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VASTAUS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUTTA KOSKEVASSA ASIASSA 
 

Yhdistys pyytää  22.3.2000 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan 
kantelukirjoituksessa oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Helsingin 
hovioikeus menetellyt lainmukaisesti päättäessään 24.1.2000 käsitellä ns. 
Hyvinkään kaatopaikkasurmaa koskevan asian kokonaan yleisön läsnä 
olematta. Päätös on tehty vastaajien pyynnöstä. Hovioikeus on perustellut 
päätöstään sillä, että asia sisältää "erityisen arkaluonteisiksi katsottavia 
henkilöiden yksityiselämään liittyviä seikkoja".  

 
Yhdistys pitää päätöksen perusteluja puutteellisina, koska niistä ei sen 
mielestä ilmene, kenen yksityiselämää ratkaisulla halutaan suojata. Tältä 
osin viitataan erityisesti siihen, että asiassa asianomistajina olevat henkilöt 
eivät olleet vastustaneet asian julkista käsittelyä. Yhdistyksen mielestä on 
myös vaikea nähdä, että käsiteltävänä oleva rikos tai sen tekotapa 
liittyisivät asiassa vastaajina olevien henkilöiden yksityiselämään. Yhdistys 
epäilee hovioikeuden jo etukäteen päättäneen, että asia käsitellään 
"suljetuin ovin". 

 
Kantelukirjoituksen johdosta hankittiin Helsingin hovioikeuden 24.2.2000 
asiassa R 99/2075 antama salassa pidettäväksi määrätty tuomio, sekä 
tuomiota koskevat, Korkeimmalle oikeudelle osoitetut 
valituslupahakemukset ja valituskirjelmät.  

 
Lisäksi hankittiin puhelimitse selvitystä hovioikeudenlaamanni Risto 
Uotilta, joka toimi hovioikeuden puheenjohtajana asiaa käsiteltäessä. 

 
Vastauksenani ilmoitan kunnioittavasti seuraavan. 
 
Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain nojalla tehtyyn päätökseen 
haetaan muutosta vasta pääasian ratkaisun yhteydessä. Oikeustoimittajat ry 
ei ole asianosainen kyseisessä oikeudenkäynnissä, joten yhdistys ei ole 
voinut valittaa  käsittelyn julkisuudesta tehdystä päätöksestä Korkeimpaan 



oikeuteen.  
Rikosasia on kuitenkin paraikaa vireillä Korkeimmassa oikeudessa, jolta 
vastaajat ovat pyytäneet valituslupaa. Valituslupahakemuksia ei ole vielä 
ratkaistu. Toinen vastaajista on valituskirjelmässään puuttunut myös 
kysymykseen oikeudenkäynnin julkisuudesta. Näin ollen tämäkin asia 
saattaa näillä näkymin  tulla Korkeimman oikeuden harkittavaksi. 

 
Oikeusasiamies ei yleensä puutu sellaiseen asiaan, jossa muutoksenhaku on 
kesken tai johon voi vielä hakea muutosta. 

 
Sen vuoksi en voi tässä vaiheessa puuttua myöskään oikeudenkäynnin 
julkisuuskysymykseen.  

 
   Katson kuitenkin, että Oikeustoimittajat ry on kantelussaan puuttunut 

tärkeään kysymykseen. Sen jälkeen kun puheena olevassa rikosasiassa on 
saatu lainvoimainen tuomioistuinratkaisu, tulen erikseen harkitsemaan, 
onko vielä aihetta ottaa yhdistyksen kantelussa esitetyt näkökohdat erikseen 
pohdittaviksi.  

 
Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa.   
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