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1. Aluksi 
Helsingin hovioikeuspiirin vuoden 2012 käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen 
työryhmälle annettu toimeksianto oli väljä mutta laaja. Asiaa koskevassa tiedot-
teessa tammikuulta 2012 yleistavoitteeksi asetettiin tuomioistuimen ulkoisen 
toiminnan ja siihen liittyen erityisesti muodollisen prosessinjohdon kehittäminen. 

Tarkoitusta varten työryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisena tuomioistuimen 
asiakkaat ja ennen kaikkea sen tärkeimmät sidosryhmät, syyttäjät ja asianajajat, 
pitävät tuomioistuimissa toteutuvaa muodollista prosessinjohtoa, kohdellaanko 
oikeudenkäyntiin osallistuvia henkilöitä oikeudenmukaisella tavalla, onko mainit-
tujen seikkojen osalta eri asiaryhmien välillä havaittavissa eroavuuksia, löytyykö 
tuomioistuinten toiminnasta käytäntöjä, jotka heikentävät oikeudenkäytön tar-
koituksenmukaista ja tehokasta toteutumista, aiheuttavatko menettelytapaerot eri 
tuomioistuimissa ongelmia asianosaisille, onko tuomioistuinten viestinnässä asi-
anosaisille tai tiedottamisessa laajemminkin puutteita sekä toteutuuko oikeuden-
käynnin julkisuus asianosaisten näkökulmasta lain edellyttämällä tavalla. Selvitet-
täviä kysymyksiä oli siis runsaasti. 

Jo toimeksiantopaperissa edellytettiin syyttäjille ja asianajajille tehtävää kyselyä 
aihepiiristä. Työryhmä käytti keväällä 2012 aikaa myös sen seikan pohtimiseen, 
olisiko erillisen kyselyn suuntaamisesta asianomistajille, vastaajille ja kantajille 
taikka sitten todistajille, saatavissa tuoreempaa tietoa vallitsevista olosuhteista. 
Tällainen kysely olisi kuitenkin edellyttänyt ulkopuolisen tutkimusavun hankki-
mista, koska se edes muutamien vastauksien varmistamiseksi olisi vaatinut asiak-
kaiden haastatteluja, ja aineisto olisi tämän vuoksi pakosta jäänyt varsin suppeak-
si. Lisäksi Itä-Suomen hovioikeuspiirissä on joitakin vuosia sitten toimeenpantu 
nykyisin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen kuuluvassa silloisessa Joensuun käräjä-
oikeudessa kehittämishanke, jossa puolestaan keskityttiin niin sanottuihin tavalli-
siin asiakkaisiin eikä niinkään kartoitettu syyttäjien ja asianajajien tuntoja. 

Työryhmään kuului hovioikeuden ja käräjäoikeuksien edustajien lisäksi myös 
kolme syyttäjää ja kolme asianajajaa. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten taho-
jen edustus oli siten ehkä laajempaa kuin laatuhankkeen aikaisemmissa työryh-
missä. Työskentelyn edellytysten kannalta laajapohjaisuus oli kuitenkin eduksi. 
Alkuvaiheessa sidosryhmien vahvalla edustuksella oli tarkoitus ennen muuta taa-
ta, että vastausinnostusta kyselyyn voitaisiin heidän avullaan varmistaa, mikäli se 
muutoin osoittautuisi laimeaksi. Tämä pelko osoittautui sinänsä turhaksi. Mai-
nittujen sidosryhmien edustajat antoivat näkemyksillään kuitenkin vahvan panos-
tuksen myös kyselyaineiston kehitystyössä sekä materiaalin analyysivaiheessa. 

Kyselytutkimus edellyttää kysymyksiä. Niitä tai oikeammin eräänlaisia hyvänä pi-
dettyyn tuomioistuinmenettelyyn liittyviä väittämiä työryhmä kehitteli toimintan-
sa ensimmäiset kolme kuukautta. Itse kysely toteutettiin Webropol-kyselynä tie-
totekniikkaa hyväksi käyttäen. Vastauksia saatiin sen verran paljon, että aineiston 
käsittely muutoin kuin koneellisesti ei olisikaan ollut mahdollista. 

Kysely jaettiin sähköpostitse Helsingin asianajajayhdistyksen jäsenille, Helsingin 
hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa ja Helsingin hovioikeudessa toimiville syyttäjil-
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le sekä julkisille oikeusavustajille virastopostien välityksin. Lisäksi kysely lähetet-
tiin sellaisille muille pääkaupunkiseudulla toimiville lakiasiaintoimistojen laki-
miehille, joiden sähköpostiosoite oli tallennettu Helsingin hovioikeuden asian-
hallintajärjestelmään. Vastaajaryhmän ulkopuolelle jäivät näin ollen muun muassa 
perintätoimistojen lakimiehet sekä työmarkkinajärjestöjen lakimiehet. 

Vastausaika alkoi toukokuussa ja päättyi elokuussa 2012. Yhteensä 189 vastauk-
sen antajasta syyttäjiä oli 75 (40 prosenttia), asianajajia oli 87 (47 prosenttia), jul-
kisia oikeusavustajia 13 ja muita 14. Kyselyyn vastanneiden tarkempi jakautumi-
nen eri taustatekijöiden suhteen käy ilmi vastausten tiivistelmästä. 

Väittämät ryhmiteltiin jutun elinkaaren mukaisiin vaiheisiin. Lisäksi rikos- ja rii-
ta-asioiden osalta oli kyselyssä omat kysymyssarjansa. Tällaisessa rakenteessa mo-
net kysymysaiheet tulivat esille kahteen kertaan, mutta sen seikan selvittämiseksi, 
onko käsittelyssä jutturyhmäkohtaisesti tunnistettavia eroavuuksia, ei oikein ollut 
vaihtoehtoja. Hovioikeuskäsittelyn osalta päädyttiin vielä erilliseen kysymyssar-
jaan. Kaikkiaan kysymyksiä oli noin 200. Vastaaminen ei kuitenkaan edellyttänyt 
vastauksen antamista jokaiseen kysymykseen. 

Työryhmä piti avoimia tekstikysymyksiä eli vapaata palautetta olennaisena keino-
na selvittää vastauksen antajien näkemyksiä. Erilaisten osateemojen esittelemisek-
si kunkin avoimen kysymyksen edelle asetettiin hyvää prosessinjohtoa koskevia 
väittämiä, joiden toteutumista pyydettiin arvioimaan asteikolta yhdestä kuuteen. 
Hyvänä oivalluksena työryhmä rohkenee pitää sitä asteikkoon liittyvää ratkaisua, 
ettei siinä lainkaan tarjottu mahdollisuutta vaihtoehdolle ”en osaa sanoa” tai 
muulle neutraalille ilmaisulle. Työryhmän käsityksen mukaan tämä varmisti en-
nen muuta sen, etteivät henkilöt, jotka eivät lainkaan osallistu jonkin jutturyhmän 
käsittelyyn kokemusten puuttuessa vaikuttaneet johonkin kysymykseen annettu-
jen vastauksien painottumiseen tarpeettoman epämääräiseen suuntaan, vaan osa-
sivat jättää tällaiset väittämät vastaamatta. 

Numeroasteikon käyttöön liittyy ongelmia, jotka taulukkojen lukijan on syytä 
tunnistaa. Ensiksikin mielessä tulee pitää erilaisiin mitta-asteikkoihin liittyvät 
erilaiset mittaustasot. Kyselyssä käytetty asteikko on niin sanottu järjestysasteik-
ko, koska sen muuttujat voidaan luokittelun lisäksi asettaa kokemusperäisesti 
mielekkääseen järjestykseen (asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). 
Havaintoarvojen suhteesta toisiinsa tai keskinäisistä välimatkoista ei kuitenkaan 
ole esitettävissä järkevää tulkintaa, koska esimerkiksi ei ole osoitettavissa, että vas-
taus ”jokseenkin samaa mieltä” olisi jostain syystä viisi kertaa parempi kuin vasta-
us ”täysin eri mieltä”, mutta vain kaksi ja puoli kertaa parempi kuin vastaus ”jok-
seenkin eri mieltä”, tai että näiden vastauksien etäisyys toisistaan olisi tosiasialli-
sesti jotenkin numeroin ilmaistavissa. Käytetty mitta-asteikko ei näin ollen kuvaa 
jonkin ominaisuuden määrää vaan ainoastaan tilastoyksikköjen laadullisia ominai-
suuksia. Koska järjestysasteikko siis on kvalitatiivinen eikä kvantitatiivinen, ei 
keskiarvojen laskeminen tilastotieteellisesti oikeastaan ole mielekästä. Työryhmä 
on kuitenkin käyttänyt kyselyohjelman laskemia keskiarvoja suuntaviittana on-
gelmakohtien havaitsemiseksi. Paremmin aineiston tulkintaan kuitenkin soveltu-
nee hahmotelma, jossa arvosanat 1 - 3 merkitsevät eriasteista puutteellisuutta 
menettelytavoissa, kun taas arvosanat 4 - 6 kuvaavat sitä, että kyselyssä rajatusta 
osa-alueesta selvitään paremmin tai jopa hyvin. 
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Toiseksi, johtuen käytetyn mitta-asteikon luonteesta, myös tilastollisten hajonta-
lukujen selvittäminen on hiukan harhaanjohtavaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö 
vastausten jakauma olisi merkityksellinen, mutta selvitys on ehkä oikeaoppisem-
paa tehdä muulla tavoin kuin laskennallis-tilastollisin menetelmin. 

Kolmanneksi kukin vastauksen antaja valitsee itse mitta-asteikkonsa ulottuvuu-
det. Asiantila, jota toinen pitää vain hiukan erimielisyyttä aiheuttavana, voi toisen 
mielestä olla ihan oikea ongelma ja kolmannen käsityksen mukaan lähellä kata-
strofia. Siksi kyselyn toteuttaminen toisella vastaajajoukolla tuottaisi varmuudella 
toisenlaisia numeroarvoja, vaikka asiantilaa tarkemmin selvittämällä voitaisiinkin 
havaita, ettei kokemuksissa sittenkään olisi sanottavia eroja. 

Työryhmän työssä ei ole kysymys mistään tieteellisestä tutkimuksesta, vaan jon-
kinlaisesta mielipidekyselystä. Toki kysely on joskus myöhemmin mahdollista uu-
sia ja numeroarvot voivat silloin antaa viitteitä siitä, onko jonkin asiantilan suh-
teen tapahtunut kehitystä parempaan vai huonompaan suuntaan. Mutta selvää 
on, että aineistosta pelkkien numeroiden perusteella tehtävät johtopäätökset ovat 
hataralla pohjalla. 

Aineiston analyysivaiheessa keskityttiin syyttäjien ja asianajajien kokemuksissa ja 
näkemyksissä havaittavissa oleviin eriävyyksiin. Keskittymisratkaisuun osaltaan 
vaikutti se, ettei eri tuomioistuinten toimintatavoissa, sikäli kuin se kyselyaineis-
ton perusteella oli eriteltävissä, havaittu yleistettävissä olevia, koko tuomiois-
tuinyksikköä koskevia eroja. 

Lähtökohtaisesti prosessin kulku vaikuttaa olevan hyvällä mallilla. Joihinkin ky-
symyksiin annetuista vastauksista havaitsee kuitenkin suurta hajontaa, mikä ei täl-
löin tietenkään ilmene keskiarvoista. Kovin merkityksellisiä eroja vastaajaryhmien 
välillä, jotka eivät selittyisi erilaisella juttukannalla, ei vastausaineiston perusteella 
voida havaita. 

2. Yleisiä havaintoja eri vastaajaryhmistä 
Taustatietoina vastauksen antajia pyydettiin ilmoittamaan prosessiroolinsa, suku-
puolensa, ammattikokemuksensa määrä ja tuomioistuinharjoittelun mahdollinen 
suorittaminen sekä se, missä käräjäoikeuksissa ja kuinka usein vastauksen antaja 
työskentelee. Lisäksi pyydettiin merkitsemään, kuinka usein vastauksen antaja 
työskentelee Helsingin hovioikeudessa. 

Numeroasteikoilla asetetut kysymykset käytiin läpi kunkin taustatiedon perusteel-
la. Tämän tarkastelun perusteella voitiin havaita seuraavanlaisia eroja. 

Ammattiroolin perusteella julkiset oikeusavustajat olivat useilta osin muita tyyty-
väisempiä tuomioistuinten toimintaan. Verrattaessa asianajajien ja syyttäjien vas-
tauksia voidaan havaita eräitä jopa merkittäviä eroja. Suuri osa näistä eroista selit-
tyy luontevasti sillä roolieroavuudella, joka asianajajien ja syyttäjien välillä on. 
Osin eroja vastauksissa voidaan selittää myös sillä, että asianajajien vastauksiin si-
sältyy myös niin sanottujen siviiliasianajajien vastaukset, kun syyttäjien kohdalla 
vastausten painopiste on ymmärrettävästi rikosasioissa. Ehkä tärkeimmät yleisellä 
tasolla asianajajien ja syyttäjien näkemyseroja selittävät seikat ovat kuitenkin ne, 
että toisaalta asianajajalla on aina oma päämiehensä, jonka kanssa asian hoitami-
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sen eri vaiheet on käytävä hyvän asianajaja tavan mukaisesti läpi. Asianajajat siis 
joutuvat jakamaan tietoa eteenpäin ja vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin täysin 
toisella tavalla kuin syyttäjät. Toisaalta syyttäjillä on runsaasti niin sanottuja mas-
sarikosjuttuja, joissa ei ole avustajia mukana. 

Verrattaessa puolestaan julkisten oikeusavustajien ja asianajajien vastauksia voi-
daan havaita, että julkiset oikeusavustajat ovat pääsääntöisesti antaneet eri kysy-
myksiin asianajajia positiivisemmat vastaukset. Tämä voinee osin selittyä sillä, et-
tä oikeusavustajat ovat virkasuhteessa ja siten alttiimpia ymmärtämään tuomiois-
tuimissa mahdollisesti esiintyviä kitkatekijöitä yksityissektorilla työskentelevää 
asianajajakuntaa helpommin. Oikeusavustajien päivittäisen työn sisältö ja asiakas-
kunnan rakenne myös keskimäärin poikkeavat asianajajan normityöstä ja asiakas-
kunnasta erityisesti riita-asioiden osalta. 

Sukupuolen perusteella tarkasteltuna vastaukset olivat hyvin yhdenmukaisia.  

Ammattikokemuksen mukaan tarkasteltuna voitiin yleisesti todeta, että pidempi 
ammattikokemus johti kokemattomampia selvästi useammin kriittiseen arvioon 
tuomioistuimen toiminnasta. Kaikissa kysymyksissä erot eivät kuitenkaan olleet 
merkittäviä. Lisäksi havaittiin, että kokemattomimman ryhmän (0-3 vuotta) pis-
temäärä heitteli jonkin verran pienestä vastaajamäärästä johtuen. Poikkeukselli-
sesti kokeneemmat vastauksen antajat olivat muita ryhmiä tyytyväisempiä alusta-
van aikataulun ilmoittamiseen jutun käsittelylle riita-asiassa (12.6).  

Tutkimukseen vastanneiden asianajajien osalta voidaan todeta, että he edustavat 
varsin pitkää asianajokokemusta. Vastanneista asianajajista 80 prosentilla oli yli 
10 vuoden ammattikokemus ja lähes puolella yli 20 vuoden kokemus. Tämän pe-
rusteella voidaan olettaa asianajajavastaajien edustavan ammattikunnan käsityksiä 
vähintään hyvin. Syyttäjien vastausprosentti puolestaan nousi niin korkeaksi, että 
heidänkin osalta vastaavaa johtopäätöstä voidaan pitää hyvin perusteltuna. 

Tuomioistuinharjoittelun suorittaneet vastaajat olivat useimmiten jonkin verran 
tyytyväisempiä tuomioistuinten toimintaan kuin sellaiset henkilöt, jotka eivät ol-
leet suorittaneet tuomioistuinharjoittelua. Selkeimmän poikkeuksen tästä muo-
dostivat kysymykset, jotka koskivat alustavan aikataulun ilmoittamista jutun kä-
sittelylle riita-asiassa (12.6), puheenjohtajan asianmukaista puuttumista häiriö-
käyttäytymiseen (32.9) ja sitä, että asiaesittely ei korvaa yhteenvetoa (43.5), joissa 
tuomioistuinharjoittelun suorittaneet olivat muita tyytymättömämpiä. 

Vastausten perusteella useimmin käräjäoikeudessa esiintyvät henkilöt olivat sel-
västi tai ainakin jonkin verran tyytyväisempiä kuin sellaiset henkilöt, jotka esiin-
tyivät käräjäoikeudessa harvoin. Tästä poiketen harvemmin käräjäoikeudessa 
työskentelevät olivat jonkin verran muita tyytyväisempiä siihen, ymmärtääkö 
tuomioistuin syyttäjän työn luonteen (26.12), kirjataanko henkilötodistelu tuomi-
on perusteluihin riittävässä määrin (29.6), käyttäytyvätkö tuomarit tuomarin ar-
volle sopivasti (32.8), puuttuuko puheenjohtaja asianmukaisesti häiriökäyttäyty-
miseen (32.9) ja julistaako hovioikeus ratkaisunsa pääkäsittelyn päätteeksi aina 
tarvittaessa (44.19). 

Vastaavasti hovioikeudessa vähintään kuukausittain työskentelevät olivat yleensä 
yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä hovioikeuden toimintaan kuin sellaiset vastaa-



 
 

 

5 

jat, jotka työskentelivät hovioikeudessa vain muutaman kerran vuodessa tai har-
vemmin. Tästä poiketen harvemmin hovioikeudessa työskentelevät olivat jonkin 
verran muita tyytyväisempiä kohdissa ottaako hovioikeus riittävän usein ja tar-
peeksi aikaisessa vaiheessa esille sovinnon mahdollisuuden (39.1) ja käytetäänkö 
mahdollisuutta todistajan kuulemiseen pääkäsittelyn ulkopuolella riittävästi 
(44.15). 

Tämän selvityksen tavoitteena oli löytää eroavaisuuksia pikemminkin eri asia-
ryhmien ja tuomareiden kuin tuomioistuinten välillä. Kyselyssä tiedusteltiin kui-
tenkin myös, missä Helsingin hovioikeuspiirin tuomioistuimissa vastauksen anta-
ja säännöllisesti työskentelee. Heistä 76 ilmoitti työskentelevänsä säännöllisesti 
Espoon käräjäoikeudessa, 137 Helsingin käräjäoikeudessa, 24 Itä-Uudenmaan 
käräjäoikeudessa, 33 Tuusulan käräjäoikeudessa ja 65 Vantaan käräjäoikeudessa. 

Vastauksessa saattoi ilmoittaa työskentelevänsä säännöllisesti useammassa kuin 
yhdessä käräjäoikeudessa. Sellaiset vastauksen antajat, jotka ilmoittivat työskente-
levänsä useammassa kuin yhdessä käräjäoikeudessa, eivät voineet antaa eri vasta-
uksia eri käräjäoikeuksille. Näin ollen raportissa ei voida eikä työryhmän tehtävä 
huomioon ottaen ole tarvettakaan vertailla eri käräjäoikeuksia. Varovaisuutta joh-
topäätöksien tekemisessä tukee se, että myös tyytyväisyys hovioikeusmenettelyyn 
vaihteli samansuuntaisesti siitä riippuen, missä käräjäoikeuksissa vastaaja oli il-
moittanut säännöllisesti työskentelevänsä. Vai voisiko olla niin, että tyytyväisyys 
alioikeusvaiheen menettelyihin heijastuisi myös tyytyväisyytenä hovioikeusproses-
sin suhteen? Joka tapauksessa voidaan todeta, että vastausten antajat olivat useissa 
kohdin tyytyväisimpiä hovioikeuspiirin kahden pienimmän eli Tuusulan ja Itä-
Uudenmaan käräjäoikeuksien toimintaan. 

Kysymyksen 4 eli käräjäoikeuksissa asioimisen tiheyden osalta voidaan vastauksis-
ta todeta syyttäjien virkatyön luonteesta johtuva ”aktiivisuus” eli lähes 75 prosen-
tin viikoittainen työskentely tuomioistuimissa. Asianajajavastaajistakin yli kaksi 
kolmasosaa asioi käräjäoikeuksissa vähintään kerran kuukaudessa. Tämä viittaa 
siihen, että vastanneista asianajajista huomattava enemmistö toimii erityisesti oi-
keudenkäyntiasiamiestehtävissä. Koko asianajajakunnasta näin toimii oletettavasti 
selvästi alle puolet. 

3. Rikosasioiden käsittely käräjäoikeudessa 

Rikosasian vireilletulo (8, 10) 

Vastausten perusteella yhdessä käsiteltävien asiakokonaisuuksien muodostamises-
sa on parannettavaa (8.1). Suoraa vastausta siihen, onko kyse yleisemmin liian 
laajoista kokonaisuuksista vai onko tavallisempaa, että samaa vastaajaa tai asiako-
konaisuutta koskevat asiat on hajotettu liiaksi eri istuntoihin, ei aineiston perus-
teella kuitenkaan ole annettavissa. Käytännössä kumpiakin tapauksia varmasti 
esiintyy. 

Asianajajista noin puolet näyttäisi toivovan nykyistä aktiivisempaa informaatiota 
juttujen käsittelyn aikatauluista (8.2). Syyttäjien tyytyväisyys asiantilaan vaikuttaa 
korkeammalta ja selittynee sillä, että heillä on yhteys sähköiseen tietokantaan, 
josta käsittelytiedot ovat saatavilla. Asianajajien kohdalla aikataulutiedolla olisi 
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kuitenkin myös ulkoista merkitystä, koska heidän päämiehensä odottavat aktiivi-
sesti tietoa oman asiansa käsittelyn etenemisestä ja sitä myös asianajajilta tiedus-
televat. Parannuskeinoja tältä osin lienee olemassa lähinnä käsittelyrutiineja ke-
hittämällä. Aipa-järjestelmään ollaan tekemässä avustajille atk-yhteys tuomiois-
tuinten järjestelmiin, mikä ainakin osaksi saattaa ratkaista ongelman. Vapaan pa-
lautteen perusteella ongelmana pidettiin myös sitä, ettei käsittelevän tuomarin 
vaihdoksista ilmoiteta osapuolille. 

Syyttäjät olivat asianajajia kriittisempiä prosessilajin valinnan suhteen (8.3). Asi-
aan saattaa vaikuttaa se, ettei kirjallisessa menettelyssä ja poissaolouhkaisissa kä-
sittelyissä yleensä ole avustajaa, joten prosessilajin valinta kyseisiin menettelyihin 
ehdotettujen juttujen kohdalla ei sanottavasti vaikuta heidän töihinsä. Vapaassa 
palautteessa on huomautettu, ettei kirjallisen menettelyn käyttö ole eri tuomarei-
den ja eri käräjäoikeuksien välillä yhdenmukaista ja että poissaolokäsittelyjä käy-
tetään liian varovaisesti.  

Rikosasian joutuisa eteneminen vaiheesta toiseen ei saanut asianajajilta kovin hy-
vää arvosanaa (8.4). Yli kaksi kolmasosaa toivoisi prosessin etenevän nopeammin, 
mikä suurelta osin selittynee päämiesten toiveilla aikatauluihin liittyen. Tältä osin 
syyttäjät vaikuttivat kyselytulosten perusteella asianajajia tyytyväisemmiltä. Vasta-
uksissa oli merkittävää eroavuutta syyttäjien ja avustajien välillä. Asiaan saattaa 
vaikuttaa se, että niin sanotut massajutut, joissa ei tavallisesti ole avustajaa, etene-
vät yleensä sangen joutuisasti. Toisaalta tämä merkinnee sitä, että laajemmat ja 
vaikeammat jutut etenevät liian hitaasti. 

Rikosasian kirjallinen valmistelu (11, 13) 

Sekä asianajajien että syyttäjien enemmistö odotti vastausten (11.1) perusteella, 
että käräjäoikeus olisi nykyistä aktiivisempi valmistelun ohjaamisessa. Molemmat 
ryhmät niin ikään toivoivat vastaus- ja lausumapyyntöjen olevan nykyistä yksi-
löidympiä (11.3). Vapaaseen palautteeseen kirjattujen huomioiden mukaan vasta-
us pyydetään useimmiten vain syyttäjän sitä ehdottaessa. 

Asianajajista miltei puolet katsoi, että rikosasioissa asetetaan vastauksille ja lau-
sumille liian lyhyet määräajat (11.4). Tämä ja vastausten suuri ero syyttäjien nä-
kemykseen tästä seikasta selittynee sillä, että asianajajan tulee hyvän asianajotavan 
mukaisesti pääsääntöisesti konsultoida päämiestään vastauksen ja lausumien sisäl-
löstä. Yhteydenpito päämiehen kanssa vaatii oman aikatauluttamisensa, joka on 
usein haastavaa asianajajan muihin toimeksiantoihin liittyvien tehtävien vuoksi. 
Toisaalta asianajajat kohtaavat tältä osin myös ymmärrystä tuomioistuimissa, 
koska määräaikoihin saa yleensä riittävän hyvin pidennystä. 

Prosessin kohteen riittävä yksilöinti valmistelun tuloksena (11.5) jää toteutumatta 
yli puolen vastaajista mielestä. Nykykäytännössä prosessin kohde ei siis useinkaan 
tule riittävän selväksi. Vaikuttaa siltä, että rikosprosessin osapuolten yhteisenä 
toiveena olisi tuomioistuimen nykyistä aktiivisempi rooli myös prosessin kohteen 
yksilöinnissä. Tältä osin toiveen kärki kohdistunee erityisesti laajoihin ja / tai oi-
keudellisesti haastaviin rikosasioihin, joissa kirjallista valmistelua enimmäkseen 
käytetään. Tosin vapaan palautteen mukaan pyynnöt nykyäänkin rajataan turhan 
usein vain vaativiin ja laajoihin asioihin. Vastausten perusteella syyttäjiltä olisi 
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tarvetta pyytää kirjallinen lausuma vastaajalta saadun kirjallisen vastauksen joh-
dosta. Kyseinen menettely parantaisi prosessin kohteen yksilöintiä. 

Lähes kolme neljäsosaa asianajajista ja runsaat puolet syyttäjistä toivoivat, että 
asian käsittelyaikataulu ilmoitettaisiin nykyistä useammin heti kirjallisen valmis-
telun jälkeen (11.8). Vastausten taustalla on luonnollinen syy, sillä kalenterit täyt-
tyvät usein jopa kuukausien ajaksi eteenpäin ja nopealla varoitusajalla käsittelyyn 
määrätyn jutun sovittaminen omaan aikatauluun on usein haastavaa ja joskus jopa 
mahdotonta. Asianajajien näkökulmasta myös asiakkaan informoimisen kannalta 
aikainen tieto alustavastakin aikataulusta on tärkeä. 

Vapaasta palautteesta nousi esiin se, että osapuolten laatimat prosessisuunnitel-
mat laajoissa jutuissa otetaan mielellään vastaan, mutta osapuolten vastausten ai-
heuttamia muutoksia varsinkaan aikataulun pidentymiseen ei huomioida. Palaut-
teen mukaan pyritään pikemmin perusteettomasti lyhentämään aikatauluja, joka 
aiheuttaa osaltaan ongelmia pääkäsittelylle. Kun vastausten sisältöä ei huomioida, 
käsittelyaikataulut eivät pidä paikkaansa. 

Käräjäoikeuden yhteenveto rikosasioissa (14, 16) 

Yli 70 prosenttia asianajajista vastasi toivovansa kirjallisen yhteenvedon laatimista 
(14.1) nykyistä useammin. Syyttäjistä vieläkin useampi vastasi samoin. Näiden 
vastausten taustalla lienee kummassakin ryhmässä se, että yhteenvetojen on ko-
kemusperäisesti havaittu auttavan jutun hahmottamisessa, käsittelyyn valmistau-
tumisessa sekä käsittelyn läpiviemisessä. Asianajajien kohdalla yhteenveto palve-
lee lisäksi päämiehen kanssa tapahtuvaa pääkäsittelyyn valmistautumista ja pää-
miehen ”valmentamista” varsinaiseen oikeudenkäyntiin. 

Selvää parannusta toivottiin yhteenvetojen toimittamisen aikatauluun (14.2). Mi-
käli yhteenveto on käytettävissä vasta hyvin lähellä pääkäsittelyä, eivät edellisessä 
kappaleessa esitetyt yhteenvedon hyödyt toteudu toivottavalla tavalla. 

Noin 60 prosenttia asianajajista ja 50 prosenttia syyttäjistä oli kokenut yhteenve-
doista puuttuvan osa asiassa relevanteista väitteistä ja perusteista (14.3). Asianaja-
jan kohdalla prosessissa on usein syyttäjää useampia käsittelyn kohteeksi tulevia 
elementtejä, kuten vahingonkorvausvaatimuksia ja muita siviiliperusteisia vaati-
muksia, mikä saattaa selittää eron vastauksissa. 

Selvä ero asianajajien ja syyttäjien vastauksissa on tyytyväisyydessä yhteenvedosta 
ilmenevään oikeudellisesti keskeiseen kysymyksenasetteluun (14.4). Asianajajien 
selvä enemmistö katsoi, ettei yhteenveto palvele riittävästi asian ratkaisemisen 
keskeisiä oikeudellisia erimielisyyksiä. Johdonmukaista oli, että yli puolet asian-
ajajista oli sitä mieltä, ettei yhteenveto heijastele tuomarin alustavia näkemyksiä 
riidattomista ja / tai riitaisista seikoista (14.8). 

Vapaasta palautteesta ilmenee, että liian usein yhteenvetoihin ainoastaan kirjataan 
asiassa kirjallisesti lausuttu ja että yhteenveto huolestuttavan usein on ”leikkaa ja 
liimaa” -tyyppinen. Sen vuoksi yhteenvedon katsotaan palvelen etupäässä vain sen 
laatinutta tuomaria asian seuraamisessa ja tuomion kirjoittamisessa. Itse käsitte-
lylle ei yhteenveto aina tuo toivottua apua. 
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Suullinen valmistelu rikosasioissa käräjäoikeudessa (17, 19) 

Kautta koko vastausten kirjon on havaittavissa se tosiasia, että valmistelussa 
unohdetaan valmistelun tarkoitus: nostaa esiin asian riidattomat ja riitaiset seikat. 
Tämä koettiin valmistelun tärkeimmäksi tehtäväksi. Valmistelun vaatimattomuus 
katsottiin rikosprosessin keskeisimmäksi puutteeksi. Pitkälle vietyä kirjallista 
valmistelua yhteenvetoineen toivottiin käytettävän nykyistä laajemmin. 

Vastauksien mukaan sekä asianajajat että syyttäjät katsoisivat perustelluksi järjes-
tää nykyistä useammin suullisia valmisteluistuntoja rikosasioissa (17.1), vaikka 
hajonta vastauksissa onkin aika suurta. Kummankin ryhmän enemmistön tällai-
nen toivomus osoittanee tarvetta lisätä suullisen valmistelun määrää rikosjutuissa. 
Ongelmaksi puolestaan koettiin se, että välillä suullinen valmisteluistunto järjes-
tetään, vaikkei asiaa ole vielä selvitetty riittävästi, jotta viimeistään suullisessa 
valmistelussa kyettäisiin tunnistamaan riidattomat ja riidanalaiset seikat. 

Kysymyksenasetteluun riittävästä kirjallisesta selvittelystä (17.2) ja käräjäoikeuden 
riittävästä etukäteisestä perehtyneisyydestä asiaan (17.3) ennen suullista valmiste-
lua antavat niin asianajat kuin syyttäjätkin melko heikkoja arvosanoja. Syyttäjät 
olivat tältä osin asianajajiakin kriittisempiä.  

Sen sijaan asianajajat toivoivat syyttäjiä enemmän erillisen prosessisuunnitelman 
laatimista (17.5). Yli kaksi kolmasosaa asianajajavastaajista oli havainnut pää-
käsittelyn aikataulusta sopimiseen (17.6) liittyen ongelmia. Vastausten taustalla 
on asianajajan omien aikataulupaineiden lisäksi se, että asianajajat joutuvat hoi-
tamaan aikataulutuksen myös suhteessa päämieheensä sekä monissa tapauksissa 
myös todistajiin. Usean henkilön aikatauluttaminen on luonnollisesti haastavam-
paa ja se vie enemmän aikaa kuin vain omasta kalenterista huolehtiminen. 

Prosessiväitteet ratkaistaan kyselyn mukaan yleensä oikea-aikaisesti ja riittävällä 
nopeudella (17.7). Toisaalta vapaassa palautteessa tuotiin esiin, että väitteitä esi-
tetään harvoin ja että tuolloin on ongelmia väitteen oikea-aikaisessa ratkaisemi-
sessa. Sen sijaan asianosaisten tasapuolisen kohtelun suullisessa valmistelussa 
(17.8) osalta asianajajakunta vaikuttaa huomattavasti syyttäjiä kriittisemmältä. 
Verrattuna kysymykseen 26.5 eli puolueettomaan kohteluun pääkäsittelyssä saa-
tuihin vastauksiin annetut vastaukset poikkeavat toisistaan. 

Vapaassa palautteessa huomautettiin, että suulliset valmistelutilaisuudet ovat liian 
usein vain teknisiä tapaamisia, joissa sovitaan pääkäsittelypäivistä. Samoin pidet-
tiin ongelmallisena, ettei osapuolille kerrota etukäteen valmistelun sisällöstä. Tä-
mä voi osaltaan aiheuttaa pulmia sen suhteen, miten osapuolet tuntevat heitä 
kohdeltavan. 

Vapaan palautteen perusteella tuomareiden välillä on suurta eroavuutta suullisen 
valmistelun prosessinjohtamisessa sekä käsittelyn sisällössä ja kulussa. Osan tuo-
mareista katsottiin perusteettomasti vetoavan siihen, että koska he eivät ole tutus-
tuneet esitutkintapöytäkirjaan, he eivät tunne asiaa, eivätkä he voi ottaa kantaa 
riitaisiin ja riidattomiin seikkoihin,  
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Todistelun kartoittaminen rikosasioissa (23, 25) 

Kyselyn vapaasta palautteesta tuli esiin prosessinjohdon tärkeys turhan todistelun 
karsimiseksi. Todistelun kartoittamiseen liittyvät vastausten perusteella pahim-
mat puutteet prosessinjohdossa. Turhan todistelun karsiminen edellyttää sitä, että 
rikosasian riitaiset ja riidattomat seikat sekä se, mistä asiassa on kysymys, on sel-
vitetty mahdollisuuksien mukaan jo valmistelussa. 

Asianajajat toivoivat syyttäjiä enemmän käräjäoikeudelta aktiivisuutta todistelun 
teemoittamisessa (23.1). Kummankin ryhmän enemmistö näki tässä asiassa ke-
hittämisen varaa. Sitä vastoin syyttäjät olivat asianajajia kriittisempiä liian monen 
todistajan nimeämisen sallittavuuden (23.2) sekä riidattomien seikkojen todiste-
lun hyväksymisen suhteen (23.3). Molempien ryhmien piirissä oli havaittu on-
gelmia todistelun ilmoittamisen aikataulun (23.4) selkeydessä, jos kohta sellaisia-
kin vastauksia annettiin, joissa tätä seikkaa ei pidetty hankalana. Syyttäjät pitivät 
vielä ongelmana sitä, ettei ratkaisuja todistelun rajaamisesta kirjata riittävästi. 

Vapaassa palautteessa tuotiin esille se, millaiseen teemoitteluun on tarvetta ja 
ovatko teemat liian yleisiä. Tämä johtaa jälleen kerran siihen peruskysymykseen, 
että riidattomia ja riidanalaisia seikkoja ei selvitetä riittävästi. Tiukempaa proses-
sinjohtoa tarpeellisten todisteiden kartoittamisessa pidettiin toivottavana. Syyttä-
jien mielestä vastaajien oikeusturvaan ja laajaan puolustautumisoikeuteen vedoten 
sallitaan välillä kaikki todistelu syyttäjän riidattomuus- ja asiaankuulumattomuus 
väitteistä huolimatta. 

Todistusteemojen tulisi kohdistua relevantteihin riitaisiin seikkoihin. Teemoitte-
luvaatimuksen koettiin vaihtelevan varsin paljon puheenjohtajakohtaisesti. Puo-
lustuksen teemoittelun nähtiin syyttäjätaholla jäävän puutteelliseksi, mikä on joh-
donmukaista siihen nähden, että myös todistelun rajaaminen koettiin sallivam-
maksi puolustukselle. 

Kommenteissa tuotiin puolestaan esiin se, että myös syyttäjiä suositaan sallimalla 
lähes minkälaisia teemoja tahansa. Todistusteemoiksi ei tulisi hyväksyä liian 
avoimia teemoja kuten 'kaikki riitaiset seikat, tapahtumien kulku kokonaisuudes-
saan' tai väitettä, joka ei todisteesta ilmene. 

Uuden, siis esitutkinnassa selvittämättömän, todistelun vastaanottamisessa pidet-
tiin ongelmana sitä, että niin sanottujen yllätystodistajien marssittamiseen saliin 
ei puututa tarpeeksi. Prekluusion puute rikosasioissa aiheuttanee kyseisen ongel-
man. 

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että henkilötodistelun vastaanottaminen toi-
vottiin sallittavan enenevässä määrin puhelin- tai videokuulemisena. Tosin kyse-
lytulosten mukaan teknisten apuvälineiden kuten video- tai puhelinkuulemisen 
mahdollisuus tulee riittävässä laajuudessa selvitetyksi (23.5) ja ne ovat jo nyt koh-
tuullisen hyvin käytössä. 

Vapaassa palautteessa prosessinjohtoa kaivattiin turhan todistelun eliminoimisek-
si, mutta samalla todettiin, että varovaisuus saattaa olla viisauttakin. Vastaajien 
todistelun sallimista pidettiin vastauksissa liian laajana ja syyttäjien todistelun ra-
jaamisessa koettiin tuomareiden olevan tiukempia. Tuomarin käyttäytymiseen 
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liittyi toteamus, että puheenjohtaja voi olla persoonallinen ja temperamenttinen-
kin, kunhan kaikkia paikalla olijoita kohdellaan tasapuolisesti ja asiallisesti. 

Toisaalta tuotiin esiin vastaajan oikeusturva ja kokemus oikeudenmukaisesta oi-
keudenkäynnistä. Syyttäjien koettiin saavan esittää liikaa taustoittavaa todistelua. 
Eräässä vastauksessa tuotiin esiin, että syyttäjien ja käräjäoikeudessa usein esiinty-
vien avustajien sallitaan kysyä laajemmin kuin tuomarille tuntemattoman avusta-
jan.  

Kaiken kaikkiaan voidaan vastauksista lukea toive, että prosessin tulisi olla paljon 
etupainotteisempi ennen pääkäsittelyä. Nykyisellään käytännöt lisäksi vaihtelevat 
paljon riippuen tuomarista. Tilanne on enimmäkseen hyvä, mutta joidenkin pu-
heenjohtajien tavallisuudesta eroavat käytännöt korostuivat annetuissa vastauksis-
sa. 

Ratkaisun antaminen rikosasiassa (29, 31) 

Asianajajista liki puolet toivoi tuomion antamista asian laatu huomioon ottaen 
(29.1) nykyistä nopeammin. Tämän näkemyksen taustalla on luonnollisesti asiak-
kaan eli päämieheni huoli asiassa annettavan rikostuomion sisällöstä. 

Vastausten perusteella asianajajat katsovat syyttäjiä useammin ratkaisun sisältävän 
seikkoja, joita ei ole prosessissa keskustelutettu (29.4), mutta toisaalta myös, että 
ratkaisu kattaa kannanoton kaikkiin väitteisiin (29.5).  

Syyttäjät olivat asianajajien kanssa yhtä kriittisiä henkilötodistelun riittävän tuo-
mion perusteluihin kirjaamisen (29.6) suhteen. Lähes puolet kummassakin ryh-
mässä kaipaavat tältä osin lisäyksiä erityisesti muutoksenhakua silmällä pitäen. 
Ongelmana pidettiin toisaalta myös sitä, että näyttöä kirjoitetaan sivukaupalla, 
mutta varsinainen perustelu jää lyhyeen. Johtopäätösosaan kaivattiin enemmän 
panostusta. Näytön punnintaa puolin ja toisin esiintyy erään lausuman mukaan 
vain harvoin. Huolestuttava on myös lausuma, jonka mukaan niiden todistajien 
kertomuksia, jotka tukisivat toisenlaista lopputulosta, ei oteta huomioon tuomi-
oissa lainkaan. Eräs lausunnonantaja totesi, että osapuolten keskeiseksi kokema 
oikeudellinen kysymys saatetaan joskus sivuuttaa täysin. Syynä pidettiin tuomari-
en kyvyttömyyttä hahmottaa olennaista. Vapaissa lausumissa kuitenkin tuotiin 
esiin, että monimutkaisissa jutuissa on lähes mahdotonta vastata yksityiskohtai-
sesti kaikkiin väitteisiin.  

Vastauksissa tuotiin esille toive, että kansliatuomiot varsinkin suurta huomiota 
herättävissä jutuissa nykyistä useammin annettaisiin, kuten laki mahdollistaa, 
etukäteen osapuolille. Lisäksi toivottiin, että tuomioistuimet tiedottaisivat julki-
suuteen enemmän mielenkiintoa herättäneissä asioissa.  

Koko kyselyn parhaimmat arviot saatiin kohdassa 29.8 siitä, että tuomion saa 
pyydettäessä sähköisesti tai faksilla 

Vapaissa lausumissa muistutettiin vielä, että tuomareiden tulisi varata riittävästi 
aikaa tuomion kirjoittamiselle. Onkin ehkä niin, että hiukan pidemmälle ilmoi-
tettu ratkaisun antamispäivä on sittenkin osapuolien kannalta ongelmattomampi 
kuin tilanne, jossa ratkaisun antamista joudutaan ehkä useammankin kerran siir-
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tämään. 

4. Riita-asioiden käsittely käräjäoikeudessa 

Riita-asian vireilletulo (9, 10) 

Riita-asioiden hidas eteneminen käsittelyvaiheesta toiseen lienee yksi tuomiois-
tuinmenettelyn ikuisuusongelmista (9.4). Rikosasioissa viipymistä tapahtuu kyse-
lyn tulosten mukaan vähäisemmässä määrässä (8.4). Usein lienee kysymys siitä, 
että asian vireilletulon ja vastauksen pyytämisen jälkeen aika ennen istuntojen jär-
jestämistä saattaa venyä pitkäksi. 

Vapaassa palautteessa kiinnitettiin huomiota käsittelijän vaihtumisesta kesken kä-
sittelyn aiheutuvaan viivästykseen. Vaikka kysymys ei olekaan muodolliseen pro-
sessinjohtoon liittyvästä tekijästä, vaan tuomioistuimen työn sisäisestä organisoi-
misesta, työryhmä on kiinnittänyt huomiota siihen, että suuri osa tällaisista vii-
västyksistä saattaa olla turhia. Tässä ei ongelmalla tarkoiteta tilanteita, joissa kä-
sittelijä vaihtaa työpaikkaa omasta tahdostaan taikka jää eläkkeelle tai pitkälle sai-
rauslomalle taikka vuorottelu- tahi perhevapaalle, vaan organisaation omista rat-
kaisuista syntyviä tarpeettomia viipymisiä. Yksi syy käsittelijöiden kokemusperäi-
sesti varsin suureen vaihtumiseen kesken käsittelyn voi olla myös sijaisten suuri 
määrä, sillä heidän täytyy olosuhteiden pakosta olla koko ajan hakeutumassa pi-
dempien määräysten varaan. 

Myös yksittäisten tuomarien työtavoilla on merkitystä asioiden joutuisaan etene-
miseen. Vapaasta palautteesta ilmeni, että ainakin yksittäistapauksissa vireille saa-
tetut haastehakemukset ovat olleet hyvinkin pitkään vailla toimia ilman, että niitä 
olisi edes jaettu tuomareille tai että haasteeseen olisi pyydetty vastausta. Selvää 
lienee, että käräjäoikeuden organisaatiotasolla juttujaon tulisi olla sellainen, että 
asiat jaetaan nopeasti niitä käsitteleville tuomareille. Edelleen selvää lienee, että 
vireille tulleet uudet haastehakemukset tulisi tarkistaa ja haasteisiin pyytää vastaus 
nopeasti. Riita-asian jääminen vastauksen saapumisen jälkeen useaksi kuukaudek-
si passiiviseen tilaan niin sanottuun ”hyllytysvaiheeseen” ei ole omiaan toivotulla 
tavalla edistämään sovintoja eikä sellainen ainakaan paranna luottamusta tuomio-
istuimen toiminnan laatuun. 

Vapaassa palautteessa on katsottu, että riita-asiassa aika valmisteluistunnolle ja 
myös mahdolliselle pääkäsittelylle olisi syytä varata hyvin aikaisessa vaiheessa. 
Myös resurssikysymykseen on kiinnitetty huomiota ja todettu, että asioiden vi-
reilletulo kestää, koska tuomareita on liian vähän. Sinänsä vastausten perusteella 
on pääteltävissä, että varsinaisten käsittelypäivien sopiminen riita-asioissa toimii 
hyvin ja asianajajien esteet otetaan ainakin pääosin huomioon. 

Riita-asian kirjallinen valmistelu (12, 13) 

Yli puolet vastanneista asianajajista toivoisi käräjäoikeudelta enemmän aktiivi-
suutta valmistelun ohjaamisessa (12.1). Yksi tapa ohjata valmistelua enemmän 
saattaisi olla yksilöidympien vastaus- ja lausumapyyntöjen laatiminen, kuten 
enemmistö asianajajista näyttäisi toivovan (12.2). Kysymys vastaus- ja lausuma-
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pyyntöjen yksilöinnistä (12.2) oli näin jälkeenpäin harkiten ehkä hiukan harhaan-
johtavasti muotoiltu, sillä ensimmäistä vastauspyyntöä ei liene tapana enemmälti 
yksilöidä.  

Kyselyyn annetuista vastauksista tehtävä johtopäätös on selvästi sen suuntainen, 
ettei lausumapyyntöjen yksilöinti ole riittävää. Oikeusavustajien tyytymättömyys 
oli tosin tässäkin suhteessa jostain syystä selvästi vähäisempää kuin asianajajien. 
Yksilöity lausumapyyntö edellyttää jo melko hyvää käsitystä jutun substanssista. 
Sellaisen laatiminen siis pakottaa tutustumaan asiaan pääkäsittelyn näkökulmasta 
välillä liian varhain. Tässä suhteessa lainsäätäjän kannanotto ei kuitenkaan jätä ti-
laa vaihtoehdoille: yksilöimätön lausumapyyntö ei ole lain mukainen (OK 5:15). 

Ongelmana pidettiin myös sitä, että käräjäoikeus ei huolehdi riittävissä määrin 
siitä, että prosessin kohde olisi yksilöity kirjallisen valmistelun jälkeen (12.4). On 
esitetty, että oikeudellisesti relevantti ja olennainen kysymyksenasettelu tulisi sel-
vittää jo kirjallisessa valmistelussa. Turhia rönsyjä prosessista tulisi pyrkiä poista-
maan. Kirjallinen valmistelu tulisi tehdä siten, että suulliseen valmisteluun ei jää 
liian paljon asioita käsiteltäväksi (12.5). Erityisesti laajoissa jutuissa vastaukselle 
toivottiin myös annettavaksi riittävän pitkä määräaika. 

Merkittävä enemmistö pitää puutteena sitä, ettei käräjäoikeus kirjallisen vastauk-
sen saapumisen jälkeen ilmoita alustavaa aikataulua jutun käsittelylle (12.6). Täl-
lainen menettely saattaisi kuitenkin ratkaista joitakin ongelmia etenkin asianaja-
jan ja hänen asiakkaansa kannalta. Nykyisellään menettely lienee varsin harvinai-
nen. Tältä osin kysymys olisi lähinnä (riippuen tietysti juttutyypistä) toimintata-
pojen muutoksesta, ja sinänsä alustavan aikataulun ilmoittaminen ei ilmeisesti ai-
heuttaisi merkittävää työmäärän lisääntymistä käräjäoikeuksissa. Tosin äkkisel-
tään mieleen nousee heti mahdollisia ongelmakohtiakin, sillä tilanteessa, jossa 
tuomarilla kesken olevien asioiden lukumäärä on suuri ja odotusajat sen vuoksi 
pitkiä, voi alustavankin aikataulun esittäminen jäädä pelkäksi arvaukseksi. Silloin 
sopii kysyä, palveleeko lopulta ketään, jos aikataulukaavailu on todella reippaasti 
vain sinne päin? 

Vastaus- ja lausumapyyntöjen määräajat näyttäisivät kyselyn perusteella olevan 
pääosin riittäviä (12.3). Osiota koskevassa vapaassa palautteessa nostettiin esille 
loma-aikojen huomioon ottaminen vastaus- ja lausumamääräaikoja asetettaessa. 
Sopivan määräajan löytyminen jo pyynnössä vähentäisi asianosaisille aiheutuvaa 
vaivaa hakea pidennystä määräaikoihin. Tosin määräaikojen asettaminen liian ly-
hyiksi ei näyttäisi kyselyvastausten perusteella olevan mikään yleisempi ongelma. 
Vastaus- ja lausumamääräaikojen pidennyspyyntöihin suhtauduttaneen tuomiois-
tuimissa jo nykyäänkin varsin joustavasti ja näin ainakin tilanteissa, joissa piden-
nyspyynnölle esitetään jokin järkevä peruste. 

Käräjäoikeuden yhteenveto riita-asioissa (15, 16) 

Asianajajilta saatu palaute oli kirjallisen yhteenvedon osalta suhteellisen kriittistä. 
Osa vastauksen antajista katsoi, ettei yhteenvetoa laadita riittävän usein, mikä on 
hieman yllättävä tulos (15.1). Ongelmaksi nähtiin myös se, että yhteenvetoa ei 
toimiteta riittävän ajoissa (15.2). Ottaen huomioon yhteenvedon tavoite, on jok-
seenkin huolestuttavaa, että merkittävän osan vastauksen antajista mielestä yh-
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teenvedossa ei tuoda esille kaikkia relevantteja väitteitä ja perusteluja (15.3) ja että 
yhteenvedosta ei käy ilmi oikeudellisesti keskeinen kysymyksenasettelu (15.4). 
Yhteenvetojen ei enemmistön mielestä katsota olevan riittävän tiiviitä (15.5), ja 
yli puolet antaa huonon arvosanan sen vuoksi, ettei yhteenvedosta käy ilmi tuo-
marin alustava näkemys riidattomista ja riitaisista seikoista. Yhteenvetoon kaivat-
tiin myös oikeudellisesti relevanttien asioiden erittelyä. 

Vapaan palautteen perusteella huonot arvosanat useissa edellä mainituista kysy-
myksissä johtunevat ainakin osittain siitä, että ”leikkaa ja liimaa” -tyyppiset yh-
teenvedot, joissa tuomarin oma panos on näkymätön, ovat edelleen huolestutta-
van yleisiä. Huomioitava on, että valtaosa vastanneista asianajajista kuitenkin 
mielsi, että yhteenveto palvelee sekä valmisteluistuntoa että pääkäsittelyä (15.6 ja 
15.7). Tosin myös sellaisia näkemyksiä esitettiin, että yhteenveto palvelisi vain 
tuomaria ja tuomion kirjoittamista. Tiivistä yhteenvetoa pidettiin sinänsä hyvänä. 
Eräässä palautteessa kuitenkin esitettiin huoli siitä, tulevatko myös useat pie-
nemmät pääväitettä tukevat seikat huomioon otetuiksi tilanteessa, jossa on laadit-
tu hyvin tiivistetty yhteenveto. 

Suullinen valmistelu riita-asioissa käräjäoikeudessa (18, 19) 

Asianajajista enemmistö oli sitä mieltä, että asian oikeudellinen ja näytöllinen ky-
symyksenasettelu ei ole riittävän selvitetty jo kirjallisesti ennen suullista valmiste-
lua (18.1 – 3). Tästä yksi ilmentymä saattaa olla se, että suullisessa valmistelussa 
vedotaan tarpeettomasti uusiin seikkoihin tai todisteisiin. Nämä vastaukset liene-
vät myös yhteydessä asianajajien toiveeseen yksilöidympien vastaus- ja lausuma-
pyyntöjen laatimisesta (ks. edellä kohdan 12.2. osalta). Myös prosessisuunnitel-
mia kaivattaisiin useammin. 

