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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maksuttomasta oikeu
denkäynnistä annetun lain sekä sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mak
suttomasia oikeudenkäynnistä annettua lakia 
ensinnäkin niin, että tuomioistuimessa käsitel
tävissä hakemusasioissa voitaisiin maksuton oi
keudenkäynti myöntää samoin edellytyksin 
kuin riita- ja rikosasioissa. Hakemusasioina 
käsitellään nykyisin muun muassa lapsen huol
toa ja tapaamisoikeutta sekä avioeroa koskevat 
asiat. 

Rikosasioissa maksuton oikeudenkäynti voi
taisiin myöntää jo esitutkinnan aikana. Sotilas
oikeudenkäyntilakia ehdotetaan vastaavasti 
muutettavaksi siten, että sotilasoikeudenkäyn
tiasioissa vastaajalle voidaan määrätä oikeu
denkäyntiavustaja jo esitutkinnan aikana. 

381266U 

Maksuton oikeudenkäynti tulisi mahdolli
seksi entistä useammissa hallinto-oikeudellista 
vapaudenriistoa koskevissa tapauksissa. Lisäk
si maksuton oikeudenkäynti voitaisiin myöntää 
eräissä lastensuojelulain sekä ulkomaalaislain 
mukaisissa asioissa. 

Maksutonta oikeudenkäyntiä ei enää voitaisi 
myöntää väliaikaisesti. Päätös maksuttoman 
oikeudenkäynnin myöntämisestä olisi aina 
luonteeltaan lopullinen. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1989. Tarkoituksena on, että 
ehdotetut lait tulevat voimaan vuoden 1989 
alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Hakemusasiat 

Maksuttarnasta oikeudenkäynnistä annetun 
lain (87173) mukaan maksuton oikeudenkäynti 
myönnetään henkilölle, joka taloudellisen ase
mansa vuoksi ei vaikeuksitta kykene suoritta
maan asian käsittelystä aiheutuvia menoja. 
MaksuUoman oikeudenkäynnin saanut vapau
tuu suorittamasta asiassa perittäviä maksuja ja 
muita kustannuksia sekä hänelle määrätylle 
avustajalle maksettavaa palkkiota ja korvaus
ta. Tuomioistuimen on määrättävä avustaja, 
jollei maksuttoman oikeudenkäynnin saanut 
muutoin kykene valvomaan etujaan. Oikeu
denkäyntiavustaja saa palkkionsa valtion va
roista. 

Maksuton oikeudenkäynti voidaan myöntää 
yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävissä riita
ja rikosasioissa, vesioikeudessa ja vesiylioikeu
dessa sekä maaoikeudessa käsiteltävissä asiois
sa, lääninoikeudessa ja korkeimmassa hallinto
oikeudessa käsiteltävissä huoltolaan määrää
mistä koskevissa asioissa sekä haettaessa yli
määräistä muutoksenhakua mainituissa asiois
sa. 

Hakemuslainkäyttöön kuuluvissa asiOissa 
maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen 
edellytykset ovat tiukemmat. Maksuton oikeu
denkäynti voidaan myöntää vain, jos asian 
laatu ja hakijan oikeusturvan toteuttaminen 
sitä erityisistä syistä vaatii. 

Käytännössä maksuttornia oikeudenkäyntejä 
on hakemusasioissa myönnetty erittäin har
voin. Vuonna 1985 vain 127 henkilöä sai mak
suUoman oikeudenkäynnin hakemusasiassa. 
Varsinaisissa riita- ja rikosasioissa etu myön
nettiin 19 571 asianosaiselle. 

Alioikeuksissa käsiteltävien hakemusasioi
den määrä ylittää moninkertaisesti riita- ja 
rikosasioiden määrän. Hakemusasioita ovat 
muun muassa holhousta, isyyden tunnustamis
ta, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä 
avioeroa koskevat asiat sekä lukuisat erilaisten 

asiakirjojen, kuten perukirjan ja avioehdon 
rekisteröimistä koskevat asiat. 

Hakemusasioiden ala on laajentunut. Monet 
yksityiselle kansalaiselle merkittävät oikeus
asiat, jotka aikaisemmin käsiteltiin riita-asioi
na, käsitellään nykyisin hakemuksesta. Tällai
sia ovat avioeroasioiden lisäksi erityisesti lap
sen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat 
asiat. 

Lukumääräisesti suurin hakemusasioiden 
ryhmä on kiinteistön lainhuudatus- ja kiinni
tysasiat, joita oli vuonna 1985 yli 250 000. 

Erityisen tärkeää on, että avioeroasioissa 
maksuton oikeudenkäynti voidaan myöntää sa
moin edellytyksin kuin riita-asioissa. Vuoden 
1988 alusta lähtien kaikki puolisoiden vireille 
panemat avioeroasiat, jotka aikaisemmin käsi
teltiin riita-asioina, käsitellään hakemusasioi
na. Menettelyä koskevien uudistusten yhtenä 
tavoitteena on ollut, että yhä useammat kyke
nisivät tarvittaessa itse hoitamaan avioliittonsa 
purkamisen. Oikeudellinen apu voi kuitenkin 
olla tarpeen silloin, kun avioeroasian yhteydes
sä käsitellään esimerkiksi lasten huoltoa ja 
elatusta koskevia liitännäisvaatimuksia. Poik
keuksellisesti voi avioeroonkin liittyä vaikeita 
oikeudellisia kysymyksiä. Muutoinkaan ei voi
da olettaa kaikkien olevan valmiita asioimaan 
tuomioistuimessa ilman avustajaa. 

Kuten edellä on selvitetty, maksuton oikeu
denkäynti voidaan hakemusasiassa myöntää 
vain erityisen syyn sitä vaatiessa. Kun avio
eroasioita käsitellään tuomioistuimessa hake
musasioina eikä riita-asioina, kuten aikaisem
min, maksuttoman oikeudenkäynnin saamisen 
edellytykset ovat tiukentuneet avioeroasioissa. 
Avioeromenettelyn yksinkertaistaminen saattaa 
siten joissakin tapauksissa heikentää vähäva
raisten tosiasiallisia mahdollisuuksia saada 
avioliitto puretuksi. Tarve maksuttomaan oi
keudenkäyntiin on suuri erityisesti niillä, joi
den asuinpaikkakunnalla ei ole saatavissa yleis
tä oikeusapua. 

MaksuUoman oikeudenkäynnin tarpeelli
suutta ei voida arvioida prosessilajin perusteel
la. Hakemusasioissakin maksuttoman oikeu-
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denkäynnin myöntämistä tulee harkita yksin
omaan asiaan osallisen varallisuusolojen ja 
oikeudenkäyntiavustajan määräämistä oikeu
dellisen asiantuntemuksen tarpeen perusteella. 
Maksuttoman oikeudenkäynnin tarpeeton 
käyttö voidaan estää nykyistenkin säännösten 
nojalla, sillä maksutonta oikeudenkäyntiä ei 
saa myöntää, jos käsiteitäväHä asialla on asian
omaiselle vähäinen merkitys tai jos vaatimus 
perustuu siirrettyyn oikeuteen. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että nykyinen hakemusasioita kos
keva erityisrajoitus poistetaan. Muutoksen jäl
keen maksuUoman oikeudenkäynnin edellytyk
set olisivat samat kaikissa niissä asioissa, joissa 
maksuton oikeudenkäynti yleensä voidaan 
myöntää. 

Käytännössä maksuUoman oikeudenkäynnin 
yleiset edellytykset rajaavat suurimman osan 
hakemusasioista maksuttoman oikeudenkäyn
nin piirin ulkopuolelle. Hakemusasioista noin 
90 prosenttia koskee kiinteistön lainhuudatusta 
tai kiinnittämistä, joissa maksuton oikeuden
käynti tulee vain harvoin kysymykseen. Hake
musasioista maksuttornia oikeudenkäyntejä 
tultaneen myöntämään lähinnä lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta sekä avioeroa koskevissa 
asioissa, joissa edun myöntämiseen ei aikai
semmin ole vaadittu erityisiä syitä. Silloinkin, 
kun tuomioistuin myöntää maksuttoman oi
keudenkäynnin, sen harkittavaksi jää, onko 
hakijalle tarpeen määrätä avustaja vai pystyy
kö hakija yksin hoitamaan asiansa. 

1.2. Esitutkinta 

Maksuton oikeudenkäynti myönnetään lain 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa, tuomiois
tuimessa käsiteltävässä asiassa. Vaikka tämä 
etu voidaan 3 §:n 1 momentin mukaan myön
tää jo ennen asian vireillepanoa, sitä ei voida 
kuitenkaan myöntää ennen kuin on ryhdytty 
ainakin jonkinasteisiin toimiin oikeudenkäyn
nin aloittamiseksi. Rikosasioiden osalta tämä 
merkitsee, ettei maksutonta oikeudenkäyntiä 
voida myöntää vielä esitutkinnan aikana. Vas
ta esitutkinnan päätyttyä ratkaistaan se, esite
täänkö rikoksen johdosta tuomioistuimessa 
vaatimuksia. 

Maksuton oikeudenkäynti voidaan myöntää 
3 §:n 2 momentin mukaan taannehtivasti kos
kemaan asiassa jo suoritettuja toimenpiteitä. 
Siten esimerkiksi maksuttoman oikeudenkäyn
nin saaneen syytetyn avustajalle voidaan suo-

rittaa palkkio niistä neuvotteluista, joita hänel
lä on ollut päämiehensä kanssa esitutkinnan 
aikana. 

Uudella esitutkintalailla on pyritty lisäämään 
oikeusvarmuutta varaamaHa esitutkinnan eri 
osapuolille mahdollisuus vaikuttaa esitutkin
taan. Erityisesti on syytä mainita, että asiano
saisen avustajalla on oikeus olla läsnä päämies
tänsä kuulusteltaessa. Vähävaraisen asianosai
sen oikeusturva jää vajavaiseksi, jos hän ei voi 
saada maksutta oikeudellista apua jo esitutkin
nan aikana. Ei riitä, että tuomioistuinkäsitte
lyn päätyttyä avustajalle voidaan maksaa taan
nehtivasti palkkioita esitutkinnan aikana suori
tetuista toimenpiteistä, koska esitutkinta ei lä
heskään aina johda syytetoimiin. Avustaja voi
daan jopa jättää hankkimatta sen vuoksi, ettei 
ole varmuutta siitä, tuleeko asia tuomiois
tuimeen ja myönnetäänkö asiaan osalliselle 
maksuton oikeudenkäynti. 

