 vp, s. 13-19, josta perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa Pe VL 35/2002 vp. 
 

Seuraavassa tarkastellaan, ovatko muutoksenhakutoimikunnan arvioinnin kaikki johtopäätökset pitäviä ja miltä 

osin niitä olisi ajateltava uudelleen ottaen erityisesti huomioon EIT:n tuon arvioinnin jälkeen vuosina 2002-2005 

antamat ratkaisut. 
 
 

Välittömyysperiaate EIT.n käytännössä 
 

Muutoksenhakutoimikunta on varsin suoraviivaisesti päätellyt, että EIT ei olisi omaksunut välittömyysperiaatetta 

yleisenä prosessiperiaatteena muutoksenhakuasteessa. Vaikka useissa ratkaisuissa käytetäänkin todistelun 

välittömään vastaanottamiseen tai arviointiin viittaavia ilmauksia (direct assessment, direct observation), 

toimikunnan mielestä tapaus Foucher v. Ranska (1997) olisi argumentti päätelmän puolesta, koska Fouchet-

tapauksessa kansallinen menettely oli ollut yksinomaan kirjallista, eikä EIT ollut kiinnittänyt siihen huomiota. 
 

Toimikunnan päättely ei ole kuitenkaan tässä kohden aivan pitävää. Foucher-tapauksessa EIT:n ratkaistavana ei 

nimittäin ollut lainkaan kysymys, vaatiko EIS tapauksessa asian suullista käsittelyä, koska valittaja ei ollut 

perustanut valitustaan sellaisen puuttumiseen, vaan EIT:n ratkaistavana oli ainoastaan kysymys valittajan 

oikeudesta saada tieto jutun asiakirjoista. Kansallinen lainsäädäntö nimittäin mahdollisti, että tapauksen kaltaiset 

vähäiset rikokset voitiin oikeudessa todistaa virallisin asiakirjoin (kohta 16). Toimikunta toteaa itsekin samassa 

yhteydessä, että EIT jättää kysymykset 

sallituista todistuskeinoista, todistelumenettelystä ja todistusharkinnasta kansallisen lainsäädännön varaan. 

Fouchet-tapaus ei siten ole kelvollinen vasta-argumentti sille, että EIT ei noudattaisi välittömyysperiaatetta 

käytännössään. Toimikunnankin viittaamat tapaukset antavat päinvastoin aiheen päätellä, että EIT on omaksunut 

välittömyysperiaatteen lähtökohtaisesti samansisältöisenä kuin se Suomessakin on oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 



 

15 §:n 1 momentissa omaksuttu. Tämän päätelmän oikeellisuuden varmistavat jäljempänä selostettavat aivan viime 

vuosina annetut ratkaisut. 
 

Se, mitä ETT välittömyysperiaatteella tarkoittaa silloin, kun muutoksenhakuasteessa on kysymys teon lukemisesta 

vastaajan syyksi, ilmenee seikkaperäisesti toimikunnankin viittaamasta tapauksesta Tierce ym. v. San Marino 

(2000), johon myös PeV em. lausunnossaan viittaa. Valittaja oli ensiasteessa suullisen käsittelyn jälkeen tuomittu 

petoksesta liiketoimissaan. Hän valitti tuomiostaan ja katsoi, että hän olisi teoistaan vastuussa ainoastaan 

siviilioikeudellisesti tai syyllistyneensä enintään kavallukseen. Suullista käsittelyä toimittamatta 

muutoksenhakutuomioistuin pysytti tuomion jutun asiakirjojen perusteella. 
 

Tuomiossaan EIT tähdensi, että muutoksenhakuasteessa suullinen käsittely ei ole välttämätön asian käsittelyn 

erityispiirteiden vuoksi edellyttäen, että ensimmäisessä asteessa on ollut suullinen käsittely. Siten valitusluvan 

myöntämistä koskeva käsittelyjä pelkästään oikeuskysymyksiä koskeva tosiasiakysymykset poissulkeva käsittely 

voivat täyttää 6. artiklan vaatimukset, vaikka valittajalle ei olisikaan annettu mahdollisuutta tulla henkilökohtaisesti 

kuulluksi muutoksenhakuasteessa (tämä on selvä ja vakiintunut kanta, joka on toistettu lukuisissa ratkaisussa 

alkaen Ruotsia koskeneesta Ekbatani-tapauksesta (1988) kohta 31). Kuitenkin, jos muutoksenhakutuomioistuimen 

on tutkittava asia sekä tosiasioiden että oikeuskysymysten kannalta ja tehtävä kokonaisarviointi syyllisyydestä tai 

syyttömyydestä, se ei voi ratkaista sitä arvioimatta suoraan syytetyn henkilökohtaisesti tarjoamaa näyttöä 

osoittaakseen, että hän ei ole tehnyt tekoa, jota hänen syykseen väitetään ("direct assessment of the evidence given 

in person by the accused for the purpose of proving that he did not commit the act allegedly constituting a criminal 

offense"). Julkisen kuulemisen periaate sisältää syytetyn oikeuden antaa henkilökohtaisesti näyttöä 

valitustuomioistuimelle. Tästä näkökulmasta julkisuuden periaate toteuttaa syytetyn oikeuksia puolustautua, (kohta 

95; sama täsmälleen samansisältöisenä myös Dondarini v. San Marino (2004) kohta 27 ja Forcellini v. San Marino 

(2003) kohta 35; yleisluontoisemmin sama periaate esillä kuitenkin jo Ekbatani- tapauksessa kohta 32 ja Botten v. 

Norja (1996) kohta 52). 

Näiden periaatteiden soveltaminen menettelyyn käsillä olleessa tapauksessa edellytti EIT:n mukaan niiden 

kysymysten luonteen erittelyä, joihin valitustuomioistuimen oli vastattava. Valittaja väitti, että hän ei ollut teoista 

rikosoikeudellisessa vastuussa. Muutoksenhakutuomioistuimen tehtävä oli siten arvioida kokonaisvaltaisesti 

kysymystä hänen syyllisyydestään tai syyttömyydestään. EIT piti moitittavana, että muutoksenhakutuomioistuin oli 

arvioinut valittajan käyttäytymistä oikeudellisesti ottamatta suoraan vastaan valittajan henkilökohtaisesti esittämää 

näyttöä ja vahvisti teon rikosoikeudellisesti olevan petos eikä vain kavallus, vaikka merkitsevä ero näiden rikosten 

välillä oli käyttäytymisen subjektiivisessa puolessa (erehdyttämistarkoitus). Siksi muutoksenhakutuomioistuimen 

olisi tullut kuulla valittajaa henkilökohtaisesti. 
 



 

Samassa yhteydessä EIT arvioi menettelyä muutoksenhaussa myös eräiden muiden valittajien osalta. Näistä toinen 

oli tuomittu muutoksenhakuasteessa ilman suullista kuulemista huumeiden hallussapidosta myyntitarkoituksessa, 

vaikka alioikeudessa myyntitarkoitus oli suljettu pois. Toinen taas oli tuomittu toisessa asteessa siitä, että hän oli 

ollut tietoinen ensin mainitun rikollisista toimista ja ottanut niihin osaa, vaikka tämäkin subjektiivinen elementti oli 

ensimmäisessä asteessa suljettu pois ja hänet vapautettu syytteestä. Molempia olisi EIT:n mielestä tullut kuulla 

henkilökohtaisesti muutoksenhakuasteessakin ("hearing what they had to say directly"; kohta 101). Kuudennen 

artklan 1 kohtaa oli kaikissa tapauksissa rikottu. 
 

Nähdäkseni toimikunnalla ei ole ollut perusteita katsoa, että EIT ei olisi omaksunut välittömyysperiaatetta myös 

muutoksenhakuasteessa ainakin arvioitaessa valittajan syyllisyyttä silloin, kun hän on sen valituksessa kiistänyt. 

Jos syyksi lukeminen edellyttää arviota vastaajan subjektiivisesta tahdonmuodostuksesta, se edellyttää hänen 

henkilökohtaista kuulemistaan. Eri asia on, että toimikunnan arvion valmistumisvaiheessa on ollut epäselvää, mitä 

EIT:n lausuma syytetyn oikeudesta esittää henkilökohtaisesti näyttöä syyttömyydestään tarkoittaa suullisen 

käsittelyn laajuuden suhteen. Tierce ym.-tapauksessa edellytettiin ainoastaan syytettyjen kuulemista, mutta EIT ei 

ottanut kantaa, olisiko myös Tiercen alioikeudessa kuulemia todistajia tullut kuulla uudelleen. Ekbatani-

tapauksessa edellytettiin vastaajan ja asianomistajan kuulemista, mutta hovioikeudessa nimettyjen uusien 

todistajien kuulemisesta ei lausuttu. Sen sijaan tapauksessa Belziuk v. Puola (1998) vastaaja oli tuomittu 

alioikeudessa varkauden yrityksestä kolmen vuoden vankeusrangaistukseen suullisesti kuultujen 

todistajalausuntojen perusteella. Valituksessaan hän pyysi itsensä lisäksi kanssavastaajan ja hänet pidättäneiden 

poliisien kuulemista. Muutoksenhakutuomioistuin pysytti tuomion valittajaa kuulematta pitäen uusien todistajien 

kuulemista tarpeettomana, koska alioikeudessa esitetty todistelu riitti hänen tuomitsemiseensa. EIT 

katsoi, että jos valittaja olisi ollut istunnossa läsnä, hän olisi voinut kiistää paikalla olleen syyttäjän argumentit 

ja esittää todistelua valituksensa tueksi, mutta hän ei ollut lainkaan ollut edustettuna istunnossa. Tämä 

"equality of arms"-periaatteen rikkominen perusti sopimusrikkomuksen. EIT:n perusteluista tässä tapauksessa 

ei ole tehtävissä sellaista päätelmää, että valittajan todistajien kuulematta jättäminen olisi ollut 

sopimusloukkaus, vaan se oli ainoastaan yksi EJT:n toteama seuraus siitä, että valittaja oli saanut osallistua 

muutoksenhakuoikeudenkäyntiin ainoastaan kirjelmin samalla kun syyttäjä oli ollut henkilökohtaisesti läsnä. 
 

Toimikunta onkin voinut todeta, että sopimusloukkausta ei ole kertaakaan todettu tilanteessa, jossa 

asianosainen ei ole saanut ylioikeudessa enää uudelleen kuultavaksi todistajia, joita oli jo kuultu 

alioikeudessa. Tämä luonnehdinta ei kuitenkaan ole enää paikkansa pitävä eräiden seuraavassa selostettavien 

toimikunnan arvion valmistumisen jälkeen annettujen ratkaisujen valossa. 
 
 
Sigurthör Arnarsson v. Islanti (2003) 

 



 

Arnarssonia syytettiin kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä yökerhotappelussa. Oikeudenkäynnissä kuultiin 

suurta joukkoa todistajia ja A vapautettiin syytteistä. Syyttäjä valitti muutoksenhakuasteeseen, korkeimpaan 

oikeuteen, jonka käsittelyssä kuultiin syyttäjää ja A:n \   puolustajaa, mutta ei A:ta henkilökohtaisesti eikä 

todistajia. Korkein oikeus tuomitsi A:n syytteen mukaisesti vankeusrangaistukseen alioikeudessa todistelusta 

tehtyjen nauhoitusten transkription perusteella. Valituksessaan EIT:een A katsoi, että kuudennen artiklan 1 kohtaa 

oli loukattu sillä, että korkein oikeus oli arvioinut uudelleen suullista todistelua ilman, että häntä tai todistajia olisi 

kuultu. 
 

EIT toisti aikaisemmissa tuomiossakin todetulla tavalla, että kuudennen artiklan 1 kohdan soveltuminen 

muutoksenhakuoikeudenkäyntiin riippuu arvioitavan menettelyn erityispiirteistä; huomioon on otettava 

menettelykokonaisuus kansallisessa lainsäädännössä ja muutoksenhakutuomioistuimen tehtävät siinä. Jos 

suullinen käsittely on pidetty ensimmäisessä asteessa, sellaisen puuttuminen toisessa asteessa voi olla 

oikeutettua kyseisen menettelyn erityispiirteiden perusteella ottaen huomioon kansallinen 

muutoksenhakujärjestelmä, muutoksenhakutuomioistuimen toimivallan laajuus ja se, millä tavoin valittajan 

edut on suojattu muutoksenhakuasteessa erityisesti siinä ratkaistavana olevien kysymysten luonteen valossa. 

EIT:n käytännön mukaan valituslupamenettely ja oikeuskysymyksiin rajoittuva menettely voivat täyttää 

kuudennen artiklan 1 kohdan vaatimukset, vaikka valittajalle ei ole annettu mahdollisuutta tulla 

henkilökohtaisesti kuulluksi. Lisäksi, vaikka muutoksenhakutuomioistuimella olisikin toimivalta 

tutkia sekä näyttö- että oikeuskysymyksiä, kyseinen artiklankohta ei aina vaadi suullista käsittelyä, tai jos sellainen 

järjestetään, oikeutta henkilökohtaiseen läsnäoloon siinä (kohta 30; samansisältöisesti Botten v. Norja kohta 39, 

Kremzow v. Itävalta 1993 kohta 58 jaFejde v. Ruotsi 1991 kohta 31; Helmers v. Ruotsi 1991 kohdat 31-32; 

Ekbatani v. Ruotsi 1988 kohdat 27-28, 33). 
 

EIT kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että syyttäjä oli valituksessaan riitauttanut alemman oikeuden arvion 

määrätyistä ristiriidoista toisen kanssasyytetyn ja erään todistajan kertomusten välillä koskien uhrin päähän 

kohdistunutta potkua. Korkeimman oikeuden toimivaltaan kuului tutkia sekä näyttö- että oikeuskysymykset 

koskien syyllisyyttä ja rangaistusta. EIT katsoi, että päätettäessä valittajan syyllisyydestä kysymys oli pääasiassa 

ollut näytön arvioinnista. Se ei ollut tässä tapauksessa ollut helppo tehtävä, koska todistajien kertomukset olivat 

epäselviä. Teon olosuhteiden erityispiirteet, todistajien suuri lukumäärä, ristiriitaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet 

heidän kertomuksissaan, asian oikeudellinen arviointi ja erot tuomioistuinten tosiasioita koskevissa arvioinneissa 

huomioon ottaen EIT totesi, että näyttöä koskevien kysymysten ratkaiseminen oli ollut monimutkaista. Siihen 

nähden mikä merkitys valittajalle oli sillä, että alioikeuden vapauttava tuomio muuttui langettavaksi, ei 

oikeudenmukainen oikeudenkäynnin vaatimus voinut toteutua ilman valittajan henkilökohtaisesti ja määrättyjen 

todistajien antaman näytön suoraa arviointia ("a direct assessment of the evidence given by the applicant in person 

and by certain witnesses"). Valittaja oli kansallisenkin lainsäädännön nojalla voinut perustellusti odottaa, että 



 

korkein oikeus kutsuisi hänet ja muut todistajat antamaan suullisen lausunnon, jos sen tarkoituksena oli muuttaa 

alemman oikeuden vapauttava tuomio todistelun uudelleen arvioinnin perusteella ("on the basis of a different 

assessment of the evidence") (kohdat 33-37). 
 

Kansallisen lain mukaan korkein oikeus ei saanut muuttaa alemman oikeuden suullisista kertomuksista tekemää 

niiden näyttöarvoa koskevaa päätelmää, ellei kyseinen todistaja tai vastaaja ollut antanut kertomustaan 

korkeimmalle oikeudelle. Islannin valtion selvityksen mukaan oikeuskäytännössä ilmaisun "suullisen kertomuksen 

näyttöarvo" merkitys on kahtalainen. Ensinnäkin se viittaa yksittäisen todistajan uskottavuuden arviointiin 

itsenäisesti. Tässä tarkoituksessa on välttämätöntä, että todistaja saapuu oikeuteen ja vastaa suoraan tuomarin 

kysymyksiin. Toiseksi se viittaa todistajan kertomuksen painoarvoon verrattuna muuhun todisteluun tilanteissa, 

joissa korkein oikeus on hyväksynyt alemman oikeuden arvion todistajan uskottavuudesta. Säännöksen 

päätarkoitus on varmistaa, ettei korkein oikeus arvioi uudelleen sellaisen todistajan uskottavuutta, joka on antanut 

alemmassa oikeudessa suullista näyttöä (kohta 22). 
Destrehem v. Ranska 2004 
 
 

Destrehem oli osallistunut mielenosoitukseen, jossa tapahtui väkivaltaisuuksia sitä valvoneita poliiseja vastaan. 

Häntä vastaan nostettiin syyte aseella tehdystä pahoinpitelystä ja vahingonteosta. Hänen syyttömyytensä puolesta 

todisti muita mielenosoittajia ja ulkopuolinen todistaja. Näiden lausuntojen perusteella D vapautettiin syytteistä. 
 

Poliisit asianomistajina ja syyttäjä valittivat tuomiosta. D pyysi todistajiensa uudelleen kuulemista, mutta 

muutoksenhakutuomioistuin ei siihen suostunut, vaan tuomitsi D:n asiakirjoista ilmenevien poliisien alioikeudessa 

antamien kertomusten perusteella syytteen mukaisesti osin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 

vahingonkorvauksiin. Istunnossa olivat olleet läsnä asianomistajat, syyttäjä ja D. Kassaatiotuomioistuin hylkäsi D:n 

valituksen. 
 

D katsoi EIS:n 6 artiklan 1 ja 3 (d -kohtaa rikotun, kun ylioikeus oli pitänyt hänen todistajiensa kertomuksia 

epäuskottavina näitä kuulematta. 
 

EIT pani merkille, että syytteet oli alioikeudessa hylätty useiden todistajien kuulemisen jälkeen. Tuomitessaan 

valittajan ylioikeudella ei ollut ollut mitään uusia tietoja vaan valittajan suullisia lausumia lukuunottamatta oikeus 

oli perustanut tuomionsa yksinomaan jutun asiakirjoihin. Siten tuomio oli julistettu pääasiassa ensiasteessa 

annettujen kertomusten perusteella. Ylioikeus oli analysoinut valittajan todistajien kertomuksia yksinomaan 

alioikeuden pöytäkirjojen, asianosaisten kirjelmien ja tuomion perustelujen nojalla. Todettuaan olennaisesta 

ristiriidasta kertomuksissa ylioikeus oli katsonut, että ne eivät olleet uskottavia eikä valittajan nimeämien 

todistajien kertomuksilla ollut voitu kyseenalaistaa poliisin lausumia, jotka ylioikeuden mielestä olivat 



 

totuudenmukaisia ja vilpittömiä. Siten ylioikeus oli harkinnut uudelleen todistajien lausumia heitä kuulematta 

("Ayant releve une 'contradiction fondamentale' entre eux, elle a conteste leur credibilite et a estime qu'aucun des 

temoins cites par le requerant n'etait finalement en mesure de mettre en doute les declarations des policiers, dont 

elle a considere que le caractere 'veritable et sincere' etait etabli. La cour d'appel a ainsi appreci ä nouveau les 

declarations des temoins, sans les entendre" kohta 43.) 
 

Valittajan syyllisyys oli ylioikeudessa perustettu samoihin kertomuksiin, joita alioikeus oli pitänyt riittävinä 

syytteiden hylkäämisen kannalta. Näissä oloissa syytetyn oikeuksia oli loukattu 

 

merkittävästi, kun ylioikeus ei ollut valittajan vaatimuksesta huolimatta kuullut tämän todistajia (kohta 45). 
 

Erityisesti Norjan, Suomen tai Saksan seulontamenettelyä koskevia ratkaisuja ei ole, mutta johtopäätöksiä 

voidaan tehdä valituslupamenettelyä koskevasta ratkaisusta Monnell ja Morris v. Yhdistynyt kuningaskunta 

(1987). Englantilaisesta valituslupamenettelystä EIT piti merkitsevinä seikkoja kuten, että lupahakemusta 

ratkaistaessa tosiasioita ei arvioida uudelleen eikä todistajia kuulla, vaikka valituksessa olisikin kysymys 

tosiasioiden arvioimisesta. Valituslupamenettelyssä on ratkaistavana se, onko valittaja valituksessa vedonnut 

sellaisiin perusteisiin, jotka edellyttäisivät hänen kuulemistaan. Jos vedotut perusteet ovat lainmukaisia ja ne 

ansaitsevat ("merit") tulla istunnossa edelleen argumentoiduiksi ja harkituiksi, lupa myönnetään. Koska 

lupamenettelyssä ratkaistavilla kysymyksillä oli tällainen rajoitettu luonne ("limited nature"), se ei edellyttänyt 

valittajan suullista kuulemista (kohdat 57-58). 
 
 
 
 
Johtopäätökset 
 

EIT on siis katsonut, että todistajien uskottavuuden uudelleen arviointi ei ole mahdollista alioikeuden 

käsittelystä tehtyjen tallenteiden perusteella, vaan todistajia on kuultava muutoksenhakuasteessa 

henkilökohtaisesti uudelleen. Tämä vastaa täysin Suomen oikeudenkäymiskaaressa (OK 26: 15 § 1) omaksuttua 

välittömyysperiaatetta. Tarkasti ottaen nimenomaan todistajien kuulemisen osalta EIT:n ratkaistavana on 

kuitenkin ollut ainoastaan sellainen muutoksenhakuasetelma, jossa vastaaja on tuomittu vasta toisessa asteessa. 

Tällä perusteella on siten jossain määrin avoin kysymys, noudattaisiko EIT välittömyysperiaatetta myös 

asetelmassa, jossa vastaaja on tuomittu ensimmäisessä asteessa ja haluaisi muutoksenhakuasteessa kuulla 

syyttömyytensä tueksi samoja todistajia kuin ensimmäisessä asteessa. Vanhempien Helmers-ja Ekbatani-

tapausten perusteella vastauksen voisi otaksua olevan myönteinen. 
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Helmers-tapauksessa alioikeus oli asianomistajan ajamassa syyteasiassa hylännyt syytteet. EIT katsoi, että 

näytön arviointi edellytti asianomistajan ja vastaajien henkilökohtaista uudelleen kuulemista vielä 

hovioikeudessa. Samalla EIT perusteluissaan selvensi sitä, miksi Ekbatani-tapauksessa, jossa E:n syyksi oli 

alioikeudessa tuomittu sakolla rangaistu teko, oli edellytetty vastaajan ja asianomistajan uudelleen kuulemista 

E:n valituksen johdosta. Ekbatani-tapauksen perusteluissa EIT oli katsonut, että kysymystä E:n syyllisyydestä ei 

ollut voitu ratkaista "without a 

direct assessment of the evidence given in person by the applicant... and by the complainant" (kohta 32). 

Helmers-tapauksen perusteluissa EIT täsmensi tämän tarkoittavan sitä, että koska E oli alioikeudessa tuomittu 

asianomistajan kertomuksen perusteella, hovioikeudessa oli ratkaistavana näiden kahden henkilön uskottavuus 

("For the Court of Appeal the crucial question therefore concerned the credibility of the two persons involved" 

kohta 37). EIT.n soveltama välittömyysperiaate oli siten molemmissa tapauksissa aivan sama 

muutoksenhakuasetelmasta riippumatta. 
 

Arvioidessaan muutoksenhakumenettelyä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta EIT pitää 

edellä olevan perusteella siis keskeisenä sitä, miten valittajan edut on suojattu muutoksenhakuasteessa 

ratkaistavana olevien kysymysten luonteen valossa. Tässä suhteessa on tehtävä ero seulontamenettelyn ja asian 

täystutkinnan välillä, koska näissä valituksen käsittelyn eri vaiheissa hovioikeuden ratkaistavana ovat 

erilaatuiset kysymykset. Seulontamenettelyssä on ratkaistavana ainoastaan se, onko valituksen perusteella 

aihetta jatkaa valituksen käsittelyä täystutkinnassa siinä tapauksessa, että valituksessa esitetty on horjuttanut 

luottamusta käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen. Seulontamenettelyssä hovioikeus ei ota omasta 

puolestaan kantaa näyttö- eikä oikeuskysymyksiin eikä seulontaratkaisu ole muodollisesti asiaratkaisu, vaikka 

se edellyttääkin käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden valvomista niin näyttö- kuin oikeuskysymyksissä. 

Seulontaratkaisulla ei voida muuttaa mitään käräjäoikeuden ratkaisusta, vaan sillä jätetään voimaan 

käräjäoikeuden kannanotot näyttö-ja oikeuskysymyksistä. Niiden oikeellisuus on ratkaistavissa vain 

hovioikeuden täystutkinnassa tehtävällä käräjäoikeuden ratkaisun sijasta voimaan tulevalla hovioikeuden 

asiaratkaisulla. 
 

Seulontamenettelyssä ratkaistavat kysymykset ovat siten aivan samalla tavoin "rajoitetun luonteisia" kuin 

englantilaisessa valituslupamenettelyssä em. EIT:n ratkaisussa.1 Tästä syystä välittömyysperiaatekaan ei ole 

seulontamenettelyssä voimassa eikä valittajan suullista kuulemista, pääkäsittelystä puhumattakaan, vaadita. Sen 

sijaan jatkettaessa valituksen käsittelyä täystutkinnassa sen vuoksi, että käräjäoikeuden ratkaisu voi olla väärä, 

hovioikeuden tehtävänä on ottaa kantaa niin näyttö- kuin oikeuskysymyksiin ja silloin EIT edellyttää 

välittömyysperiaatteen noudattamista arvioitaessa suullisen todistelun uskottavuutta uudelleen siten kuin 

oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n 1 momentissa on säädetty. 

