
HELSINGIN HOVIOIKEUDEN KIIREELISYYSJÄRJESTYSMERKINNÄT 

Tämä hovioikeuden työjärjestyksen 43 §:n 3 momentissa tarkoitettu ohjeluonteinen luokittelu kiireellises-
ti käsiteltävistä asioista on laadittu ensisijaisesti merkintöjä tekeviä kirjaamon ja osastokanslioiden virka-
miehiä varten. Asioiden kiireellisyysjärjestystä koskevat merkinnät palvelevat ensisijaisesti päivystys-
asioiden jakamista jäsenille ja esittelijöille. Jutun saatuaan asian käsittelijän on tutustuttava juttuun siten, 
että hän kykenee arvioimaan jutun tosiasiallisen kiireellisyysasteen.

Hovioikeudessa käsiteltävien asioiden kiireellisyysmerkinnöissä noudatetaan kolmiportaista järjestelmää, 
jossa ensimmäisenä luokkana ovat päivystysluonteiset asiat. Toisena luokkana (ns. I-kiireelliset) ovat 
asiat, joiden osalta laissa on nimenomainen säännös siitä, että asia on käsiteltävä kiireellisenä. Näihin 
asioihin voidaan rinnastaa eräät muut sellaiset asiat, joissa asian käsittelemiselle kiireellisesti voidaan 
esittää asian luonteesta johtuvia perusteita. Muut asiat ovat II-kiireellisiä.

Päivystysluonteiset jutut

– Seuraavat pakkokeinoasiat:

- vangitsemista koskevat vaatimukset,

- yhteydenpidon rajoittaminen,

- matkustuskielto,

- sinetöityä aineistoa koskeva tuomioistuimen päätös,

- telekuuntelu,

- tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta,

- televalvonta, 

- tukiasematietojen hankkiminen,

- suunnitelmallinen tarkkailu,

- peitelty tiedonhankinta,

- tekninen tarkkailu (tekninen kuuntelu, katselu, seuranta ja laitetarkkailu),

- teleosoitteen tai -päätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen,

- peitetoiminta,

- valeosto,

- tietolähdetoiminta ja

- valvottu läpilasku;

– Täytäntöönpanon kieltämistä ja keskeyttämistä koskevat asiat (asian luonteesta riippu-
matta)

– Lapsen palauttamista koskeva asia (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 37.1 §)

– Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano (lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 10.2 § ja 
30.2 §

– Anonyymiä todistelua koskeva päätös (ROL 5:11e § 4 momentti)

– Konkurssilain tarkoittamat tilanteet (konkurssilaki 4:10.4 § ennen konkurssiin asettamis-
ta määrättävät turvaamistoimet ja maastapoistumiskielto konkurssin alettua ja 4:11.5 § 



pakkokeinot velallista kohtaan)

– Suomesta vieraaseen valtioon siirrettävän henkilön valitus (laki vapautensa menettä-
neen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa 10 §)

– Säilöön ottamista koskeva päätös (ulkomaalaislaki 129 §)

– Mielentilatutkimukseen taikka painostusvankeuteen määrätyn tai noudettavaksi 
määrätyn todistajan kantelu (OK 17:69 §)

– Väliaikaista turvaamistoimea koskevat asiat

I-kiireelliset asiat

– Muutoksenhakemukset, jotka laissa olevan säännöksen mukaan on käsiteltävä kiireellises-
ti sekä asiat, jotka niiden luonteen mukaan rinnastuvat kiireellisiin muutoksenhakemuk-
siin

– Liiketoimintakieltoa koskevat asiat (laki liiketoimintakiellosta 20 §)

– Yrityskiinnitystä koskevat valitusasiat (yrityskiinnityslaki 33 §) 

– Yrityssaneerausmenettelyn aloittamista koskeva asia (yrityssaneerauslaki 96.3 §) ja yk-
sityishenkilön velkajärjestelyasiassa väliaikaista kieltoa koskeva asia (laki yksityishen-
kilön velkajärjestelystä 21 § 2 momentti)

– Tuomiossa olevan kirjoitus- tai laskuvirheen taikka muun niihin rinnastettava selvän 
virheen korjaamista koskeva asia (OK 24:10 § ja ROL 11:9 §)

– Lähestymiskieltoa koskeva asia (laki lähestymiskiellosta 6.3 §)

– Oikeusapuasia, joka ratkaistaan pääasiasta erillisenä (oikeusapulaki 27.1 §)

– Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys (laki sananvapauden käyttämisestä jouk-
koviestinnässä 18.1 §)

– Konkurssilain tarkoittamat tilanteet (tuomioistuimen määräys siitä, ketä on pidettävä ve-
lallisena konkurssilaki 4:12.5 § ja konkurssiin asettamista koskeva asia 7:15 § )

– Elinkautiseen vankeuteen tuomitun tai koko rangaistuksen rangaistuslaitoksessa suoritta-
maan määrätyn eli pitkäaikaisvangin ehdonalaista vapauttamista koskevat asiat (laki 
pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä 3.4 §)

– Osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain tai säätiölain mukainen mak-
sua tai turvaavaa vakuutta koskeva asia (osakeyhtiölaki 24:2 §, asunto-osakeyhtiölaki 
26:2 §, osuuskuntalaki 26:2 § ja säätiölaki 9:2 §)

– Ulosottoasiat (täytäntöönpanoriita UK 10:15 § ja ulosottovalitus UK 11:15.2 §, ks. lisäk-
si 11:19.2 §)

– Tietoyhteiskuntakaaren mukainen tiedon saannin estoa koskeva määräys (tietoyh-
teiskuntakaari 185 §)

– Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskeva asia (törkeä velvollisuuksien rik-
kominen, laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 26.3 §)



– Tuomioistuinlaissa tarkoitetut tuomaria koskevat asiat (Tuomioistuinlaki 23:2–3 §)

– Isyysasia (isyyden selvittämistä, vahvistamista ja kumoamista koskeva asia isyyslaki 58 § 
sekä oikeusgeneettistä isyystutkimusta koskeva asia laki oikeusgeneettisestä isyystutki-
muksesta 18.3 §)

– Adoption vahvistamista koskeva asia (adoptiolaki 57 §)

– Tyytymättömyyden ilmoitusta koskeva asia (OK 25:9 § 3 momentti)

– Vastaaja alle 18-vuotias, vangittu, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta pidätet-
tynä (ROL 5:13 §)

– Asiat, joissa muutoksenhakemus ei ole asianmukaisesti tehty ja valitus on sen vuoksi 
jätettävä tutkimatta, asiat, joissa muutoksenhakemus on peruutettu sekä asiat, jotka kä-
räjäoikeus on jättänyt tutkimatta

– Ajokieltoa koskevat asiat

– Korkeimmasta oikeudesta palautetut asiat

– Asiakirjapyynnöt

– Sotilasoikeudenkäyntiasiat

Muut eli II-kiireelliset asiat 


