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Eduskunnan lakivaliokunnalle

Viite: lausuntopyyntönne 18.11.2010 hallituksen esityksestä HE 222/2010 vp esitutkinta- ja 

pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi ja hallituksen esityksestä HE 224/2010 vp poliisi

laiksi.

Pyydettynä lausuntona Helsingin hovioikeus esittää kunnioittaen seuraavan.

Yleistä lainsäädäntöhankkeesta

Helsingin hovioikeus on lausunnossaan Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietinnöstä 

(KM 2009:2) kiinnittänyt huomiota lausuntomenettelylle lainsäädäntöhankkeen laajuus ja 

merkittävyys huomioon ottaen varattuun tiukkaan aikatauluun.  Hovioikeudella ei ole ollut 

mitään mahdollisuutta antaa asiasta yksityiskohtaista lausuntoa. Sama koskee Eduskunnalle 

toimitettavaa lausuntoa. Hovioikeuden työtilanne ja käytettävissä olevat resurssit huomioon 

ottaen hovioikeudella on mahdollisuus antaa asiasta vain hyvin yleisluonteinen lausunto. 

Laajojen ja vaikeiden rikosasioiden kohdalla tämänhetkinen keskeisin ongelma on oikeu-

denkäynnin viivästyminen. Kysymys on asioista, jotka kuluttavat huomattavassa määrin esi-

tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten sekä tuomioistuinlaitoksen resursseja. Talousrikokset ovat 

tyypillisiä asioita, joiden kokonaiskäsittelyaika on usein pitkä.

Esitutkintaa koskevan uudistuksen yhtenä tavoitteena on esitutkintaviranomaisen ja virallis-

en syyttäjän välisen esitutkintayhteistyön tehostaminen ja syyttäjän esitutkintatoimivaltuuk-

sien tarkoituksenmukainen täsmentäminen. Tavoitteet ovat luonnollisesti kannatettavia. 

Peruskysymyksenä on,  tulisiko syyttäjän toimia laajoissa ja vaikeissa asioissa esitutkinnan 

tutkinnanjohtajana. Hovioikeuden mielestä tätä puoltaisivat erityisesti oikeudenkäynnin jou-
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tuisuuden turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Syyttäjän osallistuminen esitutkintaan mahdol-

listaisi tutkinnan kohdentamisen tulevaa oikeudenkäyntiä silmällä pitäen merkityksellisiin 

kysymyksiin, tutkinnan kattavuudun (puolustuksen tarpeet, lisätutkintojen välttäminen) sekä 

hyvin laajojen asioiden pilkkomisen tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi oikeuden-

käyntiä silmällä pitäen jne. 

                                           Kokemus on osoittanut, että jutun muodostuminen mammuttijutuksi heikentää 
kaikkien osallisten mahdollisuutta tehokkaaseen oikeusturvaan. Sen vuoksi esi-
tutkinnassa muodostuvia juttukokonaisuuksia on myös pilkottava, minkä laki sallii 
– ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttaminen voi jopa tätä edellyttää. 
Tässä avainasemassa on syyttäjä. Syyttäjän mukana olo esitutkinnassa esimerkiksi 
merkitsisi jo alun alkaen tutkinnan kohdentamista myös tulevan oikeudenkäynnin 
kannalta merkityksellisiin osiin ja myös karsisi pois käytännössä laajoissa jutuissa 
usein esiintyvää ja ajanhukkaa aiheuttavaa lisätutkintaan palauttamista.

Tuomioistuimen tehtävänä ei ole arvioida esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän välisen esi-

tutkintaa koskevan työnjaon järjestämistä. Tuomioistuimen kannalta merkitystä on kuitenkin 

sillä, että tämä työnjako sekä asiaan liittyvät johto- ja vastuusuhteet palvelevat tuomiois-

tuimissa käsiteltävien rikosasioiden käsittelyä parhaalla mahdollisella tavalla. Jos rikosa-

sioiden käsittelyyn liittyviin epäkohtiin olisi työnjaon edes osittaisella uudelleenarvioinnilla 

saatavissa parannuksia, muutosten toteuttamatta jättämiselle pitäisi olla painavia vastasyitä. 

Syyttäjän aktiivisempi osallistuminen esitutkintaan, joko yhteistyön kautta tahi joissain 

asiaryhmissä tutkinnanjohtajana, merkitsee välittömästi resurssien kohdentamisongelmia. 