                                            
1 Ks. Krook, Ingvar: Nägra steg mot en ändamälsenligare och effektivare hovrättsprocess, JFT 2001, s.661-662 



 

Käsillä olevaa esitystä valmisteltaessa useat arvovaltaiset lausunnonantajat edellyttivät, että muutos tulisi 

toteuttaa lieventämällä OK 26 luvun 15 §:n 1 momentin mukaista hovioikeuden velvollisuutta toimittaa 

pääkäsittely silloin, kun arvioitavana on suullisen todistelun uskottavuus. Edellä selostetut EITrn ratkaisut 

puhuvat selkeästi sellaisen päätelmän puolesta, että tällainen lieventäminen ei ole mahdollista joutumatta 

ristiriitaan EIT:n käytännön kanssa, koska OK 26: 15 §:n 1 momentti sääntelee täystutkintaa, jossa ratkaistavana 

ovat näyttö-ja oikeuskysymykset. Sellainen muutos merkitsisikin huomattavasti laajempaa kavennusta 

välittömyysperiaatteeseen kuin mistä nyt käsillä olevassa esityksessä on kysymys, koska se koskisi kaikkia 

hovioikeudessa käsiteltäviä valituksia, kun käsillä oleva muutos koskee vain niitä valituksia, joiden käsittely 

lopetetaan seulontavaiheessa. 
 

Seulontamenettely vastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia oikeudenmukaisesta 

oikeudenkäynnistä muutoksenhaussa. Perustuslakivaliokunta on cllut tällä kannalla jo alussa mainitussa 

lausunnossaan seulontamenettelyn säätämiseen johtaneesta HE:stä 91/2002 vp. Käsillä oleva HE 87/2005 vp. 

vastaa mainittua aikaisempaa esitystä siinä suhteessa, että hovioikeuden pääkäsittelyssä ratkaistavat asiatkin 

kuuluisivat seulontamenettelyyn. Se kuitenkin poikkeaa siitä siinä suhteessa, että esityksen mukaan 

käräjäoikeudessa tuomitun rangaistuksen ankaruus tai asian erityinen merkitys asianosaiselle voi muodostaa 

esteen valituksen seulonnalle. Näitä lisäedellytyksiä seulontamenettelyn käyttämiselle esitetään nimenomaan 

perusoikeusnäkökulmasta valittajan oikeusturvan toteutumisen tehostamiseksi. 



 
/e l/P 6(y£ 00̂  n̂ p/ & /Ojf 

Oikeusneuvos Pauliine Koskelo, Korkein oikeus /27.9.2005 

Perustuslakivaliokunnalle 

Asia: HE 87/2005 vp, OK 26:2 §:n muuttaminen - seulonta hovioikeuksissa I       

Tiivistelmä 

Tavoite järkeistää valitusasioiden käsittelyä hovioikeuksissa oikeusturvatarpeiden mukaan on sinänsä 
kannatettava. Kysymys on siitä, miten saadaan aikaan hyvä järjestelmä. Arvioitaessa hallituksen esityksen 
mukaista seulontajärjestelmää valtiosäännön perusoikeussäännösten ja kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien kannalta on aihetta kiinnittää huomiota seuraavaan: 
 
Seulontajärjestelmä verrattuna aiemmin torjutun kaltaiseen muutoksenhakulupajärjestelmään 

1) Hovioikeuden ratkaisu, jolla asia seulotaan, ei tyypiltään eroa ratkaisusta, jolla muutoksenhakulupa 
evätään järjestelmässä, jossa lupaharkinta on oikeudellisesti sidottua ja alioikeuden ratkaisun oikeellisuus 
arvioidaan ja muutoksenhakulupa on myönnettävä, mikäli alioikeuden ratkaisu herättää epäilyksiä. 
Kummassakaan tapauksessa ei ole kysymyksessä varsinainen hovioikeuden asiaratkaisu, mutta 
molemmissa täystutkinnan saa evätä vain, jos alioikeuden ratkaisussa ei todeta virhettä. Olennainen ero 
muutoksenhakulupa- ia seulontaiäriestelmän  välillä ei siis ole hovioikeuden ensi vaiheessa suorittaman 
tutkinnan luonteessa tai täystutkinnan epäävän ratkaisun luonteessa. 

2) Olennainen ero on järjestelmien soveltamisalassa: muutoksenhakulupajärjestelmä olisi koskenut vain 
ennalta rajattuja juttutyyppejä eli intressiltään pieniä asioita, kun taas seulontaiäriestelmän soveltamisalaa 
ei ole rajoitettu täsmällisin kriteerein, vaan seulonta voi koskea kaikenlaisia asioita. Edes rikosasioissa 
seulontaa ei ole rajoitettu vähäisinä pidettäviin asioihin (vrt. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 
lisäpöytäkirjan 2 artikla, KP-sopimuksen 14.5 artikla). Laaja-alaiseen seulontaan liittyvät vaarat oikeusturvan 
kannalta ovat huomattavasti suuremmat kuin selkeästi rajatussa muutoksenhakulupaiäriestelmässä, jossa 
on ennalta määritelty täsmällisemmin, minkälaisista jutuista ja oikeusturvaintresseistä saa olla kysymys, 
jotta valitus voidaan kirjallisessa menettelyssä karsia enemmästä tutkinnasta. 
 
Suullisesta todistelusta riippuvien asioiden käsittelystä 
 
3) Seulonnan laajennus merkitsisi tosiasiassa poikkeamista siitä periaatteesta, että suullisen 
todistelun uskottavuutta ei arvioida kirjallisen aineiston perusteella. Periaate koskisi jatkossa vain 
täystutkintaan otettuja asioita, kun taas seulonnassa sovellettaisiin uutta "luottamusperiaatetta". 
Seulonnassa arvioitaisiin alioikeuden ratkaisun ia valituksen perusteella, onko näytön arviointia 
aihetta epäillä. Etenkin siihen nähden, että seulontajärjestelmä on soveltamisalaltaan rajoittamaton, 
tämä on merkittävä muutos muutoksenhakujärjestelmän periaatteissa. Hovioikeuksille tulisi melko 
kontrolloimaton mahdollisuus "luottaa" näyttöratkaisuihin. 
 
Oikeusturvan takeista asianosaisen ja järjestelmän kannalta 
 
4) Seulontajärjestelmässä ei ole rajattua soveltamisalaa oikeusturvan takeena, vaan ainoastaan a) 
selvyysvaatimus, b) yksimielisyysvaatimus, c) muutoksenhakumahdollisuus KKO:een. Tähänastisten 
kokemusten valossa selvyysvaatimus ja yksimielisyysvaatimus eivät  ole  käytännössä toimineet 
oikeusturvan takeina siten kuin olisi pitänyt. Seulonta ei ole rajoittunut sellaisiin oikeudellisesti 
yksinkertaisiin käräjäoikeudessa selvästi oikein ratkaistuihin valitusasioihin, joissa asianosaisen 
oikeusturva ei edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Seulontakäytäntö on  myös epäyhtenäistä. 
Seulonnan laajentaminen näytönvaraisiin ratkaisuihin on todennäköisesti omiaan lisäämään 
ongelmia. 
 
5) Kontrollin liiallinen painottuminen muutoksenhakuun KKO:ssa vääristää oikeusasteiden 
tehtäväniakoa ia prosessin kulkua, pitkittää käsittelyä ia lisää kuluja.  Väärin seulotut asiat joudutaan 
palauttamaan takaisin hovioikeuteen. Seulontakriteerien sisällöstä seuraa, että kontrollista tulee 
kasuistista eikä käytäntö ole tehokkaasti ohjattavissa ennakkoratkaisuin. 



 
II      Näkökohtia seulontajärjestelmästä ja sen nyt ehdotetusta laajentamisesta 
 
Tarkastelun näkökulma 
 

1. Seulontajärjestelmällä on pyritty valitusasioiden käsittelyn järkeistämiseen ja eriyttämiseen, koska 

todelliset oikeusturvatarpeet vaihtelevat. Tavoite sinänsä on hyvä ja tärkeä. 
 

2.  Käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä saa sen kuvan, että nyt ehdotetussa 

lainmuutoksessa olisi kysymys välttämättömästä korjausliikkeestä, joka on tullut tarpeelliseksi, koska 

Korkein oikeus on "pilannut" hovioikeuksien seulontajärjestelmän tulkitsemalla seulonnan edellytyksiä 

liian tiukasti. Kysymys on erityisesti siitä, että Korkein oikeus on Eduskunnan hyväksymän lakitekstin 

ja lakivaliokunnan mietinnön valossa katsonut, etteivät seulontasäännökset syrjäyttäneet 

hovioikeuden velvollisuutta toimittaa asiassa pääkäsittely silloin, kun asian ratkaiseminen riippuu 

käräjäoikeudessa esitetyn suullisen todistelun uskottavuuden arvioinnista. Voidaan palauttaa mieleen, 

että alkuperäisen seulontajärjestelmän  käyttöönottoa koskeneen hallituksen esityksen 

eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausuntonsa, joka osaltaan johti 

siihen, että lakivaliokunnan mietinnön pohjalta lakitekstiä muutettiin eduskunnassa nimenomaan siltä 

osin kuin oli kysymys seulontasäännösten suhteesta hovioikeuden velvollisuuteen ratkaista asia 

pääkäsittelystä. 
 

3. Sinänsä pitää täysin paikkansa, että Korkeimman oikeuden tulkinnat laissa säädetyistä seulonnan 

edellytyksistä eivät ole olleet kaikkien hovioikeuksien mieleen, koska ne rajoittavat seulonnan 

mahdollisuutta verrattuna siihen, mitä näissä hovioikeuksissa on toivottu ja mitä ne  ovat  pitäneet 

järjestelmän tarkoituksena. Korkeimman oikeuden käsitys, joka muun muassa on tuotu esiin 

oikeusministeriölle annetussa lausunnossa 16.3.2005 (www.kko.fi - lausunnot), on kuitenkin ollut, että 

ei ole perusteltua kiiruhtaa muuttamaan lakitekstiä seulontamahdollisuuksien laajentamiseksi. KKO:n 

kanta lausunnossa oli, ettei ehdotetun laista uudistusta tulisi toteuttaa. 
 

4. Ensinnäkin voidaan todeta, että tähänastisten kokemusten valossa seulontaiärjestelmä on 

käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi. Toiseksi voidaan todeta, että nyt ehdotettu seulonnan 

laajennus merkitsee suurempaa periaatteellista muutosta muutoksenhakujärjestelmäämme kuin 

hallituksen esityksessä annetaan ymmärtää.  Näistä syistä hallituksen esitystä ei tulisi pitää 

"läpihuutojuttuna", vaan olisi paikallaan tarkastella seulontaiärjestelmää hieman laajemmasta 

näkökulmasta. Se, että asia tulee uudelleen myös perustuslakivaliokunnan pohdittavaksi, on siksi 

perusteltua. 
Lähtökohdista 
 

5. Myös Korkein oikeus pitää erittäin  tärkeänä sen turvaamista, että hovioikeuden rooli 

muutoksenhakuasteena saadaan oikeusturvatarpeiden kannalta järkeväksi ja tarkoitustaan 

vastaavaksi. Kysymys on siitä, millä tavoin tähän  päästään  niin,  että muutoksenhakujärjestelmä 

oikeusturvatakeena toimisi hyvin paitsi paperilla myös käytännössä. 

http://www.kko.fi/


 
6. Muutoksenhakuoikeutta ei ole suotavaa ymmärtää niin, että asianosaisella tulisi olla oikeus saada mikä 

tahansa asia käsitellyksi ensimmäisen oikeusasteen ratkaisun jälkeen uudelleen muutoksenhakuasteessa. 

Kansainväliset ihmisoikeusnormit eivät  tällaista edellytä, eivät edes rikosasioissa, eikä täysin 

rajoittamatonta muutoksenhakua alioikeudesta ylempään oikeusasteeseen sovelleta tiettävästi missään. 

Vuoden 1997 jälkeen toteutetun hovioikeusuudistuksen jälkeen, ennen seulontajärjestelmää, 

muutoksenhaku Suomessa oli kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen laajasti sallittu. Jotta 

hovioikeuksien rooli muutoksenhakuasteena olisi järkevä, tällaisen tilanteen ylläpitäminen ei kuitenkaan ole 

mielekästä. Meilläkin tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa käsittelyn eriyttämisen todellisten 

oikeusturvatarpeiden mukaan. Tästä ei sinänsä vallinne erimielisyyttä. 

7. Myöskään kansallista perusoikeusnormistoa ei ole perusteltua tulkita tavalla, joka muodostuisi esteeksi 

muutoksenhakusysteemin järkiperäistämiselle. Tällä alalla liian pitkälle viety "perusoikeusfundamentalismi" 

kääntyy helposti tarkoitustaan vastaan. Realiteettien paineissa käytännöt pyrkivät silloin erkaantumaan 

teoriasta: jos periaatteet ja säännökset ovat liian ehdottomia ja kaavamaisia, seurauksena voi olla, että 

liikkumavaraa haetaan tinkimällä niiden lojaalista soveltamisesta. Niinpä meillä esiintyy edelleen - useita 

vuosia hovioikeusuudistuksen tultua voimaan -tapauksia, joissa hovioikeudessa on jätetty pääkäsittely 

toimittamatta perustein, jotka Korkeimman oikeuden monilukuisen prejudikatuurin valossa eivät ole lain 

mukaisia. Hyvä järjestelmä edellyttää, että perusoikeustulkinnat, prosessisäännökset ja soveltamiskäytäntö 

saadaan sovitettua yhteen niin, että oikeusturva pysyisi myös  käytännössä sellaisena, miltä se  näyttää 

paperilla. Oikeudet, jotka jäävät toteutumatta, eivät ilahduta ketään. Toisaalta turha prosessaaminen syö 

kaikkien osapuolten resursseja aiheettomasti. 

8. Valitettavasti seulontajärjestelmän osalta näyttää siltä, että alunperin omaksuttu ankara 

perusoikeustulkinta muutoksenhaun suhteen on osaltaan ollut myötävaikuttamassa siihen, että on 

ajauduttu ratkaisuihin, jotka tosiasiallisen oikeusturvan kannalta tuskin vastaavat niitä periaatteita, joita 

teoreettisesti on haluttu ylläpitää. Vuonna 1997 eduskunta torjui silloin ehdotetun systeemin, jonka mukaan 

hovioikeuksissa olisi otettu käyttöön tarkoin rajoitettu muutoksenhakulupajärjestelmä intressiltään pienissä 

asioissa. Sen sijaan on nyt kehitetty soveltamisalaltaan yleinen seulontajärjestelmä, joka tosiasiassa on 

oikeusturvan kannalta olennaisesti avoimempi ja ongelmallisempi. Seulontajärjestelmää käyttöönotettaessa 

hallituksen esityksessä painotettiin, että "rajoittamaton muutoksenhakuoikeus" säilytettäisiin. Muodollisesti 

tämä luonnollisesti pitää paikkansa: muutoksen hakemista käräjäoikeudesta hovioikeuteen ei ole rajoitettu, 

mutta seulonta sellaisena kuin sitä on jo harjoitettu ja kaavaillaan laajennettavaksi merkitsee tosiasiassa 

huomattavaa karsintaa valitusasioiden käsittelyssä. Tällaisessa tilanteessa voitaneen katsoa, että älyllinen 

rehellisyys puoltaisi sekä kansallisten perusoikeustulkintojen että lainsäädännöllisten vaihtoehtojen 

kriittistä ja ennakkoluulotonta uudelleenarviointia, jotta päästäisiin kestäviin ratkaisuihin ja käytäntöihin. Jos 

teoreettinen perusoikeussuoja on ylimitoitettu mutta tosiasiallinen oikeusturva muutoksenhaussa on 

alimitoitettu, tällaista yhdistelmää voidaan tuskin pitää erityisen onnistuneena. 
 
 
Perustuslakivaliokunnan aiemmista tulkinnoista 
 



 
9. Vuonna 1997, käsitellessään silloista hovioikeusuudistusta (HE 33/1997 vp), perustuslakivaliokunta 

näyttää lähteneen sellaisesta perusoikeusnäkemyksestä, jonka mukaan muutoksenhakijan tulisi aina 

saada hovioikeudelta ns. asiaratkaisu (PeVL 9/1997 vp.). Tarkastellessaan valitukseen annettavalle 

ratkaisulle asetettavia vähimmäisvaatimuksia valiokunta piti tuolloin välttämättömänä, että 

hovioikeuden päätöksestä aina ilmenee, että hovioikeus a) on tutkinut asian ja b) katsoo, ettei ole 

syytä muuttaa käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta. Perustelujen osalta ratkaisun katsottiin voivan 

jäädä käräjäoikeuden perustelujen varaan. 
 
 
10. Käsitteellisesti on kuitenkin tehtävä seuraavanlaiset erottelut: 

a) Antaako hovioikeus kaikissa tapauksissa varsinaisen asiaratkaisun; vai 

b) Onko kysymys siitä, että hovioikeuden tulee kylläkin arvioida, onko alioikeuden ratkaisu oikea, 

mutta asia on otettava täystutkintaan vain, jos ilmenee aihetta alioikeuden ratkaisun muuttamiseen 

tai ei ole selvää, onko alioikeuden ratkaisu oikea. Tällöin varsinainen hovioikeuden asiaratkaisu 

annetaan vain, jos asia otetaan täystutkintaan. Jos sitä vastoin ilman täystutkintaa päädytään siihen, 

ettei alioikeuden ratkaisussa ole mitään vikaa, hovioikeus siis kyllä arvioi ratkaisun oikeellisuuden, 

mutta se mikä jää voimaan on alioikeuden ratkaisu. 
 

Jälkimmäisen tyyppinen ratkaisu ei ole varsinainen hovioikeuden asiaratkaisu. 

Muutoksenhakulupajärjestelmässä muutoksenhakuluvan epäävä ratkaisu ia seulonta-järjestelmässä 

ratkaisu, jolla valitus seulotaan, ovat molemmat jälkimmäisen tyyppisiä ratkaisuja, eivät varsinaisia 

asiaratkaisuja. Tältä kannalta näiden järjestelmien välillä ei ole mitään olennaista eroa. 
 

c) Sen kaltainen valituslupaiäriestelmä, jota sovelletaan Korkeimmassa oikeudessa, on eri 

asia kuin muutoksenhakulupajärjestelmä, jollaista hovioikeuksiin ehdotettiin 1997. Näitä kahta 

ei pidä sekoittaa keskenään. Valituslupajärjestelmässä lupaperusteisiin sisältyy 

harkinnanvaraisuutta, koska Korkeimman oikeuden ensisijainen tehtävä on antaa 

ennakkoratkaisuja yleisemmältä kannalta merkittäviin kysymyksiin. Valituslupaharkinnassa, 

jossa kokoonpanokin on suppeampi kuin asiaratkaisuja tehtäessä, ei ole kysymys siitä, 
 

pidetäänkö valituksen kohteena olevaa ratkaisua oikeana. (Eri asia on, että silläkin voi olla 

merkitystä valitusluvasta päätettäessä.) 

11. Tarkasteltaessa viitattua perustuslakivaliokunnan lausuntoa vuodelta 1997 syntyy se vaikutelma, että 

mainittua eroa - varsinainen asiaratkaisu kontra täystutkinnan epäävä ratkaisu - ei tuolloin ole kenties täysin 

mielletty. Vuonna 2002 alkuperäisen seulontaesityksen johdosta annetussa lausunnossa (PeVL 35/2002 vp) 

perustuslakivaliokunta ei sellaisenaan toistanut vuonna 1997 muotoiltua näkemystä.  Tässä viimeksi 

mainitussa lausunnossaan valiokunta totesi (s. 2), että valitus otetaan seulontamenettelyssä asiallisesti 

käsiteltäväksi ja että kysymys ei ole valituksen hylkäämisestä selvästi perusteettomana eikä valituksen 

jättämisestä tutkimatta. Edelleen valiokunta totesi (s. 3), että kaikista käräjäoikeuden ratkaisuista voi 



 
ehdotuksen mukaan nykyiseen tapaan valittaa yhtä hyvin oikeus- kuin tosiseikkakysymystenkin osalta 

hovioikeuteen, joka antaa valitukseen ratkaisun asian laadusta riippuen joko seulontamenettelyssä tai 

täystutkintaisessa menettelyssä. Luonnehtimatta täsmällisemmin hovioikeuden ratkaisua tai sille asetettuja 

/ asetettavia vaatimuksia valiokunta katsoi, että tällainen sääntelytapa turvasi perustuslain 21 §:n 2 

momentin perusteella oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvan oikeuden hakea muutosta. 

12. Ilmeistä on, että jos perusoikeusnäkökulmasta edellytettäisiin hovioikeudelta kaikissa tapauksissa 

varsinaista asiaratkaisua, tällainen perusoikeustulkinta sulkisi pois paitsi muutoksenhaku-lupajärjestelmän, 

myös jo toteutetun ia ehdotetun seulontaiäriestelmän. 
 
 
Seulontaratkaisun luonne 

12. Edellä mainittu perustuslakivaliokunnan näkemys vuodelta 1997 saattaa olla syynä siihen, että 

hallituksen alkuperäinen esitys seulontajärjestelmästä (HE 91/2002 vp) oli seulontaratkaisun luonteen osalta 

jossain määrin "hämärä". Esityksessä selostettiin (s. 11) - aivan oikein - muutoksenhaun olevan niin 

sanotusti appellityyppistä. "Valituksen tutkittavaksi ottaessaan muutoksenhakutuomioistuin antaa uuden 

asiaratkaisun, joka tulee alioikeusratkaisun sijaan siltä osin kuin sitä on muutettu." Esityksessä todettiin (s. 

10): "Ehdotettu menettely ei merkitse valituslupajärjestelmää. Asianosainen saa valituksensa aina 

hovioikeuden tutkittavaksi... [Hovioikeuden] tehtävänä on varmistua asian oikeasta ratkaisusta". Niin ikään 

lausuttiin (s. 24): "Menettely ei merkitsisi muutoksenhakuoikeuden rajoitusta vaan hovioikeuden 

käsittelyjärjestyksen eriyttämistä asioiden laadun mukaan." 

13. Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä sitä vastoin todetaan nimenomaisesti (s.6), että 

"ratkaisu, jolla valitus seulotaan, ei muodollisesti ole asiaratkaisu, jolla hovioikeus ottaisi itsenäisesti 

kantaa asiassa ratkaistaviin näyttö- ia oikeuskysymyksiin, vaan seulontaratkaisu jättää voimaan 

käräjäoikeuden kannanotot niihin. Seulontaratkaisu ei siten ole rinnastettavissa hovioikeuden 

asiaratkaisuun, jolla käräjäoikeuden ratkaisua ei muuteta. Seulontaratkaisun kuvatunlainen luonne ei 

kuitenkaan tarkoita, että hovioikeus ei seulonnassa valvoisi käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta." 

14. Hallituksen esityksessä todetusta ilmenee siten, että seulontaratkaisun ia muutoksenhakuluvan 

epäävän ratkaisun välillä ei ole sellaista asiallista eroa, jota voitaisiin pitää merkittävänä arvioitaessa 

näitä järjestelmiä perusoikeusnäkökulmasta. 
 
 
Seulonnan soveltamisalasta ja oikeusturvan takeista seulonnassa 

15. Eduskunnan vuonna 1997 torjuma muutoksenhakulupajärjestelmä olisi koskenut vain tiettyjä, 

intressiltään pieniä asioita (riita-asioiden osalta kriteerinä oli alle 20 000 markan eli vajaan 3400 euron 

häviöarvo, rikosasioiden osalta muutoksenhakuluvan varaisia olisivat olleet lähinnä ns. sakkojutut). 

Lupajärjestelmän käyttöala oli siten rajattu suppeaksi. 
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16. Seulontajärjestelmä sitä vastoin koskee kaikenlaisia asioita. Mitään  täsmällisiä rajoja ei ole. Vain 

seulontakriteerit ohjaavat hovioikeuden harkintaa ratkaistaessa, voidaanko asia seuloa vai edellyttääkö se 

täystutkintaa. Oikeusturva muutoksenhaussa jää siis kaikissa asioissa sen varaan, millä tavoin yleisesti 

muotoiltuja seulontakriteerejä käytännössä sovelletaan. 

17. Tähänastisten kokemusten valossa on valitettavasti todettava, että tässä suhteessa on esiintynyt 

ongelmia. Korkeimman oikeuden valitusasioissa tehtyjen havaintojen valossa sanoisin, että ongelmia on 

esiintynyt enemmän kuin olisi kohtuudella voinut odottaa, ja enemmän kuin voidaan pitää 

oikeusturvatarpeiden kannalta hyväksyttävänä. Seulontasäännöksen selvyys -kriteeri ja 

yksimielisyysvaatimus eivät  käytännössä ole toimineet riittävällä tavalla oikeusturvan takeina. Selvyys 

näyttää olevan subjektiivisesti venyvä käsite.  Käytännössä seulontaratkaisu ilmeisesti useimmiten 

määräytyy valmistelusta vastaavan jäsenen arvion mukaan. Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, 

seulontamenettelyn tarkoituksena oli karsia täystutkinnasta oikeudellisesti selviä ja yksinkertaisia 

tapauksia. Tosiasiassa hovioikeuksissa on ikävä kyllä seulottu sellaisiakin asioita, joiden osalta selvänä 

voidaan pitää ainoastaan sitä, että niitä ei olisi saanut seuloa. 

18. Rikosasioissa seulontakäytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa näyttää kyseenalaiselta, onko 

seulontasäännöksen soveltamisessa otettu huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 

2 artiklasta johtuvat velvoitteet ja ovatko ratkaisut sopusoinnussa niiden velvoitteiden kanssa. Korkein 

oikeus on joutunut puuttumaan useisiin tapauksiin, joissa valituksia vakavissakin rikosasioissa on 

seulottu. Myös riita-asioissa hovioikeudet ovat käytännössä seuloneet asioita, jotka eivät ole olleet 

oikeudellisesti selviä ja yksinkertaisia tai joissa kysymys on ollut taloudellisesti tai muulla tavoin 

merkittävistä oikeusturvaintresseistä. 

19. Seulontasäännösten soveltaminen hovioikeuksissa ei myöskään ole ollut yhdenmukaista. Vaasan 

hovioikeudessa seulontaa näyttää sovelletun varovaisemmin kuin muualla eikä resurssikriisi ilmeisesti ole 

tätä estänyt. Vaasan hovioikeus on myös suhtautunut esillä olevaan muutosehdotukseen kriittisesti (Vaasan 

hovioikeuden lausunto oikeusministeriölle 17.3.2005). Lisäksi vaikuttaa siltä, että seulontakäytännössä 

hovioikeuksien sisälläkin olisi ollut eroavuutta. 
 

