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ASIA   Rikosasian ratkaiseminen ilman päätösvaltaa 
 

 

ASIAN VIREILLETULO 
 

Helsingin hovioikeuden presidentti on 18.6.2019 toimittanut oikeuskanslerille tiedoksi ja mah-

dollisia toimenpiteitä varten Helsingin käräjäoikeuden 31.1.2019 antaman tuomion, jossa kärä-

jäoikeus oli yhden tuomarin kokoonpanossa tuominnut vastaajan muun ohella törkeästä huu-

mausainerikoksesta. Hovioikeus oli 11.6.2019 syyttäjän valituksesta antamallaan päätöksellä 

palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi, koska käräjäoikeus ei ollut asiaa 

ratkaistessaan ollut päätösvaltainen.  

 

SELVITYS 
 

Käräjäoikeuden puheenjohtajana asiassa toiminut käräjätuomari on antanut menettelystään hä-

neltä pyytämäni selvityksen. Helsingin käräjäoikeuden laamanni on antanut asiasta lausunnon. 

 

RATKAISU 
 

Arviointi 
 

Tuomioistuinlain 9 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomarin on oltava virkatoimissaan huo-

lellinen. 

 

Oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeus on päätösvaltainen ri-

kosasiassa, kun tuomioistuimessa on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Pykälän 2 momentin 

mukaan käräjäoikeus on päätösvaltainen rikosasiassa myös kolmen lainoppineen jäsenen ko-

koonpanossa, jos sitä asian laadun tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. 

Mainitun luvun 6 §:n mukaan käräjäoikeus on rikosasiassa päätösvaltainen myös, kun siinä on 

yksin puheenjohtaja, jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä 

mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin vankeutta 

enintään neljä vuotta. 

 

Rikoslain 50 luvun 2 §:n mukaan törkeästä huumausainerikoksesta tuomitaan vankeuteen vä-

hintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 

PL 650 

00181 HELSINKI 

 



2/2 

 
 
 

KÄYNTIOSOITE Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PUHELIN 0295 16001 E-MAIL etunimi.sukunimi@okv.fi 

POSTIOSOITE PL 20, 00023 Valtioneuvosto TELEFAKSI 09 160 23975 INTERNET www.okv.fi 

Kun törkeästä huumausainerikoksesta on kerrotuin tavoin säädetty ankarampi rangaistus kuin 

neljä vuotta vankeutta, ei käräjäoikeus ole ollut päätösvaltainen käräjätuomarin ratkaistessa 

asian yksin. 

 

Käräjätuomari on selvityksessään myöntänyt, että päätösvaltaisuuden puuttuminen asiassa oli 

jäänyt häneltä huomaamatta ja että hän oli toiminut huolimattomasti. Käräjätuomari oli itse ha-

vainnut päätösvallan puuttumisen istunnon jälkeen tuomiota tarkastaessaan. Hän oli kertoman-

sa mukaan ilmoittanut asiasta syyttäjälle ja pyytänyt valittamaan tuomiosta. Käräjätuomari on 

todennut, että hänen virheensä johdosta asian käsittely oli pitkittynyt, mistä oli aiheutunut yli-

määräistä vaivaa ja lisäkustannuksia asianosaisille ja tuomioistuimille, ja että lisäksi vastaajan 

oikeus saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa oli vaarantunut. 

 

Käräjäoikeuden laamanni on lausunnossaan todennut, ettei hänellä ole lisättävää käräjätuoma-

rin selvitykseen. Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että käräjätuomari oli havainnut menette-

lyvirheensä viipymättä ja ryhtynyt tämän jälkeen viivyttelemättä asianmukaisiin toimenpitei-

siin virheen seuraamusten minimoimiseksi. 

 

Tuomioistuimen kokoonpanon päätösvaltaisuus on ehdoton prosessinedellytys. Kysymyksessä 

on perustavaa laatua oleva menettelyvirhe, joka kohdistuu tuomiovallan käytön ydinalueelle. 

Vaikka virhe on asiassa käräjätuomarin omien toimenpiteiden seurauksena korjaantunut, on se 

hänen selvityksessään toteamallaan tavalla ollut omiaan aiheuttamaan lisäkustannuksia ja vai-

vaa sekä pidentänyt asian tuomioistuinkäsittelyyn kulunutta aikaa.  

 

Johtopäätös ja toimenpide 
 

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari on ratkaissut yksin puheenjohtajana rikosasian, jonka 

ratkaisemiseen käräjäoikeus ei mainitussa kokoonpanossa ole ollut päätösvaltainen. 

 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan jos virkamies, jul-

kisyhteisön työntekijä tai muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on menetellyt lain-

vastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle 

huomautuksen vastaisen varalle, mikäli hän ei harkitse olevan tarvetta syytteen nostamiseen. 

 

Annan mainitun lainkohdan nojalla käräjätuomarille huomautuksen.   

 

Lähetän päätökseni tiedoksi asiasta ilmoittaneelle Helsingin hovioikeuden presidentille ja lau-

suntonsa asiasta antaneelle Helsingin käräjäoikeuden laamannille. 

 

 

 

Apulaisoikeuskansleri    Mikko Puumalainen 

 

 

 

 

 

 

 

Osastopäällikkö 

Esittelijäneuvos Petri Martikainen 


