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Jukka Laine

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
erityisesti perustelujen näkökulmasta

1. Johdanto

Tuomioistuimet antavat oikeudenkäynnissä oikeussuojaa tietyssä laissa säädetyssä
menettelyssä, joka on koko tuomioistuintoiminnan onnistumisen kannalta keskeisessä
asemassa. Jos oikeudenkäyntimenettely ei toimi kunnolla, tuomioistuimet eivät voi
asianmukaisesti onnistua tehtävissään.1  Riippumattomien tuomioistuinten tehtävänä
on lainkäyttö eli lain soveltaminen niiden käsiteltäväksi saatetussa yksittäisessä riita-,
rikos- tai hallintolainkäyttöasiassa.2

Oikeudenkäyntimenettelyn avulla toteutetaan aineellista oikeutta ja oikeudenkäynti-
menettely on järjestettävä sellaiseksi, että sen avulla voidaan päätyä asiassa sekä tosi-
seikastoltaan että oikeusnormien soveltamisen osalta mahdollisemman oikeaan rat-
kaisuun. Toisaalta oikeudenkäyntimenettelyä ei enää ole nähtävä pelkästään välineenä
aineellisesti mahdollisimman oikeiden ratkaisujen saavuttamiseksi, vaan oikeuden-
käyntimenettelyllä on yhä enemmän itseisarvoa siinä, että aineellisesti oikea lopputu-
los pitää saavuttaa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Menettelyllistä oikeuden-
mukaisuutta (procedural justice) selvittäneet oikeussosiologiset tutkimukset ovat osoit-
taneet, että ihmiset muodostavat käsityksensä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuu-
desta ensi sijassa menettelyn rehtiyden ja tasapuolisuuden, eikä niinkään sen lopputu-
loksen perusteella.3

2. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lindin ja Tylerin mukaan subjektiiviset ja objektiiviset oikeudenmukaisuuden kritee-
rit muodostavat keskeisen jännitteen arkipäivän oikeudenkäynnissä. Tutkimustulokset
(mm. Lind & Tyler 1988, Tyler 1990) osoittavat, että ihmiset kokevat tulleensa oikeu-
denmukaisesti kohdelluksi silloin, kun he saavat oikeudenkäynnissä rauhassa kertoa
oman käsityksensä tilanteesta. Käytännössä oikeuden puheenjohtaja joutuu kuitenkin

1 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 156.
2 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 68.
3 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 156.
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rajoittamaan heidän puhemahdollisuuksiaan. Tuomarien on vastattava tehokkaasta työs-
kentelystä ja ohjattava keskustelu oikeudellisesti merkittäviin seikkoihin. Objektiivi-
sen oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden maksimoiminen saattaa johtaa asiakkaan
kokeman subjektiivisen oikeudenmukaisuuden kokemuksen vähenemiseen.

Oikeudenkäynti sisältää jännitteen kahden arvokkaan ja tavoiteltavan lopputulok-
sen välillä. Vastakkain ovat tehokas, oikeudellisesti varma lopputulos ja asian käsitte-
lyyn tyytyväinen, oikeudenmukaisuutta kokenut asiakas. Koska yksinomaan jompaa-
kumpaa vaihtoehtoa ei voi valita, tulee oikeudenkäynnissä ylittää kummankin vaihto-
ehdon rajoitukset.4

Riita-asiassa asiakas ei toimi vain tiedonantajana, vaan osallistuu itse jutun rakenta-
miseen ja määrittelyyn neuvottelemalla siitä, mikä jutussa on merkityksellistä. Asia-
kas ei näyttäydy enää yksinomaan vallan kohteena, vaan uudenlaisena yhteistoimin-
nallisena asiakkaana. Oikeudenkäynnin valta ilmenee dynaamisena ja jännitteisenä
ilmiönä, joka tuotetaan jatkuvasti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kuten Sarat
ja Felstiner (1995) toteavat asiakkaiden ja asianajajien välisiä tapaamisia tutkiessaan,
neuvottelu yhteisen käsityksen rakentamiseksi riidasta sisältää jatkuvasti molemmin-
puolisia yrityksiä sekä käyttää valtaa että vastustaa sitä.

Neuvottelut ovat harvoin harmonisia ja sujuvia, pikemminkin ne sisältävät jatkuvaa
kamppailua siitä, kenen tulkinta asiassa hyväksytään. Sekä asiakkailla että ammattilaisilla
on omat keinonsa ja hetkensä, jolloin he käyttävät valtaa ja jolloin he vastustavat sitä.5

Erilliset välineet ja mallit uudenlaisen kommunikaatio- ja neuvottelusuhteen syn-
nyttämiseksi ja jutun käsittelyn hallitsemiseksi nousevat keskeiseksi riidanratkaisussa.
Neuvotteleva työtapa on perusteltua myös proseduraalisen oikeudenkäynnin näkökul-
masta. Esimerkiksi Messner (1997) on painottanut oikeuden ja oikeudenmukaisuuden
kommunikatiivista ja prosessiluontoista perustaa. Oikeus syntyy konfliktista neuvottelu-
prosessin kautta. Siksi kommunikaatio on tärkeää oikeudenmukaisuuden kokemuksen
synnyttämisessä. Myös Laukkanen (1995) on korostanut keskustelevaa työtapaa ja
vapaamuotoisuutta nykyaikaisen tuomioistuimen auktoriteetin perustana ja luottamuk-
sen synnyttäjänä. Tom Tylerin (1990) julkaiseman tutkimuksen tärkein päätelmä koski
prosessin laadun yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hänen mukaansa prosessin laadulla ja
koetulla oikeudenmukaisuudella oli merkittävä yhteys asiakkaiden lainkuuliaisuuteen.
Oikeudenkäynnin vuorovaikutus ei ole tärkeää niinkään hyvän palvelun tarjoamiseksi,
vaan sillä voidaan merkittävästi vaikuttaa asiakkaiden lainkuuliaisuuteen ja sitä kautta
tuomioistuinten omiin työmääriin (Engeström, Haavisto & Pihlaja 1992). Olipa kyse
mistä oikeudenkäynnistä tahansa tuomioistuimen puolelta on tärkeää luoda edellytyksiä
oikeudenkäynneille, joissa asian käsittelytapa, istunnon vuorovaikutus ja fyysiset puit-
teet edesauttavat asianosaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa asian käsittelyyn.6

4 Haavisto: Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn – nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. La-
kimies 2000 s. 1141.

5 Haavisto: Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn – nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. La-
kimies 2000 s. 1152.