Ehdotettu seulonnan laajentaminen 

20. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että mahdollisuus seuloa valitus koskisi myös tapauksia, joissa 

asian ratkaiseminen riippuu suullisen todistelun ja sen uskottavuuden arvioinnista. Kuten hallituksen 

esityksestäkin ilmenee, Korkein oikeus on katsonut, että voimassa olevat säännökset seulonnasta eivät ole 

aiheuttaneet muutosta siihen periaatteeseen, jonka mukaan suullisen todistelun uskottavuutta ei voida 

arvioida uudelleen kirjallisessa menettelyssä. KKO:n ratkaisun 2004:116 mukaan sillä seikalla, epäiiikö 

hovioikeus käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuutta, ei ollut merkitystä oikeudenkäymiskaaren 26 

luvun 15 §:n mukaisen pääkäsittelyn toimittamisen edellytyksiä arvioitaessa. Kun valituksessa oli riitautettu 

esitetyn suullisen todistelun uskottavuus niin, että asiassa oli sanotun säännöksen nojalla toimitettava 

pääkäsittely, valitusta ei saanut seuloa. Hallituksen esityksessä sitä vastoin lähdetään siitä, että 



 
seulontamenettelyssä tulee kirjallisen aineiston (eli käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen) perusteella ottaa 

kantaa siihen, voidaanko käräjäoikeudessa tapahtuneeseen näytön arviointiin luottaa. Vain, jos tämän 

asiakirjoihin nojautuvan arvioinnin perusteella herää epäilyksiä näytön arvioinnin suhteen, valitus tulisi ottaa 

täystutkintaan. 

21. Tähän asti hovioikeusmenettelyä koskevat säännökset ovat rakentuneet sille käsitykselle, että asian 

edellyttämä käsittelyjärjestys riippuu siitä, minkälaisia kysymyksiä asiassa on ratkaistavana ja millä 

perustein niitä arvioidaan. Kirjallista menettelyä käytetään, jos ratkaistavana on oikeudellinen 

tulkintakysymys tai kirjallisen selvityksen varainen näyttökysymys. Jos sitä vastoin asian ratkaiseminen 

riippuu suullisen todistelun arvioinnista, tämän on katsottu edellyttävän  näytön vastaanottamista 

tarpeellisessa laajuudessa uudelleen suullisessa käsittelyssä (välittömyysperiaate). Hallituksen esityksessä 

asia näyttää käännetyn toisin päin: sitä, että suulliseen todisteluun ja sen arviointiin perustuvaa 

näyttökysymystä ei saisi arvioida papereiden pohjalta, kuvataan nyt epäjohdonmukaisuutena, joka esityksen 

mukaan merkitsisi, että samanlaisia asioita käsitellään eri tavoin, mikäli seulontamenettelyssä ei voida 

ratkaista myös suullisen näytön arvioinnin luotettavuutta papereiden perusteella. Tässä on vaikea välttää 

vaikutelmaa eräänlaisesta silmänkääntöpyrkimyksestä, sillä nyt omaksuttu ajatustapa on lähtökohdaltaan 

järjestelmämme vastainen. Muutosta tulisikin arvioida itse asiakysymyksen valossa. 

22. Asiakysymyksenä on se, missä laajuudessa pidetään hyväksyttävänä, että hovioikeus voisi pelkän 

kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella ottaa kantaa myös siihen, voidaanko näytön arvioinnin 

oikeellisuuteen luottaa silloinkin, kun käräjäoikeudessa on ollut kysymys suullisen todistelun arvioinnista. 

Hallituksen esityksen mukaan lähtökohtana olisi "luottamusperiaate", mikä merkitsee sitä, että 

muutoksenhakijan tulisi valituksensa tueksi esittää seikat, joilla näytön arviointi riitautetaan, ja vain jos hän 

onnistuu tässä niin, että hovioikeuden luottamus horjuu, valitusta ei saa seuloa. Myös suullisen todistelun 

varassa ratkaistavien seikkojen osalta asianosaisen oikeusturva tulisi -kaikenlaisissa asioissa - riippumaan 

siitä, pitääkö hovioikeus asiakirjojen perusteella yksimielisesti selvänä, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin 

oikeellisuuteen voidaan luottaa. 

23. Hallituksen esityksessä on  tältä osin kysymys enemmästä kuin "epäjohdonmukaisuuden" 

korjaamisesta. Päinvastoin, keskenään erilaisten seikkojen varassa olevien alioikeusratkaisujen 

oikeellisuutta arvioitaisiin kirjallisessa menettelyssä, vaikka on selvää, että( kirjallista aineistoa voi 

arvioida luotettavasti papereista, kun taas suullisen todistelun ja näyttöarvioinnin pitävyyttä on vaikea 

luotettavasti kontrolloida asiakirjojen pohjalta. Esityksen mukaan välittömyysperiaate ei ole voimassa 

seulontamenettelyssä.  Tämä ei kuitenkaan muuta itse asiaa eli sitä, että seulonnassa kuitenkin 

otettaisiin kantaa näyttökysymyksiin - arvioimalla onko alioikeuden ratkaisu niiden osalta luotettava. 

Tosiasiassa pyrkimyksenä on rajoittaa hovioikeuden velvollisuutta pääkäsittelyn järjestämiseen 

muuttamatta tätä koskevia säännöksiä (OK 26:15). Lainmuutos antaisi hovioikeuksille melko 

kontrolloimattomat mahdollisuudet "luottaa" käräjäoikeudessa tehtyihin näyttöratkaisuihin. Tässäkin 

on aiheellista panna merkille, että aiemmin torjutussa muutoksenhakulupajärjestelmässä vastaava 

asetelma - täystutkinnan epääminen pelkästään kirjallisen aineiston pohjalta - olisi tullut kysymykseen 
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ainoastaan niissä asioissa, joita järjestelmä ylipäänsä olisi koskenut, eli intressiltään pienissä riita- 

asioissa ja rikosasioiden osalta ns. sakkojutuissa. Nyt ehdotettuun laaia-alaiseen 

seulontamenettelvvn liittyvät vaarat oikeusturvan kannalta ovat huomattavasti suuremmat kuin 

selkeästi rajatussa muutoksenhakulupajäriestelmässä, jossa on ennalta määritelty täsmällisemmin, 

minkälaisista jutuista ia oikeusturvaintresseistä saa olla kysymys, jotta valitus voidaan kirjallisessa 

menettelyssä karsia enemmästä tutkinnasta. 
 
 
Seuiontaongelmien seurauksista asianosaisille ja järjestelmälle 
 

24. Seulontaedellytyksiin ei sisälly yksiselitteisiä kriteerejä, vaan niissä on tapauskohtaisen harkinnan 

varaan jäävää tulkinnallisuutta. Seulonnan laajennuksen myötä harkinnanvaraisuus lisääntyisi 

entisestään, kun seulontamenettelyn piiriin tulisivat myös  näytön varaiset ratkaisut koko 

laajuudessaan. Tähänastisten kokemusten valossa voidaan suhtautua epäilyksin siihen, riittäisikö 

ehdotettu oikeusturvakriteerin selkeämpi korostaminen lakitekstissä aikaansaamaan sen, että 

seulonta käytännössä rajoittuisi vain tapauksiin, joihin se aidosti soveltuu. 
 

25. On pelättävissä, että jatkossakin seulonnan kontrolli jäisi liiaksi Korkeimpaan oikeuteen 

tapahtuvan muutoksenhaun varaan. Siihen liittyy monia ongelmia: 

- Valitusluven syynä on yleensä kanteluperuste (epäilty menettelyvirhe hovioikeudessa). Jos KKO:n 

valituskokoonpano toteaa asian "väärin seulotuksi", asia palautuu takaisin hovioikeuteen uudelleen 

käsiteltäväksi. Prosessi pitkittyy, aiheuttaa lisäkustannuksia asianosaisille ja syö paitsi Korkeimman 

oikeuden myös hovioikeuksien resursseja. 

- Oikeusasteiden rooli vääristyy. Systeemimme perusajatuksenahan on, että yksilön oikeussuoja tulee 

turvata käräjä- ja hovioikeudessa, kun taas Korkeimman oikeuden ensisijainen rooli on 

valituslupajärjestelmän avulla ohjata alempien oikeusasteiden  lainkäyttöä ennakkoratkaisuin. 

Korkeimman oikeuden tehtävänä et  pitäisi olla, että laajamittaisesti käsitellään seulontajuttujen kaltaisia 

asioita, joissa kysymys on siitä, millainen käsittely valitusasioiden kuuluu saada hovioikeudessa. 

Järjestelmän tulisi toimia niin, että hovioikeuksissa tämä asia säännönmukaisesti ratkeaisi oikein ilman 

ylimmän oikeusasteen kontrollia ja Korkein oikeus voisi keskittyä päätehtäväänsä prejudikaatti-instanssina. 

- Seulontakriteerien sisällön vuoksi prejudikaattiohjaus toimii tällä alueella huonosti. Kontrolliin tulee 

korostetusti kasuistisia piirteitä. Ei voida käsitellä periaatteita, vaan joudutaan käsittelemään tapausmassaa 

yksitellen, mikä on vastoin järjestelmän perusrakenteita ja -tavoitteita. 

- Voimavaroja kuluu epätarkoituksenmukaisesti hukkaan myös siinä, että Korkeimmassa oikeudessa 

joudutaan käyttämään aikaa tapauksen analysointiin, mutta itse ratkaisu koskee vain seulontaedellytyksiä, 

ja asia palautuu hovioikeuteen ilman ohjausta jutun asiakysymysten osalta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE: Katsaus seulontaratkaisuihin KKO:ssa per 20.9.2005 
SEULONTARATKAISUISTA KORKEIMMASSA OIKEUDESSA 
 
Viisijäsenisessä kokoonpanossa (= asiat, joissa myönnetty valituslupa) on 20.9.2005 mennessä ratkaistu 30 
seulontajuttua. Näistä 12:ssa ratkaistu on julkaistu ja 18:ssa on annettu kuvaus. 
 
 

A. Julkaistut ratkaisut 
 
1. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu yksinomaan sen mukaan, onko asiassa ollut 
toimitettava hovioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n nojalla pääkäsittely ("todistelun 
uskottavuus") 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
R2004/275: syytetty tuomittu kolmesta pahoinpitelystä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja haitanteosta 
virkamiehelle 5 kuukaudeksi vankeuteen 
 
R2004/725: syytetty tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 25 päiväksi 
vankeuteen ja oheissakkoon 
 
 

2. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu yksinomaan sen mukaan, onko käräjäoikeuden 
ratkaisu tai siellä noudatettu menettely ollut virheellinen 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
S2004/527: tilan vuokrasopimuksen sisältö ollut tulkinnanvarainen 
 
S2004/726: Päämiehen vaatimus edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään jätetty tutkimatta, koska vaatimukselle 
ei ollut esitetty yksilöityä perustetta (kysymys siitä, onko päämies, joka on vaatinut edunvalvojansa vapauttamista 
tehtävästään, ollut kykenevä itse hoitamaan asiaa) 
 
S2004/493: kilpailukieltoehdon rikkomiseen perustuvan sopimussakon tuomitseminen maksettavaksi 
 
 

3. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu yksinomaan sen mukaan, onko asianosaisen 
oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muusta syystä edellyttänyt valituksen käsittelyn jatkamista 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
R2004/366: Rangaistuksen lieventämis-ja kohtuullistamisperusteiden olemassaolo, rangaistuksen mittaaminen. 
Jutussa syytetty tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta 5 vuodeksi 3 kuukaudeksi vankeuteen 
 
S2004/769: Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien ratkaisujen merkitys vanhemmille ja lapsille. Rajoitukset 
lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisessa 
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4. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu samanaikaisesti usean (edellä kohdissa 1-3 
tarkoitetun) kriteerin mukaan 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
S2004/486: Perusteena käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden arviointi ja oikeusturvasyyt. Asiassa ollut kyse 
yhdenvertaisuudesta asunto-osakeyhtiössä (purkiremontin kustannusten jakautumisesta 

 
osakasten kesken). Suuri taloudellinen intressi (yrityksen rahoitusvastuu olisi ollut 222 642,30 euroa, kun sen 
hallitsemaan tilaan kohdistuvien korjausten kustannukset olisivat noin 25 000 euroaja yrityksen hallinnassa olleisiin 
tiloihin oikeuttavien osakkeiden arvoksi oli kiinteistönvälittäjä arvioinut 130 000 euroa). 
 
S2004/620: Perusteena käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden arviointi ja oikeusturvasyyt. Asiassa kysymys 
täytäntöönpanoriidasta (kuka omistaa ulosmitatut osakkeet tai onko asiassa kysymys ulosottolain 4 luvun 9 §:n 4 
momentissa tarkoitetusta keinotekoisesta järjestelystä) 
 
R2004/789: Perusteena todistelun uskottavuus ja oikeusturvasyyt. Asiassa kysymys kunnianloukkausrikoksesta, jossa 
syytetylle tuomittu 60 päivän vankeusrangaistus ja oheissakkoa 
 
R2004/377: Perusteena todistelun uskottavuus ja käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden arviointi. Syytetyt tuomittu 
pankkiryöstöstä (10 kuukautta vankeutta) ja avunannosta ryöstöön (yhdessä muiden rikosten kanssa 11 kuukautta 
vankeutta) 
 
b) ratkaisut, joissa katsottu, että valitus on voitu seuloa 
 
S2004/484: Perusteena käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden arviointi ja oikeusturvasyyt. Asiassa kysymys 
asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ottaa huoneisto yhtiön hallintaan määräajaksi yhtiöjärjestyksen 
määräämän käyttötarkoituksen vastaisen käytön vuoksi 
 
 

B. Ratkaisut, joita ei ole julkaistu 
 
1. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu yksinomaan sen mukaan, onko asiassa ollut toimitettava 
hovioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n nojalla pääkäsittely ("todistelun uskottavuus") 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
S2004/768: Onko työnantajalla ollut oikeus pitää työsopimusta purkautuneena työntekijän oltua poissa työstä 
määräajan pätevää syytä ilmoittamatta 
 
R2004/1051: Syytetty tuomittu kahdesta kirjanpitorikoksesta ja kahdesta törkeästä veropetoksesta kahdeksi vuodeksi 
vankeuteen 
 
S2004/619: Täytäntöönpanoriita, jossa kysymys omistusoikeudesta ulosmitattuun omaisuuteen tai siitä, onko asiassa 
ollut käsillä ulosottolain 4 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu järjestely 
 
R2004/985: Syytetty tuomittu ryöstöstä, vahingonteosta, laittomasta uhkauksesta, varkaudesta ja oikeudenkäynnin 
häiritsemisestä 7 kuukaudeksi vankeuteen 
 
R2004/924: Syytetyt tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ym. rikoksista 1 vuoden 2 kuukauden ja 1 vuoden 5 
kuukauden vankeusrangaistuksiin 
 



 
R2004/765: Syytetty tuomittu virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja muista rikoksista 5 kuukaudeksi 
vankeuteen 

R2004/805: Syytetty tuomittu pahoinpitelystä ja muista rikoksista 40 päiväksi vankeuteen 

R2004/471: syytetty tuomittu 10 rikoksesta vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen 

R2004/491: syytetty tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta 9 kuukaudeksi vankeuteen 

R2004/517: syytetty tuomittu vahingonteosta ja pahoinpitelystä sakkoon 
 
 

2. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu yksinomaan sen mukaan, onko käräjäoikeuden 
ratkaisu tai siellä noudatettu menettely ollut virheellinen 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
S2004/862: yhtiön mahdollisuus hankkia omistukseensa ja omistaa omaisuutta, vaikka yhtiön 
rekisteröintiä ovat rasittaneet erään henkilön syyksi rikoksina luetut rekisteröintiasiakirjojen 
virheellisyydet 

b) ratkaisuja, joissa katsottu, että valitus on saatu seuloa 

S2004/256: velvollisuus korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut 

3. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu yksinomaan sen mukaan, onko asianosaisen 
oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muusta syystä edellyttänyt valituksen käsittelyn jatkamista 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
R2004/351: syytetty tuomittu törkeistä petoksista ym. rikoksista 3 vuodeksi 6 kuukaudeksi vankeuteen. Lisäksi 
hänelle oli määrätty 4 vuoden 6 kuukauden mittainen liiketoimintakielto ja velvoitettu suorittamaan yli 180.000 euron 
vahingonkorvaus 
 
 

4. Ratkaisut, joissa seulonnan oikeellisuutta on arvioitu samanaikaisesti usean (edellä kohdissa 1-3 
tarkoitetun) kriteerin mukaan 
 
a) ratkaisut, joissa katsottu, ettei valitusta olisi tullut seuloa 
 
S2004/962: Perusteena todistelun uskottavuus ja käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden arviointi. Asiassa kysymys 
siitä, oliko asianosaisten kesken syntynyt velkomukseen oikeuttavaa sopimussuhdetta 
 
R2004/690: Perusteena todistelun uskottavuus ja eri syytekohtien yhteenkuuluvuus ja siitä aiheutuva yhteisen 
rangaistuksen määräämisen tarve. Syytetty tuomittu virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja törkeästä 
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 5 kuukaudeksi vankeuteen 
 
R2004/692: Perusteena todistelun uskottavuus ja uuden todistelun tarve HO:ssa. Syytetty tuomittu törkeästä 
huumausainerikoksesta 1 vuodeksi 4 kuukaudeksi vankeuteen 
 
R2004/461: Perusteena todistelun uskottavuus ja uuden todistelun tarve HO:ssa. Syytetty tuomittu petoksesta 
sakkoon. Asiassa kysymys perusteettomasta lapsilisän yksihuoltajakorotuksesta 
 
b) ratkaisut, joissa katsottu, että valitus on voitu seuloa 
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R2004/487: Perusteena käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden arviointi ja oikeusturvasyyt. Syytetty tuomittu 
näpistyksestä, vahingonteosta, luvattomasta käytöstä ym. rikoksista 3 kuukaudeksi 20 päiväksi vankeuteen 
 
Vireillä mm. R2005/5, törkeä veropetos ym., rangaistuksia tuomittu (mm.) 5-6 vuotta vankeutta, vahingonkorvauksia 
(mm), yli 1,5 miljoonaa euroa korkoineen; käräjäoikeudessa tuomittujen vastaajien vastavalitus seulottu 
syyksilukemisen ja korvausten osalta, otettu tutkittavaksi rangaistusten osalta. 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 27.9.2005 KELLO 10.45 
HE 87/05 vp laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n muuttamisesta 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hovioikeudessa valitusasian käsittelyssä noudatettavaa seulontamenettelyä 

koskevaa säätelyä. Nykyisen säätelyn mukaan seulontamenettelyn piiriin kuuluvat vain hovioikeudessa esittelystä 

ratkaistavat asiat, eivät sen sijaan hovioikeudessa pääkäsittelyssä ratkaistavat asiat, joissa on arvioitava suullisen 

todistelun uskottavuutta. Ehdotetun muutoksen mukaan myös viimeksi mainitut asiat kuuluisivat - tietyin rajoituksin - 

seulontamenettelyn piiriin. Nykyinen seulontaa koskeva säännös on säädetty vuonna 2003 (381/2003). 

Perustuslakivaliokunta antoi tuolloisesta lakiehdotuksesta lausunnon pevl 35/02 vp. Nyt käsillä olevaan esitykseen 

sisältyy lyhyt säätämisjärjestysperustelu, jossa katsotaan, että nyt tehty ehdotus on valiokunnan tuolloin esittämien 

kannanottojen mukainen. 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunta on vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen joutunut ottamaan kantaa hovioikeuksien 

muutoksenhakukäsittelyjen keventämiseen jo vuonna 1997 (pevl 9/97 vp). Hallitus esitti tuolloin 

muutoksenhakulupajärjestelmän käyttöön ottamista hovioikeuksissa niin, että riita-asioissa lupa olisi ollut tarpeen, jos 

asianosaisen taloudellinen intressi alioikeudessa ei olisi ollut enempää kuin 20.000 markkaa, ja rikosasioissa, jos 

häntä ei ollut tuomittu ankarampaan rangaistuksen kuin sakkoon. Perustuslakivaliokunta piti - tosin ehkä vähän pitkin 

hampain - ehdotettua järjestelyä sekä HM 16 §:n oikeusturvasäännöksen (vastaa nykyistä PL 21 §:ää) että 

ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisena. Valiokunta piti kuitenkin kannanotossaan tärkeänä sitä, että hovioikeus tulisi  

aina antamaan  asiaratkaisun  (tutkimaan onko alioikeuden ratkaisu lopputulokseltaan oikea) ja piti 

muutoksenhakulupa-nimikettä tähän liittyen epäonnistuneena. Valiokunta myös edellytti, että annettava päätös tuli 

aina perustella. Lakivaliokunta torjui mietinnössään kuitenkin muutoksenhakulupajärjestelmän käyttöönoton. 
 

Nykyinen seulontamenettely perustuu hallituksen esityksen 91/2002 vp nojalla säädettyyn lakiin. Esityksen mukaan 

hovioikeus tutkisi viipymättä, onko valituksen perusteella aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun tai siellä 

noudatetun menettelyn oikeellisuutta. Jos hovioikeus tässä ns. seulontavaiheessa toteaa, että valitus selvästi ei voi 

johtaa tulokseen eikä erityisesti asianosaisen oikeusturva huomioon ottaen ole muutakaan syytä jatkaa asian 



 
käsittelyä, valitusta ei oteta enempään tutkintaan. Seulontamenettelyn käyttöön otto keventäisi 

muutoksenhakuasioiden käsittelyä ja niistä aiheutuvaa työmäärää, koska seulontamenettelyssä ei sovellettaisi 

"yleisiä" säännöksiä kirjallisesta esittelymenettelystä ja pääkäsittelyn toimittamisesta. Seulontamenettely merkitsisi 

kuitenkin valituksen ottamista asiallisesti käsiteltäväksi eikä kysymys siis ollut valituksen hylkäämisestä selvästi 

perusteettomana tai sen jättämisestä tutkittavaksi ottamatta. 
 
 

Ehdotuksesta syksyllä 2003 antamassaan lausunnossa (pevl 35/03 vp) perustuslakivaliokunta tarkasteli ensin 

muutoksenhakuoikeutta perus- ja ihmisoikeutena ja totesi ehdotetun järjestelyn sinänsä turvaavan PL 21,2 §:n 

mukaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvan oikeuden hakea muutosta. Tämän jälkeen valiokunta käsitteli 

oikeutta suulliseen käsittelyyn ja esitti siitä seuraavan: 
 

" Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää joissakin tilanteissa suullisen käsittelyn järjestämistä 
muutoksenhakuasteessa. Asian käsittelyä ei voida ehdotetun pykälän 2 momentin nojalla päättää 
seulontavaiheessa, jos täystutkintainen menettely on asianosaisten oikeusturvan takia tarpeen. Hovioikeuksien 
on näin ollen sovellettava asioiden käsittelyn eriyttämissääntelyä perus- ja ihmisoikeussäännösten vaatimuksia 
vastaavalla tavalla mm. niin, etteivät seulontamenettelyssä tehtävät ratkaisut yksittäistapauksissa loukkaa 
oikeutta suulliseen käsittelyyn. Näin ymmärrettynä ehdotettu sääntely valiokunnan mielestä täyttää 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvat sisällölliset vähimmäisvaatimukset. " 

 

Valiokunta kiinnitti myös huomiota perusoikeuksia koskevalta säätelyltä vaadittavaan lain täsmällisyyteen ja 

tarkkarajaisuuteen ja totesi siltä osin mm.: 

Asioiden käsittelyn eriyttämisjärjestelmän kannalta tärkeiden seulontaedellytysten sääntelyä on syytä 
täsmentää. Laista tulee käydä ilmi, millä objektiivisin perustein arvioitavissa olevilla edellytyksillä valitusta ei 
hovioikeudessa oteta enempään tutkintaan. 

Seulontamenettelyn käyttämistä rajaava 2 momentin säännös oikeusturvan ja muiden 
" ......mahdollisten perusteiden huomioimisesta on joustava eikä se sellaisenaan estä 
esimerkiksi suullisen käsittelyn järjestämistä sitä vaativissa tapauksissa. Säännös on kuitenkin muotoiltu asian 
perusoikeusyhteys huomioon ottaen väljäksi. Ehdotettu säännös ei valiokunnan mielestä riittävästi ohjaa 
hovioikeuksien päätöksentekoa asioiden käsittelyn eriyttämisessä. Sen vuoksi sääntelyä tulee tältäkin osin 
täsmentää. Laissa on mainittava ainakin suullinen käsittely ja mahdollisesti muitakin sellaisia asianosaisten 
oikeusturvan kannalta olennaisia seikkoja, joiden perusteella valitus on esityksen tarkoitusta vastaavasti 
otettava täystutkintaisessa menettelyssä käsiteltäväksi. 

.........Valiokunnan mielestä lakivaliokunnan on aiheellista vielä harkita, tulisiko 
lakiin ottaa säännös vakavimpien, esimerkiksi käräjäoikeudessa tuomitun vankeusajan perusteella 
määräytyvien rikosasioiden rajaamisesta seulontamenettelyn ulkopuolelle." 

 
 
 

Seulomismahdollisuus merkitsee sitä, että hovioikeus voi valmistavassa käsittelyssä päätöksellään todeta, että asian 

tutkimista ei jatketa, ts. asiaa ei oteta täystutkintaiseen käsittelyyn, joka voisi olla joko asiakirjojen pohjalta esittelystä 

tapahtuvaa tai pääkäsittelyssä suullisen menettelyn pohjalta tapahtuvaa ratkaisun tekemistä. Seulontaratkaisu ei 

merkitse hovioikeuden asiaratkaisua, jolla otettaisiin kantaa asian näyttö- ja oikeuskysymyksiin, vaan 
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seulontaratkaisu ja siihen sisältyvä valituksen enemmän käsittelyn lopettaminen jättää voimaan käräjäoikeuden 

kannanotot näyttö- ja oikeuskysymyksiin. 
 

