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LAUSUNTO hovioikeuslain 9 §:ssä säädetyn esittelijäkokoonpanon sopusoinnusta

Suomen perustuslaissa ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksessa edellytetyn

tuomioistuinten riippumattomuuden kanssa

Suomen hovioikeus tuomarit ry on 11.1.2012 pyytänyt oikeudellista asiantuntijalausuntoani

hovioikeuslain 9 §:ssä säädetyn esittelijäkokoonpanon sopusoinnusta Suomen

perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tuomioistuinten

riippumattomuudelle asetettujen vaatimusten kanssa.

Esitän lausuntonani seuraavan.
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Hovioikeuslain 9 §:n mukaisen esittelijäkokoonpanon oikeusperusteet ja funktiot

Hovioikeuslain 9 §:n ydinsisältö

Voimassa olevan hovioikeuslain (56/1994) 9 §:ssä on säädetty hovioikeuden

kokoonpanosta eräissä asioissa. Pykälän 1 momentin mukaan hovioikeus on

päätösvaltainen myös kolmijäsenisessä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja 4

momentissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä asian esittelijä. Pykälän 4 momentissa

säädettyjen kelpoisuusehtojen mukaan esittelijän tulee olla hovioikeuden asessori tai

viskaali taikka vähintään kolme vuotta asessorin, viskaalin tai käräjätuomarin virkaa

hoitanut hovioikeuden esittelijä. Esittelijällä on perustuslaissa tuomarille säädetty virassa

pysymisoikeus sinä aikana, jona hän toimii tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla

hovioikeuden jäsenenä. Esittelijöiden toimiminen jäsenenä ratkaisukokoonpanoissa on

rajattu hovioikeuslain 9 §:ssä vain tiettyihin, laadultaan ja merkitykseltään vähäisempinä

pidettäviin riita- ja rikosasioihin.

Hovioikeuslain 9 § on säädetty ilman eduskunnan perustuslakivaliokunnan

myötävaikutusta. Perustuslakivaliokunta ei ole muissakaan yhteyksissä ottanut kantaa

mahdollisuuteen määrätä esittelijä tuomioistuimen päätösvaltaiseen kokoonpanoon

hovioikeuslain 9 §:n nojalla.

Lausunnossaan hallinto-oikeuslain muuttamisesta siten, että hallinto-oikeus olisi tietyissä
asioissa ja asiaryhmissä päätösvaltainen myös kahden jäsenen ja asian esittelijän
muodostamassa kokoonpanossa, valiokunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että vastaava
sääntely sisältyy voimassa olevan hovioikeuslain 9 §:ään. Valiokunta totesi, että tällainen
sääntely on "merkityksellistä tuomiovallan käytön riippumattomuutta samoin kuin
tuomareiden nimittämistä ja oikeusasemaa koskevien perustuslain säännösten
näkökulmasta".' Lakiehdotuksesta antamassaan mietinnössä eduskunnan lakivaliokunta
kiinnitti myös huomiota hovioikeuslain 9 §:ään toteamalla, että" oikeusministeriön on nyt
säädettävän lain sekä perustuslakivaliokunnan siitä antaman lausunnon perusteella
hovioikeusmenettelyn muun kehittämisen yhteydessä syytä arvioida tällaisen järjestelyn
asianmukaisuutta" .2

1PeVL 2/2006vp.
2 LaVM 9/2006vp.



3

Esittelijäkokoonpanon merkitys hovioikeuksien lainkäyttätoiminnassa

Käymieni keskustelujen ja esittelijäkokoonpanon käyttöä hovioikeuksissa koskevan

aineiston- valossa esittelijöiden toimiminen jäsenenä hovioikeuksien

ratkaisukokoonpanoissa vaikuttaa monesta syystä tarkoituksenmukaiselta ja

tarpeelliseltakin tuomioistuinlaitoksen nykyään hyvin niukkojen resurssien oloissa.

Ensinnäkin järjestelmä tuo joustavuutta ja tehokkuutta hovioikeuden lainkäyttötyöhön,

koska esittelijäkokoonpanojen käyttäminen vapauttaa hovioikeuden vakinaisten jäsenten

työpanosta ja voimavaroja sellaisiin muihin lainkäyttöasioihin, joita voidaan yleisesti

ottaen pitää vaikeina tai muutoin merkittävinä. Esittelijöiden sijaisjäsenmääräykset, joilla

esittelijä määrätään toimimaan hovioikeudenneuvoksena yhden käsittelyn ajan, tuovat

niin ikään joustavuutta sijaisjärjestelyihin muun muassa tilanteessa, jossa

ratkaisukokoonpanoon kuuluva jäsen on estynyt osallistumasta asian käsittelyyn

esimerkiksi sairauden vuoksi. Jos esittelijää ei voitaisi tällöin määrätä sijaisjäseneksi,

pääkäsittely olisi peruutettava uuden ratkaisukokoonpanon muodostamiseksi, mikä

puolestaan heikentäisi tehokkuutta ja tuottavuutta sekä pidentäisi käsittelyaikoja.

Käyttööni saaman aineiston valossa esimerkiksi Kouvolan hovioikeudessa noin 28

prosenttia kaikista asioista ratkaistaan hovioikeuslain 9 §:n mukaisessa

esittelijäkokoonpanossa. Samoin hovioikeuslain 9 §:n mukaisen esittelijäkokoonpanon ja

sijaisjäsenkokoonpanojen käytöllä Kouvolan hovioikeudessa tuottavuus ja taloudellisuus

ovat saamani selvityksen mukaan" selvästi paremmat kuin ilman näiden kokoonpanojen

käyttöä. Kustannukset ratkaisua kohden ovat alhaisemmat kuin peruskokoonpanossa."4

Jos muista hovioikeuksista voidaan esittää edes osapuilleen vastaavanlaisia arvioita ja

lukuja, hovioikeuslain 9 §:n mukaisella esittelijäkokoonpanolla on ainakin määrällisesti

arvioiden merkittävä rooli hovioikeuksien lainkäyttötyön järjestämisen sekä niiden

tuottavuuden ja taloudellisuuden kannalta. Samoin järjestelmä tehostaa hovioikeuksien

muutoinkin niukkojen henkilöstövoimavarojen optimaalista käyttöä. Vastaavasti voidaan