Henkilötodistelun aikatauluttamista vastauksen antajat pitivät kuitenkin varsin 
onnistuneena. Tässä suhteessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että vain 
osapuolilla voi olla jonkinlaisia pitäviä näkemyksiä yksittäisen todistajan kuulemi-
seen tarvittavasta ajasta. Mikäli aikatauluttaminen jää yksinomaan tuomarin aa-
vistelujen varaan, on se väistämättä aina hyvin kaavamaista, sillä asian ratkaisijalla 
ei voi olla tietoja siitä, miten laajasti kuuleminen riita-asiassa tosiasiallisesti halu-
taan toteuttaa. 

Osapuolten kohtelu oli asianajajien mukaan pääsääntöisesti tasapuolista. Huo-
mionarvoista on kuitenkin se, että rikosasioiden käsittelyä koskevista vastauksista 
ilmeni, että tasapuolinen kohtelu näyttää toteutuvan paremmin rikos- kuin riita-
asioissa. Huolestuttavaa on, että suullista valmistelua pidettiin joissakin palaut-
teissa asenteellisena ja hajontaa tuomareiden kesken tässä suhteessa suurena. Li-
säksi tuotiin esiin kysymys prosessiväitteiden ratkaisemisajankohdasta ja todettiin, 
ettei prosessiväitteiden ratkaiseminen vasta pääasian yhteydessä ole tarkoituk-
senmukaista. 

Vapaassa palautteessa katsottiin myös, että tuomarit hallitsevat huonosti sellaisen 
prosessin, jossa riita koskee lähes puhdasta oikeuskysymystä. Asiat halutaan lau-
suman mukaan nähdä puoliväkisin näyttökysymyksinä. 
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Sovinnon edistäminen riita-asioissa ja tuomioistuinsovittelu (20, 21, 22) 

Osio sai kyselyssä hyvät arvosanat kaikilta vastaajilta. Johtopäätöksenä voidaan 
esittää, että tuomioistuinsovittelua pidettiin avustajien piirissä pääosin myöntei-
senä vaihtoehtona perinteiselle riidanratkaisulle. Vapaissa kommenteissa koros-
tettiin muun muassa tuomioistuinsovittelua tekevien tuomareiden kokemusta ja 
perehtymistä juuri sovitteluun ja sen erityispiirteisiin. Kommentit olivat toisaalta 
myös jossain määrin ristiriitaisia, koska jotkut katsoivat, että tuomioistuin ei ota 
sovinnon edistämisessä tarpeeksi aktiivista roolia, mutta toisten mielestä sovin-
toon saatetaan myös liikaa painostaa. Epäiltiin myös, että tuomioistuin ei aina 
ymmärrä, että toinen osapuoli voi käyttää tuomioistuinsovittelua vain asian rat-
kaisemisen viivyttämiseen. 

Todistelun kartoittaminen riita-asioissa (24, 25) 

Todistelun kartoittamisen osalta asianajajat kokivat ongelmaksi todistelun asian-
mukaisen teemoittamisen (24.1), todistajien liian suuren määrän nimeämisen 
(24.2) sekä liian sallivan asenteen koskien todistelua riidattomista seikoista (24.3). 
Puheenjohtajan asettamia prekluusiouhkia kritisoitiin, koska katsottiin, että ne 
kannustavat pitämään oman todistelun mahdollisimman pitkään piilossa prosessi-
taktisista syistä. Lisäksi todettiin, että kustannukset kasvavat, jos tuomari ottaa 
vastaan kaiken tarjotun näytön. Palautelausumissa lisäksi epäiltiin, että käräjäoi-
keuksissa ei olisi tarpeeksi siviilioikeuteen erikoistuneita tuomareita. 

Asianajajien keskuudessa toivottiin käräjäoikeudelta selvästi aktiivisempaa otetta 
todistelun kartoittamisessa. Tätä taustaa vasten asianajajien enemmistön käsitys 
siitä, että erillistä prekluusiouhkaista määräaikaa todistelun ilmoittamiselle ei käy-
tetä riittävän usein (24.5), ei ehkä ollut täysin yllättävä. 

Ratkaisun antaminen riita-asioissa (30, 31) 

Suhteellisen suuri osa asianajajista oli havainnut, että ratkaisuissa on seikkoja, joi-
ta ei ole keskustelutettu prosessin aikana (30.4.) ja että toisaalta päätökset eivät si-
sällä kannanottoa kaikkiin väitteisiin (30.5.). Hieman yllättävää oli myös, että 
suuri osa asianajajista mielsi, ettei henkilötodistelua kirjata tuomion perusteluihin 
riittävissä määrin muutoksenhakua ja jatkokäsittelylupaa ajatellen (30.6). 

Edellä kuvattujen asioiden osalta kaksi ensimmäistä lienevät muodollisen proses-
sinjohdon kannalta olennaisempia. On tärkeää, ettei tuomiota perusteta seikkoi-
hin, joista ei ole ollut keskustelua prosessin aikana. Kysymyksen 30.5 osalta on 
huomioitava, että tuomiossa ei luonnollisesti tule keskittyä mahdollisesti lopputu-
loksen kannalta epäolennaisten väitteiden ruotimiseen. Toisaalta asianosaiset pi-
tivät tärkeänä, että heidän mielipiteensä on huomioitu ja että siihen on otettu 
kantaa. Palautteessa katsottiin myös, että osapuolten keskeiseksi kokema oikeu-
dellinen kysymys oli saatettu sivuuttaa. Syynä pidettiin tuomarien kyvyttömyyttä 
hahmottaa olennaista. 

Vapaassa palautteessa kiinnitettiin huomiota henkilötodistelun sisällön yksipuoli-
seen ja vaihtelevaan kirjaamistapaan. Henkilötodistelu saatetaan esimerkiksi kir-
jata osittain tarkoin, mutta vain siltä osin kuin se tukee tuomiossa tehtäviä johto-
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päätöksiä. Lisäksi kaivattiin näytön punnintaa puolin ja toisin. Lausumissa kat-
sottiin lisäksi, että henkilötodistelun uskottavuuden arviointi tehdään joissakin 
tapauksissa puutteellisesti. Puutteellisena pidettiin myös sitä, että tuomioissa 
näyttöä selostetaan laajasti, mutta johtopäätökset kuitataan vain niukoilla mai-
ninnoilla. Johtopäätösosioon tulisi siis panostaa enemmän. Lisäksi on katsottu, 
että tuomioissa mennään liikaa näytöllisten seikkojen taakse ja vältetään ottamas-
ta juridiseen seikkaan kantaa. 

Toisaalta todettiin myös, että perustelut ovat vuosien varrella parantuneet. Erääs-
sä palautteessa tuomioiden laatua pidettiin jopa erinomaisena. Toisaalta epäiltiin, 
että joissakin riita-asioissa tuomion sisältöä vaikuttaisi ohjaavan pikemminkin 
tuomarin halu saattaa asia oman näkemyksensä mukaiseen kohtuulliseen loppu-
tulokseen kuin ratkaista juttu esitetyn näytön perusteella. Myös lopputuloksen 
ennakointia pidettiin mahdottomana ja todettiin, että oikeusvarmuus on samaa 
tasoa kuin jos asioita ratkaistaisiin arpomalla. Puutteiden perusteluissa todettiin 
vaikeuttavan muutoksenhakua. Oikeudenkäyntikululaskujen leikkaamista ilman 
kunnollisia perusteluita myös kritisoitiin.  

Tuomion antamista kansliasta pidettiin pääosin hyvänä menettelynä, mutta on-
gelmana nähtiin tuomion antamisen viipyminen. Palautteessa myös haluttiin, että 
tuomareille varataan riittävästi aikaa tuomion kirjoittamiselle. 

Kohtuullisen hyvää palautetta annettiin kohdassa 30.9 eli käräjäoikeus huolehtii 
hyvin siitä, että asianosaiset saavat tarvittaessa tiedon ratkaisusta ennen kuin se 
tulee julkiseksi, jos asia on ollut julkisuudessa. Ilmeisesti joissakin tapauksissa on 
asia kuitenkin jäänyt huomaamatta, koska vapaissa lausumissa tuotiin esille, että 
julkisuudessa olevien asioiden tuomioita ei ole aina annettu asianosaisille etukä-
teen. Tuomioistuimien toivottiin myös tiedottavan nykyistä useammin ratkaisuis-
taan. 

5. Molempia prosessilajeja koskevat osiot 

Yleistä pääkäsittelystä käräjäoikeudessa (26) 

Vastauksissa ilmeni laaja hajonta siinä, onko asia selvitetty riittävästi valmistelussa 
ja ero on suuri myös syyttäjien ja avustajien välillä. Syyttäjät ovat kriittisempiä 
(26.1-2). Menettelyyn pääkäsittelyssä ollaan kuitenkin yleensä kohtalaisen tyyty-
väisiä. Silmiinpistäviä ovat kommentit koskien menettelyn ennakoitavuutta ja yh-
denmukaisuutta kokoonpanosta riippumatta (26.2.). Tältä osin lähes neljännes 
asianajajista antoi arvosanaksi 2 eli negatiivista palautetta. Syyttäjistä vajaa vii-
dennes antoi arvosanana 1 ja samoin vajaa viidennes arvosanan 2. Tyytymättömi-
en ja hyvin tyytymättömien syyttäjien joukko on sen verran laaja, että on vaikea 
uskoa, että kyse olisi enää mistään satunnaisesta seikasta johtuvasta selittävästä 
tekijästä. Tältä osin väitteisiin annettujen vastauksien ja vapaan palautteen perus-
teella vakavimmat ongelmat näyttäisivät olevan paikallistettavissa lähinnä yksit-
täisiin käräjätuomareihin. Ongelmaksi nähtiin se, että menettely ja asianosaisten 
kohtelu vaihtelee suuresti tuomarista riippuen. Palautteessa myös muistutettiin, 
että ainoastaan täysin neutraali suhtautuminen antaa asianosaisille kuvan puolu-
eettomasta oikeudenkäynnistä. 
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Vapaissa lausumissa tuotiin esiin, että raastuvanoikeuden aikana menettely oli ta-
salaatuisempaa, koska kolmen tuomarin kokoonpanoissa tuomarit näkivät tois-
tensa työskentelytapoja. Poikkeavat menettelytavat aiheuttavat erään lausun-
nonantajan mukaan vaikeuksia juttuun valmistautumisessa. Lausunnonantaja on-
kin todennut tämän johtaneen siihen, että hän kysyy etukäteen tuomarilta, mikä 
on tämän tapa toimia. Lausumissa toisaalta tuotiin esiin, että tyytymättömyys 
kohdistuu vain yksittäisiin tuomareihin. Ongelmana nähtiin se, että heidän "soo-
loiluunsa" ei kukaan puutu. Vapaa palaute ei kuitenkaan ollut pelkästään negatii-
vista, vaan siinä esiintyi myös näkemyksiä, joiden mukaan pääasiassa tuomari-
työskentely on hyvää, joustavaa ja asianmukaista. 

Palautteessa tuotiin esille, että toisten tuomareiden juttujen seuranta ja kolmen 
tuomarin kokoonpanot voisivat edistää erojen tasoittumista. Samassa tarkoituk-
sessa ja yksittäisten tuomareiden epäasialliseen toimintaan puuttumiseksi esitet-
tiin, että esimiesten tulisi aika ajoin seurata tuomareiden istuntoja tai että työtä 
muuten valvottaisiin, ja että tuomareille joka tapauksessa annettaisiin enemmän 
palautetta. Palautteessa esitettiin myös mallin tekemistä siitä, miten prosessin 
kulku kerrotaan maallikoille. 

Syyttäjiä huomattavasti suurempi osa asianajajista tunsi, ettei asiaesittelylle ole 
riittävästi aikaa (26.10). Ainakin osittain tämä ero johtunee siitä, että asianajajan 
tehtävänä on usein tuoda esiin myös korvauskysymyksiin liittyviä seikkoja jo 
asiaesittelyssä eikä vasta loppulausunnon yhteydessä. Myös loppulausunnolle va-
ratun ajan osalta (26.14) asianajajat olivat kriittisempiä. 

Asianajajien ja syyttäjien vastaukset menivät lähes täydellisesti ristiin liittyen ky-
symyksiin käräjäoikeuden kyvystä ymmärtää syyttäjän (26.12) ja asianajajan 
(26.13) töiden luonnetta. Omaa työtä epäiltiin ymmärrettävän toisen osapuolen 
työtä huonommin. 

Vapaasta palautteesta ilmeni, että syyttäjät pitivät ongelmana sitä, että istuntopäi-
vät päivätään liian täyteen tai myös päinvastoin. Samoin hankaluuksia aiheutti se, 
että laajojen juttujen aikataulutus tehdään liian myöhäisessä vaiheessa, ei heti asi-
an tultua vireille. Osaltaan syynä pidettiin sitä, että vangittujen asioissa tuomari 
nimetään liian myöhään, jolloin aikatauluista sopiminen vaikeutuu. 

Eräissä palautelausumissa moitittiin tuomareiden liian tuttavallista esiintymista-
paa ja epäiltiin sen vievän tuomioistuimen arvovaltaa. Lisäksi katsottiin, että pu-
heenjohtajan tehtäviin kuuluu myös kunnioittaa asianajajia ja antaa heidän tehdä 
työnsä rauhassa.  

Tuomarien valmistautumisessa pääkäsittelyyn ilmoitettiin olevan eroja. Huoles-
tuttavia tuomarikunnan kannalta ovat väitteet siitä, että toisilla tuomareilla ei olisi 
lainkaan käsitystä siitä, mitä prosessissa tulee tapahtumaan. Väitettiin myös, että 
joillakin tuomareilla olisi päälle näkyvä ennakkoasenne, jolloin asianosaiselle syn-
tyy kokemus puolueellisesta käsittelystä. 

Palautelausumissa todettiin, että prosessinjohto ei onnistu, jos auktoriteetti puut-
tuu tai jos tuomari ei ole sisäistänyt, mikä jutussa on olennaista. Huonona proses-
sinjohtona pidettiin asiaan kuulumattoman todistelun sekä asian sekoittamisen 
sallimista. Lisäksi huomautettiin, että jotkut asianajajat käyttävät hyväkseen puut-
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tuvaa prosessinjohtoa. 

Kolmen tuomarin kokoonpanojen osalta vastaukset olivat ristiriitaisia. Toisaalta 
todettiin, että niitä käytetään liian harvoin ja toisaalta moitittiin niiden työnjakoa 
ja katsottiin, että asian valmistellut tuomari joka tapauksessa tekee työt ja päättää 
jutun. 

Todistelun vastaanottaminen käräjäoikeudessa (27, 28) 

Suullisuuden ja välittömyyden sekä kontradiktorisuuden periaatteet koskevat 
myös kirjallisia todisteita. Laajasta todisteesta tulee yksilöidä ne kohdat, joihin 
halutaan kiinnittää huomiota. Kirjalliset todisteet on mahdollista läpikäydä oma-
na vaiheenaan pääkäsittelyssä tai henkilötodistelun yhteydessä. 

Kyselyn perusteella asianajajat olivat syyttäjiä kriittisempiä kirjallisten todisteiden 
läpikäymiseen riittävällä tarkkuudella ja oikeassa vaiheessa (27.1). Toisaalta myös 
syyttäjäpuolella kirjallisten todisteiden läpikäymisen katsottiin jäävän usein syyt-
täjän aktiivisuuden varaan ja joistakin heistä tuntui, ettei niiden läpikäyminen 
kiinnosta tuomioistuinta. 

Myönteistä löydettiin siitä, että käräjäoikeus ei ota henkilötodistelua vastaan liian 
laajasti pääkäsittelyn ulkopuolella (27.3) ja että käräjäoikeus antaa kuultavan tai 
todistajan nimenneen asianosaisen aloittaa pääkuulustelun silloinkin, kun nimeäjä 
ei ole syyttäjä (27.4). Vastaajan kuulustelussa hänen avustajansa aloittama pää-
kuulustelu lienee useimmiten perusteltua. Käräjäoikeuden ei myöskään koettu 
joustavan liian helposti kuultavien kuulemisjärjestyksessä (27.2) eikä olevan liian 
ankara todistusteemoissa pysymisen suhteen (27.5).  

Kyselyn perusteella todistajien kuuleminen erotetaan yleensä oikein pääkuuluste-
luun ja vastakuulusteluun (27.6). Kuitenkin lähes puolet asianajajista oli havain-
nut tässä suhteessa puutteita. Kuulustelun selkeyttä voidaan pitää tärkeänä oike-
usturvakysymyksenä. Toisaalta vastauksissa tuotiin esiin, ettei oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 33 §:n säännöksiä aina tunneta tai noudateta. Asianajajat olivat 
syyttäjiä kriittisempiä liittyen johdattelevien kysymysten sallimiseen pääkuuluste-
lussa (27.7) ja esitutkintakertomuksiin vetoamisen asianmukaisuuden suhteen 
(27.9). Vastakuulustelussa ei ilmennyt vastaavia ongelmia eli käräjäoikeus sallii 
johdattelevienkin kysymysten esittämisen (27.8). 

Todistelun tulisi kohdistua riidanalaisiin oikeustosiseikkoihin. Liian lavean kuu-
lemisen syyksi epäiltiin sitä, että tuomarit pelkäisivät, että asia muussa tapaukses-
sa palautetaan hovioikeudesta. Epäiltiin myös, että piittaamattomuus todistus-
teemoista johtuisi siitä, että tuomari on jo ennalta päättänyt asian.  

Asianajajat olivat syyttäjiä myönteisempiä sen suhteen, ettei käräjäoikeus salli sa-
masta asiasta kysyttävän liian monta kertaa (27.12). Tässä kohdin tuomareiden 
väliset erot ovat palautteen mukaan suuret. Toisinaan samasta asiasta sallitaan ky-
syttävän liian usein ja eikä sitä valvota, että todistusteemoissa pysytään. Vapaista 
lausumista ilmeni, että kun eräät vastaajat ovat pitäneet päällekkäisten kysymys-
ten ja asiaan liittymättömien kysymysten sallimista ongelmana, ovat toiset taas 
katsoneet, että todistajaa tulisi rajoittaa vain poikkeuksellisesti. 
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Vapaassa palautteessa tuotiin esiin se, että vastakuulustelussa samojen kysymysten 
esittäminen kuin pääkuulustelussa on puolustuksen kannalta tarpeen. Todetta-
koon, että joissakin tilanteissa asia ehkä onkin näin, mutta mitään yleisempää tar-
vetta tällaisen kuulustelutavan omaksumiselle on hankala hahmottaa. Syyttäjien 
näkökulmasta puolustuksen sallitaan jankkaavan samoista kysymyksistä hieman 
liikaa. 

Syyttäjät olivat asianajajia myönteisempiä sen suhteen, että käräjäoikeus esittää it-
se riittävästi kysymyksiä kuulusteltaville ja soveliaassa vaiheessa. Asianajajavastaa-
jien niukan enemmistön mielestä käräjäoikeuden tulisi esittää nykyistä enemmän 
kysymyksiä (27.10 ja 27.11). Itse asiassa tätä mieltä olevien vastauksen antajien 
määrä on kenties yllättävän suuri. Vastausero syyttäjiin johtunee pääosin siitä, että 
asianajajavastaajien joukossa on paljon myös riita-asioita hoitavia asianajajia. 

Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että puheenjohtajan ei tulisi omilla kysymyksil-
lään sekoittaa kuulustelun rakennetta ja logiikkaa vaan esittää omat kysymykset 
myöhemmin. Puheenjohtajan kysymykset eivät myöskään saisi kertoa ennakko-
asenteesta asiaan. Pääsääntöisesti tuomioistuimen kysymykset toivottiin tehtäviksi 
asianosaisten uudelleenkuulustelun jälkeen. Kysymyksistä asianosaiset pystyvät 
palautteen mukaan päättelemään, onko asia tullut ymmärretyksi. Kysymysten tu-
lee lisäksi olla sopivan varovaisia, jotta kuva käräjäoikeuden puolueettomuudesta 
säilyy.  

Syyttäjien arviot esitutkintakertomukseen vetoamisesta olivat asianajajia myöntei-
sempiä. Asianajajien enemmistön näkemyksen mukaan esitutkintakertomuksiin 
vedotaan usein epäasianmukaisesti (27.9), kun syyttäjistä tällä kannalla on vain 
noin neljäsosa. Vapaassa palautteessa kiinnitettiin huomiota siihen, että jotkut 
tuomarit ovat kieltäneet syyttäjää vetoamasta asianomistajan esitutkinnassa anta-
maan kertomukseen, vaikka asianomistaja on muuttanut kertomustaan tai ilmoit-
tanut, ettei asiaa enää muistanut (ks. KKO 2000:71). Esitutkintakertomukseen ei 
pitäisi mennä pääkuulustelussa, vaan vasta uudelleenkuulustelussa. Tärkeänä pi-
dettiin myös sitä, että selkeästi ilmoitetaan, miltä osin esitutkintakertomukseen 
on vedottu oikeudenkäyntiaineistona. 

Käytännön kysymyksiä (32, 33) 

Julkisuuden ja salassapidon osalta vastaukset (32.1, 32.2) olivat pääosin positiivi-
sia eikä näiltä osin näyttäisi olevan yleisiä ongelmia. Vastauksissa myös katsottiin, 
että salassapitopyyntöihin otetaan kantaa nopeasti (32.3).  

Asianajajat kantoivat syyttäjiä suurempaa huolta tulkkauksen toimivuudesta 
(32.5) ja asiakirjojen riittävästä kääntämisestä (32.6). 

Merkittävä tutkimustulos oli se, että yli 80 prosenttia kummankin ryhmän vastaa-
jista näki suuria eroja eri käräjätuomareiden prosessinjohdossa (32.7). Sen sijaan 
yleistettävissä olevia eroja ei aineiston perusteella voida havaita olevan eri käräjä-
oikeuksien välillä. 

Ongelmia todettiin olevan tavoissa, joilla tuomarit puuttuvat häiriökäyttäytymi-
seen (32.9). Katsottiin, että sitä tapahtuu liian harvoin. Eniten negatiivista palau-
tetta tuli syyttäjiltä. Asianajajien ja julkisten oikeusavustajien antama positiivinen 
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palaute viittaa siihen, että riita-asioiden prosessinjohdossa tätä ongelmaa tuskin 
on. Vapaassa palautteessa toivottiin työrauhan suhteen jämäkämpiä toimia, jotta 
osapuolet eivät itse joudu huolehtimaan asiasta, ja huomautettiin, että nimen-
omaan tuomarin tulisi olla työrauhan tae istuntosalissa.  

Niin sanottuihin pelkääviin todistajiin suhtaudutaan kyselyn mukaan asianmukai-
sesti ja heitä varten on hyvät toimintatavat (32.11). Toisaalta tuotiin esiin, ettei-
vät käräjäoikeuksien toimitilat aina vastaa tarpeita: esimerkiksi käräjäoikeuden jä-
senet eivät näe todistajankopissa istuvaa todistajaa, mikäli todistaja sijoitetaan 
sinne, tai todistajille ei ole varattu odotustiloja tai poistumisreittiä siten, että he 
eivät kohtaa jutun asianosaisia. Esiin nostettiin myös se, ettei odotussalien turval-
lisuutta valvota riittävästi. 

Vapaassa palautteessa tuotiin esiin asianomistajan kuulemiseen esimerkiksi seksu-
aalirikoksissa tarvittava erityinen hienotunteisuus ja asiallisen käytöksen vaatimi-
nen kaikilta. Lisäksi kiinnitettiin huomioita siihen, että asianosaisen kertomuksen 
rajoittamisen tulisi olla poikkeuksellista, koska ihmisen täytyy saada sanoa sanot-
tavansa asiassa, olipa sillä tuomarin mielestä merkitystä tai ei. Tällä seikalla saat-
taisi olla merkitystä siltä kannalta, tunteeko asianosainen saavansa oikeutta vai 
jääkö hän ulkopuoliseksi omassa asiassaan. 

Vapaassa palautteessa tuotiin esille tämänkin osion kohdalla joidenkin tuomarei-
den huono käytös muita osapuolia kohtaan. Asiaan toivottiin kyseisten käräjäoi-
keuksien johdon ja hovioikeuden puuttuvan.  

Tuomarin työskentelyä ohjaavat lainsäädäntö, ihmisoikeudet, Olaus Petrin tuo-
marinohjeet sekä nyttemmin myös eettiset ohjeet. Tuomarin työssä korostetaan 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta, oikeamielisyyttä, ammattitaitoa sekä 
avoimuutta. Lähtökohtaisena oletuksena lienee se, että tuomarin käytöksestä ei 
pitäisi löytyä sijaa huomautuksille. 

Vastaajaryhmistä syyttäjät suhtautuivat kaikkein kriittisimmin väittämään tuoma-
rien käyttäytymisestä tuomarin arvolle sopivasti. Vapaasta palautteesta oli kyllä 
tunnistettavissa jonkinasteista tyytyväisyyttäkin tuomareiden käytökseen istunto-
salissa, mutta lausumien mukaan tuomarin arvovallan kannalta hieman viralli-
sempi käytösmalli saattaisi olla eduksi samoin kuin jämäkämpi prosessinjohto. 
Arvovaltaa menetettiin palautteen mukaan, kun vastaajien sallitaan olla istunnos-
sa huppu päässä eikä ketään enää velvoiteta nousemaan seisomaan. Lisäksi tuotiin 
esiin, että istunnoissa käytetään liian arkista kieltä, osapuolia sinutellaan ja yli-
päänsä suhtautuminen hyviin käytöstapoihin on liian lempeää. 

6. Hovioikeusmenettely 

Jutun vireilletulo hovioikeudessa (36, 41) 

Hajonta oli varsin suuri sen osalta, tulevatko jutut riittävän nopeasti käsittelyyn 
(36.1). Hyvin suuri osa kaikista vastaajista katsoi, että jutut eivät tule hovioikeu-
dessa riittävän nopeasti käsittelyyn. Avustajat olivat tässä suhteessa syyttäjiä kriit-
tisempiä. Vastauksissa lienee pidetty silmällä lähinnä pääkäsittelyn ajankohtaa 
taikka jutun hovioikeudessa viipymisen kokonaisaikaa.  
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Hajonta oli suurta myös siinä, informoidaanko osapuolia riittävästi asian käsitteli-
jästä ja aikataulusta (36.2). Selvästi yli puolet asianajajista totesi, että hovioikeus 
ei informoi osapuolia riittävästi asian käsittelijästä ja arvioidusta käsittelyaikatau-
lusta. Informaation lisääminen tältä osin olisi erityisesti asianajajien asiakkaiden 
kannalta toivottavaa. Syyttäjien kohdalla tunne informaation puutteesta ei ollut 
yhtä suurta. Toistaiseksi ei ole atk-järjestelmää, josta saisi tietoja. Aipa-
järjestelmän toivotaan tuovan parannuksen asiaan myös hovioikeusvaiheen osalta. 
Riita-asian vastauspyynnön yhteydessä ilmoitetaan niin valittajalle kuin vastapuo-
lellekin juttuun määrätty valmistelusta vastaava jäsen ja mahdollinen esittelijä. In-
formaatiota olisi mahdollista lisätä ilmoittamalla myös arvio keskimääräisestä kä-
sittelyaikataulusta. Jatkossa tämäkin asia saattaa tulla hoidetuksi Aipa-
järjestelmän kautta. 

Jutun kirjallinen valmistelu hovioikeudessa (37, 41) 

Kirjallisen valmistelun kohdalla tuli esiin varsin suurta hajontaa siinä, pyydetään-
kö riittävän usein valituksen täydentämistä (37.1). Yli puolet asianajajista katsoi, 
että valitusten täydentämistä ei hovioikeudessa käytetä riittävästi. Avustajat olivat 
kriittisempiä kuin syyttäjät, mutta toisaalta heissä oli myös enemmän varsin tyy-
tyväisiä. 

Ongelmia oli vastauspyyntöjen riittävässä yksilöinnissä (37.2). Vastauspyyntöjen 
tulisi olla nykyistä yksilöidympiä.  

Vapaasta palautteesta selvisi, että myös hovioikeusvaiheessa koettiin olevan 
enemmän tarvetta riidattomien ja riidanalaisten seikkojen selvittämiseen. Syyttä-
jien näkemykset tilanteesta olivat selvästi muita vastaajia positiivisempia. Ero 
saattaa johtua siitä, että täydentämisen ja vastauspyyntöjen yksilöinnin tarvetta 
ylipäänsä on enemmän riita- kuin rikosjutuissa. Palautteen mukaan valituksen 
täydentämistä saatetaan hovioikeudessa pitää tarpeettomana ja turhia kustannuk-
sia aiheuttavana, jos täydennyksen ei kuitenkaan katsota voivan vaikuttaa loppu-
tulokseen. Vastauspyyntöjen yksilöimättömyys voi tosiasiassa johtua siitä, että 
valmistelusta vastaava jäsen ei vielä valmistelun alkuvaiheessa ole kyennyt riittä-
västi perehtymään asiaan. Palautteessa esitetyn mukaisesti jatkossa kuitenkin ho-
vioikeudessa tulee kiinnittää enemmän huomiota vastauspyyntöjen yksilöintiin. 

Selvä enemmistö niin asianajajista kuin syyttäjistäkin oli sitä mieltä, että vastaus-
pyyntöjen määräaikojen pidennyksiin suostutaan aina tarvittaessa (37.4). 

Suullinen valmistelu hovioikeudessa (38, 41) 

Vastauksissa oli varsin suuri hajonta siinä, järjestetäänkö suullinen valmistelu riit-
tävän usein (38.1). Asiaan vaikuttanee, miten laajoista jutuista on kyse. Laajoissa 
jutuissa toivottiin enemmän suullista valmistelua riidattomien ja riidanalaisten 
seikkojen selvittämiseksi. Suullisia valmisteluistuntoja järjestettäneen käytännössä 
lähinnä juuri laajoissa jutuissa. Käytön laajentamiseen lienee silti tarvetta. Valmis-
teluistuntoon ei tarvita koko kokoonpanoa, vaan esittelijä ja valmistelusta vastaava 
jäsen riittänevät. 

Hovioikeuden esittelijän toivottiin olevan aktiivisemmin yhteydessä asianosaisiin 
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valmistelun eri vaiheissa (38.2). Myös valmistelusta vastaavan jäsenen toivottiin 
olevan enemmän yhteydessä osapuoliin (38.4). 

Esittelijän yhteydenpidon osalta syyttäjien ja asianajajien vastauksissa oli huomat-
tava ero. Ero voi selittyä sillä, että rikosasioissa ja siviiliasioissa tarpeet aktiiviseen 
yhteydenpitoon ovat erilaiset. Yhteydenpito toimii paremmin rikosasioissa tai sit-
ten esittelijöiden yhteydenpito syyttäjien suuntaan toimii paremmin kuin asian-
ajajien suuntaan. 

Huomattava ero syyttäjien ja asianajajien vastauksissa oli myös siinä, onko hovi-
oikeuden esittelijä tarpeeksi hyvin tavoitettavissa ja lähestyttävissä (38.3). Asian-
ajajat olivat havainneet tässä selvästi enemmän ongelmia kuin syyttäjät. Lisäksi yli 
puolet asianajajista katsoi, että valmistelusta vastaava jäsen ei myöskään ole riittä-
västi yhteydessä asianosaisiin (38.4). Vastausten perusteella voidaan todeta erityi-
sesti asianajajien toivovan hovioikeudelta enemmän informaatiota valmistelun ai-
kana. 

Yhteydenotto asianajajiin lienee perinteisesti tapahtunut hovioikeudessa hovioi-
keuden osastokanslian tai esittelijän välityksellä. Kyselytutkimuksen tulokset osal-
taan puoltavat yhteydenpitokulttuurin kehittämistä. 

Sovinnon edistäminen riita-asioissa hovioikeudessa (39) 

Tältä osin on syytä kiinnittää huomiota siihen, että huomattava osa asianajajista 
katsoi hovioikeuden syyllistyneen asiattomaan painostukseen sovinnon saavutta-
miseksi (39.2). Vapaassa palautteessa todettiin, että sovintoon painostamista voi 
kohdistua myös siihen osapuoleen, jota objektiivisesti arvostellen on kohdeltu 
väärin. Palautteen mukaan aina ei voi myöskään välttyä ajatukselta, että sovintoon 
painostamisella hovioikeudessa pyritään välttymään työnteolta. Toisaalta vastauk-
sissa myös katsottiin, että hovioikeus ei ota riittävän usein ja tarpeeksi aikaisessa 
vaiheessa esille sovinnon mahdollisuutta (39.1). 

Vapaassa palautteessa kiinnitettiin edelleen huomiota tuomareiden henkilökoh-
taiseen kokemukseen sovintomenettelystä. 

Todistelun kartoittaminen hovioikeudessa (40, 41) 

Vastauksissa kysymykseen turhan todistelun kartoittamisesta oli hajontaa (40.1). 
Syyttäjät olivat asianajajia herkempiä katsomaan, että hovioikeus ei ole riittävän 
aktiivinen turhan todistelun rajoittamisessa.  

Vapaasta palautteesta ilmeni, että valmistelulle annetaan paljon arvoa. Toivotaan, 
että riidattomien ja riidanalaisten seikkojen selvittämiseen ennen pääkäsittelyä 
pyrittäisiin entistä enemmän. Samoin toiveet etupainotteisesta käsittelystä ovat li-
sääntyneet. 

Vapaassa palautteessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että niin sanottuja pik-
kupääkäsittelyjä ei vielä järjestetä tarpeeksi usein. Pikkupääkäsittely tarkoittaa 
pääkäsittelyn toimittamista ilman todistelun vastaanottamista (OK 26:15,1). 
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Pääkäsittelyn järjestäminen (42) 

Pääkäsittelyn ajankohdasta sopiminen sai kyselyssä hyvät arvosanat (42.1-3). Asi-
anajajien näkemykset siitä, otetaanko asiamiesten ja todistajien toiveet huomioon 
riittävästi sovittaessa pääkäsittelyn ajankohtaa, olivat kuitenkin huomattavasti 
kriittisempiä kuin syyttäjien näkemykset (42.3). Tätä eroa voidaan ehkä osin se-
littää prosessilajien eroilla, mutta samalla on nähtävissä asianajajien edellä esiin-
tuotu huoli informaationkulusta. Toisaalta taas vapaassa palautteessa nimen-
omaan syyttäjien kommentit olivat tältä osin kriittisiä.  

Asianajajat ja syyttäjät olivat yksimielisiä siitä, että hovioikeus ei perusteettomasti 
jätä kutsumista pääkäsittelyyn asiamiehen tehtäväksi (42.4). 

Yleisesti voidaan todeta, että kysely antoi varsin positiivisen kuvan hovioikeuden 
toiminnasta pääkäsittelyjen järjestämisessä. 

Hovioikeuden kirjallinen yhteenveto (43) 

Asianajajat kaipasivat enemmän kirjallisia yhteenvetoja rikosjutuissa kuin syyttäjät 
(43.1). Erikoista asiassa oli, että käräjäoikeusvaiheessa (14.1) syyttäjät näkivät täs-
sä enemmän ongelmia kuin asianajajat. Toki on myös huomattava, että erityisenä 
ongelmana kirjallisten yhteenvetojen puuttumista hovioikeusvaiheen rikosasioissa 
piti vain pienehkö osa vastaajista. 

Vastauksissa oli hajontaa kirjallisten yhteenvetojen toimittamisen ajankohdan 
osalta (43.3). Laajoissa jutuissa ilmeisesti toivottiin yhteenvedon tulevan hieman 
aikaisemmin. Avustajat olivat kriittisempiä kuin syyttäjät. Syynä lienee se, että 
avustajien tulisi ehtiä käydä yhteenveto läpi myös asiakkaan kanssa. 

Yhteenvetojen laatimisen ja lähettämisen yleistyminen ei liene hovioikeuden kan-
nalta ongelma, koska kaikissa asioissa kuitenkin laaditaan pääkäsittelyä varten 
tuomiokonsepti. Yhteenveto on helposti muokattavissa konseptista. 

Yhteenvedon aikaisella laatimisella ja asianosaisille toimittamisella voitaisiin myös 
pyrkiä tuomaan esiin se, miten hovioikeus on mieltänyt jutun kysymyksenasette-
lut. Jos yhteenveto laadittaisiin ja tehtäisiin jopa jo ennen pääkäsittelypäätöksen 
tekemistä, sillä voitaisiin auttaa asianosaisia henkilötodistajien ja kirjallisen todis-
telun nimeämistarpeen harkinnassa. 

Menettely hovioikeuden pääkäsittelyssä (44, 45) 

Vastauksissa oli suurta hajontaa hovioikeuden pääkäsittelymenettelyn ennakoita-
vuuden suhteen (44.1). Kuitenkin sekä syyttäjistä että asianajajista yli puolet kat-
soi, että menettely hovioikeuden pääkäsittelyssä ei vieläkään ole riittävän enna-
koitavaa ja yhdenmukaista. Vapaassa palautteessa tuotiin esiin muun muassa suh-
tautuminen asiaesittelyihin. Vaihtelua todettiin olevan myös hovioikeuden osas-
tojen sisällä. Hyvänä pidettiin menettelyä, jossa puheenjohtaja käy lävitse käräjä-
oikeuden tuomion, valitukset ja vastaukset yhteenvedon kautta. Tällöin voidaan 
ottaa kantaa yhteenvedon paikkaansa pitävyyteen. Näin osapuolilla on näkemys 
siitä, mitä pidetään riidan kohteena. 
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Menettelyä hovioikeuden pääkäsittelyssä olisi mahdollista etukäteen kuvata esi-
merkiksi pääkäsittelypäätöksessä nykyistä tarkemmin. 

Huomiota herättää ero syyttäjien ja asianajajien käsityksissä koskien asianosaisten 
puolueetonta ja asianmukaista kohtelua (44.4-5). Tältäkin osin asianajajat olivat 
kriittisempiä kuin syyttäjät. Yli viidennes asianajajista antoi kriittisen vastauksen 
näihin kysymyksiin. Kriittisistä kommenteista huolimatta kaikkien vastausten 
keskiarvo oli kuitenkin tältä osin hyvä. 

Lähes puolet asianajajista katsoi myös, että koko hovioikeuden kokoonpano ei ole 
riittävästi perehtynyt asiaan (44.6). Kun syyttäjistä vain noin viidesosa koki sa-
moin, voidaan olettaa, että ongelma tältä osin ilmeisesti kärjistyy erityisesti siviili-
jutuissa. 

Sekä asianajajat että syyttäjät katsoivat, että hovioikeudessa otetaan prosessiväit-
teisiin kantaa oikea-aikaisesti (44.7). 

Asianajajat toivoivat syyttäjiä useammin, että pääkäsittelyssä käsiteltäisiin enem-
män oikeuskysymyksiin liittyvää juridiikkaa (44.8). Näkemyseroilla lienee selvä 
yhteys juttujen laji- ja laatueroon.  

Vastaajat katsoivat, että hovioikeudessa kuullaan asianosaisia ja todistajia oikeassa 
järjestyksessä (44.10).  

Vapaassa palautteessa pidettiin ongelmana sitä, että kirjallisia todisteita ei käydä 
lainkaan läpi tai ne sivuutetaan liian nopeasti. Asianosaisille ei anneta riittävästi 
mahdollisuutta selittää, mitä kukin kirjallinen todiste todentaa. Tältä osin palaute 
oli samansuuntaista kuin käräjäoikeuksienkin osalta. 

Asianajajat ja syyttäjät olivat samaa mieltä siitä, että hovioikeus ei tarpeettomasti 
salli käräjäoikeuden tallenteiden kuuntelua (44.14). Vapaasta palautteesta toisaal-
ta ilmeni, ettei henkilötodistelun läpikäymistä uudelleen hovioikeusvaiheessa pi-
detty järkevänä. Toivottiin enemmän mahdollisuuksia käyttää alioikeuden nau-
hoituksia hyväksi. 

Asianajajat toivoivat huomattavasti syyttäjiä useammin, että hovioikeus keskuste-
luttaisi asiamiesten kesken asian ratkaisuun vaikuttavat seikat nykyistä paremmin 
(44.16). Tässäkin lienee merkitystä riita- ja rikosjuttujen laatuerolla. Vastauksissa 
oli kyllä runsaasti hajontaa.  

Asianajajat olivat syyttäjiä kriittisempiä sen suhteen, annetaanko loppulausuntoi-
hin valmistautumiseen ja niiden esittämiseen riittävästi aikaa (44.17).  

Vastauksissa oli suuri hajonta sen osalta, julistetaanko tuomio heti riittävän usein 
(44.19). Vapaasta palautteesta kuitenkin ilmeni, että osapuolilla oli paljon toiveita 
saada pienissä jutuissa tuomio heti pääkäsittelyn päätteeksi. 

Edelleen on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lähes viidennes asianajajista 
koki, että hovioikeuden tuomarit eivät aina käyttäydy tuomarin arvolle sopivasti 
(44.20). 

Vapaassa palautteessa oltiin huolissaan liiallisesta kiireestä pääkäsittelyssä ja tar-
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peellisten taukojen pitämättä jättämisestä. 

Hovioikeuden ratkaisun antaminen (46, 48) 

Asianajajat kokivat usein, että hovioikeuden tuomiot eivät ole riittävän perustel-
tuja (46.1). 

Vastauksista päätellen erityisesti siviilijutuissa vaikuttaisi olevan vaikeuksia nou-
dattaa 30 päivän määräaikaa tuomion antamisessa (46.2). Tuomion viipymisestä 
ilmoittamisessa oli suurta hajontaa (46.3). Selvästi yli puolet asianajajista katsoi, 
että tuomiot viipyvät liian kauan asian laatu huomioon ottaen (46.4). Koska syyt-
täjien osalta samaa näkemystä ei ollut havaittavissa, voitaneen ongelman olettaa 
koskevan ennen kaikkea siviilijuttuja. 

Erityistä huomiota näyttäisi kaipaavan kysymys jatkokäsittelyluvan epäämisestä 
ilmoittaminen vastapuolelle (46.6). Noin 3/4 syyttäjistä ja yli 4/5 asianajajista vas-
tasi, että luvan epäämisestä tulisi informoida vastapuolta. Lain mukaan hovioi-
keudella ei ole tällaista velvollisuutta, mutta tilanteen korjaamiseen ei silti liene 
estettä. Asiassa lienee kuitenkin syytä noudattaa tapauskohtaista harkintaa vasta-
puolten tosiasiallinen asema ja lukumäärä huomioon ottaen. 

Eräitä käytännön kysymyksiä (47, 48) 

Asianajajat ja syyttäjät olivat yksimielisiä siitä, että salassapito toteutuu hovioi-
keudessa riittävästi (47.2). Edelleen hovioikeus sai myönteistä palautetta niin sa-
nottuihin pelkääviin todistajiin suhtautumisesta ja heitä koskevista toimintata-
voista (47.3).  

Tulkkauksen ja kääntämisen osalta vastauksista oli havaittavissa se, että roolinsa 
mukaisesti asianajajat näkivät tulkkauksen ja kääntämisen ongelmat oikeusturva-
kysymyksinä syyttäjiä useammin (47.4-5). 

Kyselytulosten mukaan hovioikeus huolehtii pääosin hyvin myös siitä, että julkis-
ta mielenkiintoa herättävät hovioikeuden ratkaisut ovat asianosaisten luettavissa 
ennen julkisuutta (47.7). 

Vapaassa palautteessa pidettiin hovioikeuden uusia istuntosaleja ja odotustiloja 
pääsääntöisesti asianmukaisina. 

7. Yhteenvetoa 
Kyselytulosten perusteella lainkäyttö näyttäisi sujuvan vähintään kohtuullisesti 
niin Helsingin hovioikeudessa kuin alueen käräjäoikeuksissakin. Sellaisia eroa-
vuuksia, joiden perusteella jonkin käräjäoikeuden voitaisiin väittää omaksuneen 
yleisemmin kokonaan omanlaisia menettelytapoja, ei ole vastausten perusteella 
kuin joidenkin yksittäisten lausumien mukaan. Sen sijaan eri tuomarien noudat-
tamien käytäntöjen kesken on ilmeisesti paljonkin eroja. Erilaisia käytäntöjä on 
myös samassa yksikössä toimivien tuomareiden kesken, ei vain eri tuomiois-
tuimissa toimivien lainkäyttäjien välillä.  
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Monissa tuomioistuimissa asioivien ja eri tuomareiden kanssa työskentelemään 
joutuvien asianajajien ja syyttäjien kannalta asiantila on jossain määrin hankala. 
Ongelman ratkaisemiseksi ei kuitenkaan ehkä välttämättä tarvitse pyrkiä erilais-
ten käytäntöjen kattavaan yhdenmukaistamiseen, kunhan muistetaan vanha tuo-
marinohje osapuolien sävyisästä puhuttelemisesta. Sopivalla tavalla kerrottu nä-
kemys oikeasta menettelystä useimmiten riittää opastamaan toisenlaisiin toimin-
tatapoihin tottuneen toivotulle tielle. Sen sijaan tuomarikunnan kannalta suurta 
vahinkoa aiheuttavat ammattisisaret tai -veljet, jotka jostain syystä mieltävät oi-
keudenkäynnin ennen muuta opetustilanteeksi, mutta eivät kykene sellaista pitä-
mään ilman, että jotkut salissa olleet tuntevat itsensä asian käsittelyn jälkeen nöy-
ryytetyiksi. 

Käräjäoikeuden tuomiot ovat toisinaan yllätyksellisiä tai puutteellisesti perusteltu-
ja tai ne perustuvat seikkoihin, joita ei ole keskustelutettu. Kuitenkin suurimmak-
si ongelmaksi alioikeuskäsittelyissä näyttäisi kyselyn perusteella nousevan oikea-
määräisen todistelun kartoittaminen ja nimeäminen. Todistelu onkin alusta alka-
en ollut yksi nykymuotoisen prosessin ongelmakohtia. Usein vaikuttaa siltä, että 
osapuolet eivät edelleenkään tunnista, miltä osin todistelu on tarpeen ja miltä osin 
yksinomaan kiusallista. Kyselyn perusteella sama vika vaivaa myös tuomareita. 

Keskeistä todistelun onnistumiseksi on ratkaisun kannalta olennaisten riitakysy-
mysten selvittäminen. Osapuolien asiamiehet ja avustajat sekä syyttäjät voisivat 
olla siinä suhteessa suureksi avuksi. 

Vuoden 2008 käräjäoikeuspainotteisessa laatuhankkeessa oli yhtenä aiheena to-
distelu prosessinjohdon näkökulmasta. Silloin laadittu raportti ei ole menettänyt 
ajankohtaisuuttaan. Myös jo sitä aikaisemmin laaditussa Yhteenvetotyöryhmän 
raportissa (2006) kosketeltiin siinäkin todistelua joiltain osin. Näillä aikaisemmil-
la puheenvuoroilla ei tunnu olleen mitään vaikutusta asianosaisten halukkuuteen 
miettiä todistelun tarpeellisuutta. 

Todistelun teemoittelu voisi kyselyn mukaan onnistua nykyistä paremmin. Niu-
kan, mutta asianosaisen kannalta riittävän todistelun tunnistaminen onnistuu vain 
teemoittelun kautta. Haluttomuus järkevien todistusteemojen kehittelyyn tuntuu 
istuvan sitkeässä. Malli, jossa kerrotaan suurin piirtein kaikki asiantilat, joista to-
diste saattaa olla näyttönä, on mieletön ja osoittaa vain sen, ettei asian riidanalai-
sia seikkoja ole tunnistettu. Tällaista teemoittelua ei kenenkään pitäisi tarjota 
enää edes kirjallisessa käsittelyvaiheessa. 

Asiaan kuuluvan todistusteeman nimeäminen kuuluu nimenomaan asianosaisten 
tehtäviin. Tuomioistuin ei voi ilman riittäviä vinkkejä tietää, mitä asianosainen 
haluaa kullakin todisteellaan osoittaa. Teemoittelun muotoilussa tuomioistuimen 
rooli voi tietysti olla avustava, jotta sopiva todistusteema osataan merkitä asiakir-
joihin kohtuullisessa ajassa. 

Kyselyn perusteella erityisesti käräjäoikeuksien toivottiin puuttuvan todistelun 
määrään nykyistä useammin. Riittävän todistelun arvioiminen ennakolta on kiis-
tämättä yksi hankalimmista oikeudenkäyntiin liittyvistä tehtävistä. Todistajien 
lukumäärän rajoittaminen on vaikea tehtävä myös tuomioistuimelle. Useimmat 
puheenjohtajat pyrkinevät viimeiseen saakka välttämään tilannetta, jossa todiste-
lun rajoittaminen voitaisiin tulkita jollain tavoin toisen osapuolen suosimiseksi. 
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Selvää kuitenkin on, että kaikkien asiasta jotain tietävien kuuleminen on harvoin 
tarpeen. Todistajien lukumäärään lisääminen vastaamaan vastapuolen todistajien 
lukumäärää ei ole ollut mikään peruste nimetä lisää todistajia enää vuoden 1947 
jälkeen. 

Sanallisesta palautteesta löytyy mainio toivomus, että käräjäoikeus voisi toisinaan 
pontevammin sanoa, jos todistelu on selvästi ihan päätöntä. 

Myös hovioikeuskäsittelyn osalta pidettiin ongelmana todistelun kartoittamista ja 
nimeämistä. Tätä voidaan poistaa muun muassa valmisteluvaiheessa erottelemalla 
nykyistä selkeämmin asian riidattomat ja vielä riidanalaiset seikat toisistaan. 

Toisaalta hovioikeusvaiheessa todistelu jo usein on hahmottunut paremmin kuin 
alioikeusvaiheessa. Kyselyn perusteella hovioikeusmenettelyn suurimmat ongel-
mat ehkä liittyvätkin hovioikeuden riittämättömään yhteydenpitoon asianajajiin 
ja syyttäjiin sekä ylipäänsä tiedottamisen puutteeseen. Edelleen ongelmaksi koet-
tiin hovioikeusmenettelyn hitaus ja ratkaisun antamisen viipyminen. Vanha on-
gelma hovioikeusmenettelyn ennakoimattomuudesta näyttäisi vieläkin olevan 
olemassa. Eräs pieni ja ilmeisen helposti korjattavissa oleva ongelma on vastapuo-
len informoiminen jatkokäsittelylupahakemuksen hylkäämistilanteissa.  
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8. Parantamistoiveita 
Raporttinsa päätteeksi työryhmä on kirjannut toimeksiantonsa mukaisesti kyselyn 
perusteella esille nousseita toiveita parannuskohteiksi. 