Nyt käsillä olevan ehdotuksen merkittävin muutos koskee sitä, millä tavoin seulontaratkaisun tekemismahdollisuus 

on kytketty oikeudenkäymiskaaren säännökseen siitä, milloin asiassa olisi pidettävä näytön suulliseen esittämiseen 

pohjaava pääkäsittely. Keskeinen kohta tässä säännöksessä (OK 26:15) on vaatimus, että pääkäsittely on pidettävä, 

jos asian ratkaiseminen riippuu alioikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun tai katselmuksessa tehtyjen 

havaintojen uskottavuudesta. Nykyisen seulontaa koskevan säännöksen mukaan seulontaratkaisua ei voida tehdä, jos 

asiassa olisi mainitun 15 §:n nojalla toimitettava pääkäsittely. Ehdotetun muutoksen mukaan seulontaratkaisun 

mahdollisuus ei olisi sidottu sen harkitsemiseen, olisiko asiassa tuon säännöksen mukaan toimitettava pääkäsittely, 

vaan    kriteeriksi/edellytykseksi     on    asetettu se, että 

"käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan pääkäsittelyä toimittamatta luottaa." 
 

Ehdotetun järjestelyn toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät kysymykset tulevat ensi sijassa 

tarkasteltaviksi lakivaliokunnassa. En sen vuoksi pidä aiheellisena tarkastella niitä tässä yhteydessä. Valtiosäännön 

kannalta kysymys on ensi sijassa siitä, täyttääkö ehdotettu järjestely PL 21,2 §:ssä tarkoitetun oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin vaatimukset ja ihmisoikeussopimusten , erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 

vastaavat vaatimukset. Kuten valiokunnan kannanotoistakin lausunnossa pevl 35/02 vp ilmenee, voidaan 

seulontamenettelyn kaltaisen järjestelyn sinänsä katsoa sopivan PL 21,2 §:n vaatimuksiin. Sen ei myöskään tarvitse 

merkitä ristiriitaa ihmisoikeussopimuksista johtuvien vaatimusten kanssa. Ihmisoikeussopimusten mukaisuuden 

arviointia tosin tässä hankaloittaa se, että ihmisoikeussopimuksissa ei 

ensi sijassa oteta kantaa lakeihin itseensä (ja niiden säätämisjärjestykseen) , vaan siihen, mitä konkreettisessa lain 

soveltamistapauksessa on tapahtunut, jolloin paljon jää riippumaan siitä, miten joitakin säännöksiä tullaan loppujen 

lopuksi käytännön erilaisissa tilanteissa soveltamaan. 
 

Vaikka mistään selkeästä perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien vastaisuudesta ei tässä olisikaan kysymys, pidän 

ehdotettua säätelyä ongelmallisena näyttökysymykseen ja siihen pohjautuvaan muutoksenhakuun suhtautumisen 

osalta. Tämä kysymys ansaitsee 
* 

nähdäkseni tässä huomiota siinäkin tapauksessa, että puhe ei olisi perusoikeuden tai ihmisoikeuden vastaisuudesta, 

vaan vain siitä, että laissa pitää pyrkiä mahdollisimman hyvin turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista (PL 

22 §). Perustuslakivaliokunta katsoo edellä lainatussa vuoden 2002 lausunnossaan oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin edellyttävän joissakin tilanteissa suullisen käsittelyn järjestämistä muutoksenhakuasteessa ja toteaa, 

että asioiden käsittelyn eriyttämissääntelyä on sovellettava niin, etteivät seulontamenettelyssä tehtävät ratkaisut 

yksittäistapauksessa loukkaa oikeutta suulliseen käsittelyyn. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen voidaan - esim. 

lainsäädäntöneuvos Rasilaisen valiokunnalle toimittamassa muistiossa esiteltyjen tapausten valossa - katsoa 



 
merkitsevän sitä, että sellaisissa muutoksenhakujärjestelmissä, joissa muutoksenhakutuomioistuimella on valta myös 

näyttökysymyksen arvioimiseen, voi  suullisen todistajienkuulustelun  epääminen muutoksenhakuinstanssissa merkitä 

(ainakin) joissakin tapauksissa sopimuksen 6 artiklassa taatun oikeuden loukkaamista. Nyt ehdotettu muutos 

merkitsee tässä suhteessa - siis sen varmistamisessa, että valituksessa riitautettu näyttöä koskeva alioikeuden ratkaisu 

tulee tarvittaessa käsitellyksi näytön esittämisen mahdollistavassa suullisessa pääkäsittelyssä - selvää heikennystä 

nykyiseen säännöstöön. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa on (s. 10-12) poikkeamista näytön esittämismahdollisuudesta 

muutoksenhakuinstanssissa (välittömyysperiaatteesta) tai ainakin tämän mahdollisuuden selvää heikentämistä 

perusteltu sillä, että kyse on kahdesta eri asiasta tai vaiheesta: asian valmistelussa tapahtuvasta alioikeuden näytön 

arvioinnin luotettavuuden arvioimisesta sekä pääkäsittelyssä , jos sellainen järjestetään , tapahtuvasta 

välittömyysperiaatteen mukaisesta näytön esittämisestä ja arvioinnista. Perustelujen mukaan (s. 12) luottamusperiaate 

ei ole ristiriidassa välittömyysperiaatteen kanssa, vaan "luottamusperiaate ja välittömyysperiaate sovitettaisiin yhteen 

siten, että luottamusperiaate ohjaisi menettelyä seulonnassa ja välittömyysperiaate täystutkinnassa.'" 
 

Perustelujen tätä jaksoa lukiessa tulee hiukan hämmentynyt olo: joko kyseessä on juridisesti hieno ja pätevä 

rakennelma, jota en itse vain oikein oivalla, tai sitten kyseessä on jotakin muuta - ehkä jonkinlainen käsitefasadi* 

joka verhoaa todellisia, piirteiltään toisenlaisia sisältöjä. Minusta tässä tarkoitettu luottamusperiaate on - toisin kuin 

esityksessä vakuutetaan - asiallisesti ristiriidassa välittömyysperiaatteen kanssa. Välittömyysperiaatteen 

noudattamisen kannalta on seulontamenettelyssä viime kädessä kysymys siitä, milloin välittömyysperiaatetta voidaan 

olla soveltamatta. Jos hovioikeus seuloo pois asian, joka OK 26: 15 mukaan kuuluisi pääkäsittelyssä ratkaistavaksi, 

hovioikeus ei selvästikään sovella välittömyysperiaatetta. 
 

Jos lähdetään siitä - niin kuin valiokunta lausunnossa pevl 35/02 vp - että suullisen käsittelyn järjestäminen 

muutoksenhakuasteessa on joissakin tapauksissa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimaa, joudutaan kysymään, 

turvaako nyt ehdotettu säännös riittävästi sen, että suullinen pääkäsittely järjestetään silloin kun se on 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi tarpeen. Minusta nyt ehdotettu 2 §:n 2) kohta vie selvästi ja 

merkittävästi poispäin tämän seikan turvaamisesta. Jos seulonnasta nyt ehdotettu säännös tyhjentyisi näytön 

hovioikeudessa esittämismahdollisuuden osalta vain ko. kohdan sisältöön, ehdotettua säännöstä olisi (valiokunnan 

em. kannanotonkin huomioon ottaen) vaikea pitää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perustuslain 

säännöksen mukaisena. 
 

Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös säännöksen 3) kohta, jossa seulonnan edellytykseksi asetetaan lisäksi se, ettei 

asianosaisen oikeusturva "ottaen huomioon rangaistuksen ankaruus, asian erityinen merkitys asianosaiselle tai sen 

laatu" muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Mikä tämän kohdan merkitys tulisi käytännössä 

olemaan näytön riittäväksi katsottavan esittämisoikeuden kannalta, on ainakin minun vaikea arvioida. Kohdan 
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muotoilun väljyys sinänsä kyllä tekee mahdolliseksi sen, että perustellut tarpeet näytön esittämiseen 

muutoksenhakuasteessa otetaan riittävästi huomioon. Väljyys toisaalta sallii myös tässä suhteessa nuivemman 

käytännön muodostumisen. Voidaan myös viitata siihen, että säännöksen kokonaisuudessa jää juuri 1) kohta 

edelleenkin siksi kohdaksi . jossa ja vain jossa erityisesti lausutaan näytön arvioimisesta ja siihen liittyen 

pääkäsittelyn tarpeellisuudesta. Ehdotettu 3) kohta ei lausu mitään pääkäsittelyn järjestämisestä kun kohdassa 

mainitut kriteerit otetaan huomioon, vaan vain yleisesti valituksen käsittelyn jatkamisesta. Säännöksen 3) kohdan ei 

siten voida mitenkään sanoa ainakaan varmuudella korjaavan sitä normitilannetta, joka pelkästään 2) kohdan pohjalta 

syntyisi. 
 

Sekä ehdotettua 1) kohtaa ja siinä olevaa "voidaan.... luottaa"- kriteeriä että 3 ) kohdan muotoilua voidaan edellä 

todetun lisäksi yleensäkin kritisoida - kuten valiokunta em. lausunnossaan kritisoi silloista ehdotusta- väljyydestä ja 

siitä, että säännös "ei.... riittävästi ohjaa hovioikeuksien päätöksentekoa asioiden käsittelyn eriyttämisessä." 



 

A l/f* &6/jU)ö5~«sf>     /dj* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juha Lappalainen: 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle (lausuntoasia 27.9.2005; HE 87/2005) 

1. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hovioikeusmenettelyä koskevan oikeudenkäymiskaaren 

26 luvun ns. seulontasäännöstä, OK 26:2:ää, siten, että sellainenkin valitusasia, jonka ratkaiseminen riippuu 

käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta, voisi tulla seulotuksi kirjallisessa 

seulontakäsittelyssä, vaikka asiassa olisi tällaisessa tapauksessa toimitettava OK 26:15:n mukaan suullinen 

pääkäsittely todistajien uudelleen kuulemiseksi. Mainittua OK 26:15:ää ei ehdoteta muutettavaksi. Hallituksen 

esityksen mukaan seulontavaihe on ns. normaalista täystutkinnasta erillinen esivaihe, jossa OK 26:15:n 

mukainen velvollisuus pääkäsittelyn toimittamiseen ei olisi voimassa. 

2. Perustuslaillisesta lainsäädäntöjärjestysnäkökulmasta katsoen ehdotuksen ajatus siitä, että hovioikeuden 

velvollisuutta toimittaa suullinen pääkäsittely lievennettäisiin ehdotetuin tavoin, ei liene sillä tavoin 

ongelmallinen etteikö sitä voitaisi toteuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Oikeus hakea muutosta, 

kuin myös muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet näyttäisivät olevan ehdotuksessa PeL 21 §:n 

edellyttämin tavoin turvattuja. On kuitenkin voitava perustuslainkin valossa edellyttää, että seulontasäännöstö 

on suhteessa muihin muutoksenhakusäännöksiin johdonmukainen siten, ettei säännösten välille synny tar-

peettomia ristiriitoja. Juuri tässä suhteessa esitys antaa mielestäni aihetta niin painavaan kritiikkiin, ettei sitä 

pitäisi ainakaan tällaisena hyväksyä. 

3. Kun vuonna 2003 voimaan tullutta seulontajärjestelmää valmisteltiin, oli keskeisenä pyrkimyksenä saada jo 

hovioikeusmenettelyn alussa karsituksi enemmästä käsittelystä pois selvästi aiheettomat muutoksenhaut, 

erityisesti sellaiset, joissa oli pyydetty pääkäsittelyn toimittamista, mutta joissa pääkäsittelyä oli pidettävä jo 

ennalta katsoen tarpeettomana. 

Erinäisten vaiheiden jälkeen seulontasäännös OK 26:2:ssä sai eduskuntakäsittelyssä suhteessaan 

pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuuteen sellaisen sisällön, ettei valitusta voitu seuloa ulos enemmästä 

käsittelystä, jos asiassa oli OK 26:15:n mukaan toimitettava pääkäsittely. Viimeksi mainitun säännöksen 
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mukaan hovioikeuden on toimitettava pääkäsittely, vaikkei sitä ole pyydettykään, jos asian ratkaiseminen 

hovioikeudessa riippuu käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun tai käräjäoikeuden katselmusta 

toimittaessaan tekemien havaintojen uskottavuudesta taikka hovioikeudessa vastaanotettavasta uudesta 

suullisesta todistelusta. Pääkäsittelyssä hovioikeuden tulee ottaa todistelu tarpeellisilta osin vastaan tai toimit-

taa katselmus uudelleen, jollei estettä ole. Jos todistelua ei voida ottaa vastaan uudelleen, käräjäoikeuden 

ratkaisua kyseisiltä osin ei saa (eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta) muuttaa (ns. luottamusperiaate). 

Seulontasäännös ei ts. "purrutkaan" valituksiin, jotka oli vietävä pääkäsittelyyn sen vuoksi, että niissä oli 

kyse käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta. Todistajien uskottavuutta ei voitu 

kontrolloida seulonnassa, vaan vain siten, että todistajia kuultiin uudelleen. Oikeuskäytännössä sai kylläkin 

kannatusta myös näkemys, että seulontasäännös tosiasiassa muutti myös OK 26:15:n tulkintaa. Tämän 

"kilpailevan" näkemyksen mukaan valitus voitiin OK 26:15:n sanamuodosta huolimatta seuloa, jos valittaja ei 

valituksessaan kyennyt horjuttamaan käräjäoikeuden uskottavuusarviointia, vaan siihen voitiin riitautuksesta 

huolimatta luottaa. Erimielisyyden ratkaisi korkein oikeus ratkaisussaan KKO 2004:116. Siinä korkein oikeus 

lausui selvin sanoin, ettei valitusta voitu seuloa sillä perusteella, ettei valitus antanut aihetta epäillä 

käräjäoikeuden suullisesta todistelusta tekemän näyttöarvion uskottavuutta. Kun valituksessa oli suullisen 

todistelun uskottavuus riitautettuja hovioikeuden ratkaisu riippui siitä, miten hovioikeus arvioi uskottavuutta, 

hovioikeudessa oli toimitettava pääkäsittelyjä otettava todistelu uudelleen vastaan. 
 

4. Nyt HE 87/2005:ssä ehdotetaan OK 26:2:n seulontasäännöksen muuttamista niin, että se vastaisi tuota 

kilpailevaa tulkintaa. Esityksen perusteluissa (s. 7) lausutaan hieman harhaanjohtavasti ehdotettavan, että 

"pääkäsittelystä ratkaistavat asiat ehdotetaan kuuluviksi seulontamenettelyn piiriin". Kaikki valitusasiathan 

kuuluvat seulontamenettelyn piiriin. Kysymys ei ole seulontamenettelyn käyttöalan laajentamisesta, vaan siitä, 

millä edellytyksillä valitus läpäisee seulonnan contra on pysäytettävissä seulontaan. 

Varsinainen ongelma aiheutuu siitä, että ehdotettavan OK 26:2:n ia ennalleen jäävän OK 26:15:n välille 

syntyy ristiriita: yhtäältä valituksen seulomiselle kirjallisessa menettelyssä ei olisi OK 26:2:n estettä, vaikka 

kysymys on käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta, jos hovioikeus yksimielisesti 

pitää selvänä, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan pääkäsittelyä toimittamatta 

luottaa, mutta toisaalta OK 26:15:n mukaan hovioikeuden on, jos kyse on tällaisesta uskottavuusarvioinnista, 

toimitettava suullinen pääkäsittelyjä otettava suullinen todistelu uudelleen vastaan. Hallituksen esityksen 

ajatus, että suullisen pääkäsittelyn toimittamisedellytyksiä voitaisiin arvioida seulontavaiheessa toisin kuin 

seulonnan jälkeisessä ns. täystutkinnassa, ei ole kestävä. 

Seulontavaihe on osa hovioikeudessa tapahtuvaa jutun valmistelua eikä sinä voida arvioida pääkäsittelyn 

toimittamisedellytyksiä toisin kuin muissa valmistelun vaiheissa. Kysymys siitä, onko hovioikeudessa 

toimitettava suullinen pääkäsittely todistajien uudelleen kuulemiseksi, on ratkaistava koko 

hovioikeusmenettelyä koskevien yhtenäisten perusteiden mukaan. Olisi jollain tavoin skitsofreenista, jos 



 

seulonnassa voitaisiin käräjäoikeudessa kuultujen todistajien uskottavuutta kontrolloida kuulematta todistajia 

uudelleen, mutta näin ei voitaisi menetellä enää seulontavaiheen jälkeen. 
 

5. Hallituksen esitys merkitsee pääkäsittelyn toimittamiskynnyksen nostamista: vaikka kyse on suullisen 

todistelun uskottavuudesta, pääkäsittelyä ei tarvitse tästä syystä toimittaa, vaan päinvastoin koko valitus 

voidaan "tappaa" jo seulontaan, jos tässä vaiheessa havaitaan, että käräjäoikeuden näytön arviointiratkaisua ei 

ole syytä epäillä. Esitys siis itse asiassa merkitsee OK 26:15:ssä säädettyjen pääkäsittelyn 

toimittamisedellvtysten muuttamista. Jos tätä halutaan, tulisi kaiken järjen mukaan muuttaa OK 26:15:ää eikä 

seulontasäännöstä. Tällöin seu-lontasäännös voitaisiin jättää ennalleen ja seulonnassa voitaisiin soveltaa OK 

26:15:n mukaan määräytyviä pääkäsittelyn toimittamisedellytyksiä, kuten nykyisinkin tapahtuu. Silloin järjes-

telmä olisi säännösteknisesti looginen: seulonnalle ei OK 26:2:n mukaan ole pääkäsittelyn toimittamisesta 

johtuvia esteitä, jos asiassa ei OK 26:15 :n mukaan ole toimitettava pääkäsittelyä. Se, toimitetaanko 

pääkäsittely ratkeaisi edelleen OK 26:15:n perusteella, olivatpa pääkäsittelyn toimittamisedellytykset sitten 

tässä lainkohdassa mitkä tahansa. Esitys synnyttää tilanteen, jossa ennalleen jäävä OK 26:15 antaa itsestään 

väärän viestin ja säännöksen "oikea" normisisältö ilmenee seulontasäännöksestä. 

LsN Rasilaisen muistiossa (25.8.2005) on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä tukea 

etsien esitetty, ettei hovioikeuden velvollisuutta toimittaa pääkäsittely voida lieventää kirjoittamalla 

lievennykset OK 26:15:ään, koska tällöin jouduttaisiin ristiriitaan ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisukäytännön kanssa. Sen sijaan muistion mukaan voidaan menetellä hallituksen esityksessä ehdotetuin 

tavoin sijoittamalla lievennyssäännökset seulontasäännöstöön. Perustelut eivät vakuuta. Miksi 

ihmisoikeustuomioistuin edellyttäisi Euroopan 

neuvoston jäsenvaltioilta tällaisia silmänkääntötemppuja? Ihmisoikeustuomioistuin arvioi jäsenvaltioiden 

oikeudenkäyntimenettelyjä siitä näkökulmasta, onko yksittäisessä menettelyssä loukattu oikeudenmukaista 

oikeudenkäyntiä koskevaa ihmisoikeussopimuksen 6. artiklaa vai ei. Tuntuu vaikealta ajatella, että jos 

ihmisoikeustuomioistuimelle on kanneltu sillä perusteella, että hovioikeus jättäessään toimittamatta suullisen 

pääkäsittelyn on loukannut 6. artiklaa, merkitystä voisi olla sillä seikalla, säädetäänkö pääkäsittelyn 

toimittamisedellytyk-sistä seulontamenettelyä vaiko ns. täystutkintaa koskevissa säännöksissä. 
 

6. Omasta puolestani olen aiemmin oikeusministeriölle antamassani lausunnossa ollut valmis varovasti 

kannattamaan suullisen pääkäsittelyn toimittamiskynnyksen nostamista nykyisestä niin, ettei pelkkä väite siitä, 

että käräjäoikeus on arvioinut suullista todistelua virheellisesti, riitä, vaan että valittajan tulisi esittää jotakin 

"kättä pidempää", jonka pohjalta syntyy järkevä aihe epäillä käräjäoikeuden uskottavuusarviointia. Tällöin on 

olemassa prognoosi lisäarvosta, joka todistelun ottamisella uudelleen vastaan voidaan mahdollisesti saada. Jos 

mainitunlaista epäilyä ei synny, vaan on olemassa vain pelkkä uskottavuutta koskeva syysuhde todistelun ja 

näyttöratkaisun välillä (joka siis nykyisin riittää), pääkäsittely järjestetään hovioikeudessa itse asiassa 
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"varmuuden vuoksi", vaikka lähtöoletuksena on, ettei näyttöratkaisu todennäköisesti muutu. Näin pitkälle 

viety pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuus ei voine olla asianosaisten oikeusturvan näkökulmasta välttämätön, 

ja päinvastoin se on ongelmallinen, jos sitä punnitaan vastakkain prosessiekonomisten näkökohtien kanssa. 

Muutokset tulisi kuitenkin tehdä suullisen pääkäsittelyn toimittamisedellytyksiä koskevaan OK 26:15:ään 

eikä seulontasäännökseen, joka voitaisiin näin meneteltäessä jättää ennalleen -sikäli kuin tällaista 

"alkuseulontaa" hovioikeudessa edes tarvittaisiin "pääkäsittelyseulonnan" tehostuessa. 



 

-7̂    t̂ /olOä^^. 
 
 
 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 87/2005 vp LAIKSI OIKEUDENKÄYMISKAAREN 26 LUVUN 2 §:n 

MUUTTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 27.9.2005 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hovioikeuden seulontamenettelyä koskevia 

oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Olennaisin muutos koskee seulontamenettelyn ulottamista myös 

hovioikeuden pääkäsittelystä ratkaistaviin asioihin. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n 1 kohdan nykyisen 

sanamuodon mukaan valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että 

asiassa ei ole 15 §:n nojalla toimitettava pääkäsittelyä. Säännöksessä tarkoitetun 15 §:n mukaan hovioikeuden 

on toimitettava pääkäsittely sitä koskevasta vaatimuksesta riippumatta, jos asian ratkaiseminen riippuu 

käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun tai käräjäoikeuden katselmusta toimittaessaan tekemien 

havaintojen uskottavuudesta taikka hovioikeudessa vastaanotettavasta uudesta suullisesta todistelusta. 

Ehdotetun uuden muotoilun mukaan valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa 

olevan selvää, että "käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan pääkäsittelyä toimittamatta 

luottaa". 

Nykyinen säännösmuotoilu syntyi eduskunnan lakivaliokunnassa (LaVM 27/2002 vp) ja sen 

taustalla oli olennaisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossaan PeVL 35/2002 vp esittämä kritiikki 

hallituksen alkuperäistä säännösehdotusta (HE 35/2002 vp) kohtaan. Lausunnossaan perustuslakivaliokunta 

tarkasteli hallituksen seulontaehdotusta perustuslain 21 §:n, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 

ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 2 artiklan sekä KP-sopimuksen 14 artiklan kannalta. Valiokunnan 

mukaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellytti joissakin tilanteissa suullisen käsittelyn järjestämistä 

muutoksenhakuasteessa. Siten asian käsittelyä ei voida päättää seulontavaiheessa, jos täystutkin-tainen 

menettely on asianosaisten oikeusturvan takia tarpeen. Valiokunta tähdensi, että hovioikeuksien on näin ollen 

sovellettava asioiden käsittelyn eriyttämissääntelyä perus- ja ihmis-oikeussäännösten vaatimuksia vastaavalla 

tavalla mm. niin, etteivät seulontamenettelyssä tehtävät ratkaisut yksittäistapauksissa loukkaa oikeutta 

suulliseen käsittelyyn. Näin ymmärrettynä ehdotettu sääntely täytti valiokunnan mielestä oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvat sisällölliset vähimmäisvaatimukset. 

Valiokunta arvosteli kuitenkin varsin tiukasti ehdotettua sanamuotoa pitäen sitä 

perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen (PL 21 § 2 mom.) kannalta epäasianmukaisen väljänä ja osin 
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epämääräisesti muotoiltuna. Valiokunnan mielestä sääntelyä tuli täsmentää siten, että laista tuli käydä ilmi, 

millä objektiivisin perustein arvioitavissa olevilla edellytyksillä valitusta ei hovioikeudessa oteta enempään 

tutkintaan. Ehdotettu säännös ei myöskään ohjannut riittävästi hovioikeuden päätöksentekoa asioiden 

käsittelyn eriyttämisessä. Laissa tulikin mainita ainakin suullinen käsittelyjä mahdollisesti muitakin sellaisia 

asianosaisten oikeusturvan kannalta olennaisia seikkoja, joiden perusteella valitus on otettava 

täystutkintaisessa menettelyssä käsiteltäväksi. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 2 artiklaan 

viitaten valiokunnan mielestä oli aiheellista myös harkita, tulisiko lakiin ottaa säännös vakavimpien, esi-

merkiksi käräjäoikeudessa tuomitun vankeusajan perusteella määräytyvien rikosasioiden rajaamisesta 

seulontamenettelyn ulkopuolelle. 