3 Oikeusministeriön päätös 22.11.2011 työryhmän asettamisesta pohtimaan tuomareiden ja esittelijöiden
asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä ja Kouvolan hovioikeuden vastaukseen
oikeusministeriölle esittelijöiden toimimisesta jäsenenä ratkaisukokoonpanoissa hovioikeuslain 9 §:n nojalla
sekä päiväkohtaisilla sijaisjäsenmääräyksillä ja niistä maksettaviin palkkoihin vuonna 2011. Kouvolan
hovioikeus, kansliapäällikön kirjeet 20.10.2011.
4 Kouvolan hovioikeuden vastaus, s. 2.
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arvioida, että ilman esittelijäkokoonpanojen käyttöä hovioikeuden työtehtävien

asianmukainen hoitaminen ja riittävän tuottavuuden takaaminen edellyttäisivät

hovioikeuden vakinaisten jäsenten määrän merkittävää lisäämistä ja/ tai nykyisen

jäsenkunnan työmäärän olennaista lisääntymistä. Jälkimmäinen voisi kuitenkin merkitä

työhyvinvoinnin heikentymistä, asioiden käsittelyaikojen pidentymistä sekä

pahimmillaan sen vaarantumista, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi

asianmukaisesti.

Lopuksi esittelijäkokoonpanojen on katsottu lisäävän merkittävästi esittelijän työn

mielekkyyttä sekä tarjoavan esittelijöille tarpeellista kokemusta tuomarina toimimisesta.

Tällä tavoin järjestelmä lisää esittelijän työn monipuolisuutta ja sitä kautta työn

mielekkyyttä sekä valmistaa esittelijöitä tuomarin tehtäviin.

Kootusti voidaan todeta, että hovioikeuslain 9 §:n mukaisella esittelijäkokoonpanolla on

tosiasiassa tärkeä merkitys hovioikeuksien lainkäyttötyön järjestämisen kannalta. Kun

järjestelmä lisäksi tehostaa henkilöstövoimavarojen käyttöä sekä sisältää koulutuksellisia

ja hovioikeuksien työtapoja kehittäviä funktioita, hovioikeuslain 9 §:n mukaiselle

esittelijäkokoonpanojärjestelmälle voidaan sinänsä esittää hyväksyttäviä perusteluja.

Vaikka tämä ei vielä sellaisenaan tarkoita järjestelmän ongelmattomuutta tuomioistuimen

riippumattomuuteen Suomen perustuslaista ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista

kohdistuvien vaatimusten kannalta, järjestelmällä saataville eduille ja hyödyille voidaan

nähdäkseni antaa merkitystä myös järjestelmän valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa

etenkin siltä osin kuin sillä voidaan luoda edellytyksiä oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin osatakeiden, kuten käsittelyn ripeyden, tosiasialliselle toteutumiselle.

Esittelijäkokoonpano tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtia ja perusteita

Tuomioistuinten riippumattomuuden ulottuvuudet. Esittelijän toimimista jäsenenä

hovioikeuden ratkaisukokoonpanossa on arvioitava tuomiovallan käytön
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riippumattomuutta samoin kuin tuomareiden oikeusasemaa ja etenkin virkasuhteen

perusteita koskevien perustuslain säännösten sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten, etenkin Euroopan ihmisoikeussopimuksen, näkökulmasta.

Lisäksi merkityksellisiä ovat tietyt muut kuin valtiota sitovan sopimuksen muotoon

laaditut alueelliset tai yleismaailmalliset asiakirjat, joissa on määräyksiä muun muassa

tuomioistuinten riippumattomuudesta. Vaikka nämä asiakirjat eivät ole oikeudellisesti

sitovia, vaan niissä on kyse ns. soft law -tyyppisistä asiakirjoista, ne voidaan ottaa

huomioon Suomen oikeusjärjestykseen sisältyvien normien tulkinnassa, Suomen

perustuslain säännökset mukaan lukien.

Perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat

tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan perustuslain esitöiden'' mukaan sitä,

että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen,

kuten lainsäädäntö- ja hallitusvallan käyttäjien samoin kuin viranomaisten ja oikeusriidan

osapuolten, vaikutuksesta. 6

Edellä selostetut valtiosäännön keskeisiin perusteisiin kuuluvat lähtökohdat liittyvät

kiinteästi perustuslain 21 §:ssä turvattuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

vaatimuksiin. Tuomioistuinten riippumattomuutta turvataan myös perustuslain 103 §:n

säännöksillä tuomarin virassapysymisoikeudesta, eroamisvelvollisuudesta sekä tuomarin

virkasuhteen perusteista. Lisäksi tuomioistuinten riippumattomuuden asettamat

vaatimukset ilmenevät tuomareiden nimitysmenettelyn järjestämisessä perustuslain 102

§:n nojalla?

On syytä korostaa, että tuomioistuinten riippumattomuus ei tarkoita vain

riippumattomuutta oikeuslaitoksen ulkopuolisista tahoista (ulkoinen riippumattomuus).

Tuomioistuinten ja yksittäisten tuomarien on oltava riippumattomia myös

tuomioistuinlaitoksen sisällä (sisäinen riippumattomuus). Näin ollen

tuomioistuinlaitoksen hierarkkinen organisointi ei saa vaarantaa yksittäisen tuomarin

5HE 1/1998 vp J s. 76/1. Ks. myös. PeVL 35/2005 vp , s. 2-3. PeVL 2/2006 vp.
6 HE 309/1993 vp, s. 74/1.
7 HE 1/1998 vp , s. 76/11.
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riippumattomuutta yksittäisten oikeusjuttujen ratkaisun tasolla. Myöskään

tuomioistuinten järjestäminen hallinnollisina yksikköinä päällikkövirastoiksi ei saa

tarkoittaa sitä, että päällikkö tuomari voisi esimerkiksi kehityskeskustelujen kautta tai

muutoin määrätä taikka vaikuttaa muiden tuomarien päätöksentekoon yksittäisissä

lainkäyttöasioissa.

Tuomionvoipaisuus. Perustuslaissa ei ole säännöksiä muiden kuin ylimpien tuomioistuinten

tuomiovoipaisuudesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kuitenkin katsonut, että

tuomioistuinten kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden sääntely on merkityksellistä

oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:n kannalta. Säännöksen 1 momentissa turvataan

jokaiselle on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta

viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä oikeus saada oikeuksiaan

ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet turvataan

perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan lailla.