Käräjäoikeusvaihe 

• neutraalia ja tasapuolista suhtautumista kaikkiin asianosaisiin tulee korostaa 
tärkeänä osana puolueetonta oikeudenkäyntiä 

• rikosjuttujen ohjautuminen kirjalliseen menettelyyn pitäisi saada yhdenmukai-
semmaksi 

• poissaolokäsittely rikosasioissa pitäisi järjestää aina, kun se suinkin on mahdol-
lista  

• valmistelun etupainotteisuutta tulisi lisätä, jolloin tuomari tietäisi mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa, mistä asiassa on kysymys 

• asianosaisille tulisi, mikäli mahdollista, ilmoittaa käsittelyn alustava aikataulu 
heti kirjallisen vastauksen saapumisen jälkeen; tässä suhteessa vääräkin arvaus 
saattaisi olla hiljaisuutta parempi vaihtoehto 

• aika valmisteluistunnolle ja pääkäsittelylle tulisi sopia mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa 

• rikosasioissa käsittelypäivätoiveita tulisi selvittää myös asianajajien kanssa ny-
kyistä enemmän 

• lausumapyynnöt ja ehkäpä jo vastauspyynnötkin pitäisi yksilöidä nykyistä tar-
kemmin 

• rikosasioissa tulisi nykyistä useammin pyytää saadun vastauksen jälkeen syyttä-
jältä lausuma 

• määräaikoja vastaus- ja lausumapyynnöille määrättäessä voitaisiin tavallisim-
mat loma-ajat ottaa huomioon 

• aiempien yhteenvetoa ja todistelua käsitelleiden laatuhankkeiden suositukset 
tulisi saada paremmin käyttöön; niistä mainittakoon erityisesti vielä erikseen, 
että 

• yhteenvedosta tulisi käydä ilmi tuomarin näkemys myös oikeudellisesti 
merkityksellisistä seikoista 

• valmistelussa tulisi selvittää erityisesti asiassa riitaisiksi jäävät seikat 
• todistelu pitäisi rajata riitaisiin kysymyksiin 
• todistusteemojen pitäisi liittää esitettäväksi kaavailtu todiste tai henki-

lötodistelu riidanalaiseen asiantilaan 
• liian yleiset todistusteemat pitäisi karsia 

• työnjakoa kolmen tuomarin kokoonpanoissa voitaisiin kehittää 
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• laajempien kokoonpanojen nykyistä tiheämpi käyttö olisi perusteltua myös sen 
vuoksi, että oikeastaan vain niiden kautta tuomareilla on nykyään mahdollisuus 
saada omakohtaista kokemusta muiden tuomareiden työmenetelmistä ja sen 
myötä omaksua mahdollisia parempia käytäntöjä 

• tuomion kirjoittamisessa henkilötodistelun asianmukaiseen kirjaamiseen aina-
kin riidanalaisista seikoista kerrotun osalta ja näytön arviointiin tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota 

• tuomion sisältöä ja perustelujen laatua muutoinkin tulisi jatkuvasti painottaa 

• tuomioistuimen sisäistä perehdytystä edellä mainituista kysymyksistä tulisi ke-
hittää 

Hovioikeusvaihe 

• asian saavuttua hovioikeuteen asianosaisille voitaisiin ilmoittaa arvio keskimää-
räisestä käsittelyaikataulusta 

• valitusten täydentämispyyntöjä tulisi käyttää nykyistä useammin 

• vastauspyyntöjä tulisi tarvittaessa yksilöidä nykyistä useammin (”vastaamaan 
valitukseen ja ottamaan erityisesti kantaa”) 

• suullisia valmisteluistuntoja tulisi järjestää nykyistä useammin 

• pääkäsittelypäätöksessä olisi mahdollista selvittää menettelyä pääkäsittelyssä 
nykyistä tarkemmin (esittelijän ja valmistelusta vastaavan jäsenen on tarvittaes-
sa etukäteen keskusteltava ratkaisukokoonpanon puheenjohtajan kanssa) 

• kirjallisia yhteenvetoja tulisi laatia nykyistä useammin ainakin riita-asioissa ja 
laajoissa rikosasioissa 

• yhteenvedot tulisi toimittaa asianosaisille nykyistä aikaisemmassa vaiheessa 
(joskus jopa ennen pääkäsittelypäätöksen tekemistä) 

• hovioikeuden esittelijöiden ja valmistelusta vastaavien jäsenten olisi oltava ak-
tiivisemmin yhteydessä asianajajiin 

• hovioikeuden ei tulisi painostaa sovintoon 

• hovioikeuden tulisi olla aktiivisempi turhan todistelun rajoittamisessa 

• pääkäsittelyssä tulisi nykyistä tarkemmin käydä läpi myös kirjalliset todisteet 

• pääkäsittelyissä olisi käsiteltävä nykyistä enemmän oikeuskysymyksiin liittyvää 
juridiikkaa 

• koko kokoonpanon tulisi olla nykyistä paremmin perehtynyt käsiteltävään asi-
aan 
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• loppulausuntoihin valmistautumiseen ja niiden esittämiseen olisi varattava riit-
tävästi aikaa 

• hovioikeuden tuomioiden perusteluja tulisi parantaa 

• tuomion antamisessa olisi nykyistä paremmin pidettävä kiinni 30 päivän mää-
räajasta 

• tuomion antamisen viipymisestä olisi aina ilmoitettava 

• hovioikeuden tuomio olisi julistettava pääkäsittelyn päätteeksi nykyistä use-
ammin 

• jatkokäsittelyluvan epäämisestä voitaisiin ilmoittaa myös vastapuolelle  
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Liite: Yhteenveto vastauksista 

Yhteenvedon laatimistapa 

Yhteenvetoa laadittaessa on avointen tekstivastausten osalta yhteenvedon luetta-
vuuden lisäämiseksi siirretty vastaukset oikean kysymyskokonaisuuden yhteyteen 
ja jäsennetty vastaukset alaotsikoiden alle. Vastauksissa mainittiin kymmenkunta 
eri tuomaria nimeltä. Vastauksia on tarpeellisilta osiltaan muokattu niin, ettei 
vastauksen antaja tai sen kohde ole tunnistettavissa. Lisäksi vastauksia on yhdis-
telty toiston vähentämiseksi. Tietyn vastauksen toistuvuutta vastauksissa ei sen 
vuoksi voi yhteenvedosta päätellä. Sellaiset vastaukset, joilla ei ole tutkimuksen 
tavoitteiden kannalta merkitystä, on kokonaan poistettu (esimerkiksi ilmoitukset 
siitä, ettei vastaaja käsittele tietynlaisia asioita.) 

Taustatiedot 

1. Asema prosessissa 
Vastaajien määrä: 189 

 

Kohdan “muu, mikä” vastaaja ilmoitti olevansa asianajaja, joka ei hoida oikeu-
denkäyntiasioita.  

2. Sukupuoli 
Vastaajien määrä: 188 
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3. Ammattikokemus 
Vastaajien määrä: 189 

 

4. Tuomioistuinharjoittelu 
Vastaajien määrä: 187 

 

5. Työskentelen Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa (säännöllisyys) 
Vastaajien määrä: 188 

 

6. Työskentelen säännöllisesti (käräjäoikeudet) 
Vastaajien määrä: 183  
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7. Työskentelen Helsingin hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 187 

 

Asian vireilletulo ja valmisteluvaihe käräjäoikeudessa 

8. Rikosasian vireilletulo 
Vastaajien määrä: 158 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
8.1 Käräjäoikeus huolehtii, että asiat 
tulevat käsitellyiksi sopivanlaajuisina 
kokonaisuuksina (yhdistämällä / jaka-
malla asian). 

8 16 30 41 50 12 1,29 3,92 

8.2 Käräjäoikeus informoi osapuolia ja 
avustajia/asiamiehiä hyvin asian vireil-
letulosta ja käsittelyaikataulusta. 

8 26 27 38 43 14 1,38 3,79 

8.3 Käräjäoikeus valitsee tarkoituksen-
mukaisen prosessilajin (kirjallinen, 
poissaolokäsittely, suullinen). 

7 12 38 33 53 12 1,27 3,96 

8.4 Rikosasiat etenevät käräjäoikeudes-
sa joutuisasti vaiheesta toiseen. 13 24 40 51 25 3 1,22 3,38 

 

9. Riita-asian vireilletulo 
Vastaajien määrä: 112 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
9.1 Käräjäoikeus huolehtii, että asiat 
tulevat käsitellyiksi sopivanlaajuisina 
kokonaisuuksina (yhdistelemällä / ja-
kamalla asian). 

4 14 15 24 43 10 1,31 4,07 

9.2 Käräjäoikeus informoi asianosaisia 
hyvin asian käsittelyaikataulusta. 8 26 17 16 32 13 1,54 3,69 

9.3 Käräjäoikeus valitsee tarkoituksen-
mukaisen käsittelyjärjestyksen. 2 10 20 31 38 11 1,19 4,13 

9.4 Riita-asiat etenevät käräjäoikeudes-
sa joutuisasti vaiheesta toiseen. 23 31 31 12 11 2 1,30 2,66 
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10. Vapaa palaute asioiden vireilletulovaiheesta käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 55 

Asioiden käsittelyn tapa riippuu täysin sattumanvaraisesti tuomarista. Valtaosa 
toimii hyvin. Välillä jutulle tulee tuomari, joka soveltaa ihan omia menettelyitään 
ja omaa "oikeuttaan". 

Toivottavaa olisi aktiivisempi prosessinjohto. Enemmän prosessinjohtoa vireille-
tulovaiheessa on toivottavaa, kun haastehakemus puutteellinen tai täysin onneton. 

Kirjallinen menettely Kirjallisen menettelyn soveltuvuudesta ei ole yhdenmukaista linjaa. Jotkut käsitte-
levät kirjallisestikin, jos menettely on myönnetty ja kyse on vain oikeudellisesta 
arvioinnista, osa taas siirtää suoraan pääkäsittelyyn. Eräät tuomarit tulkitsevat la-
kia muita tiukemmin ja siirtävät juttuja turhan helposti suulliseen menettelyyn 
(ulkomaalaisuus, kuurous, mykkyys). Minkä vuoksi ulkomaalaisia vastaajia ei voi-
taisi käsitellä kirjallisesti vaan ratkaistaan poissaolosta huolimatta, kun tiedok-
siannoissa käytetään tulkkia, ja tällöin oikeusturva toteutuu vähintään yhtä hyvin? 
Tämä koskee myös tilanteita, joissa vastaaja on jo asunut pitkään Suomessa ja 
kertoo hallitsevansa suomen kielen. 

Poissaolokäsittely Poissaolokäsittelyn mahdollisuutta ei käräjäoikeudessa juuri hyödynnetä. 

Jonkin verran eri puheenjohtajilla eroaa, soveltuuko res-jutuksi asia, jossa vastaaja 
ei ole myöntänyt tekoa esitutkinnassa ja kuullaan yhtäkin henkilöä prosessiase-
masta riippumatta. Tällöin riittäisi haastaminen ratkaisun uhalla, kuten useimmat 
puheenjohtajat tekevät. Esimerkiksi rangaistusvaatimusten vastustamisasioissa en 
näe mitään estettä käsitellä juttuja poissaolosta huolimatta, vaikka käsittelyyn sit-
ten tulisikin poliisimies kertomaan, että kyllä vastaaja ylinopeutta ajoi. Käräjäoi-
keuden henkilökohtaisesti haastamat vastaajat jättävät liian usein saapumatta is-
tuntoon.  

Osa käräjäoikeuden tuomareista laittaa mitättömän pieniä, kiistettyjä rikosjuttuja 
jatkuvaan noutoon, vaikka syyttäjä ehdottaisi rikoksesta epäillyn haastamista rat-
kaisun uhalla. Tällöinhän rikoksesta epäilty saa tiedon jutun käsittelyajankohdasta 
ja voi ja saa tulla paikalle. Henkilökohtaista paikalletuloa vaaditaan liian usein ja 
liian tiukasti, vaikka syyttäjä on ilmoittanut alunperin haastehakemuksessa ja in-
fo-osassa, että rikoksesta epäilty haastetaan ratkaisun uhalla. 

Kokonaisuudet Asioiden yhdistämiset (esimerkiksi muiden vireillä olevien tarkistamiset) ovat 
hyvin paljon syyttäjän vastuulla. Käräjäoikeus on harvoin itse aktiivinen yhdistä-
mään tai ehdottamaan asian pilkkomista.  

Saman vastaajan juttujen istuminen samalla kertaa on pääsääntöisesti onnistunut 
hyvin. Ongelmana ovat niin sanotut T-jutut eli jutut, jotka on kerran jaettu kärä-
jäoikeuden sisällä yhdelle tuomarille ja tämän jälkeen tulee vireille uusi saman 
vastaajan juttu. Valitettavasti usein tällainen uusi juttu menee toiselle tuomarille 
eikä sitä yhdistetä istuttavaksi 1. jutun kanssa. Ei ole joustavuutta. 

Välillä kokonaisuudet paisuvat niin mahdottomiksi, että voi olla viisikin henkilöä 
samaan juttuun yhtä aikaa noudossa. Kokoonnumme yhä uudestaan toteamaan, 
ettei istunto onnistu. Tällaista on tapahtunut, kun käräjätuomari on haalinut 
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kaikki mahdolliset samojen vastaajien jutut samaan käsittelyyn, vaikka lopputu-
loksena on tullut huima määrä tekijäkumppaneita eri kokoonpanoissa. 

Toisinaan on vireillä aivan liian suuria kokonaisuuksia (mammuttioikeudenkäyn-
ti), joissa olevissa jutuissa ei ole paljon mitään yhteistä nimittäjää kuin ehkä teki-
jät (erityisesti talousrikokset). Niissä jutuissa kustannukset ovat suhteettoman 
suuret (hyvä puoli kyllä avustajalle), mutta asioiden tarkoituksenmukainen selvit-
tely menee läskiksi liiallisesta aineistosta. 
 
Toisinaan juttujen yhteinen nimittäjä on ainoastaan asianomistaja (esimerkiksi 
seksinostojutut) ja vastaajat saapuvat niin sanottuun massaoikeudenkäyntiin. On 
sinänsä täysin hyödytöntä puida samassa istunnossa kaikkien vastaajien läsnäollen 
esimerkiksi kymmeniä tekoja, joissa on kussakin ihan eri tekijä mutta yksi ja sama 
asianomistaja. Tosin asianomistajan ja syyttäjän kannalta on mukavampaa olla 
yhdessä istunnossa eikä kymmenissä eri istunnoissa; prosessilajin valinta kirjalli-
seksi voisi olla ratkaisu. 
 
Kumpaakaan lajia, mammuttia tai massaa, ei ole syytä suosia. Oikean kokonai-
suuden määrittelyllä ja tarkoituksenmukaisen prosessilajin valinnalla vaikutetaan 
äärettömän paljon ihan kaikkeen (kustannuksiin, juttujen käsittelyaikatauluihin 
jne.) ja sitä kautta oikeudenkäynnin mielekkyyteen ylipäänsä. 

Olisi ehkä tarpeen miettiä milloin olisi syytä erottaa vahingonkorvaus eri oikeu-
denkäyntiin. 

Aikataulut ja informointi Käsittelyaikataulusta informoimisessa on varaa parannukseen. Tyypillisesti asia-
miehen pitää soittaa käräjäoikeuteen saadakseen mitään tietoa käsittelyaikataulus-
ta. Kantaja ei yleensä saa tietoonsa sitä, milloin asiakirjat on saatu annettua tie-
doksi vastaajalle, millainen vastausmääräaika vastaajalle on asetettu ja onko vas-
taajalle myönnetty määräajanpidennyksiä. Nämä seikat kuitenkin kiinnostavat 
päämiehiä, minkä vuoksi asiamiehen on soitettava käräjäsihteerille ja kysyttävä 
nämä asiat. Sama koskee siirtymistä kirjallisesta valmistelusta suulliseen, ja suulli-
sen käsittelyn karkeata ajankohtaa. 

Syyteharkinnan päätyttyä ja ennen haasteen tiedoksiantoa kuluu usein kuukausia, 
jolloin päämiehet ovat epätietoisuudessa siitä, onko jutussa tulossa haaste ja jos on 
niin koska. Asianajajien olisi hyvä saada tieto asian etenemisestä käräjäoikeuteen 
sekä odotettavissa olevasta pääkäsittelyjärjestyksestä ja ajankohdasta nykyistä no-
peammin, jotta viivettä asian alkuetenemisessä voitaisiin vähentää. Nykyisinhän 
tieto tulee vasta, kun laajemmissa jutuissa pyydetään kirjallista vastausta ja todis-
telun ilmoittamista, mikä sattuu aina pahimpaan työruuhkaan ja joudutaan pyy-
tämään lisää määräaikaa, kun asiaa ei ole voitu ennakoida. 

Laajojen juttujen (useampi istuntopäivä, istuntoviikko) osalta olisi hyvä saada il-
moitus tuomarista, jolle juttu on jaettu, nyt näin ei ole. Myöskään tuomarin vaih-
dosta ei ilmoiteta syyttäjälle (ja tuskin muillekaan asianosaisille). 

Laajoissa riita-asioissa käräjäoikeus voisi pyrkiä antamaan alustavan arvion käsit-
telyajasta. Riita-asiassa olisi syytä varata aika valmisteluistunnolle ja myös mah-
dolliselle pääkäsittelylle hyvin aikaisessa vaiheessa. Suurin osa käräjätuomareista 
toimiikin näin. 
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Aikatauluista olisi tiedotettava aktiivisemmin. Osapuolien informointi ym. vaih-
telee puheenjohtajasta riippuen. Selkeä informaatio vireilletulosta, tiedoksiannos-
ta jne. helpottaa työtä ja auttaa pitämään päämiehen ajan tasalla. Eri tuomarit / 
sihteerit pitävät yhteyttä kovin eri tavoin. Rikosasioissa asiamiehiä / avustajia ei 
juurikaan informoida esimerkiksi siirrettyjen juttujen uusista käsittelypäivistä pe-
ruuntumisista yms. 

Syytteen nostamisen jälkeen jutusta ei kuule pitkään aikaan mitään. Ei sitä, onko 
asiassa aloitettu kirjallinen valmistelu tai että onko käräjäoikeus yhtä mieltä käsit-
telyn kestosta, valmistelun tarpeesta tms. Myös käsittelevän tuomarin löytäminen 
on täysin oman aktiivisuuden varassa. Tarkoitan nyt isompia juttuja, joissa aika-
taulun laatiminen ja suunnittelu on tärkeää. 

Vain Helsingin käräjäoikeus on tainnut ilmoittaa jotain, kun juttu jaettu riita-
asian käräjätuomarille? Käytäntö hyvä, saisi olla kaikkialla. 

Käsittelyn eteneminen Toiset asiat tulevat vireille ripeästi tai normaalisti. Vieläkin on liian paljon sellai-
sia asioita, jotka jäävät syystä tai toisesta makaamaan pitkiksi ajoiksi käräjäoikeu-
dessa. Asian vireilletulon jälkeen jatkokäsittelyn aikataulu usein pitkänkin aikaa 
epäselvä. 

On vaikea ymmärtää miksi "helpot" asiat, sellaiset joissa ei juurikaan näyttöon-
gelmia, jäävät makaamaan vuosiksi. Eikö juuri niitä pitäisi nopeasti hoitaa alta 
pois, jotta resursseja voitaisiin kohdentaa vaativimpiin juttuihin. 

Joskus on joutunut soittelemaan ja kyselemään, miksi jutulle ei ole päivää/päiviä 
määrätty. Asia on edennyt soiton jälkeen reippaampaa tahtia. 

Positiivisena palautteena voin todeta, että suurempi osa jutuista tulee kuitenkin 
melko nopeasti pääkäsittelyssä esille, mutta on niitäkin, joiden esilletulo vie lähes 
vuoden. 

Siviilijuttujen vireilletulo on sattumanvaraista. Vireilletulo voi kestää jopa yli vuo-
den joissain tapauksissa. Tällä lienee tekemistä asian laadun ja vaikeusasteen 
kanssa. Vaikuttaa, että alioikeuksissa ei ole tarpeeksi "sivilistejä". Tämä seikka käy 
myös ilmi ratkaisujen perusteluista. 

Asiat eivät etene joutuisasti asianosaisten poissaoloista ja tavoittamattomuudesta 
johtuen. En näkisi edellä mainittua tuomareiden vikana. 

Asioiden vireille tulo kestää, koska tuomareita on liian vähän. 

Kiinnittäisin siis erityistä huomiota siihen, etteivät jutut turhaan makaa tuoma-
reiden pöydällä odottamassa käsittelyajankohtaa, jonka jälkeen oma aikansa vie 
aina myös osallisten haastaminen. Syyttäjälle on aina sitä parempi mitä nopeam-
min juttu tulee käsittelyyn, jolloin koko asiakokonaisuuden muistaa paremmin. 

Asioiden vireilletulo käräjäoikeudessa on käsittämättömän pitkä. Avustan itse 
vain lievissä rikosasioissa (pahoinpitelyt, liikenteen vaarantamiset ynnä muut) ja 
säännönmukaisesti ne tulevat käsittelyyn vasta 1-2 v tapahtuman jälkeen. Esi-
merkki tältä vuodelta: nuorena henkilönä tehty pahoinpitely, jota syytetty ei si-
nänsä kiistänyt ja josta suurin osa tapahtumasta tallentunut valvontakameraan, 
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tuli pääkäsittelyyn 1,5 vuotta tapahtuman jälkeen. Esitutkinnan päättymisen ja 
pääkäsittelyn välillä vierähti vuosi. 

Asiat etenevät varsin hitaasti ja tuomarit vaihtuvat kesken käsittelyä. 

Tälläkin hetkellä Espoon käräjäoikeudessa on riitajuttu, joka on tullut vireille 
syyskuussa 2010. Toukokuussa tuli ilmoitus, että käräjätuomari vaihtuu. Kestää 
aivan liian kauan eikä ole mitään kerrottavaa päämiehille, jotka kyselevät. 

Eräässä laajassa asiassa jo puheenjohtajan saaminen asialle kesti kuukausia. Asias-
ta otti yhteyttä noin 3-4 puheenjohtajaa, ennen kuin lopullinen puheenjohtaja 
varmistui. Isompien juttujen käsittelyn odottaminen saattaa kestää yli vuoden ja 
on parhaimmillaan kestänyt parikin vuotta. On aivan käsittämätöntä, että kun 
puheenjohtaja, joka juttua on jo saattanut tutkia, vaihtaa osastoa, jää juttu uudelle 
henkilölle muhimaan ja taas sama odottelu. 

Pelkkään tiedoksiantovaiheeseen kuluu joskus tarpeettomasti aikaa, kun käyte-
tään vastaanottotodistusta ja sen palauttamiselle annetaan turhan pitkä aika. 

Nykyisin on parantanut eri vaiheiden pikkuviestit: haaste on tiedoksiannossa, vas-
tausaika 21 pv. Sitten usein tulee vastaus tiedoksi kantajalle. Sen jälkeen alkaa 
pimeämpi vaihe, joka kestää kauan. Kun juttua aletaan käsitellä, asia saadaan hy-
vin ja tehokkaasti käsiteltyä. Ongelmana siis tämä hyllytysvaihe! 

Oma työtapani on sellainen, että informoin aktiivisesti niin käräjäoikeutta kuin 
asianosaisia, jos asiassa on aikataulupaineita (vanki, nuori). Uskoisin, että tämän 
vuoksi minulla ei ole juurikaan ollut ongelmia. Teen myös prosessiehdotuksen, 
jos asian käsittely jakautuu useammalle päivälle. 

Ajoittain on kestänyt 2,5 kuukauttakin ennen kuin on saatu tieto milloin juttu 
käsitellään suullisessa istunnossa/asialle on päätetty käsittelypäivä. Tämä on har-
mi erityisesti uusille syyttäjille, joille ei ole entuudestaan juttuja vireillä käräjäoi-
keudessa ja jotka joutuvat odottamaan melko kauan ennen kuin "omat istuntopäi-
vät" alkavat pyöriä.  

Rikosasioiden osalta kiire ja jutturuuhkat näkyvät vireilletulossa. Vastaajan ja 
asiamiehen saama informaatio jää parhaillaankin vajavaiseksi. Riita-asioissa vireil-
letulo ja prosessin aloitus ovat jäsennellympiä, mutta käsittelyn alkamiseen liitty-
vät ajat venyvät erityisesti Helsingissä kohtuuttoman pitkiksi. 

Varsinkin rikosasioissa ilmoitus asiamiehelle saattaa unohtua ja joudutaan tilan-
teeseen, että käsittelyaika ei sovi. Vangitun juttujen nopea käsittelyaikataulu on 
tietenkin ongelma, ehkä siinä syyttäjillä voisi olla aktiivisempi rooli varsinkin 
isoissa asioissa.  

Jotain pitäisi tehdä prosessilainsäädännölle! Massa tukkii Helsingin käräjäoikeu-
den ja Helsingin syyttäjänviraston. 

Konsultaatiot syyttäjän kanssa prosessuaalisista asioista eivät toimi. 

Syyttäjä ei saa tietoa etukäteen, mihin päivään, juttu on päivätty. Hän näkee kä-
sittelypäivän vasta vähän ennen jutun käsittelyä juttulistalta. 
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Perheoikeudellisissa asioissa olisi toivottavaa, että osapuolet saisivat tietoa aika-
taulusta aikaisessa vaiheessa, koska perheen akuutin tilanteen takia tieto voi olla 
hyvinkin tarpeen.  

Mikäli tässä kyselyssä riita-asioiden käsittelykysymykset tarkoittavat myös perhe-
oikeudellisia asioita, eivät kysymykset korreloi lapsia koskevien asioiden käsittelyä 
lainkaan. Niissä prosessi on muotoutumassa erittäin voimakkaasti aivan omanlai-
seksi erityisesti Tuusulan ja Helsingin käräjäoikeuksissa. 

Espoon käräjäoikeudessa insolvenssiasioiden käsittely on poikkeavaa muista kärä-
jäoikeuksista. Konkurssihakemusten käsittely kestää vireilletulosta konkurssiin 
asettamiseen huomattavasti kauemmin. Tämä aiheuttaa yleiselle velkojataholle 
taloudellista vahinkoa. Myös ratkaisukäytäntö poikkeaa muista käräjäoikeuksista. 
Espoon käräjäoikeus tarvitsee lisää käräjätuomareita käsittelemään konkurssi- ja 
yrityssaneeraushakemuksia. Tilanne on heikko tällä hetkellä ja insolvenssiasioiden 
ratkaisut ja käytäntö tulisi olla Helsingin hovioikeuspiirin alueella samanlainen. 
Espoo eroaa muista merkittävästi. 

Työskentelen pääasiassa IPR-asioiden parissa, Helsingin käräjäoikeuden 3. osas-
tolla. Palvelu on pääsääntöisesti erinomaista. Eräissä jutuissa eteen sattunut käsit-
telyn pitkittyminen on johtunut pääasiassa vastapuolen toimista tai tuomarin-
vaihdoksista, ei systeemin toimivuudesta. 

Aikataulusta sopiminen Käsittelyaikataulun sopiminen on toiminut hyvin. Käräjäoikeus on ottanut huo-
mioon muut esteeni ja päivät sovittu sen mukaisesti. 

Käsittelypäiviä rikosasioille määrättäessä avustajien toiveita ei kovin hyvin oteta 
huomioon, vaikka nämä olisivat tiedossa ja jopa nimenomaan pyytäneet ennak-
kokyselyitä. Esimerkiksi syyttäjien vastaavat toiveet otetaan huomioon lähes aina. 
Siviiliasiassa taas on täsmälleen päinvastoin. Aikataulut otetaan huomioon jopa 
niin hyvin, että asian viivyttäminen vastaajapuolella onnistuu ihan vaan ilmoitta-
malla ettei oikein mikään päivä sovi.  

Nykyään edes jutuissa, joissa on puolustajan määräys, käräjäoikeus ei pääsääntöi-
sesti ota etukäteen yhteyttä ja kysy sopivia päiviä. Käsittelypäivätiedon saa asiak-
kaalta, joten juttuja joihin on sitoutunut, menee päällekkäin itsestä riippumatta. 
Tähän pitäisi saada parannus. Ilmeisesti syyttäjillä ei ole samaa ongelmaa. Kyllä 
equality of arms voisi tässäkin suhteessa toteutua, jotta asiakas saa avun siltä asi-
anajajalta, jolta haluaa. 

Rikosasioissa jätetään hyvin usein kysymättä puolustajalta käsittelypäivien sopi-
vuutta. Eräät osastot sen sijaan ovat hyvin joustavia. Yleisesti ottaen sijaistaminen 
sallitaan onneksi päällekkäisyystilanteissa. 

Omissa jutuissani syyttäjä ehdottaa yleensä aina arvionsa tarvittavien käsittelypäi-
vien määrästä ja päivistä sovitaan yleensä vasta suullisen valmistelun jälkeen. Kä-
sittelypäivien sopimisen osalta en ole kokenut ongelmia vaan tämä osio on toimi-
nut hyvin. 

Käsittelypäivien sopimiseksi pitäisi saada järjestelmä, että avustaja voi ilmoittau-
tua käräjäoikeudelle sellaisessakin rikosasiassa, jossa on saanut toimeksiannon en-
nen kuin haaste on annettu. Käräjäoikeus voisi sitten kysyä etukäteen sopivia päi-
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viä.  

Syyttäjän esittämää käsittelyn kestoarviota ei huomioida. Ohueltakin näyttävässä 
esitutkintapöytäkirjassa saattaa olla hankala, kiistetty juttu, joka vaatii puoli päi-
vää käsittelyaikaa. On arveluttavaa, että käräjäsihteerit päiväävät joillakin osastoil-
la itsenäisesti juttuja ymmärtämättä mitään jutun kestosta. 
 
Joskus ihmetyttää, miksi kestoltaan koko päivän jutun perään päivätään vielä yksi 
juttu klo 15, vaikka syyttäjä ja käräjätuomari olisivat puhelimitse sopineet, että ju-
tulle vartaan koko päivä. Syyttäjällä voi olla enemmän tietoa jutun riitaisesta 
luonteesta ja siitä mahdollisuudesta, että osapuolet tuovat omia todistajia, koska 
syyttäjä on ollut mukana esitutkinnassa. 

Jonkin verran ongelmia aiheuttaa, jos juttuja päivätään toisten syyttäjien päiville 
sopimatta asiaa. Tilanne on kyllä huomattavasti parantunut viime vuosina. 

Ainakin itse joudun usein kinuamaan tuomareita vangittujen juttuihini ja yleensä 
sovin myös avustajien kanssa sopivia istuntopäiviä näihin juttuihin, koska käräjä-
oikeus toimii niin hitaasti.  
 
Kerran on käynyt niinkin, ettei syyttäjälle toimitettu lainkaan prosessin aikataulua 
- toisin kuin avustajille. 

Riita-asioissa (johon tässä yhteydessä lasken erityisesti huoltoriidat, mutta myös 
varsinaisia riita-asioita) kestää pääkaupunkiseudulla yleensä vuoden vireilletulosta 
ennen kuin päästään suulliseen valmisteluun. Se on kestämättömän pitkä aika. 

Prosessin ajankohdasta "sopimiseen" hyvä esimerkki on eräs juttu, jossa käräjäoi-
keus itse määräsi syytteen nostamisen määräpäivän tietylle päivälle. Asiassa oli 
hyvissä ajoin ilmoitettu, että käsittely kestää useita viikkoja. Viime kädessä sitten 
käräjäoikeus yksipuolisesti ilmoitti, ettei se pysty (ilmeisesti kesälomien takia) kä-
sittelemään juttua alkuperäisessä aikataulussa ja ilmoitti toisen ajankohdan, jol-
loin juttua voidaan alkaa käsitellä. Senpä johdosta sitten taas kerran syyttäjä jous-
taa ja siirtää kesälomansa. Vantaan käräjäoikeuden valmius istua juttuja kesällä 
tuntuu olevan äärimmäisen huono. Kun ottaa vielä huomioon, että alueella on 
lentokenttä, jonne tulee paljon esimerkiksi huumekuriireja, jotka vangitaan, niin 
eihän heitäkään voi pitää kopissa kuukausikaupalla vain sen takia, ettei käräjäoi-
keus saa järjestettyä käsittelyä. 

Tarpeettomia viivytyksiä aiheutuu lainvastaisista juttujen palauttamisista syyttäjil-
le. Täydennysmenettelyn käyttö unohtunut tai sitä ei haluat tehdä. Täydennys-
pyynnöt toisaalta täysin aiheettomia ja tuomarin "oikkuja". 
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11. Rikosasian kirjallinen valmistelu 
Vastaajien määrä: 144 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
11.1 Käräjäoikeus on riittävän aktiivi-
nen valmistelun ohjaamisessa. 7 33 35 41 20 4 1,20 3,33 

11.2 Rikosasioissa pyydetään vastaajilta 
kirjalliset lausumat/vastaukset, kun se 
on tarpeen. 

5 28 27 37 37 10 1,32 3,72 

11.3 Vastaus- ja lausumapyynnöt ovat 
riittävän yksilöityjä. 10 29 36 36 23 5 1,27 3,35 

11.4 Vastauksille ja lausumille asetetut 
määräajat ovat riittäviä. 1 16 30 45 33 12 1,16 3,94 

11.5 Käräjäoikeus huolehtii, että pro-
sessin kohde on kirjallisen valmistelun 
jälkeen riittävän yksilöity. 

10 18 43 35 26 7 1,27 3,5 

11.6 Kirjallista valmistelua ei päätetä 
liian aikaisessa vaiheessa. 5 13 38 37 34 10 1,22 3,82 

11.7 Käräjäoikeus varaa syyttäjälle tilai-
suuden lausua vastaajan kirjallisen vas-
tauksen johdosta, kun se on asian val-
mistelemiseksi tarpeen. 

13 23 30 34 26 7 1,37 3,44 

11.8 Käräjäoikeus ilmoittaa jo kirjalli-
sen vastauksen jälkeen alustavan aika-
taulun jutun käsittelylle. 

16 31 40 27 20 3 1,29 3,09 

 

12. Riita-asian kirjallinen valmistelu 
Vastaajien määrä: 114 
 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta KA 
12.1 Käräjäoikeus on riittävän aktiivi-
nen valmistelun ohjaamisessa. 5 21 28 26 30 4 1,27 3,59 

12.2 Vastaus- ja lausumapyynnöt ovat 
riittävän yksilöityjä. 7 27 27 24 22 7 1,36 3,42 

12.3 Vastauksille ja lausumille asetetut 
määräajat ovat riittäviä. 4 14 22 35 31 8 1,24 3,87 

12.4 Käräjäoikeus huolehtii, että pro-
sessin kohde on kirjallisen valmistelun 
jälkeen riittävän yksilöity. 

3 22 28 32 23 6 1,23 3,6 

12.5 Kirjallista valmistelua ei päätetä 
liian aikaisessa vaiheessa. 0 10 20 31 43 8 1,08 4,17 

12.6 Käräjäoikeus ilmoittaa jo kirjalli-
sen vastauksen jälkeen alustavan aika-
taulun jutun käsittelylle. 

23 31 23 17 15 5 1,46 2,87 

13. Vapaa palaute kirjallisesta valmistelusta käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 50 

Valmistelu on heikkoa. Todistelua ei pyritä mitenkään rajaamaan. Kaikki nimetyt 
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henkilöt kuullaan ja paperit otetaan vastaan, vaikka niiden liittymä asiaan olisi 
olematon. Sitten valitetaan, että pääkäsittelyt kestävät. 

Sekä siviili- että rikosjuttujen valmistelussa usein unohdetaan, että valmistelun 
tarkoituksena on nostaa esille riitaiset asiat ja sitten näitä asioita todistellaan. 
Usein valmistelusta huolimatta, käsittely kohdistuu usein riidattomiin seikkoihin. 
Tämä on omiaan sotkemaan prosessin selkeyttä. 

Lausumapyyntöjä ei juuri koskaan yksilöidä kummassakaan prosessilajissa lausu-
man kohteena olevaan kirjelmää (syyte tai haastehakemus) kummemmin. 

Toivottavaa olisi, että lausumapyynnöissä pyydettäisiin asian ratkaisun kannalta 
oleellisimpiin riitakysymyksiin jo kirjallista vastausta pyydettäessä riittävän yksi-
löidyt kannanotot. 
 
Prosessinjohto voisi myös olla aktiivisempaa siinä mielessä, että käräjäoikeus toisi 
osapuolille tarvittaessa esille sen, mihin asioihin tulisi "käyttää ruutia" sekä myös 
tarvittaessa selvät lain sisältöön liittyvät ja todistustaakkakysymykset suoraan tuo-
taisiin esille asianosasille. Toki tämä ei saa johtaa siihen, että itse prosessin koh-
teeseen tulisi ilmeinen ennakkoasenne.  
 
Valitettava tosiasiahan on, että varsin monet asiamiehet/avustajat eivät ole perillä 
edes riidan oikeuskysymyksiin sovellettavan lain sisällöstä puhumattakaan oikeus-
käytännöstä. Valmistelussa tuomioistuin voisi mielestäni huomauttaa, jos argu-
mentointi on selvästi lainvastaista tai vakiintuneen oikeuskäytännön vastaista. 
Tämä poistaisi turhia rönsyjä prosessista. 

Käräjäoikeuden aktiivinen osallistuminen käsittelyaikataulun laatimiseen on jos-
kus puutteellista ja mieluumminkin passiivista. On myös erittäin positiivisia esi-
merkkejä ja kokemuksia jämäkästä prosessinjohdosta, osapuolille asetetuista mää-
räajoista, joista ei edellytetä lipsuttavan, ja aktiivisesta informaatiosta puolin ja 
toisin käsittelyn jouduttamiseksi. 

Riita-asioiden valmistelu on selkeämmällä tolalla kuin rikosasiat. Toisaalta syynä 
lienee riita-asioiden harvalukuisuus ja aivan erilainen prosessi muuten. 

Käytännöt vaihtelevat tuomarikohtaisesti.  

Valmisteluvaiheessa asiakkaat kyselevät, mitä nyt ja asianajaja vastaa: odotellaan. 

Useimmiten vastaus- ja lausumapyynnöt ovat yleisiä, eivätkä määrittele asioita, 
joita lausumassa olisi syytä erityisesti käsitellä tai painottaa. Toisinaan - varsinkin 
toisella lausumakierroksella - käräjäoikeutta kiinnostavia asioita yksilöidään. Tätä 
menettelyä toivoisi näkevänsä enemmän. 

Kirjalliseen yhteenvetoon olisi hyvä saada jaottelu riidanalaiset ja riidattomat sei-
kat, tämän vuoksi jatkokierros olisi isoissa jutuissa usein tarpeellinen. 

Rikosasiat Kirjallista valmistelua voisi käyttää huomattavasti laajemminkin ja vähänkään 
laajemmissa jutuissa yhteenveto olisi hyvä olla olemassa. Kirjallista valmistelua ri-
kosasioissa käytetään äärimmäisen harvoin ja tällöinkään siitä saatava hyöty ei tu-
le käyttöön. Käyttöä voisi laajentaa muun muassa huumausainerikosten puolelle. 
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Kirjallisen vastauksen pyytämistä vastaajalta käytetään kokemukseni mukaan to-
della vähän rikospuolella. Kirjallisia vastauksia pyydetään yleensä vain laajoissa ju-
tuissa, vaikka kirjallisen vastauksen pyytäminen olisi tarpeen useimmissa jutuissa, 
joissa on useita vastaajia/syytekohtia, jotta valmistautuminen juttuun olisi hel-
pompaa. 

Rikosasioissa kirjallinen valmistelu on hyvin vähäistä asianomistajien korvausvaa-
timuspyyntöjä lukuun ottamatta. Kirjallista valmistelua on yleensä vain suurim-
missa talousrikosasioissa. Kertaakaan urallani en ole nähnyt rikosasiassa syyttäjän 
vastausta/lausumaa asianosaisien vastauksiin. On näitä tietenkin sitten suullisessa 
prosessissa kommentoitu. 

Kirjallista vastausta ei pyydetä aina edes törkeän tekomuodon syytteissä.  

Saadut vastaukset tulisi aktiivisemmin toimittaa syyttäjälle, jotta syyttäjä voisi no-
peammin reagoida vastaukseen ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä asiassa. Vasta-
puolen vastaukset eivät pääsääntöisesti tule syyttäjälle tiedoksi. 

Toisinaan kirjallista vastausta ei pyydetä, vaikka se olisi tarkoituksenmukaista. 
Asianajaja miettii tällöin saako sellaisen antaa, vaikka ei ole pyydetty, vai astu-
taanko silloin puheenjohtajan tontille. Ja jos sellaisen antaa, saako siitä puolusta-
jan palkkion, kun kerran sitä ei oltu pyydetty. 

Riitaisia ja riidattomia kysymyksiä ei käytännössä isoissakaan rikosjutuissa perata. 
Kaikki mössöisesti nimetty todistelu otetaan vastaan ja kukaan ei oikein tiedä, 
mistä riidellään. 

Täsmäkysymyksiä ainakin mikä riidatonta tai riidanalaista tulisi olla enemmän. 
Muuten vastauksissa turhan usein vain toistetaan loppulausunnossa kerrottu eikä 
keskitytä syytettävään asiaan. 

Valmistelu on liian usein pelkkä kirjallisen yksilöimättömän vastauspyynnön lä-
hettäminen. Hyvin harvoin kirjallisella vastauksella pyritään varsinaisesti valmis-
telemaan prosessia eli selkeyttämään riidattomia ja riidanalaisia seikkoja. Kirjalli-
sen vastauksen jälkeen yleensä sovitaan istuntopäivät riippumatta siitä, mitä vas-
taus on sisällöltään. Kirjallisen vastauksen jälkeen hyvin harvoin pyydetään lau-
sumaa syyttäjältä, mikä olisi asian valmistelun kannalta useimmiten erittäin tärke-
ää ja hyödyllistä. Syyttäjä pystyisi edelleen lausumallaan täsmentämään prosessin 
kohdetta ja riidanalaisuuksia sekä todistelun tarvetta. Sekä kirjallisen että suulli-
sen Valmistelun vaatimattomuus on mielestäni keskeisimpiä puutteita tämän het-
ken rikosprosessissa.  

Valmistelussa pitää osapuolilta vaatia kannanottoja ja, jos vastaukset eivät edistä 
prosessia valmistelulta edellytettävällä tavalla, pitää sen näkyä välittömästi myös 
avustajan laskussa. Avustaja saa valita puolustautumistaktiikan ja saa kirjoittaa 
mitä tahansa tai olla kirjoittamatta, mutta valtion varoista maksetaan kuitenkin 
aina vain tarpeellisista ja asian selvittämistä (tietysti päämiehen edun mukaisesti) 
edistävistä toimenpiteistä. 

Rikosprosessissa riidattomat ja riitaiset seikat eivät tule läheskään aina kirjallisen 
valmistelun aikana selviksi. Syy saattaa olla se, että vastaajan avustaja ei kirjallises-
sa vastauksessa ota kantaa siihen, minkä seikkojen pitäisi riitaisina olla prosessin 
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kohteena, vaan vastaa yleisemmällä tasolla. 

Kysymyksiä oli hieman hankala hahmottaa; harvassa rikosasiassa on varsinaista 
kirjallisen valmistelun vaihetta lainkaan. Asian valmistelu on joka tapauksessa 
syyttäjän, käräjäoikeuden ja avustajien välistä yhteistyötä. Homma toimii hyvin 
tai huonosti täysin henkilöistä riippuen. 

Kirjallista valmistelua voisi käyttää enemmänkin. Varsinkin KKO 2012:45 tapa-
uksen jälkeen olisi hyvä, että kirjallisen vastauksen käyttöä lisättäisiin ja pyydet-
täisiin nimenomaista kantaa esitutkintatunnustuksen "pitävyyteen". Ei muista 
juttua, jossa käräjäoikeus olisi pyytänyt vastausta omasta aloitteestaan. Sen sijaan 
olen toisinaan sitä info-lehdellä ehdottanut ja tällöin on pyydetty. 

Rikosasioihin kaipaisin enemmän ja parempaa valmistelua. Liian usein joudutaan 
syytteen yksilöintiä eli oikeudenkäynnin kohdetta arvaamaan ja pääkäsittelyn 
alussa tiedustelemaan. Huippu oli vähän aikaa sitten, kun syyttäjä ilmoitti alussa 
esittämääni kysymykseen sitten pääkäsittelyssä selviävän perusteella loppulausun-
nossa täsmentävänsä, koskiko erä laaja syyte päämiestäni kokonaan vai vain osit-
tain. Toinen esimerkki: rahanpesujutuissa ei esirikoksen eli rikoshyödyn alkupe-
rän ilmoittamista syytteen teon kuvauksessa ole vaadittu riittävällä tarkkuudella. 

Käsitykseni on se, että käräjäoikeus pyytää asianosaisilta vaatimukset ennakkoon 
mutta en osaa sanoa, pyydetäänkö niiden johdosta lausumia/vastauksia; minulta 
syyttäjänä ei ole pyydetty kertaakaan. Kirjelmät kulkeutuvat vaihtelevasti syyttä-
jälle asti ennen istuntoa. Harvoin osapuolilta on tullut kirjelmiä muuhun kuin 
korvausvaatimuksiin liittyen, joten en usko että niitä edes pyydetään. 

Laajoissa talousrikosjutuissa yksilöidymmillä lausumapyynnöillä olisi merkitystä 
tulevaan prosessiin. Nyt lausumat pyydetään yleisesti ilman yksilöintiä, sillä käy-
tännössä tuomari ei ole perehtynyt juttuun tuossa vaiheessa lainkaan, eikä hän 
edes osaa pyytää mitään yksilöidysti.  

Olisi oikein hyvä, että syyttäjä saisi mahdollisuuden kirjallisesti lausua vastauksis-
ta, ja syyttäjät myös käyttäisivät mahdollisuuden. Tällöin tulisi tarkemmin kirjat-
tua se syyttäjän ajatus asiassa ja voitaisiin paremmin jatkaa asian valmistelua. Täl-
löin myös kirjallinen yhteenveto olisi tasapuolisempi, koska yhteenvetoon usein 
liitetään kirjalliset vastaukset ja tällöin näyttää, ettei syyttäjä ole esittänyt mitään. 
Tästä olisi helpompi jatkaa tuomion ja pöytäkirjan tekemistä. 

Rikosasian valmistelu on liiaksi kirjallista. Varsinkin kaikissa laajoissa ja juridises-
ti vaativissa jutuissa tulisi aina järjestää suullinen valmistelu. Tuomioistuimen tu-
lisi sekä kirjallisessa että suullisessa valmistelussa pitää huolta siitä, että prosessin 
kohde on kaikille asianosaisille selvä. Kun valmisteluvaihe päättyy kaikkien on ol-
tava selvillä siitä mistä syytetään, mitkä seikat kiistetään ja mitkä seikat ovat rii-
dattomia/riidanalaisia. Tällöin on myös mahdollista arvioida sitä, mikä tarjotusta 
näytöstä on tarpeellista ja mikä ei. Tällä hetkellä sekä käräjäoikeudessa että hovi-
oikeudessa rikosasian valmistelu on laiminlyöty tai jos se järjestetään, lopputulos 
ei useinkaan edistä pääkäsittelyn järjestämistä. Tuomarin on puututtava proses-
sinjohdollisin toimin siihen, jos partti ei osaa tai halua valmistella asiaa. Kenen-
kään ihmisoikeuksiin ei kuulu rikosprosessin vaikeuttaminen. 



 
 

 

43 

Vastauspyyntöjä ei ole tarpeen yksilöidä, koska vastataan asiaan, josta on kyse, 
tarpeen mukaan. Sen sijaan lausumapyyntö tulisi yksilöidä, jos sitä ennen on jo 
annettu vastaus, koska muuten lausumalla ei välttämättä saada vastausta epäsel-
vään seikkaan vaan vastataan niin sanotusti vierestä.  

Rikosjutuissa ei pyydetä lausumia, vaikka asiassa olisi ilmitullut selviä epäselvyyk-
siä tai ristiriitoja. Jos niitä ei käsitellä valmisteluistunnossakaan, ne selviävät pää-
käsittelyn kuluessa, jos selviävät. Tämä on selvä epäkohta.  

Laajat rikosjutut etenevät usein varsin valmistelemattomina pääkäsittelyyn. Usein 
selvitän itse suoraan syyttäjältä mistä mahtaakaan olla kyse tai mistä mikin sum-
ma on saatu, jos niissä on epäselvyyksiä. Käräjäoikeuden kautta ne eivät kyllä sel-
viä. 

Riippuuko sitten jutuista, mutta Vantaan käräjäoikeus ei ole ainakaan omissa ju-
tuissani, vaikka juttukantaani mahtuu paljon vaativia ja useita päiviä kestäviä jut-
tuja, kuin yhden tai korkeintaan kaksi kertaa pyytänyt kirjallisia lausumia. Mitään 
yhteenvetoa en ole koskaan saanut. Yhden ainoan kerran kirjallisen menettelyn 
jutussa käräjäoikeus on pyytänyt kirjallista vastausta.  

Kirjalliset vastaukset pyydetään yleensä, jos itse ehdottaa asiaa, mutta turhan 
usein ajatellaan, että menettely vain viivästyttää asian käsittelyä. Tällöin on jutun 
niin sanotulle läpimenoajalle on annettu liian suuri merkitys. 
 
Äärimmäisen harvoin olen törmännyt kirjalliseen valmisteluun. Syyttäjänä tie-
tooni ei ole koskaan tullut lausumapyynnön sisältö tai määräaika. Kopio vastauk-
sista tulee syyttäjälle, joskin on käynyt myös niin, että sitä ei ole toimitettu syyttä-
jälle, eikä syyttäjä pääkäsittelyn alkaessa ole lainkaan tiennyt koko kirjallisesta 
valmistelusta, saati sen sisällöstä. 

Yllättävän harvoin jutuissa on käytettävissä kirjallisia vastauksia ennen istuntoa 
saati sitten yhteenvetoa. Kirjallista valmistelua enemmän! Suullinen valmistelu 
sopii laajempiin kokonaisuuksiin. Yleensä riidattomat seikat olisi selvitettävissä 
kirjallisen valmistelun kautta. 

Riita-asiat Riita-asioissa kirjallinen valmistelu on riittävää.  

Riita-asioissa ei usein suoriteta kirjallista valmistelua riittävän huolellisesti, minkä 
johdosta suulliseen valmisteluun siirretään asioita, jotka eivät ole siihen kypsiä. 
Näin olen tilanne varsinkin silloin, kun monimutkainen asia viedään suulliseen 
valmisteluun suoraan haastehakemuksen ja vastauksen perusteella. Tästä seuraa 
tarpeettomia suullisia valmisteluistuntoja sekä ongelmia prekluusion kanssa liitty-
en väittämistaakkaan. 

Kirjallista valmistelua ei juurikaan johdeta. Todennäköisesti sen hoitaa käräjäsih-
teerit ja vain perusmallin mukaisesti. On erittäin harvinaista, että käräjäoikeus 
pyytäisi lisälausuman jostain tietystä asiasta, vaikka se asiamiehen näkökohdasta 
on aivan ilmeistä, että sillä voitaisiin saada prosessi fokusoiduksi olennaiseen. 
Rönsyileviä vaatimuksia ja epämääräisiä perusteluja sallitaan vapaasti. Jos lisälau-
sumia pyydetään, tapahtuu se vasta siinä vaiheessa, kun ollaan jo päästy suulliseen 
valmisteluun, vaikka tarve olisi ollut ilmeinen. Tulee sellainen käsitys että kärä-
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jäsihteerit hoitaa rutiininomaisesti kirjallisen valmistelun kirjelmäkierroksen ja 
käräjätuomari perehtyy asiaan vasta juuri suullisen valmistelun alla. Perusteellinen 
ja fokusoitu kirjallinen valmistelu kuitenkin säästäisi aikaa ja resursseja kun voi-
taisiin keskittyä oikeudellisesti relevanttiin ja olennaiseen kysymyksenasetteluun 
eikä tarvitsisi lähteä suulliseen valmisteluun tietämättä mihin oikeus tulee kiinnit-
tämään huomiota ja mitä vastapuolen sallitaan vielä keksivän. 

Riita-asioissa on varsin yleistä, ettei laajoissakaan asioissa käräjäoikeus pyydä vas-
taajan vastauksen jälkeen kantajalta lausumaa, mikä hankaloittaa melkomoisesti 
suullisen valmistelun vaihetta. 

Vaihtelut ovat suuria. Esimerkiksi eräs riita-asian valmisteluistunto alkoi sillä, et-
tä asiaa käsittelevä tuomari kysyi, minkälaisesta jutusta on kyse. Tuomari ei ollut 
lukenut asiakirjoja lainkaan eikä tehnyt kirjallista yhteenvetoa. Valmisteluistun-
non jälkeen tuomari lähetti yhteenvedon, joka koostui lähinnä otsikoista ja parista 
rivistä tekstiä. Tämänkaltaiset käsittelytavat saavat heräämään hyvin suuren epä-
luottamuksen käsittelyä kohtaan. 

Siviilijutuissa arvioitu aikataulu heti käsittelyilmoituksen yhteydessä olisi hyvä 
juttu. 

Siviiliprosessissa lausumia pyydetään hyvin molemmilta puolilta, mutta turhan 
usein riidattomana alkaneessa asiassa pyydetään kantajan vastausta riitautukseen. 
Tämä johtaa siihen, että usein valmisteluistuntoon mennään liian aikaisin ja liian 
vähäisin tiedoin. 

Kohdan 12.1 osalta käytäntö vaihtelee käräjätuomarista riippuen. Valitettavasti 
on käräjätuomareita, jotka eivät laadi yhteenvetoa valmistelua varten ja osassa ta-
pauksia se tuntuu myös johtavan siihen, ettei juttuun ylipäätään ole tutustuttu 
riittävästi ennen valmistelua. 
 
On valitettavan harvinaista, että ilmoitettaisiin edes alustavaa aikataulua valmiste-
luistunnolle. 

Hoitamissani lapsiasioissa ei juuri koskaan pyydetä lausumaa tietystä kysymykses-
tä, vaan lähetetään tavanomainen lausumapyyntölomake. Yksilöity pyyntö ohjaisi 
paremmin käsittelyn kulkua. 

Vastauksen määräaika Vastauksen antamisen määräajan pituudessa voisi huomioida sen, jos vastausta 
pyydetään juuri ennen alkavaa lomakautta. Vastaukselle voisi antaa heti pidem-
män vastausajan, koska yleensä suullinen valmistelu alkaa vasta lähes vuoden ku-
luttua vastauksen antamisesta. 