Perustuslakivaliokunta ei kytkenyt valtiosääntöoikeudellisia huomautuksiaan 

säätämisjärjestysponteen. Tähän vaikutti käsitykseni mukaan se, että valiokunta katsoi sääntelyn täyttävän 

perus- ja ihmisoikeusvaatimukset, mikäli hovioikeudet soveltaisivat menettelysäännöksiä perus-ja 

ihmisoikeudet huomioon ottavalla tavalla. Se, täyttääkö seulontamenettely myös käytännössä perus- ja 

ihmisoikeusvaatimukset, riippuu näin ollen hovioikeuskäytännöstä. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan, hovioikeuskäytäntö ei ole ollut 

kuitenkaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeusturvan vaatimusten kannalta ongelmatonta (ks. HE, 

s. 7). Korkein oikeus on vuosina 2004-2005 antanut lukuisia ennakkopäätöksiä, joissa on ollut kyse 

tilanteesta, jossa hovioikeudet ovat seuloneet asioita silloinkin, kun niissä olisi ollut toimitettava pääkäsittely 

tai kyse oli tapauksista, joissa nimenomaan oi-keusturvavaatimukset olisivat edellyttäneet käsittelyn 

jatkamista (ks. KKO 2004:116, KKO 2004:117, KKO 2005:11, KKO 2005:12, KKO 2005:13, KKO 2005:22, 

KKO 2005:30, KKO 2005:33, KKO 2005:46, KKO 2005:57 ja KKO 2005:58). Itse asiassa koko hallituksen 

esitys on annettu reaktiona korkeimman oikeuden omaksuman linjan johdosta, jonka mukaan seu-

lontamenettely ei tullut kyseeseen tilanteessa, jossa valituksessa oli riitautettu käräjäoikeudessa esitetyn 

suullisen todistelun uskottavuus niin, että asiassa oli sanotun säännöksen nojalla toimitettava pääkäsittely (ks. 

erityisesti KKO 2004:116). Korkeimman oikeuden omaksuma linja pohjautuu käsitykselle, jonka mukaan 

käräjäoikeudessa esitetyn näytön uskottavuutta ei voida arvioida yksinomaan kirjallisen aineiston perusteella 

(ks. myös KKO:n lausunto selvi- 

 

tysmiehen mietinnöstä hovioikeuden seulontamenettelyn tarkistamisesta 16.3.2005). Olen tutustunut 

korkeimman oikeuden asiassa antamiin prejudikaatteihin ja pidän korkeimman oikeuden omaksumaa 

tulkintalinjaa hyvin perusteltuna niin voimassa olevan seulontamenettelyä koskevan sääntelyn kuin 

perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta. Nähdäkseni korkeimman 

oikeuden prejudikaateissa asetetaan seulontamenettely juuri niihin perus-ja ihmisoikeusvaatimusten 

mukaisiin puitteisiin, joiden perusteella perustuslakivaliokunta katsoi aikaisemmassa lausunnossaan 

mahdolliseksi säätää seulontamenette-lystä tavallisella lailla. 



 

Korkeimman oikeuden ratkaisemien tapausten sisällöllisen tarkastelun perusteella en näe 

sellaista nykymenettelyyn sisältyvää lainsäädännöllistä epäkohtaa, jonka korjaaminen nyt ehdotetulla 

tavalla olisi tarpeen tai ylipäätään riittävän perusteltua. Sisällöllisen tarkastelun perusteella voidaan 

päinvastoin todeta, että kaikissakin edellä listatuissa korkeimman oikeuden käsittelemissä hovioikeuden 

seulon aratkaisuissa oli todellisia perusteita täystutkintaiselle menettelylle. Perus- ja 

ihmisoikeusnäkökulmasta johtopäätöksenä on pikemminkin se, että hovioikeudet ovat soveltaneet 

seulontamenettelyä liian innokkaasti silloinkin, kuin oikeusturvanäkökohdat perustellusti olisivat 

edellyttäneet täystutkintaista käsittelyä. 

Perustuslakivaliokunta on suhteellisen perusteellisesti tarkastellut muutoksenhakua perus- 

ja ihmisoikeutena sekä siihen liittyviä kysymyksiä seulontamenettelyn näkökulmasta lausunnossaan PeVL 

35/2002 vp. Olennainen kysymys tässä yhteydessä on se, millaisia oikeusturvatakeita 

muutoksenhakuprosessille on asetettava. Lähtökohtana Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 

mukaan on, että jos ensimmäisessä oikeusasteessa ratkaistu asia on sopimusvaltiossa mahdollista saada 

muutoksentuomioistuimen käsiteltäväksi, tulee menettelyn myös toisessa asteessa täyttää 6 artiklasta 

johtuvat vaatimukset, kuten vaatimuksen oikeudesta suulliseen käsittelyyn. Muutoksenhakuprosessille 

asetetut vaatimukset eivät kuitenkaan ole joka suhteessa identtiset ensimmäisen oikeusasteen 

oikeudenkäynnin kanssa, eikä vaatimus suullisesta käsittelystä toisessa asteessa ole ehdoton. Selkeimmät 

esimerkit liittyvät valituslupani enettelyyn sekä sellaiseen toisen asteen käsittelyyn, jossa ei ole kysymys 

näytön arvioinnista, vaan pelkästään oikeuskysymyksen ratkaisemisesta. Asiaa ei kuitenkaan Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen mukaan voida ratkaista antamatta syytetylle mahdollisuutta esittää todisteita 

syyttömyytensä tueksi, jos niuutoksenhakutuomioistuin tutkii asian sekä tosiseikkojen että 

oikeuskysymysten kannalta ja arvioi syyllisyyskysymystä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi pelkkä uusien 

faktojen puuttuminen ei tee suullista käsittelyä muutoksenhakuasteessä tarpeettomaksi, vaan ratkaisevaa 

oli muutoksenhakutuomioistuimen käsittelemien kysymysten luonne (ks. esim. EIT.n tuomio Tierce ym. 

v. San Marino, 25.7.2000). 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tosin aikanaan katsonut muun muassa kahdessa 

Ruotsia koskeneessa tapauksessa kyseisissä yksittäistapauksissa oikeudenkäyntimenettelyn täyttävän 

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vaatimukset huolimatta siitä, että suullista käsittelyä 

muutoksenhakuvaiheessa ei ollut toteutettu. Näissä tapauksissa tuomioistuin perusti käsityksensä 

kuitenkin tapausten erityispiirteille: valituksissa oli vedottu sellaisiin seikkoihin ja ne koskivat asetelmaa, 

jotka voitiin ratkaista pelkän asiakirjamateriaalin pohjalta, ja toiseksi kyse oli vähäisistä rikosasioista (ks. 

Fedje v. Ruotsi, 29.10.1991, Jan-Äke Andersson v. Ruotsi, 29.10.1991). Tapaukset eivät mielestäni 

perustele yleisesti luopumista pääsäännöstä, jonka mukaan suullinen käsittely on 6 artiklan mukaan 

välttämätön myös muutoksenhakuasteessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö 

osoittaakin, että suullisen käsittelyn epääminen muutoksenhakuasteessa voi tietyissä tilanteissa muodostua 

hyvinkin herkästi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaiseksi menettelyksi (ks. esim. EIT:n 
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tuomio Helmers v. Ruotsi, 29.10.1991, jossa muun muassa faktakysymyksiin liittyvät epäselvyydet 

katsottiin sen laatuisiksi, että suullinen käsittely olisi tullut järjestää myös muutoksenhakuasteessa; ks. 

myös SigurPör Arnasson v. Islanti, 15.10.2003). 

Hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotuksen pääongelma edellä viitattuun nähden on siinä, 

että se olennaisesti lisää mahdollisuutta siihen, että menettelyn muutoksenhakuasteessa ei 

yksittäistapauksessa voida enää katsoa täyttävän perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

6 artiklan mukaisia vaatimuksia, erityisesti vaatimusta suullisesta käsittelystä sen tarjoamine 

oikeusturvatakeineen. Ne asiat, joista on toimitettava pääkäsittely, on oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 

§:ssä jätetty seulonnan ulkopuolelle juuri oikeustur-vanäkökohtien vuoksi. Pääkäsittelyvaatimus koskee 

nimenomaan tilanteita, joissa muutoksenhaun yhteydessä on riitautettu alioikeudessa esitetty näyttö. 

Näytön arviointia ei voida tehdä pelkästään kirjallisen aineiston perusteella, vaan esimerkiksi suullisen 

todistelun uskottavuus edellyttää uutta suullista käsittelyä. Ehdotettu sääntely muuttaisikin olennaisesti 

muutoksenhakumenettelyä niissä tapauksissa, joissa valitus kokonaan tai osaksi perustuu näytön ja sen 

uskottavuuden arviointiin. 

Korkein oikeus on asian valmisteluvaiheessa antamassaan lausunnossa katsonut, että jos 

nykyiset säännökset velvollisuudesta toteuttaa pääkäsittely eivät tule sovellettavaksi seulontavaiheessa, 

seulontaratkaisusta muodostuu entistä selvemmin muutoksenhakuluvan epäämisen kaltainen ratkaisu (ks. 

KKO:n lausunto 16.3.2005). Tältä osin korkeimman oikeuden kritiikki on mielestäni vakuuttavaa. On 

huomattava, että oikeus hakea muutosta alemman oikeusasteen päätökseen kuuluu niihin perustuslain 21 

§:n 2 momentissa tarkoitettuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, joihin kyllä voidaan säätää 

lailla vähäisiä poikkeuksia, kunhan muutoksenhakuoikeuden asema pääsääntönä ei muutu eivätkä 

poikkeukset vaaranna yksittäisessä tapauksessa yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ks. 

HE 309/1993 vp, s. 74). Ehdotetun sääntelyn vaikutukset muutoksenhakuoikeuden karmalta eivät jää 

välttämättä perustuslain edellyttämällä tavalla vähäisiksi. 

Lausunnossaan korkein oikeus toteaa myös havaintonaan, että hovioikeuksien voimassa 

olevan lain perusteella toimittama seulonta ei ole rajoittunut pelkästään ilmeisen toivottomiin valituksiin, 

vaan seulotuksi on tullut myös sellaisia valituksia, joissa täystutkinta olisi ilman muuta ollut tarpeen. 

Korkein oikeus pelkää, että seulonnan laajentaminen ehdotetulla tavalla lisäisi tässä suhteessa ongelmia. 

Vaikka hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus ei perustuslakivaliokunnan 

aikaisemmassa lausunnossaan PeVL 35/2002 vp omaksumaa linjaa seuraten olisikaan abstraktilla tasolla 

arvioituna suoranaisesti ristiriidassa perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien 

säännösten kanssa, ei ehdotus ole kuitenkaan perus- ja ihmisoike-usnäkökulmasta ongelmaton. Valittajan 

oikeusturvan kannalta ehdotus, jonka mukaan valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus 

yksimielisesti toteaa olevan selvää, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan 

pääkäsittelyä toimittamatta luottaa, on selvä heikennys, jota sellaisena on vaikea sovittaa yhteen 

perustuslaissa julkiselle vallalle säädetyn perus- ja ihmisoikeuksien turvaamis- ja edistämisvelvollisuuden 



 

(PL 22 § verr. PL 21 § 2 mora.) kanssa. Suullisen todistelun uskottavuuden arviointi pelkän kirjallisen 

aineiston pohjalta on lähtökohtaisesti ongelmallista. On ilmeistä, että ehdotus toteutuessaan lisäisi 

todennäköisyyttä sellaisten asioiden seulomiseen ja jättämiseen hyvin summaariselle käsittelylle, joissa 

perustuslain 21 § ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla olisivat edellyttäneet pidemmälle meneviä 

oikeusturvatakeita muutoksenhakuasteessa. 

Edellä olevin perustein katson olevan painavia valtiosääntöoikeudellisia ja ihmisoikeuksiin 

liittyviä syitä sille, että oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n 1 kohdan säännös, jonka mukaan seulonnan 

ulkopuolelle jäisivät ne asiat, joissa on toimitettava pääkäsittely, tulisi jättää voimaan nykyisessä 

muodossaan. Sen sijaan ehdotettu oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n 3 kohdan säännös, jossa erikseen 

mainittaisiin rangaistuksen ankaruus ja asian erityinen merkitys asianosaiselle käsittelyn jatkamisen 

perusteina, olisi nykyiseen verrattuna selkeyttävä ja oikeusturvaa lisäävä uudistus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 

 
 
 
 
 
 



 
 

Lausunto hallituksen esityksestä 87/2005 vp Eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n 

muuttamisesta 
 
 
 
 
Suullisuus ja välittömyys Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan 
 

Suullinen käsittely on yksi oikeudenmukaisen käsittelyn peruselementeistä. Perinteisesti 

suullisuusvaatimuksesta on pidetty kiinni erityisesti silloin, kun ratkaistavana on ollut myös 

tosiasiakysymyksiä. Suullinen menettely on liitetty erityisesti todistelun uskottavuuden arviointiin, mutta 

EIT on viime aikoina korostanut suullisuuden rikastavan ratkaistavina olevista kysymyksistä käytävää 

keskustelua myös silloin, kun kyse on vain oikeudellisista kysymyksistä. Toisaalta myös kirjallinen 

menettely on saatettu poikkeuksellisesti sallia tietyissä erityistilanteissa jopa ainoana menettelymuotona. 

EIS:ssa tai EIT:n oikeuskäytännössä suullisuutta korostetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin olennaisena osana, 

mutta suullisuudella ei ole itsetarkoituksellista merkitystä, vaan se saa arvonsa muiden päämäärien edistäjänä, joista yksi 

on tuomioistuimen mahdollisuus arvioida suullisen todistelun uskottavuutta ja asianosaisten oikeus todistelun 

riitauttamiseen ja todistelun luotettavuuden testaamiseen vastakuulustelemalla todistajia ja muita henkilöitä, joita kuullaan 

todistelutarkoituksessa. 
 

EIT on oikeuskäytännössään suhtautunut tietyissä tapauksissa suopeasti kirjalliseen menettelyyn 

muutoksenhakuvaiheessa, mikäli alioikeusmenettely jo on täyttänyt suullisuuden vaatimukset. Tällöin kysymys on siitä, 

tarvitaanko kahta suullista menettelyvaihetta peräkkäin vai voiko muutoksenhakuinstanssi ratkaista esimerkiksi 

oikeuskysymyksen tai asian, jossa todistelu on yksinomaan kirjallista, myös kirjallisessa menettelyssä. Sen sijaan, milloin 

muutoksenhaku koskee suullisen todistelun uudelleen arviointia, menettelyn on täytettävä suullisuuden 

vaatimukset myös muutoksenhakuvaiheessa. 
 

EIT:n kanta ilmenee muun muassa tapauksesta Destrehem v. Ranska (18.05.2004). Tapauksessa oli kysymys siitä, olisiko 

syytteet hyväksyneen ylioikeuden tullut kuulla uudelleen valittajan nimeämiä todistajia, joita jo oli kuultu syytteet 

hylänneessä alioikeudessa. 
 

EIT totesi, että periaatteessa kansallisten tuomioistuinten asiana oli arvioida niille esitettyä näyttöä ja sitä, oliko 

todistelu, jota syytetty halusi esittää, relevanttia. EIS 6 3d-kohta jätti kansallisille tuomioistuimille vallan harkita 

tarjotun todistelun hyödyllisyyttä eikä edellyttänyt kaikkien syytetyn nimeämien todistajien kuulemista. Ilmaisu 

"samoin edellytyksin" osoitti, että ko. kohta tarkoitti lähinnä osapuolten tasa-arvon vaatimusta tuolta osin. 

Osapuolten tasa-arvon käsite ei kuitenkaan tyhjentynyt (3 d) kohdassa mainittuun sääntöön. EIT:n tehtävänä oli 

tutkia, oliko oikeudenkäynti kokonaisuutena tarkasteltuna ollut oikeudenmukaista, kuten 1 kappale edellytti. Jos 

siten oli olemassa poikkeuksellisia asianhaaroja, EIT saattoi katsoa, että todistajan kuulematta jättäminen oli EIS 



 

6 artiklan kanssa yhteen sopimatonta. EIT pani merkille, että syytteet oli alioikeudessa hylätty useiden todistajien 

kuulemisen jälkeen. Tuomitessaan valittajan ylioikeudella ei ollut ollut mitään uusia tietoja, vaan valittajan 

suullisia lausumia lukuun ottamatta oikeus oli perustanut tuomionsa yksinomaan jutun asiakirjoihin. Siten tuomio 

oli julistettu pääasiassa ensiasteessa annettujen kertomusten perusteella. Ylioikeus oli analysoinut valittajan 

todistajien kertomuksia yksinomaan alioikeuden pöytäkirjojen, asianosaisten kirjelmien ja tuomion perustelujen 

nojalla. Todettuaan olennaisen ristiriidan kertomuksissa ylioikeus oli katsonut, että ne eivät olleet uskottavia eikä 

valittajan nimeämien todistajien kertomuksilla ollut voitu kyseenalaistaa poliisin lausumia, jotka ylioikeuden 

mielestä olivat totuudenmukaista ja vilpittömiä. Siten ylioikeus oh harkinnut uudelleen todistajien lausumia heitä 

kuulematta. 
 

Valittajan syyllisyys oli ylioikeudessa perustettu samoihin kertomuksiin, joita alioikeus oli pitänyt riittävinä 

syytteiden hylkäämisen kannalta. Näissä oloissa syytetyn oikeuksia oli loukattu merkittävästi, kun ylioikeus ei 

ollut valittajan vaatimuksesta huolimatta kuullut kyseisiä todistajia. Näin oli laita, varsinkin kun ylioikeus oli 

määrännyt valittajalle seuraamuksen, jota se itse oli pitänyt ankarana. EIS 6 artiklan 1 kappaletta ja 3 d-kohtaa oli 

rikottu. 
 

Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus edellyttää lähtökohtaisesti paitsi menettelyn suullisuutta myös sen välittömyyttä. 

Sekä suullisuuden että välittömyyden merkitys menettelyn oikeudenmukaisuudelle korostuvat todistelumenettelyn osalta. 

Tämä käy ilmi esimerkiksi kahdesta Suomea koskeneesta EIT:n ratkaisusta. 
 

Tapauksessa P.K. v. Suomi (9.7.2002) oli kysymys siitä, rikottiinko oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

vaatimuksia rikosasiassa, kun puheenjohtaja vaihtui lykkäysten välillä eikä aiemmin kuultua tärkeää todistajaa 

kuultu uudelleen ennen tuomion antamista. 
 

EIT totesi, että kaikki näyttö täytyi normaalisti esittää julkisessa käsittelyssä syytetyn läsnä ollessa 

kontradiktorista menettelyä silmälläpitäen. EIS 6 artiklan 1 kappale ja 3 d-kohta edellyttivät, että vastaajalle 

annettiin riittävä ja asianmukainen tilaisuus riitauttaa häntä vastaan kuultu todistaja ja tehdä tälle kysymyksiä joko 

tämän antaessa kertomustaan tai oikeudenkäynnin myöhemmässä vaiheessa. EIT:n mielestä oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin rikosasiassa kuului olennaisesti myös se, että syytetyllä oli tilaisuus olla vastakkain todistajan 

kanssa asiasta päättävän tuomarin läsnä ollessa. Sellainen välittömyysperiaate oli tärkeä tae rikosasiassa, jossa 

oikeuden havainnoilla todistajan käyttäytymisestä ja luotettavuudesta saattoi olla merkittäviä seurauksia 

syytetylle. Siten normaalisti oikeuden kokoonpanon muuttumisen tärkeän todistajan kuulemisen jälkeen tuli 

johtaa todistajan uudelleen kuulemiseen. Kuitenkin tapauksen erityisissä oloissa EIT katsoi, ettei tuo puute 

yksinään perustanut EIS 6 artiklan rikkomusta. 

Myös tapauksessa Pitkänen v. Suomi (9.3.2004) oli kysymys oikeudenmukaisesta oikeudenkäyntimenettelystä 

muun muassa siitä syystä, että kaikissa riita-asiassa pidetyissä istunnoissa oli eri puheenjohtaja. Puheenjohtajan 



 

vaihtumisen osalta EIT viittasi P.K. v. Suomi -tapaukseen toistaen siinä esittämänsä lähtökohdat suullisen ja 

välittömän käsittelyn merkityksestä ja mahdollisuuksista poiketa niistä. Tapauksessa vallinneissa erityisissä 

oloissa se seikka, että istuntojen nauhoitukset ja pöytäkirjat olivat olleet eri puheenjohtajien saatavilla, korvasi 

EIT:n mielestä riittävästi välittömyyden puutteen. EIT katsoi siten, ettei EIS 6 artiklaa ollut rikottu. 
 

Suullisuuden ja välittömyyden vaatimukset koskevat siis myös muutoksenhakua sikäli kuin ei ole kyse vain juridisen 

puolen ratkaisemisesta. Tätä vaatimusta on kuitenkin pyritty lieventämään hyväksymällä erityisistä syistä myös kirjallinen 

menettely. Tällöin on otettu huomioon ao. maan muutoksenhakujärjestelmä ja sen tarjoamat oikeusturvatakeet 

kokonaisuutena. Myös jutun tosiasiapuolen selviämisellä ilman suullista käsittelyä lienee merkitystä. Samoin jutun 

merkitys muutosta hakeneelle asianosaiselle vaikuttaa suullisen käsittelyn tarpeellisuuteen. Suullisuudella ja 

välittömyydellä edistetään asianosaisten mahdollisuuksia testata todistajan luotettavuutta ja riitauttaa todiste suullisin 

kysymyksin asian ratkaisevan tuomarin läsnä ollessa. Mikäli riitauttamismahdollisuus on toteutettu muulla tavoin eikä 

menettely ole vaarantanut oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta kokonaisuutena, EIT on sallinut yksittäistapauksissa 

vallinneissa erityisolosuhteissa poikettavan suullisuuden ja välittömyyden vaatimuksista. EIT on sallinut kirjallisen 

menettelyn myös ns. rajoitetussa menettelyssä, kuten valituslupaa koskevassa harkinnassa. 
 
 
Suullisuus Ja välittömyys perusoikeutena 
 

Perusoikeutena suullisuus on toistaiseksi turvattu yhteneväisesti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämällä 

tavalla. Perusoikeussuojahan on minimisisällöltään ihmisoikeussopimusten edellyttämää suojaa vastaava, mutta 

mahdollistaa lisäksi kansallisella tasolla näitä pidemmälle menevän tulkinnan ja paremmat oikeusturvan takeet. 

Kansallisia perustuslain mukanaan tuomia erityispiirteitä ei suullisuuden osalta ole toistaiseksi ollut nähtävissä. Näin ollen 

edellä suullisuudesta ja välittömyydestä lausuttu pitää paikkansa myös perustuslain osalta. 
 
 

Suullisuutta ja välittömyyttä koskeva yhteenveto 

EIT:n oikeuskäytännön mukaan suullinen ja välitön oikeudenkäynti myös muutoksenhakuasteessa on tarpeen silloin, kun 

asia koskee suullisen todistelun luotettavuuden arviointia. Sen sijaan, milloin tosiasioista ei ole riitaa tai 

muutoksenhakuaste ei ratkaise näyttökysymystä, suullisesta menettelystä on ollut monesti mahdollista poiketa. EIT on 

sallinut kirjallisen menettelyn myös rajoitetussa menettelyssä eli esim. silloin, kun päätetään valitusluvan myöntämisestä. 

Sen sijaan kirjallisessa menettelyssä ei ole lupa harkita suullisen todistelun uskottavuutta sen paremmin muutoksenhaku- 

kuin alioikeusvaiheessakaan. 
 

Nyt käsiteltävänä ehdotuksessa on kyse siitä, että tällaisessa rajoitetussa, kirjalliseksi ehdotetussa menettelyssä päätetään, 

voidaanko alioikeuden näytön harkintaan luottaa siinä määrin, ettei valitusta ole tarpeen ottaa tämän vuoksi täystutkintaan. 

Ehdotus on ihmisoikeuksien mukainen, mikäli ehdotus voidaan ymmärtää ikään kuin valituslupaharkinnaksi, jossa 

päätetään, ylittyykö valituslupakynnys eli onko alioikeudessa vastaanotettu todisteluja sen merkitys kyetty riitauttamaan 



 

sillä tavoin onnistuneesti, että kynnys muutoksenhaulle ylittyy. Tässä rajoitetussa, kirjallisessa menettelyssä ei sen sijaan 

saa millään tavalla arvioida sitä, onko alioikeudessa vastaanotettu todistelu uskottavaa, vai ei ja, mikä sen merkitys asiassa 

on. Arviointi rajoitetussa menettelyssä on sallittua ainoastaan siltä osin kuin siinä harkitaan todistelun riitauttamisen 

onnistuneisuutta ja siis sitä, onko valittaja kyennyt horjuttamaan luottamusperiaatetta objektiivisesti arvioiden riittävästi. 
 

Mikäli vaatimus koskee sitä, että esimerkiksi samaa todistajaa halutaan kuulla yhä uudelleen ja uudelleen ilman, että 

valituksessa kyetään osoittamaan perustetta kuulemisen tuottamalle lisäarvolle, vaatimukseen ei tarvitse ElT:n mukaan 

suostua, vaan ratkaisu voidaan antaa kirjallisessa menettelyssä. Tällöin ei luonnollisestikaan voida arvioida todisteen 

merkitystä toisin kuin mitä alioikeus on tehnyt. 
 

Ero riittävän riitauttamiskynnyksen havaitsemiselle ja todisteen uskottavuuden arvioinnin välillä on kuin veteen piirretty 

viiva. Ehdotetun menettelysäännöksen omaksuminen edellyttääkin onnistuakseen sen tiukkaa soveltamista ja soveltamisen 

valvontaa, jotta ei kävisi niin, että kirjallisessa riitauttamiskynnyksen arvioinnissa tosiasiallisesti arvioidaankin suullista 

menettelyä edellyttävää todistelun uskottavuutta. 
 

Hallituksen esitystä 91/2002 vp koskeneen lakivaliokunnan kannanoton ja voimassa olevaa OK 26 luvun 2 §:ää koskevan 

KKO:n oikeuskäytännön tarkoitus on ollut pitää huolta siitä, että todistelun uskottavuuden arviointia ei pääse tapahtumaan 

kirjallisessa menettelyssä. Tämä rajanvetoja huoli on ajankohtainen ehdotetun oikeudenkäymiskaaren muutoksen 

jälkeenkin, joskin lainsäätäjän tarkoitus ja rajoitetun menettelyn suhde suulliseen pääkäsittelyyn OK 26 luvun 15 §:n 

nojalla on ehdotuksessa tuotu selkeästi esille. Näin ollen uudistuksen tarkoitus ei liene epäselvä. Käytännön 

ongelmallisuus piileekin siinä, soveltavatko tuomioistuimet ehdotettua säännöstä niin kurinalaisesti kuin lainsäätäjä 

tarkoittaa, mikäli sanamuoto jättää tilaa tulkinnoille. 
 