Perustuslakivaliokunnan mukaan "tuomioistuimen ratkaisukokoonpanolla on vaikutuksia

yhtä hyvin asian käsittelyn asianmukaisuuteen ja joutuisuuteen kuin oikeudenmukaista

oikeudenkäyntiä koskevien vaatimusten toteutumiseen". Valiokunta olikin jo ennen

vuoden 1995 perusoikeusuudistusta ja 1.3.2000voimaantullutta perustuslakia katsonut

"oikeusturvan yleensä edellyttävän, että muutoksenhakutuomioistuimet toimivat

monijäsenisinä"." Tähän liittyen valiokunta on katsonut, että" asioiden käsittely kolmen

tuomarin kokoonpanossa on perusteltua muutoksenhakutuomioistuimena olevissa

hallinto-oikeuksissa". Valiokunta on myös arvioinut monijäsenisen kokoonpanon

"lisäävän käsiteltävien asioiden monipuolista harkintaa ja siten oikeusturvaa" .

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin vastapainoksi pitänyt myös ratkaisukokoonpanon

keventämiseen liittyviä tavoitteita hyväksyttävinä. Valiokunnan mukaan oikeusturvan

kannalta on "toisaalta merkitystä myös asioiden käsittelyn joutuisuudella" . Tästä

lähtökohdasta valiokunta on katsonut, että päätösvaltaisen kokoonpanon "keventäminen

käsittelyn asianmukaisuutta vaarantamatta mahdollistaa tuomioistuinten voimavarojen

8 PeVL 4/1982 vp I s. 2/II. Valiokunta vahvisti asian lausunnossaan 2/2006vp.
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oikean kohdentamisen esimerkiksi vaativien ja vähemmän vaativien asioiden käsittelyyn.

Tämä on omalta osaltaan omiaan tehostamaan tuomioistuinten ratkaisu toimintaa niin, että

asiat tulevat käsitellyiksi perustuslain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä."

Määräaikaiset tai sivutoimiset tuomarinimitykset. Perustuslaista ei johdu ehdotonta estettä

nimittää tuomari määräajaksi tai sivutoimiseksi taikka määrätä esittelijä toimimaan

tuomioistuimen ratkaisukokoonpanossa. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan

käytännössä on kuitenkin katsottu, että esittely- tai tapauskohtainen tuomarin asema ei

"ole hyvin sopusoinnussa tuomarin erottamattomuuteen ja siten tuomioistuimen

riippumattomuuteen perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta kohdistuvien

vaatimusten kanssa."?

Lisäksi valiokunta on pitänyt merkityksellisenä, mikä on määräajaksi tai sivutoimiseksi

nimitettyjen jäsenten määrä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanossa sekä mitkä ovat

tuomarin tehtävään määräämisen edellytyksenä olevat ammattitaito- ja

kelpoisuusvaatimukset.

Arvioidessaan esittelijän toimimista hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanossa valiokunta
piti tuomioistuimen riippumattomuuden toteutumisen kannalta huomionarvoisena. että
"enemmistönä hallinto-oikeuden päätösvaltaisessa kokoonpanossa ovat kaikissa tapauksissa
hallinto-oikeuden varsinaiset jäsenet". Lisäksi valiokunta katsoi ammattitaito- ja
kelpoisuusvaatimuksia koskevan sääntelyn olevan" omiaan tukemaan sekä tuomioistuimen
että tuomarin tehtävään määrätyn riippumatonta ja itsenäistä asemaa" .10

Näistä seikoista huolimatta perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pitänyt tuomioistuimen
esittelijänä olevan virkamiehen määrääminen tuomarin tehtävään hallinto-oikeuksissa aivan
ongelmattomana perustuslain kannalta. Vaikka "määräämistoimivallan kuulumista hallinto-
oikeuden ylituomarille ja siten tuomioistuimelle itselleen voidaan tällaisessa yhteydessä
sinänsä pitää tuomioistuimen riippumattomuuden näkökulmasta perusteltuna", menettelyyn
kuitenkin liittyi valiokunnan mielestä "tuomioistuinlaitoksen sisäiseen itsetäydennykseen
liittyviä piirteitä, joita ei ainakaan liiallisesti saa valiokunnan aiempien kannanottojen
mukaan sisältyä tuomareiden nimittämismenettelyyn't.t- Valiokunta myös totesi, että

9 PeVL 2/2006 vp. Lausunto koski hallituksen esitystä hallinto-oikeuslain muuttamiseksi (HE 85/2005 vp).
Esittelijällä olisi ollut ehdotetun sanamuodon mukaan tuomarin virassapysymisoikeus "hänen toimiessaan"
hallinto-oikeuden jäsenenä. Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin tarpeellisena tarkistaa lakiehdotuksen
sanamuotoa niin, että tuomarin virassapysymisoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan esittelijään koko
sen ajan, joksi hänet on määrätty toimimaan - esittelykohtaisesti - tuomioistuimen jäsenenä.
10 PeVL 2/2006 vp.
11PeVL 2/2006 vp. Perustuslakivaliokunta on aiemmin muun muassa tähdentänyt tuomarien
nimitysmenettelyn suhteen, että "nimityksen valmistelun pitää olla riittävän avointa ja menettelyn
kokonaisuudessaan tulee osaltaan turvata yhteiskunnan moniarvoisuuden heijastuminen korkeat
ammatilliset vaatimukset täyttävän tuomarikunnan kokoonpanossa ja estää tuomioistuinlaitoksen sisäiseen
itsetäydennykseen liiallisesti perustuvat nimitykset". Ks. esim. PeVL 13/1999 vp.
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tuomioistuimen virkamiehen asema tuomarina ei ole tuomarin riippumattomuuden kannalta
esimerkiksi virkamiehen urasuunnitelmiin tuomioistuinlaitoksessa liittyvien tekijöiden
vuoksi täysin rinnastettavissa vakinaisen tai edes määräajaksi nimitetyn tuomarin asemaan ja
että tällaiset seikat "saattavat joissakin tapauksissa vaikuttaa arviointiin siitä, näyttääkö
tuomioistuin riippumattomalta." Lisäksi tuomarin tehtävään määrätyn
esittelijän virkavastuuseen liittyvät kysymykset saattoivat valiokunnan
mukaan" aiheuttaa tarpeettomia tulkintaongelmia" ,12