Ongelma ei ole vastausajan pituus vaan se saako lisäaikaa. Yleensähän muutoin 
kuin asianomistajan vaatimusten osalta rikosjutun lisäselvitystarve on käsitelty jo 
esitutkinnassa. Asianomistajan vaatimukset täydentyvät vasta valmistelussa ja eri-
laisiin haitta-arvioihin ynnä muihin tarvitaan aikaa. Omaisuusrikoksissakin todel-
liset vahingot määrittyvät vasta oikeudenkäynnin kestäessä. On tapauksia etenkin 
silloin kun on kyse ruumiinvammoista ja haittalausunnoista, joissa olisi perustel-
tua syytä erottaa vahingonkorvaus erioikeudenkäyntiin. Syyllisyys ja rangaistusky-
symyshän on saatava mahdollisimman nopeasti käsiteltyä, jotta se ei haittaisi syy-
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tetyn elämää pitkälti, samoin se on tärkeää että tekijä voidaan ohjata rikosseu-
raamusten piiriin ei siis rangaistavaksi nopeasti, koska rangaistuajan hyväksikäyttö 
on sitä tehokkaampaa mitä lyhyempi on tutkintavankeusaika. 

Laajoissa jutuissa vastausten määräajat ovat säännönmukaisesti liian lyhyet. Ym-
märrän, että jos vastaaja ei anna kirjallista vastausta, ei sen selvittämiseen pidä va-
rata pitkää aikaa. Sen sijaan perustellun vastauksen ja todistelun kartoittamisen 
sekä todisteluettelon laatiminen on hidasta ja aikaavievää. Määräajanpidennys-
pyyntöihin on kyllä suhtauduttu ymmärtävästi. 

Joskus käräjäoikeudet eivät halua vastaanottaa toisia kirjelmiä puolin ja toisin. Sil-
loin suulliseen valmisteluun voi jäädä melko paljon asiaa käsiteltäväksi. Kun vas-
tapuoli ja käräjäoikeus eivät ole voineet valmistautua tällaisiin uusiin argument-
teihin, käsittely hidastuu. Eli varsinkin laajemmissa riita-asioissa kaksi kirjelmä-
kierrosta tulisi olla pääsääntö kulujenkin kasvamisen uhalla. 

Muuta  Laajempi kysymys on se miten tekijät etenkin uusijat saataisiin mieltämään yh-
teiskuntaan palaamisen mahdollisuus ja oman rikollisen tavan hahmottaminen. 

14. Käräjäoikeuden yhteenveto rikosasioissa 
Vastaajien määrä: 137 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
14.1 Käräjäoikeus laatii yhteenvedon 
riittävän usein. 30 38 29 17 14 7 1,46 2,76 

14.2 Yhteenveto toimitetaan riittävän 
ajoissa. 26 29 30 25 16 5 1,43 2,93 

14.3 Yhteenvedossa tuodaan esiin kaik-
ki relevantit väitteet ja perusteet. 17 16 36 35 22 5 1,35 3,34 

14.4 Yhteenvedosta käy ilmi asian oi-
keudellisesti keskeinen kysymyk-
senasettelu. 

15 21 35 36 17 5 1,31 3,26 

14.5 Yhteenvedot ovat riittävän tiiviitä. 13 18 33 36 24 6 1,33 3,45 
14.6 Yhteenveto palvelee valmisteluis-
tuntoa. 11 17 23 32 32 14 1,45 3,77 

14.7 Yhteenveto palvelee pääkäsittelyä. 12 14 23 30 31 23 1,52 3,92 
14.8 Yhteenvedosta käy ilmi tuomarin 
alustava näkemys riidattomista / riitai-
sista seikoista. 

16 14 27 38 24 12 1,45 3,58 
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15. Käräjäoikeuden yhteenveto riita-asioissa 
Vastaajien määrä: 116 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
15.1 Käräjäoikeus laatii yhteenvedon 
riittävän usein. 6 13 15 29 36 17 1,39 4,09 

15.2 Yhteenveto toimitetaan riittävän 
ajoissa. 17 34 19 24 14 7 1,46 3,04 

15.3 Yhteenvedossa tuodaan esiin kaik-
ki relevantit väitteet ja perusteet. 2 19 27 30 29 8 1,24 3,77 

15.4 Yhteenvedosta käy ilmi asian oi-
keudellisesti keskeinen kysymyk-
senasettelu. 

3 25 30 28 22 6 1,24 3,52 

15.5 Yhteenvedot ovat riittävän tiiviitä. 8 18 21 26 34 8 1,39 3,73 
15.6 Yhteenveto palvelee valmisteluis-
tuntoa. 3 12 21 24 37 19 1,33 4,18 

15.7 Yhteenveto palvelee pääkäsittelyä. 1 15 24 26 28 20 1,32 4,1 
15.8 Yhteenvedosta käy ilmi tuomarin 
alustava näkemys riidattomista / riitai-
sista seikoista. 

4 18 25 33 26 9 1,28 3,75 

16. Vapaa palaute käräjäoikeuden yhteenvedosta 
Vastaajien määrä: 57 

Yhteenvetoja on alettu käyttää enemmän, mikä on erittäin tervetullutta. Oikeu-
dellisesti relevantin kysymyksenasettelun aukikirjaaminen yhteenvetoon olisi hie-
noa, mutta sellaista en muista nähneeni. Lähinnä yhteenveto on ollut osapuolten 
kirjallisten lausumien lyhennetty yhteenveto ja nimetyn todistelun kirjaaminen. 
Riitaisten ja riidattomien seikkojen selvittämiseen pitäisi panostaa erityisesti: liian 
paljon hyväksytään riidattomiksi ehdotettujen seikkojen ehdollista riitauttamista 
ja perustelematonta riitauttamista (eli ilman mitään sitä tukevaa todistelua tai 
muita perusteita). Käräjäoikeuden tulisi asettaa osapuolille huomattavasti korke-
ammat vaatimukset riidattomien oikeustosiseikkojen selvittämiseen. Riidattomi-
en oikeustosiseikkojen selvittäminen ei ole mielestäni kovin hankala asia, mutta 
monissa tapauksissa vaatii sinnikkyyttä, oikeaa kysymyksenasettelua ja sen ym-
märtämistä, että kaiken todistelun tulee kohdistua vain ja ainoastaan riidanalais-
ten oikeustosiseikkojen selvittämiseen. 

Yhteenvetojen taso vaihtelee luvattoman paljon. 

Huonosti laadittu yhteenveto myös osoittaa, mitä tuomari on jutusta ymmärtänyt 
/ jättänyt ymmärtämättä tai että hän on jo tehnyt ratkaisunsa ennakolta ennen 
näytön esittämistä.  

Yhteenveto palvelee ainoastaan tuomaria hänen edetessään asiassa, ei mitenkään 
itse aineellisen puolen prosessia. Kummassakaan prosessilajissa yhteenveto ei 
tunnu palvelevan muuta kuin tuomion kirjoittamista. 

Yhteenvedot ovat laadukkaita, mutta niitä laaditaan hyvin harvoin. 

Rikosasioissa yhteenvedot ovat vain isoissa jutuissa. Riita-asioissa ei niin pientä 
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juttua olekaan, ettei yhteenvetoa tehtäisi. Yhteenveto on hyvä runko. 

Valmisteluistuntoon mentäessä joutuu valmistautumaan kaikkiin erilaisiin käsit-
telytapoihin ja vasta istunnon jälkeen selviää, että istunnossa käsiteltiinkin vain 
yhtä suuren jutun osatekijää. Istuntokutsussa olisi hyvä saada tietää mitä tuomari 
aikoo valmisteluistunnossa käsitellä ja onko jo kutsua lähetettäessä näkemys että 
tulee jatkovalmistelua. 

Yhteenvedoista vaikea sanoa mitään yleistä, koska niitä tehdään niin harvoin. 
Yhden sellaisen olen saanut ja se toimitettiin ajoissa ja oli ihan asiallisesti tehty ja 
siinä oli riidattomat ja riitaiset seikat todettu. On ollut useita juttuja, joissa se olisi 
voitu tehdä. 

Varsinkin isommissa jutuissa yhteenveto olisi ehdottoman hyödyllinen, mutta sitä 
käytetään liian vähän. Se pitäisi toimittaa osapuolille ajoissa (ei pääkäsittelyä edel-
tävänä iltapäivänä sähköpostiin kuten hovioikeus on jossakin jutussa tehnyt). Se, 
että osapuolet voivat rauhassa perehtyä yhteenvetoon ja kommentoida sitä, var-
masti parantaa sen laatua ja osumatarkkuutta.  

Yhteenvetojen laatua parantamalla valmisteluistunnot olisivat tehokkaampia. Va-
litettavan usein tuomareiden työskentelytapa valmisteluistunnoissa vaihtelee hy-
vin paljon, mikä vaikuttaa merkittävästi valmistautumiseen. 

Rikosasiat Rikosasioissa yhteenvetoja laaditaan hyvin harvoin. Yhteenvetoja voitaisiin hyö-
dyntää enemmän. Yhteenvetoja tehdään niin harvoin, että niiden laadusta on 
mahdoton sanoa. En ole yhdessäkään rikosasiassa saanut yhteenvetoa käräjäoike-
usvaiheessa.  

Rikosasiassa olen nähnyt yhteenvedon muistaakseni kaksi kertaa. Molemmilla 
kerroilla se toimitettiin istunnon alussa. Ja nyt siis on kyse käräjäoikeudesta. Ho-
vioikeudessa yhteenveto toimitetaan hyvinkin usein, mutta yleensä sielläkin aika 
myöhään. 

Yhteenvetoja ei ole käytetty ainakaan minun jutuissa koskaan, joten niiden vaiku-
tusta ei pysty mitenkään arvioimaan todellisessa jutussa. Tosiasiassa yhteenveto 
helpottaisi jutun käsittelyä pääkäsittelyssä huomattavasti, koska silloin olisi selvil-
lä, mikä on riitaista ja mikä ei. 

Yhdessäkään jutussa käräjäoikeus ei ole laatinut yhteenvetoa. Itse olen tehnyt 
muutaman. Harvoin ovat tarpeenkaan, koska hoidan pääasiassa muita kuin talo-
usrikosjuttuja tai petoksia ja valmistelu on muutenkin vähäistä. Istuntoon men-
nessä riidattomiksi tiedetyt seikat perustuvat yleensä esitutkintaan ja ovat jo haas-
tehakemuksella. 

Hyvin harvoin yhteenvetoja käytetään laajemmissakaan jutuissa, tosin mielestäni 
ei ole yleensä tarvettakaan. 

En ole saanut ainuttakaan yhteenvetoa käräjäoikeudelta, mutta eipä niille ole ol-
lut tarvettakaan. 

En reilun viiden vuoden mittaisen julkisen oikeusavustajan urani aikana muista 
nähneeni yhtään käräjäoikeuden laatimaa rikosasian yhteenvetoa. Ja olen kyllä 
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ajanut useita laajoja juttuja, joissa se olisi ollut suureksi hyödyksi. 

Epäilen syyn tälle olevan raadollisesti (laajoja) rikosjuttuja käsittelevien käräjä-
tuomarien työkuormituksessa. 

Käsitys siitä, että kyse rikosjutussa olisi oikeuskysymyksestä on hiukan juristinen, 
tavallisimmin kyse on näytöstä. 

Olisi tärkeää ehkä miettiä tarkemmin sitä, eroa mikä on juridisesti termeillä 
myöntää teko ja tunnustaa rikos. 

Minusta olisi kiellettävä sen kysymyksen esittäminen kuulusteltavalle, tunnustaa-
ko hän teon eli syyllisyyden. Olen ollut oikeudenkäynnissä Lohjalla, jossa alaikäi-
nen ilman avustajaa on poliisin painostuksesta (vangitsemisella) tunnustanut tör-
keän varkauden ja oikeus totesi, ettei henkilö ole syyllistynyt mihinkään. 

Riita-asiat Osa riita-asioita käsittelevistä tuomareista säännönmukaisesti jättää yhteenvedon 
tekemättä taikka sitten se tulee edellisenä päivänä ja usein vielä iltapäivällä. Toi-
sinaan yhteenveto on myös saatavilla vasta valmistelussa. 

Riita-asioissa yhteenveto tehdään, mutta usein se sisältää lausumat sellaisenaan 
koko ketjuna kirjattuna. Todellista yhteenvetoa ei ilmeisesti ajan puutteen vuoksi 
tehdä. 

Hyvä yhteenveto on tiivis. Epäselvää asianajajalle on joskus, onko tiivistetyn yh-
teenvedon lisäksi muistettu nämä pienet purot, jotka tukevat pääväitettä. 

Yhteenvedot tulevat – jos tulevat – säännönmukaisesti aivan viime tipassa. Ne on 
leikattu ja liisteröity hakemuksista, vastauksista ja mahdollisista lausumista (joita 
siis pyydetään aivan liian vähän). Tämä johtaa siihen, että jos haastehakemus on 
sekava ja huonosti laadittu (mikä valitettavasti monesti on tilanne, ei ole osattu 
fokusoida oikeudellisesti relevantteihin seikkoihin) leimaa tämä prosessia jatkos-
sa. Sekava hakemus johtaa sekavaan yhteenvetoon joka johtaa epäfokusoituun 
prosessiin. Yhteenveto ei toimi sellaisena työvälineenä, jollaiseksi se tarkoitettiin. 
Tuomarien kiire/välinpitämättömyys/pinnallinen perehtyneisyys asiaan leimaa 
yhteenvetoja valitettavan usein. 

Vähänkin laajemmissa siviilijutuissa niin sanottu copy paste - yhteenveto on 
enemmänkin normi kuin poikkeus. Tällä tavalla toteutettuna asiamiehille ei 
muodostu minkäännäköistä käsitystä siitä, mitkä ovat mahdollisesti tuomioistui-
men alustavat ajatukset riitaisista / riidattomista seikoista (eroaako omista?), eikä 
siitä, onko käräjäoikeus ymmärtänyt mitkä ovat partin kannalta olennaiset perus-
teet. Oman argumentointinsa pystyy lukemaan omasta kirjelmästä. Tiivis yhteen-
veto, josta ilmenee valmiiksi ne kysymykset, joista valmisteluistunnossa tullaan 
keskustelemaan edesauttaisi valmistelua. 

Pahinta siviilijutuissa ovat yhteenvedot, joihin on suoraa copy pastetattu kanne ja 
vastaus. Liian usein myös kaikkein oleellisin eli käräjätuomari näkemys riitaisista 
(ja riidattomista) seikoista puuttuu.  

Oikeastaan koskaan ei ole tullut yhteenvetoa liian aikaisin. Pari päivää ennen on 
useimmiten liian myöhään. 



 
 

 

49 

Siviiliasiassa yhteenveto toimitetaan käytännössä aina (useimmiten pari päivää 
ennen valmistelua), mutta valitettavan usein se on vain copypaste siihenastisista 
kirjelmistä. Kysymyksenasetteluita tai oikeudellisesti relevantteja asioita ei juuri 
koskaan eritellä, mutta yleensä jonkinlainen erittely on riidattomista ja riitaisista 
seikoista. 

Yhteenveto usein ei toimi siten kuin pitäisi. Siviilijutuissa usein pitäydytään 
muodolliseen prosessinjohtoon, joka on omiaan haittaamaan asian selvittämistä. 
Tietenkin, väittämistaakka ym. lakisääteiset kysymykset ja lain noudattaminen 
niiden suhteen on itsestään selvyys. Mutta, kaikki puheenjohtajat eivät noudata 
tätä ja istuvat pöydän takana sfinkseinä ja ottavat vastaan lausumia niitä kom-
mentoimatta, mikä taas puolestaan aiheuttaa vaikeuksia mm: todistelussa. Joh-
tuisikohan tämä arkuudesta ja kokemattomuudesta siviilijutuissa? 

Liian usein yhteenvetoihin kirjataan kaikki vastattu ei se olennainen. Se on ym-
märrettävää muttei hyväksyttävää. Se vaatii tietenkin puheenjohtajan perehtymis-
tä asiaan jo valmisteluvaiheessa ja usein varmaan työkiireiden vuoksi ei niin tehdä. 

Yhteenvetojen taso vaihtelee paljon. Joskus on pötkössä lähes kaikki kirjelmissä 
kirjoitettu, ja joskus liian lyhyesti perusteet. Relevantit oikeustosiseikat tulisi 
myös olla yhteenvedossa. 

Yhteenvetojen laatu vaihtelee niin suuresti, että on vaikea ottaa kantaa yleisellä 
tasolla. 

Siviilijutuissa on valtavan suurta hajontaa valmisteluyhteenvetojen laaduissa. Sa-
moin siinä, miten yhteenvetoa suullisessa valmistelussa käsitellään. Esimerkiksi 
asianajajan kannalta on aivan arpapeliä se, miten todistusteemat tulisi ilmoittaa. 
Yksi tuomari moittii samasta asiasta mistä toinen oli hetkeä aiemmin ilmoittanut 
toisessa jutussa, että tämä on hyvä näin. 

IPR-asioissa pääsääntöisesti kiitettävää. 

Hajonta on erittäin suuri tuomarikohtaisesti. Yhteenvetojen laatu vaihtelee. Toi-
sinaan niissä on pureksittu tapaus erittäin laadukkaasti, toisinaan osa relevanteis-
takin argumenteista on jätetty pois ja olennaisinta kysymystä - riitaisia ja riidat-
tomia seikkoja - ei ole käsitelty juuri lainkaan. Riitaisten seikkojen suuri määrä 
paisuttaa todistelua. 
 
Jotkut yhteenvedot riita-asioissa osoittavat, että tuomari on perehtynyt asiaan 
erittäin hyvin.  
 
Yhteenveto kyllä laaditaan, mutta toisinaan sen saa luvattoman myöhään, esimer-
kiksi päivää ennen valmistelua tai edellisenä iltana. Ainakin jonkunlainen yhteen-
veto pitäisi olla aina käytettävissä jo hyvissä ajoin (viimeistään pari päivää) ennen 
valmisteluistuntoa. Täydennetty yhteenveto pitäisi olla isommissa jutuissa käytös-
sä mielellään viimeistään viikkoa ennen pääkäsittelyä. 

Sain hiljattain yhteenvedon, johon riidattomiksi taustatiedoiksi oli merkitty kan-
tajan vaatimusten (täysin riitaiset) perustelut. Yksityiskohtainen vastaus oli sivuu-
tettu.  
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Kun yhteenveto tehdään, on se yleensä laadittu hyvin ja sitä on vielä jatkossa 
mahdollista täydentää. Sitä vastoin välillä on tilanteita, joissa yhteenvetoa ei tule 
lainkaan ja joka tapauksessa se toimitetaan hyvin usein vasta paria päivää ennen 
käsittelyä tai viimeisenä iltana. 

Riita-asian yhteenvedossa käräjäoikeus voisi nostaa valmisteluistunnossa keskus-
telun kohteeksi myös oikeudellisia kysymyksiä silloin kun siihen on aihetta. 

Yhteenvedon tekemiselle tulisi myös antaa arvoa sekä jutun osapuolten että työ-
yhteisön eli ei se juttu "makaa", kun tällaista tehdään. 

17. Suullinen valmistelu rikosasioissa käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 136 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
17.1 Rikosasioissa suullista valmistelua 
käytetään riittävän usein. 14 21 38 38 16 7 1,31 3,31 

17.2 Asian oikeudellinen ja näytöllinen 
kysymyksenasettelu on riittävästi selvi-
tetty jo kirjallisesti. 

11 36 35 31 14 5 1,26 3,12 

17.3 Käräjäoikeus on perehtynyt asiaan 
riittävästi etukäteen. 8 24 39 32 21 8 1,29 3,44 

17.4 Käräjäoikeus tunnistaa asian rii-
danalaiset seikat. 7 17 39 37 25 8 1,24 3,6 

17.5 Erillinen prosessisuunnitelma 
laaditaan riittävän usein. 5 21 39 33 24 8 1,24 3,57 

17.6 Pääkäsittelyn aikataulusta on 
helppo sopia. 11 30 25 30 25 12 1,45 3,48 

17.7 Prosessiväitteisiin otetaan kantaa 
oikea-aikaisesti ja riittävän ripeästi. 5 27 33 33 20 11 1,31 3,53 

17.8 Asianosaisia kohdellaan tasapuoli-
sesti suullisessa valmistelussa. 7 13 22 33 31 23 1,42 4,06 
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18. Suullinen valmistelu riita-asioissa käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 112 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
18.1 Asian oikeudellinen ja näytöllinen 
kysymyksenasettelu on riittävästi selvi-
tetty jo kirjallisesti. 

7 20 32 24 26 2 1,25 3,43 

18.2 Suullisessa valmistelussa ei vedota 
uusiin seikkoihin tai todisteisiin tar-
peettomasti. 

5 25 21 34 20 6 1,29 3,51 

18.3 Käräjäoikeus on perehtynyt asiaan 
riittävästi etukäteen. 5 15 17 36 29 8 1,28 3,85 

18.4 Käräjäoikeus tunnistaa asian rii-
danalaiset seikat. 3 11 22 37 33 5 1,14 3,91 

18.5 Erillinen prosessisuunnitelma 
laaditaan riittävän usein. 5 27 21 28 20 8 1,35 3,5 

18.6 Pääkäsittelyn aikataulusta on 
helppo sopia. 3 7 13 26 39 23 1,26 4,44 

18.7 Prosessiväitteisiin otetaan kantaa 
oikea-aikaisesti ja riittävän ripeästi. 4 16 20 30 29 10 1,31 3,86 

18.8 Asianosaisia kohdellaan tasapuoli-
sesti suullisessa valmistelussa. 4 8 13 25 34 28 1,35 4,44 

 

19. Vapaa palaute suullisesta valmistelusta käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 43 

Asianosaisten tasapuolinen kohtelu käräjäoikeudessa on täysin käräjätuomarikoh-
taista. Suurin osa tuomareista kohtelee asianosaisia tasapuolisesti, mutta on myös 
tuomareita, jotka ovat ottaneet erityisesti syyttäjät epäasiallisen kohtelunsa koh-
teiksi. Vaikka jutun hoitamisessa olisikin puutteita, mielestäni mielivaltainen ja 
henkilöön kohdistettu arvostelu ja "höykkyytys" eivät kuulu kehenkään asianosai-
seen kohdistettuna oikeudenmukaiselta eikä missään tapauksessa kuulu istuntosa-
liin. 

Suullista valmistelua voitaisiin käyttää useammin, jos käräjäoikeuden tulee rat-
kaista prosessiväitteitä. Niin sanottujen riidattomien seikkojen "puhdistaminen" 
pois olisi aina suotavaa. 

Asenteellista. Jo valmistelussa tietää, miten juttu tulee ratkeamaan. Näitä sitten 
korjataan hovioikeudessa. Yleistys ei ole sivistyksen lähde, mutta valitettavan 
usein olen kohdannut tuomareita, jotka ovat ratkaisseet jutun ennen käsittelyä. 
Radikaaleja lain soveltamisvirheitä, todisteiden harkinnan vapaus tarkoittaa joil-
lekin vapaaälyistä ratkaisutoimintaa. 

Myös tässä osiossa hajonta tuomareiden kesken on erittäin suuri. Vastaukset an-
tavat liian hyvän kuvan huonoista tuomareista ja liian huonon kuvan hyvistä tuo-
mareista. 

Kuten edellä olen todennut osallistun aika aktiivisesti sellaisten juttujen suunnit-
teluun, joissa valmisteluistunto tulee järjestettäväksi. Valmisteluistunnoista voisi 
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saada enemmänkin irti. Valitettavan usein pääkäsittely aloitetaan kuitenkin val-
mistelun jälkeen "samasta pisteestä" kuin ilman valmisteluistuntoakin. 

Suullisen valmistelun sisältö vaihtelee liian paljon. Joskus vain sovitaan aikataulut 
ja joskus käsitellään riidanalaisia/riidattomia seikkoja.  

Suullista valmistelua ilman edeltävää kirjallista kierrosta ja yhteenvetoa on melko 
turha järjestää. Eivät osapuolet tohdi/osaa ottaa kantaa asioihin "kylmiltään" ja 
voivat myös tulla liian valmistautuneina taikka valmistautumattomina käsittelyyn. 
Jollei jo ennalta tiedetä mitä aiotaan tehdä kulutetaan turhaan osapuolten resurs-
seja valmistautumiseen, joka myös maksaa avustettaville. Eli siellä tulisi käsitellä 
riidanalaiset ja riidattomat seikat ja osapuolten tulisi kyetä ottamaan kantaa asioi-
hin. Tässä on sama tilanne kuin kirjallisessa valmistelussa eli puheenjohtajalla tu-
lee olla aikaa ja mahdollisuus tutustua asiaan kunnolla ja sitä tulee arvostaa.  

Ajallisesti suullisen valmisteluistunnon tulisi olla hyvissä ajoin ennen pääkäsitte-
lyä, jotta kyetään haastamaan henkilöt kunnolla eikä jouduta koko ajan muutta-
maan kuulemisjärjestystä. 

Jo tässä vaiheessa tulisi ainakin keskustella prosessiväitteiden päättämisajankoh-
dasta. On turhaa käydä pääkäsittelyä, jos sitä varjostaa prosessiväitteen kohtalo. 
Ne olisi parempi ratkaista etukäteen.  

Nykyisin prosessiväitteet ratkaistaan yleensä pääasian yhteydessä, mikä ei ole tar-
koituksenmukaista: käydään pitkä ja kallis prosessi ja todetaan, että jotkut vaati-
mukset jätetään tutkimatta.  

Suulliseen valmisteluun mentäessäkin olisi hyvä tietää, käsitelläänkö siellä jo sub-
stanssiin liittyviä seikkoja vai pelkästään asian käsittelyyn liittyviä seikkoja. 

Useassa jutussa on tullut vastaan tuomioistuimen haluttomuus ottaa kantaa pro-
sessia koskeviin vaatimuksiin koskien esimerkiksi lepäämään jättämistä, juttujen 
yhdistämistä/erottamista ja erityisesti koskien välituomion antamista: asiaa käsi-
tellään niin pitkälle, että osapuoli pääkäsittelyn kynnyksellä itse luopuu esimer-
kiksi välituomiota koskevasta vaatimuksesta. Turha vaatia välituomiota enää sillä 
hetkellä, kun kustannukset ovat suurimmilta osin jo syntyneet ja todistajat odot-
tavat käytävällä. 

Prosessisuunnitelman olen aina itse laatinut käräjäoikeutta varten luonnoksen-
nimellä. Melkein säännönmukaisesti se hyväksytään sellaisenaan. 

Riitaisten asioiden identifiointiin voisi panostaa lisää. Tämä selvittäisi asiaa ja 
tarvittavaa näyttöä. Isojakin juttuja voi mennä läpi ilman että valmisteluissa on 
varsinaisesti selvitetty riitaisia asioita. 

Nimeltä mainitsemattomassa käräjäoikeudessa jutun lopputulos riippuu luvatto-
man paljon siitä, kuka juttua istuu. Niin sanottu pärstäkerroin ratkaisee, ei laki. 
Tämä koskee vain tiettyä tuomaria. 

Jatkossa toivon, että asioihin perehdytään paremmin ja annetaan asianosaisten 
asiamiesten tehdä oma työnsä. 
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Rikosasiat Suullista valmistelua käytetään rikosasioissa kokemukseni mukaan hyvin vähän. 

Valmisteluistunnot ovat käytännössä teknisiä istuntoja, joissa käsitellään istunto-
suunnitelmaa aikataulullisesti. Riitaiset ja riidattomat seikat jäävät käsittelemättä 
kokonaan. Tämäkin johtunee siitä, että tuomari ei ole tuossa vaiheessa perehtynyt 
juttuun juuri ollenkaan. 

Syyttäjät tekevät yleensä realistisen prosessisuunnitelmaehdotuksen. Käräjäoikeus 
joskus tiivistää tai keventää istuntosuunnitelmaa, jolloin se ei aina toteudu suun-
nitelman mukaisesti. Käräjäoikeuden ei kannattaisi muutella syyttäjien ehdotuk-
sia, elleivät he ole todella perehtyneet juttuun sillä tarkkuudella, että pystyvät pe-
rustellusti muuttaman istuntosuunnitelmaa. 

Hankalammissa asioissa kirjallista valmistelua tulee jatkaa riittävästi (täsmenne-
tyin kysymyksin, etteivät lausumat paisu) ennen suullista istuntoa. Osa käräjä-
tuomareista edelleen vetoaa valmistelussakin siihen, etteivät he tunne juttua, kun 
eivät ole lukeneet esitutkintapöytäkirjaa miltään osin. Tämä tietysti vaikeuttaa 
valmistelua, jos yhdellä asian käsittelyä valmistelevalla osapuolella ei ole riittävää 
käsitystä siitä, mistä oikein riitaa on ja miltä osin todistelua pitäisi vastaan ottaa. 
Tässä kuitenkin auttaa laadukas kirjallinen valmistelu. Tästä johtuen käräjäoikeu-
dessa on myös ongelmia tunnistaa asian ratkaisun kannalta merkittävät riidanalai-
set oikeustosiseikat ja todistelua otetaan helposti varovaisuusperiaatteen mukai-
sesti vastaan kaikesta siitä, josta vastaaja haluaa. Osapuolten tasapuolisessa kohte-
lussa en ole havainnut ongelmia. Toki joissain tapauksissa syyttäjä on joutunut 
olemaan varsin aktiivinen istunnossa yrittäessään saada vastaajalta selkeämpiä 
kantoja riidanalaisiin oikeustosiseikkoihin. 

Valmistelu vaihtelee tuomareittain. Osa on todella hyviä ja toiset vähemmän. Ta-
lousrikosjutuissa riidattomien seikkojen selvittäminen jouduttaa prosessia ja välty-
tään turhalta todistelulta.  

Suullinen valmistelu on rikosasioissa käytössä vain isoissa jutuissa. Ja eipä liene 
syytä, että enempää suullista valmistelua olisikaan. 

Osa tuomareista (ikääntyneet varsinkin) suosivat vastaajia kaikin keinoin, syyttä-
jällä ei juurikaan keinoja heitä vastaan eli mahdollisuuksia toteuttaa prosessilaissa 
säädettyjä oikeuksia. 

Rikosasioissa vastaaja saa tiedon istunnoista kovin myöhään. 

Rikosjutuissa syyttäjällä on etulyöntiasema valmistelussa. Käräjäoikeus tekee niin 
kuin syyttäjä haluaa. Vastaajat saavat sopeutua esimerkiksi syyttäjän aikatauluun. 

Suullinen valmistelu on lähinnä aikataulutusta syyttäjän jo haastehakemuksen yh-
teydessä toimittaman prosessisuunnitelman mukaan. 

On vaikeaa ottaa kantaa näihin valmistelua koskeviin kysymyksiin, kun valmiste-
lua ei rikosasioissa juuri tehdä. Miten jutun käsittely aloitetaan on hyvin sattu-
manvaraisesti riippuvaista tuomarista. Joku toteaa riidattomat ja riitaiset seikat ja 
joku toinen ei. Toinen valmistautuu lukemalla etukäteen huolellisesti esitutkinta-
pöytäkirjan ja on pääkäsittelyn aluksi kartalla. Joku toinen ei suostu pöytäkirjaan 
vilkaisemaankaan vaan lähtee siitä, että pääkäsittelyssä sitten esitetään asia ja hä-
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nellä on tuomarina ylijumalallinen kyky saada asia haltuun ja päästä kiinni asian 
ongelmakohtiin kiinni suoraan ensi kuulemalta. 

Rikosjutuissa suullista valmistelua ei juuri käytetä kuin hyvin laajoissa asioissa. 
koska kirjallistakin valmistelua käytetään niukasti, on pääkäsittelyssä useinkin 
vastassa yllätyksiä. Pääkäsittelyn aikataulua ei juuri kysellä avustajilta. istunnot 
määrätään syyttäjien ja käräjäoikeuden aikataulujen mukaan. Jos päivä ei sovi 
syyttäjälle, käsittely siirretään, jos päivä ei sovi avustajalle käsketään hankkia sijai-
nen tai luopua jutusta.  
 
Syyttäjää suositaan muutenkin jopa hyvin selvästi rikosprosessissa. Viime viikolla 
oli tapaus, jossa syyttäjä halusi tuoda käsittelyyn todistajan, jota ei ollut jostain 
syystä kutsunut, vaikka kyseinen todistaja oli kuultu esitutkinnassa ja syyttäjällä 
oli tiedossa, että syyte oli kiistetty. Käsittely siirrettiin. Mikäli avustaja olisi toi-
minut näin, olisi vastassa ollut tuomarin raivo käsittelyn viivyttämisestä eikä kä-
sittelyä todennäköisesti olisi siirretty. 

Suullista valmistelua tulisi käyttää huomattavasti useammin riidattomien ja rii-
taisten seikkojen toteamiseksi. Espoon käräjäoikeus on ymmärtänyt tämän paljon 
paremmin. Prosessisuunnitelmien laatiminen on pääsääntöisesti syyttäjän harteil-
la. Istunnon järjestelyt kokonaisuudessaan onnistuvat vain, jos oikein sitä yrite-
tään, vaikka lähtökohtaisesti asian pitäisi olla itsestään selvää. 

En ole koskaan ollut rikosasian suullisessa valmistelussa. Isoissa huumausaineri-
kosjutuissa sellaista ei ehdi järjestää, koska vastaajat yleensä vangittuina. Isoja ta-
lousrikosasioita en syytä. 

Tuomarit eivät pane missään valmisteluvaiheessa itseään kunnolla peliin; ilmei-
sesti pelkäävät näyttävänsä puolueellisilta, jos yrittävät saada kyselemällä puolus-
tukselta tolkkua esimerkiksi siitä, mistä syytteessä mainituista seikoista oikeastaan 
on aidosti riitaa ja mihin riitaisiin seikkoihin puolustuksen todistelu liittyy. Tämä 
varovaisuus johtaa siihen, että myös pääkäsittelystä tulee jäsentymätöntä mössöä, 
jossa puolustus määrää tahdin. Syyttäjiltä kyllä sitten uskalletaan vaatia todiste-
kansioita ja sitä ja tätä käsittelyn selvyyden nimissä. Oikeat käsittelyn selvyyttä 
edistävät asiat (sen selvittäminen, mistä on riitaa ja todistelun rajoittaminen vain 
siihen) ovatkin sitten tuomareille vaikeampi juttu. Pelkäävät puolustusta, Stras-
bourgia ja pimeää, tuomariressukat. 

Riita-asiat Prosessisuunnitelmaa ei laadita johdonmukaisesti kaikissa jutuissa. 
Suulliset valmistelut sujuvat käytännössä hyvin. Erityisen hyvin koen onnistumis-
ta jutun sopimisesta valmistelussa. Valmistelu on usein paras hetki sopia, paine 
tulevasta pääkäsittelystä mahdollisine muutoksenhakuineen antaa painetta sovul-
le.  

Prekluusiokiellon johdosta, varsinkin summaarisen kirjallisen valmistelun jälkeen, 
suullisessa valmistelussa on usein pakko vedota uusiin oikeustosiseikkoihin, joilla 
saattaa olla vaikutusta asian ratkaisemiseen, vaikka asiamies itse pitäisi tätä epäto-
dennäköisenä. 

Suullinen valmistelu on tosi hyödyllinen ja suorastaan välttämätön. 
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Osa kysymyksistä liittyy avustajien toimintaa, joihin tuomioistuin ei voi vaikuttaa. 
 
Siviilijuttujen suullisen valmisteluun olen pääasiallisesti tyytyväinen. Välillä tosin 
tuntuu, että yhteinen ymmärrys valmistelun yhteenvedon tarkoituksesta on haku-
sessa. Samoin yhteinen ymmärrys siitä, miten todistusteemat on yksilöitävä. 

Perheasioissa, lasten huoltoriidoissa valmistelu on keskustelevaa. 

Siviiliprosessissa suullisessa valmistelussa tuodaan melkein aina uutta todistelua ja 
uusia väitteitä, mikä johtuu siitä, ettei viimeiseen vastaukseen (oli se kumman 
puolen tahansa) kysytä enää vastausta vastapuolelta. Kyse on myös prosessitaktii-
kasta erityisesti jutuissa, joissa on pääkäsittely saman tien. 

Pahimmillaan siviilijutuissa tuomari ainoastaan kuulee, mitä parteilla on sanotta-
vaa, ja sopii pääkäsittelyn päivän. Pääkäsittely aloitetaan sitten niin, että kantajaa 
kehotetaan kertomaan mistä jutussa on kyse. 
 
Käräjätuomari kysyi siviilijutun valmisteluistunnossa vastapuolen asiamieheltä, 
vedotaanko jutussa vanhentumiseen. Vastaus tuli muutaman viikon kuluttua van-
hentumisväitteen muodossa. 
 
Käräjätuomari siviilijutussa, jossa oli ennestään yhdistetty viisi kannetta, kysyi 
vastapuolen asianajajalta, eikö tässä kannattaisi vielä nostaa vahvistuskanne. Se 
olisi hänen mielestään hyvä, koska hänkin saisi yhden lisämerkinnän tilastoihinsa. 
Vastaus tuli parinpäivän päästä vahvistuskanteen muodossa. 

Kysymys 18.3 vaihtelee suuresti käräjätuomareittain. Valitettavasti liian harvoin 
pj on huolellisesti perehtynyt kanteeseen ja vastineeseen 

Näkemykseni käräjäoikeuden perehtyneisyydestä asiaan ja olennaisen tunnistami-
sesta näkyy kohdan 16. palautteesta. Eli pidän sitä riittämättömänä. Lisäksi tuo-
marit yllättävän usein näyttävät suullisessa valmistelussa, että heidän sympatiansa 
ovat toisen osapuolen puolella. Tämä siitä huolimatta, että itse oikeuskysymystä 
on usein analysoitu kohtalaisen pintapuolisesti kirjallisessa valmistelussa, koska 
sitä ei ole ohjattu tarpeeksi. 

Käräjäoikeudessa ei kovin hyvin hallita prosessia, jossa riitaa on itse asiassa (lähes) 
puhtaasta oikeuskysymyksestä tai esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta. Asiat ikään 
kuin puoliväkisin nähdään näyttökysymyksinä ja todistelua vaativana, vaikka var-
sinaisista faktoista ei olisi todellisuudessa riitaa. 

Liian usein puheenjohtajalla on jo oma näkemys siitä, mikä asiassa on oikein, ei-
vätkä he kaikki osaa sitä piilottaa - ilmeisesti he eivät halua sitä piilottaa. Varsin-
kin asuntokauppa- ja rakennusriidoissa puheenjohtajat yrittävät esittää osaavansa 
tekniset asiat, joista heillä on olemassa jo vahva ennakkokäsitys. Tosin moni pu-
heenjohtaja uskaltaa myös tunnustaa, että hän ei tiedä, mitä milläkin tarkoitetaan 
ja pyytää sitä selvittämään - tämä pyyntö on sitä rohkeutta, mikä oikeasti osoittaa 
sitä halua ratkaista asia oikein. 

Kun olen riidellyt useasti ympäri Suomea rakentamisiin liittyvissä asioissa, niin 
täytyy rehellisesti tunnustaa, että parhaan palvelun saa muualla kuin Helsingissä. 
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Esimerkiksi Helsinkiä ja Keski-Suomen käräjäoikeutta ei voi edes verrata samalla 
mitta-asteikolla. Keski-Suomessa halutaan istua usein kolmen tuomarin kokoon-
panossa, asiaan halutaan perehtyä ja ymmärtää asian substanssi ja ratkaista asia 
mahdollisimman oikein. Helsinki on mielestäni pääkaupunkiseudun huonoin kä-
räjäoikeus - sitä voisi kutsua "ratkaisupakkolaitokseksi". Muissa pääkaupunkiseu-
dun oikeuksissa on asioihin pääsääntöisesti perehdytty paremmin. 

On tapahtunut käsittelyjä, joissa saadaan yhteenveto pari päivää aikaisemmin, 
josta jo näkyy, että puheenjohtajalla ei ole "hajuakaan" rakentamiseen liittyvissä 
asioissa. Rakentamisessa ei ole olemassa yhtä ainoa oikeaa vastausta/tapaa; esi-
merkiksi hyvä rakentamistapa koostuu useista eri lähteistä, kuten RIL, RYL, RT-
kortit, valmistajien ohjeet sekä tietenkin rakentamismääräyskokoelma sen määrä-
ys- että ohjeosioin. 

Sovinnon edistäminen ja tuomioistuinsovittelu 

20. Sovinnon edistäminen riita-asioissa 
Vastaajien määrä: 121 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
20.1 Käräjäoikeus ei ole liian aktiivinen 
sovinnon hakemisessa. 4 18 21 26 29 23 1,44 4,05 

20.2 Käräjäoikeudet informoivat riittä-
västi tuomioistuinsovittelun mahdolli-
suudesta. 

6 13 25 29 25 21 1,42 3,98 

20.3 Sovintokeskustelut käydään oike-
aan aikaan prosessin kuluessa. 2 9 22 40 32 12 1,15 4,09 

20.4 Sovintokeskusteluissa käytetyt 
menettelytavat ovat tarkoituksenmukai-
set ja asianmukaiset. 

2 13 26 38 24 13 1,22 3,93 

20.5 Erilliskeskustelut parttien kanssa 
ovat hyvä asia. 8 5 11 18 27 45 1,52 4,63 

 

21. Vapaa palaute sovinnon edistämisestä 
Vastaajien määrä: 22 

Kaikkinainen tuomioistuimen osallistuminen sovinnon aikaansaamiseen on toi-
vottavaa, jos asianosaiset eivät itse pysty asiaa sopimaan. 

Sinänsä suositeltavaa, mutta perusteena ei voi olla jutusta eroon pääseminen vaan 
todellisen sovintotilanteen mahdollisuuden ja tarpeellisuuden tunnistaminen. 

Joillekin puheenjohtajille oikeudenkäyntikuluilla uhkailu tarkoittaa sovinnon 
edistämistä. Objektiivista? 

Toiset asiat taas ovat sellaisia, ettei niitä juuri voi sopia. Vaikeaa on sopia esimer-
kiksi testamenttia, jolloin osittainen soveltaminen asianosaisten mielestä loukkaa 
vainajan tahtoa. 

Tämä kysyy kokemusta ja pelisilmää. Sovinnossa oleellisinta on löytää tärkeät asi-
at asianosaisen kannalta, ne mistä halutaan pitää kiinni. Toisaalta täytyy myös 
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tunnistaa seikat, joista voidaan luopua. Rakentamalla näistä palikoista, voi sopu 
löytyä. 
 
Kyllä käräjäoikeudet mukavasti suosivat sovinnollista ratkaisua. Tuomioistuinso-
vittelusta ei kyllä juurikaan ole levitelty tietoa, mielestäni. Oiva apu sovintoratkai-
suihin olisi se, että tuomioistuin antaa ymmärtää kantansa olevan se ja se, jos esi-
merkiksi näyttöä ei ole siitä ja siitä. Silloin tarpeettoman hyväuskoi-
nen/vääräuskoinen partti voisi viimein tajuta, että sovintoon olisi taivuttava. 
Usein on näet niin, että tietynlainen sovinto on ainoa järkevä lopputulos kum-
mankin partin kannalta mutta sovintoon ei päästä jääräpäisen päämiehen vuoksi. 

Tällä sektorilla on vielä paljon työsarkaa.  

Sovinnon edistäminen kuuluu tuomioistuimen tehtäviin. Aina sovinnon tarjoa-
minen vaihtoehdoksi ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Hyvän tuomarin 
tulisi erottaa, milloin sovinnosta on aidosti hyötyä ja milloin sovintoon "pakotta-
minen" loukkaa toisen osapuolen perusteltuja vaatimuksia. 

Hoidan vain asioita, joissa oikeuteen mennään vasta sen jälkeen, kun on eri syistä 
selvää, ettei asiassa ole edellytyksiä sovinnolla. Käräjäoikeudet tuntuvat luulevan, 
että kaikissa asioissa on aika vikaa sysissä ja sepissä ja että oikeuteen mennään 
turhankin takia. Todellisuudessa suuri osa hoitamistani asioista on sellaisia, joissa 
toinen osapuoli on (lähtökohtaisesti) selvästi oikeassa ja toinen väärässä, mutta eri 
syistä - taktisista tai vaikkapa maksuvelvollisuuden lykkäämiseksi - asia riitautuu. 
Tällöin ei juuri ole edellytyksiä sopia asiaa. Tällaista asetelmaa käräjäoikeus ei 
yleensä tunnista, vaan tyrkyttää väkisin sovintoa myös tilanteessa, jossa jommalla 
kummalla osapuolella ei ole siihen mitään asiallista syytä alistua. Toisinaan todel-
la halutaan ja tarvitaan "oikeutta" - jos asia olisi sovittavissa, se olisi sovittu jo 
kauan ennen päätymistä käräjille. Ei toki aina, mutta tällaisia tapauksia siis on, ja 
niiden suhteen ylenpalttinen sovinnon tyrkyttäminen ei ole asiallista. 

Isommissa asioissa sovinnon edistäminen tuomioistuimessa harvoin tuottaa he-
delmää. 

Käräjätuomareiden aktiivisuus sovinnon hakemisessa vaihtelee erittäin paljon. 
Asialla on suuri merkitys. Rohkeat käräjätuomarit tuovat selkeästi esille kum-
mankin osapuolen kannalta jutun riskit ja kertovat oikeudenkäyntikuluriskistä. 
Valitettavan paljon on käräjätuomareita, jotka kuittaavat asian erittäin lyhyesti, 
jolloin maallikot ovat oman asiamiehensä kertoman varassa. 

Kun osapuolet ovat valmistautuneet istuntoon (ja kulut tältä osin jo syntyneet) 
valmisteluistunto on muilta osin pääsääntöisesti (ml. perusteet ja mahdolliset to-
disteet) käytävä loppuun ennen sovintokeskusteluja. Näin osapuolet tietävät missä 
mennään, kun sovinnosta aletaan keskustelemaan. Mikäli näin ei tehdä, tuomio-
istuimeen meneminen ei tuo sovintokeskusteluun mitään uutta, eikä sovintoa 
synny. Järkevät asiamiehet ovat ennen istuntoa kartoittaneet sovintoon pääsemi-
sen mahdollisuudet muutenkin. Ellei mitään "uutta" tapahdu, sovinto ei synny is-
tunnossa, jos ei se ole ollut syntyäkseen ennen sitä. 

Päämies on tyytyväinen kun sovinto tehdään kesken prosessin mutta usein katuu 
sitä myöhemmin että ei antanut tuomioistuimen päättää asiasta, koskee riita-
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asioita. Kun asia saatetaan käräjäoikeuteen asti niin juttu on jo todella riitainen ja 
sovinnolla joudutaan luopumaan omista oikeuksista, mikä myöhemmin päämiestä 
kaduttaa. 

Sovintokeinot On yksittäisiä tuomareita, jolla on aidosti erilaisia ajatusmalleja ja sovintoesityk-
siä. Jos tällaisia olisi enemmän, lopputuloksetkin olisivat parempia. 

Pahimmillaan siviilijutuissa tuomari ainoastaan kuulee mitä parteilla on sanotta-
vaa ja sopii pääkäsittelyn päivän. Pääkäsittely aloitetaan sitten niin, että kantajaa 
kehotetaan kertomaan mistä jutussa on kyse. Pääkäsittelyssä todistelun jälkeen 
ennen loppupuheenvuoroja tuomari toteaa, että tämä on hänen mielestään sellai-
nen juttu, joka tulee sopia, ja pidetään sovintoneuvottelut. 

Käräjäoikeus ei todellakaan ole kovinkaan aktiivinen sovinnon hakemisessa. 
Yleensä se rajoittuu yhteenvedon loppuun kirjattuun ilmoitukseen että käräjäoi-
keus kehottaa osapuolia yrittämään sovintoa ja siihen että suullisen valmistelun 
alussa kysytään ovatko osapuolet keskustelleet sovinnosta. En ole kertaakaan tör-
männyt siihen, että käräjäoikeus missään vaiheessa valmistelua informoisi yhtään 
mitään tuomioistuinsovittelun mahdollisuudesta tai sen menettelystä.  

Sovinnon edistäminen vaihtelee erittäin paljon. Joskus sovinnosta keskustellaan 
monta tuntia ennen itse asian käsittelyä miltään osin, joskus sovinnon mahdolli-
suus ei tule puheeksi ollenkaan. 

Erilliskeskustelut lasta koskevissa prosesseissa ja perheasioissa yleensäkin olisivat 
välttämättömiä ennen varsinaisen sovittelun alkua, koska tunteet ja keskinäiset 
valtasuhteet määrittävät kykyä kommunikoida toisen läsnäollessa. 

Perheoikeudellisissa kysymyksissä Helsingin käräjäoikeus toimii erittäin hyvin so-
vinnon saavuttamiseksi. 

Huoltoriidoissa tuomarit yleensä pitävät pidemmän ja syvällisemmän puheenvuo-
ron sovinnon eduista suullisen valmistelun alussa. 

Kokemukseni mukaan on hyvä että erilliskeskustelut käydään ilman avustajien 
läsnäoloa. 

Tuomarin pitäisi aina yrittää sovintoa muutenkin kuin muodollisesti yhdellä ky-
symyksellä. Sovintoon ei kuitenkaan pidä painostaa. 

Painostaminen Joskus sovinnon edistäminen on aivan liiallista. Pakkosovinnot eivät ole hyvä asia. 

Joskus sovintoa yritetään ajaa lähes pakolla, ja syntyy käsitys, että tavoitteena on 
tuomioistuimen oman työn helpottaminen. 

On kuitenkin oikeusvarmuuden kannalta hyvin kyseenalaista jos ihmisiä etenkin 
voimakkaassa epätasapainotilanteessa painostetaan sovintoon. Minusta olisi tär-
keää, että oikeudenkäyntikuluissa palattaisiin käytäntöön, jossa varakkaitten oi-
keudenkäyntiin käyttämiä panostuksia soviteltaisiin. Tällöin nokittaminen kuluil-
la ei enää onnistuisi. 

Kannatan sitä, että kaikki jutut aina sovittaisiin. Näin ei kuitenkaan ole. Sen 
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vuoksi oikeuden käyminen ja sovintomenettelyt pitää olla selvästi erillään. Käräjä-
tuomarin tai joskus hovioikeudenkin taholta valmistelun kuluessa tapahtuva so-
vintoon painostaminen ei mielestäni ole hyväksyttävää ja heikentää ainakin omaa 
luottamustani jutun ratkaisijaan. Sen sijaan, että valmistelussa kysellään sopimi-
sen perään tyyliin "tämä on sellainen juttu joka pitäisi sopia", pitäisi panostaa sii-
hen, että partit saataisiin erilliseen vapaaehtoiseen sovitteluun. Usein tällaiseen on 
paremmat mahdollisuudet vasta suullisen valmistelun aikana tai jälkeen. 

22. Vapaa palaute tuomioistuinsovittelusta saaduista kokemuksista 
Vastaajien määrä: 22 

Erittäin asiantuntevia henkilöitä sovittelijoina. Sovinnon mahdollisuus on ollut 
käsillä ja siihen on pyritty sinnikkäästi. Tuomarit ovat kivan sovinnonhalukkaita. 

Pelkästään positiivisia. joskus sovittelijatuomari on suhtautunut liian arasti ja pas-
siivisesti siihen tavoitteeseen, että juttu sovitaan nyt, esimerkiksi jos toinen partti 
on tullut sovitteluun, mutta käyttäytyy ikään kuin ei olisi valmis sopimaan. 

Tuomioistuinsovittelu ei toimi lainkaan, tuomarit ovat tottuneet päättämään mi-
ten asia on, eivätkä kykene astumaan alas korkeuksistaan. Kyvyttömiä ottamaan 
ohjaavasti kantaa ja asettamaan mielipiteensä toisten arvosteltavaksi. Eivät kestä 
vastaväitteitä eivätkä osaa ohjaavaa tunneilmaisua ja tuntuvat olevan ihan tuu-
liajolla päämäärän määrittelyssä. Moni sovinto on sitten onnistunut ihan asian-
miesten avustuksella, kun tuomarista on päästy eroon. 

Sovintoehdotus, jossa riita laitetaan keskeltä halki, on hyvin epäoikeudenmukai-
nen silloin, kun toinen osapuoli on selvästi oikeassa. 

Kehittynyt ajan kuluessa, hyviä tuloksia saatu aikaan. Aikataulu on ehkä liian hi-
das, eli sovittelutapaamisten järjestäminen on ehkä vähän liian hidasta. 

Kokemusta kovin vähän, mutta johtaneet kaikki neljä sovintoon! On myös yksi 
syntynyt sovinto, jonka piti olla aivan mahdoton. 

Ei sovi tapauksiin, joissa sovintoa on asianmukaisesti yritetty jo ennalta.  
 