6 Haavisto: Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn – nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. La-
kimies 2000 s. 1152–1153.
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3. Tuomio-oikeellisuuden ylläpitäminen ja sen parantaminen

Tuomioistuinmenettelyn yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on, että tuomioistuimen
ratkaisu on mahdollisimman lainmukainen ja oikeudenmukainen.7  Oikeusriidan
tosiseikaston eli sen, mitä asiassa on todella tapahtunut, on tultava oikeudenkäynnissä
mahdollisimman täydellisesti selvitetyksi ja oikeusnormeja on sovellettava tähän
tosiseikastoon virheettömästi.8

Prosessissa tavoiteltavaa totuutta voidaan kutsua aineelliseksi siinä mielessä, että
faktojen selvittäminen perustuu vapaan todistusteorian mukaisesti aineelliseen eikä
muodolliseen todistusjärjestelmään. Todistusharkinnan tietolähteenä saadaan lähtökoh-
taisesti käyttää kaikkia asiassa ilmeneviä seikkoja samoin kuin harkita niiden todistus-
arvoa vapaasti. Todistusaineisto voi monista eri syistä johtuen jäädä puutteelliseksi.
Tämän vuoksi oikeudenkäynnissä saavutettava totuus on usein vain jonkinlainen liki-
arvo aineellisesta totuudesta.9

Oikeuskysymyksen oikeaa ratkaisua vaikeuttaa muun muassa oikeusnormien väl-
jyys, tulkinnanvaraisuus ja jopa aukollisuus sekä toisinaan oikeuden ja kohtuuden vä-
linen ristiriita ja jännite. Ei ole myöskään olemassa yhtenäistä ja yleisesti hyväksyttä-
vää laintulkintametodia, vaan tuomioistuin saa valita tulkintametodinsa useiden vaih-
toehtojen joukosta itse, joten tuomioistuimet voivat tulkita lakeja hyvinkin erilaisista
lähtökohdista.

Yhden ainoa oikean ratkaisun saavuttamisen asemasta voidaan puhua vain parhaal-
la mahdollisella tavalla perustellusta ratkaisusta. Siitä huolimatta ihmiset vielä varsin
yleisesti ajattelevat, että tuomioistuimessa voidaan päätyä vain yhteen ainoaan oikeaan
ratkaisuun. Tämä ristiriita heijastuu aina ihmisten luottamukseen oikeuslaitokseen. He
odottavat usein ”parempia” ratkaisuja kuin mihin oikeudenkäyntimenettely ja
oikeudenkäyntiaineisto antavat mahdollisuuden.10

Kun prosessissa joudutaan tyytymään oikeudenkäyntiaineiston mukaiseen ja useita
virhelähteitä mahdollisesti sisältävään selvitykseen, tulisi aineellisen totuuden asemasta
puhua pikemminkin prosessuaalisesta totuudesta, joka saattaa poiketa siitä, mitä to-
dellisuudessa on tapahtunut. Tuomaria velvoittava ratkaisupakko edellyttää, että tuo-
mari ei voi vain tyytyä esittelemään tuomiossa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, vaan hä-
nen on valittava niistä jokin ja ratkaista asia sen mukaisesti. Juridisen ratkaisun oikeel-
lisuuden kriteerinä voidaan kuitenkaan tuskin pitää muuta kuin että se on syntynyt
muodollisesti oikeassa järjestyksessä ja oikeudenmukaisen menettelyn tuloksena että
se on rationaalisesti perusteltavissa asianosaisille ja laajemmalle oikeusyhteisölle.11

7 Puhutaan tuomio-oikeellisuudesta. Tuomio-oikeellisuutta tarkoittaen käytetään myös termejä aineel-
linen oikeusvarmuus, aineellinen totuus tai totuusperiaate. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean
mietintö 2003:3 s. 163.

8 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 163.
9 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 163–164.
10 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 164.
11 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 164
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4. Tuomioistuimen ratkaisujen perusteleminen

Tuomioiden perustelemisen merkitys on toimintaympäristön muutostekijöistä12 joh-
tuen korostunut. Joustavien ja tuomioistuimelle entistä enemmän harkintavaltaa antavien
oikeusnormien määrä on kasvanut. Samanaikaisesti myös laintulkintaperiaatteet ovat
osittain muuttuneet. Harkintavallan kasvun ja laintulkintaperiaatteiden muutoksen seu-
rauksena on tuomioiden perustelujen kautta entistä tärkeämpää saada tietoa siitä, mi-
hin seikkoihin ja millaiseen ajatteluun tuomio on perustettu. Perustelujen kautta voi-
daan kontrolloida, onko tuomioistuin käyttänyt sille uskottua tuomiovaltaa lakien ja
hyväksyttyjen oikeuslähteiden valossa oikealla tavalla, eli onko ratkaisu lainmukainen
ja täyttääkö se kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden vähimmäisvaatimukset. Peruste-
leminen on siten tärkeää ensisijassa asianosaisten oikeusturvan kannalta. Perusteluilla
tulisi myös kyetä vakuuttamaan asianosaiset siitä, että heidän asiansa on ratkaistu puo-
lueettomasti ja asiallisesti sekä materiaalisesti oikein. Toisaalta tuomioistuinten ratkai-
sujen avoimella perustelemisella on merkitystä myös lainkäytön laajemmalle demok-
raattiselle kontrollille yhteiskunnassa. Oikeusvaltiossa, jossa tuomioistuinten riippu-
mattomuudesta ja puolueettomuudesta johtuen niiden toiminnan muunlainen kontrolli
on hankalasti toteutettavissa, ennen muuta ratkaisujen avoimet perustelut mahdollista-
vat tuomitsemistoiminnan julkisen valvonnan ja vastuun toteuttamisen.13 Perustele-
misvelvollisuus on pelkällä olemassaolollaan edistämässä lainkäytön laillisuutta ja
estämässä mielivaltaa. Tämä on tärkeää etenkin, kun tuomioistuinten rooli ja lainkäytön
merkitys on eri syistä korostunut uudella tavalla suhteessa lainsäätäjään ja myös
toimeenpanovaltaan.14

Myös yhteiskunnan arvopohjan muutokset ovat vaikuttaneet perustelujen merki-
tyksen kasvuun. Tuomioistuinten harkintavallan kasvun myötä yhä useammat ratkai-
sut ovat valinnan tekemistä ja punnintaa eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä. On arvioitu,
että tällaisessa tilanteessa tapauskohtainen oikeudenmukaisuus saattaa painottua ylei-
sen oikeudenmukaisuuden kustannuksella, jolloin ratkaisujen ennustettavuus saattaa
lähtökohtaisesti heiketä.

Ratkaisun oikeellisuutta voidaan mitata näissä tilanteissa vain perustelujen kautta.
Jos perustelut vakuuttavat, ratkaisu on ”oikea”. Tuomio-oikeellisuus15 onkin nykyään
yhden ainoan oikean ratkaisun löytämisen sijasta pikemminkin perustelujen vakuutta-
vuutta.16 Tuomioistuinten ratkaisujen perustelemisen merkityksen korostumiseen on
vaikuttanut myös se, että yhteiskunnassa ei ole enää aikaisempaan tapaan ehdottomia
institutionaalisia auktoriteetteja. Myös tuomioistuinten aikaisemmin itsestään selvänä
pidetty auktoriteetti on murtunut ja vähentynyt.

12 Globalisaatio, Euroopan integraatio, perus- ja ihmisoikeudet ym.
13 Ratkaisujen julkisuus sinällään ei ole riittävää, ellei ratkaisuja ole myös perusteltu avoimesti.