Esitutkintalainsäädännön valmistelun yhtey
dessä on laadittu ehdotuksia puolustusta rikos
asioissa koskevaksi lainsäädännöksi. Tässä vai
heessa ehdotetaan esitutkinnan asianosaisten 
oikeusturvaa parannettavaksi siten, että mak
suton oikeudenkäynti voitaisiin myöntää jo 
esitutkinnan aikana. 

Mahdollisuus myöntää maksuton oikeuden
käynti jo esitutkinnassa on tärkeätä myös siksi, 
että Suomi joutui ratifioidessaan kansalaisoi
keuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kan
sainvälisen yleissopimuksen (SopS 6176) teke
mään varauman, joka koskee epäillyn puolus
tusta. Yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen 
d) kohdan mukaan rikoksesta epäiliyllä on 
jokaisessa asiassa, jossa oikeudenmukaisuuden 
etu sitä vaatii, oikeus saada määrätyksi itsel
leen oikeudenkäyntiavustaja. Sen tulee tapah
tua maksuttomasti siinä tapauksessa, että hä
neltä puuttuu varoja maksaa siitä. Varaumassa 
Suomi ilmoitti, ettei mainittu kohta vastaa 
Suomen nykyistä lainsäädäntöä, mikäli on ky
symys syytetyn ehdottomasta oikeudesta saada 
oikeusavustaja asian esitutkintavaiheessa. 

1.3. Hallintoasiat ja eräät muut asiat 

Kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi 
ehdotetaan, että maksuton oikeudenkäynti voi
taisiin myöntää entistä laajemmin hallinto
oikeudellista vapaudenriistoa koskevissa asiois
sa. Lisäksi maksuton oikeudenkäynti tulisi 
mahdolliseksi lastensuojelulain mukaisissa lap-
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sen huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoittamista 
sekä huostassa pitämisen lakkaamista koske
vissa asioissa. 

Ulkomaalaisten oikeusturvan parantamiseksi 
ehdotetaan maksuttoman oikeudenkäynnin 
etua laajennettavaksi korkeimmassa hallinto
oikeudessa käsiteltäviin ulkomaalaislain ( 400/ 
83) mukaisiin asioihin. Nämä voivat koskea 
säilöönottoajan pidentämistä, maasta karkot
tamista tai työluvan peruuttamista. 

Voimassa olevan lain mukaan maksuton oi
keudenkäynti voidaan myöntää muun muassa 
vesioikeudessa ja vesiylioikeudessa käsiteltä
vässä asiassa. Tätä kohtaa on käytännössä 
tulkittu niin, että myös korkeimmassa hallinto
oikeudessa käsiteltävässä vesiasiassa voidaan 
myöntää maksuton oikeudenkäynti (KHO 1975 
A II 98). Selvyyden vuoksi ehdotetaan tästä 
otettavaksi lakiin nyt nimenomainen maininta. 

1.4. Väliaikainen maksuton oikeudenkäynti 

Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntää se 
tuomioistuin, jossa asia on käsiteltävänä tai 
jossa se voimassa olevien säännösten mukaan 
voidaan panna vireille. Tuomioistuimen pu
heenjohtaja tai kihlakunnantuomari saa kui
tenkin myöntää maksuUoman oikeudenkäyn
nin ja määrätä avustajan väliaikaisesti, milloin 
tuomioistuin ei ole koolla (4 §). Hänen on 
saatettava pyyntö tuomioistuimen ratkaista
vaksi, kun se kokoontuu. 

Asiaa käsittelevä tuomioistuin useimmiten 
myöntää maksuttoman oikeudenkäynnin, jos 
sellainen on jo väliaikaisesti myönnetty. Tämä 
johtunee siitä, että maksuttoman oikeuden
käynnin edellytykset pystytään tutkimaan riit
tävän perusteellisesti jo ennen pääasian käsitte
lyn alkua. Maksuttoman oikeudenkäynnin 
myöntämisestä ja avustajan määräämisestä vä
liaikaisesti ehdotetaankin luovuttavaksi. Myös 
se, että maksuton oikeudenkäynti voitaisiin 
myöntää esitutkinnan aikana, puoltaa uudis
tusta. 

Ehdotuksen mukaan maksutonta oikeuden
käyntiä koskeva myönteinen päätös olisi aina 
lopullinen. Sen sijaan hylkäävä päätös ei estäisi 
pyynnön esittämistä uudelleen oikeudenkäyn
nin alettua, ellei siihen ole jo haettu muutosta. 
Samalla ehdotetaan, että päätöksenteko mak
sutonta oikeudenkäyntiä koskevissa asioissa 
tulisi nykyistä joustavammaksi. Maksuttarnas
ta oikeudenkäynnistä voisi päättää tuomiois-

tuimen puheenjohtaja yksinkin kansliakäsitte
lyssä. 

2. Eduskunnan kannanotot 

2.1. Hakemusasiat 

Eduskunnan lakivaliokunta on hakemus
asioiden käsittelyä yleisessä alioikeudessa kos
kevan hallituksen esityksen johdosta antamas
saan mietinnössä (lakivaliokunnan mietintö 
n:o 9/1985 vp.) kiinnittänyt huomiota siihen, 
että eräissä hakemusasioissa, esimerkiksi asu
mus- ja avioeroasioissa, olisi tarpeen saada 
maksuton oikeudenkäynti. Valiokunta totesi 
muun muassa, että oikeuskäytäntö on useilla 
paikkakunnilla niin tiukkaa, ettei maksutonta 
oikeudenkäyntiä juuri myönnetä hakemus
asioissa. Epäkohdan korjaamiseksi olisi valio
kunnan mielestä muutettava maksuttomasta 
oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:ää tai an
nettava tuomioistuimille ohjeet pykälän jousta
vasta tulkinnasta. 

A vialiittolain sekä siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta annetun hallituksen esityksen 
johdosta antamassaan mietinnössä (lakivalio
kunnan mietintö n:o 14/1986 vp.) lakivalio
kunta on uudistanut aikaisemman kannanot
tonsa. Valiokunta huomautti, että avioeron 
liitännäisvaatimukset, kuten ositus, lasten 
huolto ja elatus, ovat asianasaisille tärkeitä ja 
vaikeita asioita. Maksuttoman oikeudenkäyn
nin saaminen on valiokunnan mukaan tarpeen, 
sillä heti asiaa vireille pantaessa saatavien oi
keiden tietojen ja neuvojen avulla saadaan 
asiat nopeammin, helpommin ja halvimmalla 
tavalla kuntoon, katsottiinpa asiaa eroavien 
puolisoiden, lasten tai viranomaisten kannalta. 

2.2. Esitutkinta 

Eduskunta edellytti vastauksessaan hallituk
sen esitykseen esitutkintaa ja pakkokeinoja 
rikosasioissa koskevaksi lainsäädännöksi 
(hall.es n:o 14/1985 vp.), että hallitus ryhtyy 
pikaisesti toimenpiteisiin maksuttoman oikeu
denkäynnin ulottamiseksi myös esitutkintaa 
koskevaksi ja että hallitus antaa eduskunnalle 
lakiesityksen julkisen puolustuksen järjestämi
seksi. Nämä säännökset tulisi saattaa voimaan 
yhtä aikaa esitutkintalain ja pakkokeinolain 
kanssa vuoden 1989 alusta. 
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2.3. Ulkomaalaisia koskevat asiat 

Ulkomaalaisten osalta lakivaliokunta on ul
komaalaislakia koskeneen hallituksen esityksen 
johdosta ulkoasiainvaliokunnalle 23 päivänä 
kesäkuuta 1982 antamassaan lausunnossa (n:o 
3) katsonut, että tulisi varata tarpeelliset mää
rärahat, jotta ulkomaalaiset voisivat tarvittaes
sa saada apua ulkopuolisilta oikeusavustajilta 
(ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2711982 
vp.). 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Hakemusasiat. Ehdotus laajentaa maksutto
man oikeudenkäynnin käyttöä hakemusasiois
sa ja siten lisää jonkin verran valtiolle aiheutu
via kustannuksia. Toisaalta on huomattava, 
että perheoikeudellisissa hakemusasioissa, joi
den käsittelyyn maksuttornia oikeudenkäyntejä 
tullaan lähinnä myöntämään, ei edun saami
seen ole aikaisemmin edellytetty erityisperustei
ta. Yksinkertaisemman menettelyn johdosta 
avioeroasioiden hoidosta valtiolle aiheutuvat 
kustannukset jopa alenevat siitä, mitä ne olivat 
ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa. 

Sitä, kuinka paljon hakemusasioista tulee 
oikeudenkäyntikuluja valtion maksettavaksi, ei 
voida arvioida markkamääräisesti. Käsiteltyä 
asiaa kohden laskettuna kustannukset jäävät 
hakemusasioissa huomattavasti pienemmiksi 
kuin varsinaisissa riita- ja rikosasioissa. 

Hakemusmaksun perimäitä jättäminen sil
loin, kun ainoastaan jollekin hakijoista on 
myönnetty maksuton oikeudenkäynti, tulee 
jonkin verran vähentämään valtiolle perittäviä 
korvauksia. Hakemusmaksujen suuruus huo
mioon ottaen tällä ei kuitenkaan tulisi olemaan 
merkittävää taloudellista vaikutusta. 