Ongelmallista on myös, voidaanko todistelun uskottavuuden arviointi aina erottaa riittävästi luottamusperiaatteen 

horjuttamisesta erilliseksi kysymykseksi, vai kietoutuvatko nämä kaksi asiaa väistämättä ainakin monissa käytännön 

tilanteissa sillä tavoin toisiinsa, että luottamusperiaatteen riitauttamiskynnyksen ylittymisestä päättäminen pitää samalla 

sisällään myös todistelun uskottavuuden arviointia? Nähdäkseni tällainen vaara on olemassa, jolloin hallituksen esityksen 

mukaisen ehdotuksen toteuttaminen saattaa tuoda tullessaan sen, että arviointi suoritetaan yksittäistapauksissa väärässä 

menettelyssä syyllistyen siten EIS:n loukkauksiin soveltamistilanteissa, vaikka lainsäädäntö sinällään ei olekaan EIS:n 

vastainen. Sinällään lienee esityksen perusteella selvää, että todistelun uskottavuuden arviointi seulontamenettelyssä on 

kiellettyä, vaikka tämä ei suoraan käykään ilmi ehdotetun OK 26 luvun 2 §:n sanamuodosta. Mutkan kautta ajatus kyllä 

tulee ilmi, sillä viitataanhan 1-kohdassa pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuuteen, jolle sisältö taas löytyy 15 §:stä. 

Parempi vaihtoehto on, että vaatimus kirjoitetaan suoraan näkyviin 2 §:ään esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

"käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan todistelun uskottavuutta arvioimatta luottaa; 2) käräjäoikeuden 

ratkaisu..." 
 
 



 
Muutoksenhaku ihmisoikeutena 
 

EIS 6 artiklassa ei sinänsä edellytetä muutoksenhakumahdollisuuden järjestämistä, mutta mikäli sopimusvaltion 

kansallisessa lainsäädännössä tällainen mahdollisuus on säädetty, myös muutoksenhakuoikeudenkäynnin on täytettävä 

oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Oikeudenmukainen muutoksenhakuvaihe voi kuitenkin osittain koostua erilaisista 

osatekijöistä kuin oikeudenmukainen alioikeusvaihe. Tärkeintä on prosessin oikeudenmukaisuus kokonaisuutena 

arvioiden. 
 

Sen sijaan YK:n KP-spimuksen 14 artiklan 5 kappaleen mukaan jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus saada 

syyllisyyskysymys ja tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa lain mukaisesti. 
 

Lisäksi EIS:n 7. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa pidetään lähtökohtana muutoksenhakuoikeuden olemassaoloa rikosasiasta 

tuomitulle. Sopimusvaltiolle annetaan samalla melko laajat valtuudet säätää tämän muutoksenhaun toteuttamistavasta 

kansallisella lailla. 
 

Vielä on muistettava ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, jossa tunnustetaan jokaiselle lapselle 

eli alle 18-vuotiaalle oikeus saada häntä vastaan langetettu rikostuomio tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. 
 
 
Muutoksenhakuoikeus perusoikeutena 
 

PL 21 §:n 2 momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta 

samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Mainitun 2 momentin on 

katsottu velvoittavan ensisijaisesti lainsäätäjää. Muutoksenhakuoikeuden turvaaminen on perustuslaissa näin ohen asetettu 

nimenomaan lainsäätäjän tehtäväksi ja velvollisuudeksi. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tällaisia lainsäätäjälle 

positiivisia toimintavelvoitteita asettavia säännöksiä velvoittavuudeltaan astetta tiukempina kuin joissakin muissa 

perusoikeussäännöksissä mainitut lakiviittaukset ovat (PeVM 25/1994 vp, s. 6). Lainsäätäjä ja viranomaiset on tämän 

lisäksi velvoitettu PL 22 §:ssä turvaamaan perusoikeuksien toteutuminen, mikä tarkoittaa loimmaltakin taholta aktiivista 

toimintaa tehtävän hoitamiseksi. 
 

Myös PL 21.2:ssa mainittuihin oikeuksiin voidaan esitöiden mukaan säätää lailla vähäisiä poikkeuksia. PL 21 §:stä tai sen 

esitöistä ei ilmene, minkälaisissa asioissa ja millä tavalla muutoksenhakuoikeus on lainsäädännössä turvattava. 
 

Vuonna 2003 toteutetulla seulontamenettelyllä muutoksenhakumenettelyä muutettiin kaventamalla muutoksenhakijan 

mahdollisuutta saattaa alioikeuden ratkaisu aina hovioikeuden täystutkintaan. Tuolloin HE:ssä korostettiin, että esitys ei 

sisällä mitään rajoituksia muutoksen hakemiseen tai asian tutkittavaksi saamiseen hovioikeudessa. Uudistus ei esityksen 

mukaan merkinnyt muutoksenhakuoikeuden rajoitusta, vaan hovioikeuden käsittelyjärjestyksen eriyttämistä asioiden 



 

laadun mukaan oikeudenmukaisesti. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan (PeVM 35/2002 vp) esityksen täyttävän 

perustuslain vaatimukset. 

Tätä aikaisemmasta muutoksenhakuoikeuteen liittyneestä hallituksen esityksestä (HE 33/1997 vp) perustuslakivaliokunta 

lausui aikanaan, että muutoksenhakulupajärjestelmän noudattaminen jo hovioikeusasteessa ei valiokunnan käsityksen 

mukaan sovi aivan vaikeuksitta suomalaiseen oikeusperinteeseen. Perustuslakivaliokunta huomautti myös, että korkein 

oikeus on ylin oikeusaste, mikä asema ei olisi selvä, jos hovioikeudet saattaisivat valikoida käsiteltäväksi otettavia asioita. 

Samassa yhteydessä perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi, että silloisen HM 16 §:n 2 momentin mukainen oikeus 

muutoksenhakuun tulee riittävästi turvatuksi, jos hovioikeus antaa aina asiaratkaisun sen käsiteltäväksi saatetuissa 

asioissa, vaikka muutoksenhakulupaa ei myönnettäisikään. Tällaisella menettelyn keventämisellä katsottiin olevan 

hyväksyttävä päämäärä oikeudenkäyntien jouduttamiseksi ja siten toisen perusoikeuden toteuttamiseksi. Sen sijaan 

p e r u s t u s l a k i v a l i o k u n t a  e i  p i t ä n y t  o n n i s t u n e e n a  m e n e t e l m ä n  k u t s u m i s t a  

muutoksenhakulupajärjestelmäksi. (PeVL 9/1997 vp). 
 

Hallituksen esitystä 91/2002 vp koskevassa perustuslakivaliokunnalle antamassani lausunnossa suhtauduin epäilevästi 

esityksessä esitettyjen tavoitteiden tosiasialliseen toimivuuteen peläten esityksen toteutumisen saattavan johtaa 

tosiasiallisesti muutoksenhakuoikeuden kaventumiseen. Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen 87/2005 vp 

lainvalmistelumateriaalin ja seulontamenettelyä koskevan oikeuskäytännön perustella epäilys on osoittautunut 

aiheelliseksi ja OK 26 luvun 2 §:äan esitetäänkin lisättäväksi asianosaisten oikeusturvaa korostava 3-kohta. Tältä osin HE 

87/2005 vp täyttääkin perus- ja ihmisoikeuksien vaatimukset voimassa olevaa lainsäädäntöä paremmin. 
 

Mikäli edellä esittämäni epäilykset luotettavuusarvioinnin onnistumisesta soveltamisvaiheessa osoittautuvat aiheellisiksi, 

saattaa esityksen toteuttaminen kuitenkin johtaa tosiasiallisesti muutoksenhakuoikeuden kaventumiseen nykyisestä 

tilanteissa, joissa muutoksenhaku koskee näyttökysymystä. 
 
 
Muutoksenhakuoikeutta koskeva yhteenveto 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetun muutoksen toteuttaminen merkitsee, että nykyistä oikeuskäytännössä omaksuttua 

seulontaa koskevaa tulkintaa muutetaan. Tämän seurauksena muutoksenhakumahdollisuus näyttökysymyksissä kaventuu 

nykyisestä siinä mielessä, että näyttökysymyksiä koskevia valituksia ei enää ehdotuksen toteuttamisen jälkeen olisi aina 

mahdollista saada hovioikeuden täystutkintaan. Sinänsä muutoksenhakumahdollisuus näyttökysymyksissäkin säilyisi, 

koska valittaminen niistä olisi luonnollisesti edelleen aina mahdollista. 
 

Ehdotetun OK 26 luvun 2 §:n suhde PL 21 §:ään muodostuukin siitä, missä laajuudessa katsotaan PL 21 §:n 2 momentissa 

turvatun oikeuden muutoksenhakuun toteutuvan. 2 momentissahan säädetään lainsäätäjän velvollisuudeksi turvata oikeus 

hakea muutosta lailla. Tämä vaatimus sinällään toteutuu esityksen mahdollisen toteuttamisen jälkeenkin. Kyse onkin 

muutoksenhakuoikeuden sisällöstä. Ehdotettu muutos täyttää ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa vaaditun 



 

muutoksenhakuoikeutta koskevan minimitason, mutta saattaa merkitä muutoksenhakumahdollisuuden kaventumista 

tosiasiallisella tasolla nykyiseen verrattuna. 
 
 

Esityksen perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisuus kokonaisuutena arvioiden 
 

Olen esittänyt ehdotukseen liittyviä dubioita kiinnittäen huomiota lain soveltamisvaiheeseen liittyviin vaaroihin. 

Ehdotuksen kuriton soveltaminen voi johtaa tulkintoihin, jotka eivät vastaa ihmis-ja perusoikeuksien vaatimuksia. 

Hallituksen esityksen tarkoitus ja sanamuoto eivät kuitenkaan sellaisinaan loukkaa Suomen voimassaolevia perus- tai 

ihmisoikeuksia ja laki voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Turussa, 26.9.2005. Kunnioittavasti 
 

Laura Ervo, OTT, VT, Oikeustieteen yliopistonlehtori (mvs.), Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Vaasan 

koulutusyksikkö 



 

Mikko Könkkölä 
20.10.2005 
 
Hallituksen esitys 87/2005 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 

1. Tiedossa on, että hovioikeudet suhtautuvat eri tavoin esillä olevaan esitykseen 
seulontamenettelyn laajentamisesta. Vaasan hovioikeudella on ilmeisesti ainoana hovioikeutena 
ehdotuksesta kriittinen käsitys, kun muut hovioikeudet kannattavat esitystä enemmän tai vähemmän 
ponnekkaasti. 

2. HE perustuu selvitysmies Huopaniemen mietintöön, josta myös Vaasan hovioikeus antoi 
lausunnon (17.3.2005). Lausunnossaan hovioikeus totesi mm, 

 

- että voimassa olevien seulontasäännösten merkitys on jäänyt käytännössä vähäiseksi; 
seulontaa voidaan käyttää vain kirjallisessa menettelyssä ratkaistavissa asioissa ja niissäkin 
seulonnalla saavutetaan vain vähäistä ajan- ja kustannusten säästöä 

- tällaisena seulontajärjesteimä ei missään suhteessa vastaa niitä tavoitteitax jotka olivat 
lainsäädäntöhankkeen lähtökohtana; seulontajärjesteimä johti hovioikeuksissa myös 
huomattavan suuriin tulkintaeroihin - joita on jouduttu korkeimman oikeuden ratkaisuilla 
poistamaan 

 
Hovioikeus piti lainsäädäntöhankkeen tavoitetta - hovioikeusresurssien oikeaa kohdentamista - 
sinänsä hyväksyttävänä mutta tapaa, jolla tähän pyritään "suoraan sanoen arveluttavana". Hovioikeus 
korosti lausunnossaan että 

 
- hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten tulisi muodostaa johdonmukainen ja selkeä 
kokonaisuus, jossa seulontasäännöksen suhde muihin menettelysäännöksiin (erit. OK 25 luku 
14 ja 15 §) ei jää tulkinnanvaraiseksi; muutoin on vaarana, että kaavailtu järjestelmä johtaa 
voimassa olevan järjestelmän tapaan oikeusturvan kannalta kyseenalaisiin tulkintaeroihin ja 
pahimmassa tapauksessa siihen, että järjestelmä on tavoitteisiinsa nähden toteuttamiskelvoton 

 
Hovioikeus totesi lisäksi, että 

- mietinnössä on erityisesti korostettu luottamusperiaatetta mutta että tämä samoin kuin muut 
seulonnan edellytykset jäävät erittäin epämääräiseksi 

- asian valmistelua leimaa "yletön, jopa paniikinomainen kiire ja puutteellinen valmistelu, vaikka 
muutoshankkeessa on kysymys keskeisimmistä hovioikeusmenettelyä koskevista 
säännöksistä" 

- ei ole suotavaa, että havaittuja ongelmia pyritään korjaamaan sellaisella 
"hätiköidyllä ja tempoilevalla" lainsäädäntömenettelyllä, johon hovioikeusmenettelyn 
osalta on viime vuosina jouduttu sopeutumaan. 

 
 

3. Vaasan hovioikeudella on muita hovioikeuksia pitempi kokemus pääkäsittelyjen järjestämisestä. 
Pääkäsittelyjä ryhdyttiin toimittamaan Vaasan hovioikeudessa "vapaaehtoisesti" jo ennen uuden 
hovioikeusmenettelyä koskevan lainsäädännön 

 



 
voimaantuloa. Alusta alkaen pääkäsittelyjä myös matkakäräjinä etäämpänä sijaitsevilla paikkakunnilla. 
Pitkäaikaisen kehittämisen ja sidosryhmien (erit. syyttäjät ja asianajajat) perehdyttämistyön sekä 
työmenetelmien uudistamisen (erityisesti hovioikeuden jäsenten aktiivisen valmistelutyön) ansiosta 
pääkäsittelyt ovat tulleet vakiintuneeksi osaksi hovioikeustyön arkipäivää. Pääkäsittelyn järjestäminen sujuu 
yleisesti ottaen hyvin ja pääkäsittelyt koetaan henkilöstön keskuudessa tärkeiksi, vaikka osaa niistä 
pidetään muutoksenhaun toivottomuuden kannalta "turhina". Toisaalta kymmenen vuoden kokemus on 
osoittanut, että usein etukäteen pelkästään asiakirjojen perusteella "turhaksi" etukäteen mielletty 
pääkäsittely on voinut tuoda asian jopa kokonaan uuteen valoon. 
 
Seulontamenettelyn tultua käyttöön Vaasan hovioikeus sovelsi uutta lakia siten, että seulonta ei ole 
mahdollinen ns. pääkäsittelyjutuissa, minkä kannan korkein oikeus sittemmin vahvisti. 
 
On syytä todeta, että Vaasan hovioikeudessa toimitetaan suhteellisesti enemmän pääkäsittelyjä kuin 
missään muussa hovioikeudessa. Esimerkiksi vuonna 2004 pääkäsittelyjen osuus oli 26,3 %, (vrt. esim. Itä-
Suomen HO 19,6 ja Helsingin HO 17,1 %). Merkille pantavaa on, että yli puolet kaikista pääkäsittelyistä 
pidetään pitkien etäisyyksien päässä matkakäräjinä, Jyväskylässä, Porissa ja vielä jonkin aikaa myös 
Raahessa. 
 
Kaikesta tästä huolimatta hovioikeuden toiminta on ollut varsin tuloksekasta. Käsittelyajat eivät poikkea 
epäedukseen muista hovioikeuksista ja ratkaistujen asioiden määrää jäsentä kohden osoittava suhdeluku 
on erityisen hyvä. 

4.  Tässä tilanteessa pikaisesti valmistellun uuden hovioikeusmenettelyn käyttöönotto vain runsaan kahden 
vuoden kuluttua edellisen uudistuksen voimaantulosta koetaan hovioikeudessa raskaaksi ja voimavaroja 
kuluttavaksi, kun nykyisenkin sääntelyn kanssa tullaan varsin hyvin toimeen. Sinänsä uusi sisällöltään väljä 
lakiehdotus sallisi nykyisen "pääkäsittelymyönteisen" toimintamallin jatkamisen mutta tällöin vaarana on 
se, että soveltamiskäytäntö eri hovioikeuksissa tässä keskeisessä hovioikeusmenettelyä koskevassa 
asiassa tulee eriytymään eri puolilla maata, mikä on sekä periaatteellisesti että myös käytännön kannalta 
ongelmallista . Kokonaan poissuljettu ei ole sekään vaara, että pääkäsittelymyönteisiin hovioikeuksiin tulee 
kohdistumaan menettelytapojen valintaan kohdistuvia resurssipaineita. 

5. Hovioikeuden lausunnossa selvitysmiehen mietintöön kohdistuva kritiikki voidaan uudistaa koskemaan 
myös po. hallituksen esitystä eräistä esitykseen tehdyistä tarkistuksista huolimatta. Tiivistetysti voidaan 
todeta seuraava: 
 

- selkeä lähtökohta on, että suullisen todistelun uskottavuutta ei voida luotettavasti arvioida kirjallisen 
aineiston perusteella 

- siten oikeusturvasyistä seulontamenettelyn laajentaminen ns. pääkäsittelyasioihin (tai sitä 
tavoitteiltaan vastaavan valituslupajärjestelmän käyttöönotto) on tehtävä varovaisesti ja huolellisesti 
harkittujen ja tarkkarajaisten kriteerien perusteella 

- sisällöltään väljän ja tulkinnanvaraisen lakiehdotuksen ohjausvaikutus jää käytännössä hyvin 
vähäiseksi ja mahdollistaa ratkaisijasta riippuen hyvin erilaisen soveltamiskäytännön 

- lakiehdotuksessa keskeinen prosessuaalinen uuskäsite, "luottamusperiaate", jää epämääräiseksi 
- suhde pääkäsittelyjen toimittamisvelvollisuutta koskeviin, muuttamatta jääviin OK 26 luvun 14 ja 15 §:iin 
jää ainakin jossakin määrin avoimeksi ja on omiaan aiheuttamaan soveltamiskäytännössä ongelmia 

- on vaarana, että uuden soveltamiskäytännön linjaaminen jää - jälleen kerran -korkeimman oikeuden 
ratkaisukäytännön varaan 
 
 



 
6. Lopuksi haluan korostaa sitä, että edustamani hovioikeus pitää sinänsä tärkeänä hovioikeusmenettelyn 
kehittämistä siten, että hovioikeusresurssien käyttö on mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja 
sopusoinnussa eri oikeusasteiden tehtäväjaon kanssa. Ymmärrän myös, että esimerkiksi suuren 
juttumäärän kanssa työskentelevä Helsingin hovioikeus haluaisi tehtävästään selvitäkseen saada helpotusta 
erityisesti sitä kuormittaviin pääkäsittelyihin. Valitettavasti minun on kuitenkin on todettava, että esillä oleva 
ehdotus ei ratkaise ongelmaa kestävällä tavalla. 
HELSINGIN HOVIOIKEUS 

 

18.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Asia: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 87/2005 vp) 
 
 
 
 

Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä on kysymys ns. seulontasäännöksen muuttamisesta. Säännöksen muuttaminen tuli 
ajankohtaiseksi loppusyksyllä vuonna 2004 korkeimman oikeuden annettua hallituksen esityksessä mainitun 
ennakkoratkaisun KKO 2004:116 sekä sen jälkeen muita samansuuntaisia ratkaisuja. Käytännössä nämä ratkaisut 
ovat johtaneet siihen, että hovioikeudessa on järjestettävä pääkäsittely aina kun alioikeuden ratkaisussa selostettu 
tapahtumainkulku asiaan vaikuttavilta osin on kiistetty riippumatta siitä, miten kiistäminen on perusteltuja miten 
käräjäoikeuden ratkaisun uskottavuutta on horjutettu. Ratkaisuista ei sen sijaan ole pääteltävissä, että 
käräjäoikeuden ratkaisut olisivat olleet vääriä tai että hovioikeuden olisi tullut niitä muuttaa. Kysymys on ollut siitä, 
onko seulontamenettelyn käyttäminen ollut mahdollista vaiko ei. Uusintakäsittelyissä valituksenalaiset ratkaisut 
eivät tiettävästi olekaan muuttuneet. 
 
 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen seulontamenettelyssä 
 

Nyt voimassa olevaa seulontasäännöstä säädettäessä perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään (PeVL 35/1001 
vp), että tuolloin ehdotettu sääntely täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvat 
vähimmäisvaatimukset. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin korostanut, että lakia sovellettaessa on huolehdittava 
siitä, ettei yksittäistapauksessa oikeutta suulliseen käsittelyyn loukata. 
Perustuslakivaliokunnan mainitussa mietinnössä esittämän johdosta lakivaliokunta on lausunnossaan (LaVM 
27/2002 vp) ehdottanut seulontasäännöksen muotoilemista silloin ehdotettua täsmällisemmin. Lakivaliokunta on 
lausunnossaan todennut muun muassa seuraavaa: "(S)eulontamenettelyssä arvioidaan kirjallisen 



 
oikeudenkäyntiaineiston perusteella se, onko käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuutta syytä epäillä. Mikäli 
epäilyä ei ole, käräjäoikeuden näytön arviointiin voidaan luottaa ja jättää asia käräjäoikeuden ratkaisun varaan 
(ns.luot-tamusperiaate). Jos sen sijaan valittaja pystyy horjuttamaan luottamusta käräjäoikeuden näytön arviointiin 
tai jos siihen ei voida riittävällä varmuudella ottaa kantaa, asia siirtyy täystutkintaan. Tällöin suullisen todistelun 
uskottavuutta koskevassa asiassa on järjestettävä pääkäsittely, jossa tarpeellinen todistelu on otettava uudelleen 
vastaan." 
 
Helsingin hovioikeudessa seulontasäännöstä on pyritty ennen korkeimman oikeuden edellä mainittua 
ennakkopäätöstä soveltamaan lakivaliokunnan esittämällä tavalla. Hovioikeudessa on siis katsottu, että seulonta oli 
mahdollista myös siinä tapauksessa, että käräjäoikeudessa esitetty näyttö sinänsä oli riitautettu, mutta valittaja 
hovioikeuden mielestä ei tosiasiassa ollut pystynyt esittämillään perusteilla horjuttamaan luottamusta 
käräjäoikeuden asianmukaisella ja riittävällä tavalla suorittamaan näytön arviointiin. Hovioikeuden käsityksen 
mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset ovat toteutuneet seulontamenettelyssä. 
 
Hallituksen nyt käsiteltävässä esityksessä seulontasäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi vastaamaan paremmin 
lakivaliokunnan seulontamenettelyä säädettäessä ilmaisemaa tarkoitusta. Hovioikeuden mielestä ehdotus on 
kannatettava ja säännös muutoksen jälkeenkin täyttäisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamat vaatimukset. 
 
 
 

Seulontasäännöstön käytännön merkitys 
 

Vuonna 2004 hovioikeuksien ratkaisuista annettiin seulontamenettelyssä 21,5 prosenttia. 
Seulontaprosentit jakautuivat eri hovioikeuksien välillä seuraavasti: 
 
Turun hovioikeus 18,0 % 
Vaasan hovioikeus 22,3 % 
Itä-Suomen hovioikeus 26,5 % 
Helsingin hovioikeus 20,7 % 
Kouvolan hovioikeus 23,0 % 
Rovaniemen hovioikeus 24,9 % 
 
Korkeimman oikeuden seulontaa koskevan ennakkopäätöksen jälkeen seulottujen asioiden määrä on alentunut 
hovioikeuksissa. Ennakkopäätös on johtanut siihen, että pääkäsittelyjen määrä on Helsingin hovioikeudessa 
lisääntynyt. Kuluvana vuonna pääkäsittelyjä on 30.9. mennessä toimitettu kaikkiaan 711 asiassa kun vastaava luku 
vuonna 2004 oli 557. Viime vuonna pääkäsittely oli 30.9. mennessä toimitettu 15,4 %:ssa ratkaistuista asioista ja 
tänä vuonna 23,2 %:ssa. Pääkäsittelyihin on Helsingin hovioikeudessa käytetty yhteensä 3319 tuntia 30.9.2005 
mennessä ja vastaavana ajankohtana vuonna 2004 2305 tuntia. Pääkäsittelyihin käytetty aika on siis lisääntynyt 
kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 1000 tunnilla. Lisääntyneiden pääkäsittelyjen 
vaatimaa työaikaa arvioitaessa on huomattava, että jokaiseen pääkäsittelyyn osallistuu kolme tuomaria ja lähes 
poikkeuksetta myös esittelijä. Lisääntynyt kokonaistyötuntimäärä on siis noin 4000 tuntia, mikä vastaa 2,5 
henkilötyövuotta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta hovioikeuden kykyyn ratkaista asiat joutuisasti. 
Seulontamenettelyn eräänä tarkoituksena oli välttää niin sanotut tarpeettomat pääkäsittelyt. 
Oikeudenkäyntimenettelyä koskevista säännöksistä johtuu, että asianosainen voi lähes aina pyytäessään saada 
pääkäsittelyn hovioikeudessa. Näin asianosainen voi siis tosiasiassa olennaisesti vaikuttaa siihen, minkälaisessa 
menettelyssä hänen asiansa hovioikeudessa käsitellään ja samalla estää seulontamenettelyn käytön. Hovioikeuden 
työ kohdentuu tällöin osaksi asioihin, joissa käräjäoikeuden ratkaisun ja valituskirjelmän tarkastelun perustella 
näyttää selvältä, että valitus ei voi johtaa valittajan toivomaan lopputulokseen ja joissa käräjäoikeuden ratkaisua siis 
on pidettävä oikeana. Kun hovioikeudessa joudutaan järjestämään tällaisissakin asioissa runsaasti aikaa vaativia 
pääkäsittelyjä, on selvää, että kaikkien hovioikeudessa käsiteltävien asioiden kokonaiskäsittelyajan lyhentäminen 
on tosiasiassa mahdotonta. Näin tilanteesta joutuvat kärsimään ennen muuta ne valittajat, joilla on perusteltuja 
todellinen oikeussuojan tarve. 
 