Tuomarit / sovittelijat eivät aina ymmärrä, että toinen partti saattaa käyttää lisä-
aikaa sopimattomaan tarkoitukseen, esimerkiksi asian viivyttämiseen. 

Joskus sovitteluehdotuksesta ei voi kieltäytyä aiheuttamatta vahinkoa asiakkaal-
leen.  

Käytetään harvoin ja sovittelijan kokemus ei välttämättä aina riittävää ja käsittely-
tapa muodollinen. Usein sovintoesitys on varsin perinteinen kirkko keskellä kylää. 

Kokemus oli hyvä. Asianosaiset kykenivät tekemään aidon sovinnon lasten ta-
paamista koskevassa melkein patologiseksi muodostuneessa riidassa.  

Mahdollisuutta tuodaan liian harvoin esiin.  

Käytetään sopivasti ja käytetyt menetelmät ovat oikeita ja tuomaritkin oikein va-
likoituneet. Aina ei vaan onnistu.  
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Ainoa kritiikin paikka on siinä, että jos sovittelu ei onnistu, jutut tuntuvat joskus 
hukkuvan ö-mappiin sen jälkeen. 

Tarpeeksi pitkä valmistelu ja ammattitaitoiset avustajat voivat hyvinkin tarkasti 
ennakoida jutun lopputuloksen jolloin keskustelu tuomarin kanssa vahvistaa luot-
tamuksen siihen että näkemys on oikea. 
 
Rikosasioiden sovittelusta huonoja kokemuksia sen vuoksi, että sopua ei noudate-
ta, ja se viivyttää olennaisesti jutun esille tuloa tuoreena. 

Aika usein lähtenyt syyttäjäaloitteisesti liikkeelle asiassa, jossa ei ole saatu sovitte-
lutoimistossa tulosta. Tällöin käräjäoikeus tarttunut mahdollisuuteen ja johtanut 
sovitteluprosessia hyvin. 
 
Perheoikeudellisissa asioissa melkein aina syntyy sopu, kun tuomari on riittävän 
jämäkkä. Näin siis silloin, kun parttien on ollut vaikea saada asiakkaitaan "ojen-
nukseen".  

Kokemukseni asiantuntija-avusteisesta sovittelukokeilusta huoltoriidoissa vuonna 
2012 on, että sosiaalityöntekijän panos oli ainakin osapuolten näkökulmasta aika 
olematon, mutta tuomarit ovat toimineet hyvin. Jos tuomarit tuntevat, että heillä 
on ollut apua asiantuntijasta, niin mikäs siinä. 

Tuomioistuinsovittelua ei mielestäni vieläkään käytetä riittävästi. Se kyllä johtuu 
myös meistä asiamiehistä. Tuomioistuinsovittelussa tuomarilla pitäisi huomatta-
vasti rohkeampi ote sovintojen ehdottamisessa kuin mitä se voi olla normaalissa 
riita-asian käsittelyssä. Muuten eri näiden kahden sinänsä erilaisen järjestelmän 
välillä jää kovin pieneksi, eikä menettelyssä saavuteta sen mahdollisia hyötyjä. 

Ainakin muun muassa Espoon käräjäoikeudessa tuomari oma-aloitteisesti esittää 
siirtymistä sovitteluun ja pyytää osapuolten "suostumusta" tähän. Se ei taida olla 
lain (esitöiden) lähtökohtien mukaista, kun aloitteen pitäisi tulla osapuolilta.  

Oman kokemuksen mukaan (1 siviilijuttu) tilanne ei juuri poikennut asiamiesten 
keskinäisestä sovintoneuvottelusta. Ts. tuomari ei tuonut lisäarvoa tilanteeseen. 
Käsitykseni mukaan jotain parannusta tähän on jo saatu - hyvä! 
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Todistelu ja pääkäsittely käräjäoikeudessa 

23. Todistelun kartoittaminen rikosasioissa 
Vastaajien määrä: 153 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
23.1 Käräjäoikeus huolehtii todistelun 
asianmukaisesta teemoittamisesta. 16 33 40 36 20 7 1,33 3,21 

23.2 Käräjäoikeus puuttuu asianmukai-
sesti siihen, jos todistajia nimetään liian 
paljon (samasta teemasta). 

20 32 34 43 17 5 1,33 3,13 

23.3 Käräjäoikeus ei salli todistelua 
riidattomista seikoista. 22 24 32 40 23 10 1,45 3,32 

23.4 Käräjäoikeus asettaa tarpeeksi 
selvät aikataulut todistelun ilmoittami-
selle (kirjalliset todisteet, henkilötodis-
telu). 

13 29 38 39 21 9 1,34 3,36 

23.5 Teknisten apuvälineiden kuten 
video- tai puhelinkuulemisen mahdolli-
suus tulee riittävässä laajuudessa selvite-
tyksi. 

11 20 34 40 37 10 1,34 3,67 

 

24. Todistelun kartoittaminen riita-asioissa 
Vastaajien määrä: 113 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
24.1 Käräjäoikeus huolehtii todistelun 
asianmukaisesta teemoittamisesta. 9 22 26 32 19 3 1,27 3,35 

24.2 Käräjäoikeus puuttuu asianmukai-
sesti siihen, jos todistajia nimetään liian 
paljon (samasta teemasta). 

10 31 22 28 18 4 1,34 3,22 

24.3 Käräjäoikeus ei salli todistelua 
riidattomista seikoista. 6 21 28 30 17 11 1,35 3,57 

24.4 Käräjäoikeus asettaa tarpeeksi 
selvät aikataulut todistelun ilmoittami-
selle (kirjalliset todisteet, henkilötodis-
telu). 

7 10 23 43 20 10 1,27 3,79 

24.5 Erillistä prekluusiouhkaista mää-
räaikaa todistelun ilmoittamiselle käy-
tetään riittävän usein. 

19 23 22 20 16 11 1,58 3,22 

24.6 Teknisten apuvälineiden kuten 
video- tai puhelinkuulemisen mahdolli-
suus tulee riittävässä laajuudessa selvite-
tyksi. 

5 22 19 33 16 15 1,41 3,71 

 

25. Vapaa palaute todistelun kartoittamisesta käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 50 

Pääkäsittelyssä sallitaan melkein mitä vain, valitettavasti. Prosessinjohto on täysin 
hukassa valitettavan usein. On nautinnollista hoitaa juttua oikeudessa, jossa on 
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tiukka prosessijohto ja tuomari seuraa koko ajan, mitä tapahtuu. Tällaisiakin oi-
keudenistuntoja on, onneksi, vaikkakin liian harvoin. 

Toimii riita-asioissa suht’koht hyvin, koska järjestetään valmisteluistunto. Koska 
rikosasioissa harvemmin järjestetään, keskustelua siitä ei paljoakaan ole. 

Todistelun rajaaminen Joskus prosessinjohtoa kaipaisi turhan todistelun eliminoimiseksi, toisaalta varo-
vaisuus tuomarilta saattaa tässä asiassa olla viisauttakin. 

Näissä kysymyksissä nyt painottuu ehkä vähän liikaa luulo siitä, että rikosasiat 
voisi laajalti kovinkaan sitovasti etukäteen valmistella. Kun vastaajilla ei ole pro-
sessissa mitään velvollisuutta pysyä kertomuksissaan tai ilmoittaa etukäteen sel-
keätä kantaa mihinkään, ei asioita voi valmistella tyydyttävästi. Siksipä sitä todis-
telua kyllä joudutaan ottamaan vähän tulevaisuuden arvailun perusteella vastaan 
sieltä ja täältä, riidattomistakin asioista. 

Käräjäoikeus ei pääasiassa rikosasioissa kiellä turhien todistajien kuulemista ju-
tuissa, erityisesti vastaajien todistelu sallitaan aivan liian laajana ja sallitaan kuu-
leminen sellaisistakin asioista, mistä ei edes ole kyse jutussa 

Käräjä- ja hovioikeudet ovat hyvin halukkaita rajaamaan syyttäjän todistelua (kir-
jallinen + henkilö), joko turhana (=aikataulullisista syistä) tai todistajien tavoitta-
mattomuudesta johtuen. Sen sijaan puolustuksen kaikki todisteet ja todistajat sal-
litaan lähes varauksetta.  

Rikosjutuissa ei ole syytä, että käräjäoikeus rajaa todistelua tiukasti. Kysymys on 
nimittäin keskeisesti myös siitä, että vastaaja saa kokea saaneensa oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin. Pari turhaa kirjallista todistetta tai yksi turha todistaja ei 
kaada aikatauluja, mutta saattaa olla tärkeää vastaajalle. Kysymys laajoissa rikos-
oikeudenkäynneissä on usein vastaajan elämästä, konkreettisesti. 

Näkisin, että syyttäjän tehtävä on toteuttaa rikosvastuuta ja, jos syyttäjä katsoo, 
että jostain todistajasta voidaan luopua vaarantamatta edellä mainitun vastuun to-
teutumista, niin syyttäjä kyennee tekemään ratkaisun ilman ulkopuolista painos-
tusta. Jos todistelua rajataan niin sitä tulee rajata tasapuolisesti kaikilta prosessin 
osapuolilta. Joillakin puheenjohtajilla on tapana sallia päällekkäinen todistelu vain 
toisen osapuolen osalta. 

Riidattomia seikkoja koskevassa todistelussa pitäisi turvautua enemmän maalais-
järkeen kuin oikeudenkäymiskaareen. Joskus se on hyvin tarpeellista, jotta riidat-
tomuus ei muutu hovioikeuteen mennessä riitaiseksi seikaksi. 

Näkemykseni mukaan joillakin puheenjohtajilla homma on hallussa, so. ei liikaa 
todistelua. Puheenjohtajan puolueellisuus tulee usein esille siinä vaiheessa, kun 
tarpeetonta todistelua hyväksytään. 

Vastaajille sallitaan syyttäjiä herkemmin turhaa todistelua. Vastaajan puolelle sal-
litaan aivan liiaksi turhien todistajien ja todisteiden esittämistä, kun syyttäjälle 
saatetaan esittää hyvinkin selkeästi rajoituksia tämän suhteen. Tässä kohden kärä-
jäoikeuden ja hovioikeuden aktiivista prosessinjohtoa tulisi terävöittää selvästi. 
Syyttäjä on usein jo haastehakemuksessa jäsennellyt todisteet teemoittain selkeäs-
ti, vastapuolelta tällaista on usein turha odottaa eikä sellaista vaadita oikeuden 
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puoleltakaan. 

Toisinaan käräjäoikeus voisi pontevammin sanoa, jos todistelu on selvästi ihan 
päätöntä. Tuntuu että turhaa todistelua sallitaan joskus käsittämättömän paljon. 
Toisaalta tuomioistuin ei välttämättä riittävän tarkkaan tiedä, millainen on todis-
tusteema, joten siksi kai turhaa todistelua välillä otetaan vastaan. 

Osa käräjätuomareista ei puutu todistajien nimeämiseen mitenkään. Saliin pääsee 
kuultavaksi henkilöitä, jotka eivät etukäteistietojenkaan valossa tiedä asiasta yh-
tään mitään ja on iso riski väärän valan antamiseen. Käräjäoikeus sallii rikosasi-
oissa rikoksesta epäillyn tuoda todistajia ja laajojakin todisteluja niin, että syyttäjä 
saa pahimmassa tapauksessa tiedon asiasta vasta käräjäoikeuden istunnossa tai 
viime tipassa. 

Kokemukseni mukaan käräjäoikeuden sallivat syyttäjille aivan liikaa "taustoitta-
vaa" todistelua.  

Tähän sektoriin liittyvät pahimmat puutteet prosessinjohdossa. Riitaisia seikkoja 
ei käytännössä juurikaan perata riidattomista ja siksi todistelu on pääsääntöisesti 
liian laajaa. 

Turhan paljon käräjäoikeudet pelkäävät puuttua perusteettomaan todisteluun. 
Ehkä pelätään, että juttu palautuu hovista tai päästään helpommalla. Mutta var-
sinkin, jos etukäteisvalmistelu kirjallisesti tai suullisesti on tehty tulisi asiaan 
puuttua tiukemmin joko rajaamalla koko todisteen taikka käydään vain rii-
danalainen osio. 

Käräjäoikeuden tulisikin ottaa keskustelun kohteeksi jo valmisteluvaiheessa sen, 
mikä todistelu on tarpeen. Tuntematta juttua ei pidä ryhtyä rajoittamaan syyttä-
jän todistelua, koska syyttäjä vastaa rikosasiassa syytteen toteennäyttämisestä. 

Jos riitaisia seikkoja ei ole yksilöity, jää myös teemoittelu yleensä yleiselle tasolle. 
Sinänsä koen että käräjäoikeuden ei tule rajoittaa todistajien määrää, koska kärä-
jäoikeus ei kuitenkaan etukäteen voi (ymmärrettävästi) sitoutua siihen, että kärä-
jäoikeuden mielestä "riittävällä" todistajien määrällä ko. asia katsottaisiin toteen 
näytetyksi. 

Teemoittelu Teemoitteluvaatimus vaihtelee varsin paljon puheenjohtajakohtaisesti - suurin osa 
huolehtii asiasta asianmukaisesti, mutta poikkeuksiakin on. 

Käräjäoikeus ei rikosasioissa kiinnitä huomiota teemoitteluun. Usein teemat saa 
arvata. Teemoittelu ei kuitenkaan saa olla pääasia, vaan se, että kukin tietää mistä 
aiheesta kukin todiste todistaa.  

Teemoittelu on täysin syyttäjän tekemää, käräjäoikeus ei juuri tunnu kiinnittävän 
huomiota teemoitteluun. Erityisesti puolustuksen teemoittelu jää usein puutteel-
liseksi tai sellaiseksi, että teemat eivät liity riidanalaisiin oikeustosiseikkoihin. 
"Varovaisuusperiaatteen" mukaan käräjäoikeus sallii melko kritiikittömästi lähes 
kaiken todistelun, jonka puolustus haluaa nimetä. Valitettavasti myös riidattomis-
ta seikoista otetaan vastaan todistelua. Tämä johtuu osittain siitä, että todistelun 
teemoittelulle ei anneta riittävää merkitystä. Syyttäjä teemoittelee todistelunsa 
varsin tarkasti liittäen todistelun riidanalaisiin oikeustosiseikkoihin, mutta puo-
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lustukselta ei vaadita samaa täsmällisyyttä vaan hyväksytään paljon laajemmat ja 
yleisemmät teemat. Erityisesti kuulemisvaiheessa prosessinjohdon olisi hyvä kiin-
nittää huomiota siihenkin, että todistajilta kysytään vain niistä teemoista, joista 
hänet on nimetty kuultavaksi.  

Rikosasiassa todistelu on useimmiten jopa laajimmissa talousrikoksissa pelkkä lu-
ettelo asiakirjoista ja henkilöistä ilman minkäänlaisia teemoja. Teemat, silloin 
kun niitä esitetään, ovat myös usein täysin avoimia (kaikki riitaiset asiat, tapah-
tumien kulku kokonaisuudessaan tms.). Teemaksi myös kelpaa väite, joka ei to-
disteesta ilmene. Kirjallisia todisteita ja lisätutkintoja tuodaan jopa loppulausun-
topäivänä eikä todistelua yleensä rajoiteta mitenkään. 

Todistelu on teemoitettu syyttäjän tekemässä haastehakemuksessa. Käräjäoikeus 
ei vaadi riittävästi vastaajilta heidän kirjallisten todisteidensa teemoittamista. 
Suurin ongelma on vastaajien omilla todistajille, joita ei yleensä ole edes kuultu 
esitutkinnassa, ja joiden osalta todistusteemaa ei vaadita etukäteen. Ylipäänsä vas-
taajien tarpeettomaan todisteluun ei uskalleta lainkaan puuttua, vastaajia ja hei-
dän asiamiehiään pelätään. 

Ajoittain todisteluun puututaan liikaakin rikosasioissa: esimerkiksi asianomistajan 
kuulemisessa on harvoin mahdollista kysyä vain yksittäisiä yksityiskohtia, kun ar-
vioitavaksi kuitenkin tulee koko asianomistajan kertomuksen uskottavuus ja se 
kuinka hyvin, yksityiskohtaisesti ja loogisesti asianomistaja kertoo tapahtumista. 
Näkemykseni myös on että varsinkin syyttäjiltä edellytetään teemoittelun huomi-
oonottamista enemmän mutta avustajat saavat kysyä laajemminkin. 

Rikosjutuissa syyttäjällä sallitaan lähes minkälaisia teemoja tahansa. Syyttäjiä suo-
sitaan tälläkin tavalla. 

Vaativissa IPR asioissa todistelun teemoittaminen ei saisi olla kovin suppeaa, eikä 
tuomioistuimen välttämättä tule puuttua lainkaan osapuolten ehdottamiin tee-
moihin. 

Kun teemoihin ei ole sidottu ja niitä ei edes kirjata tuomioon voi miettiä onko 
teemoittelun merkitys noussut liian suureksi. Suurin merkitys siinä lienee sen ar-
vioimiseksi onko todiste/todistaja tarpeeton. 

Tekniset apuvälineet Teknisten apuvälineiden käyttö on lisääntynyt ja on kohtuullisen hyvin käytössä. 

Nykypäivän istuntosalissa pitäisi olla automaattisesti valmius videoiden ym. esit-
tämiseen.  

Todisteen esittäminen (esimerkiksi DVD-tallenne) teknisen laitteen avulla on 
välillä tehty hankalaksi, kun on puheenjohtajia, joiden mukaan syyttäjän tehtävä-
nä on tuoda istuntosaliin kaikki tarvittavat tekniset laitteet, joita todisteen esittä-
minen vaatii. Tai vähintäänkin syyttäjän täytyy osata käyttää käräjäoikeuden lait-
teita. 

Olen itse yhteydessä käräjäoikeuteen, jos tarvitsen teknisiä apuvälineitä. Niiden 
saamisessa ei ole ollut ongelmaa. Ehkä joskus on sellaista asennetta käräjäsihtee-
reiden taholta, että "tämähän ei ainakaan minun toimenkuvaani kuulu", jos tarvit-
see esimerkiksi jatkojohtoa tms. 
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Puhelin- ja videotodistelu Puhelintodisteluun suhtaudutaan joskus liian kielteisesti, vaikka se on usein ainoa 
mahdollisuus, että todistajaa voidaan kuulla johtuen todistajien omista työ ynnä 
muista aikatauluista. Videokuulemisia ei käytetä juuri koskaan eikä niistä erikseen 
tiedustella. 

Videoyhteyksiä käräjäoikeus käyttää hyvin. 

Puhelin ja videokuulemisia tulisi rohkeammin käyttää ja toisaalta hovissa hyödyn-
tää käräjäoikeuden nauhoja jos olisi kyse uudesta puhelinkuulemisesta. 

Prekluusiouhka Prekluusiouhka on riittävä jo oikeudenkäymiskaaren mukaan, eikä niitä pidä rii-
ta-asioissa lisätä erillisillä puheenjohtajan asettamilla lisämääräajoilla. 

Erillinen prekluusiouhka todistelun ilmoittamisessa on hyvin kyseenalainen asi-
anosaisten oikeusturvan kannalta, koska se kannustaa pitämään oman todistelun 
mahdollisimman pitkään piilossa prosessitaktisista syistä ja mahdollisimman 
myöhäisessä vaiheessa nimeämään kaiken mahdollisen näytön yllätyksenä vasta-
puolelle. Parempi vaihtoehto olisi kannustaa esittämään todistelu mahdollisim-
man avoimesti alusta alkaen, mutta olla rankaisematta siitä, jos valmistelun aika-
na nousee esille aito tarve uuden todistelun esittämiseen. Uhkahan liittyy joka ta-
pauksessa valmistelun päättymiseen ja, jos kirjallinen valmistelu suoritettaisiin 
asianmukaisesti, ei todistelun nimeäminen suullisessa valmistelussa olisi ongelma. 

Prekluusiota ei perheasioissa ole. Sen sijaan joskus, hyvin harvoin on käytetty ku-
lusanktiota. 

Rikosasiat  Yllätyksiä tulee jatkuvasti vastaajien taholta. Vastaajan suosimisen periaate toimii 
sekä kirjallisten että henkilötodisteiden osalta erinomaisesti. Sekä hovi- että kärä-
jäoikeudessa, tosin hovioikeudessa jonkin verran fiksummin. 

Rikosjutuissa todistelun ilmoittamisaikataulu on puuttuvan prekluusion vuoksi 
toivomustyyppiä. Syyttäjä kiskoo salkustaan uusia kirjallisia todisteita vielä hovi-
oikeudessakin ja "tarkentaa" syytteitä uusilla syytekohdilla. 

Toisin kuin syyttäjien vastaajien ei yleensä tarvitse nimetä todisteitaan, todistajia 
eikä ilmoittaa teemoja. 

Jotkut tuomarit vaativat poliisin lisätutkinnan aivan pienissäkin jutuissa, jolloin 
tulee tarpeettomia pääkäsittelyn peruuttamisia. 

Kokonaisuudessaan tuomioistuinlaitos on jälkijunassa siinä, kuinka salissa käy-
dään oikeusdraamaa, miten juttu esitetään oikeussalissa. Tässä partit ovat tyyten 
eriarvoisessa asemassa. Syytetyillä ei ole mahdollisuutta saada lisätutkintoja kun 
taas syyttäjät saavat niitä koko ajan ja parhaassa tapauksessa salissa istuu poliisit 
(Espoossa) jotka oma-aloitteisesti tuovat uutta näyttöä. Tai siis Espoossa tutkin-
nanjohtaja saa istua pelkääville todistajille varatussa kopissa. Tämä ei ylläpidä ku-
vaa kaksiasianosaisuudesta eikä puolueettomuudesta. 

Käräjäoikeus on passiivinen todistelun suhteen - yleensä. Mutta mikä pahinta, 
joskus puheenjohtaja yrittää puuttua asiattomasti syyttäjän haastehakemuksessa 
ilmoittamaan todisteluun, esimerkiksi määräämällä hankkimaan jonkin toisenlai-
sen todisteen kuin syyttäjä on harkinnut esittävänsä. Keskustelua todisteen laa-
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dusta ja riittävyydestä en pane pahakseni, mutta ylimielinen "haluan sellaisen ja 
sellaisen todisteen" -asenne herättää epäilyn, että jotkut käräjätuomarit elävät 
edelleen sellaisen harhaluulon vallassa, että syyttäjä olisi oikeuden juoksupoika/-
tyttö tai käskyläinen ylipäänsä. 

Kokemukseni mukaan käräjäoikeus ei itse puutu osapuolien ilmoittamaan todis-
teluun, mutta yleensä ilmoittaa muiden osapuolien ennakkoon nimeämän todis-
telun syyttäjälle. Jos/kun syyttäjä ottaa kantaa todistelun tarpeellisuudesta etukä-
teen, puheenjohtajat ovat pyynnöstä tehneet prosessipäätöksen siitä, ketä hyväk-
sytään todistajiksi. Päätökset ovat pääsääntöisesti olleet perusteiltaan hyväksyttä-
viä. 

Todistelun kasaaminen ja teemoittaminen tuntuu olevan täysin syyttäjän tehtävä, 
kuten se nyt lähtökohtaisesti myös onkin. Laamanni tuntuu kovasti haluavan aina 
kaikki todisteet erikseen niputettuna, vaikka tämä vaatimus ei perustu lakiin. Rii-
ta kirjallisten todisteiden esittämistavasta on häpeäksi koko tuomarikunnalle. 

Lähtökohtaisesti on asianosaisten ja syyttäjän harkinnassa, mitä todistelua esite-
tään ja miten. Käräjäoikeuden tulisi puuttua pikemminkin siihen, ettei täysin tar-
peetonta todistelua esitetä, eikä varsinkaan laajassa mitassa enää siinä vaiheessa, 
kun pitkä pääkäsittely on päättymässä. Joillain asianajajilla on nykyään tapana 
juuri ennen loppulausuntoja toimittaa kirjallista todistelua, johon ei anneta riittä-
västi aikaa perehtyä ja kommentoida asianmukaisesti. 

Riita-asiat  Riita-asiassa teemat vaaditaan todisteluun, mutta niiden laajuutta ei juuri kont-
rolloida. 

Käräjäoikeuksien prosessinjohto todistelun suhteen on oleellisesti liian leväperäis-
tä. Kaikenlainen "todistajien" kuuleminen sallitaan laveasti myös tilanteessa, jossa 
todistelun ytimessä ei ole osoitettavissa mitään relevanttia oikeustosiseikkaa. Ku-
ten jo sanottu, käräjäoikeudet ikään kuin luonteenomaisesti lähtevät siitä, että 
kaikki siviiliasiatkin ovat näyttökysymyksistä riippuvia - vaikka riidan kohteena 
olisi todellisuudessa esimerkiksi tietyn sopimuksen tulkinta ja yleisten sopimusoi-
keudellisten periaatteiden soveltaminen. 

Siviilijutuissa vieläkin jotkut tuomarit ottavat vastaan kaiken tarjotun näytön. Sii-
tä syntyy kustannuksia ajanhukan vuoksi. 

Usein jatkettu valmistelu ja välitön pääkäsittely -tyyppisissä istunnoissa todistelua 
ei ole pyydetty ilmoittamaan etukäteen, jolloin vastapuolenkin todistelu voi tulla 
vasta istunnossa yllätyksenä, mikä riskeeraa koko pääkäsittelyn toteuttamisen. 
Todistelulle tulisi antaa etukäteinen määräaika, kuten myös vastatodistelun il-
moittamiselle. 

Osapuolten tulisi itse enemmän arvioida miten kauan todistelu vie. Jos osapuolet 
ovat aktiivisia, pitävät aikataulut aika hyvin.  

Kun käräjäoikeuksissa prosessia ei muutenkaan ohjata tarpeeksi valmistelusta al-
kaen niin on sinänsä hyvää, ettei todisteluakaan rajoiteta kovin paljon. Näin ei ai-
nakaan tapahdu suuria oikeudenmenetyksiä todisteiden rajoittamisen vuoksi. Eri 
asia on, että koko prosessi pitäisi käräjäoikeudessa ottaa haltuun ajoissa ja sitä tu-
lisi ohjata paremmin 
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26. Yleistä pääkäsittelystä käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 185 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
26.1 Asian oikeudellinen ja näytöllinen 
kysymyksenasettelu on riittävästi selvi-
tetty jo valmistelussa. 

9 23 45 61 34 6 1,18 3,6 

26.2 Menettely pääkäsittelyssä on riit-
tävän ennakoitavaa ja yhdenmukaista 
eri kokoonpanoissa. 

18 39 40 48 30 9 1,36 3,33 

26.3 Käräjäoikeus selostaa riittävän 
laajasti, mitä oikeudenkäynnissä tulee 
tapahtumaan. 

6 23 50 55 37 13 1,21 3,72 

26.4 Kolmen tuomarin kokoonpanoja 
käytetään tarkoituksenmukaisesti. 9 18 33 53 45 18 1,31 3,91 

26.5 Käräjäoikeus kohtelee eri asian-
osaisia puolueettomasti. 12 17 25 39 55 36 1,46 4,17 

26.6 Käräjäoikeus kohtelee asianosaisia, 
todistajia ja yleisöä asianmukaisesti. 5 13 20 41 73 32 1,25 4,41 

26.7 Ilman avustajaa / asiamiestä toi-
mivan asianosaisen oikeusturvasta huo-
lehditaan. 

4 4 21 51 70 27 1,09 4,47 

26.8 Käräjäoikeus on riittävästi pereh-
tynyt käsiteltävään asiaan. 4 17 36 60 54 14 1,16 4 

26.9 Prosessiväitteisiin otetaan kantaa 
oikea-aikaisesti ja riittävän ripeästi. 5 25 37 51 43 17 1,28 3,86 

26.10 Asiaesittelyyn on riittävästi aikaa. 4 15 20 45 70 28 1,23 4,35 
26.11 Asiaesittelyssä ja loppulausun-
noissa sallitaan Power Point -esitykset 
ja niiden luovuttaminen oikeudelle 
tulosteena. 

9 15 18 39 45 27 1,42 4,16 

26.12 Käräjäoikeus osoittaa ymmärtä-
vänsä syyttäjän työn luonteen. 5 15 31 40 42 17 1,28 4 

26.13 Käräjäoikeus osoittaa ymmärtä-
vänsä asianajajan työn luonteen. 3 23 43 50 39 13 1,20 3,81 

26.14 Loppulausunnoille on riittävästi 
aikaa. 4 15 22 44 72 23 1,22 4,3 

26.15 Oikeudenkäyntikuluvaatimukset 
käsitellään riittävän huolellisesti. Tar-
vittaessa varataan mahdollisuus lausua 
vaatimuksista kirjallisesti pääkäsittelyn 
jälkeen. 

6 29 37 41 51 17 1,33 3,85 
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27. Todistelun vastaanottaminen käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 180 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
27.1 Kirjalliset todisteet käydään läpi 
riittävällä tarkkuudella ja oikeassa vai-
heessa. 

4 18 26 57 63 12 1,16 4,07 

27.2 Käräjäoikeus ei jousta liian helpos-
ti kuulusteltavien kuulemisjärjestykses-
sä. 

8 20 34 52 53 11 1,25 3,87 

27.3 Käräjäoikeus ei ota vastaan henki-
lötodistelua pääkäsittelyn ulkopuolella 
liian laajasti. 

3 12 16 44 67 33 1,19 4,48 

27.4 Käräjäoikeus antaa kuultavan tai 
todistajan nimenneen asianosaisen 
aloittaa pääkuulustelun silloinkin, kun 
nimeäjä ei ole syyttäjä. 

5 12 20 41 51 31 1,30 4,34 

27.5 Käräjäoikeus ei ole liian ankara 
todistusteemoissa pysymisen suhteen. 3 5 10 35 85 40 1,05 4,76 

27.6 Todistajien kuuleminen erotetaan 
oikein pääkuulusteluun ja vastakuulus-
teluun. 

16 29 28 43 41 19 1,48 3,69 

27.7 Käräjäoikeus ei salli johdattelevia 
kysymyksiä todistajille pääkuulustelus-
sa. 

20 41 36 41 34 6 1,38 3,26 

27.8 Käräjäoikeus sallii johdatteleviakin 
kysymyksiä vastakuulustelussa. 7 9 18 48 71 21 1,21 4,32 

27.9 Rikosasioissa käräjäoikeus huoleh-
tii, että esitutkintakertomukseen vedo-
taan vain asianmukaisesti. 

5 17 35 30 46 17 1,32 3,97 

27.10 Käräjäoikeus esittää itse riittäväs-
ti kysymyksiä kuulusteltaville. 9 28 41 39 47 14 1,35 3,72 

27.11 Käräjäoikeus esittää omat kysy-
myksensä soveliaassa vaiheessa. 5 11 29 44 63 21 1,22 4,23 

27.12 Käräjäoikeus ei salli samasta asi-
asta kysyttävän liian montaa kertaa. 15 26 29 52 47 9 1,36 3,66 

 

28. Vapaa palaute pääkäsittelystä käräjäoikeudessa 
Vastaajien määrä: 49 

Käsittely pääkäsittelyssä ei ole aina johdonmukaista ja ennakoitavaa, vaan vaihte-
lee tuomarikohtaisesti. Lisäksi joidenkin tuomareiden tapana on vedota toiminta- 
tai ratkaisukäytännöissään käräjäoikeuden yleiseen toiminta- tai ratkaisukäytän-
töön, joka ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jollakin tuomarilla on tuomioissaan vii-
tattu jopa omiin lainvoimaa vailla oleviin ratkaisuihin ratkaisun pohjaksi (ko. rat-
kaisut ovat vielä hovissa muuttuneet). 

Eri tuomareilla on hyvin erilaiset tavat. Jotkut ovat onnistuneesti sisäistäneet kuu-
lusteluvaiheen prosessisäännöt, ja tarkoituksen, jotkut huolehtivat itse syyttäjän 
työstä. Eri persoonien kanssa ei jaksa tapella, jos joku on niin innokas, että tekee 
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sekä syyttäjän että tuomarin työn, olkoon vapaa niin tekemään. 

Tilanteet vaihtelevat puheenjohtajittain todella paljon; antamani negatiiviset arvi-
ot perustuvat muutaman tuomarin toimintaan. 

Käytännöt vaihtelevat asiaan puuttumisen, prosessinjohdon ja asiakkaitten sekä 
prosessiin osallistuvien kohtelussa tuomarin henkilöstä riippuen. Vain yksittäisiä 
"ongelmatuomareita" on, mutta tilanne on enimmäkseen erittäin hyvä. 

Eräässä tuomioistuimessa syyttäjät saattoivat tuoda lautamiehille paikallislehtien 
uutiset käsiteltävissä tapauksissa ennen käsittelyä. Uutiset oli tietysti kirjoitettu 
poliisin kannanotoista. 

Asianosaisten kohtelu Ainoastaan täysin neutraali suhtautuminen antaa asianosaisille kuvan puolueet-
tomasta oikeudenkäynnistä. 

Käräjäoikeus kohtelee avustajia joskus eri tavalla, jos avustaja ei ole tunnettu. 
Tunnetut avustajat saavat käyttäytyä vapaammin. Syyttäjät saavat hyvin paljon 
käytöksestään anteeksi. 

Vaihtelua on. Lähes kaikki tuomarit ovat asiallisia ja jopa ystävällisiä eri osapuolia 
kohtaan. Hyvin pienessä osassa on kuitenkin joskus ylimielisyyttä osapuolia koh-
taan. 

Tuomarista riippuen asiaosaisten kohtelu vaihtelee, erityisesti joidenkin tuoma-
reiden negatiiviset toiminnat kohdistuvat syyttäjiin. Syyttäjiltä on jopa estetty 
toimimasta virkansa vaativalla tavalla pääkäsittelyssä. 

Toisaalta toivon, että istunnoissa oltaisiin hieman virallisempia. Liiallinen tutta-
vallisuus vastaajia, asianomistajia ja todistajia kohtaan sekä syyttäjien ja avustajien 
puhuttelu etunimellä syö käräjäoikeuden arvovaltaa. Huonosti käyttäytyviä kärä-
jätuomareita ei enää käytännössä ole, mutta ehkä suhtautuminen käytöstapoihin 
on liian lempeää. Tämä vaikuttaa siihen, ettei huonoon käytökseen oikein puutu-
ta ja toisaalta puuttuu myös "työkalut" siihen. 

Joskus kyllä tuntuu, että oikeus suhtautuu liian tuttavallisesti vastaajiin, asian-
omistajiin ja todistajiin. Kyllä määrätty korrektius luo myös arvovaltaa. Voitaisiin 
miettiä tulisiko esimerkiksi valan tai vakuutuksen aikana kaikkien nousta ylös.  

Tuomareiden käyttäytyminen voisi joskus olla vähän "napakampaa" vastaajia koh-
taan, jotka selkeästi osoittaa sen, etteivät juuri tuomioistuinta ja sen kutsuja arvos-
ta. Välillä suorastaan puhelimessa maanitellaan, että voisiko vastaaja nyt miten-
kään yrittää ehtiä istuntoon. 

Tuomarit ovat menettäneet arvovaltaansa, kun istunnoissa ollaan huput silmillä, 
kukaan ei nouse seisomaan, puhutaan arkisesti, sinutellaan osapuolia ynnä muuta. 
Asiakkaat ovat menettäneet kunnioitustaan tuomioistuimeen, kun ei näitä muo-
dollisiakaan arvovallan osoittamisen keinoja enää käytetä. Todistajanvalan aikana 
ei enää tarvitse seistä, ja todistajat puhuvat mitä sattuu vaikka pitäisi puhua totta, 
osapuolista puhumattakaan. 

Vanhat "hyvät tavat" näkyvät toisissa käräjäoikeuksissa paremmin; hatun päästä 
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ottaminen, kun tullaan saliin, todistajan (ja mahdollisesti salissa olevien muiden-
kin) seisottaminen valan aikana yms. Niitä kaipaisi lisää tuomaan arvokkuutta ja 
kunnioitusta prosessia ja ylipäätään tuomioistuinta kohtaan. 

Tuomareitten käytöksessä on hyvin suuria eroja. Pääsääntöisesti käytös on ennus-
tettavaa, hillittyä ja asianmukaista. Mutta varjelkoon, jos tuomari on kiivas, kire-
än oloinen tai saivartelija ja ottaa avustajan silmätikukseen. Silloin tunnelma ki-
ristyy ja kenelläkään salissa ei ole kivaa. On törmätty tuomareihin, jotka istunnos-
sa ryhtyvät avustajia julkisesti sättimään, pompottelemaan, opettamaan jne. toisin 
sanoen lakaisevat avustajan ketoon ilmeisen huvinsa vuoksi. Arvatkaa onko mu-
kavaa olla avustaja, joka on vaan hoitanut juttua ja saa aivan syyttään lokaa tuo-
marin taholta. Ja tietenkään avustaja ei salissa voi käyttäytyä yhtä huonosti esiin-
tymiskiellon saamisen pelon vuoksi. Onneksi sellaisia tuomareita on hyvin hyvin 
vähän. 

Suurin osa tuomareista käyttäytyy kunnioitettavasti, vaan ikäviä ja räikeitä poik-
keuksia on. Kontrasti "parhaiden" ja "huonoimpien" välillä on huomattava. 

Prosessinjohdoissa on jonkin verran eroja, mutta huomaa, että ne nuoret tuoma-
rit, jotka ovat olleet hovioikeudessa, toimivat aika samalla tavalla ja korrektisti. 
 
Pakko kuitenkin sanoa, että erään tuomarin salikäytös on usean avustajan mieles-
tä ollut vuosikausia täysin ala-arvoista (vaikka asiaosaamista ei sinänsä kiistetä). 
Tiedossa on, ettei henkilön istuntoihin haluttaisi mennä vaan laitetaan pokkarit 
asialle ihan tuomarin henkilön vuoksi. Avustajat eivät joka kerta tee kantelua epä-
asianmukaisesta kohtelusta, koska ei haluta leimautua änkyröiksi.  

"Tuomarin pitää sävyisästi puhutella niitä, jotka tulevat Oikeuden eteen; muutoin 
luullaan, ettei hän tuomitse oikein, ja sellaisen luulon saapi se, jota pahoin puhu-
tellaan. Sillä tuomarin eteen ei tulla toruttavaksi tahi pahoin puhuteltavaksi, vaan 
oikeutta etsimään. Mutta jos niin on, että jompaakumpaa riitapuolta tarvitsee sa-
noilla nuhdella, niin se tehtäköön, kun asia on tutkittu ja tuomio julistettu, mutta 
ei ennen." 

Käsittely on asiallista ja asianmukaista nyt, mutta aiemmin on ollut pari tuomaria, 
jotka olivat kyvyttömiä kohtelemaan asianosaisia, todistajia ynnä muita asiallises-
ti. Samat pari tuomaria sotkivat kuulusteluja omilla nerokkailla väliintuloillaan, 
pauhasivat yksin esiintyville maallikoille näiden ymmärtämättömyydestä, selosti-
vat todistajille omia periaatteitaan, jotka maallikolle olivat selvästikin täysin hep-
reaa. Hetkenkin miettiminen johti hyökkäykseen, etenkin maallikkoja kohtaan. 
Välillä syyttäjää ja asianajajia kohtaan. Maallikoille näytti kokonaistilanne var-
maan erikoiselta, kun syyttäjänä täräytin tuomarille takaisin. Virkavelvollisuuksii-
ni ei kuulu sietää epäasiallisuuksia. Siis pääviesti oli, että tuomarien toiminta on 
asiallista ja asiantuntevaa, mutta yksittäiset oudot tyypit sotkevat kuvaa. Persoo-
nallinen saa olla, mutta luonnehäiriöinen hankaloittaa kaikkien työtä ja etenkin 
maallikoiden oikeuksiinsa pääsemistä. 

Tarkennuksena kohtaan 26.5; on huomattavia puheenjohtajakohtaisia eroja. 
Ajoittain on syyttäjä silmätikkuna ja joskus taas joutuu seuraamaan vierestä hyvin 
epäasiallista käytöstä avustajaa kohtaan. Se, että ollaan erimieltä asioista kuuluu 
tietysti saliin, mutta asiat voi esittää niin monella tavalla.  
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Menettely ja asianosaisten kohtelu vaihtelevat puheenjohtajasta riippuen voimak-
kaastikin. Puheenjohtaja voi olla persoonallinen ja tempperamenttinenkin, kun-
han kaikkia paikallaolijoita kohdellaan tasapuolisesti ja asiallisesti. Henkilöön 
kohdistuvissa rikoksissa on äärettömän tärkeää, että oikeus on perehtynyt senlaa-
tuisiin rikoksiin, ymmärtää oikeudelliset ongelmat ja oikeuskäytännön mutta en-
nen kaikkea kohtelee osapuolia, etenkin asianomistajia, siten että oikeudenkäynti 
ei lisää tarpeettomasti näiden kärsimyksiä. Uhrisensitiivinen lähestymistapa ei 
vaaranna oikeuden puolueettomuutta! 

Asianosaisten kohtelussa tulisi pääperiaatteeksi ilman muuta nostaa se, että uhri 
on prosessin "kuningas" ja häntä pitää kohdella koko prosessissa ilman minkään-
laista asennetta. Uhria (asianomistajaa) ei tule pakottaa tai painostaa sovintoon, 
häntä ei tule painostaa avustajan hankkimiseen, häneltä ei tule tingata loputto-
miin korvausvaatimusten perusteita vaikka ne poikkeaisivat oikeuskäytännöstä, 
hänelle tulee selostaa prosessin kulku, hänen asemaansa tulee aidosti ymmärtää 
jne. Mikäli asianomistaja ei näytä kykenevän riittävästi huolehtimaan eduistaan, 
tulee hänelle määrätä avustaja eikä prosessin tällaista viipymistä saa osoittaa asi-
anomistajan syyksi. 

Pääkäsittelyn menettelyn ennakoitavuus ja asianosaisten puolueeton ja asiallinen 
käsittely on pääsääntöisesti hyvää.  

Siinä miten asianosaisia kohdellaan on suuria puheenjohtajan persoonasta kum-
puavia eroja. Toisinaan on tullut vastaan tuomareita, jotka yksinkertaisesti ovat 
väärällä alalla - sosiaaliset taidot salissa ja sen ulkopuolella onnettomat. Onneksi 
omassa käräjäoikeudessa tällä hetkellä ei sitä ongelmaa. 

Erään tuomarin kanssa istuntosalissa syyttäjän työ on ajoittain mahdotonta, järje-
töntä kyykyttämistä. Puheenjohtaja tuo käsittelyn alusta asti esiin varsin selkeästi 
kantansa juttuun ja käsityksensä syyttäjän kyvystä/kykenemättömyydestä hoitaa 
asiaa. Lauseita keskeytetään ja syyttäjää tentataan mitä ihmeellisimmistä asioista. 
Kohtelu on sävyltään "alentavaa". Samanlaista kohtelua tuomari kohdistaa usein 
myös muihin asianosaisiin (lähinnä avustajiin). Valikoituminen kyykytyksen koh-
teeksi tapahtuu käsitykseni mukaan jollain lailla "pärstäkertoimen" perusteella. 
Ne syyttäjät, jotka kohteeksi joutuvat, kamppailevat ajoittain jaksamisensa rajoil-
la. Myös muutoksenhakutarve tämän tuomarin ratkaisemissa asioissa on suurem-
pi, koska päätökset usein ovat vallitsevan oikeuskäytännön vastaisia. Asiaa on yri-
tetty ottaa virastossa esiin, mutta tuntuu, että ongelmaan ei päästä mitään kautta 
kunnolla käsiksi. 

Yksittäisillä tuomareilla on aivan oma tyyli. Joskus hampaissa on syyttäjä ja joskus 
joku muu (avustaja tai asianomistaja). Välillä syyttäjä saa tehdä rauhassa työnsä, 
eli esittää syytteen ja todisteet kuten prosessi edellyttää. Välillä puheenjohtaja tuo 
jo käsittelyn alusta alkaen hyvinkin selvästi esiin sen, että syyte on jollain tavalla 
"huono" tai käy läpi, mitä virheitä haastehakemuksesta löytyy, ja hän tulee sen 
hylkäämään. Tämä ilmenee esimerkiksi niin että ennen kuin syyttäjä ehtii syytettä 
lukemaan, tulee kysymyksiä/kommentteja siitä että mitenköhän syyttäjä ajattelee 
syytteensä toteen näyttää. Tuomari käy läpi teonkuvauksen sana sanalta, hän ko-
rostaa ja kyselee vastaajalta: "onko todella käynyt näin mitä syyttäjä teonkuvauk-
sessa kuvailee vai kenties jotain muuta". Käytös on kokonaisuudessaan alistavaa, 
ja tuomarin ennakkokanta lopputuloksen suhteen tulee selväksi käsittelyn alku-
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metreillä. Usein todistelun huomaa olevan asiassa täysin tarpeetonta, koska tuo-
mari laittaa sanat kaikkien osallisten suuhun saadakseen asiassa haluamansa lop-
putuloksen. Usein onkin ollut todettava että kyseinen tuomari on vastaajan paras 
puolustus. Usein tuomari on "hyökännyt" ja vähätellyt jopa asianomistajan ker-
tomuksia asiassa. 

Puheenjohtaja saattaa kommentoida kriittisesti teonkuvausta niin, että kaikki 
kuulevat varmasti ja jos siihen yrittää vastata, niin hän yleensä keskeyttää vastaa-
misen ja kehottaa siirtymään eteenpäin asiassa. Syyttäjällä ei aina anneta oikeutta 
vastata tuomioistuimen kommentteihin.  

Syytteen hylkääminen kuuluu prosessiin, mutta epäasiallista on se, miten yksit-
täinen tuomari tuo sen esiin jo ennen pääkäsittelyn päättymistä.  

Yksittäinen tuomari pitää itseään selkeästi muita viisaampana eikä arvosta syyttä-
jää eikä välillä taas avustajaa ja käyttäytyy välillä jopa ivallisesti. Ja valitettavasti 
tuntuu, että mitä epävarmempi (tai kokematon) tuo henkilö on, sitä enemmän 
höykytystä tulee. 

Asianomistajat ovat välillä vähän kovilla, jos heillä ei ole avustajaa ja luulen, että 
joskus heistä tuntuu, että he olisivat siellä vastaajina. Erään tuomarin kärsivälli-
syys esimerkiksi vahingonkorvausvaatimusten ja niiden perusteiden selvittämises-
sä on välillä vähän lyhyt. Hän ei oikein osaa esittää kysymyksiä niin, että asian-
omistaja ymmärtäisi, ja kun hän ei saa selkeää vastausta, niin tilanne on valmis. 

Eräs tuomari on joskus istunnossa jopa sanonut, että syyttäjän ei ole soveliasta 
puheessaan käyttää "teonkuvaus"-sanaa, koska paikalle ollut pariskunta (vastaaja 
ja asianomistaja) eivät pahoinpitelyasian yhteydessä ymmärrä kunnolla suomea. 
Käräjäoikeus ei ollut tilannut tulkkia paikalle syyttäjän pyynnöstä huolimatta, 
koska tuomari oli päättänyt asian lopputuloksen (hylkytuomio) jo etukäteen. 
Syyttäjän ei siten ollut soveliasta puhua istunnossa suomen kieltä. 

Joitakin rikosjuttujen tuomareita on joskus kutsuttu selän takana apulaissyyttäjäk-
si. Kokemusperäisesti todettuna lempinimi on poikkeuksetta ollut ansaittu. Pa-
remmin pitäisi osata syytetyn perusoikeuksia ja muistaa syyttömyysolettama. 

Syyttäjän työn luonne Suurin osa tuomareista ymmärtää syyttäjän työt hyvin ja he ovat joustavia.  

Syyttäjän työn luonnetta ei todellakaan aina ymmärretä. Katson, että syyttäjän työ 
rikosvastuun toteuttajana on tuoda joskus myös epäselvät asiat ja näytöllisesti 
epävarmat asiat käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kun kuitenkin yksittäinen puheen-
johtaja antaa jo istunnon alussa ymmärtää, ettei tule tuomitsemaan, luo tämä ti-
lanne epätasa-arvoisen tilanteen syyttäjän tehtävän hoitamiselle. On myös tapa-
uksia, joissa puheenjohtaja suoranaisesti neuvoo muun muassa osapuolia olemaan 
kertomatta mitään, koska syyttäjällä ei ole muuta näyttöä. Tällöin jää totuus (pro-
sessuaalinen) selvittämättä. Oikeusturva ja rikosvastuun toteutuminen on siis hy-
vin paljon kiinni kuka sattuu olemaan puheenjohtaja. 

Syyttäjä on virkamies tuomareiden lailla, joka tekee työtään sillä taidolla ja ym-
märryksellä, mikä hänellä on. Lisäkeljuilua ei tarvita käräjäoikeuden taholta, jos 
asiat eivät mene käräjäoikeuden toivomalla tavalla. Harvemmin syyttäjäkään tai 
muut asianosaiset alkavat arvostella puheenjohtajaa väärästä käsittelyjärjestyksestä 
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tai huonosti tehdystä yhteenvedosta tai ylipäänsä mistään muustakaan, mitä itse 
tekisivät toisin. 

Valitettavasti viime aikoina on alkanut näkyä se, että käräjätuomareilla laajem-
minkin on ongelmia ymmärtää syyttäjän työn luonnetta. Syyttäjälle kiukutellaan 
melko avoimesti, jos esimerkiksi joltain osin näyttö ei ole yksiselitteistä ja jostain 
puuttuu näyttöä, joka olisi ehkä ollut hankittavissa. Kaiken kaikkiaan oma vaiku-
telmani on valitettavasti se, että käräjäoikeuksissa ammatillinen syyttäjän työn ar-
vostus on pudonnut viime vuosina dramaattisesti. Syyttäjän työtehtävät ja vastuut 
ovat kasvaneet prosessissa valtavasti ja virheitäkin tulee. Vastapainona ei ole tullut 
lisää ymmärrystä ja prosessuaalista yhteistoimintaa, vaan enemmänkin yliolkaista 
suhtautumista. Tämä näkyy käytännön tasolla jo siinä, että kaikki käräjätuomarit 
eivät edes tervehdi syyttäjiä.  

Erään tuomarin suhtautuminen syyttäjän työhön on välillä hyvin ylenkatsovaa ja 
tämä näkyy nimenomaan prosessin johtamisessa. 

Valitettavasti tuntuu, että syyttäjien aliarvostus on levinnyt. 

Eräs käräjätuomari on täysin kykenemätön tarjoamaan osallisille oikeudenmukai-
sen oikeudenkäynnin ja ko. tuomari torppaa hänen kantaansa olevat vastakkaiset 
kannat. Myös hänen laintulkintaratkaisunsa ovat kestämättömiä ja istunnot pelk-
kää kyykyttämistä. Lukuisat valitukset lisäävät myös reilusti syyttäjien työtaakkaa. 

Erään käräjätuomarin kanssa päivä saattaa alkaa usealla syyttäjälle osoitetulla ky-
symyksellä koskien kaikkea mahdollista, mikä syytteessä on hänen mielestään 
väärin alkaen aina tekoajoista, joita olisi voinut esimerkiksi asiaesittelyssä tar-
kemmin perustella. Päivä on yhtä tuskaa, koska missään vaiheessa ei tiedä, mitä 
hän seuraavaksi keksii. Hän saattaa kieltää kuultavan esitutkintakertomukseen ve-
toamisen kokonaan täysin perusteetta. Toisena hetkenä hän saattaa piikitellä 
avustajia. Väitän olevani hyvä syyttäjä, mutta tämän tuomarin kanssa istuessa saa 
käsityksen, että ammattitaito on täysin nolla. Jatkuva piikittely ja naljailu vie vii-
meisetkin halut tehdä töitä. 

Pääasiassa tuomarityöskentely on hyvää, joustavaa ja asianmukaista. Yksittäisten 
tuomareiden ylilyönnit kuitenkin vaikuttavat työilmapiiriin, missä yleisesti ottaen 
on tänä päivänä paljon parannettavaa. Yhteistyön henki Helsingin käräjäoikeu-
dessa ja syyttäjänvirastossa, joka oli hyvä vielä 90-lopulla, on kadonnut. Nokitel-
laan turhista asioista ja valtataistelu siitä, kuka tekee mitä, aiheuttaa ristiriitoja, 
jotka heijastuvat käräjäsaleihin. 

Avustajan työn luonne Minusta puheenjohtajan tehtävä on kunnioittaa myös asianajajia ja antaa heidän 
tehdä työnsä ja arvioida sitten puolueettomasti, mitä on tullut näytetyksi ja mitä 
ei ja tehdä sitten rohkea tuomio sen perusteella. 