Esitutkinta. Jo voimassa olevan lain nojalla 
maksuton oikeudenkäynti on usein myönnetty 
taannehtivasti koskemaan ennen asian vireille
tuloa suoritettuja toimenpiteitä. Tältä osin ei-
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vät siis maksuttoman oikeudenkäynnin kustan
nukset tule lainmuutoksen jälkeen merkittäväs
ti lisääntymään. Lisäkustannuksia sen sijaan 
aiheuttaa se, että esitutkintalain mukaan avus
taja saa olla läsnä esitutkinnan aikana epäiltyä 
kuulusteltaessa. Myös vangitsemisasioiden kä
sittelyn siirtyminen kokonaisuudessaan tuo
mioistuimille aiheuttaa lisäkustannuksia. 

Jo esitutkintavaiheessa tapahtuvan maksut
toman oikeudenkäynnin myöntämisen talou
delliset vaikutukset ovat lain voimassaolon al
kuaikoina vähäiset. Menot lisääntyvät ajan 
myötä uuden järjestelmän tultua tunnetuksi. 
Joskin arvion laatiminen tässä vaiheessa on 
vaikeaa, määrärahan käyttö lisääntynee aina
kin noin 2,5 miljoonalla markalla vuodessa. 

Mahdollisuus määrätä sotilasoikeudenkäyn
tilain nojalla oikeudenkäyntiavustaja sotilas
oikeudenkäyntiasioissa esitutkinnan aikana sa
moin kuin tähän etuun oikeutettujen 'piirin 
laajentaminen tulee myös jonkin verran lisää
mään valtion kustannuksia. Kustannuslisäys 
voidaan arvioida enintään 100 000 markaksi 
vuosittain. 

Hal/intoasiat. Lääninoikeudessa ja korkeim
massa hallinto-oikeudessa käsiteltävien hoi
toon tai hoitolaitokseen määräämistä sekä lap
sen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamis
ta sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsi
teltävien ulkomaalaisasioiden osalta ehdotus 
tulee lisäämään jonkin verran valtiolle aiheutu
via kustannuksia. Vuonna 1987 lääninoikeuk
siin saapui yhteensä 318 yksilöterveydenhuoltoa 
koskevaa asiaa, kaikkiaan 283 lastensuojelua 
koskevaa asiaa sekä 31 päihde- ja irtolaishuol
toa koskevaa asiaa. Samana vuonna korkeim
paan hallinto-oikeuteen saapui 62 mielisairaan
hoitoa koskevaa asiaa, 57 lasten ja nuorten 
huoltoa koskevaa asiaa, kolme päihde- ja irto
laishuoltoa koskevaa asiaa sekä 32 ulkomaa
laisasiaa. Kun maksuton oikeudenkäynti voi
taisiin myöntää vain osassa näistä asioista, ei 
ehdotetusta muutoksesta aiheutuisi merkittä
vää kustannusten lisäystä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä 
annetun lain muuttamisesta 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädetyt maksut
toman oikeudenkäynnin myöntämisen yleiset 
edellytykset pysyvät muuttumattomina. Mak
suton oikeudenkäynti myönnetään edelleen 
Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle joka, 
huomioon ottaen hänen tulonsa ja varansa 
sekä elatusvelvollisuutensa ja muut hänen ta
loudelliseen asemaansa vaikuttavat seikat, ei 
vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan suorit
tamaan asian käsittelyn vaatimia menoja. Ul
komaalaisella tarkoitetaan tässä samoin kuin 
ulkomaalaislaissa henkilöä, joka ei ole Suomen 
kansalainen. Maksuton oikeudenkäynti voi
daan siten mainituilla ehdoilla myöntää kaikil
le luonnollisille henkilöille kansalaisuudesta 
riippumatta. 

Momentin 1 kohdassa oleva rajoitus, jonka 
mukaan maksuton oikeudenkäynti voidaan ha
kemuslainkäyttöön kuuluvassa asiassa myön
tää vain, jos asian laatu ja asiaan osallisen 
oikeusturvan toteuttaminen sitä erityisestä 
syystä vaatii, ehdotetaan poistettavaksi. Siten 
kaikissa yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävis
sä rikos-, riita- ja hakemusasioissa maksuUo
man oikeudenkäynnin myöntämisen edellytyk
set olisivat samat. Hakemuslainkäyttöön kuu
luvasta asiasta käytettäisiin ilmaisua "hake
musasia". 

Oikeuskäytännössä on omaksuttu kanta, 
jonka mukaan maksutonta oikeudenkäyntiä ei 
voida myöntää konkurssiin asettamista koske
vassa asiassa (esim. KKO 1976 II 92). Tässä 
esityksessä lähtökohtana on, ettei maksuUo
man oikeudenkäynnin myöntämistä tule arvioi
da prosessilajin, vaan asiaan osallisen varalli
suusolojen ja oikeudellisen asiantuntemuksen 
tarpeen mukaan. Siten ei ole syytä asettaa eri 
asemaan konkurssiasioita, jotka ainakin nykyi
sin yleisesti luonnehditaan hakemusasioiksi. Si
ten konkurssiin asettamistakin koskevassa asi
assa tulisi voida myöntää maksuton oikeuden
käynti laissa säädetyin yleisin edellytyksin. 

Momentin 2 kohdan mukaan maksuton oi
keudenkäynti voidaan myöntää sotatuomiois
tuimessa käsiteltävässä asiassa. Vuoden 1984 
alusta lähtien sotilasoikeudenkäyntiasiat on kä
sitelty yleisissä alioikeuksissa. Sotilasoikeuden
käyntilain (326/83) mukaan sotaoikeuksia voi
daan kuitenkin perustaa sotatilaan julistetulle 
alueelle. Koska voimassa oleva lainsäädäntö ei 
tunne muita erityisiä sotatuomioistuimia kuin 
sotaoikeudet, pykälässä ehdotetaan käytettä
väksi tätä nimikettä. 

Myös tietyt hallinto-oikeudelliset asiat kuu
luvat maksuttomasta oikeudenkäynnistä anne
tun lain soveltamisalaan. Näitä ovat momentin 
4 kohdan mukaan lääninoikeudessa ja kor
keimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävät 
työlaitokseen ja huoltolaan määräämistä kos
kevat asiat. Työlaitoksia ei enää ole, joten niitä 
koskeva maininta ehdotetaan poistettavaksi. 
Lainkohdan sanamuotoa ehdotetaan muutoin
kin tarkistettavaksi vastaamaan muuttuneita 
oloja ja kansalaisten oikeusturvan tarvetta. 

Tarkoituksena on ollut laajentaa maksuUo
man oikeudenkäynnin etu kaikkiin sellaisiin 
tapauksiin, joissa on kysymys hallinto-oikeu
dellisesta vapaudenriistosta. Maksuuoman oi
keudenkäynnin voisi siten saada henkilö, joka 
on tahdostaan riippumatta määrätty hoitoon 
tai hoitolaitokseen käsiteltäessä sanottua mää
räystä koskevaa asiaa lääninoikeudessa tai kor
keimmassa hallinto-oikeudessa. Tällainen mää
räys voidaan antaa nykyisin muun muassa 
tartuntatautilain (583/86), päihdehuoltolain 
(41186), kehitysvammaisten erityishuollosta an
netun lain (519/77) ja mielisairaslain (187 /52) 
nojalla. 

Maksuton oikeudenkäynti voitaisiin myön
tää asianosaiselle myös lääninoikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävis
sä lapsen huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoit
tamista ja huostassa pitämisen lakkaamista 
koskevissa asioissa, jotka perustuvat lastensuo
jelulakiin (683/83). Tällaiset asiat voivat olla 
osittain rinnastettavissa edellä mainittuihin 
hoitoon tai hoitolaitokseen määräämistä kos
keviin asioihin. Lisäksi tällaisilla viranomaisten 
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toimenpiteillä puututaan merkittävästi yksityis
ten kansalaisten elämänpiiriin. Maksuton oi
keudenkäynti voisi tulla kysymykseen niissä 
asioissa, jotka lastensuojelulain 17 §:n 2 mo
mentin nojalla alistetaan lääninoikeuden vah
vistettaviksi, sekä niissä asioissa, joissa valite
taan lääninoikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

Lisäksi maksuton oikeudenkäynti voitaisiin 
myöntää korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
käsiteltävässä vesiasiassa ja ulkomaalaislain 
mukaisessa asiassa. Vesiasioiden osalta ehdo
tus vastaa jo nykyisin noudatettua käytäntöä. 
Ulkomaalaislain mukaisissa asioissa korkeim
paan hallinto-oikeuteen voi mainitun lain 
33 §:n mukaan valittaa ulkomaalainen, joka 
on tyytymätön säilöönottoajan pidentämistä 
tai maasta karkottamista koskevaan sisäasiain
ministeriön päätökseen taikka työluvan peruut
tamista koskevaan sisäasiainministeriön tai ul
koasiainministeriön päätökseen. 

Nykyisessä 2 momentissa on säännös siitä, 
että ulkomaan kansalaisilla ja kansalaisuutta 
vailla olevilla henkilöillä on samanlainen oi
keus saada maksuton oikeudenkäynti kuin 
Suomen kansalaisella. Kun jo ehdotetun 1 
momentin mukaan Suomen kansalaisella ja 
ulkomaalaisella on samanlainen oikeus mak
suttomaan oikeudenkäyntiin, on 2 momentti 
nykyisessä muodossaan tarpeeton. Sen tilalle 2 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
maksuUoman oikeudenkäynnin myöntämisestä 
esitutkinnan aikana. 

Lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
maksuton oikeudenkäynti myönnetään yleises
sä tuomioistuimessa käsiteltävässä rikosasias
sa. Kun rikoksen johdosta ryhdytään esitutkin
taan, kysymyksessä on rikosasia, joka käsitel
lään eräin poikkeuksin yleisessä tuomiois
tuimessa, jos syyte nostetaan. Koska esitutkin
ta ei läheskään aina johda oikeudenkäyntiin, 
muutettavaksi ehdotetussa momentissa todet
taisiin nimenomaisesti, että maksuton oikeu
denkäynti voitaisiin myöntää esitutkinnan ai
kana riippumatta siitä, tuleeko syyteasia tuo
mioistuimessa käsiteltäväksi. 

