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EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN ESITYS HOVIOIKEUDEN RATKAISUN ANTO-
AJANKOHTAA KOSKEVAN OIKEUDENKÄYMISKAAREN SÄÄNNÖKSEN KEHITTÄMI-
SEKSI

Oikeusministeriö on pyytänyt hovioikeudelta lausuntoa eduskunnan oi-
keusasiamiehen ehdotuksesta kehittää oikeudenkäymiskaaren 24 luvun
17 §:n 2 momentin säännöstä. Hovioikeus lausuu, sen jälkeen kun lausun-
toasiaa on valmisteltu sitä varten asetetussa työryhmässä (hovioikeuden-
neuvokset Jukka Heikkilä, Liisa Lehtimäki ja Merja Söderström) ja johto-
ryhmässä, ehdotuksesta seuraavan.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta asian käsittelyn kokonais-
kesto on tärkeä. Ratkaisevaa merkitystä asianosaisten kannalta ei kuiten-
kaan ole niinkään sillä, mikä osuus kestosta muodostuu pääkäsittelyn
päättymisen jälkeen kuluvasta ajasta. Vaikka pääkäsittelyn jälkeen ratkai-
sun antaminen kestäisikin kauemmin kuin 30 päivää, tämän pääkäsittelyn
jälkeisen ajan osuus kokonaiskäsittelyajasta ei kuitenkaan yleensä nouse
merkittäväksi.

Kun oikeudenkäymiskaaren kysymyksessä oleva säännös yli kymmenen
vuotta sitten säädettiin osana hovioikeusuudistusta (HE 33/1997), pääkä-
sittelyjen määrä arvioitiin vähäiseksi, vajaaksi 15 prosentiksi. Pääkäsittely-
jen määrä on kuitenkin noussut tätä prosenttimäärää paljon suuremmaksi,
esimerkiksi Helsingin hovioikeudessa pääkäsittelyjen osuus on vakiintu-
neesti noin 33 - 35 %. Lakia säädettäessä sen vaikutuksia arvioitiinkin hy-
vin puutteellisesti eikä mainitun 30 päivän säännöksen noudattamismah-
dollisuuksistakaan esitetty minkäänlaista punnintaa. Selvää on, että pää-
käsittelyjen nykyinen suuri määrä vaikeuttaa määräajan noudattamista.

Hovioikeus on vuonna 2010 antanut tuomion tai lopullisen päätöksensä yli
30 päivän määräajassa noin 47 %:ssa pääkäsittelyssä käsitellyistä asiois-
ta. Ylitysten prosenttiosuus on viime vuosina kasvanut, sillä vuonna 2008
vastaava prosenttHuku oli 36 ja vuonna 2009 se oli 41. Asioista, joissa rat-
kaisu on annettu 30 päivän jälkeen, noin 25 prosenttia on sellaisia, joissa
ratkaisu on kuitenkin annettu 40 päivän kuluessa. Toisaalta yli 100 päivän
ylitysten määrä on kasvanut.
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Erityisenä syynä 30 päivän määräajan ylittämiseen on lain esitöissä tuotu
esiin vain jutun laajuus. Helsingin hovioikeudessa laajat jutut on pyritty
keskittämään yhdelle osastolle. Laajoiksi määritellään asiat, joiden sivu-
määrä ylittää 1 500 sivua. Näissä asioissa pääkäsittelyjen kesto on useista
päivistä useisiin viikkoihin ja jopa kuukausiin. Laajoja asioita käsittelevä
osasto ratkaisee pääkäsittelyssä vuosittain runsaat 30 asiaa ja näistä noin
90 prosentissa tuomio annetaan 30 päivän määräajan jälkeen.

Hovioikeudessa käsiteltävistä asioista osa on sekä näytöllisesti että oikeu-
dellisesti vaativia, vaikka ne eivät olisikaan erityisen laajoja. Perusteelli-
sesta valmistelusta huolimatta tuomiota ei useinkaan pystytä antamaan 30
päivässä. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun käräjäoikeuden tuomio ku-
motaan ja tuomio perustellaan hovioikeudessa olennaisin osin tai koko-
naan uudelleen. Tällaisissa asioissa voidaan ratkaisun lopputuloksesta tai
perustelujen yksityiskohdista joutua neuvottelemaan vielä päätösneuvotte-
lujen jälkeenkin.

Pääkäsittelyjen ajankohtien järjestäminen on työnjohdollisesti vaativa teh-
tävä. Aikataulut on sovitettava yhteen tuomioistuimen henkilökunnan ja
muiden oikeudenkäyntiin osallistuvien kesken. Tästä syystä pääkäsittelyjä
järjestetään tiiviillä aikataululla, jotta mahdollisimman monta juttua kyettäi-
siin ratkaisemaan. Erityisesti pääkäsittelyjen tiivis aikatauluttaminen ai-
heuttaa sen, että tuomion kirjoittamiseen ja tarkastamiseen ei jää heti pää-
käsittelyn jälkeen riittävästi aikaa, kun muut jutut vievät työpanoksen. Toi-
saalta huomattavaa on, että päätösneuvottelut, jotka laajoissa jutuissa voi-
vat myöskin kestää viikkoja, pyritään lähes poikkeuksetta pitämään heti
pääkäsittelyn jälkeen, mikä nimenomaan turvaa välittömyyden periaatteen
toteutumisen, koska pääkäsittelyssä esitettyä näyttöä arvioidaan tuoreel-
taan.