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
14 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 214–215.
15 Ks. alaviite 4.
16 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
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5. Luottamus tuomioistuimiin

Luottamusta tuomioistuimiin on Suomessa kartoitettu melko säännöllisesti yleisöky-
selyillä. Vuosina 1999 ja 2001 on tehty kaksi erityistutkimusta väestön luottamuksesta
tuomioistuimiin, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja Turun yliopistossa. Luot-
tamusta on mitattu erityyppisissä kyselyissä ja muutenkin kysymällä ihmisiltä suo-
raan, kuinka paljon luotatte tuomioistuimiin.17

Kansalaisista 67,6 % eli noin kaksi kolmasosaa pitää tuomioistuinten toimintaa
kokonaisuutena ottaen onnistuneena. Menettelyn tasapuolisuuteen luottaa 38,2 % kan-
salaisista. Tasapuolisuutta koskevissa arvioissa ei ole kyse yksinomaan luottamukses-
ta (tai epäluottamuksesta) tuomioistuimia kohtaan, vaan kyseiset käsitykset kohdistu-
vat enemminkin oikeusjärjestykseen ja sen soveltamiseen kokonaisuutena. Tuomiois-
tuinten päätösten ja tuomareiden toiminnan yleiseen oikeudenmukaisuuteen kohdistu-
va asennoituminen on myönteisempää. Valtaosa kansalaisista luottaa tuomioistuinten
päätösten lainmukaisuuteen. Tuomioistuinkokemusta omaavien arviot ovat keskimää-
räistä kielteisempiä. Oikeudenkäyntikokemusten määrän lisääntyessä tyytymättömyys
lisäksi kasvaa jonkin verran. Yli kaksi oikeudenkäyntikokemusta omaavien luottamus
on huomattavan paljon alhaisempi kuin vain 1–2 kertaa oikeudenkäynnissä olleiden.18

Rikosasioissa vastaajien luottamus oikeudenkäytön tasapuolisuuteen on johdonmu-
kaisesti vähäisempi.19 Tutkimusten mukaan päätösten perustelujen yleiseen tasoon
suhtaudutaan neutraalisti. Perustelujen vakuuttavuutta on yleisesti pidetty eräänä kes-
keisimmistä välineistä, jolla tuomioistuimet voivat ansaita luottamuksen kansalaisten
edessä. 20

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten luottamus tuomioistuimiin näyttää ole-
van hyvää eurooppalaista keskitasoa; vain Tanskassa ja Norjassa on mitattu selvästi
korkeampi luottamus. Esitettyjen tulosten valossa tuomioistuimiin kohdistuvaa luotta-
musta voidaan pitää tyydyttävänä.21

Yhtenä tuomioistuimiin kohdistuvan luottamuksen kiinnostavana ulottuvuutena on
väestön käsitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen mukaan:

a) vajaa puolet uskoi yhdenvertaisuuden toteutumiseen oikeuskäytännössä täysin
tai jokseenkin hyvin;

b) miltei yhtä moni oli sitä mieltä, että yhdenvertaisuus toteutuu melko huo-
nosti tai ei lainkaan;

c) kaksi kolmannesta uskoi, että miehiä ja naisia kohdellaan tasapuolisesti, ja
puolet, että suomalaisia ja ulkomaalaisia kohdellaan tasapuolisesti;

17 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 3.
18 Niskanen, Ahonen ja Laitinen: Turun Yliopisto 1999 s. 26, 31, 39, 47, 58, 69, 130, 145, 147, 192 ja 194
19 Blom 1970 s. 58–64.
20 Niskanen, Ahonen ja Laitinen: Turun Yliopisto 1999 s. 39 ja 40.
21 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 4.
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d) kaksi kolmannesta katsoi, että tuomioistuin ei kohtele tasapuolisesti koulutet-
tuja ja kouluttamattomia tai rikkaita ja köyhiä. Enemmistön mielestä henkilön
sosiaalinen asema siis vaikuttaa hänen kohteluunsa tuomioistuimessa.22

6. Luottamukseen vaikuttavia seikkoja

– tuomioistuinten organisatoorinen itsenäisyys (riippumattomuus) ja eriyty-
minen suhteessa muuhun julkiseen organisaatioon;

– tuomarin ammattipätevyyttä, neutraalisuutta ja vastuunalaisuutta koskevat
säännökset (kelpoisuusvaatimukset, nimitysmenettely, esteellisyys-
säännökset, virkavastuu);

– päätöksentekoa koskevat säännöt (lakisidonnaisuus, perusteluvelvollisuus,
päätösten ei-julkinen laadinta);

– oikeudenkäyntimenettelyä koskevat säännökset (puolueettomuus, asioiden
riittävä selvittely, todistelusäännöt, väärän valan rangaistavuus);

– oikeudenkäynnin julkisuuden sääntely;
– säännökset muutoksenhausta ja tuomioistuimiin kohdistuvasta valvonnasta

(laillisuusvalvonta, ylempien tuomioistuinten alempiin kohdistama valvonta).23

7. Tuomioistuinten toiminnassa luottamukseen
vaikuttavia seikkoja

1)  Tuomioistuimen ratkaisu ja jutun lopputulos.
2)  Ratkaisun perustelut.
3)  Oikeudenkäyntimenettely.
4)  Asiakkaan tuomioistuimessa saama kohtelu ja palvelu24.

– tuomioistuinten tulee hoitaa tehtäviään asiantuntevalla, teknisesti pätevällä
tavalla,

– toimia moraalisesti vastuunalaisella tavalla. Se edellyttää vuorovaikutus-
tilanteessa myös muiden toimijoiden ja tahojen (tiedotusvälineet) etujen ot-
tamista huomioon sekä torjua instituution tai siinä toimivien henkilöiden
omien intressien ajaminen ja

– vastata riittävällä tavalla väestön yleisluonteisia oikeudenmukaisuuskäsi-
tyksiä.25

22 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 6.
23 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 9.
24 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 19.
25 Tala: Luottamus tuomioistuimiin – mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää. Lakimies 2002 s. 16.
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8. Proseduraaliseen oikeudenmukaisuuteen
vaikuttavia seikkoja

– tuomarin neutraalisuus. Tuomarin ei koeta edistävän jutun osapuolten etuja
eikä liioin omia taikka organisaationsa intressejä;

– asianosainen kokee voivansa vaikuttaa menettelyn kulkuun tai ainakin hän
tuntee, että häntä kuunnellaan ja kuunnellaan aidosti ja se myös vaikuttaa
menettelyn kulkuun;

– asianosaista kohdellaan menettelyssä arvokkaasti, kohteliaasti ja hänen oi-
keuksiaan kunnioittavasti.