Maksuton oikeudenkäynti voitaisiin myön
tää periaatteessa missä esitutkinnan vaiheessa 
tahansa asiaan osallisille, siis epäillylle tai 
asianomistajalle silloin, kun hänen asemastaan 
asiassa on riittävästi selvyyttä. MaksuUoman 
oikeudenkäynnin myöntäminen esitutkinnan 
aikana edellyttää, ettei hakija kykene suoritta
maan asian käsittelyn vaatimia menoja, joita 

lähinnä ovat avustajan käytöstä esitutkinnassa 
aiheutuvat menot. 

Esitutkinnan aikana myönnetty maksuton 
oikeudenkäynti olisi voimassa myös tuomiois
tuimessa (17 §). 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan maksutto
masia oikeudenkäynnistä päättää se tuomiois
tuin, jossa asia on käsiteltävänä tai jossa se 
voimassa olevien säännösten mukaan voidaan 
panna vireille. Tämän lainkohdan mukaan 
määräytyisi toimivaltainen tuomioistuin myös 
niissä tapauksissa, joissa maksutonta oikeu
denkäyntiä pyydetään esitutkinnan aikana. 
Maksuttarnasta oikeudenkäynnistä päättäisi si
ten hakemuksesta se tuomioistuin, jossa syyte
asia käsiteltäisiin, jos esitutkinta johtaisi oi
keudenkäyntiin. 

Maksutonta oikeudenkäyntiä voidaan pyy
tää myös vangitsemisasian käsittelyn yhteydes
sä. Tällöin maksuttomasia oikeudenkäynnistä 
voi päättää vangitsemisvaatimuksen käsittelevä 
tuomioistuin siinäkin tapauksessa, että syyte 
käsitellään eri tuomioistuimessa (pakkokeino
laki 1 luku 20 §). Vangitsemisesta päättäneen 
tuomioistuimen myöntämä maksuton oikeu
denkäynti on ilman eri päätöstä voimassa myös 
syytettä käsittelevässä tuomioistuimessa. 

Sama henkilö voi olla epäiltynä useilla eri 
paikkakunnilla tehdyistä rikoksista. Mahdollis
ta myös on, että henkilöä syytetään tuomiois
tuimessa ja että häntä vastaan on samanaikai
sesti vireillä esitutkinta toisella paikkakunnalla 
muista rikoksista. Jos hänelle myönnetään 
maksuton oikeudenkäynti, on perusteltua kat
soa, että tämä maksuton oikeudenkäynti on 
voimassa myös muiden rikosten esitutkinnassa 
edellyttäen, että syyte eri rikoksista käsitellään 
samassa tuomioistuimessa (ks. laki eräiden yh
dessä käsiteltävien rikosasioiden oikeuspaikas
ta, 516/45). Epäilty tai hänen avustajansa voi 
tällaisissa tapauksissa tarvittaessa tiedustella 
syyttäjän kantaa siitä, tullaanko asiat käsittele
mään yhdessä. 

Pykälän 2 momentissa on säännökset mak
suttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä vä
liaikaisesti. Niin kuin yleisperusteluissa on to
dettu, ei ehdotuksen mukaan maksutonta oi
keudenkäyntiä voitaisi enää myöntää väliaikai
sesti. Pykälän muutettavaksi ehdotettu 2 mo
mentti koskisi niitä tapauksia, joissa maksu
tonta oikeudenkäyntiä haetaan muulloin kuin 
pääasian käsittelyn yhteydessä, siis ennen asian 
vireilletuloa, istuntojen välisenä aikana taikka 
muutoksenhakua tai vastauksen antamista var-
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ten säädettynä aikana. Maksuttarnasta oikeu
denkäynnistä voitaisiin tällöin päättää kokoon
panossa, jossa tuomioistuimen muodostaa yk
sin sen puheenjohtaja. Asiasta voidaan päättää 
myös kansliakäsittelyssä. Nimenomaisen sään
nöksen mukaan maksutonta oikeudenkäyntiä 
koskeva asia voitaisiin siirtää ratkaistavaksi 
pääasian käsittelyn yhteydessä silloin, kun se 
on tarpeen esimerkiksi maksuttoman oikeuden
käynnin edellytysten arvioimiseksi. Pykälän 2 
momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa voi
daan ratkaista muukin maksutonta oikeuden
käyntiä koskeva asia, kuten oikeudenkäynti
avustajan määrääminen. 

5 §. Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, 
mitä selvitystä on esitettävä, kun maksutonta 
oikeudenkäyntiä haetaan ennen asian vireille
tuloa. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan pyydettäessä maksu
tonta oikeudenkäyntiä ennen kuin rikoksen 
johdosta on esitetty vaatimus, kuten vangitse
misvaatimus tai syyte, hakijan on esitettävä 
selvitys tutkittavana olevasta asiasta ja asemas
taan siinä. Selvityksestä tulisi käydä ilmi aina
kin rikoksen tekopaikka ja -aika sekä asiano
saiset samoin kuin epäillyn osalta seikat, joi
den perusteella häntä pidetään epäiltynä. Ni
menomaisen säännöksen mukaan esitutkintavi
ranomaisen olisi pyydettäessä annettava tällai
nen selvitys hakijalle. 

6 a §. Muutettavaksi ehdotetun 4 §:n 2 mo
mentin mukaan maksuton oikeudenkäynti voi
daan myöntää myös kansliakäsittelyssä. Tällai
sen käsittelyn päättyessä olisi ehdotetun uuden 
6 a §:n mukaan saapuvilla olevalle hakijalle 
ilmoitettava päätöksen antamispäivä. Jos haki
ja ei tuolloin ole paikalla, päätöksen antamis
päivä on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen pää
töksen antamista kirjallisesti silloin, kun asiaa 
ei ratkaista pyynnön mukaisesti. Ehdotus vas
taa hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioi
keudessa annetun lain (307 /86) 16 § :n 2 mo
mentin säännöksiä. 

7 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 2 
momentti. Momentin mukaan hakemusmaksua 
ei peritä, jos jollekin hakijoista on myönnetty 
maksuton oikeudenkäynti. Säännöksellä halu
taan turvata yhdenmukainen käytäntö erityi
sesti niissä tapauksissa, joissa puolisot hakevat 
yhdessä avioeroa tai yhteiselämän lopettamis
ta, ja toisella puolisoista on maksuton oikeu
denkäynti. 

Ehdotettua täydellistä maksusta vapautumis
ta on pidetty esillä olleista vaihtoehdoista par-
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haimpana. Jos kanssahakija tai -hakijat vas
taavat maksusta, saattaa käydä niin, että mak
suttoman oikeudenkäynnin saanut toimii yksin 
hakijana ainoastaan maksusta vapautumisen 
vuoksi. Tällöinhän asiassa ei peritä hakemus
maksua. Jos ainoastaan toinen puolisoista on 
hakija, toiselle puolisolle täytyy lain mukaan 
varata tilaisuus tulla kuulluksi istunnossa. Täl
löin istunnon järjestäminen on aivan turhaa, 
jos yksipuolinen hakemus on perustunut aino
astaan hakemusmaksusta vapautumiseen. Jos 
kanssahakijat vastaavat maksusta kokonaisuu
dessaan myös maksuttoman oikeudenkäynnin 
saaneen osalta, he joutuvat huonompaan ase
maan sen vuoksi, että jollekin hakijoista on 
myönnetty maksuton oikeudenkäynti. Päälu
vun mukaan määräytyvä vastuu maksusta saat
taisi puolestaan aiheuttaa tarpeetonta lisätyötä 
osuuksien laskemisessa ja perinnässä. 

8 §. Jos maksuttoman oikeudenkäynnin saa
nut on asianosaisena riita-asiassa tai asian
omistajana rikosasiassa määrätty asian selvittä
misen vuoksi saapuroaan henkilökohtaisesti 
tuomioistuimeen, tuomioistuimeen saapumises
ta aiheutuneet kustannukset korvataan 2 mo
mentin mukaan valtion varoista. 

Hakemusasiassakin asiaan osallisen henkilö
kohtainen kuuleminen on joskus tarpeen. Esi
merkiksi lapsen huoltoa koskevassa asiassa 
tuomioistuin voi määrätä vanhemmat saapu
roaan henkilökohtaisesti kuultaviksi. Säännös
tä ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös 
hakemusasioissa tuomioistuimeen saapuvaksi 
määrätyn kustannukset korvataan valtion va
roista. 

JO §. Pykälässä on säännökset oikeuden
käyntiavustajan määräämisestä. Koska ehdo
tuksen mukaan maksutonta oikeudenkäyntiä ei 
enää myönnetä väliaikaisesti, ehdotetaan mo
mentista poistettaviksi säännökset avustajan 
määräämisestä väliaikaisesti. Kun avustaja on 
määrätty ennen pääasian käsittelyä, on mää
räys voimassa asian käsittelyn eri vaiheissa. 
Muutoksen merkitys ei ole kovin suuri, sillä 
14 §:n mukaan avustajan määräys voidaan pä
tevästä syystä peruuttaa. Pykälässä oleva il
maisu "asian käsittelyssä" ehdotetaan muutet
tavaksi muotoon "asiassa". 

11 §. Lain 11 §:ssä on säädetty avustajan 
kelpoisuudesta. Pääsääntö on, että avustajaksi 
on määrättävä asianajaja tai muu tehtävään 
kykenevä henkilö, joka lain mukaan saa olla 
toisen asiamiehenä. Rikosasiassa vangitulle 
sekä 18 vuotta nuoremmalle, jolle vaaditaan 
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rangaistusta rikoksesta, josta saattaa seurata 
vapausrangaistus, on avustajaksi kuitenkin 
määrättävä asianajaja tai erityisestä syystä 
muu oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaa
van aikaisemman tutkinnon suorittanut. Nyt 
ehdotetaan, että viimeksi mainitut tiukennetut 
kelpoisuusehdot koskisivat myös vangittavaksi 
vaaditun avustajaa, jotta tämä voisi jatkaa 
tehtävässään siinä tapauksessa, että hänen pää
miehensä vangitaan. 