Edellä selostettujen seikkojen ohella on nähdäkseni jossain määrin merkitystä sillä, minkä

laatuisissa oikeusjutuissa esittelijä voi toimia tuomioistuimen ratkaisukokoonpanon

jäsenenä ja kuinka täsmällisesti asiasta on säädetty laissa. Selvää on, että

esittelijäkokoonpanon käyttäminen olisi ongelmallisempaa sekä oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin että tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta, jos

esittelijäkokoonpanossa voitaisiin ratkaista hyvin vaikeita ja vastuullisia asioita ja/ tai jos

päällikkötuomarin asemassa oleva tuomari voisi hyvin vapaasti oman harkintansa

pohjalta valikoida esittelijäkokoonpanossa käsiteltäviä asioita. Hovioikeuslain 9 §:n

mukaisessa ja sijaisjäsenkokoonpanossa käsiteltävät asiat ovat kuitenkin laissa tarkasti

säädettyjä ja valikoituja siten, että kyse on yleisesti ottaen laadultaan ja merkitykseltään

vähäisempänä pidettävistä asioista, mikä vähentää sääntelyn ongelmallisuutta

tuomioistuimen riippumattomuuden näkökulmasta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräys oikeudenmukaisesta

oikeudenkäynnistä edellyttää, että oikeutta käydään laillisesti perustetussa sekä

riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Riippumattomuusvaatimusta

arvioidessaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota erityisesti

tuomioistuimen jäsenten nimittämismenettelyyn ja heidän toimikautensa pituuteen,

samoin kuin takeisiin ulkopuolista painostusta vastaan ja siihen, näyttääkö tuomioistuin

riippumattomalta.P Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole kuitenkaan pitänyt

tuomarin nimittämistä määräajaksi sellaisenaan ongelmallisena tuomioistuimen

12 PeVL 2/2006 vp.
13Ks. esim. Urban, tuomio 30.10.2010, kohta 45."The Court recalls that in determining whether a body can be
considered as "independent" - notably of the executive and of the parties to the case - regard must be had,
inter alia, to the manner of appointment of its members and the duration of their term of office, the existence
of guarantees against outside pressures and the question whether the body presents an appearance of
independence". Ks. myös Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, § 78, Series A no. 80; Findlay
v. ihe United Kingdom, 25 February 1997, § 73, Reports oJJudgments and Decisions 1997-1; Incal v. Turkey, 9 [une
1998, § 65, Reports 1998-IV; Brudnicka and Others v. Poland, no. 54723/00, § 38, ECHR 2005-11;and Luka v.
Romania, no. 34197/02, § 37, 21 July 2009.
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riippumattomuuden tai puolueettomuuden kannalta, jos tuomari tänä aikana nauttii

erottamattomuutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä ei ole kuitenkaan

otettu nimenomaisesti kantaa hyvin lyhytaikaisten, esimerkiksi yhden käsittelyn kattavien

nimitysten sopusointuun tuomioistuimen riippumattomuudelle Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta kohdistuvien vaatimusten kanssa.l+ Tässä yhteydessä

on syytä kuitenkin muistuttaa siitä, että Euroopan ihmisoikeussopimus asettaa vain

vähimmäisvaatimukset tuomioistuinten riippumattomuudelle. Näin ollen tuomioistuinten

riippumattomuudelle voidaan asettaa tiukempia vaatimuksia Suomen perustuslain

tasolta, kuten eduskunnan perustuslakivaliokunta on tarkkaan ottaen tehnytkin

katsoessaan, ettei esittely- tai tapauskohtainen tuomarin asema edellä selostetuista syistä

täysin täytä tuomioistuimen riippumattomuudesta juontuvia vaatimuksia, vaikka

järjestelmä ei sinänsä muodostukaan suoranaisesti perustuslain vastaiseksi.

Euroopan neuvoston ministerikomitean vuonna 2010hyväksymässä suosituksessa

(Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on

judges: independence, efficiency and responsibilities'" lähdetään tuomarien

vakinaisuudesta, jonka katsotaan olevan avainasemassa tuomioistuinten

riippumattomuuden toteutumisen kannalta. Suosituksen kohdasta 51 kuitenkin ilmenee,

että suosituksessa sallitaan tietyin edellytyksin tuomarin nimittäminen määräajaksi.

Suosituksen keskeiset kohdat kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Selection and career

44. Decisions concerning the selection and career of judges should be based on objective
criteria pre-established by law or by the competent authorities. Such decisions should be
based on merit, having regard to the qualifications, skills and capacity required to adjudicate
cases by applying the law while respecting human dignity.

45. There should be no discrimination against judges or candidates for judicial office on any
ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or

14Ks. kuitenkin Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus. Helsinki 2012, jossa pidetään mahdollisena,
että hyvin lyhytaikainen nimitys voisi ainakin joidenkin tuomioistuinten kohdalla asettaa niiden
riippumattomuuden kyseenalaiseksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetussa mielessä.

15 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges:
independence, efficiency and responsibilities. Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010
at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies.
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socialorigin, association with a national minority, property, disability, birth, sexual
orientation or other status. A requirement that a judge or a candidate for judicial office must
be a national of the state concerned should not be considered discriminatory.

46. The authority taking decisions on the selection and career of judges should be
independent of the executive and legislative powers. With a view to guaranteeing its
independence, at least half of the members of the authority should be judges ehosen by their
peers.

47. However, where the constitutional or other legal provisions prescribe that the head of
state, the government or the legislative power take decisions concerning the selection and
career of judges, an independent and competent authority drawn in substantial part from the
judiciary (without prejudice to the rules applicable to councils for the judiciary contained in
Chapter IV) should be authorised to make recommendations or express opinions which the
relevant appointing authority follows in practice.

48. The membership of the independent authorities referred to in paragraphs 46 and 47
should ensure the widest possible representation. Their procedures should be transparent
with reasons for decisions being made available to applicants on request. An unsuccessful
candidate should have the right to challenge the decision, or at least the procedure under
which the decision was made.

Tenure and irremovability

49. Security of tenure and irremovability are key elements of the independence of judges.
Accordingly, judges should have guaranteed tenure until a mandatory retirement age, where
such exists.

50. The terms of office of judges should be established by law. A permanent appointment
should only be terminated in cases of serious breaches of disciplinary or criminal provisions
established by law, or where the judge can no longer perform judicial functions. Early
retirement should be possible only at the request of the judge concerned or on medical
grounds.

51.Where recruitment is made for a probationary period or fixed term, the decision on
whether to confirm or renew such an appointment should only be taken in accordance with
paragraph 44 so as to ensure that the independence of the judiciary is fully respected.

52. A judge should not receive a new appointment or be moved to another judicial office
without consenting to it, except in cases of disciplinary sanctions or reform of the organisation
of the judicial system."