9. Perustelujen funktio

Tuomioistuintoiminnan ylivoimaisesti tärkeimmäksi päämääräksi on koettu totuuden
löytäminen ja oikeudenmukaisen ratkaisun hakeminen.26 Ratkaisun perusteluja tarvi-
taan vakuuttamaan lukija ratkaisun oikeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Myös ih-
misten tiedontaso ja -tarve on kasvanut. Ihmisille ei enää riitä pelkästään tieto siitä,
mitä on päätetty vaan he haluavat tietää, millä perusteella lopputulokseen on päädytty
ja mihin tuomiot oikeasti perustuvat. Hyvillä perusteluilla siis paitsi saadaan ihmiset
vakuuttuneiksi ratkaisun oikeellisuudesta, myös lisätään luottamusta ratkaisutoimintaan
ja koko tuomioistuinlaitokseen.27

Perustelut ovat tärkeitä myös tuomioistuinten viestinnän näkökulmasta. Perustelut
ovat tuomioistuimen käyttökelpoisin kommunikointitapa kerrottaessa, miten tuomio-
istuin on suhtautunut asianosaisten oikeudenkäynnin kuluessa esittämiin argument-
teihin ja mikä merkitys niillä on ollut asian ratkaisemisen kannalta. Lisäksi perusteluilla
tuomioistuin informoi ratkaisun lopputulokseen vaikuttaneista seikoista myös muu-
toksenhakutuomioistuinta ja viime kädessä koko oikeusyleisöä. Avoimien perustelu-
jen kautta tuomioistuinten toiminta siten viime kädessä avautuu julkisuudelle, tiedo-
tusvälineille ja sitä kautta myös suurelle yleisölle.28

Tuomioistuinten ratkaisujen perustelemista on pyritty kehittämään lainsäädännön
avulla 1990-luvulla tehdyissä oikeudenkäyntimenettelyuudistuksissa.29  Laissa onkin
nykyisin suhteellisen kattavat säännökset perusteluista, eikä näköpiirissä ole tarvetta
niiden täydentämiseen. On kuitenkin huomattava, että tuomioiden perustelemisesta
laissa olevat säännökset muodostavat vain perustelujen vähimmäisvaatimuksen, ja että

26 Niskanen, Ahonen ja Laitinen: Turun Yliopisto 1999 s. 104.
27 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
28 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 215.
29 Alioikeusuudistuksessa v. 1991 otettiin oikeudenkäymiskaareen (1064/1991) riita-asioiden tuomioi-

den perustelemista koskevat säännökset ja vuonna 1997 vastaavat säännökset rikostuomioiden
perustelemisesta otettiin lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997). Myös vuonna 1996 sää-
detyssä hallintolainkäyttölaissa on säännökset hallintolainkäyttöpäätösten perustelemisesta.
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kussakin perustelemistilanteessa joudutaan erikseen harkitsemaan mitä perusteluilta
juuri silloin edellytetään. Perustelujen tulisi aina täyttää niille kussakin tilanteessa ase-
tettavat laatuvaatimukset, mutta toisaalta tuomioistuimen työn tehokkuuden turvaami-
seksi ratkaisuja ei pitäisi kuitenkaan yliperustella. Käytännössä esimerkiksi myönnetyssä
asiassa perustelut voivat olla pelkistetymmät kuin kiistetyssä asiassa.30

Laissa onkin vaikea yksityiskohtaisesti säätää esimerkiksi siitä, miten tarkoin tuo-
mioistuinten ratkaisut on perusteltava ja mitä yleisluontoisia laatuvaatimuksia perus-
telujen sisällölle voidaan ja pitää asettaa. Perustelujen rationaalinen hyväksyttävyys
edellyttää perusteluilta erityisesti seikkaperäisyyttä, informaation avoimuutta ja pro et
contra -argumentaatiota, jossa otetaan kantaa myös valittua lopputulosta vastaan
puhuviin argumentteihin ja kerrotaan, miksi lopputulosta puoltavat argumentit ovat
kuitenkin olleet kyseisessä tapauksessa painavampia. Perusteluilta edellytetään myös
selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia perusteluissa käytet-
tävälle kielelle ja retoriikalle sekä perustelujen havainnollisuudelle.31

Avoimesti eri vaihtoehtojen esille tuominen ja asianosaisten esittämien argument-
tien monipuolinen punninta on tärkeää etenkin menettelyllisen oikeudenmukaisuuden
näkökulmasta. Erityisesti hävinneelle osapuolelle tuskin voi jäädä oikeudenkäynnistä
reilua kuvaa, jos tuomioistuimen ratkaisussa on sivuutettu joko kokonaan tai osittain
tämän esittämät vastakkaista ratkaisuvaihtoehtoa puoltavat seikat ja todisteet.32

Tuomioistuinten ratkaisujen perustelujen laatutaso on viime aikoina keskimäärin
kohonnut33, mutta ongelmana on edelleen perustelujen laadun vaihtelevuus eri tuo-
mioistuinten ja jopa saman tuomioistuimen tuomareiden välillä. Esimerkiksi käräjäoi-
keuksissa esiintyy edelleen puutteellisesti ja epärationaalisesti laadittuja tuomioita, joille
on ominaista pöytäkirjamainen laatimistapa ja rönsyilevä kirjoitustyyli. Myös hovioi-
keuksien, korkeimman oikeuden, hallinto-oikeuksien, korkeimman hallinto-oikeuden
ja erityistuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa on puutteita. Esimerkiksi oikeus-
kysymysten perustelemisen osalta ongelmana on toisinaan liiallinen niukkuus. Kaik-
kia ratkaisun tekemiseen vaikuttaneita oikeuslähteitä ei ilmoiteta ja eri ratkaisuvaih-
toehtoja ei aina riittävästi punnita silloinkaan, kun on kysymys kahden tai useamman
oikeusperiaatteen tai perusoikeuden kollisiotilanteesta. Myös laintulkintakysymysten
perusteleminen on usein riittämätöntä. Erityisen ongelman muodostaa vielä se, että
toisinaan tuomioistuimen tekemät käsittelyratkaisut on jätetty perustelematta koko-
naan.34 Esimerkiksi oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat ratkaisut pitäisi perustella
silloinkin, kun asianosaisten kesken ei ole julkisuuden rajoittamisesta erimielisyyttä,

30 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 216.
31 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 216.
32 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 216.
33 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mukaan tuomioiden perustelut ovat muuttuneet aikaisem-

paa avoimemmiksi ja keskustelevimmiksi ja niissä on auktoritatiivisten oikeuslähteiden ja muodollis-
ten perusteiden ohella nojauduttu myös oikeusperiaatteisiin, reaalisiin ja tavoitteellisiin näkökohtiin
ja muihin asiaperusteisiin. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 217.

34 Tästä asiasta on huomauttanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 1.7.2003 antamassaan ratkaisussa
Suominen v. Suomi.
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sillä oikeudenkäynnin julkisuus ei ole tärkeää vain asianosaisten, vaan myös yleisön
kannalta. Myös tuomioistuimen tekemä näyttöratkaisu tulee perustella avoimesti, seik-
kaperäisesti ja eri näkökohtia perusteellisesti punniten. Perustelujen tason kehittämi-
nen ja nostaminen on syytä pitää keskeisenä tuomioistuinlaitoksen kehittämisen pai-
nopistealueena.35

10. Ratkaisun sisältö

Tuomioistuimen ratkaisutoiminnan olennainen kysymys on, minkälainen sisältö asi-
assa annettavalle tuomiolle tai päätökselle tulee voimassa olevan oikeuden mukaan
antaa. Keskeistä on siten oikeudellinen näkökulma ja asian oikeudellinen luonnehdin-
ta. Oikeudellinen ratkaisu on kannanotto siihen, mitä tietyssä konkreettisessa asiassa
on pidettävä oikeusjärjestyksen mukaisena. Ratkaisussa on otettava kantaa sekä sii-
hen, mitä on tapahtunut että siihen, miten tapahtunutta on oikeudellisesti arvioitava.