 
Myös tuomioistuinlaitoksen henkilöstövoimavaroja ollaan vähentämässä valtionhallinnon säästötavoitteiden 
johdosta. Seulontasäännöstön muuttamatta jättäminen edellyttäisi ainakin Helsingin hovioikeudessa lisää 
henkilöstöä, mikä ei näytä mahdolliselta. Hovioikeuksista ollaan päinvastoin vähentämässä lakimiestyövoimaa. 
Toiminnan tai työmenetelmien kehittämisellä ei enää ole juurikaan mahdollisuuksia tehostaa hovioikeuksien työtä 
oikeusturvaa vaarantamatta. 
 
Hovioikeuden mielestä seulontasäännöstön muuttaminen sellaiseksi, että se vastaa Ialdvaliokunnan vuonna 2002 
antamassa lausunnossa esitettyjä tavoitteita, ei vaaranna oikeusturvaa, täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
vaatimukset ja nopeuttaa asioiden kokonaiskäsittelyaikaa. Hovioikeus pitää näistä syistä tärkeänä, että hallituksen 
esitys tulisi hyväksytyksi. Erityisesti Helsingin hovioikeuden kannalta seulontamenettelyn vastuuntuntoinen ja 
järkevä käyttö on avainasemassa ruuhkautumiskehityksen katkaisemista ajatellen. 
 
 
 
 

Presidentti Lauri Melander 

Hovioikeudenlaamanni Risto Uoti 



 

Itä-Suomen hovioikeus 17.5.2006 Eduskunnan 

perustuslakivaliokunnalle Muistio 

seulontamenettelystä 

Käsittely hovioikeudessa 

Hovioikeudessa asiat voidaan ratkaista joko esittelystä tai pääkäsittelyssä. Ratkaisun 
tekee kolme tuomaria. Mukana on useimmiten myös esittelijä. Esittelyssä ratkaisu 
tapahtuu pelkästään kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Pääkäsittely 
puolestaan on normaali suullisesti tapahtuva oikeudenistunto, jossa asianosaiset 
avustajineen sekä todistajat sekä muut kuultavat tulevat paikalle. 
 
Ongelma 
 

Pääkäsittelyissä muodostui ongelmaksi, että valittajat toivat pääkäsittelyihin juttuja, 
jotka jo käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen olivat näytöllisesti täysin selviä. Ilmeni, että 
hovioikeudet joutuivat toistamaan käräjäoikeudessa tapahtuneen oikeudenkäynnin 
täysin turhaan. Syynä asian tuomiseen hovioikeuden pääkäsittelyyn näytti usein 
olleen halu saada lykkäystä rangaistuksen täytäntöönpanoon. Vankilaan joutumista 
voi tehokkaasti lykätä valittamalla käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Joskus 
on arveltu syynä olleen avustajan halu saada palkkio toistamiseen 
hovioikeuskäsittelystä. 
 
Ratkaisu ongelmaan 
 
Ratkaisuksi ongelmaan kehitettiin seulontamenettely. Seulontamenettelyä 
hovioikeudessa koskevat oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 ja 2a §:t tulivat voimaan 
1.10.2003. 
 

Seulontamenettelyssä 2 §:n 1 momentin mukaan hovioikeus päättää ensin, otetaanko 
valitus enempään tutkintaan (seulontamenettely). Valituksen tutkimista ei jatketa, jos 
hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että: 
1) asiassa ei ole 15 §:n nojalla toimitettavaa pääkäsittelyä 
2) käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä noudatettu menettely ei ole virheellinen; eikä 
3) asianosaisen oikeusturva asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä edellytä 

valituksen käsittelyn jatkamista. 
 
Seulontamenettelyä säädettäessä eduskunnan tarkoituksena oli lakivaliokunnan 
mietinnön mukaan (La VM 27/2002 vp) sisällyttää myös 
pääkäsittelyasiat seulontamenettelyn piiriin aivan kuten myös hallitus oli esittänyt (HE 
9 1/2002 vp). 
 

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n mukaan hovioikeuden on toimitettava 
pääkäsittely sitä koskevasta vaatimuksesta riippumatta, jos asian ratkaiseminen riippuu 
käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun tai käräjäoikeuden katselmusta 
toimittaessaan tekemien havaintojen uskottavuudesta taikka hovioikeudessa 
vastaanotettavasta uudesta suullisesta todistelusta. Käräjäoikeudessa vastaanotettu 



 

todistelu on tällöin tarpeellisilta osiltaan otettava vastaan ja katselmus toimitettava 
uudelleen. 
 
Hovioikeuksien käsityksen mukaan kerrotun 15 § :n mukainen pääkäsittelyn 
toimittamisvelvollisuus ei voinut olla seulontamenettelyssä voimassa samanlaisena 
kuin ennen seulontamenettelyn säätämistä. Mainitun tulkinnan mukaan myös 
hovioikeuden pääkäsittelystä ratkaistavat valitusasiat, joiden ratkaiseminen 
käräjäoikeudessa oli riippunut suullisen todistelun tai katselmushavaintojen 
uskottavuudesta, saattoivat tulla seulotuiksi, jos käräjäoikeuden ratkaisun 
oikeellisuuteen voitiin luottaa. Tämän tulkinnan mukaisesti hovioikeudet seuloivat 
myös valituksia, jotka muuten olisi ratkaistu pääkäsittelyssä. Kirjallinen menettely on 
suullista tehokkaampi ja asiakasystävällisempi sen vuoksi, että siihen kuluu vähemmän 
aikaa ja voimavaroja eikä ihmisiä vaivata turhaan tulemaan hovioikeuteen. 
 
Uusi ongelma 
 
Korkein oikeus on muuttanut 16.11.2004 antamallaan ennakkoratkaisulla KKO 
2004:116 ja useilla myöhemmin antamillaan ratkaisuilla edellä kerrotun 
hovioikeuskäytännön. Korkeimman oikeuden mukaan sellaiset hovioikeudessa 
pääkäsittelystä ratkaistavat asiat, joissa on arvioitava suullisen todistelun uskottavuutta, 
eivät kuulu seulontamenettelyn piiriin. 
 
Korkeimman oikeuden kannanottojen jälkeen seulontamenettelyä on voitu 
hovioikeuksissa soveltaa ainoastaan esittelystä ratkaistavissa asioissa. Hovioikeuksilla 
ei siten ole oikeutta seuloa valitustajossa on riitautettu käräjäoikeuden näytön arviointi 
ja vaadittu pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa, vaikka olisi ilmeistä, että 
valituksen todellisena tarkoituksena on lykätä vankilaan joutumista. Valittaja pystyy 
hovioikeutta sitovasti päättämään menettelytavasta hovioikeudessa asian laadusta 
riippumatta. 
 

Ennen Korkeimman oikeuden ratkaisuja seulontamenettely oli osoittautunut 
tehokkaaksi. Vuonna 2004 seulontaratkaisu)en osuus hovioikeuksien antamista 
ratkaisuista oli 21,5 prosenttia ja pääkäsittely toimitettiin 20,5 prosentissa kaikista 
asioista. Korkeimman oikeuden ratkaisujen vaikutuksesta vuonna 2005 seulottujen 
asioiden määrä laski 17,3 
prosenttiin, kun taas pääkäsittelyjen määrä nousi 26,1 prosenttiimTämä on merkinnyt, 
että hovioikeudet ovat alkaneet uudelleen ruuhkaantua. Samoin oikeusturvan kannalta 
perusteettomiin valituksiin kohdistuvista pääkäsittelyistä aiheutuvat haitat niin 
asianosaisille kuin todistajillekin ovat palanneet ennalleen. Mikä pahinta, todellisista 
oikeusturvaongelmista kärsivien asiakkaiden valitukset joutuvat jonottamaan 
hovioikeudessa pääkäsittelyyn pääsyä, Itä-Suomen hovioikeudessa vähän yli vuoden 
sen vuoksi, että oikeusturvan kannalta perusteettomat pääkäsittelyt ruuhkauttavat 
hovioikeuden. 
 
Uusi ratkaisu 
 
Epäkohdan poistamiseksi eduskunnalla on parhaillaan käsiteltävänään hallituksen 
esitys HE 87/2005 vp. Esityksen mukaan seulontamenettelyssä tutkittaisiin, onko 
selvää, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan valituksesta 
huolimatta luottaa. Hovioikeuden velvollisuus toimittaa pääkäsittely olisi voimassa 
vasta käsiteltäessä valitusta seulontamenettelyn jälkeen siinä tapauksessa, että 



 

valituksen perusteella on ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden näytön arvioinnin 
oikeellisuutta. 
 
Ehdotetussa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:ssä säädetään, että valituksen 
tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että: 
1) käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan pääkäsittelyä 

toimittamatta luottaa; 
2) käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä noudatettu menettely ei muutoin ole virheellinen; 

eikä 
3) asianosaisen oikeusturva ottaen huomioon rangaistuksen ankaruus, asian erityinen 

merkitys asianosaiselle tai sen laatu muustakaan 
syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. 

 

Ehdotetussa säännöksessä lähtökohtana on, että käräjäoikeuden ratkaisu voi olla oikea 
ja että siihen voidaan luottaa, jollei valituksen johdosta synny epäilyä sen 
oikeellisuudesta. Tämä on keskeinen muutos uudessa ehdotuksessa. 
Seulontamenettelyssä hovioikeus valvoo ja arvioi käräjäoikeuden ratkaisun 
oikeellisuutta, mutta ratkaisee ainoastaan sen, onko valitus horjuttanut luottamusta 
käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen. Mikäli valitus ei horjuta luottamusta 
käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuteen, valituksen enempi tutkiminen on 
lopetettavissa seulontaratkaisulla. Tämä edellyttää ratkaisuun osallistuvien 
hovioikeustuomareiden yksimielisyyttä. 
 

Tavoitteena on muutos Korkeimman oikeuden tulkintakäytäntöön, jonka mukaan 
pääkäsittely on toimitettava hovioikeudessa uudestaan aina, kun valittaja on erimieltä 
käräjäoikeuden suullisesta todistelusta tekemän näytön 
arvioinnista riippumatta valittajan esittämistä perusteista. Uudessa esityksessä 
luottamusperiaatteen mukaisesti käräjäoikeuden ratkaisulla ja sen tekemällä näytön 
arvioinnilla samoin kuin sillä, millä perusteilla valittaja riitauttaa käräjäoikeuden 
tekemän näytön arvioinnin, on merkitystä hovioikeudessa. 
 
Esityksen mukaan hovioikeus voisi seulontamenettelyssä arvioida niitä perusteita, joilla 
käräjäoikeuden näytön arviointi on valituksessa riitautettuja käsitellä valituksen sen 
mukaisesti. Hovioikeus voisi näin seuloa pois enemmästä käsittelystä sellaiset selvästi 
oikeusturvan kannalta perusteettomat valitukset, jotka johtaisivat aiheettomaan 
pääkäsittelyyn. 
 
Samankaltainen seulontamenettely on käytössä Norjassa. Ruotsissa käytössä oleva 
valituslupamenettely johtaa samaan tulokseen. Tavoitteena on hovioikeuksien työn 
tehostuminen oikeusturvaa vaarantamatta. 
 
Itä-Suomen hovioikeuden näkemys 
 

Itä-Suomen hovioikeus pitää tärkeänä, että seulontamenettelyä koskevaa lakia 
korjattaisiin sillä tavoin kuin hallitus on esittänyt. Hovioikeus voisi kohdistaa rajalliset 
voimavaransa todellisissa oikeusturvaongelmissa kamppailevien asiakkaiden valitusten 
perusteelliseen käsittelyyn. Näiden asiakkaiden valitusten käsittely nopeutuisi 
hovioikeudessa eivätkä he joutuisi jonottamaan pääsyä hovioikeuden pääkäsittelyyn 
kohtuuttomasti. Myös valtiolle sekä asianosaisille koituisi selviä rahallisia säästöjä. 
Todistajat säästyisivät myös aiheettomalta ja turhauttavalta uudelta vaivalta saapua 
hovioikeuden pääkäsittelyyn silloin, kun valitus on oikeusturvan kannalta perusteeton. 



 
 
Hovioikeuden näkemys perustuu siihen, että hovioikeudet ovat oppineet 
seulontamenettelyssä saamistaan kokemuksista niin, että niiden (uuden) 
seulontasäännöksen soveltamiseen voidaan luottaa. Tämä perustuu seuraavaan: Hyvän 
tuomarin merkki on herkkätuntoinen tasapaino lainopillisen epävarmuuden ja 
järjettömän kaavamaisuuden välillä. 
 
Jälkinäytös 
 

Itä-Suomen hovioikeus antoi vuonna 2003 12, vuonna 2004 454 ja vuonna 2005 274 
seulontapäätöstä. Asiakkaat hakivat niihin valituslupia 4 (2003), 69 (2004) ja 50 
(2005). KKO on antanut 9 valituslupaa vuoden 2004 seulontapäätöksiin, mutta ei 
yhtään valituslupaa vuosien 2003 ja 2005 päätöksiin. Vuodelta 2005 on vielä kesken 20 
seulontapäätökseen kohdistuvan valituslupahakemuksen käsittely. 
Myönnetyissä 9 valitusluvassa KKO pysytti HO:n seulontapäätöksen kahdessa asiassa, 
mutta kumosi ja palautti HO:een loput 7 asiaa, joista HO:ssa on pidetty pääkäsittely 6 
asiassa, joista ratkaisu on annettu 5 asiassa ja yhdessä (kunnianloukkaus) annettaneen 
lähiaikoina (pääkäsittely pidetty 30.3.2006). Yhdessä asiassa (virkamiehen 
väkivaltainen vastustaminen) pääkäsittely pidetään 13.6.2006. 
 

Palautuksen jälkeen ratkaistuista asioista yhdessä asiassa (Lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen) valitus peruutettiin, kolmessa 
(törkeä rattijuopumus, törkeä pahoinpitely, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen) 
HO ei muuttanut KO:n ratkaisua ja vain yhdessä (ryöstö ym.) ratkaisua muutettiin. 

 

 
Matti Pellonpää 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä 87/2005 vp (OK 26 :2 § 

:n muuttaminen) 
 
 
 

Näkökulman rajaus 
 
Tarkastelen uudistettavaksi ehdotettua seulontamenettelyä pääasiassa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen kannalta. Näin ollen en esitä arvioita uudistuksen yhteensopivuudesta 

Itä-Suomen hovioikeuden 
presidentti 
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PL 21 :n kanssa, sen tarkoituksenmukaisuudesta, sopivuudesta suomalaisen 
muutoksenhakujärjestelmään ym. Ihmisoikeussopimuksen osalta nojaudun ennen muuta 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön sekä käsitykseeni tietyistä peruslähtökohdista, 
joiden ymmärrän ohjaavan tuomioistuimen tulkintatoimintaa tilanteissa, joita varten ei ole 
selkeitä ennakkopäätöksiä. En kuvaile esimerkinomaisesti mainittavien tapausten 
tosiasiataustoja, koska niistä valiokunnalla on ymmärtääkseni riittävästi tietoa. 
 
 
 

Oikeus muutoksenhakuun ihmisoikeutena 
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva 6 artikla ei 
edellytä lainkaan muutoksenhakumahdollisuutta. Siviiliasioissa ei muutoksenhausta ole 
määräyksiä myöskään sopimusta täydentävissä lisäpöytäkirjoissa. Rikosasioiden osalta 
seitsemäs lisäpöytäkirja sen sijaan sisältää seuraavan 2 artiklan: 

 
«1. Jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai 
tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. Tämän 
oikeuden käytöstä sekä käytön perusteista säädetään laissa. 
2. Tähän oikeuteen voidaan tehdä poikkeuksia lain määräämien vähäisten 
rikosten kohdalla tai tapauksissa, joissa ylin tuomioistuin on toiminut 
ensimmäisenä asteena tai vapauttavan tuomion saanut henkilö on 
muutoksenhakuasteessa todettu syylliseksi. » 

 
Tästä sopimusmääräyksestä aiheutuvat velvoitteet eivät ole erityisen pitkälle meneviä. Niinpä 
mahdollisuus hakea valituslupaa merkitsee lähtökohtaisesti sopimuksen edellyttämää 
muutoksenhakumahdollisuutta, vaikka lupaa ei myönnettäisikään. Sen enempää nykyinen 
kuin kaavailtu uudistettukaan seulontamenettely eivät merkitse sellaista valitusoikeuden 
rajoitusta, joka olisi automaattisesti pöytäkirjan vastainen. Kuitenkin luotettavuusarviointia 
koskevan käytännön muodostuminen sellaiseksi, että koko muutoksenhakuoikeus käy 

teoreettiseksi tai seulonnan muuten mielivaltainen soveltaminen saattaisi johtaa ongelmiin. 
Tällaista kehitystä ei kuitenkaan liene aihetta olettaa. 
 
Todettakoon, että HE.ssä mainitun Norjan seulontamenettelyn osalta on 
ihmisoikeustuomioistuimeen tehty erinäisiä valituksia mm. em. määräykseen vedoten, mutta 
kaikki on jätetty tutkimatta ihmisoikeussopimuksen 28 artiklassa tarkoitetussa summaarisessa 
komiteakäsittelyssä.2 

 
Juuri sanottu ei kuitenkaan automaattisesti merkitse sitä, etteikö seulontamenettelyyn voisi 
liittyä ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta ongelmia. Vaikka 6 artikla ei edellytäkään 
muutoksenhakumenettelyä, siihen sisältyviä oikeusturvatakeita tulee tietyin sovellutuksin 
noudattaa myös olemassa olevissa muutoksenhakuasteissa. Yksi 6 artiklan mukainen 
keskeinen oikeusturvatae on oikeus suulliseen käsittelyyn. On kuitenkin syytä heti korostaa, 
että ihmisoikeussopimuksen vaatima suullinen käsittely ei välttämättä tarkoita oikeutta 
täysimittaiseen pääkäsittelyyn. Tämä liittyy siihen ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneesti 
toistamaan periaatteeseen, että todistelukysymykset - mukaan luettuna siitä päättäminen, 
missä laajuudessa aiemmin kuultuja todistajia on kuultava uudelleen 
muutoksenhakutuomioistuimessa - kuuluvat pääsiallisesti valtionsisäisten tuomioistuinten 
harkintavaltaan. 
 
 

                                            
2 Kolmijäsenisen komitean tekemät tällaiset päätökset eivät sisällä varsinaisia perusteluja, minkä johdosta 
viitatun komiteakäytännön tarkempi analysointi ei ole mahdollista. 
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Oikeus suulliseen käsittelyyn ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan erityisesti m 
uutoksenhakuasteissa 
 
Ihmisoikeustuomioistuimen perinteinen linja on ollut, että 6 artikla edellyttää suullista 
käsittelyä ainakin yhdessä oikeusasteessa, elleivät poikkeukselliset syyt oikeuta suullisen 
käsittelyn puuttumista. Viitattu linja muotoutui aikana, jolloin 6 artiklan katsottiin pääasiassa 
soveltuvan rikosprosessiin ja perinteiseen siviiliprosessiin. Sopimuksen soveltamisala on 
vähitellen laajentunut tulkinnoin koskemaan monia hallinto- ja sosiaalioikeuden piiriin 
kuuluvia asioita, joissa velvollisuus suullisten käsittelyjen systemaattiseen järjestämiseen voisi 
haitata muiden oikeuksien - erityisesti oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa -
toteutumista. Vähitellen ihmisoikeustuomioistuin onkin hyväksynyt enemmän ja enemmän 
poikkeuksia suullista käsittelyä koskevasta pääsäännöstä erityisesti rikos-ja siviiliprosessin 
ydinalueiden ulkopuolella. Joidenkin asiaryhmien (erityisesti sosiaaliturvaan liittyvät 
menettelyt) kohdalla voidaan "poikkeuksista" puhumista itse asiassa pitää jossain määrin 
keinotekoisena ottaen huomioon, että kirjallinen menettely riittää useimmissa tapauksissa 
täyttämään 6 artiklan asettamat vaatimukset. 
 
Toki yleisen prosessin ydinalueilla vaatimus suullisen käsittelyn järjestämisestä ainakin 
yhdessä asteessa on edelleen selvä pääsääntö. Mitä tulee muutoksenhakutuomioistuimiin, niin 
ihmisoikeustuomioistuimen linja on perinteisesti ollut, että 6 artiklan menettelylle asettamat 
vaatimukset riippuvat paljon kansallisen muutoksenhakumenettelyn luonteesta ja 
muutoksenhakutuomioistuimen asemasta kansallisessa prosessijärjestelmässä. Jos järjestelmä 
turvaa rajoittamattoman muutoksenhakuoikeuden ylempään tuomioistuimeen, jolla on täysi 
toimivalta niin oikeus- kuin tosiasiakysymystenkin osalta, tulee prosessin tuossa 
tuomioistuimessa lähtökohtaisesti vastata 6 artiklan asettamia vaatimuksia. Vaikka valtiolla on 
oikeus rajoittaa muutoksenhakuoikeutta, se ei - mikäli muutoksenhakuoikeus on rajoittamaton 
ja muutoksenhakutuomioistuimella täysi toimivalta - voi säännellä menettelyä 6 artiklan 
näkökulmasta olennaisesti « vesitetyllä » tavalla, sen enempää kuin se ei voi poiketa artiklan 
asettamasta keskeisistä vaatimuksista uudessa ensimmäisen asteen menettelyssä, joka 
mahdollisesti seuraa sitä, että valtionsisäinen kassaatiotuomioistuin on kumonnut alemman 
oikeusasteen tuomion ja määrännyt asian uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Mikäli konkreettisessa tapauksessa asiaan ei liity näyttö- tai muita tosiasiakysymyksiä, ei edes 
täyden toimivallan muutoksenhakutuomioistuimella ole ehdotonta velvollisuutta suullisen 
käsittelyn järjestämiseen. 
 
Milloin kuitenkin tällaisessa tuomioistuimessa käsiteltävään asiaan liittyy tosiasia-ja 
näyttökysymyksiä, saatetaan suullista käsittelyä vaatia, vaikka sellainen olisi ensi asteessa jo 
järjestetty. Ihmisoikeustuomioistuimen viime vuosien oikeuskäytäntö viittaa erityisesti siihen, 
että rikosasiassa alioikeudessa vapautettua ei voida 6 artiklaa loukkaamatta tuomita 
muutoksenhakutuomioistuimessa alioikeudessa annetun suullisen näytön uudelleen arvioinnin 
perusteella asianomistajaa ja/tai keskeisiä todistajia uudelleen kuulematta (esim. Sigiirthor 
Amasson v. Islanti, 2003; Destrehem v. Ranska 2004). 
 
Myös tilanteessa, jossa ensimmäisessä asteessa tuomittu haluaa ensi asteessa esitetyn näytön 
kiistäen kuulla tuolloin jo kuultuja todistajia, ollaan epävarmalla pohjalla, mikäli täyden 
toimivallan tuomioistuin vahvistaa periaatteessa täystutkintaisessa menettelyssä tuomion 
kuulematta uudelleen syytettyä ja asianomistajaa esim. sen kaltaisessa tilanteessa, josta oli 
kysymys « klassisessa » tapauksessa Ekbatani v. Ruotsi (1988). Tuossa tapauksessa ja 
Strasbourgissa civil rights -asiana käsitellyssä tapauksessa Helmers v. Ruotsi (1991) 
julkituodut periaatteet vahvistettiin m.m. tapauksessa Tierce v. San Marino (2000). 
 
Ennen kuin tarkastelen yllä esitettyjen alustavien huomioiden valossa ehdotettua uutta 
seulontamenettelyä, esitän joitakin näkökohtia keskustelun alla olleista ratkaisuvaihtoehdoista, 
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joita ovat lähinnä pääkäsittelyn edellytysten muuttaminen ja muutoksenhakulupaj ärj 
estelmään siirtyminen. 
 
 

Pääkäsittelyn edellytysten muuttaminen seulonnan vaihtoehtona 
 
Edellä olevan valossa ei voida pitää ongelmattomana vaihtoehtona ajatusta siitä, että 
seulontasäännöksen asemesta tulisi muuttaa OK 26:15 § :ää eli täystutkintaisen menettelyyn 
liittyvän pääkäsittelyn edellytyksiä. On vaara, että Strasbourgin näkökulmasta Suomen 
lainsäädäntö näyttäisi turvaavan täystutkintaisen - oikeus- ja tosiasiakysymyksiin ulottuvan - 
käsittelyn kahdessa asteessa, mutta ikään kuin «ilmoittaisi» OK 26 :15 § :n kautta jo 
säädöstasolla, että kaikkia 6 artiklan vaatimuksia ei välttämättä noudatettaisi yleensä 
lopulliseksi jäävässä hovioikeusasteessa. 
Muutoksenhakulupamenettely seulonnan vaihtoehtona 
 

Ihmisoikeustuomioistuin on lukuisissa tapauksissa toistanut, että oikeuskysymyksiin (joko 
periaatteessa tai konkreettisessa tapauksessa) rajoittuvan menettelyn ohella valitus- tai 
muutoksenhakulupalupamenettely on menettely, joka täyttää 6 artiklan vaatimukset ilman 
suullista käsittelyä. Vaikka katsottaisiinkin, että 6 artikla sinänsä soveltuu tällaiseen 
menettelyyn," on menettelyssä tyypillisesti tulkittu olevan kysymys sen arvioimisesta, ovatko 
muutoksenhakuluvan myöntämisen edellytykset käsillä, mikä on nähty ennakkoluonteisena, 
rajattuna, kysymyksenä suhteessa asiakysymyksen ratkaisemiseen. Tällaisten edellytysten 
olemassaolon arvioimisessa ei suullista käsittelyä ole pidetty välttämättömänä. 
 