Tuomarin virkasuhteen perusteet. Tuomioistuinten riippumattomuuden vaatimus ulottuu

tuomarien palvelussuhteen keskeisten ehtojen järjestämiseen. Tuomarien palvelussuhteen

ehtojen järjestämisen kannalta merkityksellisiä vaatimuksia tuo esiin ensinnäkin

perustuslain 80 §:n 1 momentti, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

perusteista tulee säätää lailla. Tämä säännös kattaa perustuslain esitöiden mukaan

virkamiesten oikeusaseman perusteet. Säännöksellä nimenomaisesti tarkoitettiin korvata

kumotun hallitusmuodon 91 §:n 3 momentti, jonka mukaan virkamiesten oikeudesta
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pysyä virassaan sekä heidän virkasuhteensa perusteista säädetään muutoin erikseen

lailla.16

Lisäksi perustuslain 103 § sisältää erityissäännökset tuomarien virassapysymisoikeudesta,

eroamisvelvollisuudesta iän tai työkyvyn menetyksen perusteella sekä tuomarien

virkasuhteen perusteista. Perustuslain 103 § on perustuslain 80 §:ään nähden

erityissäännös (lex specialis), joten sille on erityinen merkitys tuomarien palkkauksen

järjestämistä koskevien perustuslaillisten vaatimusten määräytymisessä.

Tässä yhteydessä on erityisen merkittävä perustuslain 103 §:n 3 momentti, jonka mukaan

"tuomareiden virka suhteen perusteista muutoin säädetään erikseen lailla". Eduskunnan

perustuslakivaliokunta on pitänyt perustuslain esitöiden-? valossa" selvänä", että

virkasuhteen perusteilla" tarkoitetaan esimerkiksi tuomareiden palkkausta ja muita

palvelussuhteen ehtojen keskeisiä seikkoja."

Lailla säätämisen vaatimuksen tarkoituksena on osaltaan taata tuomioistuinten

riippumattomuutta suojaamalla tuomareiden palvelussuhteen ehtojen keskeisiä seikkoja

lakiin perustumattomilta puuttumisilta. Yleisemmin kyse on tuomarien palvelussuhteen

keskeisten ehtojen suojaamisesta hallinnolliselta mielivallalta, tulipa sellaisen mielivallan

riski sitten tuomioistuimen ulkopuolisten toimijoiden, kuten hallitusvallan toimielinten,

tai viraston päällikkötuomarin taholta. Tässä mielessä lailla säätämisen vaatimus on

tuomioistuinten riippumattomuuden ohella perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn

oikeusvaltioperiaatteen olennainen osa.

Vaatimukseen säätää tuomareiden palvelussuhteen keskeisistä ehdoista lailla liittyy

kiinteästi vaatimus sääntelyn riittävästä täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta: kaikki

tuomarien palvelussuhteen kannalta keskeiset seikat tulee säätää laissa, eivätkä nämä

ehdot saa jäädä olennaisessa määrin lain soveltajan tai hallitusvallan toimielinten

yksittäistapaukselliseen harkintaan. Palvelussuhteen ehtojen määrittämiseen mahdollisesti

liittyvät toimivaltuudet tulee rajata sillä tavoin tarkasti, ettei käytännössä synny

16 HE 1/1998 vp, s. 131/11. Ks. myös esim. PeVL 3/2000 vp ja PeVL 7/2001 vp.
17 HE 1/1998 vp I s. 160/11.
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epäselvyyttä siitä, kenellä on asianomaiset valtuudet ja kuinka pitkälle ne ulottuvat.

Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus myös edellyttää, että palvelussuhteen ehtoja

koskevat säännökset laissa on kirjoitettu niin selkeiksi, että niiden perusteella voidaan

riittävällä varmuudella ennakoida, millaiseksi palvelus suhteen ehdot määräytyvät.

Perustuslain 103 §:n 3 momentti kieltää näin ollen sen, että hallitusvallan toimielimet

voisivat käyttää harkintavaltaa tuomareiden palvelussuhteen ehtojen määrittämisessä tai

että tällaista harkintavaltaa voitaisiin edes lailla siirtää hallitusvallan toimielimelle. Sitä

vastoin tuomareiden palvelussuhteen keskeisiä ehtoja koskevat aineelliset säännökset on

annettava aina lailla, eikä niitä voida jättää lakia alemmanasteisten säädösten tai päätösten

varaan. Tällä tavoin perustuslain 103 §:n 3 momentista johdettavan lailla säätämisen

vaatimus osaltaan turvaa perustuslain 3 §:n 3 momentissa ja 21 §:ssä edellytetyn

tuomioistuinten riippumattomuuden toteutumista.

Lain ohella tai sijasta on sallittua, että tuomarien palvelussuhteen keskeiset ehdot, kuten
tuomarien palkkaus, määräytyvät valtion virkaehtosopimuslain mukaisessa järjestyksessä
solmittujen virkaehtosopimusten mukaan siltä osin kuin on kyse muista tuomareista paitsi
korkeimpien oikeuksien presidenteistä ja jäsenistä sekä työnantajavirkamiehen asemassa
olevista tuomareista (esimerkiksi käräjäoikeuksien laamannit).

Olennaista lailla säätämisen vaatimuksessa on, että tuomarien palkkaus ja muut
palvelussuhteen keskeiset ehdot perustuvat yleisiin, normiluontoisiin säännöksiin sen sijaan,
että ne olisivat hallitusvallan toimielimen tai päällikkötuomarin yksipuolisen, harkintavaltaa
sisältävän tapauskohtaisen päätöksenteon varassa. Koska valtion virkaehtosopimuslain
mukaisessa järjestyksessä solmitut virkaehtosopimukset perustuvat lakiin, jossa myös
määrätään, minkälaisia asioita sopimuksissa voidaan käsitellä, virkaehtosopimusten voidaan
katsoa täyttävän vaatimuksen tuomarien palvelussuhteen keskeisten ehtojen perustumisesta
yleisiin, normiluontoisiin säännöksiin.l"

Tuomioistuinten riippumattomuuden sisäisen ulottuvuuden takia on tarpeellista korostaa,

että tuomarien palvelussuhteen keskeiset ehdot eivät myöskään saa olennaisessa määrin

olla päällikkötuomarin asemassa olevan tuomarin harkinnassa. Tähän liittyen voidaan