Ratkaisun ainekset koostuvat tosiseikoista ja oikeusjärjestykseen sisältyvistä oikeus-
normeista. Oikeudenkäynnin tarkoituksena on havaita oikeusnormit ja pelkistää
oikeudenkäyntiaineistosta niitä vastaavat vaaditun oikeusseuraamuksen kannalta mer-
kittävät tosiseikat.36

11. Perustelujen riittävyys

Perusteluilta edellytetään seikkaperäisyyttä eli yksityiskohtaisuutta. Seikkaperäisillä
perusteluilla tarkoitetaan, että perusteluista saa tyhjentävän vastauksen erilaisiin mik-
si-kysymyksiin: miksi asia on ratkaistu tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla, miksi
tuomioistuin on arvioinut näytön niin kuin on tehnyt, miksi eri tavalla kertoneiden
todistajien lausumista jotakuta on pidetty muita luotettavampana, miksi tuomioistuin
on soveltanut faktoihin tiettyjä oikeussäännöksiä ja miksi sitä on tulkittu tietyllä taval-
la, miksi rangaistusseuraamukseksi on määrätty juuri tuomiolauselmasta ilmenevä ran-
gaistus.

Seikkaperäiset perustelut edellyttävät oikeudellisen päättelyn esiintuomista ”perus-
telujen perusteiden” ilmoittamista.37 Perustelujen on oltava yksityiskohtaisia myös si-
käli, että niissä on annettava lausunto kaikista asianosaisten vaatimustensa tueksi esit-
tämistä perusteista ja väitteistä. Tuomioistuimen on lausuttava kaikista jutussa esite-
tyistä vaatimuksista samoin kuin kaikista prosessiväitteistä. Tuomioistuimen tulee li-
säksi lausua asiaväitteistä, joilla asianosainen perustelee vaatimustaan vastapuolen
vaatimuksen hylkäämisestä. Asiaväitteitä on kolmenlaatuisia: a) näyttöväite, b) oikeus-

35 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3 s. 217.
36 Virolainen – Martikainen 2003 s. 29.
37 Virolainen – Martikainen 2003 s. 108–109.
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väite ja c) vastatosiseikkaa koskeva väite. Perustelujen seikkaperäisyys edellyttää, että
asiaväitteistä annetaan tuomiossa aina lausunto.38

Faktaperusteluissa on syytä lausua todistajan tai asianosaisen kertomuksen uskotta-
vuutta koskevasta väitteestä, samoin näytön riittävyyttä eli tuomitsemiskynnyksen
korkeutta koskevasta väitteestä. Normiperusteluissa on syytä lausua säännösten
sovellettavuutta ja niiden tulkintaa koskevista väitteistä, rangaistuskynnyksen peruste-
luissa rangaistuslajia ja rangaistuksen mittaamista koskevista väitteistä jne. Seikkape-
räisissä perusteluissa tuomioistuimen on otettava kantaa myös sellaisiin kysymyksiin,
joista ei ole edes tehty väitettä, vaan jotka tuomioistuin on ottanut esiin omasta aloit-
teestaan. Iura novita curia- periaate ei vapauta tuomioistuinta perustelemasta
lainsoveltamistaan. Mikäli tuomioistuin ei ota kantaa asianosaisen ”perustelun-
luonteisiin” väitteisiin, jää hävinneelle käsitys, että tuomioistuin on ”vähät välittänyt”
hänen mielipiteestään. Perustelujen kattavuudella on tältä osin yhteys asianosaisen
kuulemisperiaatteeseen. Asianmukainen kuuleminen edellyttää, että asianosainen saa
tuomioistuimelta vastauksen esittämiinsä vaatimuksiin ja niiden perusteisiin samoin
kuin hänen vasapuolensa sanottuihin esityksiin kohdistamiinsa vastaväitteisiin.39

Asianosaisen väitteitä koskevan tuomioistuimen perustelemisvelvollisuuden edelly-
tykseksi on asetettava, että asianosainen esittää ja myös perustelee väitteensä selkeästi ja
mahdollisemman yksityiskohtaisesti. Toisin sanoen väitteeltä edellytetään asiallisuutta.
Perustelemisvelvollisuus ei voi ulottua selvästi perusteettomiin, epäolennaisiin, epätäs-
mällisesti ilmaistuihin tai kokonaan perustelematta jätettyihin väitteisiin. Tällä pyritään
ehkäisemään se, että asianosaiset voisivat esittää oikeuden väärinkäyttämisen tai kiusan-
teon tarkoituksessa täysin perusteettomia tai epäselviä väitteitä, joiden perusteleminen
vain tarpeettomasti vaikeuttaisi tai hidastaisi asian selvittämistä ja ratkaisemista.40

Perustelujen laajuus ja riittävyys joudutaan joka tapauksessa arvioimaan tapaus-
kohtaisesti: kaikkia asioista ei tuomiolaitoksen resurssien jakamisen kannalta ole tar-
koituksenmukaista perustella yhtä laajasti.41

12. Perustelujen avoimuus

Asianmukaisilta perusteluilta vaaditaan yleisesti avoimuutta. Avoimuudella tarkoite-
taan yleisesti ottaen sitä, että tuomioistuin tuo perusteluissaan avoimesti julki kaikki
seikat ja aineiston, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Perustelujen tulee vastata todel-
lista harkintaprosessia. Perusteluissa ei saa sivuuttaa mitään asiaan vaikuttavaa seik-
kaa tai todistetta. Avoimuuteen kuuluu, ettei perusteita painoteta perusteluissa toisin
kuin niiden tosiasiallisen painoarvon ratkaisussa on ollut eikä perusteluissa jätetä il-
moittamatta mitään seikkaa, joka on vaikuttanut tuomioistuimen harkintaan.

38 Virolainen – Martikainen 2003 s. 109–110.
39 Virolainen – Martikainen 2003 s. 110.
40 Virolainen – Martikainen 2003 s. 111.
41 Virolainen – Martikainen 2003 s. 114.



450

Perustelujen avoimuus asettaa vaatimuksia fakta- ja normiaineiston seikkaperä-
isyyden suhteen. Ei riitä, että tuomioistuin ilmoittaa perusteluissaan ainoastaan sen
fakta-aineiston ja/tai ne normit, joihin ratkaisu perustuu. Nykyisin laki edellyttää pe-
rusteluilta avoimuutta, sillä perusteluissa on tuotava julki se oikeudellinen päättely,
johon ratkaisu perustuu (OK 24:4 ja ROL 11:4).42 Oikeudellisen päättelyn selostami-
nen edellyttää oikeuslähteiden ilmoittamista sekä eri suuntiin puhuvien tulkinnallisten
näkökohtien analysointia ja punnintaa. Perusteluissa tulee ilmoittaa valittua lopputu-
losta tukevien seikkojen ja todisteiden lisäksi myös kaikki sitä vastaan puhuvat keskei-
set seikat ja todisteet eli pro- ja contra- argumentit.43

Avoimeen ja täydelliseen oikeuskysymyksen perustelemistapaan kuuluu virallis-
lähteisiin eli lakiin, maantapaan, lainsäätäjän tarkoitukseen ja tuomioistuinratkaisuihin
viittaamisen ohella myös esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa esitettyjen näkemysten,
oikeusperiaatteiden sekä arvojen ja arvostusten esille tuominen silloin, kun ne ovat
vaikuttaneet oikeudelliseen päättelyyn. Myös sovelletun oikeusnormin tulkintaan vai-
kuttaneet perusteet olisi syytä tuoda avoimesti esiin. Avoimuus korostuu, jos peruste-
luissa ilmoitetaan, mitä tulkintametodia (sanamuodon mukainen, subjektiivinen, ob-
jektiivinen, systemaattinen tai teleologinen) käyttäen tulkintaan on päädytty ja miksi
näin on tehty.

