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Esipuhe

Helsingin hovioikeuspiirin ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan laatuhanke järjesti syksyllä 2014 ja keväällä 2015 opintokokonaisuuden aiheesta: Ajankohtaista rikosprosessioikeudesta. Kurssi oli mitoitettu 10 yliopistollisen opintopisteen
laajuiseksi ja kurssiin liittyi myös mahdollisuus julkaista seminaarityöskentelyä varten laadittu kirjallinen työ artikkelina nyt julkaistavassa artikkelijulkaisussa.
Laatuhankkeen kurssi on ollut avoin Helsingin hovioikeuspiirissä työskenteleville
tuomareille, esittelijöille, syyttäjille ja asianajajille. Entisten julkaisujen tapaan suurin
osa artikkeleista on Helsingin hovioikeudessa työskentelevien laatimia, mutta mukana
ovat artikkelit myös asianajajien, syyttäjien ja käräjätuomareiden edustajilta.
Julkaisun artikkelit liittyvät kaikki rikos- ja rikosprosessioikeuteen niiden laajassa
merkityksessä. Suurin osa artikkeleista sijoittuu kurssin varsinaisen teeman puitteissa rikosprosessioikeuden puolelle, mutta mukana on kuitenkin myös muutama artikkeli aineellisesta rikosoikeudesta. Artikkelien aiheisiin ovat tällä kertaa vaikuttaneet
hyvin selkeästi ajankohtaiset lainsäädäntöuudistukset, kuten oikeudenkäymiskaaren
17 luvun uudistus, jota käsittelee omasta näkökulmastaan useampikin artikkeli. Lisäksi kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien lisääntynyt rooli myös rikosprosessi
oikeuden puolella on selkeästi nähtävissä artikkelien aiheissa.
Haluan tässä yhteydessä kiittää opintojakson toteuttamiseen osallistuneita. Opinto
jakson vastuuopettajina sekä kirjallisten töiden ohjaajina ja arvostelijoina ovat toimi
neet oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen ja professori (emeritus) Raimo Lahti.
Opintojakson suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet Lahden ja Koposen lisäksi hovi
oikeudenlaamanni Risto Jalanko, kihlakunnansyyttäjä Tapio Nyrhilä ja valtionsyyttäjä Tea Kangasniemi sekä asianajajat Jussi Sarvikivi ja Janne Nyman. Työryhmän
sihteerinä on toiminut viskaali Hanna Laine. Oikeusneuvos Koponen, professori Lahti
ja asessori Essi Konttinen-Di Nardo ovat huolehtineet tämän julkaisun toimitustyöstä.
Lopuksi kiitän myös artikkelien kirjoittajia, joiden asiantuntemus saadaan tämän julkaisun välityksellä hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilökunnan ja koko oikeusyhteisön
hyödynnettäväksi.

Helsingissä helmikuussa 2016
Mikko Könkkölä
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Alkulause

Ajankohtaista rikosprosessioikeudesta -kurssi on ollut järjestyksessä 17. jatkokoulutustasoinen opintojakso, joka on toteutettu Helsingin hovioikeuspiirin yliopistopainotteisessa yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa.
Kurssilla perehdyttiin rikosprosessioikeuden ajankohtaisiin teemoihin. Luento-opetus
järjestettiin syksyllä 2014 ja seminaariopetus kevättalvella 2015.
Opetus suunnattiin hovioikeuspiirin laatuhankkeen perusidean mukaisesti alueen
lainkäyttöhenkilöstölle. Tällaisia lainkäyttötehtävissä työskenteleviä osallistui 28
henkeä koko kurssille. Lisäksi yksittäisiin luentotilaisuuksiin osallistui kymmenkunta muuta lainkäyttötehtävissä toimivaa kuhunkin. Koko kurssille osallistuneista
18 henkeä laati hyväksytysti myös kirjallisen työn, ja he ovat muokanneet tekstejään
saamansa palautteen perusteella. Lisäksi kirjoittajissa on yksi aiemmalle vastaavalle
kurssille osallistunut Helsingin hovioikeuden jäsen.
Kurssin luento-opetuksessa oli seuraavia opetuskokonaisuuksia ja luennoitsijoita:
1) Ajankohtaista rikosprosessioikeudesta ihmis- ja perusoikeuksien (erityisesti
Euroopan ihmisoikeussopimuksen) ja EU-oikeuden näkökulmasta sekä hovioikeuskäsittelyn erityisongelmia
a) Professori Laura Ervo (Örebron yliopisto, Ruotsi): Oikeudenmukainen rikosprosessi tänään
b) Hovioikeudenlaamanni, OTL Risto Jalanko (Helsingin hovioikeus): Käytännön ongelmakohtia
c) Asianajaja Jussi Sarvikivi (Asianajotoimisto Fredman & Månsson): Kommenttipuheenvuoro
2) Uudistettu esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntö ja syyteneuvottelua koskeva
lakiesitys: käytännön ongelmakohtia
a) Asianajaja, OTL Markku Fredman (Asianajotoimisto Fredman & Månsson)
b) Käräjätuomari Jukka Jaakkola (Helsingin käräjäoikeus)
c) Valtionsyyttäjä, OTL Tea Kangasniemi (Valtakunnansyyttäjänvirasto)
d) Rikosylitarkastaja, OTT Markus Terenius ja rikostarkastaja, tohtorikoulutettava Minna Ketola (Keskusrikospoliisi)
		