18 Ks. myös HE 1/1998 vp, s. 160, jossa todettiin ehdotettuun perustuslain 103 §:n 3 momenttiin liittyen
muun muassa se, että tuomareiden "taloudelliset ja sosiaaliset edut määräytyvät samoin perustein kuin
muidenkin virkamiesten, siis lähinnä virkaehtosopimuksin" . Esityksessä siis todettiin tuomarien
palkkauksen määräytyminen korkeimpien oikeuksien presidenttejä ja jäseniä lukuun ottamatta valtion
virkaehtosopimuslain mukaisessa järjestyksessä solmittujen virkaehtosopimusten mukaisesti ilman, että
tämän olisi katsottu olevan vastoin ehdotettua perustuslain 103 §:n 3 momenttia. Ks. myös PeVL 1/2005 vp,
jossa yleisemmin todetaan työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän vakiintuneen jo "paljon ennen vuonna 2000
voimaan tullutta perustuslakia, jonka säätämisen yhteydessä ei tuotu esiin, että voimassa ollutta järjestelmää
pitäisi muuttaa". Lisäksi lausunnossa todetaan työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmistä, että ne "perustuvat
lakiin, ja laissa määrätään, minkälaisia asioita sopimuksissa voidaan käsitellä."
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pitää perustuslain kannalta ongelmallisena esimerkiksi sitä, että tuomarien palkkaus

perustuu tuomarikohtaisesta arvioinnista riippuviin palkanosiin, koska palkkaus ei enää

tällöin määräydy yleisten normien, vaan päällikkötuomarin tai muun työnantaja-asemassa

olevan toisen tuomarin tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.

Lopuksi on syytä korostaa, että perustuslain 3 §:n 3 momentista, 80 §:stä ja 103 §:n 3

momentista johdettavat vaatimukset tuomarien palvelussuhteen keskeisten ehtojen

sääntelylle koskevat samalla tavalla kaikkia tuomareita. Tähän liittyen on edellytettävä,

että vaatimukset ulottuvat tilanteisiin, joissa esittelijä toimii tuomioistuimen

ratkaisukokoonpanossa.

Perustuslakivaliokunta huomauttikin lausunnossaan hallinto-oikeuden esittelijän
määräämisestä tuomioistuimen päätösvaltaiseen kokoonpanoon, että tuomioistuimen
jäsenenä toimiminen ei sinänsä kuulunut hallinto-oikeuden esittelijän varsinaisiin
virkatehtäviin. Sitä vastoin kysymys oli esityksen perustelujen mukaan sellaisesta
lisätehtävästä, johon esittelijä määrätään erikseen suostumuksensa mukaisesti ja josta hänelle
tulee suorittaa erillinen korvaus. Näiltä osin sääntely sivusi valiokunnan mielestä yhtäältä
virkamiehen oikeusaseman ja toisaalta tuomarin virkasuhteen perusteita. Tästä syystä
valiokunta katsoi, että lakiehdotusta olisi aiheellista täydentää säännöksellä tuomarin
tehtävään määrätyn esittelijän oikeudesta korvaukseen samoin kuin korvauksen
määräytymisen perusteista. Lakiin oli myös syytä lisätä maininta siitä, että tehtävään
määrääminen edellyttää asianomaisen virkamiehen suostumusta.t?

Arvio hovioikeuslain 9 §:n mukaisen esittelijäkokoonpanon sopusoinnusta

perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa edellytetyn tuomioistuinten

riippumattomuuden kanssa

Hovioikeuslain 9 § säätämisjärjestyksen näkökulmasta

Nähdäkseni on selvää edellä esitettyjen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtien

ja perusteiden valossa, ettei hovioikeuslain 9 §:n mukaisen esittelijäkokoonpanon

käyttäminen voi muodostua perustuslain vastaiseksi ainakaan siinä mielessä, että kyse

olisi lain säätämisjärjestykseen vaikuttavasta seikasta. Perustelen kantaani tarkemmin

seuraavasti:

19 PeVL 2/2006 vp.
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1. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossa hallinto-oikeuslain

muuttamisesta siten, että hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen tietyissä asioissa ja

asiaryhmissä kahden jäsenen ja asian esittelijän muodostamassa kokoonpanossa,

katsottiin, että ehdotettu sääntely ei muodostu perustuslain vastaiseksi ja että

lakiehdotus voitiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Toinen asia on,

että esittelijänä olevan virkamiehen määrääminen tuomarin tehtävään ei ollut

valiokunnan mielestä" perustuslain kannalta aivan ongelmatonta", mihin palaan

tarkemmin jäljempänä.

2. Hovioikeuslain 9 §:ssä säädetyllä esittelijäkokoonpanolla saavutetaan monia

sellaisia hovioikeuksien käytännön toimintaedellytysten joustavaan ja

tehokkaaseen järjestämiseen liittyviä etuja ja hyötyjä, joilla on merkitystä myös

esittelijäkokoonpanon valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta. Perustuslain

kannalta merkitykselliset esittelijäkokoonpanon edut ja hyödyt liittyvät etenkin

siihen, että esittelijäkokoonpanon avulla voidaan tosiasiassa edistää edellä

selostetulla tavalla esimerkiksi sellaisten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

osatekijöiden kuin käsittelyn joutuisuuden toteutumista ilman oikeudenkäynnin

asianmukaisuuden ja yleensä oikeusturvan vaarantumista.

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on myös merkityksellistä, että

esittelijäkokoonpanon käyttö on laissa rajattu riittävän täsmällisesti ja

tarkkarajaisesti-" vain tiettyihin erikseen määriteltyihin sellaisiin asioihin, jotka ovat

laatunsa tai merkityksensä perusteella ratkaistavissa esittelijäkokoonpanossa sen

paremmin tuomioistuimen riippumattomuuden kuin oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin vaarantumatta. Se, että hovioikeuslain 9 §:ssä on määritelty

esittelijäkokoonpanossa ratkaistavat asiat, on myös omiaan rajaamaan

tuomioistuimen riippumattomuuden sisäisen ulottuvuuden kannalta

asianmukaisella tavalla hovioikeuden presidentin määräämisvaltaa sen suhteen,

käsitelläänkö asia esittelijäkokoonpanossa. Lisäksi hovioikeuslain 9 §:ssä säädetyn

esittelijäkokoonpanon valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on annettava

merkitystä sille, että enemmistönä hovioikeuden päätösvaltaisessa kokoonpanossa

20 Säännöksen sisältö on lisäksi täsmentynyt oikeuskäytännössä. Ks. esim. KKO:2006:16.
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ovat hovioikeuden varsinaiset jäsenet-' ja että esittelijöitä koskevat ammattitaito- ja

kelpoisuusvaatimukset osaltaan turvaavat sekä tuomioistuimen että tuomarin

tehtävään määrätyn riippumatonta ja itsenäistä asemaa. Lopuksi esittelijällä on

hovioikeuslain 9 §:n 3 momentin nojalla perustuslaissa tuomarille säädetty virassa

pysymisoikeus sinä aikana, jona hän toimii hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitetulla

tavalla hovioikeuden jäsenenä.