Selvää on, että osallistuminen laajojen ja vaikeiden asioiden esitutkintaan vie syyttäjältä pal-

jon aikaa. Vaikka tämä koituneekin hyödyksi syyteharkintavaiheessa, on selvää, että 

oikeudenkäynnin joutuisuuden turvaaminen merkitsee tässä yhteydessä myös lisäresurssien 

tarvetta. 

Pakkokeinoihin liittyvä muutoksenhaku 

Ehdotetussa pakkokeinolaissa säänneltyihin pakkokeinoihin liittyvät oikeussuojakeinot ovat 

asian saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi (esimerkiksi yhteydenpidon rajoittaminen; 

PKLE 4:5), asian uudelleen käsittely tuomioistuimessa (esimerkiksi vakuustakavarikko; 

PKLE 6:5) ja muutoksenhaku käräjäoikeuden ratkaisuun. Viimemainittuja ovat valitus (esi-

merkiksi takavarikko; PKLE 7:22) ja kantelu (esimerkiksi vangitseminen; PKLE 3:19). Tä-

män lisäksi pakkokeinolaissa on usein kohdin pakkokeinon käyttö asetettu riippuvaksi tuo-

mioistuimen myöntämästä luvasta (esimerkiksi salainen tiedonhankinta).
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Yksilön vapautta rajoittavat pakkokeinot vaativat perusoikeuksien toteutumisen kannalta 

turvakseen tehokkaat oikeussuojakeinot. Sen vuoksi esimerkiksi vangitsemisessa asian uu-

delleen käsittelyn ja kantelun rinnakkainen käytettävyys on selvyys. Arviointi ei kuitenkaan 

voine olla sama esimerkiksi asiakirjan jäljennöksen todisteena käytettävyyden kohdalla. 

Voidaan esimerkiksi ajatella varsin pitkään kestäviä talousrikostutkintoja, jolloin tuomiois-

tuimessa saatettaisiin kahden viikon välein käsitellä rikoksesta epäillyn hallusta kopioitujen 

asiakirjojen takavarikon voimassa pitämistä - siis ennakointia niiden todisteena käytöstä. Li-

säksi jokaisesta käräjäoikeuden ratkaisusta voitaisiin vielä erikseen valittaa hovioikeuteen.

Ehdotetun sääntelyn johdosta on perusteltua kysyä, onko syytä luoda sellaisia oikeusturva-

välineitä, joille ei ole esitettävissä mitään todellista tarvetta, mutta jotka mahdollistavat pe-

rusteettoman hyväksikäytön ja siten aiheuttavat tuomioistuimille täysin turhaa työtä. 

Vangitsemisen ja matkustuskiellon kohdalla nyt voimassa olevassa pakkokeinolaissa muu-

toksenhakukeinona on kantelu. Nimikkeestä huolimatta kyseessä on pakkokeinon materiaa-

lisiin edellytyksiin kohdistuva muutoksenhaku, eikä nimike olekaan lainkäyttäjien keskuu-

dessa aiheuttanut sekaannusta menettelyvirheeseen perustuvaan kanteluun (OK 31:1). Nyt 

ehdotettavassa PKL:ssa kantelun käyttöalaa laajennetaan. Kantelu tulee alioikeuden ratkai-

suun käytettävissä olevaksi oikeussuojakeinoksi vangitsemisen (PKLE 3:19) ja matkustus-

kiellon (PKLE 5:12) ohella myös syytteen nostamiselle asetettua määräaikaa (PKLE  3:14), 

yhteydenpidon rajoittamista (PKLE 4 luku) ja erityistä kotietsintää (PKLE 8:17) koskevan 

päätöksen (PKLE 8:17) sekä salaista tiedonhankintaa koskevan lupa-asian päätöksen (PKLE 

10:41 ja 58) kohdalla.

Nyt voimassa olevassa pakkokeinolaissa on vakuustakavarikon ja hukkaamiskiellon sekä ta-

kavarikon (poislukien takavarikon voimassaolon pidentäminen) kohdalla muutoksenhaku-

keinona erikseen valittaminen. Ehdotettavassa pakkokeinolaissa valitusoikeus liittyy va-

kuustakavarikkoon (PKLE 6:9), takavarikkoon (PKLE  7:22) ja etsinnässä sinetöidyn aineis-

ton takavarikkoon (PKLE 8:12). 