Siviilijutuissa on tuomareiden suhtautuminen asianajajiin selkeästi positiivisempi 
ja ymmärtäväisempi kuin rikosjutuissa. Ikään kuin rikosjutussa päämiehen oike-
uksien puolustaminen olisi hyökkäys tai ainakin haitanteko tuomioistuinta koh-
taan; varsinkin jos on kyse rikosprosessuaalisista kysymyksistä. 

Rikosjutuissa tuntuu olevan suhtautuminen vähän sellainen negatiivinen, että asi-
anajaja hankaloittaa käsittelyä, mikäli puolustus vetoaa rikosprosessioikeudellisiin 
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normeihin. Johtuneeko syyttäjää suosivasta asenteesta vai rikosprosessioikeuden 
osaamattomuudesta? 
 
Asianajajia saa näemmä edelleen simputtaa ja nokitella. Olin esimerkiksi käräjä-
oikeuden asettamassa määräajassa jättänyt kirjallisen vastauksen, jossa olin tuonut 
esiin eräitä seikkoja. Pääkäsittelyn alussa minulle oltiin sekä tuomarin että syyttä-
jän taholta vihaisia siitä, että miksi en ollut tuonut näitä seikkoja ajoissa esille. 
Molemmat olivat olleet lomalla siinä välissä eivätkä olleet lukeneet vastinetta. 
Lomista en tietenkään ollut tiennyt. 

Pääkäsittelyn kulku Helsingin käräjäoikeudessa on olemassa lukuisia eri rikosprosessityyppejä. Toiset 
muistuttavat paremmin ROL:ssa luotua järjestelmää, toisilla ei ole juuri yhtymä-
kohtia siihen. Kuitenkin kukin puheenjohtaja kuvittelee, että juuri hänen mallinsa 
on se oikea ja asiakas on vain tyhmä, jos ei heti ole kartalla sen suhteen, miten 
osastolla aina menetellään. 

Jokainen tuomari tuntuu noudattavan omia prosessisääntöjä ja niiden välillä on 
välillä eroa kuin yöllä ja päivällä. On tuomareita, joiden ennakkohaaste/res-
istunnossa ei melkein ehdi istua alas, kun tuomio on annettu, vaikka mitään ei ole 
ehtinyt edes vaatia. Toisille esitellään kirjalliset todisteet samalla tarkkuudella 
kuin suullisessa pääkäsittelyssä. 

Olisi ehkä hyvä, jos olisi yhtenäinen lyhyt malli mitä osallisille kerrotaan miten 
asia etenee huomioiden se onko henkilöillä avustajat tai ei. Nyt menettely vaihte-
lee liian paljon, kuten myös eri tuomareiden prosessitavat. Parannusta on kyllä 
tapahtunut vuosien mittaan. 

Riippuu täysin tuomarista, mitä päivältä voi olettaa. Tiettyjen tuomareiden kans-
sa on lähes mahdotonta istua. 

Eräällä tuomarilla tuntuu olevan vaikeuksia aloittaa istuntopäiviä. On todella tur-
hauttavaa odotella ja odotella, että milloin hän istunnot aloittaa. Jos hän määrää 
pidettäväksi tauon ja ilmoittaa, monelta jatketaan, niin siitäkin saattaa mennä vie-
lä 15 minuuttia ennen kuin homma jatkuu. Itsellä menee tunteja päivässä ihan 
hukkaan työaikaa odottelun takia. 

Pääasiassa oikeudenkäynnit sujuvat asianmukaisesti. Joidenkin puheenjohtajien 
vetämät istunnot ovat kuitenkin selvästi vastaajamyönteisiä, joidenkin harvojen 
jopa selvästi syyttäjävastaisia. 

Käräjäoikeutta ei voi arvioida yhtenä kokonaisuutena, koska yksittäisten tuomari-
en menettelytavat vaihtelevat huomattavasti. Pääosa tuomareista on ennustetta-
via, on asiallisesti yhteydessä partteihin, ei tee yllättäviä yksilöllisiä tulkintoja ja 
noudattaa prosessisäännöksiä lain sallimin tavoin joustavasti prosessia edistäen. 
Valitettavasti pari poikkeusta tähän löytyy, jollin prosesseissa tulee jatkuvia yllä-
tyksiä ja linja poikkeaa sekä laintulkinnoissa että prosessisäännösten tulkinnassa 
rajusti muista. Tämä aiheuttaa jatkuvasti ongelmatilanteita parteille ja muutok-
senhakutarvetta hovioikeuteen. 

Useimpien tuomarien kanssa asiat sujuu ja on myös yksittäisiä erittäin osaavia 
tuomareita, joilla on "maalaisjärkeä" ja tilannesilmää istuntojen järjestämiseen ja 
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jotka kuitenkin suhtautuvat kaikkiin asiallisesti ja ystävällisesti. 

Aikanaan raastuvanoikeuden aikana menettely oli huomattavasti tasalaatuisem-
paa, kun tuomarit näkivät toistensa prosessinjohtoa eikä kukaan päässyt samalla 
tavalla sooloilemaan kuin nykyisin. Hyvät työskentelymallit levisivät itsestään. 
Nyt tuomarit toimivat umpiossa vailla ulkoisia prosessinjohtovirikkeitä ja saatta-
vat pysytellä koko uransa tukevasti harhapoluilla. 

Eräs tuomari ei osaa joustaa mihinkään suuntaan. Kun hän on jotain päättänyt 
tehdä, niin sitten tehdään niin - siitä huolimatta, että hän kysyisi muiden mieli-
pidettä ja kaikki muut ovat toista mieltä. On välillä hyvin vaikea esittää todiste-
lua, kun kyse on juttukokonaisuudesta, jossa näytöt eri syytekohdissa menevät 
päällekkäin tai tukevat toisiaan, mutta hän kykenee ottamaan syytekohdan kerral-
laan.  

Eräs tuomari teki päätöksen eräässä asiassa, että kun erästä kanssavastaajaa ei saa-
tu noudettua kuultavaksi toisen henkilön rikosasiaan liittyen, vaikka tämän kuu-
leminen oli osa syyttäjän todistelua, niin hän vain päätti, että asia ratkaistaan sen 
näytön perusteella, jota asiassa siihen mennessä oli kertynyt! Kysyi vielä syyttäjäl-
tä, että mitä tämä oli tehnyt sen eteen, että henkilö saataisiin noudettua, vaikka 
käsittääkseni se on kyllä käräjäoikeuden tehtävä hoitaa ihmiset paikalle.  

Taukoja saisi olla aamupäivällä yksi ja iltapäivällä 1,5 tunnin välein. 

Joskus etenemisvauhti rikosasian pääkäsittelyssä on hurja. Välillä päivät myös ai-
kataulutetaan liian raskaiksi ja pitkiksi. Eräs tuomari istuu vaikka koko yön kärä-
jiä, vaikka varapäiviäkin on varattu. Hän myös kehtasi ehdottaa käsittelyn aloit-
tamista jopa klo 18. 

Prosessinjohto Istuntoihin valmistautumista hankaloittaa se, että eri puheenjohtajilla on täysin 
erilainen kanta jopa keskeisiin kysymyksiin ja erilainen tyyli vetää prosessia. Asi-
anosaisia ei aina kohdella asianmukaisesti. Erityisesti asianomistajiin kohdistuva 
puheenjohtajan tylyttäminen on ikävää. 

Puheenjohtajasta riippuen lyhyesti (puheenjohtajan vaatimuksesta) esitettyjen 
vaatimusten jälkeen otetaan nopeasti todistelu ja kohta ollaankin loppulausun-
noissa. Loppulausunnoista on tullut oikeudenkäynnin ydin. Mitään juridista kes-
kustelua ei käydä. Jos on käyty, se näkyy yleensä lopputuloksessa. Mikäli vasta-
puolella on Suomen ja Venäjän vanhimman asianajotoimiston asianajaja, käräjä-
oikeus sallii johdattelevat kysymykset todistajalle ja valmiiksi kirjoitetun loppu-
lausunnon lukemisen paperista 

Tiettyjen puheenjohtajien prosessinjohto on ylimielistä ja asianosaisten ammatti-
taitoa aliarvioivaa. Myös erityisesti asianomistajien ja todistajien kohtelussa tie-
tyillä puheenjohtajilla puuttuvat alkeellisetkin käytöstavat. 

Rikosjutuissa ei voi tietää onko tuomari lukenut esitutkintapöytäkirjat vai eikö 
ole. Tuntuvat niitä lukevan. 

Prosessinjohto pääkäsittelyssä vaihtelee erittäin paljon puheenjohtajakohtaisesti. 
Prosessinjohto ei ole ennakoitavaa. Suurin osa tuomareista hoitaa tehtävää neut-
raalisti ja asiallisesti, mutta eräs käräjätuomari on eräissä istunnoissa tuonut suo-
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raan esiin oman kantansa jutun näyttöön jo ennen kuin syyttäjä on edes lukenut 
syytettä. Sama puheenjohtaja puhuttaa välillä asianosaisia epäasiallisesti, syyttäji-
en ja avustajien lisäksi myös tuomioistuimessa olevia maallikoita, joiden ei voi 
olettaa tietävän tuomioistuinkäytäntöjä, jos niitä ei heille kerrota. 

Käräjäoikeuden eri tuomareiden toiminnassa on huomattavia eroja. Toiset ovat 
selkeästi valmistautuneet pääkäsittelyyn, toisilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä 
prosessissa tulee tapahtumaan. Jälkimmäisten kanssa prosessin eteneminen on hi-
dasta ja hankalaa. Aiheutuu tarpeettomia viivytyksiä ja käräjäpäivät pitenevät. 
Toisaalta joillain tuomareilla on tapa kääntää kaikki kivet moneen kertaan eli ker-
rataan samat asiat moneen kertaan. 

Käräjätuomarien väliset prosessinjohdolliset erot ovat huomattavan suuria. Toiset 
ovat aktiivisia, selostavat aina ensin prosessin kulun, puuttuvat kohtuullisen hyvin 
häiriötilanteisiin ja esimerkiksi tarpeettoman todistelun esittämiseen jne. Toisilla 
taas ongelma on se, että varsinaista prosessinjohtoa ei ole ja tuntuu, että syyttäjä 
on salissa järjestyksenpitäjä, asiallisuuden valvoja ja prosessin kuljettaja. Pääasial-
lisesti tuomarit käyttäytyvät tuomarin arvolle sopivasti. Poikkeuksena eräs tuoma-
ri, joka ei tervehdi syyttäjiä, esittää "ennakkokantojaan" jo ennen kuin syyttäjä on 
ehtinyt sanoa sanaakaan ja tekee usein kaikkia osapuolia kummeksuttavia omia 
tulkintojaan. Näitä asioita ovat myös monet avustajat käräjätauoilla ja prosessien 
välillä ihmetelleet. 

OK:n säännöksestä oikeuden mahdollisuudesta arvioida vahinko - totean, että 
tuo on vain mahdollisuus, jos säännöksen tietyt olosuhteet täyttyvät. Jos osapuoli 
ajaa juttua yhtenä "mössönä" eikä esitä virhekohdittain korvausmääriä, tämä ei 
oikeuta arvioimaan kohtuullista lopputulosta. 

Tänä päivänä ihan oikeasti oikeusvarmuus / ennakoitavuus on kadonnut ainakin 
asumiseen/rakentamiseen liittyvissä riita-asioissa, koska tuomiota näyttää ohjaa-
van paljon enemmän tuomarin halu tehdä oman näkemyksen mukainen kohtuul-
linen lopputulos kuin tehdä ratkaisu esitetyn näytön perusteella. Tämä ei ole oi-
kein; jos toinen osapuoli panostaa asiantuntijoihin ja asian selvittämiseen ja näyt-
töön ja toinen tulee "puolivillaisesti", niin puheenjohtaja usein korjaa / täydentää 
asiaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Totean, että tämä on kovaa tekstiä, mutta se 
kuvaa hyvin usein asiaa. Tällä tavalla toimimalla oikeus aliarvostaa asianajajan ja 
toisen osapuolen työtä - puheenjohtajan oma näkemys oikeasta/luullusta oikeasta 
ohjaa tuomiota. Vain silloin, kun kaksi esimerkiksi isoa rakennusliikettä riitelee 
keskenään, asiassa uskalletaan tehdä tuomio useimmiten näytön perusteella. 

Käytännön toteutuksissa on suuria eroja. Prosessinjohtotavat ovat lähentyneet 
toisiaan, joka on hyvä asia. Tuomarit käyttäytyvät keskimäärin sopivan muodolli-
sesti, mutta kuitenkin ymmärrettävästi, asiallisesti ja ystävällisesti. Paitsi että ai-
emmin oli pari tuomaria, joilta puuttui kyky ymmärrettävään, asialliseen ja ystä-
välliseen esiintymiseen.  
 
Tuomarien prosessinjohto pääkäsittelyssä on keskimäärin asianmukaista ja hyvä-
tasoista. Niinpä ne muutamat huonot erottuvat siten, että kaikki ovat hankaluuk-
sissa heidän kanssaan. Tällaisia kehnoja ei "omassa" käräjäoikeudessa onneksi ole 
tällä hetkellä yhtäkään. 
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Siis kaiken huonon taustalla on se, että erot käräjätuomareiden toiminnassa ovat 
valtavat. Jos mikä tahansa muu prosessin taho (syyttäjä, poliisi) toimisi niin sat-
tumanvaraisesti ja ennalta-arvaamattomasti ei koko ketjusta tulisi yhtään mitään. 
Jälleen kerran korostan: valtaosa tuomareista toimii hyvin. Surkeaa on, ettei tuo-
mioistuinlaitoksen sisällä ole mitään toimintoa, joka pyrkisi havaitsemaan nämä 
omaa oikeuttaan soveltavat tuomarit muiden joukosta. 
 
Esimerkkeinä voisin kertoa, että vain muutaman paikallisen tuomarin vuoksi esi-
tutkintaviranomainen hakee vangit ja muut pakkokeinot aina mieluummin vierei-
sistä käräjäoikeuksista ja ohjaa jutut sinne, jos forum-säännöt vain sen sallivat. 
Täällä meillä kun he saavat vain aivan turhaa kyykytystä osakseen ja sisällöllisesti 
ratkaisut poikkeavat täysin siitä, mitä ympäröivistä käräjäoikeuksista on odotetta-
vissa. Aika-ajoin tänne tulee uusia syyttäjiä muiden käräjäoikeuksien alueelta: on 
häkellyttävää havaita, että lähes 100 prosenttisesti he ovat ensimmäisen puoli 
vuotta aivan ihmeissään käräjäoikeuden toiminnasta liittyen kaikkeen mahdolli-
seen. Se kun poikkeaa täysin muun maan käytännöstä ja on heille aivan uutta. 
Ainakin jos osuvat syyttäjiksi niille "väärille" tuomareille. Ei ole ollut poikkeuk-
sellista, että syyttäjiä on käräjäpäivän päätteeksi itkenyt (siis oikeasti itkenyt) siitä, 
millaisen kohtelun kohteeksi ovat joutuneet. Jotkut väsyvät työtaakkaan ja hake-
vat muualle, kun täällä pitäisi valittaa lähes joka jutussa. Työmäärät on kuitenkin 
arvioitu sen mukaan, etteivät syyttäjät juuri valittele. 

Kirjalliset todisteet Kirjallisten todisteiden läpi käynti vaihtelee jonkin verran pääkäsittelyssä. Suurin 
ero on hovioikeusprosessin ja käräjäoikeusprosessin välillä. Hovioikeus harvoin 
pyytää niin tarkasti nimeämään niitä kohtia, joihin todisteesta vedotaan. Käräjä-
oikeuksissa samassa asiassa todistelu on saatettu käydä läpi hyvinkin tarkasti. 
Muilta osin pääkäsittelyn kulku on hyvin yhdenmukaista eri tuomareilla ja eri 
tuomioistuimissa. 

Kirjallisten todisteiden läpikäymisen aika jää usein syyttäjän aktiivisuuden varaan. 
Tulee joskus tunne että oikeutta niiden läpikäyminen ei niinkään kiinnosta.  

Todistajankuulustelu Kuulustelujärjestys ja kuulustelutapa vaihtelevat tuomareittain. Jotkut ovat hyvin 
tarkkoja pääkuulustelun ja vastakuulustelun erottamisesta ja toiset taas sallivat 
joustavamman kuulustelun tilanteen mukaan.  

Jotkut vanhemmat tuomarit elävät vielä 1990-luvun alkua eivätkä anna syyttäjän 
kysyä.  

Kun todistelu on nimetty ja esimerkiksi on vuorossa todistajan kuuleminen on 
huomattu se, että erityisesti syyttäjien ja käräjäoikeudessa tunnettujen avustajien 
sallitaan kysellä aivan turhia asioita vaikka kuinka laajasti. Auta armias, jos on 
tuomarille tuntematon avustaja niin kyllä huomautellaan tarpeettomista kysymyk-
sistä, vaikka kysymykset olisivat ihan aiheellisia esimerkiksi syytteen teonkuvauk-
seen selvästi liittyviä kysymyksiä. Mutta kun vanhempi syyttäjä kysyy niin tuo-
mioistuin sallii kysyttävän välillä lähes mitä sattuu. 

Osa käräjätuomareista antaa virheellisesti syyttäjän aloittaa aina henkilötodiste-
lun, ellei siihen erikseen puututa. Syyttäjän ei koskaan pitäisi joutua aloittamaan 
kysymyksiä pääkuulustelemalla vastaajaa. Sen sijaan syyttäjän tulisi päästä suoraan 
vastakuulustelemaan. Rikosjutuissa pääsääntö ainakin Helsingissä on, että syyttäjä 
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suorittaa vastaajan pääkuulustelun, vaikka tällä on asianajaja. Syyttäjän myös salli-
taan menevän esitutkintapöytäkirjakertomuksen lukemiseen pääkuulustelussa. 

Joskus tuntuu siltä, että tuomioistuin suhtautuu kielteisesti koko vastakuuluste-
luun; jos todistajalle esitetään johdattelevia kysymyksiä tavoitteellisesti, jotta kävi-
si ilmi pysyykö todistaja aiemmin lausumassaan vai syntyykö ristiriitaisuuksia, 
niin tämä tulkitaan helposti "epäasialliseksi". Jos taas (niin kuin tietyt asiamiehet) 
todistajalle esitetään täysin turhan päiten samat kysymykset kuin pääkuulustelussa 
(mutta asiallisesti), niin tuomioistuin sallii tämän jatkuvan loputtomiin, vaikka 
menettelyssä ei ole mitään järkeä. 

Sensitiivisyyskoulutus seksuaalirikosasioissa olisi hyvästä käräjäoikeuksissa. Olen 
joutunut tilanteeseen, jossa puolustus on käräjäoikeudessa murjonut raiskauksen 
uhrin loukkaavilla ja syyllistävillä kysymyksillä siihen kuntoon, että asianomistaja 
on kävellyt kivusta kaksinkerroin taittuneena ulos salista. Hovissa vastaavaa höy-
kytystä ei ole päässyt esiintymään, koska siihen on välittömästi puheenjohtajan 
toimesta puututtu. Käräjäoikeudessa ei tunnu kaikilla tuomareilla olevan käsitystä 
siitä, millaisia kysymyksiä ei tule sallia niiden totaalisen asiattomuuden vuoksi. 

Turhan usein puheenjohtaja puuttuu asiamiehen relevantteihin kysymyksiin vaik-
kapa, kun vastaajan avustajan ominaisuudessa vastakuulustelen syyttäjän todista-
jaa. Voi olla, että puheenjohtaja on kuullut vastauksen samaan kysymykseen jo 
syyttäjän pääkuulustelussa, mutta itse olen viemässä vastakuulusteluani toiseen 
suuntaan ja sama kysymys on siinä tarpeen. Toisin sanoen käräjäoikeus toisinaan 
rajoittaa vastakuulustelua liikaa. 

Suurin osa käräjätuomareista ei käytä riittävästi prosessinjohtoa ja rajoita päällek-
käisiä ja asiaan liittymättömiä kysymyksiä, minkä johdosta käsittelyt venyvät. 

Vastaajapuolelle todistajien kuulemisen yhteydessä jankkaamista samoista kysy-
myksistä sallitaan hieman liikaa. 

Pääkuulustelu/vastakuulustelu- erottelua ei pääsääntöisesti tunneta. Pää- ja vasta-
kuulustelun jaottelu vaihtelee aika paljon ja se tilanne milloin on mahdollista ve-
dota esitutkintakertomukseen. Se aiheuttaa liiallista "pelaamista" ja muotoihin 
menemistä itse asian selvittämisen kustannuksella. 

Helsingin käräjäoikeudessa ei pääsääntöisesti käytännössä noudateta ROL:lia 
pääkuulustelun ja vastakuulustelun suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuulustelu-
pöytäkirjaan mennään jo ensimmäisessä kuulustelussa. Tämä on itse asiassa asioi-
den joutuisan käsittelyn kannalta hyvä asia, koska juttuja on niin paljon. 

Kuulustelun aikana puuttuminen johdatteleviin ja epäasiallisiin kysymyksiin jää 
usein turhan passiiviseksi ja monesti vastapuoli on ensimmäinen, joka reagoi 
asiattomaan kysymykseen.  

Käräjäoikeuksien puheenjohtajille voisi opettaa, mikä on johdatteleva kysymys. 
Syyttäjät tekevät niitä omille todistajilleen pääkuulusteluissa jatkuvasti, eivätkä 
puheenjohtajat juuri koskaan puutu niihin; mahtavatko tunnistaa edes? 

Jotkut puheenjohtajat eivät johda prosessia ollenkaan. Rikoksesta epäiltyjen avus-
tajat antavat vastaajan todistajille valmiit vastaukset niin, että todistaja vastaa vain 
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kyllä tai ei. 

Todistusteemoista ei juurikaan välitetä. Todistajia kuultaessa ja todisteita läpi-
käytäessä valitettavan usein tulee tunne, että tuomioistuin on jo päätöksensä teh-
nyt ja että todisteita - puolin ja toisin - esitetään turhaan. Tämä on masentava 
tunne, kun valmistelu on yleensä ollut kohtalaisen jäsentymätön. 

Asianosaisen kertomusta tulisi rajoittaa vain poikkeuksellisesti. Ihmisen täytyy 
saada sanoa sanottavansa asiassa, olipa sillä tuomarin mielestä merkitystä tai ei. 
Muutoin ihminen kokee tuomioistuimen ulkopuoliseksi. 

Edelleen sallitaan liikaa riidattomista seikoista kuulemista, jos asiassa ei ole ollut 
valmistelua. Ehkä pelätään, että juttu palautuu hovioikeudesta ja mennään hel-
pommalla keinolla. 

Esitutkintakertomukset Jotkut syyttäjät lukevat edelleen esitutkintakertomusta. Nykyään siihen puututaan 
käräjäoikeuden taholta asianmukaisesti aiempaa useammin.  

Rikosjutuissa ainakin Helsingissä syyttäjä saa liian vapaasti lukea ja toistella esi-
tutkintakertomuksia, vaikka siihen ei olisi laillista perustetta. Esimerkiksi jonkun 
kertomus, joka vastaa sisällöltään esitutkintapöytäkirjassa olevaa kertomusta, lue-
taan kuulemisen yhteydessä myös esitutkintapöytäkirjasta. Sitten tämä esitutkin-
takertomus nimetään kirjalliseksi todisteeksi. Sitäkään ei tiedetä mikä kaikki on 
oikeudenkäynnissä esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa.  

Erityisesti syyttäjäpuoli saa lueskella esitutkintaa lähes mielensä mukaan vaikka ei 
edes väitettä, että kertomus olisi jotenkin muuttunut ("näinhän sinä täällä esitut-
kinnassakin toteat...").  

Käytännöt vaihtelevat sen suhteen, saako lähisuhteessa vastaajaan olevan asian-
omistajan esitutkintakertomukseen viitata, jos asianomistaja kieltäytyy tuomiois-
tuimessa kuulemisesta. Esitutkintakertomukseen vetoamisen salliminen on nyt 
täysin tuomarin omasta tulkinnasta kiinni tuoreen KKO:n tapauksen jälkeen. Osa 
käräjätuomareista soveltaa lähiomaisasianomistajaan OK 17:20 mukaista kieltäy-
tymisoikeutta eikä salli esitutkintakertomukseen/valokuviin vetoamista, mikäli 
asiaomainen kieltäytyy oikeudenkäynnissä kertomasta asiasta. Toivottavasti järke-
vä yhteinen linja löytyy pian. 

Jotkut käräjätuomarit kieltävät syyttäjää vetoamasta asianomistajan esitutkinnassa 
antamiin kertomuksiin, vaikka asianomistaja on käräjäoikeuden suullisessa istun-
nossa muuttanut kertomustaan tai ilmoittanut ettei asiasta mitään enää muista. 
Huolestuttavaa asiassa on se, ettei käydystä keskustelusta tehdä pöytäkirjamerkin-
töjä. 

Osa puheenjohtajista ajaa liiallisesti prosessissa lävitse näkemystään voidaanko 
asianomistajana olevaa puolisoa kuulla taikka hänen esitutkintakertomusta käyt-
tää. Puheenjohtajan lausumat siitä, että voitte kieltäytyä kertomasta ja sen suora-
nainen ehdottaminen ei ole korrektia ja anna kovin tasapuolista kuvaa.  

Eräällä tuomarilla on usein tapana "myydä" lähiasianomistajille istunnossa se, ett-
eivät he halua lausua asiassa mitään, jonka jälkeen tuomari ei anna myöskään sa-
nallakaan vedota KKO:n ratkaisusta 2001:71 huolimatta asianomistajan esitut-
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kintakertomukseen. Istunnossa on kielletty viittaamasta asianomistajan esitutkin-
takertomukseen, mikäli hän ei halua asiassa itse kertoa. Asianomistaja on aluksi 
valmisteltu siihen, ettei hänen ole pakko asiassa mitään sanoa ja kerrottu, että kun 
asianomistaja ei halua tulla asiassa kuulluksi, käräjäoikeuden kanta on se, ettei 
kuulustelukertomukseen saa vedota.  

Varsinkin, kun kielletään määrättyjen todistelukeinojen käyttäminen tulee siitä 
tehdä asianmukainen päätös ja kirjata se, jotta muutoksenhaku toimii asianmu-
kaisesti. Kirjaamatta jättämisiä tapahtuu liian usein ja käsittely ajetaan lävitse liian 
usein "pakolla". 

Käräjäoikeuden kysymykset 

Käräjäoikeuden kysymyksiä voisi lisätä. Kysymyksistä myös asiamies pystyy päät-
telemään, onko asia tullut ymmärretyksi tuomioistuimessa vai pitääkö prosessissa 
pyrkiä jotain asiaa vielä selventämään. 

Käräjätuomari turhan usein esittää omat kysymyksensä kesken partin kuulustelun. 
Tarkentavat kysymykset toki voidaan tehdä näin tai jos ei kuulla vastausta. Sen si-
jaan "omat" välillä malttamattomat kysymykset välissä usein hankaloittavat kuu-
lustelijan omaa kysymyksenasettelua. 

Käräjäoikeuden ei tule keskeyttää omaa kysymystään varten vastaajan avustajaa 
tämän kuulustellessa todistajaa, koska avustajan suorittaman kuulustelun rakenne 
ja logiikka häiriintyy. Vastaaja kokee tällöin, että käräjäoikeus ei salli syytettä vas-
taan puhuvan näytön esittämistä. Käräjäoikeuden omat kysymykset ovat sopivia 
hyvin varovaisesti, jotta kuva käräjäoikeuden puolueettomuudesta säilyy. 

Eräiden käräjätuomareiden prosessijohto lähestyy inkvisitorista menetelmää ak-
kusatorisuuden sijaan. Voimakas prosessijohto puheenjohtajan kysymysten joh-
dosta väkisinkin paljastaa prosessin aikana puheenjohtajan ennakkokannan. 

Toivon oikeuksien kohtelevan asianosaisia tasapuolisesti ilman vahvoja ennakko-
asenteita. Pahimmillaan se on näkynyt siten, että puheenjohtaja ryhtyy itse kyse-
lemään todistajalta asioita, joilla on selkeä tarkoitus (saada jutulle haluttu sisältö; 
tämä näkyy jo "kilometrin päähän" niin selkeästi, että asiakaskin sen jo huomaa). 

Loppulausunnot Erityisesti pitkien istuntopäivien jälkeen loppulausuntojen kestoa rajoitetaan lii-
kaa, noin 8 tunnin istunnon jälkeen pitäisi sallia vähintään 30 min loppulausunto. 
Mielestäni loppulausuntojen kestoa ei tulisi rajoittaa lainkaan. Puheenjohtajissa 
on eroja, jotkut puheenjohtajat ovat liian syyttäjämyönteisiä, jolloin syyttäjän kan-
ta on aina puheenjohtajalle vallitseva tämä koskee erityisesti notaareita puheen-
johtajina. 

Oikeudenkäyntikulut Avustajien laskuihin ei myöskään kiinnitetä riittävästi huomiota, vaan lähes poik-
keuksetta pienemmissä jutuissa maksetaan laskun mukaan, vaikka käsittelyssä oli-
si tullut ilmiselväksi, että avustaja ei ole lainkaan perehtynyt asiaan. Käsittääkseni 
laki antaisi näissä tapauksissa mahdollisuuden myös alentaa laskua. 

Laskuja leikataan ilman kunnollisia perusteluita ja jopa "vapaan laskutuksen" ju-
tuissa enemmän kuin vastapuoli on ehdottanut. Joskus tuntuu, että laskujen leik-
kaaminen on tuomareille tärkeämpää kuin itse juttu. 
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Mahdollisuutta lausua kirjallisesti en ole havainnut. 

Romeo ei toimi. Se ei ole kenenkään vika oikeustalossa. 

Häiriöihin puuttuminen Käräjäoikeus ei puutu todistajien/kuultavien painostamiseen ja peiteltyyn uhkai-
luun avustajien taholta. 

Prosessijohto on mielestäni "tasalaatuista" ja pääsääntöisesti sujuvaa ja hyvää. 
Häiriökäyttäytymiseen saisi puuttua tehokkaammin, nykyisin tapahtuu varsin 
harvoin ja salissa saa olla "miten vaan". Tuomioistuimen arvovaltakin nousisi, kun 
kuri olisi parempi. 

Tuomareiden välillä on todella suuria eroja häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa 
ja välillä sallitaan todella karkeaa kielenkäyttöä syyttäjääkin kohtaan. Suurin osa 
tuomareista ei puutu häiriökäyttäytymiseen millään tavalla. 

Käräjä- ja hovioikeudessa ei myöskään käytetä juuri lainkaan lain suomia mah-
dollisuuksia sakottaa yms. huonosti käyttäytyvää asianosaista, joka halventaa toi-
sia prosessinosallisia. 

Häiriökäyttäytymiseen puuttumisen osalta toivoisin tuomareilta yhteneviä toi-
mintatapoja ja toimintamallia. Tilanteet tulevat usein yllättäen, voivat kestää vain 
hetken mutta vaikuttaa pidempään, voivat olla suoranaisia uhkatilanteita tai vain 
epäasiallista käytöstä jne. Se voi olla esimerkiksi yleisön aiheuttamaa naureskelua, 
tarkoituksellista parttien hiljaista "painostamista" kuten tuijottamista tai elehti-
mistä ja esimerkiksi tarkoituksellisesti syyttäjän taakse asettumista (jos mahdollis-
ta), jolloin näkyy syyttäjien tietokoneen näyttö. Kaikkeen tähän reagointiin tulisi 
olla yhtenevät toimintatavat käräjäoikeudessa ja käräjätuomarin tulisi niistä salis-
saan päättää.  

Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen on melko usein lepsua. Monen tuomarin 
edessä vastaaja saa pelotella todistajaa ("vittu toi kusipää valehtelee" - suora laina-
us ilman pienintäkään prosessinjohdon puuttumista asiaan, vaikka todistaja ilmi-
selvästi pelkäsi vastaajaa), meuhkata syyttäjälle (kun puutuin em. asiaan tuomarin 
istuessa hiljaa), irvistellä asianomistajalle melko paljon. Toki jämerääkin häiri-
köinnin kitkemistä löytyy. 

Häiritsevään käytökseen puheenjohtajat puuttuvat äärimmäisen harvoin ja täl-
löinkin käytännössä asianajajan tai syyttäjän aloitteesta. 

Häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen pitäisi saada napakammat otteet suurim-
malle osalle tuomareita, koska istunnoissa esimerkiksi vastaajan annetaan puhua 
sellaisia asioita, että normaalissa elämässäkään ko. seikkoja ei saisi puhua esimer-
kiksi asianomistajasta, lisäksi sallitaan varsin ronski käyttäytyminen syyttäjään, 
syyttäjä saa käräjäoikeudessamme kuulla varsin kovaakin kieltä ennen kuin siihen 
puututaan, jos puututaan tai jos syyttäjä ei itse "kovistele" vastaajaa hiljaiseksi, 
avustajien annetaan myös kohdistaa asiattomia huomautuksia syyttäjiin. 

Prosessinjohdossa on suuria tuomarikohtaisia eroja erityisesti silloin, kun joku 
asianosaisista (yleensä vastaaja) käyttäytyy epäasianmukaisesti. Osa puheenjohta-
jista ei tee mitään, vaan niin sanotusti jäätyy, jolloin syyttäjä joutuu pitämään jär-
jestystä salissa. Näinhän sen ei pitäisi olla, vaan syyttäjän pitäisi pystyä hoitamaan 
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varsinaista työtään rauhassa. Puheenjohtaja ei saisi näissä tilanteissa olla pelkkä 
sivustakatsoja vaan hänen tulisi turvata työrauha istuntosalissa. Tämä on mieles-
täni suurin yksittäinen puute Helsingin muuten niin joustavassa ja jouhevassa kä-
räjäoikeudessa. 

Lainkäytön yhtenäisyys Eräällä tuomarilla on poikkeuksellinen tuomitsemiskynnystä muihin verrattuna, 
ja tuomitseminen on aina "joko kaikki tai ei mitään-tyyliä". Tuomarilla on oma 
linja myös rangaistusten suhteen, annetaan useampia ehdollisia, jos ei ole aikai-
semmin syyllistytty prikulleen samantyyppiseen rikokseen, ja selvä vankeusran-
gaistus annetaan sakkona. Kaikesta ei kuitenkaan ehdi/jaksa valittaa hovioikeu-
teen. 

Ei voi sanoa mitä "käräjäoikeus" tekee. Pääosa tuomareista hoitaa hommansa 
ihan mallikkaasti jutun laatu ja asia huomioiden niin, että asia ei paremmin voisi 
mennä. Ja taas on sitten joitain yksittäisiä tuomareita, jotka hoitavat asian ihan 
miten sattuu soveltaen omaa oikeuttaan. Ongelma ei ole se, että "käräjäoikeus" 
toimisi huonosti. Ongelma on ne yksittäiset tuomarit, jotka saavat sooloilla vuo-
desta toiseen ilman, että kukaan tai mikään taho heidän toimintaan puuttuisi. 

Kokoonpanosta riippuu aivan liian paljon niin käsittelyn kulku kuin ennakoitava 
lopputuloskin. 

Muuta Kolmen tuomarin kokoonpanoja käytetään liian harvoin. 

Kokemukseni on, että kolmen tuomarin kokoonpano ei oikeasti merkitse kolmen 
itsenäisen ratkaisijan kollegiota, vaan työnjako näyttää olevan aivan selvä. Valmis-
telun hoitanut tuomari päättää ja tekee työn, muut kaksi ovat mukana pelkän sta-
tistin ominaisuudessa. 

Rikosasiassa ilman avustajaa oleva on todella heikoilla, eikä avustajaa tuomariläh-
töisesti juuri koskaan lähdetä hankkimaan, sillä sehän viivyttäisi käsittelyä ja avus-
taja vain sotkisi asiaa. Olen ollut istunnossa, jossa kyse oli törkeästä ryöstöstä eikä 
avustajaa hankittu vailla sitä olevalle vaikka kaksikin kanssavastaajien avustajaa 
asiasta huomautti. Toivotaan, että uusi KKO:n käytäntö saa muutosta aikaan. 

Taannoin tuli eräs vastaaja yksinään vastaamaan syytteisiin, jotka eivät osittain ol-
leet omasta mielestänikään mitenkään selviä ja riidattomia näytöllisesti. Kun 
tuomari ei näyttänyt lainkaan siltä, että hän aikoo tiedustella kykyä puolustaa itse 
itseään, niin kysyin sitten vastaajalta itseltään, että mitä hän on asiasta mieltä. 
No, selvisi, että hän sitten halusi avustajan.  
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Käräjäoikeuden ratkaisun antaminen 

29. Ratkaisun antaminen rikosasioissa 
Vastaajien määrä: 154 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
29.1 Tuomion antaminen ei asian laatu 
huomioon ottaen viivy liian pitkään. 8 14 21 37 63 11 1,29 4,08 

29.2 Se, julistetaanko ratkaisu vai anne-
taanko se kansliassa, määräytyy tarkoi-
tuksenmukaisesti. 

7 11 18 39 54 25 1,32 4,28 

29.3 Päätös / tuomio on riittävästi pe-
rusteltu. 5 15 27 51 48 8 1,17 3,95 

29.4 Ratkaisussa ei ole seikkoja, joita ei 
ole keskustelutettu. 5 16 27 36 58 11 1,25 4,04 

29.5 Päätös / tuomio sisältää kannan-
oton kaikkiin väitteisiin. 9 21 30 42 45 6 1,28 3,73 

29.6 Henkilötodistelu kirjataan tuomi-
on perusteluihin riittävässä määrin 
(mahdollista muutoksenhakua ja jatko-
käsittelyluvan tarpeellisuuden arviointia 
silmälläpitäen). 

7 25 39 40 35 6 1,24 3,59 

29.7 Päätös / tuomio annetaan ilmoite-
tussa aikataulussa. 2 5 13 34 68 31 1,07 4,66 

29.8 Tuomion saa halutessaan sähköi-
sesti tai faxilla. 4 1 3 10 33 102 1,05 5,44 

29.9 Käräjäoikeus huolehtii hyvin siitä, 
että asianosaiset saavat tarvittaessa tie-
don ratkaisusta ennen kuin se tulee 
julkiseksi, jos asia on ollut julkisuudes-
sa. 

6 6 11 31 48 34 1,31 4,55 

30. Ratkaisun antaminen riita-asioissa 
Vastaajien määrä: 113 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
30.1 Tuomion antaminen ei asian laatu 
huomioon ottaen viivy liian pitkään. 8 23 18 27 28 9 1,43 3,63 

30.2 Se, julistetaanko ratkaisu vai anne-
taanko se kansliassa, määräytyy tarkoi-
tuksenmukaisesti. 

7 9 7 24 26 36 1,52 4,48 

30.3 Päätös / tuomio on riittävästi pe-
rusteltu. 5 15 23 28 33 9 1,31 3,85 

30.4 Ratkaisussa ei ole seikkoja, joita ei 
ole keskustelutettu. 4 10 30 22 36 9 1,26 3,93 

30.5 Päätös / tuomio sisältää kannan-
oton kaikkiin väitteisiin. 7 18 30 24 25 8 1,35 3,59 



 
 

 

84 

30.6 Henkilötodistelu kirjataan tuomi-
on perusteluihin riittävässä määrin 
(mahdollista muutoksenhakua ja jatko-
käsittelyluvan tarpeellisuuden arviointia 
silmälläpitäen). 

6 27 15 37 23 5 1,31 3,52 

30.7 Päätös / tuomio annetaan ilmoite-
tussa aikataulussa. 2 10 9 23 51 18 1,21 4,46 

30.8 Tuomion saa halutessaan sähköi-
sesti tai faxilla. 2 0 2 9 21 78 0,94 5,51 

30.9 Käräjäoikeus huolehtii hyvin siitä, 
että asianosaiset saavat tarvittaessa tie-
don ratkaisusta ennen kuin se tulee 
julkiseksi, jos asia on ollut julkisuudes-
sa. 

2 4 11 17 37 25 1,22 4,65 

 

31. Vapaa palaute käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta 
Vastaajien määrä: 34 

Tuomion antamisen suhteen Helsingin käräjäoikeus antaa erinomaista palvelua. 

Ikääntyneillä menettelyt eivät ole kaikilla selkiintyneet. Nuoremmat tuomarit 
hoitavat tämän osion erinomaisesti. 

Joskus ratkaisu on liian selvästi kirjoitettu etukäteen. Tuomari ahdistuu käsittelyn 
kuluessa, jos konsepti menee uusiksi odottamattomien oikeussalitapahtumien 
johdosta. 

Vaatimukset/vastaukset Erityisesti rikosasioissa jopa puolustuksen pääväitteet jätetään kokonaan kirjaa-
matta tai jos ne kirjataan vastaus -kohtaan, ei tuomiossa välttämättä oteta niihin 
kantaa lainkaan. Siviilipuolella asia on huomattavasti paremmalla tolalla. 

Kokeneet avustajat näkevät siitä, mitä tuomari kirjaa mikä on tuomari kanta. Va-
litettavasti useat tuomarit eivät edes kirjoita memoriaaliin niitä kannanottoja, jot-
ka ovat heidän kantaansa tukemattomia. Eräät jo kuolleet asianajajat saattoivat 
lopettaa pledeeramisen kun näkivät tuomari ottaneen kannan jutussa. 

Henkilötodistelun kirjaaminen 

Olisi suotavaa, että henkilötodistelua kirjoitettaisiin enemmän näkyviin tuomion 
perusteluihin. Joillakin tuomareilla näkyy se, että he ovat lukeneet esitutkinnan 
etukäteen ja tuomion perusteluihin saattaa tästä syystä eksyä perusteluita, jotka 
eivät ole tulleet esille pääkäsittelyn aikana vaan ovat olleenkin vain esitutkinnassa, 
johon ei ole pääkäsittelyssä vedottu. 

Henkilötodistelun sisältö kirjataan erittäin huonosti tuomioon. Pahimmillaan 
vain luetellaan keitä on kuultu ja perusteluissa todetaan että "A:n kertomuksen 
perusteella on näytetty..." Pätee molemmissa prosessilajeissa. 

Henkilötodistelun kirjaamisen kohdalla nimenomaan todistelun uskottavuuden 
arviointiin ja siitä tehtyjen johtopäätösten kirjaamiseen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. 
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Henkilötodistelu kirjataan aivan liian suppeasti. Nykyinen menettely on hyvin 
hankala muutoksenhakua silmällä pitäen. Ymmärrän resurssit ja kiireet, mutta se 
aiheuttaa paljon turhaa vaivaa hovioikeusvaiheessa. 

Joillakin puheenjohtajilla on tuomioissaan liian lyhyet perustelut; kertomukset on 
selostettu liian lyhyesti ja olennaisia seikkoja jää puuttumaan, mikä hankaloittaa 
valitusprosessia ja myös hovioikeuskäsittelyä huomattavasti. 

Tuomioissa on usein sama puute: näyttöä selostetaan sivutolkulla, ja varsinainen 
perustelu (miksi meitä ei uskottu vaan heitä?) tiivistetään yhteen lauseeseen. 
Poikkeuksiakin toki on. 

Useimmiten niitä todistajia, jotka todistaisivat toisenlaisen tuomion lopputulok-
sen puolesta ei ole kirjattu taikka huomioitu tuomiossa - näkyy taas tuomarin 
oma halu päättää asia haluamallaan tavalla - "hän kun kerran tietää" nämä asiat 
parhaiten, myös tekniikkapuolen. 

Perustelut Perusteluissa on edelleen paljon puutteita, mikä vaikeuttaa molempien osapuolien 
muutoksenhakua. Viime aikoina on toki tullut tuomioita, joissa perustelut, todis-
telun kirjaaminen ja johtopäätökset on suoritettu erittäin perusteellisesti. Erityi-
sesti todistelun riittävä kirjaaminen helpottaa merkittävästi valitusvaihetta ja vai-
kuttaa hovioikeuden pääkäsittelyn laajuuteen. Johtopäätösosioon eli todistelusta 
tehtävien päätelmien kirjaamiseen tulisi myös panostaa enemmän. 

Rikosasioissa ei yleensä kirjata tai muutenkaan mainita seikkoja jotka puhuisivat 
syytettä vastaan. 

Rikosjutun vastaajan avustajana on äärimmäisen harmillista, kun esittää käräjäoi-
keudessa mielestään täysin relevantin ja perustellun väitteen päämiehen vaatimus-
ten tueksi => käräjäoikeus joko a) ei kirjaa sitä tuomioon millään tavalla tai b) ei 
ainakaan ilmoita mitään perusteluja sille, miksi se on hylännyt väitteen. Ymmär-
rän, että väitteiden kirjaaminen ja niiden hylkäämisen perusteleminen on tuoma-
rille työlästä ja on työpaineessa on helpompi vetää mutkat suoriksi, mutta tuomi-
oiden laadukas perusteleminen on tuomarin työtä! 

On täysin käsittämätöntä, että osapuolen keskeiseksi kokema ja esiintuoma oi-
keudellinen kysymys sivuutetaan täysin ikään kuin sitä ei olisi koskaan ollut ole-
massakaan ja sitten tämä asia nousee uudelleen esiin ylemmässä asteessa. Näin 
tietysti vältetään ottamasta kantaa itse juridiseen ongelmaan ja säästyy omaa aja-
tustyötä ja oma osaamattomuus asian suhteen mahdollisesti paljastuisi. Tuomari-
kunnassa on liian vähän henkilöitä, jotka oikeasti kykenisivät hahmottamaan 
olennaisen. 

Monimutkaisissa jutuissa yksityiskohtainen kaikkiin väitteisiin erikseen kantaa 
ottaminen on käytännössä mahdotonta eikä se edes ole tarkoituksenmukaista. 
Päätasolla väitteet tai väitetyypit sen sijaan yleensä käsitellään ainakin siviiliasiois-
sa. 

Perustelut ovat vuosien kuluessa parantuneet paljon, mutta puutteita on edelleen 
jonkin verran siinä punninnassa, mikä on tehtyä ratkaisua vastaan puhuvaa ja var-
sinkin hankalissa asioissa kaikkiin väitteisiin kantaa ottamisessa. Joskus tuntuu, 
että mennään liikaa näytöllisten seikkojen taakse ja vältetään ottamasta juridiseen 
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seikkaan kantaa. 

Törmätty on myös tuomioihin, joissa on perusteluna seikkoja joista ei ole puhuttu 
missään prosessin vaiheessa, ei syytteiden teonkuvauksissa jne. Sellaisiin tuomioi-
hin on aika vaikea reagoida muutoksenhaussakaan, koska asianosaisen asemasta 
riippuu, onko asiankuulumaton perustelu hyvä tai huono. Tuntuu, että hovioike-
us ehkä ajattelee "kunhan vaan väittävät, ettei käräjäoikeuden perustelusta olisi 
käyty keskustelua". 

Päätöksissä jätetään säännönmukaisesti ottamatta kantaa joihinkin esitettyihin 
väitteisiin ja toisaalta - ei yhtä usein - päätöksen perusteluissa kerrotaan asioista ja 
perusteista, joita ei lainkaan ole käsittelyssä keskustelutettu. 

Silloin kun juttu on kiikunkaakun, olisi tuomiot perusteltava ihan oikeasti kun-
nolla. Välillä on lukenut tuomioita, joissa on selvästi hutiloitu ja tehty ehkä juma-
lattomalla kiireellä "jotain" eikä ole perusteltu sillä tavalla, että päämiehellekään 
saisi selitettyä syytä lopputulokseen. Joskus taas aika selvissä jutuissa perustellaan 
aivan tarpeettoman laajasti. 

Tuomioiden laatu riippuu tuomareista henkilöinä hyvin paljon. Toiset perustele-
vat kunnolla ja ottavat kantaa kaikkeen mahdolliseen sekä kirjaavat kertomukset 
täsmällisesti. Ja taas on muutama sellainen, jotka hoitavat perusteluosan lauseella 
tai parilla. Turha tästäkään on "käräjäoikeutta" yleisesti haukkua. Mutta kyllä oi-
keuslaitoksessa voisi olla joku taho, joka ihan oikein joskus katsoo onko tuomarin 
työ sen laatuista kuin edellytetään. Nykyisellään kukaan tai mikään ei valvo tuo-
marin työn ydinsisältöä eli tuomioiden oikeellisuutta ja miten ne on perusteltu. 
Kaikki "valvonta" kohdistuu tuloksellisuuteen ja helposti havaittaviin (harvinai-
siin) prosessivirheisiin (onko haastettu oikein tms.). 

Päätösten perustelut ovat muutamaa erittäin hyvää tuomaria lukuun ottamatta 
toisinaan lähes luokattomia. Esimerkiksi eräs tuomari hylkäsi isossa huumejutus-
sa syytteet kahden vastaajan osalta kokonaan noin 10 rivillä kirjaamatta kaikkea 
näyttöä tuomioon ja ottamatta mitään kantaa esitettyihin seikkoihin ja väitteisiin. 
Tällaisten tuomioiden kanssa on todella vaikea hakea muutosta, kun todistajien 
kertomukset jätetään kokonaan kirjaamatta tuomioon ja todetaan, ettei ole esitet-
ty näyttöä, vaikka seikka olisi ollut riidaton. 

Yleisesti ottaen tuomiot ovat asianmukaisesti perusteltuja. Eräällä tuomarilla on 
ollut ratkaisuja, joissa ei ole perusteltu esimerkiksi hylkäämistä millään muulla ta-
voin kuin että kertomukset ovat olleet ristiriitaiset eikä tuomiossa ole millään ta-
voin avattu sitä, miksi ja miltä osin kertomuksia ei ole pidetty luotettavina tai riit-
tävinä. 

Tuomioiden perustelut ovat laadultaan hyvin kirjavia. Osa tuomioista on hyvin 
laadukkaita, jotkut päinvastaista. Edelleenkin tulee tuomioita, jotka hämmästyt-
tävät eli ne on rakennettu seikalle, joka ei ollut selkeästi käsittelyn kohteena. Toi-
sinaan edelleenkin todistelua ei ole selostettu lainkaan tai vain hyvin minimaali-
sessa määrin ja vain tuomion perusteluiden tukemisen osalta. Ja edelleenkin tulee 
tuomioita, joista vasta selviää, ettei käräjätuomari ole ymmärtänyt, mitä vastaaja 
on tarkoittanut (esimerkiksi verojen laskentamalli). Käräjätuomarin olisi hyvä ky-
syä käsittelyn kuluessa avustajalta mitä tämä tarkoittaa, jos viesti jää epäselväksi. 



 
 

 

87 

Suullisesti julistetuissa tuomioissa ja myöhemmin kirjallisena saatavissa tuomiois-
sa on selviä ristiriitaisuuksia ja puutteita. 

Valitettavan usein tuomioiden perustelut kirjoitetaan "jälkeenpäin" eli ensin teh-
dään päätös (ja se tehdään usein ensivaikutelman pohjalta ja monesti aika heppoi-
sin oikeudellisin perustein) ja sen jälkeen muotoillaan perusteluja myötäilemään 
päätöstä. On erittäin harvinaista löytää aitoa punnintaa puolin ja toisin tai aitoa 
arviointia käsillä olevista oikeuskysymyksistä 

Aikataulu Tuomiot tulevat hyvin ilmoitetussa aikataulussa ja ne saa nykyään poikkeuksetta 
myös sähköisesti, mistä suuri kiitos. Asianosaisille sen sijaan ei aina ole tullut 
suuristakaan julkisuusjutuista ratkaisua edes pyydettäessä etukäteen. 

Asiamiehiä moititaan usein siitä, että he hakevat toistuvasti pidennystä asetettuun 
määräaikaan. Myös tuomioistuimen pitäisi pystyä noudattamaan laissa asetettua 
määräaikaa. Työt on suunniteltava siten, että tuomion kirjoittamiseen ja antami-
seen istunnon jälkeen jää riittävästi aikaa. 

Aikataulut pitävät hyvin ja samoin milloin annetaan kansliatuomio. 

Jos tuomio annetaan "saman tien", se tulee antaa hetken päästä. Muutoin asian-
osaisille pitäisi kertoa ajankohta, jota ennen sitä ei anneta, esimerkiksi 30 mi-
nuuttia tms. Näin osa tuomareista toimii, osa ei. 

Tuomioiden laatu on pääsääntöisesti erinomainen. Vain harvoin tuomiot ovat lii-
an pitkiä asian laatuun nähden. Tuomioiden antamisessa suurimmaksi ongelmak-
si näen tuomion antamisen viipymisen. Laissa on asetettu määräajat, joista tulisi 
poiketa vain jutun suuren koon vuoksi. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi käräjäoi-
keuksissa 14 päivän määräajan noudattaminen on nykyisin enää poikkeus. Jos 
tuomiota ei kirjoita tuossa määräajassa, ei asian ratkaisuun tarvittavat tiedot enää 
pysy muistissa. 