Itse asiassa periaatteesta, jonka mukaan «leave to appeal -menettelyssä ei tarvita suullista 
käsittelyä» on tullut lähes aksiomi, joka oikeuttaa erittäin vahvaan presumption siitä, että 
muutoksenhakulupamenettelyn tietyt «universaalit» perusainesosat sisältävässä menettelyssä 
ei suullista käsittelyä vaadita.3 

 
Mitä tarkemmin rajattuihin perusedellytyksiin - olipa näiden osalta kysymys riidan 
rahamääräisestä arvosta tai alioikeudessa tuomitun rangaistuksen ankaruudesta - 
aina luonnollisesti viime kädessä harkintaa sisältävä muutoksenhakulupamenettely 
on sidottu, sitä pienempi on riski joutumisesta konfliktiin ihmisoikeussopimuksen 
kanssa. Näkisin, että esim. sen tyyppinen muutoksenhakulupamenettely, jota 
kaavailtiin jo 1997 (HE 33/97 vp; PevL evl 9/97vp.) olisi ihmisoikeussopimuksen 
kannalta «turvallinen ». On tähänastisen oikeuskäytännön valossa vaikea kuvitella, 
että muutoksenhakuluvan ilman suullista käsittelyä epäävä päätös voisi tällaista 
järjestelmää sovellettaessa osoittautua ongelmalliseksi 
ihmi soikeustuomioistuimessa. 
 
 

Ehdotettu uusi seulontamenettely ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta 
 
Juuri lausuttu ei kuitenkaan tarkoita, että muutoksenhakulupamenettely olisi ainoa keino 
järjestää ihmisoikeussopimuksen mukaisella tavalla esikarsinta, jossa tietyt asiat ratkaistaan 
lopullisesti ilman suullista käsittelyä. Johtavassa tapauksessa Monnell ja Morris (1987) 

                                            
3 Tätä ei tule tulkita niin, että EIT ei olisi ymmärtänyt samanlaisilla nimillä tunnettujen lupamenettelyjen 
välisiä eroja (vrt. ed. alaviite). Pikemminkin voitaneen lähteä siitä, että hienojakoisten erojen tekeminen 
johtaisi vaikeisiin rajanveto-ongelmiin ja tekisi EIT :n käytännön ennakoimisen vaikeaksi. 

2 Oikeuskäytännössä on tältä osin ollut havaittavissa tiettyä horjuvuutta, mikä ehkä selittyy osittain sillä, 
että « leave to appeal », »permission of appeal » ym. nimillä tunnetut menettelyt eivät noudata samaa 
kaavaa vaan nimikkeiden taakse saattaa kätkeytyä hyvinkin erilaisia ilmiöitä. Monnell ja Moiris -
tapauksessa (1987) 6 artiklan katsottiin soveltuvan, joskus taas oikeuskäytännössä on lähdetty siitä, että 
valituslupamenettelyssä on kysymys luvan edellytysten olemassaolon tutkimisesta, ei sellaisesta «oikeudesta 
tai velvollisuudesta» taikka «rikossyytteestä» päättämisestä, joka kuuluisi 6 artiklan soveltamisalaan. Mm. 
Ruotsin hallintolainkäyttömenettelyä koskevissa tapauksissa Salomonsson ja Döry (molemmat 2002) 
tuomioistuin puolestaan jätti auki kysymyksen 6 artiklan soveltuvuudesta valituslupamenettelyyn, koska 
joka tapauksessa suullisen käsittelyn puuttuminen oli hyväksyttävää. 
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ilmaistu kantava ajatus ei rajoitu koskemaan muutoksenhakulupamenettelyä, vaan sen voidaan 
katsoa periaatteessa olevan 

sovellettavissa myös muihin "kaksivaiheisiin" menettelyihin, joissa rajattuna esikysymyksenä 
ratkaistaan, onko valittaja esittänyt riittäviä syitä alioikeuden ratkaisun kyseenlaistamiseksi 
(eli onko käsillä « arguabie grounds which would justify the hearing of an appeal. », kohta 
57). 
 
Mitä kaavailtuun uuteen seulontamenettelyyn tulee, lienee selvää, että alioikeudessa 
vapautetun syytetyn tuomitseminen hovioikeudessa alioikeudessa esitetyn suullisen näytön 
uudelleen arvioimisen perusteella - tyypillisin tilanne, jossa suullisen käsittelyn puuttuminen 
toisessa asteessa on viime vuosina katsottu 6 artiklan loukkaukseksi - ei uusia 
seulontasäännöksiä sovellettaessa voisi tulla kysymykseen. Alioikeuden vapauttava tuomio 
joko jäisi voimaan tai, jos syyttäjän tai asianomistajan valitus jätetään seulomatta, tuomiota 
kaiketi muutettaisiin vain pääkäsittelyn jälkeen. 
 
Sen sijaan seulonta voisi periaatteessa johtaa siihen, että tuomittu, joka esim. Ekbatani-
t&pmksen valittajan tavoin haluaa tulla itse kuulluksi ja saada asianomistajan kuultavaksi 
hovioikeudessa, ei saa uutta pääkäsittelyä tätä tarkoitusta varten, mikäli hovioikeus katsoo, 
että alioikeuden suorittaman näytön arvioinnin oikeudellisuuteen voidaan luottaa. 
 
Tästä huolimatta en katsoisi, että kaavailtu menettely väistämättä johtaisi konfliktiin 
ihmisoikeussopimuksen kanssa sellaisena kuin ihmisoikeustuomioistuin sitä tulkitsee. 
Yhtäältä pidän hyvin mahdollisena, että seulontamenettely nähtäisiin jonkinlaisena "leave to 
appeal" - menettelyn sukulaisena, johon vm. menettelyn osalta omaksutut periaatteet 
soveltuvat mutatis mutandis. Lisäksi - ja tähän liittyen - hovioikeudessa ennen täystutkintaista 
käsittelyä eräänlaisena kynnyskysymyksenä suoritettava luotettavuusarviointi voitaisiin 
ymmärtää asiana, joka subsidiariteettiin perustuvassa ihmisoikeussopimuksen järjestelmässä 
kuuluu ensisijaisesti valtionsisäisille tuomioistuimille, ihmisoikeustuomioistuimen puuttuessa 
vain milloin on viitteitä mielivaltaisuuteen viittaavista tulkinnoista tai muuten kohtuuttomista 
tilanteista. 
 
Viimeksi mainitunlaisesta tilanteesta voisi olla kysymys, jos esimerkiksi hyvin vakavasta 
rikoksesta huomattavaan rangaistukseen suullisen näytön perusteella tuomitun valitus 
seulotaan. Ehdotettu 26:2§:n 3) kohta sisältää kuitenkin lisätakeita, jotka huolellisesti 
sovellettuina turvannevat sen, että kovin helposti ei jouduta tilanteeseen, jossa 
ihmisoikeustuomioistuin poikkeaisi subsidiariteettiperiaatteen mukaisesta lähtökohdasta. 
 
Uudistettu seulontamenettely asettaisi siis vaatimuksia myös yksittäistapauksissa lakia 
soveltaville tuomioistuimille. Itse asiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi tutkia vain 
konkreettisia soveltamistapauksia, ei lakia in abstracto. On myös tärkeää, että 
soveltamiskäytäntö pysyy jotakuinkin yhtenäisenä. Vaikka eroja riippumattomien 
tuomioistuinten välisessä käytännössä ei kovin helpolla katsota sopimuksen 14 artiklan (tai 
sitä täydentävän 12. lisäpöytäkirjan) vastaiseksi syrjinnäksi, ei ole poissuljettua, etteikö 
syrjintärgumentillä voisi olla painoa, mikäli valittaja pystyy osoittamaan joutuneensa 
silmiinpistävän erilaisen kohtelun alaiseksi kuin jotkut samanlaisissa asioissa toisissa 
hovioikeuksissa asianosaisina olleet. 

 



 

Mielestäni ehdotettu seulontamenettely tekee mahdolliseksi ihmisoikeussopimuksen kanssa 
sopusoinnussa olevan käytännön. Jossain määrin arviointien tekemistä tosin vaikeuttaa se, että 
juuri tällaista menettelyä koskevaa ihmisoikeustuomioistuimen varsinaista oikeuskäytäntöä ei 
ole. Ehkä lähimmän vertailukohdan eli Norjan tapauksethan on ihmisoikeustuomioistuimessa 
"seulottu" summaarisessa komiteavaiheessa. Tästä ei kuitenkaan tule välttämättä päätellä, että 
kaikki seulontaan liittyvät valitukset on tuomittu pysähtymään tällä tavoin. Konkreettisen 
tapauksen faktoista ja myös valituksen tueksi esitetyistä perusteluista riippuen on mahdollista, 
että jonain päivänä valituksen seulomiseen liittyvä valitus johtaa menettelyn perusteellisempaan 
arviointiin ihmisoikeustuomioistuimessa. 
 
 
 
 

Yhteenveto 
 
 

Ehdotettu seulontamenettely ei ihmisoikeussopimuksen vaatimukset huomioon ottavalla tavalla 
sovellettuna johtaisi kovin todennäköisesti tilanteisiin, joissa Euroopan ihmisoikeussopimusta 
(tai sen lisäpöytäkirjoja) katsottaisiin loukatun. Vielä varmempi tie välttää loukkausten 
mahdollisuus olisi mielestäni kuitenkin sen tyyppinen muutoksenhakulupamenettely, jota 
kaavailtiin 1990-luvun loppupuolella. Pääkäsittelyn edellytysten muuttaminen olisi nähdäkseni 
ihmisoikeussopimuksen kannalta ongelmallisin keino pyrkiä rajaamaan tällaisten käsittelyiden 
määrää. 
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/, Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi oikeu-

denkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 87/2005 vp) valmistelevasti käsi-

teltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annet-

tava asiasta lausunto lakivaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

^ t    Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, oikeusministeriö 

- oikeusneuvos Pauliine Koskelo, korkein oikeus 

- hovioikeudenlaamanni Risto Uoti, Helsingin hovioikeus 

- presidentti Mikko Könkkölä, Vaasan hovioikeus 

- oikeustieteen tohtori Laura Ervo 

- professori Mikael Hiden 

- professori Juha Lappalainen 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 
^      Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

HE 87/2005 vp Versio 0.1 
 

—        oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeudenkäymiskaaren säännöksiä valitusasian käsittelystä 

hovioikeudessa. Ehdotuksen mukaan hovioikeus voi seulontamenettelyssä päättää olla jatkamatta 
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valituksen tutkimista, jos on selvää, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuuteen voidaan 

pääkäsittelyä toimittamatta luottaa. Edellytyksenä lisäksi on, että käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä 

noudatettu menettely ei ole virheellinen eikä asianosaisen oikeusturva vaadi valituksen käsittelyn 

jatkamista kun otetaan huomioon rangaistuksen ankaruus, asian erityinen merkitys asianosaiselle ja 

asian laatu muutoinkin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin neljän kuukauden kuluttua sen 

hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua sääntelyä tarkastellaan perus-

tuslakivaliokunnan seulontamenettelystä aiemmin antaman lausunnon pohjalta. Lakiehdotus 

voidaan perustelujen mukaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet 

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada asiansa käsitellyksi 

asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, kuten käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, 

saada perusteltu päätös ja hakea muutosta turvataan saman pykälän 2 momentin mukaan lailla. 

Myös esimerkiksi vaatimus käsittelyn suullisuudesta kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

takeisiin. Perustuslain säännös ei estä säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin takeisiin, kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta oikeusturvatakeiden asemaa 

pääsääntönä eivätkä vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (HE 309/1993 

vp, s. 74). 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oikeus 

kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa 

riippumattomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Artikla ei — toisin ki.in 

perustuslain 21 § — edellytä muutoksenhakuoikeuden turvaamista, mutta jos ensimmäisessä 
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oikeusasteessa ratkaistu asia on sopimusvaltiossa mahdollista saada muutoksenhakutuomioistuimen 

käsiteltäväksi, tulee menettelyn myös toisessa asteessa täyttää 6 artiklasta johtuvat vaatimukset. 

Näihin vaatimuksiin sisältyy myös oikeus suulliseen käsittelyyn. Artikla ei kuitenkaan edellytä 

muutoksenhakuprosessin olevan joka suhteessa samanlainen ensimmäisen asteen oikeudenkäynnin 

kanssa, eikä vaatimus suullisen käsittelyn järjestämisestä toisessa asteessa ole ehdoton. Esimerkiksi 

valituslu-pamenettely tai pelkästään oikeuskysymysten ratkaisemista varten järjestetty menettely 

voi kirjallisenakin täyttää artiklan vaatimukset. Muutoksenhakutuomioistuimen tutkiessa asiaa sekä 

tosiseikkojen että oikeuskysymysten kannalta riippuu suullisen käsittelyn järjestämisvelvoite 

keskeisesti kulloisenkin asian erityispiirteistä ja ratkaistavina olevien kysymysten luonteesta. 

Kirjallista menettelyä ei voida Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön valossa pitää 

riittävänä ainakaan sellaisissa Suomen oikeuden mukaan rikoslainkäytön alaan kuuluvissa 

tapauksissa, joissa muutoksenhakutuomioistuin harkitsee syyllisyyskysymystä kokonaisuudessaan 

ja tähän liittyen arvioi ensimmäisessä oikeusasteessa vastaanotettua suullista todistelua, kuten 

todistelun luotettavuutta tai uskottavuutta.1 

Muutoksenhakuoikeudesta rikosasioissa on määrätty erikseen Euroopan ihmisoi-

keussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. Jokaisella rikoksesta tuomitulla on artiklan 1 

kappaleen mukaan oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä 

tuomioistuimessa. Muutoksenhakuoikeuteen voidaan artiklan 2 kappaleen perusteella tehdä 

poikkeuksia lain määräämien vähäisten rikosten kohdalla ja kappaleessa mainituissa eräissä muissa 

tapauksissa. Sopimusvaltiolla on verraten laaja harkintavalta säännellä muutoksenhaun edellytyksiä 

ja siinä noudatettavaa menettelyä. Esimerkiksi valituslupamenettelyä ei ole sellaisenaan pidetty 

sopimuksen valvontakäytännössä artiklan vaatimusten vastaisena.4 

Rikoksesta tuomitulla on KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleen mukaan myös oikeus 

saada syyllisyyskysymys ja tuomittu rangaistus tutkittaviksi ylemmässä tuomioistuimessa lain 

mukaisesti. Sopimusvaltion lainsäädännöllä voidaan säännellä lähinnä muutoksenhakuoikeuden 

käyttämistä. Muutoksenhakutuomioistuimessa noudatettavaa menettelyä säänneltäessä on otettava 

huomioon 14 artiklan 1 kappaleen vaatimukset yksilön oikeudesta oikeudenmukaiseen ja julkiseen 

oikeudenkäyntiin. Näihin vaatimuksiin sisältyy oikeus suulliseen käsittelyyn. 

                                            
4 Ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, 2005, s. 600—601. 
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Valituslupamenettelyssä ja pelkästään oikeuskysymyksiin rajatussa muutoksenhakumenettelyssä 

suullisen käsittelyn järjestämistä ei toisaalta ole pidetty välttämättömänä.5 

 

Seulontamenettelyn nykyinen sääntely 

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n nykyiset säännökset seulontamenettelystä on säädetty 

perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 35/2002 vp). Valiokunta arvioi tuolloista 

esitystä ennen muuta muutoksenhakuoikeuteen ja suullisen käsittelyn järjestämiseen kohdistuvien 

vaatimusten kannalta. 

Kaikista käräjäoikeuden päätöksistä oli ehdotuksen mukaan mahdollista valittaa yhtä hyvin 

oikeus- kuin tosiseikkakysymystenkin osalta hovioikeuteen, jonka tehtävänä oli antaa valitukseen 

ratkaisu asian laadusta riippuen joko seulontamenettelyssä tai täys-tutkintaisessa menettelyssä. 

Valiokunta katsoi tällaisen sääntelytavan turvaavan perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältyvän oikeuden hakea muutosta (PeVL 35/2002 vp, s. 

3/II). 

Valiokunta huomautti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttävän suullisen käsittelyn 

järjestämistä muutoksenhakuasteessa joissakin tilanteissa. Asian käsittelyä ei tuolloisen ehdotuksen 

mukaan ollut sallittua päättää seulontavaiheessa, jos täystutkin-tainen menettely oli asianosaisen 

oikeusturvan takia tarpeen. Valiokunnan arvion mukaan hovioikeuksien oli näin ollen sovellettava 

asioiden käsittelyn eriyttämissääntelyä perus- ja ihmisoikeuksien vaatimuksia vastaavalla tavalla 

muun muassa niin, etteivät seulontamenettelyssä tehtävät ratkaisut yksittäistapauksissa loukkaa 

oikeutta suulliseen käsittelyyn. Näin ymmärrettynä sääntely valiokunnan mielestä täytti 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvat sisällölliset vähimmäisvaatimukset (PeVL 

35/2002 vp, s. 3/II). 

Valiokunta piti tuolloista ehdotusta kuitenkin perustuslain 21 §:n 2 momentissa lainsäätäjään 

kohdistuvan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaamisvel-voitteen näkökulmasta 

epäasianmukaisen väljänä ja osin epämääräisesti muotoiltuna. Asioiden käsittelyn 

                                            
5 Ks. Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition, 2005, 
s. 325 ja 350. 

Ks. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot tapauksissa Helmers v. Ruotsi (29.10.1991), kohta 36—
39, Tierce ym. v. San Marino (25.7.2000), kohta 95—102, Destrehem v. Ranska (18.8.2004), kohta 42—47. 
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eriyttämisjärjestelmän kannalta tärkeiden seulontaedellytysten sääntelyä oli valiokunnan mielestä 

syytä täsmentää muun ohella niin, että laista käy ilmi, millä objektiivisin perustein arvioitavissa 

olevilla edellytyksillä valitusta ei hovioikeudessa oteta enempään tutkintaan. Lisäksi laissa oli 

hovioikeuksien päätöksenteon ohjaamiseksi mainittava ainakin suullinen käsittely seikkana, jonka 

perusteella valitus oli esityksen tarkoitusta vastaavasti otettava käsiteltäväksi täystutkintaisessa 

menettelyssä (PeVL 35/2002 vp, s. 4/1). 

Lakivaliokunta otti perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat asi-

anmukaisesti huomioon ja ehdotti hallituksen esittämää säännöstä täsmennettäväksi (LaVM 

27/2002 vp). Oikeudenkäymiskaaren nykyiset säännökset seulontamenettelystä säädettiin 

lakivaliokunnan mietinnön mukaisina. 

Valituksen tutkimista ei oikeudenkäymiskaaren 26 luvun voimassa olevan 2 §:n 1 momentin 

mukaan jatketa, jos hovioikeus seulontamenettelyssä yksimielisesti toteaa olevan selvää, että 1) 

asiassa ei ole 15 §:n nojalla toimitettava pääkäsittelyä, 2) käräjäoikeuden ratkaisu tai siellä 

noudatettu menettely ei ole virheellinen, eikä 3) asianosaisen oikeusturva asian laatu huomioon 

ottaen muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista. Hovioikeuden on momentin 1 

kohdassa mainitun 15 §:n perusteella toimitettava pääkäsittely, jos asian ratkaiseminen riippuu 

käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun tai käräjäoikeuden katselmusta toimittaessaan 

tekemien havaintojen uskottavuudesta taikka hovioikeudessa vastaanotettavasta uudesta suullisesta 

todistelusta. Käräjäoikeudessa vastaanotettu todistelu on tällöin tarpeellisilta osiltaan otettava 

vastaan ja katselmus toimitettava uudelleen pääkäsittelyssä, jollei estettä ole. 

Korkein oikeus on käytännössään lähtenyt siitä, ettei valitusta voida seuloa, jos asian 

ratkaiseminen hovioikeudessa riippuu oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta (KKO 2004:116, KKO 

2004:117, KKO 2005:11, KKO 2005, 12). Pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuudesta annetun 

sääntelyn kannalta ei korkeimman oikeuden mukaan ole merkitystä esimerkiksi sillä, epäileekö 

hovioikeus käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuutta (KKO 2004:116). Korkein oikeus on 

verraten usein kumottunut hovioikeuden päätöksen valituksen seulomisesta myös siksi, että 

käräjäoikeuden ratkaisun virheettömyys tai valituksen jatkokäsittelyn tarpeettomuus ei ole ollut 

oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla selvää (KKO 2005:13, 
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KKO 2005:22, KKO 2005:30, KKO 2005:33, KKO 2005:46, KKO 2005:57, KKO 2005:58, KKO 

2006:40). 
 

Arvio ehdotuksesta 

Hovioikeus voi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun muutettavaksi ehdotetun 2 §:n 1 momentin 1 

kohdan mukaan seuloa valituksen, jos on selvää, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin 

oikeellisuuteen voidaan pääkäsittelyä toimittamatta luottaa eikä valituksen käsittelyä ole jatkettava 

momentin 2 tai 3 kohdan perusteella. 

Ehdotus merkitsee olennaista muutosta nykyiseen sääntelyyn, jonka tarkoituksena on 

perustuslakivaliokunnan aiemman lausunnon mukaisesti taata säädösperusteisesti 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältyvä oikeus suulliseen käsittelyyn niissä tapauksissa, 

joissa valituksen kirjallista käsittelyä muutoksenhakuasteessa ei voida perusoikeussäännösten tai 

Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden takia pitää riittävänä. Ehdotuksen sanamuoto on 

varsin ongelmallinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä johtuvien niiden 

vaatimusten kannalta, joiden takia kirjallisessa muutoksenhakumenettelyssä ei ainakaan kaikissa 

tapauksissa voida ihmisoikeusloukkaukseen syyllistymättä arvioida alioikeudessa vastaanotetun 

suullisen todistelun luotettavuutta tai uskottavuutta. Näitä tilanteita ei ole nimenomaisella 

maininnalla rajattu seulontamahdollisuuden ulkopuolelle, minkä vuoksi momentin 1 kohta näyttäisi 

sanamuotonsa perusteella mahdollistavan Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden rikkomisen. Valitusta 

ei kuitenkaan voida momentin 3 kohdan mukaan seuloa, jos asianosaisen oikeusturva edellyttää 

valituksen käsittelyn jatkamista. Sääntely jättää näin ollen hovioikeuden tapauskohtaisen arvion 

varaan myös sen, vaativatko ihmisoikeusvelvoitteet suullisen käsittelyn järjestämistä 

muutoksenhakuvaiheessa. 

Muutettavaksi ehdotetun momentin 1 kohdan sanamuoto ohjaa hovioikeuksia arvioimaan 

kaikissa tapauksissa ja yleisesti alioikeudessa vastaanotettua näyttöä seulontamene.telyssä. Tämä 

on valiokunnan mielestä omiaan lisäämään sen riskiä, että todistelua arvioidaan kirjallisessa 

menettelyssä sellaisissakin tapauksissa, joissa oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää 

suullisen käsittelyn järjestämistä muutoksenhakuasteessa. Vastaavasti kasvaa Suomen 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden yksittäistapauksellisten loukkausten todennäköisyys. 

Ehdotus ei tästä syystä ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 21 §:n 2 momenttiin sisältyvän sen 
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säännöksen kanssa, jonka mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet turvataan lailla (ks. 

myös PeVL 35/2002 vp, s. 4/1). Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n voimassa oleva 1 kohta 

täyttää ehdotettua paremmin vaatimukset perusoikeutta turvaavan lain täsmällisyydestä ja 

tarkkarajaisuudesta. Mainittua lainkohtaa ei siksi tule valiokunnan mielestä muuttaa ehdotetulla 

tavalla. 
 

Muita seikkoja 

/ Hovioikeusmenettelyn kehittämisen yleisenä tavoitteena on parantaa hovioikeuksien edellytyksiä 

kohdentaa voimavarojaan asioiden laadun vaatimalla tavalla. Tuomioistuinmenettelyjen 

kehittäminen voi — kuten perustuslakivaliokunta on monessa yhteydessä todennut — ajan 

oloon vaikuttaa asioiden käsittelyaikoihin ja siten edistää perustuslain 21 §:n 1 momentissa 

jokaiselle turvattua oikeutta saada asiansa ilman aiheetonta viivytystä tuomioistuimessa 

käsitellyksi (PeVL 35/2002 vp, s. 3/II, PeVL 31/2005 vp, s. 3/II, PeVL 2/2006 vp, s. 2/II). 

Tuomioistuinkäsittelyjen joutuisuuden edistäminen on tärkeää etenkin, kun 

oikeudenkäynnin pituus on viime aikoina muodostunut joissakin tapauksissa Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen toteamaksi oikeusturvaongelmaksi Suomessa. 

Menettelysääntelyn vaikeaselkoisuus voi toisaalta aiheuttaa uusia tarpeettomiakin 

prosessiriitoja ja tässä mielessä pitkittää asioiden käsittelyä. Tämä ei ole toivottavaa 

tuomioistuinten voimavarojen kohdentamisenkaan näkökulmasta. 

Valiokunnan mielestä valtioneuvoston piirissä on aiheellista arvioida ennakkoluu-

lottomasti mahdollisuuksia kehittää — perusoikeussäännökset ja ihmisoikeusvelvoitteet 

asianmukaisesti huomioon ottaen — oikeudenkäymiskaaren säännöksiä valitusasian 

käsittelystä ja pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa. Tällaisessa yhteydessä on syytä 

arvioida myös mahdollisuuksia luoda nykyistä seulontamenettelyä selkeämpi järjestelmä 

samoin kuin sitä, onko esimerkiksi seulontamenettelyä tai vastaavaa välttämätöntä soveltaa 

nykyiseen tapaan hovioikeuden käsiteltäväksi tuleviin kaikkiin valituksiin (PeVL 35/2002 

vp, s. 4/II). Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 2 artiklan 2 

kappaleessa on muutoksenhakuoikeuden turvaamisen osalta tehty ero vähäisten ja 

vakavampien rikosten välille. Valiokunta kiinnittää tältä kannalta huomiota siihen, ettei 

perustuslain 21 §:n 2 momentin säännös estä säätämästä vähäisiä poikkeuksia 



PeVL /2006 vp — HE 87/2005 vp 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta 

oikeusturvatakeiden asemaa pääsääntönä eivätkä vaaranna yksilön oikeutta 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (HE 309/1993 vp, s. 74, PeVL 35/2002 vp, s. 2/II, 

PeVL 31/2005 vp, s. 2/II). 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä (X) päivänä syyskuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj. 
Arja Alho /sd jäs.   Heidi 
Hautala /vihr 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix 
Johannes Koskinen /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd Klaus Pentti 
/kesk Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto Satonen 
/kok Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd Astrid Thors 
I x  Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