Edelleen perusteluissa tulisi käydä ilmi, onko oikeussäännöstä tulkittu supistavasti
vai laventavasti. Perustuuko tulkinta analogia- tai e contrio- päättelyyn, onko kysymyk-
sessä argumentum a fortiori- päätelmä sekä myös miksi kysymyksessä olevaan tulkin-
taan on päädytty.

Avoimuutta on myös se, että tuomari avoimesti myöntää ratkaistavana olevan asian
tai siihen sisältyvän kysymyksen vaikeuden ja sen, että toisenlaista lopputulosta voi-
taisiin perustellusti puoltaa.44 Tuomari myöntää, ettei ehdottomasti yhtä ainoata oi-
keaa ratkaisua ole. Menettely ei ole omiaan heikentämään tuomioistuimen arvovaltaa.
Tuomarin on kuitenkin pyrittävä vakuuttamaan perusteluillaan lukija siitä, että tuomiossa
valittua lopputulosta voidaan pitää perusteluissa ilmenevien seikkojen mukaan parhai-
ten perusteltavissa olevana.45

13. Perustelujen ymmärrettävyys

Tuomioistuinratkaisujen perusteluilta edellytetään yksityiskohtaisuuden ja avoimuu-
den lisäksi ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Perustelut jäävät vaikutuksettomiksi, jos
perustelujen viestin ymmärtävät vain juristit, mutta eivät asianosaiset tai suuri yleisö.
Keskeisessä asemassa on tässä suhteessa kieli, mutta viestin ymmärrettävyys voi riip-
pua myös muista tekijöistä.

42 Virolainen – Martikainen 2003 s. 117.
43 Virolainen – Martikainen 2003 s. 118.
44 Virolainen – Martikainen 2003 s. 119.
45 Virolainen – Martikainen 2003 s. 119–120.
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Viestin ymmärrettävyyden keskeiset osatekijät voidaan jakaa kuuteen asiaryhmään:
1) vastaanottajan samastuminen,
2) vastaanottajan motivaatio eli sanoman kiinnostavuus,
3) viestin havainnollisuus eli käsitteellisyyden aste,
4) viestin ideatiheys,
5) viestin ulkoasu ja
6) viestin kieliasu.46

Samastumisella tarkoitetaan vastaanottajan mahdollisuutta samastaa itsensä ja ympä-
ristönsä sanomassa esitettyihin asioihin. Sanoman kiinnostavuutta voidaan parantaa
panostamalla kielellisiin ja tyylillisiin seikkoihin eli tuomion retoriikkaan. Juridisen
kielen käsitteellisyyteen voidaan vaikuttaa havainnollistamisella ja yleissivistykseen
kuulumattomien tai sisällöltään epäselvien käsitteiden selittämisellä. Viestin ideatiheys
vaikuttaa sanoman ymmärrettävyyteen ja ulkoasu helpottaa luettavuutta. Selkeyttä
voidaan parantaa mielekkäillä kappalejaoilla ja väliotsikoinneilla.47

Mahdollisuudet vaikuttaa perustelujen lukijan samastumiseen, tämän motivaatioon
tai viestin havainnollisuuteen ovat rajalliset. Pyrittäessä parantamaan ymmärrettävyyttä
ja selkeyttä onkin avainasemassa perustelujen kieli. Perustelujen ymmärrettävyys on
sitä parempi, mitä konkreettisempaa teksti on, mitä selkeämpää kieli on ja mitä luetta-
vampaa teksti ulkoiselta asultaan on.48

Oikeudellinen kieli jaetaan:
1) säädös- eli lakikieleen,
2) oikeustieteen kieleen ja
3) tuomioistuinkieleen49.

Oikeuskielen runkona on yleiskieli. Oikeuskieli on luonteeltaan erikoiskieltä. Sille on
luonteenomaista erityinen, useimmiten vierasperäiseen tieteelliseen sanastoon perus-
tuva ja oikeudellisia käsitteitä ilmaiseva oikeusaloittain vaihteleva terminologia. Oikeus-
kielen ominaisuuksia ovat lisäksi erityiset lauserakenteet ja erityinen tyyli.50

Tuomioistuimen ratkaisujen perusteluissa käytettävää kieltä harkittaessa tulee eri-
tyistä huomiota kiinnittää perustelujen keskeisempien vastaanottajaryhmien edelly-
tyksiin ymmärtää perustelujen sisältö. Tärkeimpinä heistä on pidettävä asianosaisia.
Tuomion perusteluja kirjoitettaessa on pyrittävä käyttämään sellaista kieltä, että asian-
osaiset ilman ulkopuolista apua ymmärtävät, miksi heidän asiansa on ratkaistu tuo-
miolauselmasta ilmenevällä tavalla. Tuomiossa käytettävän kielen tulisi olla jokaisen
normaalilahjakkaan peruskoulun suorittaneen ihmisen vaikeuksitta ymmärrettävissä.51

46 Virolainen – Martikainen 2003 s. 149.
47 Virolainen – Martikainen 2003 s. 149–150.
48 Virolainen – Martikainen 2003 s. 151.
49 Virolainen – Martikainen 2003 s. 151.
50 Virolainen – Martikainen 2003 s. 151–152.
51 Virolainen – Martikainen 2003 s. 152–153.
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14. Kielellinen ymmärrettävyys ja lauseiden rakenteet

Kirjoitetun tekstin samoin kuin puhekielen ymmärrettävyys riippuu lähinnä sanojen
valinnasta sekä kielellisistä rakenteista ja monimutkaisuudesta. Vaikuttavat tekijät jae-
taan sanastollisiin ja kielen rakennetta koskeviin lauseopillisiin tekijöihin ja laajem-
min tyyliin.52

Vaatimus, jonka mukaan asianosaisen tulisi koulutustasostaan riippumatta ymmär-
tää tuomio, asettaa vaatimuksia käytetylle sanastolle ja terminologialle. Tuomiossa
tulisi välttää termejä, jotka eivät ole selviä muille kuin lakimieskoulutuksen saaneille
tai ilmene muusta tekstistä asiayhteyden perusteella.53 Samoin vierasperäisten termien
ja sanontojen käyttämistä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää ja esimerkiksi
lääkärinlausunnoissa ilmeneviä termejä selventää. Mikäli perusteluissa viitataan oikeus-
tieteessä luotuihin oikeudellisiin käsitteisiin, on suotavaa, että tuomioistuin lyhyesti
selostaisi ja analysoisi, mitä käsitteellä mainitussa yhteydessä tarkoitetaan.54

