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Pyysitte varsin laajasta kantelukirjoituksestanne tarkemmin ilmenevin
perustein tutkimaan Helsingin kardjaioikeuden kahden kdrdjatuomalil
ja laamannin sekd laamannin sihteerin menettelyii riita-asioihin
L 15/649 ja L 161352 sekd L 18/36145 liittyen.
Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Pasi Pdldselle. Hiinen pyynnOstddn ilmoitan seuraavan.
Eduskunnan oikeusasiamiehestd annetun lain 3 $:n 1 momentin mukaan oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen kohteena oleva asia kuuluu hiinen laillisuusvalvontaansa ja on aihetta epiiillai, ettii valvottava
on menetellyt lainvastaisesti tai jdttdnyt velvollisuutensa tiiyttdmattd
taikka jos oikeusasiamies muusta syystd katsoo siihen olevan aihetta.
Sddnndksen 2 momentin mukaan oikeusasiamies ryhtyy hdnelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hdn katsoo olevan
aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksier
toteutumisen kannalta. Asiassa hankitaan oikeusasiamiehen tarpeerliseksi katsoma selvitys. SiidnnOksen 4 momentin mukaan oikeusasiamiehen tulee viivytyksettd ilmoittaa kantelijalle, mikdli asiassa ei ryhdytd toimenpiteisiin muun muassa sen takia, ettd asian kasittely on vireitld toimivaltaisessa viranomaisessa tai siinEi voidaan hakea muutosta siiiin nonmukaisin muutoksenhakukeinoin.
Oikeusasiamies ei puutu sellaiseen asiaan, joka on toimivaltaisessa
viranomaisessa (esimerkiksi tuomioistuimessa) vireilld tai jossa muutoksenhaku on kesken taikka johon voi vield hakea muutosta.

Suomen perustuslain 3 $:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa Suomessa kaiyttaivait riippumattomat tuomioistuimet, ylimpind tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.
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Oikeusasiamies ei voi vaikuttaa tuomioistuimessa vireille olevan asian ratkaisuun tai esimerkiksi maarata oikeudenkdynnin kulusta Oikeusasiamies mydskddn voi maarata tuomaria vaihdettavaksi tai
muutoin maarata tuomioistuimen kokoonpanosta tuomioistuimessa vireilla olevassa asiassa.
Oikeusasiamies ei toimi lakiin perustuvan muutoksenhakujiirjestelmdn vaihtoehtona tai sita tdydentdvana m u utoksen hakukeinona. Oikeusasiamies er nimittdin voi muuttaa tai kumota tuomioistuinten ratkaisuja, mddrdtd niitd muutettaviksi tai mddriitii asiaa uuteen oikeuskiisittelyyn. Muutoksen saamiseksi tuomioistuimen ratkaisuun on kdytetteva laissa seedettyja muutoksenhakukeinola.
Helsingin kii riijiioikeudesla 1.11.2019 saadun tiedon mukaan kantelussa tarkoittamanne riita-asiat ovat vireilld Helsingin kdriijiioikeudessa.

Apulaisoikeusasiamies totesi, ettd kantelunne koskee tuomioistuimessa vireill;i olevia oikeuden k:iyntejii ja niihin laheisesti liittyviai tapa htum ia.

Edeltd ilmenevdn perusteella apulaisoikeusasiamies paatti, ettei asianne ryhdytd tutkimaan td6116.
Siltd osin kuin kirjeessdnne on kysymys karajaoikeuden kdsittelyalasta, ilmoitan apulaisoikeusasiamiehen pyynnostd vield tiedoksenne, ettd oikeudenkdynnin viivdstyksid ehkdisevista ja hyvittavistd oikeussuojakernoista on otettu saadokset lakiin vuonna 2010. Vtreilld olevan
oikeudenkdynnin asianosaisen tulisi ensisijaisesti turvautua oikeudenkdynnin kestoa koskevissa asioissa ndihin erityisiin oikeussuojakeinoihin. Naista kerrotaan muun muassa oikeushallinnon verkkosivuilla osoitteissa
https://oikeus.filtuom ioistuimet/karajaoikeudeVfi/index/hakemusasiat/h
yvitvsoikeudenkavnninviivastymisesta. html ja
https://oikeus.filtuom ioistu imet/karaiaoikeudeUfi/index/hakemusasiat/k
iireelliseksimaaraamrnen. html.
Oikeusasramiehen tehtavista ja toimivallasta saatte lahempiei tietoja
liitteena olevasta esitteesta tai verkkosivuiltamme
www.oikeusasiamies.fi.
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Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja

