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KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 

Viite: HOVISTA PALAUTUNUT 

HAKEMUS 

Päätöslauselma 

Perustelut 

Savenmaa Ky on pyytänyt, että valituksen määräaikaa jatketaan 
19.12.2014 saakka. 

Yhtiö on perustellut vaatimustaan sillä, että asia on laaja ja 
monimutkainen ja että sen tarvitsee arvioida todisteita. 

Pyyntö uuden määräajan asettamisesta hylätään. 

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 13 §:ssä säädetään, että käräjäoikeus 
voi asettaa uuden määräajan muutoksenhakua varten, jos muutosta ei 
laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä voida hakea 
määräajassa. 

Savenmaa Ky ei väitäkään, että sillä olisi laillinen este tai siihen 
rinnastettava syy. 

Tuomioistuinkäsittely on jo nyt kestänyt pitkään. Asia on tullut vireille 
19.10.2007. Se on ensimmäistä kertaa ratkaistu käräjäoikeuden 
5.5.2009 ja 27.5.2011 antamilla ratkaisuilla. 

Savenmaa Ky pyysi 31.5.2011 valituksen määräajan jatkamista 
31.8.2011 saakka perustellen pyyntöään alkavalla kesälomakaudella ja 
aineiston laajuudella. Käräjäoikeus suostui pyyntöön. Savenmaa Ky 
pyysi 30.8.2011 uudelleen valituksen määräajan jatkamista perustellen 



pyyntöään aineiston laajuudella, valituksen viimeistelyllä ja todisteiden 
harkinnan vaatimalla lisätyöllä. Käräjäoikeus määräsi valituksen uudeksi 
määräpäiväksi 14.9.2011. Tämän jälkeen yhtiö pyysi vielä kerran 
valituksen määräpäivän siirtämistä nyt 30.9.2011 saakka. Tähänkin 
pyyntöön käräjäoikeus suostui. 

Savenmaa Ky toimitti viimein 29.9.2011 käräjäoikeuteen 90 sivuisen 
valituskirjelmänsä, jossa on jo käsitelty myös niitä kysymyksiä, joihin 
käräjäoikeus on nyt 22.10.2014 antamassaan tuomiossa antanut 
ratkaisun. 

Tuomioistuimelle jätetty erittäin laaja asiakirja-aineisto koostuu 
suurimmalta osin Savenmaa Ky:n itsensä jättämistä asiakirjoista. Jutun 
palauttamisen jälkeen käräjäoikeudelle ei enää ole toimitettu uutta 
todistusaineistoa. 

Pääkäsittelyssä esitettiin kuusi kirjallista todistetta ja kuultiin neljää 
henkilöä todistelutarkoituksessa. Pääkäsittely saatiin toimitettua yhdessä 
päivässä ja käräjäoikeus antoi tuomionsa vajaan viikon kuluttua 
pääkäsittelyn päättymisestä. Asia ei siten ole laaja eikä monimutkainen. 

Tuomioistuinkäsittelyn on tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä. Jos 
laissa on määrätty, minkä ajan kuluessa kukin prosessitoimi on tehtävä, 
määräajat ovat tarkoitetut noudatettavaksi juuri oikeudenkäynnin 
joutuisuuden edistämiseksi. 

Koska asian käsittely oli jo viivästynyt kohtuullisesta käsittelyajasta, 
asianosaisille on pääkäsittelyn erityisesti painotettu, että valitusaika on 
30 päivää ja että siihen voidaan myöntää pidennystä vain laillisen esteen 
tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi. 

Mitään perustetta määräajan jatkamiselle ei ole olemassa. 

Muutoksenhaku Muutoksenhakuohjeet on annettu. 

käräjätuomari Pirjo 