Harkittaessa sitä, kenet voidaan määrätä 
avustajaksi esitutkintaa varten, on otettava 
huomioon esitutkintalain 45 §:n säännökset. 
Mainitun pykälän 1 momentin mukaan avusta
jana esitutkinnassa saa toimia asianajaja tai 
yleinen oikeudenkäyntiavustaja tai muu oikeu
denkäyntiasiamieheksi kelpoinen, joka on suo
rittanut oikeustieteellisen tutkinnon tai yleisesti 
toimittaa tuomioistuimissa asianajotehtäviä. 
Jollei avustajaksi ehdotettu täytä esitutkinta
laissa säädettyjä kelpoisuusehtoja, ei häntä 
voitane yleensä pitää "tehtävään kykenevänä 
henkilönä''. 

16 §. Pykälän 1 momentin mukaan avusta
jalle tulevan palkkion ja korvauksen määrää 
jokainen tuomioistuin osaltaan tehtävän siinä 
päättyessä. Tarkoitus on, että rikosasiaa en
simmäisenä oikeusasteena käsittelevä tuomiois
tuin määräisi avustajalle palkkion ja korvauk
sen myös esitutkinnan aikaisista toimenpiteistä 
silloin, kun maksuton oikeudenkäynti on 
myönnetty esitutkinnan aikana. Tämän vuoksi 
1 momentin ensimmäistä virkettä ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että tuomioistuin määräi
si palkkion ja korvauksen osaltaan siihen asti 
suoritetuista toimenpiteistä. Tuomioistuin 
määräisi palkkiosta ja korvauksesta myös van
gitsemisasian käsittelyn päättyessä. Jos avusta
jan tehtävä on esitutkinnan aikana jatkunut jo 
pitkähkön aikaa, antaa nykyinen 1 momentti 
mahdollisuuden siihen, että palkkio ja korvaus 
jo suoritetuista toimenpiteistä maksetaan en
nen tuomioistuinkäsittelyä. 

Avustajan tehtävä voi päättyä ilman, että 
asiaa lainkaan käsitellään tuomioistuimessa, 
esimerkiksi kun syytettä ei nosteta taikka avus
taja ennen tuomioistuinkäsittelyä eroaa tehtä
västään tai hänelle annettu määräys peruute
taan. Tällöin 1 momenttiin lisättäväksi ehdote
tun säännöksen mukaan palkkion ja korvauk
sen määrääminen kuuluu sille tuomioistuimel
le, joka on myöntänyt maksuUoman oikeuden
käynnin. 

Momentissa olevan säännöksen mukaan 
avustajan on esitettävä selvitys suorittamistaan 
toimista ja kuluistaan, jollei sitä katsota tar
peettomaksi. Selvityksen johdosta on kuultava 
vastapuolta, mikäli se vaikeuksitta käy päinsä. 
Näihin säännöksiin ei ehdoteta muutoksia. 
Säännös vastapuolen kuulemisesta ei koske sitä 
tapausta, jossa palkkiosta päätetään ennen 
asian tuomioistuinkäsittelyä, koska vielä tässä 
vaiheessa maksuttoman oikeudenkäynnin saa
neena ei varsinaisesti ole vastapuolta. 

18 §. Jos maksuUoman oikeudenkäynnin 
myöntämisen jälkeen havaitaan, että jokin sen 
edellytyksistä on puuttunut tai lakannut, tuo
mioistuimen, jossa asia on vireillä, on pykälän 
mukaan virallisen syyttäjän vaatimuksesta tai 
omasta aloitteestaan määrättävä, että sanottu 
etu lakkaa. Niissä tapauksissa, joissa asia ei ole 
tuomioistuimessa vireillä, päättäisi edun lak
kaamisesta ehdotuksen mukaan se tuomiois
tuin, joka on myöntänyt maksuttoman oikeu
denkäynnin. 

Lain 19 §:n 1 momentin mukaan tuomiois
tuimen, joka on määrännyt maksuttoman oi
keudenkäynnin edun lakkaamaan, on asian 
käsittelyn päättyessä velvoitettava maksuUo
man oikeudenkäynnin saanut korvaamaan val
tiolle joko kokonaan tai osaksi sen varoista 
asiassa tämän lain nojalla hänen osaltaan mak
setut kustannukset, milloin se ei ole kohtuu
tonta. Niissä tapauksissa, joissa pääasia ei tule 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, esimerkiksi sen 
vuoksi, ettei syytettä nosteta, voitaisiin sään
nöstä soveltaa siten, että valtiolle suoritettavas
ta korvauksesta päätettäisiin samalla, kun 
maksuUoman oikeudenkäynnin etu määrätään 
lakkaamaan. Samoin 20 §:ssä tarkoitetussa ta
pauksessa silloin, kun asia ei tule tuomiois
tuimessa käsiteltäväksi, valtiolle suoritettavan 
korvauksen määrä voitaisiin vahvistaa avusta
jan palkkiosta ja korvauksesta päätettäessä. 
Nimenomaista säännöstä edellä mainittuja ti
lanteita varten ei ole pidetty tarpeellisena. 

23 §. Pykälän 1 momentissa tarkoitetuista 
ennen pääasian ratkaisua tehdyistä päätöksistä 
voidaan hakea erikseen muutosta. Lainkohta 
koskee myös niitä tapauksia, joissa asia ei 
lainkaan tule tuomioistuimessa käsiteltäväksi. 
Esimerkiksi, jos esitutkinnan aikana tehty 
pyyntö maksuttoman oikeudenkäynnin saami
sesta on hylätty, on hakijalla oikeus hakea 
päätökseen muutosta. 

Milloin maksuttoman oikeudenkäynnin la
katessa maksuttoman oikeudenkäynnin saanut 
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on velvoitettu korvaamaan valtiolle sen varois
ta maksetut kustannukset, tulisi myös tällaises
ta päätöksestä voida hakea muutosta. Samoin 
muutosta tulisi voida hakea, kun 20 §:ssä tar
koitettu korvausvelvollisuus on vahvistettu. 
Näiden muutosten vuoksi on tarkistettava 1 
momentin 2 ja 3 kohtaa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 
3 ja 4 momentiksi. Uuden 2 momentin mukaan 
päätös, jolla on hylätty maksuttoman oikeu
denkäynnin saamista tai avustajan määräämis
tä koskeva pyyntö tai määrätty maksuton oi
keudenkäynti osittaiseksi, ei estä hakemasta 
uudelleen maksutonta oikeudenkäyntiä tai 
avustajan määräämistä asian tultua vireille, 
jollei päätökseen ole haettu muutosta. 

Kun edellä tarkoitetussa tilanteessa pyyntö 
on hylätty, on hakijalla siten kaksi mahdolli
suutta. Hän voi hakea normaalisti muutosta 
päätökseen tai hakea maksutonta oikeuden
käyntiä uudelleen asian tultua vireille. Milloin 
on epätietoisuutta siitä, nostetaanko asiassa 
syyte, on hakijan edun mukaista hakea hylkää
vään päätökseen muutosta. Mahdollisuutta ha
kea uudelleen maksutonta oikeudenkäyntiä on 
pidetty hakijan oikeusturvan vuoksi tarpeellise
na. Toisaalta ei ole pidetty järkevänä sitä, että 
maksutonta oikeudenkäyntiä voitaisiin hakea 
uudelleen silloin, kun asiasta on vireillä muu
toksenhaku ylempään tuomioistuimeen tai 
muutoksenhaun johdosta on annettu hylkäävä 
ratkaisu. 

26 §. Pykälästä on poistettu maininta siitä, 
ettei päätökseen, jolla on hylätty pyyntö mak
suuoman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja 
avustajan määräämisestä väliaikaisesti, saa ha
kea muutosta. 

1.2. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n 
muuttamisesta 

28 §. Sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n 1 mo
mentin mukaan sotilasoikeudenkäyntiasiaa kä
sittelevän alioikeuden tai sotaoikeuden on 
määrättävä vastaajana olevalle oikeudenkäyn
tiavustaja, jos voidaan olettaa asian laadun 
vuoksi tai muusta syytä, ettei hän yksin pysty 
valvomaan oikeuttaan. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että oikeudenkäyntiavus
taja voitaisiin määrätä jo ennen asian vireille
tuloa esitutkinnan aikana. Toimivaltainen olisi 

se tuomioistuin, jossa sotilasoikeudenkäynti
asia olisi käsiteltävä. 

Muutettavaksi ehdotetun lainkohdan mu
kaan oikeudenkäyntiavustaja voitaisiin määrä
tä siitä riippumatta, tuleeko asia tuomiois
tuimessa käsiteltäväksi. Näin ollen avustaja 
voidaan määrätä silloinkin, kun asia ratkais
taan kurinpitomenettelyssä. Kun sotilaskurin
pitolain 10 §:n mukaan kurinpitorangaistus tai 
-ojennus saadaan määrätä vain, jos rikoksesta 
epäilty on myöntänyt syyllisyytensä tai jos 
hänen syyllisyyttään voidaan muuten pitää sel
vänä, epäillyn oikeusturvan toteuttaminen ei 
siten yleensä vaatine avustajan määräämistä 
sotilaskurinpitomenettelyssä käsiteltävässä asi-
assa. 

Avustajan määräämisestä ja avustajalle suo
ritettavasta palkkiosta ja korvauksesta olisi 
soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on sää
detty maksuttomasta oikeudenkäynnistä anne
tussa laissa. Tämä merkitsisi muun muassa 
sitä, että ennen asian vireilletuloa maksutto
masta oikeudenkäynnistä voisi päättää yksin 
tuomioistuimen puheenjohtaja. 