Hovioikeuslain 9 §:n valtiosääntäoikeudellisia ongelmakohtia

Vaikka hovioikeuslain 9 §:ssä säädettyä esittelijäkokoonpanoa ei näin ollen voida pitää

perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisena, esittelijäkokoonpanon

käyttäminen ei ole ongelmatonta perustuslain kannalta syistä, joita on pitkälti tuotu esiin

perustuslakivaliokunnan lausunnossa 2/2006 vp hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Siinä

valiokunta totesi ehdotuksesta hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta tietyissä asioissa ja

asiaryhmissä kahden jäsenen ja asian esittelijän muodostamassa kokoonpanossa

kokonaisuudessaan seuraavan:

"Vaikka sääntely ei edellä esitetyn perusteella sinänsä muodostukaan perustuslain
vastaiseksi, ei tuomioistuimen esittelijänä olevan virkamiehen määrääminen tuomarin
tehtävään ole valiokunnan mielestä perustuslain kannalta aivan ongelmatonta.
Määräämistoimivallan kuulumista hallinto-oikeuden ylituomarille ja siten tuomioistuimelle
itselleen voidaan tällaisessa yhteydessä sinänsä pitää tuomioistuimen riippumattomuuden
näkökulmasta perusteltuna. Menettelyssä on toisaalta tuomioistuinlaitoksen sisäiseen
itsetäydennykseen liittyviä piirteitä, joita ei ainakaan liiallisesti saa valiokunnan aiempien
kannanottojen mukaan sisältyä tuomareiden nimittämismenettelyyn (PeVM 10/1998 vp, s.
30, PeVL 13/1999 vp, s. 2/II). Tuomioistuimen virkamiehen asema tuomarina ei ole tuomarin
riippumattomuuden kannalta esimerkiksi virkamiehen urasuunnitelmiin
tuomioistuinlaitoksessa liittyvien tekijöiden vuoksi täysin rinnastettavissa vakinaisen tai edes
määräajaksi nimitetyn tuomarin asemaan. Tällaiset seikat saattavat joissakin tapauksissa
vaikuttaa arviointiin siitä, näyttääkö tuomioistuin riippumattomalta. Tuomarin tehtävään
määrätyn esittelijän virkavastuuseen liittyvät kysymykset voivat lisäksi aiheuttaa
tarpeettomia tulkintaongelmia. "

Eduskunnan lakivaliokunta esittikin mietinnössään hallinto-oikeuslain muuttamisesta, että
"lakiehdotuksesta poistetaan mahdollisuus määrätä tietyt edellytykset täyttävä esittelijä
toimimaan esittelykohtaisesti tuomioistuimen jäsenenä erikseen säädettyjä asioita
ratkaistaessa". Valiokunta piti" sääntelyn tavoitteita sinänsä hyväksyttävinä", mutta
valiokunta kuitenkin katsoi perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämien epäilysten
olevan "periaatteelliselta kannalta kuitenkin niin painavia, ettei lakivaliokunnan mielestä ole
perusteltua toteuttaa ehdotettua mahdollisuutta esittelijän toimimisesta
ratkaisukokoonpanossa eräänlaisena tilapäisjäsenenä". Lisäksi valiokunta huomautti siitä,

21 Tosin esittelijäkokoonpanossa esittelijän ääni muodostuu ratkaisevaksi tilanteessa, jossa varsinaiset
tuomarijäsenet ovat erimielisiä.
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että "tämä ei ole sääntelyn päätavoitteiden kannalta edes tarpeen, koska kahden jäsenen ja
erikseen jäseneksi määrätyn esittelijän muodostama ratkaisukokoonpano on jo ehdotuksenkin
mukaan kaikilta osin vaihtoehtoinen kahden jäsenen muodostamalle kokoonpanolle" ,22

Vastaavia epäilyjä" periaatteelliselta kannalta" voidaan jossain määrin esittää

hovioikeuslain 9 §:n mukaisesta esittelijäkokoonpanosta. Epäilysten painoa hovioikeuksiin

liittyen kuitenkin nähdäkseni vähentää ainakin jossain määrin se, että

perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan kannanotot koskevat asetelmaa, jossa

hallinto-oikeudessa olisi tullut mahdolliseksi ratkaista tiettyjä asioita tai asiaryhmiä paitsi

kahden jäsenen ja asian esittelijän myös kahden tuomarin sekä yhden tuomarin ja

asiantuntijajäsenen tai yhden tuomarin kokoonpanoissa. hallinto-oikeuslain 12 a §:n 1

momentissa lueteltuja asioita kahden tuomarin kokoonpanossa Kun lisäksi esittelijän

määrääminen tuomarin tehtävään ei ollut perustuslain kannalta aivan ongelmatonta,

perustuslakivaliokunta pitikin" aiheellisena vielä vakavasti harkita ehdotetun sääntelyn

tarpeellisuutta ottamalla etenkin huomioon, että 12 a §:n 1 momentissa luetellut asiat

voidaan momentin mukaan ratkaista myös kahden tuomarin kokoonpanossa." Koska

hovioikeuksissa ei ole mahdollista ratkaista lainkäyttöasioita hallinto-oikeuksien tavoin

kahden tuomarin kokoonpanossa, perustuslakivaliokunnan esittämät näkökohdat eivät

ole sellaisenaan sovellettavissa hovioikeus lain 9 §:n valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin.

Silti hovioikeuslain 9 §:ää ei voida pitää aivan ongelmattomana perustuslain kannalta.

Suurimpana ongelmana pidän esittelijäkokoonpanon käyttämisessä sitä, jos kyseessä on

"kertaluontoisesta", vain yhden asian käsittelemiseksi annetusta määräyksestä esittelijälle

toimia hovioikeuden ratkaisukokoonpanossa, so. asiakohtaisesta sijaisjäsenmääräyksestä.

