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Laki
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 2 ja 3 a § ja 3 luku,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 2 ja 3 a § laissa 339/2014 ja 3 luku laeissa 354/1987 ja

768/2002, 
muutetaan 1 luku, 2 luvun 6, 9 ja 11 § ja 26 luvun 13 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 6 § laeissa 244/2006 ja 372/2015, 2 luvun 9 ja 11 §

laissa 666/2005 ja 26 luvun 13 § laissa 650/2010, sekä 
lisätään 2 lukuun uusi 8 a ja 12—14 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tätä lakia sovelletaan oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa, jollei oikeuden-

käynnistä rikosasioissa annetusta laista (689/1997) tai muusta laista toisin johdu.

2 §
Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus.

2 luku

Päätösvaltaisuudesta

6 §
Rikosasiassa käräjäoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja,

jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seik-
kojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin vankeutta enintään
kaksi vuotta tai jos syytteessä tarkoitettu yksittäinen rikos on:

1) virkamiehen väkivaltainen vastustaminen;
2) törkeä varkaus;
3) törkeä kavallus;
4) törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus;
5) törkeä kätkemisrikos;
6) törkeä vahingonteko;
7) törkeä petos;
8) törkeä maksuvälinepetos;
9) törkeä tietomurto;
HE 7/2016
LaVM 8/2016
EV 99/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20160007


683/2016  
10) rekisterimerkintärikos;
11) 1—10 kohdassa mainitun rikoksen rangaistava yritys.
Ratkaistaessa rikosasiaa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tar-

koitetussa kirjallisessa menettelyssä käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on yksin
puheenjohtaja. 

8 a §
Jos hovioikeudessa asian ratkaisua istunnossa harkittaessa vallitseva mielipide poikke-

aa korkeimman oikeuden tai hovioikeuden taikka toisen hovioikeuden omaksumasta oi-
keusperiaatteesta tai lain tulkinnasta, asia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi vahven-
netussa istunnossa tai täysistunnossa. Myös muutoin periaatteellisesti merkittävä tai laa-
jankantoinen asia tai sen osa voidaan siirtää täysistunnon tai vahvennetun istunnon käsi-
teltäväksi. Asiaa, jossa on toimitettu tai toimitettava suullinen käsittely, ei saa ilman eri-
tyistä syytä siirtää vahvennetun istunnon tai täysistunnon ratkaistavaksi.

Asian siirtämisestä täysistuntoon tai vahvennettuun istuntoon päättää presidentti.
Hovioikeuden täysistuntoon osallistuvat presidentti, vakinaiset tuomarit ja vuotta pi-

demmäksi määräajaksi nimitetyt määräaikaiset hovioikeuden tuomarit ja muutkin jäsenet,
jos he ovat osallistuneet asian käsittelyyn aikaisemmin. Täysistunto on päätösvaltainen,
kun vähintään puolet virassa olevista jäsenistä on läsnä.

Hovioikeuden vahvennetun istunnon kokoonpanoon kuuluu seitsemän jäsentä. Vah-
vennettuun istuntoon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä asiaa aikaisem-
min käsitelleet vielä virantoimituksessa olevat jäsenet ja tarpeellinen määrä vakinaisista
jäsenistä arvottuja lisäjäseniä.

9 §
Korkein oikeus on päätösvaltainen viisijäsenisenä, jollei laissa säädetä muuta kokoon-

panoa. Asian siirtämisestä käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa jaostossa sää-
detään korkeimmasta oikeudesta annetussa laissa (665/2005).

Valitusluvan myöntämistä koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostossa, jossa on
kaksi tai kolme jäsentä. Jos asia käsitellään kaksijäsenisessä jaostossa, se on siirrettävä
kolmijäsenisen jaoston ratkaistavaksi, jos jaoston jäsenet niin päättävät tai jolleivät he ole
ratkaisusta yksimieliset. Jos valituslupahakemus tai sen osa on 30 luvun 3 §:n 4 momentin
mukaisesti siirretty käsiteltäväksi valituksen yhteydessä, valitusluvasta päättää valituksen
käsittelevä jaosto.

Jaostossa, jossa on yksi jäsen, voidaan käsitellä ja ratkaista asia, joka koskee turvaamis-
tointa, täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka muuta vastaavaa väliaikaista
toimenpidettä.

11 §
Tuomioistuimen monijäsenistä kokoonpanoa voidaan vahventaa yhdellä lainoppineella

jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua. Sa-
moin edellytyksin käräjäoikeudessa voi olla kolmas lautamies.

12 §
Käräjäoikeus ja hovioikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon

jäsenistä yhdelle on tullut este pääkäsittelyn, suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuk-
sen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainop-
pinut jäsen. Käräjäoikeus on lisäksi päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi. 

13 §
Tuomioistuimen monijäseniseen ratkaisukokoonpanoon ei voi kuulua jäseniä, jotka

ovat toisilleen 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja läheisiä. 
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14 §
Yleisten tuomioistuinten päätösvaltaisuudesta eräissä asioissa säädetään erikseen. 

26 luku

Valitusasian käsittelyn jatkaminen hovioikeudessa

13 §
Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuullaan asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä

vastaanotetaan muuta selvitystä.
Pääkäsittely saadaan rajoittaa koskemaan vain osaa valituksen kohteena olevasta asias-

ta.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Sen 2 luvun 6 § tulee kuitenkin
voimaan jo 1 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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