Sotilasoikeudenkäyntilain mukaan sotilas
oikeudenkäyntiasia käsitellään laissa tarkem
min määritellyssä yleisessä alioikeudessa. Mil
loin vastaajana on joukko-osaston komentaja 
tai vähintään majurin arvoinen upseeri taikka 
vähintään majurin virkaa vastaavassa muussa 
sotilasvirassa palveleva henkilö, käsittelee soti
lasoikeudenkäyntiasian kuitenkin ensimmäise
nä oikeusasteena Helsingin hovioikeus (6 §). 
Tämä merkitsee sitä, että mainitussa asemassa 
tai virassa olevalle ei voida 28 §:n nojalla 
määrätä oikeudenkäyntiavustajaa. Eräissä ta
pauksissa syyte 6 §:ssä tarkoitettua alemmassa 
asemassa tai virassa olevaa vastaan käsitellään 
ensimma1senä oikeusasteena hovioikeudessa 
(7 §). Tällöin näillekään vastaajille ei voitaisi 
määrätä 28 §:n nojalla oikeudenkäyntiavusta
jaa. Vastaajan asema on siten heikompi kuin 
jos syyte häntä kohtaan käsiteltäisiin ensim
mäisenä oikeusasteena alioikeudessa. Tätä ei 
voida pitää asianmukaisena. Muutenkaan ei 
sotilasoikeudenkäyntiasioiden erityisluonne 
huomioon ottaen pidetä enää perusteltuna sitä, 
että mahdollisuus saada oikeudenkäyntiavusta
ja olisi erilainen sen mukaan, missä oikeus
asteessa asia on käsiteltävänä. Tästä erottelusta 
ehdotetaan luovuttavaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan alioikeuden 
toimituskirjat sotilasoikeudenkäyntiasiassa, jo
ka koskee asevelvollisuutta suorittavaa varus-
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miestä, on annettava maksuitta. Tätä lainkoh
taa ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei soti
lasoikeudenkäyntiasiassa toimituskirjoista pe
rittäisi lainkaan maksua. Hovioikeuden ja kor
keimman oikeuden osalta säännös muodostaisi 
puikkeuksen leimaverolain 12 §:n 1 momentin 
1 kohdassa säädetystä leimaverovelvollisuudes
ta. Kun nykyisin ei enää ole 2 momentissa 
tarkoitettuja lunastukseen oikeutettuja virka
miehiä, maininta niistä ehdotetaan poistetta
vaksi. 

2. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä-

1. 

aikaa esitutkintalain ja pakkokeinolain kanssa 
vuoden 1989 alusta. 

3. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotettujen muutosten vuoksi on tarkistet
tava maksuttomasia oikeudenkäynnistä annet
tua asetusta (376/73) sekä sotilasoikeuden
käyntiasetusta (964/83). 

Edellä esitetyllä perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maksuttomasia oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87 /73) 

1 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 
momentti, 11 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 18 §, 23 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti, 

näistä 26 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 
(107 179), sekä 

lisätään lakiin uusi 6 a § sekä 7 §:ään uusi 2 momentti ja 23 §:ään uusi 2 momentti, jolloin 
nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

1 § 

Maksuton oikeudenkäynti myönnetään tässä 
laissa säädetyillä ehdoilla Suomen kansalaiselle 
tai ulkomaalaiselle, joka, huomioon ottaen 
hänen tulonsa ja varansa sekä elatusvelvolli
suutensa ja muut taloudelliseen asemaansa vai
kuttavat seikat, ei asiaan osallisena vaikeuksit
ta kykene kokonaisuudessaan suorittamaan 
asian käsittelyn vaatimia menoja: 

1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä 
riita-, rikos- tai hakemusasiassa; 

2) sotaoikeudessa käsiteltävässä asiassa; 
3) vesioikeudessa tai vesiylioikeudessa taik

ka maaoikeudessa käsiteltävässä asiassa; 
4) lääninoikeudessa tai korkeimmassa hal

linto-oikeudessa käsiteltävässä hoitoon tai hoi
tolaitokseen määräämistä tai lapsen huostaan
ottoa, sijaishuoltoon sijoittamista tai huostassa 
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pitämisen lakkaamista koskevassa asiassa taik
ka korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltä
vässä vesiasiassa tai ulkomaalaislain (400/83) 
mukaisessa asiassa; tai 

5) asiassa, joka koskee kantelua taikka lain
voiman saaneen tuomion purkamista tai mene
tetyn määräajan palauttamista 1 - 4 kohdassa 
tarkoitetuissa asioissa. 

Rikosasiassa maksuton oikeudenkäynti voi
daan myöntää jo esitutkinnan aikana riippu
matta siitä, tuleeko asia tuomioistuimen käsi
teltäväksi. 

4 § 

Ennen asian vireille tuloa, tuomioistuimen 
istuntojen välisenä aikana tai muutoksenhakua 
tai vastauksen antamista varten säädettynä ai
kana yleinen alioikeus voi päättää maksutto
masta oikeudenkäynnistä istunnossa tai kansli
assa kokoonpanossa, jossa tuomioistuimen 
muodostaa yksin sen puheenjohtaja. Kysymys 
maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä 
voidaan tarvittaessa siirtää ratkaistavaksi sen 
asian käsittelyn yhteydessä, johon maksutonta 
oikeudenkäyntiä pyydetään. 

5 § 

Milloin maksutonta oikeudenkäyntiä pyyde
tään ennen asian käsittelyä, kantajan tai muun 
asian vireille panijan on pyyntönsä yhteydessä 
esitettävä lisäksi haastehakemus tai muu asian 
laatua osoittava asiakirja sekä vastapuolen 
mahdollisesti saamansa haaste taikka muu vaa
timuskirjelmä tai niiden jäljennös. Milloin ri
kosasiassa maksutonta oikeudenkäyntiä pyyde
tään ennen kuin rikoksen johdosta on esitetty 
vaatimus, hakijan on esitettävä selvitys tutkit
tavana olevasta asiasta ja hänen asemastaan 
suna. Esitutkintaviranomainen on hakijan 
pyynnöstä velvollinen antamaan tällaisen selvi
tyksen hakijalle. 

6 a § 
Jos maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva 

asia käsitellään kansliassa, on käsittelyn päät
tyessä saapuvilla olevalle hakijalle ilmoitettava 
päätöksen antamispäivä. Jos hakija ei tuolloin 
ole paikalla, päätöksen antamispäivä on ilmoi
tettava kirjallisesti hyvissä ajoin ennen päätök
sen antamista silloin, kun asiaa ei ratkaista 
pyynnön mukaisesti. 

7 § 

Jos hakemusasiassa on jollekin hakijoista 
myönnetty maksuton oikeudenkäynti, hake
musmaksua ei peritä. 

8 § 

Milloin maksuttoman oikeudenkäynnin saa
nut on asiaan osallisena riita-asiassa tai hake
musasiassa taikka asianomistajana rikosasiassa 
määrätty asian selvittämisen vuoksi saapuroaan 
henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, korvataan 
hänen tuomioistuimeen saapumisestaan aiheu
tuneet kustannukset valtion varoista. 

10§ 
Jos maksuttoman oikeudenkäynnin saanut ei 

kykene ilman avustajaa asianmukaisesti valvo
maan etuaan ja oikeuttaan asiassa, maksutto
man oikeudenkäynnin myöntäneen tai, milloin 
tuomioistuinkäsittely on alkanut, asiaa käsitte
levän tuomioistuimen on määrättävä avustaja. 

11 § 
Avustajaksi on määrättävä asianajaja tai 

muu tehtävään kykenevä henkilö, joka lain 
mukaan saa olla toisen asiamiehenä. Rikosasi
assa vangitulle ja vangittavaksi vaaditulle sekä 
18 vuotta nuoremmalle henkilölle, jolle vaadi
taan rangaistusta rikoksesta, josta saattaa seu
rata vapausrangaistus, on avustajaksi kuiten
kin määrättävä asianajaja tai erityisestä syystä 
muu oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaa
van aikaisemman tutkinnon suorittanut henki
lö. Ennen määräyksen antamista on asian
omaista kuultavaa tarkoitukseen soveltuvalla 
tavalla. 

16 § 
Avustajalie tulevan palkkion ja korvauksen 

määrää jokainen tuomioistuin osaltaan siihen 
asti suoritetuista toimenpiteistä tehtävän siinä 
päättyessä. Jos tehtävä päättyy ilman, että 
asiaa käsitellään tuomioistuimessa, määrää 
palkkion maksuttoman oikeudenkäynnin 
myöntänyt tuomioistuin. Avustajan tulee esit
tää selvitys suorittamistaan toimista ja kuluis
taan, jollei sitä katsota tarpeettomaksi. Selvi
tyksen johdosta on kuultava maksuttoman oi
keudenkäynnin saaneen vastapuolta, mikäli se 
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vaikeuksitta käy päinsä. Jos tehtävä jatkuu 
pitkähkön ajan, voidaan palkkio ja korvaus 
määrätä puolivuosittain tai erityisestä syystä 
lyhyemmältäkin ajalta. Avustajalie voidaan 
määrätä suoritettavaksi ennakkoa tehtävän 
hoitamisesta hänelle aiheutuvista huomattavis
ta kuluista, milloin siihen on erityinen syy. 

18 § 
Jos maksuttoman oikeudenkäynnin myöntä

misen jälkeen havaitaan, että jokin sen edelly
tyksistä on puuttunut tai lakannut, tuomiois
tuimen, jossa asia on vireillä tai, jos asia ei ole 
vireillä, tuomioistuimen, joka on myöntänyt 
maksuttoman oikeudenkäynnin, on virallisen 
syyttäjän vaatimuksesta tai omasta aloittees
taan määrättävä, että sanottu etu lakkaa. 

23 § 
Päätökseen, jolla ennen pääasian ratkaisua 

on: 
1) hylätty maksuttoman oikeudenkäynnin 

saamista tai avustajan määräämistä koskeva 
pyyntö, 

2) määrätty, että maksuttoman oikeuden
käynnin saanut joutuu korvaamaan valtiolle 
osan sen varoista tämän lain nojalla suoritetta
vista menoista sekä vahvistettu valtiolle suori
tettavan korvauksen määrä, 

3) määrätty maksuton oikeudenkäynti lak
kaamaan sekä velvoitettu maksuttoman oikeu-

2. 

denkäynnin saanut suorittamaan tämän joh
dosta korvausta, 

4) peruutettu avustajalle annettu määräys 
määräämättä samalla tilalle toista avustajaa 
sekä 

5) määrätty avustajalle palkkiota tai kor
vausta, saa erikseen hakea muutosta. Muutosta 
haettaessa on noudatettava, mitä valittamisesta 
asianomaisen tuomioistuimen päätöksestä on 
säädetty. 