Vaikka asiakohtaisista sijaisjäsenmääräyksillä voidaan tuoda joustavuutta ja tehokkuutta

hovioikeuden Iainkäyttötyöhön, hyvin satunnaisiksi, päivä- tai ainakin asiakohtaiseksi

muodostuvat sijaismääräykset saattavat varsinkin tuomarin erottamattomuuteen liittyvät

vaatimukset huomioiden ainakin joissakin tapauksissa vaikuttaa arviointiin siitä, näyttääkö

tuomioistuin riippumattomalta. Tästä syystä olisi sekä tuomioistuinten

riippumattomuuteen että tuomarin erottamattomuuteen liittyvien vaatimusten kannalta

perusteltua, että hyvin satunnaisia asiakohtaisia sijaisjäsenmääräyksiä vältetään ja että

22 LaVM 9/2006vp.
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ratkaisukokoonpanon jäsenenä toimivan esittelijän virassapysymisturvaa vahvistettaisiin

esimerkiksi siten, että tietyn ammatti- ja kelpoisuusvaatimukset täyttävät esittelijät

nimitettäisiin pidemmäksi, ainakin muutaman vuoden ajaksi esittelyvelvollisuuden

omaavaksi tuomariksi, joka koko tuon ajan nauttisi tuomarin virasssapysymisoikeutta.

Tuomioistuimen esittelijän toimiminen tuomarin tehtävässä voi jossain määrin synnyttää

kysymyksiä myös hänen ratkaisutoimintansa itsenäisyyden ja sitä kautta tuomioistuinten

riippumattomuuden kannalta. Riskinä voi etenkin olla, että esittelijän urasuunnitelmiin

liittyvät vaikuttimet alkavat suunnata esittelijän toimintaa tuomarina ja että hän tästä - tai

jostain muusta - syystä alkaa mekaanisen passiivisesti" myötäillä" varsinaisia jäseniä.

Nähdäkseni vastaavia riskejä voi sisältyä kuitenkin mihin tahansa kollegiaalisesti

toimivaan ratkaisukokoonpanoon. Kun lisäksi näitä riskejä voidaan torjua esittelijäitä

koskevilla ammattitaito- ja kelpoisuusvaatimuksilla, en pidä riskiä esittelijän

tuomaritoiminnan "epäitsenäisyydestä" seikkana, joka oikeastaan mitenkään

merkittävästi vaikuttaisi arviooni hovioikeuslain 9 §:n perustuslainmukaisuudesta.

Muutoksenhaku ja hovioikeuslain 9 §:n mukainen esittelijäkokoonpano

Muutoksenhakuoikeutta esittelijäkokoonpanossa tehtäviin ratkaisuihin on suurelta osin

rajattu jatkokäsittelylupajärjestelmällä lopputuloksella, että esittelijäkokoonpanossakin

syntyneet ratkaisut jäävät usein lopulliseksi.

Tämä seikka ei kuitenkaan mielestäni vaikuta valtiosääntöoikeudelliseen arvioon

esittelijäkokoonpanosta. Esittelijäkokoonpanolla ei ole merkitystä itse muutoksenhakuun,

eikä se muutoinkaan vaikuta ihmisoikeussopimuksen tai perustuslain kannalta

ongelmallisella tavalla arvioon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta

esittelykokoonpanossa ratkaistavissa asioissa lukuun ottamatta tilanteita, joissa on kyse

hyvin lyhytaikaisista, "kertaluontoisista" määräyksistä.

Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappale

ei edellytä muutoksenhakuoikeuden turvaamista. Sitä vastoin se edellyttää vain sitä, että jos

ensimmäisessä oikeusasteessa ratkaistu asia on sopimusvaltiossa mahdollista saada
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muutoksenhaku tuomioistuimen käsiteltäväksi, tulee menettelyn myös toisessa asteessa

täyttää 6 artiklasta johtuvat vaatimukset. Näihin vaatimuksiin sinänsä kuuluu myös

riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen vaatimus, joka kuitenkin edellä

selostetuista syistä nähdäkseni täyttyyesittelijäkokoonpanon suhteen. Poikkeuksena ovat

lyhytkestoiset, hyvin satunnaiset ja asiakohtaiset määräykset esittelijöille toimia tuomarina,

koska niitä voidaan pitää ongelmallisina perustuslain kannalta edellä selostetuista syistä.

Muutoksenhakuoikeudesta rikosasioissa on taas määrätty erikseen Euroopan

ihmisoikeussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. Jokaisella rikoksesta

tuomitulla on artiklan 1 kappaleen mukaan oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu

rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. Muutoksenhakuoikeuteen voidaan

artiklan 2 kappaleen mukaan tehdä poikkeuksia lain määräämien vähäisten rikosten kohdalla

ja eräissä muissa tapauksissa. Sopimusvaltiolla on verraten laaja harkintavalta säännellä

muutoksenhaun edellytyksiä ja siinä noudatettavaa menettelyä. Esimerkiksi

valituslupamenettelyä ei ole sellaisenaan pidetty sopimuksen valvontakäytännössä artiklan

vaatimusten vastaisena ja mahdollisuutta hakea jatkokäsittelylupaa voidaan pitää 2 artiklan

kannalta riittävänä muutoksenhakumahdollisuutena.

Muita seikkoja

Edellä olen katsonut, että hovioikeuslain 9 §:n mukaisen esittelijäkokoonpanon käyttää ei

suoranaisesti muodostu sen paremmin perustuslain kuin Euroopan

ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi, vaikka hovioikeuslain 9 § ei olekaan ongelmaton

perustuslain kannalta varsinkaan siltä osin kuin kyse on hyvin lyhytaikaisista

määräyksistä esittelijöille toimia tuomarina.

Haluan kuitenkin lopuksi painokkaasti korostaa, että hovioikeuslain 9 § ei ole

perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta läheskään" paras" tapa taata

hovioikeuksien riittävän joustava ja tehokas toimintakyky sekä perustuslain 21 §:ssä

turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden toteutuminen. Sitä vastoin

perustuslain kannalta selvästi paras ratkaisu olisi ratkaista kaikki lainkäyttöasiat

hovioikeuden vakinaisten jäsenten kokoonpanoissa. Kun otetaan kuitenkin huomioon

tuomioistuinlaitoksen resurssoinnin - sinänsä perustuslaista tuomioistuintoimintaan

kohdistuvien vaatimusten kannalta kritiikille hyvin altis - taso ja mainitut
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koulutukselliset näkökohdat, hovioikeuslain 9,§:n mukaista esittelijäkokoonpanoa

voidaan luonnehtia perustuslain kannaltaTsisdettäväksl" ratkaisumalliksi.

Helsingissä 10. P~äJeegäI(liuta 2012

'T~~-'.' ~62'0.11l~i1n~ssyanc:n .
. 'l

OTT, professori'

Helsinki
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