Kansliatuomiot Tuomiot pitäisi aina ottaa kansliaan, jos ilmoitetussa aikataulussa pysymisestä on 
vähänkään epäilyksiä. Kansliatuomioita käytetään edelleen liian vähän. Asian-
osaisten odotuttaminen ei pitäisi kuulua 2010 -luvun prosessiin. Mieluummin siis 
kansliatuomio, jonka voi käytännössä aina lähettää sähköisesti asianosaisille kuin 
tunnin (tai pidempi) odottelu käräjätiloissa. 

Syyttäjän näkökulmasta joskus voisi olla tarkoituksenmukaista antaa asiassa kans-
liatuomio aikataulullisista syistä. Jollain tuomareilla on tapana julistaa joka ikinen 
tuomio siitä huolimatta, että päivä venyy huomattavasti yli virka-ajan. Vaikka 
tuomarilla ei olisi muuta tekemistä, niin syyttäjällä (myös virkamies) saattaa olla 
akuutteja menoja esimerkiksi kello 19.00 keskiviikkoiltana. 

Julkisuutta paljon saavissa jutuissa tuomio tulisi useammin antaa esimerkiksi tun-
tia aiemmin asianosaisille kuin julkisuteen. Mallia tulisi ottaa hovioikeudesta ja 
ainakin edes keskustella asiasta. Nykytekniikka mahdollistaa reaaliaikaisen tie-
donvälittämisen, mikä tarkoittaa, että toimittajan ja avustajan saadessa samanai-
kaisesti tuomion kouraansa, tieto on jo julkisuudessa. 

Lapsen huoltoa yms. jutuissa olisi hyvä, jos tuomio useammin julistettaisiin asi-
anosaisille istunnossa. Tällä voisi olla pitkittyneitä muutoksenhakuja vähentävä 
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vaikutus. Paperista on helpompi olla erimieltä. 

Osa tuomareista ei kysy ollenkaan, sopiiko kansliatuomion ajankohta syyttäjälle. 
Puheenjohtaja ei huomioi sitä, että syyttäjän on ilmoitettava alle viikossa niille 
asianomistajille, joiden korvausvaatimuksia hän on ajanut, mikäli korvausvaati-
mus on hylätty osittain tai kokonaan. 

Jos syyttäjä on lomalla kansliatuomion antamisajankohtana, hän ei saa tietoa 
tuomiosta ja häneltä menee tyytymättömyyden ilmoitusmahdollisuus samoin kuin 
asianomistajankorvausten ilmoittamismahdollisuus. 

Olisi aiheellista että tuomari antaisi tuomion syytetyn läsnä ollessa. Oikeudessa 
tuomitaan ihmisiä eikä suoriteta virkatoimia kanslia on virkatoimia varten. 
 
Asiamiehen ei kuulu ottaa vastaan päämiehen tunnereaktiota vaikkapa viemällä 
päätöstä elinkautisesta vankilaan. 
 
Usein tulee sellainen olo että tuomioistuin ei uskalla seistä tuomionsa takana.  

Tuomioiden aikataulu pitää yleensä hyvin ja ne saa aina meilillä tai faksilla. 

Pääsääntöisesti tuomion antamisesta ilmoitetaan ennakkoon ja sen siirtymisestä 
samoin. 

Lainkäytön yhtenäisyys ja ennakoitavuus 

Muutoin mielestäni kaikki sujunut tuomioiden antamisen osalta ihan ok ja mal-
likkaasti, mutta erään tuomarin tuomiot poikkeavat tästä. Tuomiot ovat ennalta 
päätettyjä ja tuntuu, että kyseisellä käräjätuomarilla on tarve tarkoituksellisesti 
ratkaista juttuja "oman mielensä mukaisesti" ja viitata sitten myöhemmissä tuo-
mioissa omiin tuomioihin ennakkotapauksina. 

Kirjallisen menettelyjen jutuissa tuomiot ovat täysin ennakoimattomissa. Kun 
kirjallisessa menettelyssä on tarkoitus ratkaista selviä ja riidattomia asioita, niin 
on se melkoinen yllätys, kun sieltä tulee tunnustamisesta huolimatta hylkääviä 
ratkaisuja, joista pitää hakea muutosta. Vantaan käräjäoikeuden tuomioista joutuu 
yllättävän paljon valittamaan, mikä osaltaan työllistää syyttäjiä hirvittävästi, kun 
muutakin tekemistä olisi aivan riittävästi. 

Erään käräjätuomarin tuomioista täytyy todeta, että niiden lopputulos voi olla 
ihan mitä tahansa. Hän myös vetoaa omiin, jopa samana päivänä, antamiinsa 
tuomioihin ikään kuin vakiintuneena oikeuskäytäntönä, vaikka ne poikkeavat 
yleisestä linjasta. Kun syyttäjä sitten joskus joutuu tyytymään johonkin tuomioon 
jo ihan senkin takia, ettei muiden töiden takia ehdi valittamaan, niin sitten hän 
viittaa myöhemmissä ratkaisuissaan siihen, kun syyttäjä on eräässä toisessakin 
vastaavanlaisessa asiassa tyytynyt. Sen vuoksi hänen tuomioistaan on valitettava 
niin paljon, jottei vahingossakaan hänelle voi suoda em. mahdollisuutta vedota 
jonkin aiemmin tuomion lainvoimaisuuteen. 
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Yleistä käräjäoikeusmenettelystä 

32. Käytännön kysymyksiä 
Vastaajien määrä: 188 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
32.1 Julkisuusperiaate toteutuu käräjä-
oikeudessa hyvin. 3 4 8 30 86 53 1,04 4,91 

32.2 Salassapito toteutuu käräjäoikeu-
dessa hyvin. 3 5 15 33 80 44 1,10 4,74 

32.3 Salassapitopyyntöihin otetaan 
kantaa riittävän nopeasti. 3 5 12 36 78 41 1,08 4,74 

32.4 Asioista tiedotetaan medialle oi-
kein. 3 8 23 56 45 19 1,13 4,23 

32.5 Tarvittava tulkkaus toimii hyvin. 3 18 22 58 53 16 1,18 4,11 
32.6 Asiakirjoja käännätetään asian-
osaisen kielelle riittävässä määrin. 4 10 34 44 40 15 1,19 4,03 

32.7 Käräjätuomareiden välillä ei ole 
suuria eroja prosessinjohdossa. 69 56 23 20 13 5 1,38 2,28 

32.8 Tuomarit käyttäytyvät tuomarin 
arvolle sopivasti. 5 23 25 53 60 21 1,28 4,09 

32.9 Puheenjohtaja puuttuu häiriökäyt-
täytymiseen asianmukaisesti. 9 29 31 36 57 16 1,39 3,85 

32.10 Asianosaisille on tarjolla tuomio-
istuimessa riittävät tekniset apuvälineet 
(esimerkiksi dokumenttikamera, video-
tykki/televisio, mahdollisuus tallentei-
den esittämiseen). 

7 23 28 45 52 25 1,36 4,04 

32.11 Niin sanottuihin pelkääviin to-
distajiin suhtaudutaan asianmukaisesti 
ja heitä varten on hyvät toimintatavat. 

6 13 28 36 53 17 1,29 4,1 

 

33. Vapaa palaute käytännön kysymyksistä ja tuomioistuinten toimitiloista 
Vastaajien määrä: 39 

Käräjäoikeuden sihteerit ym. avustava henkilökunta toimivat erittäin ammattitai-
toisesti. 

Pääkäsittelyn järjestäminen on tuomioistuimen tehtävä. Järjestäen käräjäoikeus 
yrittää siirtää tätä vastuutaan asianosaisille, ensisijassa syyttäjälle. 

Laajoille riita-asioille on tällä hetkellä hyvin vaikea löytää istuntosaleja ja kolmen 
tuomarin kokoonpanoja. Asioiden pääkäsittelyn järjestäminen viivästyttää asian 
ratkaisua tarpeettomasti. 

Pelkäävät todistajat Pelkääviin todistajien tulisi suhtautua huomattavasti tarkemmin ja heidän turval-
lisuudesta tulisi huolehtia paremmin, pelkäävä todistaja joutuu pääsääntöisesti 
poistumaan siten, että he saattava joutua tekemisiin jollain tavalla jutun kanssa 
tekemisissä olevien henkilöiden kanssa, vain sermien käyttö salissa ei riita tur-
vaamaan pelkäävää todistajaa, turvasaleja pitäisi olla enemmän ja saleissa tulisi ol-
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la isommat huoneet lasin takana, jotta sinne voisi laittaa useampiakin vastaajia. 
Kun käräjäoikeus pääsääntöisesti haluaa nähdä todistajan/asianomistajan. toisaal-
ta voisi hankkia turvasaleja, joissa on sellaiset turvahuoneet, joihin käräjäoikeus 
näkisi, mutta ei vastaajat. 

Pelkääviin todistajiin suhtaudutaan asianmukaisesti, eri käräjäoikeuksissa käytän-
nöt ja mahdollisuudet suojata pelkääviä todistajia vaihtelevat. 

Pelkäävät todistajat istuvat Helsingin käräjäoikeudessa kopissa, josta heitä ei näe. 
Siis tuomioistuinkaan ei näe todistajaa, jolloin välittömyys kärsii. Pelättävä pitäisi 
panna koppiin, ei todistaja. 

Espoon käräjäoikeudessa pelkäävän todistajan kuulemisen järjestäminen on välillä 
ongelmallista, osa saleista ei sovellu hyvin rikosasioiden käsittelyyn. 
 
Tuusulan käräjäoikeudessa saleja vaihdetaan tarpeen mukaan joustavasti ja pel-
käävälle todistajalle on hyvät järjestelyt. Turvatarkastuksen puute voi joskus osoit-
tautua ongelmalliseksi. 

Pelkääviin todistajiin suhtaudutaan asianmukaisesti, mutta esimerkiksi Porvoossa 
istuntosalit eivät ole asianmukaiset tältä osin. Samoin kaikissa käräjäoikeuksissa 
odotussalit ja niiden valvonta ei ole oikein riittävällä tasolla, jotta siellä saa henki-
löt odottaa ilman kontaktia toiseen osapuoleen. 

Pelkääville asianomistajille ja todistajille ei ole riittävästi odotustiloja. Äänentois-
to pelkäävän todistajan koppiin toimii huonosti, ja sermit ovat jo lähtökohtaisesti 
huono käytäntö. Asianosaisten suojeleminen ja kuulemisjärjestelyt jäävät usein 
avustajan ja syyttäjän aktiivisuuden varaan, tosin pyyntöihin suhtaudutaan lähtö-
kohtaisesti myönteisesti. 

Todistajien pelkääminen on usein temppu jolla luodaan mielikuvaa oikeudelle. 
Samat pelkääjät ovat saattaneet jutella oven ulkopuolella tupakalla syytetyn vie-
ressä ja salissa he miltei pyörtyvät. 

Tulkkaus ja käännökset Tulkkien laaduissa on suuria eroja kielestä riippuen ja siitä saattaa jutun hoitami-
sen kannalta suuriakin ongelmia, jos tulkkaus tökkii ja homma viivästyy tästä 
syystä. Tulkkauksen puutteellisuus johtuu tulkkien vaihtelevasta tasosta ja tulkat-
tavien kielien määrän kasvamisesta. 

Tulkkauksen laatu vaihtelee suuresti. Tulkkien laadussa on aika usein toivomisen 
varaa (mutta pystyykö käräjäoikeus tähän juurikaan vaikuttamaan, jos tulkkikes-
kus lähettää). Tulkkien kohdalla joskus on ollut tilanteita, joissa pääkäsittelyä oli-
si pitänyt lykätä, koska tulkki on niin luokattoman huono. 

Tulkit löytyvät asianmukaisesti mutta kun on todettu tulkki huonoksi, ei häntä 
olisi pakko enää käyttää. 

Tulkkaus tulisi siirtää valtiolle ja tulkeilla tulisi olla tarkemmat kriteerit. Nyt voi 
olla, ettemme oikeasti tiedä mitähän tulkki ja tulkattava pitkän aikaa puhuvat. 
Tulkkauksessa pitäisi olla enemmän mahdollisuutta kuulokkeiden käyttöön ja sii-
hen ettei tulkki ole paikalla. Jos EU:lla on laajat tulkkauspalvelut niin mikset val-
tiolla. Tuskin se kalliimmaksi tulisi. Sama koskee kääntämistä. 



 
 

 

91 

Toimitilat ja tekniikka Usein on vaikea löytää istuntopäiviä kohtuullisen ajan päähän, ja syyksi sanotaan 
"ettei vapaita saleja ole". Ihmettelen tätä, koska Helsingin käräjäoikeudessa oman 
kokemukseni mukaan iltapäivisin lähes kaikki salit ovat tyhjinä. Voisiko salien 
käyttöä tehostaa, koska tavallistahan on, että juttuja sovitaan, jolloin salivaraus 
muuttuu tarpeettomasti (tai päivä lyhenee huomattavasti). Mallia voisi ottaa len-
toyhtiöiden niin sanotuista ylibuukkauskäytännöstä. Saattaa olla, että paikanpääl-
lä voisi joutua hieman odottelemaan, tai joskus sovittu päivä jouduttaisiin viime 
hetkellä muuttamaan, mutta samalla pääkäsittely voisi aikaistua kuukausilla, mikä 
olisi erinomainen asia, ja lyhentäisi koko prosessiin menevää aikaa huomattavasti.  

Syyttäjän pöytä on vankien kuljetusoven edessä siten, että vangit kulkevat alle 
metrin etäisyydeltä syyttäjän selän takaa, mikä on paitsi epämiellyttävää, myös 
turvallisuusriski. 

Syyttäjällä ei ole kaikissa saleissa mahdollisuutta tarvittaessa paeta mihinkään. 

Turvallisuuskysymykset tulisi ottaa huomioon. Kaikissa käräjäoikeuksissa pitäisi 
olla turvatarkastukset ja vartijat.  

Narisevat pöydät, huonot tuolit. Kun tällaisilla huonekaluilla istuu käräjiä yhden 
päivän, tuntee sen kehossaan. Tuntuu, että työtä aliarvostetaan, kun istuu rikki-
näisellä tuolilla koko päivän tai varoo nojaamasta pöytää, kun kansilevy on irti tai 
se muutan vain narisee niin kovasti, ettei siihen voi nojata. Mikrofonit ovat kau-
kana puhujasta, kun kuulustelee puhelintodistajaa, täytyy kurkottaa kaula pitkänä 
eteenpäin. Lyhyt kuulustelu vielä menee, mutta pitkässä kuulustelussa pistää vi-
haksi. 

Syyttäjälle ei ole varattu riittävästi pöytätilaa. 

Helsingissä on huonosti neuvottelutiloja asiakkaille (asianajajat ja päämiehet). 

Käräjäsaleissa tulisi olla valmiina kaikki välineistö, jota prosessin aikana tarvitaan; 
niin cd-soitin, dokumenttikamera, videotykki kuin valkokangas. Ei ole tarkoituk-
senmukaista, että syyttäjä tai muu asianosainen, joka esittää aineistoa havainnolli-
sesti, joutuisi varustamaan käräjäsalin omilla laitteillaan, kuten nyt Helsingissä on 
suuntaus. 

Käräjäoikeus tulisi olla paremmin varustettu erilaisilla teknisillä välineillä, jotta 
niitä ei istuntopäivänä etsitä toisesta salista, kun laitteita on liian vähän, esimer-
kiksi videotykki tulisi olla jokaisessa istuntosalissa ja mieluummin kiinteänä, jotta 
ei olisi suoraan syyttäjän edessä ja estäisi näkyvyyden esimerkiksi todistajaan.  

Puhelinkuuleminen on hankalaa koska äänentoisto on niin heikkoa, että osapuo-
let eivät tahdo kuulla toisiaan. 

Teknisten apuvälineiden toimittaminen käräjäoikeuden puolelta ei aina onnistu. 
Pahimmassa tapauksessa videotallenteita katsotaan pieneltä sihteerin ruudulta. 

Tarvittavat apuvälineet olen aina saanut istuntoon, joskin apuvälineiden taso al-
kaa olla vanhentunutta.  

Tekniset välineet ovat parantuneet, mutta nauhoituslaitteet nauhoittavat liian 
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usein huonosti.  

Dokumenttikamerat ja monitorit ovat taivaan lahja dokumentti-intensiivisissä ju-
tuissa. 

Toimitilojen osalta se huomautus, että syyttäjien tuolit tulisi olla asianmukaiset 
(säädettävät ja riittävän tukevat), koska oikeudenkäynnit ovat pitkittyneet ja istu-
mista on usein viikkojen ajan 8 tuntia päivässä. Samoin syyttäjän paikan sijoittelu 
tulisi olla sellainen salissa, ettei vastaaja missään olosuhteissa kulje syyttäjän selän 
takaa tai vierestä. 

Välillä tekniikkaa ei ole saatavilla, ja ainakin osaava käyttäjä on usein hukassa. 

Vantaan käräjäoikeudessa on usein oletettu että syyttäjät hoitavat tekniikan pai-
kalle. Näin ei pitäisi olla. Tilanne on kuitenkin parantunut viime aikoina. 

Käräjäoikeuden tulee huolehtia paikalle tarvittavat apuvälineet. 

Teknisiä apuvälineitä on, jos ne pyytää ajoissa ja jos ne eivät ole rikki. 

Juomavettä. Asianosaisten pöydillä pitäisi olla vettä, varsinkin jos tiedetään, että 
tulee pitkä käsittely. 

Julkisuus / tiedottaminen Julkisuusasioissa en ole kokenut ongelmia. Samoin tiedottaminen on viime aikoi-
na hoidettu hyvin.  

Käräjäoikeus ei juurikaan omasta aloitteesta tiedota.  

Julkisuusperiaatteen noudattaminen myötäilee liikaa syyttäjien tai poliisien kanto-
ja.  

On outoa että poliisit ja syyttäjätkin saavat muokata yleistä mielipidettä "tiedot-
tamalla" samaan aikaan kun avustajilla on ilmaisukielto. 

Keskeneräisistä asioista ja annetuista tuomioista tiedottamista voisi lisätä, anne-
tussa tiedottamisessa ei ole mitään vikaa, mutta sitä voisi olla enemmän. 
 
Tiedotteiden antaminen on yleistynyt ja se on hyvää toimintaa. Varsinkin salas-
sapidettävissä asioissa se helpottaa parttien tilannetta. Niin saadaan myös kaikille 
yhtäaikaa samanlainen viesti. 
 
Editiovaatimuksissa liikesalaisuuksia joudutaan paljastamaan kilpailijoille (jos 
ovat prosessissa asianosaisia) liian herkästi. Se että asiakirja julistetaan ulkopuoli-
silta salassa pidettäväksi, mutta velvoitetaan tuomaan prosessiin asianosaisille, on 
monasti turhan helppoa. Tässäkin tilanteessa aidot liikesalaisuudet monesti vuo-
tavat tahoille (prosessin asianosaisille), joille ne eivät kuulu. 

34. Millaisia tuomioistuinkohtaisia prosessinjohdollisia eroja on havaittavissa? 
Vastaajien määrä: 43 

Tuomareilla on selviä eroja prosessijohdossa, jotkut hoitavat prosessijohdon tosi 
tiukasta, välillä liiankin ja sitten osa antaa jutun velloa ihan vapaasti ja kaikkia 
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saavat halutessaan sanoa mitä haluavat ja sitten on hyvä tuomareita, jotka pitävät 
huolta että juttu hoituu asiallisesti 
 
Prosessinjohdolliset erot ovat kokemukseni mukaan tuomareiden henkilöihin liit-
tyviä, eivät käräjäoikeuksiin liittyviä. Toiset ovat aktiivisia ja puuttuvat muun mu-
assa moneen kertaan kysymiseen tai epäasiallisuuksiin tai epäolennaisuuksiin. 
Toiset taas enemmän vain seuraavat mitä salissa tapahtuu ja puuttuvat vasta, kun 
joku prosessin osallisista (yleensä avustaja tai syyttäjä) pyytää puuttumista.  
 
Ripeä prosessi on toivottavaa erityisesti pienissä ja selkeissä rikosasioissa, mutta 
liian kiireellä ei pitäisi mielestäni käsitellä etenkään ilman avustajaa olevien asioi-
ta. Tavalliselle kansalaiselle, joka ehkä kerran elämässään tulee selvittämään jotain 
kolarijuttua tms., ei saisi jäädä mielikuvaa, että ehdinkö nyt sanoa mitä halusin ja 
kuunteliko tuomari kiireeltään kaikkea mitä kerroin.  
 
Syyttäjän näkemyksen mukaan on joskus hassu ero prosessinjohdossa ja itse rat-
kaisun antamisessa. Jos prosessia johdetaan selkeällä ja kuuluvalla äänellä ja pon-
nekkaasti, mutta tuomio mumistaan äkkiä ja hiljaa papereihin, tulee vaikutelma, 
että onkohan tuomari nyt itsekään ratkaisunsa takana. 

Syyttäjän työn arvostaminen näkyy eri tavoin eri tuomioistuimissa. Se heijastuu 
myös prosessinjohtoon. 

Osa haluaa, että esitutkintaan vedotaan pääkuulustelun yhteydessä ja osa taas ei 
missään nimessä halua että näin tehdään. Osa ei anna käydä kirjallisia todisteita 
vaadittavalla tarkkuudella selvissä jutuissa, vaikka näissä todisteissa on kuitenkin 
usein seikkoja jotka vaikuttavat rangaistusseuraamukseen. Toinen sanoo, että kä-
räjäoikeus osaa lukea kyllä lääkärinlausunnon itsekin ja toinen taas sanoo, että ne 
kohdat joihin halutaan kiinnitettävän huomioita tulee lukea! 

Kaikki käräjäoikeudet haluavat infot eri tavoin, rangaistusseuraamukset eri tavoin, 
päivän varaukset eri tavoin. En tiedä, ehkä se vain täytyy olla niin, vaikeus on 
muistaa, miten tämä käräjäoikeus halusikaan. Lisäksi eri tuomarit haluavat eri ta-
voin. Kaikkia ei voi kuitenkaan ottaa huomioon, joten tekee, kuten oikeaksi kat-
soo.  

Prosessinjohtoa ei käytetä oikein, jos yhtä vastaajaa saa avustajansa toimesta kuu-
lustella kolme päivää. 

Välillä ongelmana liian lepsut tuomarit. 

Mielestäni erot prosessinjohdossa eivät ole mitenkään huono asia; se on osoitus 
sitä että prosessi on joustavaa. Hyvä niin. 

Maakunnissa muotoseikkoihin suhtaudutaan vapaamielisemmin kuin pääkau-
punkiseudulla.  

Todistelun teemoja ei vaadita aina lainkaan tai hyvin suurpiirteisesti. Toisinaan 
voidaan olla hyvin tarkkoja tarpeettomasti. Vaihtelua on myös jonkin verran siinä, 
milloin todistajien lukumäärää rajataan. Aikataulutus toimii toisissa tuomiois-
tuimissa paremmin kuin toisissa. 
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Ehkä joissain tuomioistuimissa pienemmillä paikkakunnilla puheenjohtajien ja 
syyttäjien yhteistyö on voimakkaampaa. 

Asianomistajan ja vastaajan kuulustelun suorittamisessa on eroja. Osa puheenjoh-
tajista haluaa aloittaa ja osa antaa syyttäjän hoitaa. 
 
Jotkut puheenjohtajat ovat liian passiivisia ihan kaikessa, eivät kerro puheenvuo-
roja jakaessaan, milloin mitäkin haluavat kommentoitavan eivätkä selosta asian-
osaisille, mitä prosessissa tapahtuu. Jotkut eivät myöskään ikinä kysy mitään ja se 
tuntuu kyllä omituiselta. 

Toisaalla on prosessinjohtoa ja toisaalla ei lainkaan.  
 
PowerPoint -esityksiä ei sallita toisaalla ja toisaalla niitä toivotaan/vaaditaan. 

Pääsääntöisesti prosessinjohto on "tasalaatuisinta" Helsingissä. Viime kädessä on 
kyse kuitenkin eroista yksittäisten tuomarien toimintatavoissa, joten tuntematta 
tuomari on hyvin vaikea ennakoida, miten prosessia tullaan käytännössä johta-
maan. Tämä luo tiettyjä haasteita prosessiin valmistautumisen kannalta. 

Oikeudenkäymiskaaren mukaisesta käsittelyjärjestyksessä poiketaan ennustetta-
van usein. Itse olenkin alkanut esittää oikeudelle kysymyksiä siitä, miten käräjä-
tuomarilla on ollut tapana toimia. Kysymys kannattaa esittää ennen pääkäsittelyä, 
jolloin itselle jää aikaa rakentaa hyvä "lukujärjestys" pääkäsittelyyn. 

Helsingissä leimautuvaa on kiire. Vantaa ja Espoo ovat leppoisia. Helsingissä is-
tuntopäivien aikataulut eivät pidä kutiaan. 

Johdonmukaisuudessa suuria eroja, samoin siinä, että välillä asianosaiset saavat 
puhua mitä tahansa ja välillä taas tarpeellisetkin puheenvuorot keskeytetään 

Käräjäoikeuksien terävän pään / muiden tuomareiden tulisi seurata toistensa is-
tuntoja. Muut tuomarit eivät tiedä, miten toiset hoitavat asioita / kohtelevat part-
teja ja niin edelleen.  

Toiset tuomarit toimivat kertakaikkisen hienosti ja puolueettomasti kerrasta toi-
seen, mutta myös toisenlaisia on.  
 
Prosessinjohto ei onnistu, jos auktoriteetti puuttuu tai jos tuomari ei ole sisäistä-
nyt, mistä juuri tässä asiassa on kyse ja mikä aineisto on olennaista.  
 
Huonoa prosessinjohtoa on asiaan kuulumattoman todistelun vastaanottamisen 
salliminen ja asian sekoittamisen salliminen. 

Ikääntyneet vastaan nuoremmat tuomarit erot tässäkin suhteessa suuret. Osa 
ikääntyneistä oikuttelee, äksyilee ja nokittelee. Viis veisaavat prosessisäännöksistä, 
varsinkaan uudemmista. 

Oma linja prosessijohdossa esitetään käräjäoikeuden linjana. 

Toiset käräjätuomarit eivät johda prosessia ollenkaan. Jotkut tuomarit kysyvät to-
distajilta samat kysymykset, jotka syyttäjä ja asianosaisten avustajat ovat jo kysy-
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net, prosessi ei etene ollenkaan. Jotkut johtavat viimeisen päälle hyvin ja jämäkäs-
ti. 

Tuomarista riippuen mikä tahansa asia voi mennä miten vaan. Varsinkin jos sen 
pystyy perustelemaan tuomarin vapaan oikeudellisen harkinnan piiriin kuuluvana 
asiana, niin jotkut sitten tekee ihan mitä lystää. Eikä siihen kukaan puutu. Vaikka 
kaikki muut tuomarit toimisivat toisin niin aina joku katsoo osaavansa harkita la-
ein muita paremmin. 

Jotkut puheenjohtajat istuvat koko prosessin lähes kattoon tuijottaen ja jotkut 
taas puuttuvat pienimpäänkin asiaan ja käytäntöä löytyy kaikkea tältä väliltä. 

Erot ovat henkilöiden ei tuomioistuinten välisiä. 

Puheenjohtajilla on kullakin oma tyylinsä, ja mielestäni se myös vaikuttaa siihen, 
millaisissa asioissa he ovat soveltuvimmillaan. Valtaosa puheenjohtajista ymmär-
tää syyttäjän roolin ja pyrkii toimimaan yhteistyössä ja sopimaan asioista kuten is-
tuntopäivistä ja muista käytännön järjestelyistä vapaamuotoisesti. Lisäksi osapuo-
liin suhtaudutaan asiallisesti. Kuitenkin muutama tuomari sortuu henkilökohtai-
suuksiin toistuvasti jotakuta prosessiin osallistuvaa kohtaan, mikä aiheuttaa poik-
keuksetta hämmennystä ja epäluottamusta päätöksentekijän puolueettomuutta ja 
oikeudenmukaisuutta kohtaan. Syyttäjä ei ole käräjätuomarin alainen, eikä salis-
saolijoiden tehtävä ole lepytellä kiukkuista puheenjohtajaa tai sietää kiukuttelua. 
Ketään osapuolista ei saisi asettaa tuomarin silmätikuksi, jota ojennetaan joka 
käänteessä. Asioihin saa ja pitää puuttua, mutta tuomarin täytyy pitää myös ko-
konaisuus asiallisena ja koossa. 

Prosessinjohdossa on eri tuomareiden välillä huomattavia eroja. Huonolla proses-
sinjohdolla saadaan selväkin rikosasia epäselväksi, jos joku parteista sitä haluaa. 
Johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen prosessinjohto edellyttää myös, että 
tuomioistuin tuntee käsiteltävän asian, tuntee siihen liittyvän lainsäädännön ja 
ymmärtää, mitkä seikat asiassa ovat merkityksellisiä ja mitkä eivät. Huono pro-
sessinjohto näkyy aina myös jutun lopputuloksessa ja usein ennakoi tuomion 
muuttumista ylemmässä asteessa. 

Sovintoedellytysten selvittämisen tapa ja kyky vaihtelee, Se mitä hyväksytään to-
disteiksi ja todistusteemoiksi - tarkka yksilöinti vai vain yleisellä tasolla vaihtelee. 
Osalla käräjätuomareista ei ole halua tai "tomeruutta" turhien "rönsyilyjen" pois-
leikkaamiseen 

Aktiivinen prosessinjohto on aina hyvä asia, sen puuttumisen huomaa kyllä huo-
nossa mielessä jutusta riippumatta. 

Prosessinjohdolliset erot ovat puheenjohtajakohtaisia. Toivottaisiin osapuolten 
asiallista, kunnioittavaa ja neutraalia kohtelua. Prosessinjohdolta riittävää jämäk-
kyyttä. 

Ulkomaalaisten kirjalliseen menettelyyn ohjautuvien juttujen välillä on liikaa ero-
ja.  

Vantaalla ollaan menty osin liikaa prosessikikkailuun esitutkintakertomusten käy-
tön ja asianomistajien kuulemisen ja pakkokeinojen käyttämisen kohdalla. Enää 
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ei oikein haluta selvittää asiaa ja saada oikeusrauhaa osapuolten välille. 
 
Kirjallisten todisteiden niputtamiskeskustelu ja -menettelytavat ovat myös karan-
neet käsistä varsinkin, kun mietitään sen olennaisuutta. 

Toiset tuomarit edellyttävät hyvin lyhyitä asiaesittelyjä, kuulemisia ja loppupu-
heenvuoroja. Toiset sallivat kaikki nämä vaiheet varsin laajoina. Asianajajan val-
mistautuminen pääkäsittelyyn hankaloituu, kun kunkin tuomarin toiveet eivät ole 
etukäteen tiedossa. 

Erot ovat esimerkiksi riitaisten ja riidattomien seikkojen kirjaamisessa sekä tee-
moittamisessa. Samoin tuomarien mielipiteet tulevat hyvin vaihtelevasti esille. 

Erot ovat ennemmin tuomari- kuin tuomioistuinkohtaisia. On täydellinen arpa-
peli millainen käsittely tulee missäkin kohdalle. Toinen tunne joka vuosien saa-
tossa vain vahvistuu on, että asian oikeudellisiin meriitteihin nojautuen on mah-
dotonta ennakoida millainen käräjäoikeuden ratkaisu tulee olemaan jossain asias-
sa. Todennäköisesti saavutettaisiin riita-asioissa yhtä suuri oikeusvarmuus kuin 
nykyisin jos ryhdyttäisiin ratkomaan asioita arpomalla tai heittämällä lanttia. Va-
litettavasti. 

Tuomareiden valmistautumisessa ja jutun tuntemisessa on suuria eroja. Pitkien 
pääkäsittelyjen tauottaminen unohtuu monilta. Syyttäjä on usein äänessä pitkiä 
aikoja, samoin tulkit, joten asialliset tauot käsittelyissä ovat välttämättömiä. 
Tuomareiden, jotka sujuvasti kuuntelevat mitä salissa tapahtuu, lienee vaivatonta 
istua monta tuntia yhtäperää ilman taukoa. Vangittujen jutuissa tauot ovat yhtä 
tärkeitä. Vaiva, joka aiheutuu vankien kuljettamisesta salin ja vankikoppien välillä 
on vähäinen siihen verrattuna, mitä hyötyä pääkäsittelyn tauottamisesta on muille 
asianosaisille. 
 
Tuomari ei myöskään saisi olla "sosiaalitäti", joka kuuntelee kaikki mahdolliset 
selitykset maan ja taivaan välillä.  
 
Helsingin syyttäjien juttumäärillä ja käräjäoikeuden istuntopäivien pituuksien 
vuoksi pitäisi päästä siitä tavasta, että tuomari ryhtyy soittamaan salista paikalle 
saapumattomien vastaajien perään ja maanittelemaan tulemaan paikalle ja sitten 
ryhdytään odottamaan tunti tai enemmän, josko tavoitettu henkilö sittenkään 
saapuu paikalle. Seurauksena on se, että normaaliksi mitoitettu päivä venyy iltaan. 
Eikä lopputulos ole kuitenkaan tavoiteltu. Uusi päivä asialle, eikä mitään puhelu-
kierroksia tuomareilta. Päästään päivän asioissa eteenpäin. 

Osa puheenjohtajista antaa asianosaisten yrittää sopia pääkäsittelyn järjestämiseen 
ja käsittelyyn liittyvistä asioista liian vapaasti (riitaisten osapuolten välillä tämä ei 
yleensä onnistu, joka johtaa siihen, että toisen osapuolen on joustettava, jotta asia 
saadaan käsiteltyä) eli varsinainen prosessin johto puuttuu tältä osin. Osa puheen-
johtajista antaa myös esittää erittäin johdattelevia kysymyksiä jopa useille todista-
jille (samoin kysymyksin) peräjälkeen puuttumatta asiaan millään tavalla. 

Useimmilta tuomareilta puuttuu prosessinjohto kokonaan, mitä esimerkiksi asi-
anajajat käyttävät häikäilemättömästi hyväkseen sen huomatessaan. Vastaajien oi-
keusturva on nykyprosessissa korostuneesti ensisijainen, muiden asianosaisten oi-
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keusturvasta ei ole väliä. Osa tuomareista selvästi osoittaa pelkäävänsä vastaajien 
asiamiehiä, mikä ilmenee heikkona prosessinjohtamisena. Vanhanajan ukkotuo-
marin jämäkkyys on poissa ja samalla tuomioistuimen arvovalta. 

Tuomarikohtainen vaihtelu on merkittävää ja vaikeuttaa huomattavasti asianajoa 
erityisesti valmisteluvaiheessa. Joka kerta joutuu valmistautumaan kaikkiin mah-
dollisiin toimintatapoihin. 

35. Vapaa palaute kyselytutkimuksen aiheista käräjäoikeuksien osalta 
Vastaajien määrä: 20 

Kaiken kaikkiaan yhteystyö käräjäoikeuksien kanssa sujuu ok ja ihmiset ovat mu-
kavia. 

Jos normaalit sosiaaliset taidot puuttuvat, ei hyväkään juridiikan tuntemus korvaa 
puutteita. Asiattoman tuomarin kanssa työskentely käy kaikille osapuolille ras-
kaaksi. Lisäksi asiakkaat eivät tunne saavansa oikeutta huonon/epäasiallisen koh-
telun jälkeen. 

Syyttäjän pitää saada tietää ennen istuntoa, mitä näyttöä hänen on lupa esittää 
ennen pääkäsittelyä. Todistajan kieltäytymisoikeuteen liittyvät vaihtelut ovat tällä 
hetkellä täydessä kaaoksessa. Hämmästelen laajennettua tulkintaa kieltäytymisoi-
keudesta samalla kun lainsäätäjän tarkoitus on muun muassa puuttua lähisuhde-
väkivaltaan tiukemmin. 

Korkeimman oikeuden antaessa koko ajan mitä kummallisempia prosessuaalisia 
ratkaisuja nousee yhä merkittävämmäksi se, että käräjäoikeuksien tulkintakäytän-
töjen tulisi olla yhdenmukaisempia. Valitettavasti muutamat tuomarit haluavat 
vetää täysin omia linjojaan riippumattomuuteensa tukeutuen, mikä aiheuttaa 
suurta epävarmuutta prosessin osapuolissa ja valtavasti turhaa työtä. Oikeuden-
käytön tulisi olla kaikille osapuolille mahdollisimman ennustettavaa. Jos käräjäoi-
keudet päättävät muuttaa linjauksiaan vallinneista linjauksista, tulisi niistä selke-
ästi etukäteen ilmoittaa perusteluineen. Tällainen kysymys on jo nyt noussut esi-
merkiksi esitutkintakertomuksen hyödyntämisestä. Tämä edistäisi ehdottomasti 
myös vastaajien oikeusturvaa ja joutuisaa käsittelyä, koska nykymenolla monet 
vastaajat joutuvat täysin syyttään "prosessuaalisiksi koekaniineiksi", kun juuri hei-
dän jutullaan joudutaan ponnistamaan kaikki oikeusasteet nimenomaan prosessu-
aalisen menettelytapakysymyksen ratkaisemiseksi.  

Tuomarien ammattitaito vaihtelee liian paljon. Onneksi heikkoja tuomareita on 
suhteellisen vähän. Tuomareilla on lisäksi usein päälle näkyvä ennakkoasenne asi-
aan, jolloin päämiehelle tulee kokemus puolueellisesta käsittelystä. 

Käräjäoikeuden ja syyttäjänviraston välinen tosiasiallinen yhteistyö muodostuu 
paljolti monista käytännön pienemmistä asioista joita ei määritellä lainsäädännöl-
lä. Tässä suhteessa käräjäoikeuden kyky ja halu sopia yhteisistä pelisäännöistä on 
merkittävästi heikentynyt. 

Prosessinjohtoa pitäisi skarpata yhdenmukaiseksi. Syyttäjän roolia kantajana tulisi 
fair trial -periaatteella arvostaa ja tuomarin tulisi käyttää prosessilaissa olevaa ky-
selyoikeuttaan huomattavasti laajemmin (sisällöllisesti) ja useammin. Nyt näyttä 
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useammilla tuomareilla olevan pelko siitä, että kysely saattaa johtaa vastaajan 
edun kannalta epäedulliseen tilanteeseen varsinkin kun siinä on hajuakaan niin 
sanottu syyttäjän ja tuomarin välisen näkemyseron selvittämisestä jonkin asian tai 
yksityiskohdan osalta. 

Toiminta on yleisesti ottaen hyvätasoista. Prosessia turvaavien pakkokeinojen 
käytössä ollaan mielestäni liian varovaisia. Pitäisi mieltää, että joko asianosaiset 
osallistuvat määrättyjen sääntöjen mukaisesti tai sitten heidät pakotetaan noudat-
tamaan sääntöjä. Tuomarien käyttäytyminen on asiallista ja kokemattomat maal-
likotkin - todistajat, asianomistajat, nuoret tms. kokemattomat vastaajat - huo-
mioivaa. Yksittäiset epäasialliset toimijat erottuvat asiallisten toimijoiden seasta 
kauas. Mitään tinasotilasarmeijaa ei tuomarikuntaan kaipaakaan - persoonaerot 
tuovat työhön väriä - mutta luonnevammaiset, harvinaiset yksittäistapaukset ovat 
kyllä ongelma kaikille. 

Olisi tarpeen, että edes käräjäoikeuden sisällä olisi yhtenäiset toimintamallit. Tot-
takai jokaisella tuomarilla on oma päätäntävalta asioista, mutta kyllä tuomiois-
tuimen täytyy samanlaisissa asioissa antaa samankaltaisia ratkaisuja. 

Joissain käräjäoikeuksissa on yksittäisiä käräjätuomareita, joiden epäasiallinen, 
ajoittain jopa sivistymätön käytös on omiaan alentamaan oikeuden arvovaltaa asi-
akkaiden silmissä. 

Eräiden puheenjohtajien ennakkoasenne on häiritsevän selvä oikeudenkäynnin 
alusta alkaen. Ko. puheenjohtajat johdattavat prosessia haluamaansa suuntaan si-
vuuttaen niin todistelun esittämisessä kuin toki tuomiossakin käsitystään vastaan 
puhuvat seikat. Erityisesti näihin tilainteisiin liittyy epäasiallista kohtelua kohdis-
tuen siihen toimijaan joka jakaa puheenjohtajan käsityksen vastaista asiaa. 

Tuomareissa on yhä valtavia eroja. Suurin osa on hyviä, jotkut erinomaisia, ja jot-
kut harvat valitettavasti väärällä alalla. 

Yleisesti ottaen tuomioistuinten ratkaisujen taso on huolestuttavassa määrin ma-
daltunut. Tämä näkyy muun muassa runsaana muutoksenhakuna hovioikeuteen. 
Alioikeuden päätöksiä ei enää kunnioiteta yleisön keskuudessa. 
 
Pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksien tuomiot ovat muuttuneet erittäin ennalta-
arvaamattomiksi. Parhaallakaan objektiivisella arvioinnilla ei voida etukäteen en-
nustaa kuinka asiassa tulee käymään. Tämä on asianajajien keskuudessa niin ylei-
nen käsitys, ettei se voi riippua siitä että käsityksen esittäjä olisi hävinnyt juttu-
jaan. 
 
Alioikeuksien päätökset ovat luvattoman usein niin sanottuja kvasiperusteltuja eli 
selostetaan sivukaupalla, mitä partit ovat väittäneet ja lausuneet, mutta ei juuri 
lainkaan sitä, miten oikeus on päätynyt ratkaisuunsa, todisteiden ja vastatodistei-
den punninta puuttuu usein täysin. Perustelut, silloin kun niitä on, ovat pinta-
puolisia. Tuomiota lukiessa syntyy kuva, että tuomioistuin ei ole pystynyt muo-
dostamaan itselleen käsitystä siitä, mistä asiassa oikeudellisesti on kysymys.  

Käräjäoikeudet eivät kaikissa tapauksissa noudata edes perustavanlaatuisia aineel-
lisoikeudellisia ja prosessuaalisia periaatteita, kuten todistustaakan jakoa. Varsin-
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kin rikosjutuissa tämän vastaajan oikeusturvan kannalta täysin keskeisen periaat-
teen sivuuttaminen on anteeksiantamatonta, mutta myös siviilijutuissa oikeuden-
käynnin uskottavuus edellyttäisi, että säännöistä pidetään kiinni. 

Kysymykset ovat olennaisia ja hyvin laadittuja. Osa kysytyistä asioista ei ole tuo-
mioistuinten käsissä. 

Kyselytutkimuksissa ei koskaan tulisi olla näin muotoiltuja negaatioita sisältäviä 
väitteitä, kuten esimerkiksi "Käräjäoikeus ei jousta liian helposti kuultavien kuu-
lemisjärjestyksessä." Vastaajan täytyy todellakin kieli keskellä suuta miettiä onko 
hän tästä täysin eri mieltä vai täysin samaa mieltä vai jotain siitä välistä. Joustaako 
liian helposti? Joustaako käräjäoikeus sopivasti? Mitä vastata.... 

Vireilletulo ja valmisteluvaihe hovioikeudessa 

36. Jutun vireilletulo hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 182 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
36.1 Jutut tulevat riittävän nopeasti 
käsittelyyn hovioikeudessa. 28 47 45 47 14 1 1,21 2,86 

36.2 Hovioikeus informoi osapuolia 
riittävästi asian käsittelijästä ja arvioi-
dusta käsittelyaikataulusta. 

22 36 31 45 36 10 1,45 3,37 

36.3 Alustavat arviot käsittelyaikatau-
luista pitävät paikkansa. 5 18 31 59 48 9 1,16 3,91 

37. Jutun kirjallinen valmistelu hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 180 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
37.1 Valituksen täydentämistä pyyde-
tään tarvittaessa. 6 26 35 40 42 11 1,30 3,74 

37.2 Hovioikeuden vastauspyynnöt 
ovat riittävän yksilöityjä. 11 36 41 43 37 10 1,33 3,5 

37.3 Vastauspyyntöjen määräajat ovat 
riittäviä. 4 25 26 50 57 17 1,27 4,02 

37.4 Määräaikojen pidennyksin suostu-
taan tarvittaessa. 2 2 7 33 81 48 0,96 4,92 

37.5 Asialle valitaan asianmukainen 
käsittelyjärjestys (kirjallinen, suullinen, 
niin sanottu pikkupääkäsittely). 

3 19 27 49 57 20 1,23 4,13 
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38. Suullinen valmistelu hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 169 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
38.1 Hovioikeudessa järjestetään aina 
tarvittaessa suullinen valmisteluistunto. 14 29 30 26 40 17 1,52 3,64 

38.2 Hovioikeuden esittelijä on tarpeen 
mukaan yhteydessä asianosaisiin val-
mistelun eri vaiheissa. 

2 26 33 36 51 17 1,29 3,96 

38.3 Hovioikeuden esittelijä on tar-
peeksi hyvin tavoitettavissa ja lähestyt-
tävissä. 

3 15 25 34 63 28 1,27 4,33 

38.4 Valmistelusta vastaava jäsen on 
riittävästi yhteydessä asianosaisiin. 7 43 34 37 26 14 1,37 3,46 

38.5 Asianosainen voi tarvittaessa olla 
yhteydessä asian esittelijän lisäksi val-
mistelusta vastaavaan jäseneen. 

5 22 37 31 39 21 1,37 3,9 
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39. Sovinnon edistäminen riita-asioissa hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 113 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
39.1 Hovioikeus ottaa riittävän usein ja 
tarpeeksi aikaisessa vaiheessa esille 
sovinnon mahdollisuuden. 

6 19 25 30 21 10 1,35 3,64 

39.2 Hovioikeus ei asiattomasti painos-
ta asianosaisia sovinnon tekemiseen. 12 11 16 24 30 15 1,54 3,87 

39.3 Hovioikeus ymmärtää oikeustur-
vavakuutuksen olemassaolon vaikutuk-
sen sovinnon tekemiseen. 

1 13 26 27 26 10 1,22 3,91 

39.4 Sovittelumenettelyä käytetään 
riittävästi. 4 12 32 22 21 8 1,27 3,69 

40. Todistelun kartoittaminen hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 173 
 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Keskiarvo 
40.1 Hovioikeus on riittävän aktiivinen 
turhan todistelun rajoittamisessa. 7 25 22 50 52 12 1,30 3,9 

40.2 Hovioikeus soveltaa riita-asioissa 
oikein prekluusiota uuden näytön esit-
tämisessä. 

1 15 17 24 40 13 1,26 4,15 

40.3 Hovioikeus ei hyväksy rikosjutuis-
sa liiaksi uutta, tarpeetonta todistelua. 4 12 28 42 48 8 1,16 4 

40.4 Todistelu teemoitetaan riittävästi. 1 22 31 48 58 7 1,13 3,96 
40.5 Hovioikeus ottaa riittävän usein 
esiin mahdollisuuden kuulla todistajaa 
puhelimitse tai videon välityksellä. 

6 13 22 49 62 13 1,20 4,13 

41. Vapaa palaute jutun vireilletulosta ja valmisteluvaiheesta hovioikeudessa 
Vastaajien määrä: 23 

Varsin tyytyväinen hovioikeuden toimintaan. 

Käsittelyn eteneminen Jutut tuntuvat seisovan hovioikeudessa hirvittävän pitkään ennen kuin niihin 
pyydetään vastausta. 

Hovioikeus saattaa pyytää vastauksen valitukseen erittäin kiireellisenä ja sen jäl-
keen jutusta kuulee seuraavan kerran vuoden kuluttua. 

Tietoa esittelijästä ja valmistelusta vastaavasta jäsenestä ei oikein saa. Kirjeet tule-
vat kanslistin nimellä ja olisi mukava jos jo siinä olisi tiedot esittelijästä ja valmis-
telusta vastaavasta. 

Hovioikeus ei kyllä infoa arvioidusta käsittelyaikataulusta. Se selviää sitten, kun 
hovioikeus tiedustelee pääkäsittelyajankohtaa. 

Määrätyt esittelijät ovat aktiivisesti yhteydessä ja se on hyvää ja suotavaa. Sitä ja 
valmistelusta vastaavan yhteydenotot olisivat oikein toivottavia. Edelleen kynnys 
ottaa yhteyttä on liian suuri ja jos jotakin ilmoittaa vaikka sähköpostilla olisi mu-
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kavaa, jos asiaan jotenkin vastattaisiin. 

Hovioikeuden esittelijät ovat melko helposti lähestyttäviä, toisin kuin valmiste-
lusta vastaavat jäsenet. Usein kokoonpanoa ei edes ilmoiteta riittävän tarkasti eikä 
ainakaan syyttäjän tietoon tule vvj:tä. 

Vastauspyynnöt Vastauspyynnöille asetetut määräajat ovat toisinaan aivan käsittämättömän lyhyi-
tä. Olen saanut joskus jopa viikon määräajan, joka on sisältänyt postituspäivät! 
Kun töitä on kiitettävästi muutenkin, niin vähintään 2-3 viikkoa tulisi antaa joka 
kerta. 

Määräajat ovat usein liian kireitä vaikka on ymmärrettävää, että esimerkiksi kesä-
lomia vasten halutaan vastaukset valmiiksi. Lisäaikaa saa kyllä oikein hyvin, mut-
ta lomakaudella sitä joutuu joku toinen pyytämään ja se tuo turhaa työtä. 

Hovioikeuden kanssa yhteistyö sujuu pääsääntöisesti hyvin. Ainoa mainitsemisen 
arvoinen asia on, että vastauksille annettu määräaika, varsinkin lomakuukausina, 
on joskus liian lyhyt. Toisaalta lisäaikaa saa kyllä aina pyytäessä. 

Hovioikeus ei lähetä avustajille tietoja asian edistymisestä ja todennäköisestä kä-
sittelyajankohdasta. 

Valmistelu Valmisteluun on varsinaisesti herätty vasta aivan viime aikoina, joten kokemukset 
vielä varsin niukkoja. Kirjallista valmistelua joka tapauksessa olisi saanut olla ai-
emminkin enemmän. Riidattomia ja riitaisia oikeustosiseikkoja ei aiemmin enää 
hovioikeudessa juurikaan käyty läpi, mutta tässä näyttäisi olevan selkeä muutos 
tapahtumassa. Erityisesti pääkäsittelyn laajuus ja näytön karsiminen ja rajoittami-
nen on ollut suuri ongelma pitkään, kun pääsääntöisesti koko näyttö on "kritiikit-
tä" otettu vastaan hovioikeudessa kokonaisuudessaan. Nyt näyttäisi suunta muut-
tuneen ja lakia aletaan ilmeisesti toden teolla noudattaa, minkä otan tervetulleena 
vastaan. Eli riittävällä valmistelulla päästään monissa asioissa siihen, että pää-
käsittely järjestetään vain ja ainoastaan siltä osin, kuin perustellusti jokin oikeus-
tosiseikka on riitautettu ja siltä osin halutaan esittää näyttö. Avustajille ja puolus-
tajille pitää myös selkeästi osoittaa, että palkkiota ei makseta sellaisesta työstä 
lainkaan, jossa valitus ei ole lain edellytykset täyttävä ja prosessia edistävä. 

Asian valmistelussa tulisi tarkemmin käydä valitukset lävitse ja mitä oikeasti rii-
tautetaan. Siihen tulisi sitten ottaa toisen osapuolen kantaa ja tarvittaessa useam-
paan kertaan. Tätä tulee myös työnjohdollisesti arvostaa ja osapuolten ymmärtää 
sen merkitys. 

Valmistelu Helsingin hovioikeudessa on luokatonta. Pääkäsittelypäätökseen ote-
taan kaikki nimetty todistelu ilman mitään kontrollia siitä, mistä on riitaa ja liit-
tyykö todistelu riitaisiin seikkoihin. Jos valitus on tässä suhteessa epäselvä ja syyt-
täjä pyytää vastauksessaan hovioikeudelta sen selvittämistä, mitä valittaja oikeas-
taan vaatii ja väittää, mitään muuta ei silti tapahdu kuin se, että pääkäsittelypäätös 
tulee aikanaan postissa. Pääkäsittelyä aloitettaessakaan ei pysähdytä miettimään, 
mistä oikeutta käydään vaan vedetään vain rutiininomaisesti täydellinen käräjäoi-
keuskäsittelyn uusinta - ja yritetään pysyä hereillä tuomarin pöydän takana. Pu-
heenjohtaja on usein ihan pihalla ja valmistelusta vastannut jäsen yrittää vieressä 
keltaisilla lapuilla tms. tökkiä häntä oikeaan suuntaan uskaltamatta kuitenkaan it-
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se avata suutaan. 