Jos 30 päivän säännöstä pidettäisiin kiinni loma-aikoja huomioimatta, pää-
käsittelyjä ei käytännössä voitaisi toimittaa esimerkiksi kesäkuussa. Muu-
tenkin lomajärjestelyt lähes väistämättä aiheuttavat tilanteita, joissa ratkai-
sun antaminen voi helposti siirtyä. Huomattava kuitenkin on, että loma-ai-
kaan myös asianosaiset ja heidän oikeudenkäyntiavustajansa ovat usein
itsekin lomalla, eikä 30 päivän ylittäminen ole heidän kannalta ongelmallis-
ta. Myös esimerkiksi sairaustapaukset taikka muut yllätykselliset seikat
voivat viivästyttää hovioikeuden ratkaisun antamista.

Esittelijöiden työpanos laajoissa ja vaativissa asioissa on edelleen merkit-
tävä. Esittelijöiden runsas vaihtuvuus ja kokemattomuus lisää jäsenten
työmäärää, mikä sekin on erityisesti viime aikoina ollut omiaan vaikeutta-
maan 30 päivän määräajan noudattamista.

Hovioikeuden kannanotto

Määräaikasäännön noudattamista voidaan osaltaan edistää työmenetel-
miä ja työtapoja kehittämällä sekä toimintaa kaikin tavoin tehostamalla.
Tällaista jatkuvaa kehitystyötä varmasti tehdäänkin kaikissa hovioikeuksis-
sa. On kuitenkin ilmeistä ottaen erityisesti huomioon juttujen koon ja vai-



keusasteen lisääntyminen sekä käytettävissä olevat henkilöstöresurssit,
että ainakin Helsingin hovioikeudessa tulee toiminnan tehostamistyöstä
huolimatta vastaisuudessakin tapahtumaan mainitun määräajan ylityksiä.
Toisaalta ei ole myöskään järkevää ehdoin tahdoin tavoitella sitä, että tuo-
miot annettaisiin tietyssä ajassa pääkäsittelyn toimittamisesta, koska se ei
läheskään aina ole mahdollista tai edes asianosaistenkaan edun mukais-
ta.

Vuoden 2011 alusta voimaan tulleet uudet pääkäsittelyn toimittamisvelvol-
lisuutta hovioikeudessa koskevat säännökset edellyttävät, että pääkäsitte-
ly toimitetaan asianosaisen pyynnöstä entistä useammin silloin, kun pää-
käsittelyssä ei kuulla ketään todistelutarkoituksessa vaan kuullaan asian-
osaisia esimerkiksi rangaistuksen määräämistä koskevista kysymyksistä.
Tällaiset pääkäsittelyt saattavat kestää vain hyvin lyhyen ajan, jopa muu-
tamia kymmeniä minuutteja. Toisaalta useat merkit viittaavat siihen, että
laajojen juttujen määrä kasvaa, etenkin pääkaupunkiseudun tuomioistui-
missa. Siten kaikkinensa pääkäsittelyjen kesto ja sisältö tulee entistä
enemmän vaihtelemaan asian tyypistä riiippuen.

Edellä sanotun kehityssuuntauksenkaan perusteella ei ole järkevää olet-
taa, että ratkaisun antamisajankohtaa koskeva kiinteä ja lähes ehdoton
määräaika voisi tyydyttävästi ottaa huomioon hovioikeusprosessin erilaisia
tarpeita. Jos tällainen määräaika halutaan säilyttää, sen voidaan edellyttää
koskevan tavanomaisia asioita, joissa käsiteltävä aineisto tai todistelu ei
ole laajaa. Tällaisena säännös antaa hovioikeuksille, niin kuin nykyisinkin,
tietyn standardin siitä, milloin ratkaisu on pää käsittelyn jälkeen normaalita-
pauksessa annettava.

Hovioikeus katsoo, että nykyisen säännön järkevä tulkinta, jossa otetaan
huomioon hovioikeuksien tosiasialliset toimintamahdollisuudet ja erilaiset
oikeusturvanäkökohdat, voisi sinänsä olla riittävää. Jos kuitenkin ristiriitaa
hovioikeuden tosiasiallisten toimintamahdollisuuksien ja lain sanamuodon
kesken pidetään liian suurena, voitaisiin harkita sitä, että kokonaan luovu-
taan nykyisestä joustamattomasta 30 päivän kiinteästä määräajasta. Sen
sijaan voitaisiin säätää, että tuomio on pyrittävä antamaan pääkäsittelyn
päätyttyä niin nopeasti kuin se on asian laatu ja laajuus sekä muut seikat
huomioon ottaen mahdollista. Hovioikeuden tehtävänä tulisi lisäksi olla sii-
tä huolehtiminen, että asianosaiset saavat hyvissä ajoin tiedon ratkaisun
antamisen ajankohdasta.
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