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitet
tu päätös, joka on annettu ennen asian vireille 
tuloa, ei estä hakemasta uudelleen maksutonta 
oikeudenkäyntiä tai avustajan määräämistä sen 
jälkeen, kun asia on tullut vireille, jollei pää
tökseen ole haettu muutosta. 

26 § 
Päätökseen, jolla maksuton oikeudenkäynti 

on myönnetty pyynnön mukaisesti ilman kor
vausvelvollisuutta tai oikeudenkäyntiavustaja 
määrätty, ei saa hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Jos ennen tämän lain 

voimaantuloa on myönnetty väliaikaisesti mak
suton oikeudenkäynti tai määrätty väliaikaises
ti avustaja, noudatetaan tältä osin aikaisempaa 
lakia. 

Laki 
sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilas
oikeudenkäyntilain (326/83) 28 § näin kuuluvaksi: 

28 § 
Jos tuomioistuimessa sen käsitellessä 2 §:ssä 

tarkoitettua asiaa vastaajana olevalla ei ole 
oikeudenkäyntiavustajaa tai -asiamiestä ja 
asian laadun vuoksi tai muusta syystä voidaan 

olettaa, ettei hän pysty yksin valvomaan oi
keuttaan, tuomioistuimen on määrättävä hä
nelle oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäynti
avustaja voidaan määrätä myös esitutkinnan 
aikana riippumatta siitä, tuleeko asia tuomiois-
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tuimen käsiteltäväksi. Avustajan määräämises
tä ja avustajalle suoritettavasta palkkiosta ja 
korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, mi
tä niistä on säädetty maksuttomasta oikeuden
käynnistä annetussa laissa (87 /73). 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988 

Toimituskirjat sotilasoikeudenkäyntiasiassa 
annetaan maksuitta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maksuttomasia oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87 /73) 

1 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 
momentti, 11 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 18 §, 23 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti, 

näistä 26 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 
(1 07 /79), sekä 

lisätään lakiin uusi 6 a § sekä 7 §:ään uusi 2 momentti ja 23 §:ään uusi 2 momentti, jolloin 
nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Maksuton oikeudenkäynti myönnetään tässä 

laissa säädetyillä ehdoilla Suomen kansalaisel
le, joka, huomioon ottaen hänen tulonsa ja 
varansa sekä elatusvelvollisuutensa ja muut 
taloudelliseen asemaansa vaikuttavat seikat, ei 
asiaan osallisena vaikeuksitta kykene kokonai
suudessaan suorittamaan asian käsittelyn vaati
mia menoja: 

1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä 
riita- ja rikosasiassa sekä sellaisessa hakemus
lain käyttöön kuuluvassa asiassa, jossa asian 
laatu ja asiaan osallisen oikeusturvan toteutta
minen sitä erityisistä syistä vaatii, 

2) sotatuomioistuimessa käsiteltävässä asias
sa, 

3) vesioikeudessa ja vesiylioikeudessa sekä 
maaoikeudessa käsiteltävässä asiassa, 

4) lääninoikeudessa ja korkeimmassa hal
linto-oikeudessa käsiteltävässä työlaitokseen 
tai huoltolaan määräämistä koskevassa asiassa, 
sekä 

5) asiassa, joka koskee kantelua taikka lain
voiman saaneen tuomion purkamista tai mene
tetyn määräajan palauttamista 1-4 kohdassa 
tarkoitetuissa asioissa. 

Ulkomaan kansalaisella ja kansalaisuutta 
vailla olevalla henkilöllä on samanlainen oi
keus saada maksuton oikeudenkäynti kuin 
Suomen kansalaisella. 

Ehdotus 

1 § 
Maksuton oikeudenkäynti myönnetään tässä 

laissa säädetyillä ehdoilla Suomen kansalaiselle 
tai ulkomaalaiselle, joka, huomioon ottaen 
hänen tulonsa ja varansa sekä elatusvelvolli
suutensa ja muut taloudelliseen asemaansa vai
kuttavat seikat, ei asiaan osallisena vaikeuksit
ta kykene kokonaisuudessaan suorittamaan 
asian käsittelyn vaatimia menoja: 

1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä 
riita-, rikos- tai hakemusasiassa; 

2) sotaoikeudessa käsiteltävässä asiassa; 
3) vesioikeudessa tai vesiylioikeudessa taik

ka maaoikeudessa käsiteltävässä asiassa; 
4) lääninoikeudessa tai korkeimmassa hal

linto-oikeudessa käsiteltävässä hoitoon tai hoi
tolaitokseen määräämistä tai lapsen huostaan
ottoa, sijaishuoltoon sijoittamista tai huostassa 
pitämisen lakkaamista koskevassa asiassa taik
ka korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltä
vässä vesiasiassa tai ulkomaalaislain (400/83) 
mukaisessa asiassa; tai 

5) asiassa, joka koskee kantelua taikka lain
voiman saaneen tuomion purkamista tai mene
tetyn määräajan palauttamista 1 - 4 kohdassa 
tarkoitetuissa asioissa. 

Rikosasiassa maksuton oikeudenkäynti voi
daan myöntää jo esitutkinnan aikana riippu
matta siitä, tuleeko asia tuomioistuimen käsi
teltäväksi. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Jos tuomioistuin ei ole koolla, on sen pu
heenjohtajan tai milloin asia kuuluu kihlakun
nanoikeuteen, myös kihlakunnantuomarin tar
vittaessa myönnettävä väliaikaisesti maksuton 
oikeudenkäynti, kunnes tuomioistuin ryhtyy 
asiaa käsittelemään. Puheenjohtajan tai kihla
kunnantuomarin on saatettava viran puolesta 
hänelle esitetty maksuttoman oikeudenkäynnin 
saamista koskeva pyyntö tuomioistuimen rat
kaistavaksi. Muutoksenhakua tai vastauksen 
antamista varten säädettynä aikana väliaikai
sesti myönnetty maksuton oikeudenkäynti on 
voimassa siihen saakka, kunnes muutoksenha
kutuomioistuin ottaa asian käsiteltäväkseen. 

Ennen asian vireille tuloa, tuomioistuimen 
istuntojen välisenä aikana tai muutoksenhakua 
tai vastauksen antamista varten säädettynä ai
kana yleinen alioikeus voi päättää maksutto
mosta oikeudenkäynnistä istunnossa tai kansli
assa kokoonpanossa, jossa tuomioistuimen 
muodostaa yksin sen puheenjohtaja. Kysymys 
maksutloman oikeudenkäynnin myöntämisestä 
voidaan tarvittaessa siirtää ratkaistavaksi sen 
asian käsittelyn yhteydessä, johon maksutonta 
oikeudenkäyntiä pyydetään. 

5 § 

Milloin maksutonta oikeudenkäyntiä pyyde
tään ennen asian käsittelyä, kantajan tai muun 
asian vireille panijan on pyyntönsä yhteydessä 
esitettävä lisäksi haastehakemus tai muu asian 
laatua osoittava asiakirja sekä vastapuolen 
mahdollisesti saamansa haaste taikka muu vaa
timuskirjelmä tahi niiden jäljennös. 

3 381266U 

Milloin maksutonta oikeudenkäyntiä pyyde
tään ennen asian käsittelyä, kantajan tai muun 
asian vireille panijan on pyyntönsä yhteydessä 
esitettävä lisäksi haastehakemus tai muu asian 
laatua osoittava asiakirja sekä vastapuolen 
mahdollisesti saamansa haaste taikka muu vaa
timuskirjelmä tai niiden jäljennös. Milloin ri
kosasiassa maksutonta oikeudenkäyntiä pyyde
tään ennen kuin rikoksen johdosta on esitetty 
vaatimus, hakijan on esitettävä selvitys tutkit
tavana olevasta asiasta ja hänen asemastaan 
suna. Esitutkintaviranomainen on hakijan 
pyynnöstä velvollinen antamaan tällaisen selvi
tyksen hakijalle. 

6a§ 
Jos maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva 

asia käsitellään kansliassa, on käsittelyn päät
tyessä saapuvilla olevalle hakijalle ilmoitettava 
päätöksen antamispäivä. Jos hakija ei tuolloin 
ole paikalla, päätöksen antamispäivä on ilmoi
tettava kirjallisesti hyvissä ajoin ennen päätök
sen antamista silloin, kun asiaa ei ratkaista 
pyynnön mukaisesti. 

7 § 

Jos hakemusasiassa on jollekin hakijoista 
myönnetty maksuton oikeudenkäynti, hake
musmaksua ei peritä. 
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Milloin maksuttoman oikeudenkäynnin saa
nut on asianosaisena riita-asiassa tai asian
omistajana rikosasiassa määrätty asian selvittä
misen vuoksi saapumaan henkilökohtaisesti 
tuomioistuimeen, korvataan hänen tuomiois
tuimeen saapumisestaan aiheutuneet kustan
nukset valtion varoista. 

10 § 
Jos maksuttoman oikeudenkäynnin saanut ei 

kykene ilman avustajaa asianmukaisesti valvo
maan etuaan ja oikeuttaan asian vireille pane
misessa tai käsittelyssä, maksuttoman oikeu
denkäynnin myöntäneen tahi, milloin asian 
käsittely on alkanut, asiaa käsittelevän tuomio
istuimen on määrättävä avustaja. Tarvittaessa 
on myös tuomioistuimen puheenjohtajan tahi 
asianomaisen kihlakunnantuomarin määrättä
vä avustaja väliaikaisesti siksi ajaksi, kunnes 
asia tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mil
loin avustaja on määrätty väliaikaisesti muu
toksenhakua tai vastauksen antamista varten 
säädettynä aikana, määräys on voimassa siihen 
saakka, kunnes muutoksenhakutuomioistuin 
ottaa asian käsiteltäväkseen. 