Merkitystä tuomion ymmärrettävyyden kannalta on myös tuomion ja sen yksittäis-
ten virkkeiden rakenteella. Tuomion tulisi olla johdonmukainen ja havainnollinen ko-
konaisuus. Tuomion perustelujen ymmärrettävyyttä voidaan parantaa hyvin tehdyillä
kappalejaoilla, joilla perustelut voidaan jakaa niissä käsiteltyihin osaongelmiin. Väli-
otsikointi helpottaa myös kirjoittajaa jäsentämään tekstiä ja esittämään asia johdon-
mukaisesti. Yksittäisten virkkeiden ja lauseiden tulisi olla kohtuullisen mittaisia. Luet-
tavuutta ja ymmärrettävyyttä heikentää sivulauseiden suuri lukumäärä virkkeessä ja
etenkin lauseiden monimutkaiset porrasteiset rakenteet. Virkerakenteiden tulee olla
sellaisia, että lauseiden keskinäiset alistussuhteet ovat selvät. Suositeltavaa on sijoittaa
sivulauseet ja lauseenvastikkeet mahdollisuuksien mukaan hallitsevan lauseen perään.55

Kielen on oltava myös oikeakielistä ja virheetöntä. Tuomiossa käytettävän kielen tuli-
si olla merkitykseltään yksiselitteistä. Kirjoitustavan tulee olla selkeää, täsmällistä ja
helppotajuista.56

15. Rikos ja riita-asioiden perusteleminen

Siitä huolimatta, että yhä useimmin tuomiot pyritään laatimaan myös rikosasioissa
aikaisempaa täydellisemmäksi, niistä toisinaan saattaa puuttua ymmärrettävät perus-
telut. Usein on tullut tavaksi selostaa päätöksessä ainoastaan jutussa vastaanotettu to-
distelu suunnilleen siten, kuin se on aikaisemmin merkitty pöytäkirjaan. Sellainen me-
nettely ei kuitenkaan täytä tuomion perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Todistelusta
tuomiossa tulisi selostaa ainoastaan se osa, jolla on ollut merkitystä juttua ratkaistaessa.

52 Virolainen – Martikainen 2003 s. 153.
53 Virolainen – Martikainen 2003 s. 153.
54 Virolainen – Martikainen 2003 s. 155.
55 Virolainen – Martikainen 2003 s. 155–156.
56 Virolainen – Martikainen 2003 s. 158.
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Selostuksesta on käytävä myös ilmi se, miksi ja millä tavoin selostettu osa todistelusta
on vaikuttanut tuomion sisältöön. Asianosaisen on saatava tietää, mitkä seikat ovat
johtaneet hänen oikeusasemaansa vaikuttavaan ratkaisuun. Tällä on keskeinen merki-
tys myös muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta. Riittävät perustelut saattavat
myös vähentää muutoksenhakualttiutta. Tarkat perustelut lisäävät luottamusta oikeus-
laitokseen.57

Tuomion perusteluvelvollisuudesta säädetään riita-asioissa oikeudenkäymiskaaren
(OK) 24 luvun 4 §:ssä ja rikosasioissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
(ROL) 11 luvun 4 §:n 1 momentissa.

”Tuomio on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeu-
delliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä pe-
rusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä”.

16. Aineellisen totuuden ja varmuuden
peukalosäännöistä lyhyesti mainiten

Oikeudenkäyntimenettelyn keskeiset elementit, vapaa todistusharkinta, välittömyys,
suullisuus ja keskitys puoltavat seikkaperäisen perustelemisen vaatimuksesta poikkea-
mista.58 Seuraavassa esitellään käytännön ratkaisutoiminnassa hyödyllisiä Mika Huo-
vilan peukalosäännöiksi nimeämiä näkökohtia.

Sääntö 1: Mitä suurempi välittömyyden merkitys on todistusharkinnan kannalta, sitä
pienempi perustelujen merkitys on ja sitä yleisluontoisempia perustelut voivat olla.59

Sääntö 2: Kiinnitä huomiota erityisesti kokemussääntöjen (ja loogisten päättelysääntöjen)
ilmaisemiseen perusteluissa ottaen huomioon, miten niitä on käsitelty pääkäsittelyssä ja
miten hyvin asianosaiset ne tuntevat.

Välittömässä menettelyssä asianosaistenkin tuomioon kohdistama oikeellisuuskontrolli
toteutuu ensisijassa välittömyyden oppien mukaisesti. Asianosaiset osallistuvat itse
pääkäsittelyyn ja voivat kontrolloida todistusharkinnan oikeellisuutta saman aineiston
pohjalta kuin tuomioistuin.60

Sääntö 3: Ilmaise epävarmuus ja heikko kohta avoimesti perusteluissa.

Menettely edistää asianosaisten mahdollisuutta harkita muutoksenhakua ja tuomion
oikeellisuutta.

57 Rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistaminen alioikeuksissa. Lainvalmisteluosaston julkaisu
5/1997 s. 26.

58 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 797.
59 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 797.
60 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 802.
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Sääntö 4: Esitä todistusharkinnan johtopäätöksiksi tulevat tai riidattomat faktat selvästi
ja konkreettisesti paitsi oikeustosiseikkojen myös niiden todistustosiseikkojen tasolla,
joiden pohjalta tehdään kokemussääntöjen avulla jatkopäätelmiä jonkin oikeustosiseikan
todennäköisyydestä.61

Tämä sääntö koskee faktaperusteluja muutoksenhakumenettelyn näkökulmasta.
Harkittaessa pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa on hyödyllistä, jos alioikeu-
den tuomiosta valituksesta ilmenee, onko hovioikeudessa kysymys vain jatkopäätel-
mistä, jolloin pääkäsittely ei ole välttämätön.62

17. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peukalosäännöt

Ei riitä, että oikeudenkäynti on objektiivisesti arvioiden oikeudenmukainen. Pitää pyr-
kiä siihen, että se myös näyttää oikeudenmukaiselta. Asianosaisia on kohdeltava:

– yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti,
– ymmärtävinä ja tuntevina yksilöinä, jota ovat
– kykeneviä ja oikeutettuja osallistumaan oikeudenkäyntiin omista lähtökoh-

distaan ja itse tekemään siinä valintoja.63

Oikeudenkäynnissä tulee pyrkiä siihen, että asianosainen todella ymmärtää oikeuden-
käynnin kulun sekä lopputuloksen. Tuomarin tulee rauhassa ja huolellisesti vastaanot-
taa ja punnita asiassa esitetyt argumentit ja näyttö sekä ratkaistava asia rationaalisilla
perusteilla. Asianosaisilla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan osallistua
prosessiin riippumatta siitä, edistääkö osallistuminen oikean lopputuloksen saavutta-
mista. Asianosaisen tulee saada esittää käsityksensä asiasta ja niin, että häntä myös
kuunnellaan. Tuomarin tulee ottaa asianmukaisesti huomioon esitetyt argumentit ja
näyttö sekä kohdella asianosaisia kohteliaasti ja kunnioittavasti hienotunteisuuden
periaatteella.64

Sääntö 5: Käytä perusteluissa samaa kieltä kuin asianosainen yleensä siis yleiskieltä ja
julistettaessa henkilökohtaista puhekieltä.