Suullisia valmisteluja tulisi järjestää enemmän. Niissä tulisi edellyttää, että kaikki 
asianosaiset kertovat selkeästi, mikä on heidän suhtautumisensa prosessin kohtee-
seen, mitkä seikat ovat tässä vaiheessa riidattomia/riidanalaisia ja mistä seikoista 
todistelua edelleen tarvitaan. Jos partti kieltäytyy ilmoittamasta kantaansa, todis-
teet on käytävä läpi yksitellen ja kirjattava ylös, mikä seikka kussakin niistä on rii-
danalainen. Turha kiistäminen on otettava huomioon palkkioperusteita arvioita-
essa vähentävänä seikkana. 

Helsingin hovioikeus on vielä käräjäoikeutta huomattavasti huonompi erottele-
maan riitaisia kysymyksiä riidattomista ja rajoittamaan todistelua pääkäsittelyissä. 
Valmistelu on siellä aivan luokatonta. Kaikki jutut pannaan vain pääkäsittelyyn 
nimettyine todistajineen ilman mitään perkaamista. Valmistelua ei suoriteta edes 
silloin, kun sitä vastauksissa nimenomaan pyydetään, kun valituksista ei saa mi-
tään tolkkua. 

Käsittelyjärjestys Suullisia pääkäsittelyitä järjestetään edelleen aivan liian usein. 

Hovioikeus järjestää aivan turhia suullisia käsittelyjä. On varsin turhauttavaa käy-
dä suullisessa käsittelyssä, jossa otetaan vastaan vastaajan kiistäminen eikä mitään 
muuta suullista. 

Ylivoimaisesti suurin ongelma tällä hetkellä on lainsäädäntö. On mieletöntä, että 
rutiininomaisesti - jos vastaaja vaatii - kuulemme silminnäkijätodistelua hovioi-
keudessa once again, vuosia teon jälkeen. Ja sitten hämmästellään, kun uhrin ja 
todistajan muistikuvat jostain detaljista ovat muuttuneet? Uhrihan haluaisi jo 
unohtaa koko asian. Vastaaja korjaa potin, kun asiat muuttuvat muka epäselviksi, 
kun tosiasiassa on kysymys oikeudenkäynnin irvikuvasta eli siitä, että vuosia ta-
pahtuman jälkeen taas puidaan samoja näytön nippeleitä. Pitäisi keskittyä juristi-
en mielipiteenvaihtoon eikä näytön yksityiskohtiin. Uhrin kannalta nykyprosessin 
näytön uudelleenvatvominen on vakava uhka oikeusturvan toteutumiselle. Tai sit-
ten vatkataan hovioikeudessa esitutkintakertomuksia, joka sekin on outoa, jos 
kerran leikitään, että hovissa on ihan uusi käsittely. 

Uusia pykäliä (pikkupääkäsittelyt, varteenotettavan epäilyksen - malli) ei uskalleta 
käyttää vaan tilanne on aina joko täydellinen uusinta tai kirjallinen menettely. 

Sovinto Hovioikeudessa sovinnon saavuttaminen on harvinaisempaa. Jos hovioikeus halu-
aa aktiivisesti edistää sovintoa, sen tulisi tapahtua myös muulla tavalla kuin asian-
osaisille osoitetulla kehotuksella pääkäsittelypäätöksessä. Asiassa valmistelusta 
vastaavan jäsenen tulisi olla aktiivinen, mikäli hän näkee sovinnon mahdolliseksi/ 
tarkoituksenmukaiseksi käräjäoikeuden tuomion, valituksen ja vastauksen perus-
teella. Tämä aktiivisuus edellyttäisi ainakin puhelua tai sähköpostia asiamiehille/ 
asianosaisille. 
 
Tässä taas korostuu tuomarin ammattitaito ja kokemus. Vaikka pääkäsittelyssä 
ratkaistavan asian lopputuloksesta ei voi eikä saa olla varma pääkäsittelyn päätty-
mistä, näkee kokenut tuomari käräjäoikeuden tuomion ja valituksen perusteella, 
kannattaako asiassa edistää sovintoa ja mihin suuntaan. 
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Keskustelu sovinnosta tulisi tapahtua ennen pääkäsittelyn aamua. Tai sitten aika-
taulutuksessa täytyy erikseen huomioida sovintokeskustelut. Jos jo valmiiksi hyvin 
tiukasta aikataulusta käytetään aikaa sovinnon hieromiseen, pääkäsittelyn aikatau-
lu vaarantuu.  

Uutena asiana on viimeisen vuoden aikana tullut esille painostaminen sovintoon 
jutun aiemmista vaiheista riippumatta. Tästä kollegat ovat laajasti samaa mieltä. 
Sitä esiintyy jo valmisteluvaiheessa ja poikkeuksetta ennen istunnon alkamista. 
Painostus kohdistuu myös siihen osapuoleen, jota on objektiivisesti kohdeltu vää-
rin ja joka on voittanut käräjäoikeudessa 100-0. Voittanut osapuoli on joutunut 
hovioikeuteen vain valituksen vuoksi. 

Hovioikeus ei sovinnoissa aina ota huomioon oikeudenkäyntikulujen jakautumis-
ta, jos painostus sovintoon onnistuu. Käräjäoikeudessa jutun voittanut jää usein 
kärsimään kulunsa ainakin hovissa, mikäli on suostunut sovintoon. 
 
Sovintoon painostamisen osalta ei voi välttyä ajatukselta, että jäsenet pyrkivät 
välttämään käsittelyn ja tuomion kirjoittamisen. 

Lapsia koskevissa hakemusasioissa on huonoja kokemuksia siitä, että asianosaisia 
painostetaan sovintoon. Jää tunne, että juttuja pidetään "toissijaisina" eikä ym-
märretä hyvin hankalia tilanteita, joissa vanhemmat syystä tai toisesta ovat. Tulee 
usein tunne, että hovioikeus ei yksinkertaisesti halua käsitellä niin sanottuja lap-
sen huoltoasioita. 

Ääritapauksessa osapuolet on hovioikeuden toimesta pakotettu sovintoon ilmoit-
tamalla, että asian käsittelyä ei siltä päivältä päätetä ennen kuin asia on sovittu 
(Helsingin hovioikeus muutama vuotta sitten). 

Todistelu On täysin epäselvää, missä määrin todistelua on tarpeen hovioikeudessa esittää 
uudelleen. Hovioikeus ei myöskään ota tähän itse kantaa valmisteluvaiheessa. 
Mikäli todistajien tai asianomistajien kertomuksen sisältöä tai uskottavuutta ei 
riitauteta, vaan johtopäätökset, on silti pakko nimetä koko todistelu uudelleen 
koska en tiedä missä määrin voidaan vedota aiemmin esitettyyn näyttöön. Mikä 
on "pikkupääkäsittely"? 

Hovioikeudessa jutun tulisi olla jo selvästi kiteytyneenä kaikille asianosaisille. 
Tällöin voidaan jo edellyttää hyvinkin tarkkaa teemoittelua todisteilta. 

Hovioikeus ei juurikaan pyri aktiivisesti karsimaan turhaa todistelua. 

Todistelun käsittely on tiivistä ja hyvää, mutta valmisteluistuntoja käytetään aivan 
liian harvoin. 
 
Teemoittelun tärkeydestä muuten kuin apuna siinä, että karsitaan turha todistelu, 
voi olla monta mieltä. 

Hovioikeus teemoittelee todistelun huomattavasti useammin kuin käräjäoikeus ja 
kiinnittää enemmän huomiota riitaisiin ja riidattomiin seikkoihin. Hovioikeus-
käsittely on siksi jäntevämpi kuin käräjäoikeudessa. 

Hovioikeus on väliin liian tiukka riita-asioissa todistelun prekludoitumisessa ja 



 
 

 

105 

todistelun karsimisessa. Kyse on kuitenkin päämiehen vapaudesta. 

Jos alioikeusvaiheessa ei ole juttua (riitaiset seikat ym.) jäsennelty ja todistelua 
teemoiteltu, ei sen jäsentämine ja teemoittaminen "väkisin" hovioikeudessa tunnu 
aina oikeudenmukaiselta. 
 
Sen sijaan hovioikeus on yllättävissäkin tapauksissa sallinut uusiin seikkoihin ve-
toamisen / uusien väitteiden esittämisen siviiliasioiden muutoksenhaussa. Näiltä 
osin toivoisin pidättyväisyyttä. 

Käsittelyaika Käsittelyajat ovat kaikissa hovioikeuksissa täysin kohtuuttomat. Pienessä rikosasi-
assa 1,5-2 vuotta on täysin kohtuuton aika. Valituksen mielekkyys on hyvin ky-
seenalainen jos jopa ehdollisen koetusaika on umpeutunut ennen hovin käsittelyä. 

Suuremmissa rikosasioissa tuntuu, että laajuuteen suhteutettuna saadaan käsittely 
päätökseen nopeammin. 

Oikeudenkäyntikulut Hovioikeus voisi kiinnittää huomiota myös siihen, että oikeusapuasian avustajat 
saisivat laskunsa maksatukseen asetuksen mukaisen puolen vuoden odottelun jäl-
keen niin halutessaan. Isoissa valitusasioissa on kohtuutonta, että työstä saa pal-
kan kolmen vuoden kuluttua. 

Kohdan 39.3 osalta, valitettavasti oikeusturvavakuutuksien ehdot eri vakuutusyh-
tiöillä vaihtelevat tänä päivänä erittäin paljon. Osa vakuutusehdoista edellyttää 
lainvoimaista tuomiota, jotta oikeusturvavakuutuksesta saa täyden korvauksen. 

Hovioikeuden pääkäsittely, ratkaisun antaminen ja eräitä käytännön kysymyksiä  

42. Pääkäsittelyn järjestäminen 
Vastaajien määrä: 180 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
42.1 Hovioikeuden kanslia sopii riittä-
vän ajoissa pääkäsittelyn ajankohdasta 
syyttäjän ja asiamiesten kanssa. 

5 7 21 31 70 37 1,23 4,55 

42.2 Pääkäsittelyn ajankohdan sopimi-
sessa otetaan riittävästi huomioon syyt-
täjän aikataulu. 

3 7 12 30 43 40 1,26 4,65 

42.3 Pääkäsittelyn ajankohdasta sopi-
misessa otetaan riittävästi huomioon 
asiamiesten ja todistajien toiveet. 

2 17 23 33 47 29 1,31 4,28 

42.4 Hovioikeus ei perusteettomasti 
jätä kutsumista asiamiehen tehtäväksi. 5 9 11 33 55 32 1,28 4,52 
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43. Hovioikeuden kirjallinen yhteenveto 
Vastaajien määrä: 178 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 

43.1 Tavallisissa rikosjutuissa ei ole 
syytä laatia yhteenvetoa. 

9 7 13 21 56 42 1,41 4,58 

43.2 Riita-asioissa yhteenveto laaditaan 
riittävän usein. 

5 16 23 21 34 8 1,35 3,81 

43.3 Yhteenveto toimitetaan asianosai-
sille tarpeeksi ajoissa. 

8 25 19 43 42 15 1,38 3,86 

43.4 Yhteenveto nopeuttaa pääkäsitte-
lyä. 

5 7 11 18 71 50 1,24 4,81 

43.5 Yhteenveto ei korvaa asiaesittelyä. 6 17 18 34 46 37 1,42 4,32 

44. Menettely hovioikeuden pääkäsittelyssä 
Vastaajien määrä: 180 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
44.1 Menettely pääkäsittelyssä on riit-
tävän ennakoitavaa ja yhdenmukaista 
eri osastoilla ja eri kokoonpanoissa. 

20 37 35 43 37 8 1,41 3,36 

44.2 Hovioikeus selostaa riittävästi 
pääkäsittelyn kulkua ilman avustajaa 
saapuvilla olevalle asianosaiselle. 

6 11 22 44 53 19 1,25 4,19 

44.3 Pääkäsittelyssä pidetään riittävän 
usein taukoja. 8 15 17 47 66 22 1,30 4,22 

44.4 Hovioikeus kohtelee asianosaisia 
puolueettomasti. 5 10 16 39 63 46 1,27 4,58 

44.5 Hovioikeus kohtelee asianosaisia 
asianmukaisesti. 4 8 13 40 73 40 1,17 4,63 

44.6 Hovioikeuden koko kokoonpano 
on riittävästi perehtynyt asiaan. 7 25 26 42 53 22 1,37 4 

44.7 Prosessiväitteisiin otetaan kantaa 
oikea-aikaisesti. 2 10 21 31 76 25 1,15 4,48 

44.8 Pääkäsittelyssä käsitellään riittä-
västi myös oikeuskysymyksiin liittyvää 
juridiikkaa. 

5 17 29 45 57 17 1,25 4,08 

44.9 Asiaesittelyissä ja loppulausun-
noissa sallitaan Power Point -esitykset. 
Esitykset saa jättää tuomioistuimelle 
tulosteena. 

4 8 17 36 43 29 1,27 4,41 

44.10 Asianosaisia ja todistajia kuullaan 
oikeassa järjestyksessä. 3 4 8 39 81 42 1,03 4,79 

44.11 Todistajien kuuleminen erote-
taan oikein pääkuulusteluun ja vasta-
kuulusteluun. 

6 16 25 53 53 20 1,26 4,1 

44.12 Hovioikeus käyttää oikeassa 
määrin omaa kyselyoikeuttaan. 3 14 24 52 58 27 1,20 4,29 

44.13 Hovioikeus ei salli samasta asias- 5 13 21 55 70 13 1,15 4,19 
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ta kysyttävän liian monta kertaa. 
44.14 Hovioikeus ei salli tarpeettomasti 
käräjäoikeuden tallenteiden kuuntelua. 2 3 14 29 82 26 1,00 4,69 

44.15 Mahdollisuutta todistajan kuu-
lemiseen pääkäsittelyn ulkopuolella 
käytetään riittävästi. 

2 13 26 43 52 15 1,16 4,16 

44.16 Hovioikeus keskusteluttaa asia-
miesten kesken kaikki asian ratkaisuun 
vaikuttavat kysymykset. 

8 29 37 45 31 8 1,27 3,54 

44.17 Loppulausuntoihin valmistautu-
miseen ja niiden esittämiseen annetaan 
riittävästi aikaa. 

8 14 38 38 57 21 1,32 4,05 

44.18 Asianosaisille annetaan riittävästi 
aikaa kommentoida avustajien oikeu-
denkäyntikuluvaatimuksia. Tarvittaessa 
varataan mahdollisuus lausua laskuista 
kirjallisesti pääkäsittelyn jälkeen. 

7 15 24 39 66 20 1,30 4,18 

44.19 Hovioikeus julistaa ratkaisunsa 
pääkäsittelyn päätteeksi aina tarvittaes-
sa. 

38 24 39 24 28 7 1,53 3,01 

44.20 Hovioikeuden tuomarit käyttäy-
tyvät tuomarin arvolle sopivasti. 3 4 12 26 81 53 1,08 4,88 

45. Vapaa palaute hovioikeuden pääkäsittelystä 
Vastaajien määrä: 35 

Liikaa asioita käsiteltävänä, mikä ilmenee huonona perehtymisenä sekä puutteel-
lisina perusteluina, joskus kaikkiin tosiseikkoihin ei ole otettu kantaa lainkaan. 
Myös käsittelyajat ovat poikkeuksellisen pitkiä. 

Pääkäsittelyn sopiminen Suullisen käsittelyn aikataulusta olisi hyvä olla enemmän yhteydessä syyttäjään, 
koska syyttäjällä on paras tietämys jutun vaatimasta ajasta, muutoinkin keskustelu 
syyttäjän kanssa voisi olla aktiivisempaa, käsittelypäivistä sovitaan hyvin syyttäjän 
kanssa 

Hovioikeus on määrännyt useita pääkäsittelyaikoja ottamatta edeltä yhteyttä 
avustajiin. 

Hovioikeus ei ota riittävästi huomioon syyttäjän aikatauluja. Hovioikeudesta tulee 
usein valmiita käsittelypäiväehdotuksia yhdelle viikolle, joka syyttäjällä on jo 
täynnä. Sitä ei huomioida ollenkaan, että syyttäjä on syyttäjänä sekä käräjäoikeu-
dessa että hovioikeudessa eikä syyttäjällä ole ollenkaan sijaista syyttäjän ollessa 
lomalla yms. 
 
Istuntopäivän sopiminen pitäisi aloittaa kysymällä, milloin syyttäjälle sopisi eikä 
niin, että kysytään ensiksi muilta osapuolilta. Jotkut osastot ehdottavat vain yhtä 
tai kahta vaihtoehtoista käsittelypäivää. Pitäisi edelleenkin aloittaa kysymällä, 
milloin syyttäjälle sopii. 

Sinällään istuntoajankohdista sopiminen toimii kanslian kanssa erittäin hyvin. 
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Olen kuullut, että hovioikeus ei välttämättä kuuntele syyttäjän aikataulutoiveita. 
Esiintyykö tätä ylhäältä määräämistä? Avoimesti osapuolten asiasta keskusteltava, 
koska syyttäjillä koko ajan muitakin juttuja työn alla kuin juuri se hovin mielessä 
oleva juttu. 

Syyttäjällä ei ole mahdollista käyttää/saada sijaista pääkäsittelyyn toisin kuin esi-
merkiksi asianajajalla. Sen vuoksi istunnon ajankohdasta tulee ensin sopia syyttä-
jän kanssa. 

Avustajien aikataulu otetaan hyvin huomioon, mutta todistajien osalta ei. Kutsu-
miset annetaan turhan usein avustajan tehtäväksi. 

Hovioikeudella ei ole käsitystä syyttäjän arkityöstä, eikä työmääristä. Nopealla ai-
kataululla tulevat käsittelypäivien sopimiset (=vaatimukset) asettavat hovioikeu-
den ja käräjäoikeuden eriarvoiseen asemaan kun käräjäoikeus sopii ja hovioikeus 
määrää istuntopäivät. Ja syyttäjä joutuu siirtämään hovioikeuden vuoksi vuosilo-
maansa. 

Pitäisi pysyä siinä, mitä on ilmoitettu aikataulusta. Joskus on ilmoitettu, että pieni 
juttu kestää esimerkiksi klo 10.30-11.30, mutta onkin laitettu asianosaiset salin 
ulkopuolelle odottamaan tuomiota, jolloin aikataulun venyttyä syyttäjältä on voi-
nut jäädä ruokatauko pitämättä, kun seuraava juttu käräjäoikeudessa on alkanut 
klo 13. 

Miksi istunnot alkavat useinkin huomattavasti yli klo 9, vaikka tämä on ollut il-
moitettu alkamisajankohta? Syyttäjä on useimmiten tullut ensiksi syyttäjänviras-
toon ja sen jälkeen hovioikeuteen hyvissä ajoin. 

Syyttäjän aikataulu on mielestäni otettava aina keskeisenä asiana huomioon, kos-
ka jutut ovat syyttäjäkohtaisia eivätkä resurssit riitä siihen, että hovioikeusvaihees-
sa syyttäjät vaihtuisivat - aiheuttaen päällekkäistä työntekoa ja erilaisista näke-
myksistä johtuvia ongelmia. Siis pääkäsittelyä ei saa koskaan laittaa ajankohdalle, 
joka ei syyttäjälle sovi. Ainakaan itselläni ei näin olekaan käynyt. 

Yhteenveto Yhteenveto toimitetaan etukäteen varsin satunnaisesti. Yhteenvedon hyöty mene-
tetään mikäli se toimitetaan asianosaisille maanantaina alkavaa pääkäsittelyä edel-
tävänä perjantaina. 

Isoissa jutuissa tulisi yhteenvedon tekemiseen käyttää enemmän resursseja ja kier-
rättää sitä osapuolilla. Sen tekemistä tulee arvostaa sekä työnjohdollisesti että 
osapuolten. 

Täytyy päästä eroon menettelystä, jossa vuoden päivät hovioikeudessa levänneessä 
jutussa puheenjohtaja pääkäsittelyssä lukee ääneen "yhteenvetoa", joka ei ole ollut 
asiamiesten saatavilla ennen istuntoa. Paitsi että näin luettuun yhteenvetoon on 
vaikea ottaa yksityiskohtaisesti kylmiltään kantaa, luulisi, että sen saaminen asia-
miehille ainakin viikkoa ennen istuntoa ei voi olla liian vaikeaa. 

Menettely pääkäsittelyssä Hovioikeuden raatien toiminta ja prosessinjohto on hyvällä tavalla lähentynyt 
toisiaan. 10 vuotta sitten hovioikeuden pääkäsittelyn alkaessa ei ollut aavistusta-
kaan, miten tämänkertainen puheenjohtaja prosessia vetää. Tällä hetkellä proses-
sinjohtotavat ovat huomattavasti lähentyneet ja tehneet muiden työnteon hel-
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pommaksi. Persoonaeroja tietysti on - ei haittaa. 
 
Helsingin hovioikeudessa ei ole ollut ongelmia prosessin asianmukaisuuden tai 
muunkaan suhteen. 

Hovioikeus estää asiaan liittymättömän jaarittelun ja moneen kertaan selittelyt 
tehokkaammin kuin käräjäoikeus. Ehkä se on helpompaakin, kun käräjäoikeuden 
pääkäsittely ja tuomio on jo pohjana.  

Ongelmia aiheuttaa lähinnä se, että eri kokoonpanoissa vaihtelee paljon, miten 
asia tulee esitellä ja miten yleensä esitellä asia. Ei oikein tiedä miten tarkasti jäse-
net tuntevat jutun. 

Menettely pääkäsittelyssä on kohtuullisen ennakoitavaa käräjäoikeudessa, mutta 
ei lainkaan ennakoitavaa hovioikeudessa. Syyttäjän näkökulmassa hovioikeudessa 
prosessaamisen kannalta on hankalaa se, että menettely on täysin kokoonpanosta 
riippuvaa. Osa vaatii asianesittely ja kirjallisten todisteiden esittämistä ja osa ei 
missään olosuhteissa halua asiaa esiteltävän. Hankalaa asiassa on se, että syyttäjä 
joutuu joka tapauksessa valmistautumaan asian esittelyyn, jos yksittäinen puheen-
johtaja jostain syystä sattuisi näin vaativan. Näin ollen hovioikeuden istuntoihin 
valmistautuminen on kovin hankalaa. 

Menettelytavat pääkäsittelyissä ovat valitettavan kirjavia, koskaan ei tiedä millä 
tavalla mennään, vaikka olisi etukäteen yrittänyt asiaa tiedustellakin. Aina ei saa 
edes vastausta, jos asiaa on yrittänyt selvittää esimerkiksi asiaesittelyn tarpeelli-
suuden osalta. Isoissa jutuissa pitäisi sallia asiaesittelyn esittäminen, joka tuntuu 
olevan lähinnä poikkeus kuin sääntö, että asiaesittely pidetään. Viimeisimmän 
kokemukseni ovat, että murhajututkin juostaan läpi ja näyttöä ei siten oteta pää-
käsittelyssä vastaan kokonaisuudessaan vaan yritetään vaan saada pakollinen hen-
kilötodistelu kuultua ja sitten onkin tärkein osuus suoritettu. Kirjalliset jäävät ho-
vioikeudessa täysin sivurooliin, vaikka voivat olla erittäin tärkeä osuus jutussa. 
Jostain syystä kiire-sana tulee mieleen kaikissa hovioikeuden pääkäsittelyissä, jois-
sa olen viime aikoina ollut ja jutut eivät ole olleet yhden päivän juttuja. 

Erot eri kokoonpanojen välillä ovat äärimmäisen suuria. Ikinä ei etukäteen tiedä, 
onko kysymyksessä pelkkä todistajien kuuleminen vai pääkäsittelyä muistuttava 
tapahtuma. Asiaesittely pidetään joskus ja joskus taas ei - ilman mitään ennalta-
arvattavaa logiikkaa. Kirjalliset todistelut katsotaan joskus ja joskus taas ei - eikä 
siinäkään ole mitään ennalta-arvattavaa logiikkaa. Joskus niitä katsotaan oikein 
tarkkaan ja vaaditaan riitaisen seikan (teeman) ilmoittamista ja sen jälkeen kuul-
laan sujuvasti 8 turhaa todistajaa, joiden teemoista kukaan ei ole valmisteluvai-
heessa ollut kiinnostunut. 

Menettely vaihtelee kokoonpanosta riippuen siten, ettei syyttäjällä etukäteen ole 
tiedossa, edellytetäänkö tai sallitaanko asianesittelyn pitämistä vai ei. Valmistau-
tumisen kannalta tämä on turhauttavaa. Lisäksi parhaimmassa tapauksessa saa 
huomautuksen siitä, että yrittää erottaa pää- ja vastakuulustelun toisistaan, koska 
lähes aina oikeus odottaa että kaikki kysymykset per kysyjä esitetään heti ensim-
mäisellä kierroksella, samoin kuin esitutkintaan vetoaminen. Kun kirjallisia todis-
teita ei juuri haluttaisi käydä läpi yhdessä, ja muutenkin käsittely tuntuu pintaraa-
paisulta käräjäoikeuskäsittelyyn verrattuna, jää arvailun varaan onko syyttäjä pa-
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nostanut riittävästi materiaalin läpikäymiseen siinä mielessä että alioikeuden rat-
kaisua saatetaan muuttaa. Kun menettely on suullisen ja kirjallisen välimuoto, 
minulla ei ole tiedossa kuinka paljon neuvokset ovat perehtyneet asiaan etukäteen 
ja kuinka perusteellisesti juttu pitää käydä läpi. 

Hovioikeuden jäsenet ovat liian vähän ennakolta perehtyneet käsiteltävään asiaan. 
 
Aloittelevaa syyttäjää on todella hankala ohjeistaa ja opastaa hovioikeuden pää-
käsittelyä varten, koska prosessin kulku riippuu puheenjohtajasta. Ei siis lainmu-
kainen aina, joten paras ohje on "että kuuntele puheenjohtajaa..." 

Tuntuu turhauttavalta, että valmistautuu asiaesittelyyn ja jutun läpikäymiseen, 
kun usein ratkaisu on, ettei asiaesittelyä pidetä missään laajuudessa ja todistelus-
takin halutaan selvitä hyvin nopeasti. 

Sellaisessa jutussa, jossa syyttäjä vain valittajan vastapuolena, oletan että syyttäjä 
ei pidä asiaesittelyä. Mikäli asiaesittelyä kuitenkin halutaan, olisi toivottavaa, että 
siitä etukäteen ilmoitetaan syytäjälle.  

Asiat keskustelutetaan hyvin hovissa. 
 
Nykykäytäntö mielestäni ollut jo melko yhtenäinen eli puheenjohtaja käy alkuun 
läpi tuomion pääkohdat. Mielestäni se on hyvä ja toimiva menettely ja antaa poh-
jan käsittelylle. Alussa voisi tarkemminkin rajata, mikä valituksen kohteena ollut 
ja mitä hovioikeudessa tullaan käsittelemään ja arvioimaan. 

Yhä ongelma on se, että pääkäsittelyn kulku on kokoonpanosta riippuvainen. 
Esimerkiksi asiaesittelyn pitäminen, sen laajuus, kirjallisten todisteiden esittämi-
nen ja niiden läpikäymisen tarkkuus ovat täysin sattumanvaraisia ja syyttäjän tulee 
varautua kaikkiin vaihtoehtoihin. Lyhyt prosessisuunnitelma asianosaisille tältä 
osin etukäteen toimisi hyvin. 

Etukäteen ei kyllä koskaan tiedä, joutuuko syyttäjä pitämään asiaesittelyn asiassa 
vai mennäänkö suoraan todisteluun. Yleensä asiaesittelyä ei edellytetä kun pu-
heenjohtaja selostaa asian käsittelyn ja tuomion käräjäoikeudessa ja asia on kaikil-
le tuttu, eli se sopii syyttäjälle oikein hyvin. 

Voisi olla hyvä, jos hovioikeus yhteenvedossaan ja lisäksi sen jälkeen, kun on teh-
nyt selkoa asiasta, esittäisi myös käsityksensä siitä, mitkä seikat ovat asiassa oi-
keudellisesti merkittäviä ja riidanalaisia. Tähän sitten partit voisivat reagoida.  

Elävä elämä: hovioikeuspääkäsittelyssä otetaan vastaan henkilötodistelu. Ei muu-
ta. Juridisista kysymyksistä tms. asian ongelmakohdista ei keskustella. Jos väkisin 
haluaa niistä puhua, ainoa tilaisuus on loppulausunto. 

Oikeuskysymyksiin liittyvälle keskustelulle ei ole oikein luontevaa paikkaa jätetty 
meidän prosessilainsäädännössämme. Välillä keskustelu käydään ennen asiaesitte-
lyä, välillä asiaesittelyn jälkeen, joskus kirjallisten todisteiden jälkeen ja joskus en-
nen loppulausuntoja.  

Laskuihin reagoimisen tarve on syyttäjillä kasvanut, koska laskut ovat kasvaneet 
viime aikoina enemmän kuin tarpeellisiksi katsottavat työt. Erityisesti reagointi 
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siihen, jos ammattijuristin valitus ei täytä valitukselle asetettuja edellytyksiä. Tä-
mä usein edellyttää tarvetta lausua laskuista kirjallisesti. Tähän hovioikeus on 
myös hyvin antanut mahdollisuuden. 
 
Ammattimaisempaa verrattuna käräjäoikeuteen. Päätökset ovat ennustettavia asi-
aan perehtyneelle asianajajalle. Käräjäoikeus on kuin legendaarisen Onnenpyörä-
ohjelman tulos – koskaan ei tiedä, mikä on ratkaisu.  

Hovioikeuskäsittelyissä on hämmentävää se, miten eri tavalla eri kokoonpanoissa 
ja osastoilla asioita käsitellään, käsittelytapa ja -järjestys voi olla melkein mitä 
vaan. Yhteenvetoa en ole koko urani aikana nähnyt hovin jutussa enkä muista 
myöskään nähneeni mitään käsittelyjärjestykseen liittyvää asiakirjaa tms. Kaikki 
todistajat kutsutaan yhdeksään ja siellä sitten saavat odotella kun loppupäivästä 
kuullaan. Tehostamista ja ennakoitavuutta kaipaisin näihin hovin käsittelyihin. 

Yleensä perehtyminen aineistoon on erittäin hyvällä tasolla.  

Kaiken kaikkiaan hovioikeudessa on asia täsmentynyt enemmän kuin käräjäoi-
keudessa, joten pitää pystyä keskittymään entistä enemmän riidanalaiseen. Tähän 
myös puututaan enemmän hovioikeudessa. 

Useimmiten hovioikeus käsittelee asian paremmin kuin käräjäoikeus, mutta sa-
moin kuin käräjäoikeuksissa joskus on havaittavissa jo asian käsittelyvaiheessa 
"etunoja jompaan kumpaan osalliseen nähden". 

Ennalta-arvattavuuden puute on leviämässä myös hovioikeuksiin. Muutoksenha-
ku hovioikeuteen ei enää kaikissa tapauksissa takaa oikeata lopputulosta. Yhä 
useammin syntyy kuva, että muutoksenhakuprosessi on pelkkä muodollisuus eikä 
hovioikeus tosiasiassa tutki oikeudenkäyntiaineistoa. Alioikeuksien tuomioiden 
huono laatu aiheuttaa muutoksenhakuruuhkan ja tämä puolestaan asioiden pinta-
puolisen käsittelyn hovioikeuksissa. 

Taukoja saisi olla aamupäivällä yksi ja iltapäivällä 1,5 tunnin välein. 

Todistelu  VVJ:t ovat kuulemma pääkäsittelypäätöksiä tehdessään niin kiireisiä, etteivät ehdi 
miettiä todistajien tarpeellisuutta. Helpointa on laittaa listalle kaikki nimetyt. 
Kannattaisi ehkä kuitenkin miettiä, johtuvatko kiireet juuri niistä turhista todista-
jista ja pitkistä pääkäsittelyistä. 

Hovioikeus ei suostu nauhojen kuulemiseen edes silloin kun siihen on tarvetta, 
ainakaan riita-asioissa. Eri asia tietysti on, jos syyttäjä rikosjutuissa sitä pyytää.  

Enemmän tulisi kuunnella nauhoituksia käräjäoikeuksista, koska eipä ne muisti-
kuvat parane ajan kuluessa taikka jos kertomukset kirjattaisiin tarkemmin käräjä-
oikeuksien tuomioihin niin käytäisiin lävitse vain sellaista mistä riitaa taikka mitä 
ei ole kirjattu. 

Kirjalliseen todisteeseen tai kuulustelukertomukseen viittaaminen aiheuttaa usein 
käsittämättömän hämmennyksen hovioikeuden kokoonpanossa aivan kuin jutun 
asiakirjat olisivat jossain holvissa lukkojen takana. Olisi suotavaa, että hovioikeus 
järjestäisi asiakirjat framille niin, että niiden etsimiseen ei menisi kohtuuttoman 
paljon aikaa. 
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Pääkuulustelun aloittaa mielestäni valittaja nimeämiensä asianosaisten ja todista-
jien osalta. Usein pääkuulustelun toimittamista tarjotaan näissäkin tilanteissa en-
sisijaisesti syytäjän tehtäväksi. 

Kirjallisten todisteiden kohdalla on menty liiaksi siihen, ettei niitä käydä lävitse. 
Olisi parempi keskittyä niiden läpikäymiseen kuin uudelleen henkilöiden kuule-
miseen. Vaikka kaikki ovatkin voineet tutustua kirjallisiin todisteisiin niin olisi 
parempi, jos enemmän käytäisiin niitä lävitse vaikka sillä ajatuksella mitä se kun-
kin mielestä osoittaa. Kun sanotaan, että käydään tarpeellisin osin ynnä muuta 
sellaista, on hyvin hankala käydä niitä lävitse ja tulee enemmän ajatus, että mene 
nyt äkkiä ne lävitse. 

Suomessa tulisi mitä välittömästi siirtyä Ruotsin mallin mukaisesti nauhoitta-
maan todistajankuulemiset käräjäoikeuksissa ja luopumaan pääsääntöisesti todis-
tajien kuulemisesta hovioikeudessa. On naivia, tyhmää ja vastoin kaikkia kogni-
tiotieteessä ja psykologiassa saavutettuja tutkimustuloksia ajatella, että joku todis-
tajaksi nimetty voisi kertoa asiasta tarkemmin ja totuudenmukaisemmin vuosia 
tapahtumien jälkeen ja vuosia sen jälkeen kun häntä on kuultu käräjäoikeudessa. 

Tuomareiden käyttäytyminen 

Hovioikeudessa on enemmän arvokkuutta käsittelyissä ja se on hienoa. Koskaan 
en ole tavannut huonosti käyttäytyvää jäsentä. 

Joskus kyllä tulee ihmeteltyä, mitä puheenjohtaja pääkäsittelyssä saavuttaa sillä, 
että käyttäytyy epäasiallisesti ja ylimielisesti avustajia ja myös syyttäjää kohtaan. 
Suurin osa ei näin tee, vaan käytös on asiallista ja prosessinjohto miellyttävää, 
mutta joskus aina toivoisi, ettei kenenkään tarvitsisi omaa asemaansa pönkittää 
"kyykyttämällä" jotakin toista. Asioistahan hovioikeudessakin on kysymys, ei ih-
misistä. 

Hovissa on yleensä aika hyvä tunnelma. Huomataan, että aikaa asian mietiskelyyn 
on enemmän kuin käräjäoikeudessa. Tuomarit ovat usein aktiivisia kyselijöitä. 
 
Hovissa on harvoin äkkivääriä tuomareita. Joitakin harvoja on ja heidän istun-
toihinsa ei ole kiva mennä. Sävyisä käytös on toivottavaa. 

Huonoimmillaan on tapahtunut laajassa riita-asiassa niin, että käräjäoikeudessa 
jutun 6 käsittelypäivän ja erittäin hyvin laaditulla tuomiolla 100-0 voittanut osa-
puoli huomaa maallikkona saliin tullessaan ensimmäisenä päivänä viittä yli 9, että 
kokoonpano on päättänyt muuttaa tuomion kokonaan, kuuntelee vain toista 
avustajaa ja toisen osapuolen todistajia. Kello 9.10 maallikko sanoi minulle, että 
hovioikeus ei aio edes kuunnella meitä. Vastasin, että hän on täysin oikeassa.  
 
Eräässä jutussa puheenjohtaja ilmoitti käräjäoikeudessa voittaneen puolen toisen 
todistajan kuulemisen jälkeen, että nyt riittää: hän ei ota vastaan enempää aika-
taulutettua ja päätettyä henkilötodistelua, koska kaikki jäljellä olevat viisi todista-
jaa kertovat vain samasta asiasta. Tässä ei ollut sanaakaan totta, mikä kävi ilmi 
paitsi käräjäoikeuden tuomiosta myös todistusteemoista. Puheenjohtaja salli kuu-
lemisen, kun ilmoitin, että asia on hänen salissaan hänen harkinnassaan, mutta 
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että hänen perustelunsa ei ole totta. Sama tuomari keskeytti päämieheni asian-
tuntijatodistajat ja ilmoitti itse tietävänsä asiat paremmin. Tuomioon hän kirjasi 
omat "tietonsa". Jutun lopputulos oli niin paljon valituksen mukainen kuin oike-
usjärjestys venytettynä antoi myöten ja samalla täysin näytön vastainen. Korkein 
oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Tämä yksi prosessi vei uskon hovioikeuden 
toimintaan useilta ihmisiltä. Ylilyönnit ja oikeusmurhat ovat valitettavasti juuri ne 
asiat, jotka jäävät kiertämään kertomuksina. 
 
En ymmärrä puheenjohtajan tarvetta kyykyttää eri asianosaisia. Välillä todella 
epäasianmukaista käytöstä sekä todella etäistä otetta koko prosessiin 

Hovioikeuden esiintyminen on jonkin verran muodollisempaa kuin käräjäoikeu-
den - joka on pääsääntöisesti vain hyvä.  

Hovissa on jonkin verran niin sanottuja vanhoja jääriä, joiden käytös suorastaan 
hävettää joskus. Onneksi tämä neuvoslaji on pääosin siirtynyt / siirtymässä eläk-
keelle. 

Yksittäisiä tuomareita, jotka eivät käyttäydy tuomarin arvolle sopivasti. Suuren 
enemmistön käyttäytymisessä ei ole moitteen sijaa. 

Eräs puheenjohtaja keskusteli väliajoilla vastapuolen asianajajan kanssa yhteisistä 
harrastuksista. 

Prosessinjohto kohdistaa usein turhautumisensa syyttäjään pitkien prosessien ai-
kana. 

Hovioikeuksissa toimitaan pääsääntöisesti asiallisemmin, ammattitaitoisemmin, 
"sidonnaisuuksista" (pärstäkertoimesta) vapaana ja enemmän asiaan perehtyneenä 
kuin käräjäoikeudessa. 

Minusta paras tuomari olisi sellainen, joka antaisi parttien riidellä ja seuraisi ul-
kopuolelta käsittelyä ja tekisi "kylmän viileästi" ja analyyttisesti ratkaisun ilman 
sitä sosiaalista kohtuullistamista. 

Muuta Oikeudenkäytössämme on mielestäni suurin ongelma summaaristen asioitten 
vaatimusten perusteitten valvonta. Erilaiset vippijärjestelmät saattavat aiheuttaa 
sen, että mitättömistä summista kasvaa kohtuuttomia saatavia jota sitten lainvoi-
maisesti vahvistetaan. Hovioikeuksien tulisi kiinnittää huomiota ja kehittää val-
vontaa siitä mikä on ollut alkuperäsinen velkasumma. Uskoakseni hovioikeuksien 
velvollisuus valvoa oikeudenkäyttöä alueella kattaa tämänkin. 

Kun turvaamistointa pyydettiin ilman vastapuolen kuulemista asian kiireellisyy-
den vuoksi ja hovioikeus päätti kuitenkin pyytää lausunnon vastapuolelta, mene-
tettiin mahdollisuus saada asia korkeimman oikeuden päätöksellä muutetuksi. 
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46. Hovioikeuden ratkaisun antaminen 
Vastaajien määrä: 179 
 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
46.1 Hovioikeuden tuomio on riittävän 
perusteltu. 7 33 21 49 53 13 1,34 3,84 

46.2 Tuomion antamisessa noudatetaan 
30 päivän määräaikaa. 25 30 43 36 39 6 1,42 3,29 

46.3 Tuomion viipymisestä ilmoitetaan 
etukäteen. 10 16 22 29 65 33 1,44 4,27 

46.4 Tuomiot eivät asian laatu huomi-
oon ottaen viivy liian pitkään. 20 35 29 41 41 13 1,48 3,49 

46.5 Tuomion saa halutessaan sähköi-
sesti tai faxilla. 4 11 4 19 56 78 1,27 5,01 

46.6 Jatkokäsittelyluvan epäämisestä ei 
ole syytä ilmoittaa vastapuolelle. 66 41 18 17 12 5 1,44 2,26 

46.7 Kielteiset jatkokäsittelylupapää-
tökset tulevat riittävän nopeasti. 3 20 32 44 28 11 1,22 3,78 

47. Eräitä käytännön kysymyksiä 
Vastaajien määrä: 169 

 1 2 3 4 5 6 Keskihajonta Keskiarvo 
47.1 Julkisuusperiaate toteutuu hovioi-
keudessa. 2 5 11 39 65 43 1,08 4,75 

47.2 Salassapito toteutuu hovioikeudes-
sa riittävästi. 3 3 10 31 67 45 1,08 4,83 

47.3 Niin sanottuihin pelkääviin todis-
tajiin suhtaudutaan asianmukaisesti ja 
heitä varten on hyvät toimintatavat. 

4 5 19 29 57 22 1,19 4,44 

47.4 Tarvittava tulkkaus toimii hyvin. 3 10 16 42 56 21 1,17 4,36 
47.5 Asiakirjoja käännetään asianosai-
sen kielelle riittävässä määrin. 2 11 19 38 44 16 1,18 4,22 

47.6 Asioista tiedotetaan medialle oi-
kein. 3 7 18 38 44 18 1,18 4,3 

47.7 Julkista mielenkiintoa herättävä 
hovioikeuden ratkaisu on asianosaisten 
luettavissa ennen julkisuutta. 

3 7 19 33 38 24 1,25 4,35 

48. Vapaa palaute hovioikeuden ratkaisun antamisesta ja käytännön kysymyksistä 
Vastaajien määrä: 20 

Ratkaisun antaminen Ratkaisun saaminen kestää välillä käsittämättömän kauan. Yhden kokemukseni 
mukaan pienemmässä rikosjutussa tuomion kerrottiin tulevan noin kuukauden 
kuluessa, mutta sitä ei tullut vielä kahden kuukaudenkaan jälkeen. Ja kyse ei ole 
ollut lomakaudesta. Toisen kokemukseni mukaan laajemmassa rikosjutussa ilmoi-
tettiin, että hovioikeus ilmoittaa kolmen kuukauden päästä milloin se aikoo antaa 
ratkaisun. 

Toivottavaa, että jutun ratkaisuajankohdasta annettaisiin aina ennakkotieto. 
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Tuomiot viipyvät usein yli 30 päivää eikä niiden lykkääntymisestä aina tiedoteta. 
On järkyttävää miten leväperäisesti 30 päivän määräaikaan suhtaudutaan. On aika 
vaikea ymmärtää, miten hovioikeuden ratkaisun antamisessa voi kestää kaksin-
kertainen aika käräjäoikeuden ratkaisuun nähden sellaisissa jutuissa joissa perus-
telut ovat hyvin suppeat. Jotenkin tuntuu, että aina jollain jäsenellä on loma päällä 
ja sen takia tuomiota ei saada valmiiksi. En edelläänkään ymmärrä, että yksinker-
taistenkin ratkaisujen antamiseen pitää varata kuukausi. 

Päätöksen antamisen muotoa: ”Hovioikeus ratkaisee asian myöhemmin!” voisi 
todella parantaa. Tuntuu ikävältä kuulla voivottelua siitä, kuinka ehtisi ja jaksaisi 
pitää kaikki lomat ja sitten vielä tämäkin tuomio! Olisi selkeätä sanoa yksinkertai-
sesti päivä, jolloin tuomio tulee. 

Tuomiot pitäisi antaa aina kirjallisesti. Miksi joskus laitetaan asianosaiset ja myös 
syyttäjä odottamaan jutun ratkaisua salin ulkopuolelle, kun tuomion voisi antaa 
myöhemmin kirjallisesti. Syyttäjältä menee työaikaa hukkaan, kun hän istuu salin 
ulkopuolella odottamassa tuomion antamista tietämättä, kuinka kauan ratkaisun 
antaminen kestää, jolloin ei voi lähteä töihin syyttäjänvirastoon, ei syömään eikä 
kahville. 

Enemmän tulisi antaa tuomioita samantien, varsinkin jos käräjäoikeuden tuomio 
ei muutu. On outoa, miten vaikeaa "ei syytä" - ratkaisu on julistaa heti. 

Vain kerran hovioikeudessa tuomio on käsittelyn jälkeen annettu heti eikä kansli-
assa. 

Enpä ole ikinä ollut hovin istunnossa, jossa ratkaisu olisi julistettu pääkäsittelyn 
päätteeksi! 

Ratkaisun perustelut Tuomiot ovat pääosin erittäin hyvin tehtyjä, joskin niukasti perusteltuja.  
Suppeat perustelut ovat suurin puute. 

Hovioikeus voisi ehkä paremmin avata kuultavien kertomuksia tuomioihin, koska 
myös hovioikeuden tuomiosta voidaan joutua valittamaan. Siten kriteerit olisi ol-
tava samat kuin käräjäoikeuden tuomiollakin. 

"Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta" on liian usein koko perustelu, vaikka hovi-
oikeudessa olisi esitetty väitteitä, joihin käräjäoikeus ei ole ottanut kantaa. 

Juuri tuli Helsingin hovista tuomio, joka oikeasti oli surkea. Keskeinen käsit-
teenmäärittely hoidettiin kehäpäättelyllä malliin autolla tarkoitetaan laissa au-
toa.....+ Kun oli vedottu koko pykälään, niin hovi ei ollut vaivautunut lukemaan 
kuin ensimmäisen momentin perusteluihinsa. Oikea perustelu olisi löytynyt sitten 
kakkosmomentista.... ja tuosta sitten pitäisi sitten pyytää valituslupaa perusteella, 
että hovi ei tunne koko pykälän sisältöä. Jos kakkosmomenttikin oli hovissa luettu 
ja tunnettu olisi samalla kun asia ratkaistiin, niin pitänyt eksplisiittisesti kertoa, 
miksi kakkosmomentti ei sovellu suhteessa ykkösmomenttiin vaikka molemmissa 
käsitellään ihan samaa asiaa hieman eri näkökulmasta kvantitatiivisin perustein. 

Tulkkaus Tulkkauksessa on samanlaisia ongelmia kuin käräjäoikeudessa eli huono tulkki 
viivästyttää käsittelyä. Tulkkauksen ongelmat johtuvat vaihtelevasta tulkkien ta-
sosta. 
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Tulkkaus tulisi olla valtiollista. 

Tiedottaminen Julkista mielenkiintoa herättävät jutut tulisi aina laittaa sähköpostilla asianosaisil-
le eikä vain paperiversiona, koska monesti juttu on julkisuudessa ennen kuin syyt-
täjä on saanut kappaleensa ja kommentoiminen on vaikeaa, pääsääntöisesti itse 
pyydän ratkaisun sähköisessä muodossa, jos antopäivä on tiedossa, mutta ko. ju-
tuissa sähköinen muoto voisi olla automaatio ja erityisesti jutuissa, joissa tuomio 
tulee 30 päivän sisällä ja tuomion antopäivästä ei ole syyttäjällä ennakkotietoa 

Tiedotteiden antaminen on yleistynyt mikä on hyvä. Näin annetaan samaan ai-
kaan sama viesti. Samoin julkisuutta herättävissä jutuissa on hyvin annettu osa-
puolille ratkaisun ensin. 

49. Vapaa palaute Helsingin hovioikeuden uusista toimitiloista  
Vastaajien määrä: 28 

Hovioikeuden toimitilat ovat arvovaltaiset, hienot ja toimivat. Myös istuntosalissa 
ilmapiiri äärimmäisen arvovaltainen ja asiakkaat kokevat tilanteen vaikuttavaksi ja 
että arvovaltaiset ihmiset ovat perehtyneet heidän asiaan. Suomen hienoin tuo-
mioistuin. 

Vartiointia on riittävästi. 

Hyvin tyytyväinen tiloihin yleisesti. Istuntosaleissa syyttäjille tulisi olla suurem-
mat pöydät sekä kunnolliset työtuolit ja asianmukainen pöytävalaistus. Normaali 
käsinojallinen tuoli, jota ei voi säätää, on painajainen jo päivän kestävässä käsitte-
lyssä. Saati sitten useita päiviä kestävissä pääkäsittelyissä.  

Työergonomiaa ei ole otettu huomioon istuntosalissa syyttäjän työtuolin osalta. 
Syyttäjän tuolien pitäisi olla säädettäviä niin sanottuja toimistotuoleja, koska is-
tuminen nykyisissä tuoleissa aiheuttaa ergonomiastaan johtuen fyysisiä vaivoja.  

Tekniset laitteisto ovat erittäin hyvät, tällaisia tarvittaisiin myös käräjäoikeudessa, 
ainoa vika on, ettei tallennuslaitteita saa vedettyä lähemmäksi, jotta kuuluvuus 
toimisi /nyt joutuu kurottamaan ja aiheuttaa epäergonomisen asennon 

Ainoa heikompi puoli on, että hovioikeuden kokoonpanon pöydällä olevat tieto-
koneiden näytöt estävät ainakin osassa saleista syyttäjää näkemästä kaikkia jäse-
niä. Tuntuu hassulta puhua tietokoneen näytön takapuolelle. 

Syyttäjien tila on hyvä, jos sitä haluaa käyttää.  

Syyttäjien odotustilat ovat kovin vaatimattomat verrattuna asianajajien vastaaviin, 
eikä verrattuna asianajajien odotustilaan luo mielikuvaa asianosaisten tasapuoli-
sesta kohtelusta. 

ATK-laitteet joskus toimivat joskus eivät.  

Toimitilat ovat liikenteellisesti melko hankalassa paikassa muille kuin Helsingin 
syyttäjille, mikä on otettu huomioon istuntojen alkamisajankohdissa.  

Sisäänkäynti on asiakkailla ollut vaikea löytää kun se näyttää lähinnä varaston 
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ovelta. 

Pysäköintitilaa ei ole. 

Salien ulkopuolella voisi olla enemmän istumispaikkoja. Salitekniikka ilmeisen 
hyvää, sitä ei vaan aina osata käyttää. 

Asianosaisten pöydällä saisi aina olla vettä tarjolla, varsinkin jos tiedossa on, että 
juttuun menee koko päivä. 
 
Vaatekaappeja on Helsingin hovioikeudessa liian vähän. Ne ovat usein kaikki va-
rattuja.  

Malliltaan hovioikeus on hieman hankala ja juttua ei voi odottaa kuin salin luona, 
koska keskiaula on liian kaukana. 

Hyvää on myös se, että virastojen välillä pääsee kulkemaan sisäkautta. Vielä kun 
sen saisi toimimaan virka-ajan jälkeenkin. Asiakirjojen kuljettaminen ulkokautta 
vetokärryillä, erityisesti talvella, on melko hankalaa ja tarpeetonta, kun sisäreitti-
kin on olemassa. Se vain on rajoitettu ajallisesti turhan lyhyeksi. Istunnot kestävät 
usein pidempään kuin sisäreitti on avoinna syyttäjille. 

Istuntosaleja ei näköjään ole tarpeeksi. Laajojen asioiden käsittely hovioikeudessa 
viivästyy ilmeisesti istuntosalitilanteen vuoksi tarpeettomasti. Jos hovioikeuden 
ehdottamat päivät ei sovi asianosaisille, käsittely lykkääntyy yleensä useilla kuu-
kausilla eli joustovaraa ei juuri ole. Hovioikeuden oma viivästyminen asian käsit-
telyssä kanavoituu asianajajan ongelmaksi (esimerkiksi pääkäsittelyn valmistelu ei 
ole edennyt mihinkään ja lykkääntynyt alunperin ilmoitetusta aikataulusta hovi-
oikeudesta johtuvasta syystä ja lausumapyyntö laitetaan matkaan juuri ennen ke-
sälomia. Tarkoittaa siis parhaassa tapauksessa asianajajan kesälomien "palamis-
ta".) Salitekniikka ei aina toimi ja joskus on jouduttu vaihtamaan istuntosaleja 
kesken käsittelyn tekniikan toimimattomuuden takia. 