11 § 
Avustajaksi on määrättävä asianajaja tai 

muu tehtävään kykenevä henkilö, joka lain 
mukaan saa olla toisen asiamiehenä. Rikos
asiassa vangitulle sekä 18 vuotta nuoremmalle 
henkilölle, jolle vaaditaan rangaistusta rikok
sesta, josta saattaa seurata vapausrangaistus, 
on avustajaksi kuitenkin määrättävä asianajaja 
tai erityisestä syystä muu oikeustieteen kandi
daatin tai sitä vastaavan aikaisemman tutkin
non suorittanut henkilö. Ennen määräyksen 
antamista on asianomaista kuultavaa tarkoi
tukseen soveltuvalla tavalla. 

• 16 § 
Avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen 

määrää jokainen tuomioistuin osaltaan tehtä-

Ehdotus 

8 § 

Milloin maksuttoman oikeudenkäynnin saa
nut on asiaan osallisena riita-asiassa tai hake
musasiassa taikka asianomistajana rikosasiassa 
määrätty asian selvittämisen vuoksi saapumaan 
henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, korvataan 
hänen tuomioistuimeen saapumisestaan aiheu
tuneet kustannukset valtion varoista. 

10§ 
Jos maksuttoman oikeudenkäynnin saanut ei 

kykene ilman avustajaa asianmukaisesti valvo
maan etuaan ja oikeuttaan asiassa, maksutto
man oikeudenkäynnin myöntäneen tai, milloin 
tuomioistuinkäsittely on alkanut, asiaa käsitte
levän tuomioistuimen on määrättävä avustaja. 

11 § 
Avustajaksi on määrättävä asianajaja tai 

muu tehtävään kykenevä henkilö, joka lain 
mukaan saa olla toisen asiamiehenä. Rikosasi
assa vangitulle ja vangittavaksi vaaditulle sekä 
18 vuotta nuoremmalle henkilölle, jolle vaadi
taan rangaistusta rikoksesta, josta saattaa seu
rata vapausrangaistus, on avustajaksi kuiten
kin määrättävä asianajaja tai erityisestä syystä 
muu oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaa
van aikaisemman tutkinnon suorittanut hen
kilö.Ennen määräyksen antamista on asian
omaista kuultavaa tarkoitukseen soveltuvalla 
tavalla. 

16 § 
Avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen 

määrää jokainen tuomioistuin osaltaan siihen 
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vän siinä päättyessä. Avustajan tulee esittää 
selvitys suorittamistaan toimista ja kuluistaan, 
jollei sitä katsota tarpeettomaksi. Selvityksen 
johdosta on kuultava maksuttoman oikeuden
käynnin saaneen vastapuolta, mikäli se vai
keuksitta käy päinsä. Jos tehtävä jatkuu pit
kähkön ajan, voidaan palkkio ja korvaus mää
rätä puolivuosittain tai erityisestä syystä lyhy
emmältäkin ajalta. Avustajalie voidaan määrä
tä suoritettavaksi ennakkoa tehtävän hoitami
sesta hänelle aiheutuvista huomattavista ku
luista, milloin siihen on erityinen syy. 

18 § 
Jos maksuttoman oikeudenkäynnin myöntä

misen jälkeen havaitaan, että jokin sen edelly
tyksistä on puuttunut tai lakannut, tuomiois
tuimen, jossa asia on vireillä, on virallisen 
syyttäjän vaatimuksesta tai omasta aloittees
taan määrättävä, että sanottu etu lakkaa. 

23 § 
Päätökseen, jolla ennen pääasian ratkaisua 

on: 
1) hylätty maksuttoman oikeudenkäynnin 

saamista tai avustajan määräämistä koskeva 
pyyntö, 

2) määrätty, että maksuttoman oikeuden
käynnin saanut joutuu korvaamaan valtiolle 
osan sen varoista tämän lain nojalla suoritetta
vista menoista, 

3) määrätty maksuton oikeudenkäynti lak
kaamaan, 

4) peruutettu avustajalle annettu määräys 
määräämättä samalla tilalle toista avustajaa 
sekä 

5) määrätty avustajalle palkkiota ja kor
vausta, saa erikseen hakea muutosta. Muutosta 
haettaessa on noudatettava, mitä valittamisesta 
asianomaisen tuomioistuimen päätöksestä on 
säädetty. 

Ehdotus 

asti suoritetuista toimenpiteistä tehtävän siinä 
päättyessä. Jos tehtävä päättyy ilman, että 
asiaa käsitellään tuomioistuimessa, määrää 
palkkion maksutloman oikeudenkäynnin 
myöntänyt tuomioistuin. Avustajan tulee esit
tää selvitys suorittamistaan toimista ja kuluis
taan, jollei sitä katsota tarpeettomaksi. Selvi 
tyksen johdosta on kuultava maksuttoman oi
keudenkäynnin saaneen vastapuolta, mikäli se 
vaikeuksitta käy päinsä. Jos tehtävä jatkuu 
pitkähkön ajan, voidaan palkkio ja korvaus 
määrätä puolivuosittain tai erityisestä syystä 
lyhyemmältäkin ajalta. Avustajalie voidaan 
määrätä suoritettavaksi ennakkoa tehta •. m 
hoitamisesta hänelle aiheutuvista huomattavis
ta kuluista, milloin siihen on erityinen syy. 

18 § 
Jos maksuttoman oikeudenkäynnin myöntä

misen jälkeen havaitaan, että jokin sen edelly
tyksistä on puuttunut tai lakannut, tuomiois
tuimen, jossa asia on vireillä tai, jos asia ei ole 
vireillä, tuomioistuimen, joka on myöntänyt 
maksutloman oikeudenkäynnin, on virallisen 
syyttäjän vaatimuksesta tai omasta aloittees
taan määrättävä, että sanottu etu lakkaa. 

23 § 
Päätökseen, jolla ennen pääasian ratkaisua 

on: 
1) hylätty maksuttoman oikeudenkäynnin 

saamista tai avustajan määräämistä koskeva 
pyyntö, 

2) määrätty, että maksuttoman oikeuden
käynnin saanut joutuu korvaamaan valtiolle 
osan sen varoista tämän lain nojalla suoritetta
vista menoista sekä vahvistettu valtiolle suori
tettavan korvauksen määrä, 

3) määrätty maksuton oikeudenkäynti lak
kaamaan sekä velvoitettu maksutloman oikeu
denkäynnin saanut suorittamaan tämän joh
dosta korvausta, 

4) peruutettu avustajalle annettu määräys 
määräämättä samalla tilalle toista avustajaa 
sekä 

5) määrätty avustajalle palkkiota tai kor
vausta, saa erikseen hakea muutosta. Muutosta 
haettaessa on noudatettava, mitä valittamisesta 
asianomaisen tuomioistuimen päätöksestä on 
säädetty. 

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitet-
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26 § 
Päätökseen, jolla maksuton oikeudenkäynti 

on myönnetty pyynnön mukaisesti ilman kor
vausvelvollisuutta tai oikeudenkäyntiavustaja 
määrätty taikka jolla on hylätty pyyntö mak
sutloman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja 
avustajan määräämisestä väliaikaisesti, ei saa 
hakea muutosta. 

2. 

Ehdotus 

tu päätös, joka on annettu ennen asian vireille 
tuloa, ei estä hakemasta uudelleen maksutonta 
oikeudenkäyntiä tai avustajan määräämistä sen 
jälkeen, kun asia on tullut vireille, jollei pää
tökseen ole haettu muutosta. 

26 § 
Päätökseen, jolla maksuton oikeudenkäynti 

on myönnetty pyynnön mukaisesti ilman kor
vausvelvollisuutta tai oikeudenkäyntiavustaja 
määrätty, ei saa hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Jos ennen tämän lain 

voimaantuloa on myönnetty väliaikaisesti mak
suton oikeudenkäynti tai määrätty väliaikaises
ti avustaja, noudatetaan tältä osin aikaisempaa 
lakia. 

Laki 
sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilas
oikeudenkäyntilain (326/83) 28 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

28 § 
Jos alioikeudessa sen käsitellessä 2 §:ssä tar

koitettua asiaa tai sotaoikeudessa vastaajana 
olevalla ei ole oikeudenkäyntiavustajaa tai 
-asiamiestä ja asian laadun vuoksi tai muusta 
syystä voidaan olettaa, ettei hän pysty yksin 
valvomaan oikeuttaan, tuomioistuimen on 
määrättävä hänelle oikeudenkäyntiavustaja. 
Avustajalle suoritettavasta palkkiosta ja kor
vauksesta on vastaavasti voimassa, mitä niistä 
on säädetty maksuttomasta oikeudenkäynnistä 
annetussa laissa (87 /73). 

Ehdotus 

28 § 
Jos tuomioistuimessa sen käsitellessä 2 §:ssä 

tarkoitettua asiaa vastaajana olevalla ei ole 
oikeudenkäyntiavustajaa tai -asiamiestä ja 
asian laadun vuoksi tai muusta syystä voidaan 
olettaa, ettei hän pysty yksin valvomaan oi
keuttaan, tuomioistuimen on määrättävä hä
nelle oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäynti
avustaja voidaan määrätä myös esitutkinnan 
aikana riippumatta siitä, tuleeko asia tuomiois
tuimen käsiteltäväksi. Avustajan määräämises
tä ja avustajalle suoritettavasta palkkiosta ja 
korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, mi-
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Alioikeuden toimituskirjat 1 momentissa 
mainitussa asiassa, joka koskee asevelvollisuut
ta suorittavaa varusmiestä, on annettava mak
suitta. Jos asianosainen on tämän perusteella 
saanut toimituskirjan lunastuksetta, on se lu
nastusmaksu, joka siitä muuten olisi ollut suo
ritettava, korvattava asianomaiselle virkamie
helle valtion varoista. 

Ehdotus 

tä niistä on säädetty maksuttomasta oikeuden
käynnistä annetussa laissa (87 /73). 

Toimituskirjat sotilasoikeudenkäyntiasiassa 
annetaan maksuitta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