Yksityiskohtana voidaan myös todeta, että kanteluiden osalta kerrotuissa lainkohdissa sää-

dettäisiin, että kantelu tulee käsitellä kiireellisenä. Sen sijaan vastaavaa kiireellisyyttä ei ole 

nimenomaisesti todettu PKLE 6:9:n, 7:22:n ja 8:12:n valitusten kohdalla.
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Esityksen yhtenä tavoitteena on sääntelyn selkeyttäminen. Tämä sekä ehdotuksen mukainen 

oikeussuojakeinojen käytön lisääminen johtaa kysymään, mitkä ovat ne perusteet, joiden 

vuoksi eri pakkokeinojen käyttöön liittyviin alioikeuden ratkaisuihin on muutoksenhaku jär-

jestettävä erilaisin muutoksenhakukeinoin ja -menettelyin.  Oikeussuojakeinojen käytettä-

vissä olo on keskeinen tekijä perusoikeuksia rajoittavien pakkokeinojen hyväksyttävyyden 

kannalta. Siksi myös oikeussuojakeinojen sääntelyn selkeydelle ja rationaalisuudelle tulee 

asettaa vaatimuksia ottaen huomioon eri pakkokeinojen sisältö ja niiden erilainen puuttumi-

nen eri perusoikeuksiin.

Oikeussuojakeinojen tarkastelu näyttääkin  jääneen uudistuksessa sivummalle. On tärkeätä, 

että pakkokeinojen käyttöön liittyvä oikeussuojajärjestelmä on selkeä  mutta että se ei toi-

saalta sisällä tarpeettomia ja näennäisiä oikeusturvaelementtejä.

Kysymys tuomioistuimen roolista operatiivista poliisitoimintaa lähestyvien pakkokeinojen lupame-

nettelyssä

Esitetty pakkokeinolain 10 luku sisältää eräitä kokonaan uusia ja perinteiselle lainkäyttötoi-

minnalle vieraita tiedonhankintakeinoja. Esityksen mukaan tuomioistuimet saisivat 

ratkaistavikseen uusia salaisia pakkokeinoja koskevia lupa-asioita kuten tekninen seuranta, 

tekninen laitetarkkailu ja peitetoiminta. 

Pakkokeinoja koskevassa lainsäädäntöhankkeessa on keskeisellä sijalla kysymys perus- ja 

ihmisoikeuksien suojasta ja niihin puuttumista koskevasta toimivallan jaosta sekä viran-

omaisten välisestä tehtävienjaosta. Tuomioistuinten kannalta merkityksellinen kysymys liit-

tyy perustuslain 2 §:n tarkoittamaan tuomio- ja toimeenpanovallan väliseen rajanvetoon. 

Hovioikeus yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin siitä, että perus- ja ihmisoikeuksiin 

merkittävimmin puuttuvien pakkokeinojen käytöstä päättäminen kuuluu tuomioistuimille. 

Kannatettavana voidaan myös pitää perustelujen lausumia siitä, että tutkintaviranomaisten 

tuomioistuimille esittämien pakkokeinovaatimusten olisi syytä olla nykyistä käytäntöä yksi-

tyiskohtaisemmin perusteltuja, jolloin vastaavasti tuomioistuimella on paremmat edellytyk-

set perustella pakkokeinopäätöksiään.

Uusimpien rikostutkinnan ja -torjunnan monimutkaistumisesta juontavien tiedonhankinta-

keinojen säätäminen laajalti tuomioistuinten päätösvaltaan on ongelmallista sikäli, että näi-

den keinojen käyttämistä koskevat lupapäätökset eivät voine käytännössä olla kovinkaan 
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tarkkarajaisia, jota kontrollifunktion toteutuminen kuitenkin edellyttäisi. Sääntelyn tulisi olla 

sen sisältöistä, että tuomioistuimella on todellista harkintavaltaa sen harkitessa pakkokeinon 

käytön edellytyksiä. 

Presidentti Mikko Könkkölä

Kansliapäällikkö Kristina Kahlas-Capodistrias

Lausunto on valmisteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet hovioikeudenneuvokset Maija 

Nyyssönen ja Timo Vuojolahti sekä viskaali Timo Lahdenperä.