Sääntö 6: Perustele avoimesti rehellisesti ja konkreettisesti

Mainitut säännöt edistävät muun muassa ymmärrettävyyttä.

Sääntö 7: Vastaa asianosaisten kysymyksiin, jopa silloin, kun vastaus on selvä tai ei
kohdistu lopputuloksen määräämisen kannalta relevantteihin seikkoihin.

61 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 803.
62 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 804.
63 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 805.
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Näin toimien edistetään ymmärrettävyyttä ja osallistumisoikeutta ja osoitetaan, että
asianosaiseen sekä asiaan suhtaudutaan vakavasti.65

Sääntö 8: Suuntaa perustelut hävinneelle asianosaiselle. Kiinnitä perusteluihin erityistä
huomiota, jos ratkaisu näyttää tulevan asianosaiselle yllätyksenä.

Voittaneen on aina helpompi ymmärtää ja hyväksyä ratkaisu.

Sääntö 9: Optimoi ymmärrettävyys (selvyys, luettavuus sekä olennaisuus) ja seikka-
peräisyys (pituus ja diskursiivisuus).

Seikkaperäisyys osoittaa, että tuomari on punninnut näyttöä huolellisesti ja ottanut
asian vakavasti.66

18. Kustannustehokkuuden peukalosäännöt

Kustannukset ovat edellä esitettyjen sääntöjen vastapunnuksia. Aineellisen totuuden
ja varmuuden sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen vaatii aikaa ja
siitä aiheutuu kustannuksia. Kustannustehokkuuden periaate kehottaa minimoimaan
näitä kustannuksia. Suuret oikeudenkäyntikulut voivat tosiasiallisesti estää oikeuden-
käyntiin ryhtymisen ja oikeuksiin pääsemisen.

Sääntö 10: Perustele tehokkaasti ja aikaa säästäen. Älä perustele tai käytä aikaa enem-
pää kuin lopputuloksen justifioimiseksi on tarpeen.

Säännön tavoitteena on jakaa tuomarin aika oikeudenmukaisesti eri juttujen välillä ja
optimaalisesti oikeudenkäyntien eri osien kesken.67

Sääntö 11: Perustele niin, että asianosaisten, todistajien ja muiden henkilöiden yksityi-
syyden suoja tai kunnia ei tule loukatuksi.

Sääntö ilmaiseen periaatteen, jonka mukaan yksityisyyden ja yksityiselämän suoja ja
oikeudenkäyntiin osallistuvien kunnia on otettava huomioon perusteluja laadittaessa.68

64 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 806.
65 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 807.
66 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 808.
67 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 809.
68 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 810.
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19. Punninta ja yleiset painoarvoargumentit

Sääntö 12: Optimoi edellä esitetyt säännöt.

Optimaaliset, laadultaan parhaat mahdolliset perustelut saadaan vasta optimoimalla
konkreettisessa tilanteessa edellä esitetyt säännöt.

Sääntö 13: Perustele asia sen merkityksen edellyttämällä tavalla. Arvioi asian merkitys
sen perusteella, kuinka suuria taloudellisia kustannuksia ja moraalisia haittoja väärä
ratkaisu aiheuttaa. Ota huomioon asianosaisten käsitys asian merkityksestä.

Asian merkittävyys lisää aineellisen totuuden ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
painoarvoa suhteessa kustannustehokkuuteen.69

Sääntö 14: Panosta perustelemiseen sitä enemmän mitä epäselvempi ja riitaisempi se
on.

Sääntö 15: Panosta oikeustosiseikan perustelemiseen sitä enemmän, mitä suuremmat
väärän ratkaisun kustannukset ja haitat sen väärin arvioimiseen liittyvät ja mitä epä-
selvempi ja/tai riitaisempi se on. Panosta todistustosiseikan perustelemiseen sitä enem-
män, mitä suurempi sen todistusarvo on ja mitä riitaisempi (ja/tai epäselvempi) se on.
Perustele aputosiseikat vain silloin, kun niillä on huomattavaa merkitystä näytön todistus-
arvoon tai kun ne ovat nimenomaisesti riitaisia ja/tai asianosainen on selvästi sekä
yksilöidysti esittänyt niitä koskevan kysymyksen.

Tästä säännöstä ilmenee, että tuomion lopputulosta tukevat seikat ja sitä vastaan puhu-
vat seikat ovat samanarvoisia.70

20. Perustelujen kohdeyleisön vaikutus

Perustelujen kohdeyleisö vaikuttaa keskeisesti siihen, minkälaiset kulloinkin hyvät
perustelut ovat. Erityisen suuri ero faktaperustelujen laatuvaatimuksissa saattaa olla
riippuen siitä, suunnataanko perustelut oikeudenkäyntiin osallistuneille vai ulkopuoli-
sille tahoille. Perustelut tulee suunnata ensisijaisesti asianosaisille. Oikeudenmukai-
nen oikeudenkäynti on nimenomaan asianosaisen oikeus.71

69 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 811.
70 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 812.
71 Huovila Mika: Lakimies 2004 s. 814.
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21. Lopuksi

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti alkaa siitä hetkestä lähtien, kun asia tulee vireille
oikeudessa. Asiassa tulee varmistaa, että jokainen jutun asianosainen tulee huomioiduksi
tulevassa oikeudenkäynnissä. Kun asianosainen on halunnut syyttäjän ajavan hänen
vaatimustaan oikeudessa, tulee varmistaa, että näin myös on käytännössä. Mikäli näin
ei ole, on tuomioistuimen pidettävä huolta asianosaisten oikeuksista asiassa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa vaatimusten toimittamispyynnön / käsittelyilmoituksen lähettä-
mistä asianosaiselle. Jutun laadusta riippuen etukäteen pyydetty ja haastehakemuksen
yhteyteen liitetty vaatimus vastaajalle edesauttaa sujuvaa ja oikeudenmukaista oikeu-
denkäyntiä. Puhelimitse tapahtunut tuomarin kohtelias yhteydenotto ja jutun laajuu-
desta riippuen yhteydenpito jutun asiaosaiseen / asianosaisiin sekä avustajiin on osoit-
tautunut käytännössä tehokkuutensa muun muassa kiireellisissä tapauksissa.

Varsinaisessa oikeudenkäynnissä aktiivinen helposti lähestyttävä puheenjohtaja
osoittaa tuntemuksensa ja kiinnostuksensa käsiteltävää asiaa kohtaan. Asianosaisille
on mahdollista jutun laadusta riippuen sen eri vaiheissa osoittaa hyvinkin yksilöllistä
huomiota saaden tämä pohtimaan jutun merkittäviä seikkoja. Asianosaisen kuulemi-
sen ja kuuntelemisen tärkeyttä ei voi painottaa koskaan liikaa.

Tuomioiden julistaminen istunnossa mahdollistaa perustelujen vivahteikkaan sekä
puhuttelevan esittämisen asiakkaan yksilölliset piirteet huomioivalla tavalla sekä tyy-
lillä. Aina kannattaa muistaa, että vähintään yhtä tärkeää kuin mitä sanotaan, on kuin-
ka se sanotaan.
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