3) Ajankohtaisia todistusoikeudellisia kysymyksiä ja todistusoikeutta koskeva lain
uudistusesitys
a) Dosentti, lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio (Helsingin yliopisto, oikeus
ministeriö)
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b) Professori Pekka Viljanen (Turun yliopisto)
c) Dosentti, esittelijäneuvos Pasi Pölönen (Helsingin yliopisto, Eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslia)
4) Ihmisoikeustuomarin näkökulma uusimpaan rikosprosessioikeutta koskevaan
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käytäntöön, erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltaminen
Ihmisoikeustuomari, OTT Päivi Hirvelä (EIT)
5) Rikosprosessioikeudellisia erityiskysymyksiä: itsekriminointisuoja, ne bis in idem
-periaate ja eurooppalainen pidätysmääräys
a) Käräjätuomari, OTT Antti Tapanila (Tampereen käräjäoikeus)
b) Oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen (Korkein oikeus)
c) Viskaali, tohtorikoulutettava Karri Tolttila (Helsingin hovioikeus): Eurooppa
lainen pidätysmääräys EU-tuomioistuimen ja KKO:n käytännön valossa
Tähän kurssijulkaisuun sisältyvät artikkelit ovat pääosin rikosprosessioikeuden alalta kurssin otsikon mukaisesti, ja ne kaikki liittyvät rikos- ja rikosprosessioikeuteen
näiden oikeudenalojen laajassa merkityksessä. Aiheiden valinnassa ovat vaikuttaneet
ajankohtaiset lainsäädäntöuudistukset sekä kirjoittajien omassa käytännön työssään
kohtaamat mielenkiintoa herättäneet kysymykset.
Kirjoittajien oma työtausta näkyy myös usein aiheiden valinnassa. Artikkeleissa
analysoidaan runsaasti oikeuskäytäntöä ja tuodaan erityisesti esiin Helsingin hovi
oikeuden ratkaisuja. Julkaisemattomien oikeustapausten hyödyntämistä voidaan pitää
hyvänä lisänä verrattuna muihin aiheista laadittuihin oikeustieteellisiin kirjoituksiin,
joissa niihin viittaaminen on melko harvinaista.
Tyypillisesti rikosprosessuaalisia aiheita käsitellään julkaisun kirjoituksissa, jotka
liittyvät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiin ja varsinkin niitä koskevan
uusimman oikeuskehityksen mukanaan tuomiin rikosprosessin ongelmakohtiin. Sellaisia ovat itsekriminointisuoja, vastakuulusteluoikeus, oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, hyödyntämiskielto ja erilaiset todistelukysymykset. Kurssin aikana
eduskuntakäsittelyssä ollut, 1.1.2016 voimaan tullut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
uudistus (732/2015) on herättänyt useamman kirjoittajan pohtimaan sen vaikutuksia
rikosprosessiimme. Ne bis in idem -periaatteen soveltamiskysymyksistä tarkastellaan
veronkorotuksen ja rikosprosessin suhdetta erityisesti kansallisen lis pendens -tulkinnan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vallitsevan tulkinnan välisen jännitteen
kannalta.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen, EU-oikeuden ja muiden kansainvälisoikeudellisen velvoitteiden vaikutukset kansallisen oikeuden sisältöön ja soveltamiseen
näkyvät kauttaaltaan julkaisun artikkeleissa. Eräissä artikkeleissa nämä eurooppatai kansainvälisoikeudelliset vaikutukset ovat korostuneesti esillä. Niihin lukeutuvat
artik
keli, jossa yleisluonteisesti pohditaan EU-oikeuden vaikutusta rikosasioihin,
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ja artikkeli, jossa käsitellään eurooppalaista pidätysmääräystä ja siinä sovellettavaa
spesialiteettisääntelyä, samoin kuin artikkeli, jonka aiheena on terrorismin rahoituksen ja kansainvälisen avustustoiminnan rajapinta. Rikosprosessien lisääntyvään kansainvälistymiseen liittyvänä kirjoituksena voidaan pitää myös artikkelia, jossa pohditaan vieraskielisen oikeutta tulkkaukseen ja käännökseen rikosasian käsittelyssä.
Pakkokeinot ovat tarkasteltavina julkaisun kahdessa artikkelissa. Niistä toinen
käsittelee suhteellisuusperiaatteen huomioon ottamista pakkokeinojen käytöstä päätettäessä ja toinen keskittyy uudessa pakkokeinolaissa käyttöönotetun erityistä koti
etsintää koskevan sääntelyn tutkimiseen. Kotietsintäkirjoituksessa selvitetään erityisesti asianajotoimistossa toimitettavaa etsintää ja siitä johtuvaa jännitettä ajanajajan
ja hänen päämiehensä luottamussuhteessa. Pakkokeinoja koskevia ratkaisuja ei ole
kovin paljon analysoitu oikeustieteellisessä kirjallisuudessa. Näissä artikkeleissa on
viitattu useisiin julkaisemattomiin tuomioistuinratkaisuihin.
Syyttäjätaustaisten kirjoittajien artikkelit tuovat mielenkiintoisen lisän julkaisuun.
Näissä artikkeleissa pohditaan syyteneuvotteluihin, nopeutettuun rikosprosessiin ja
esitutkinnassa tapahtuvaan asianomistajan kuulemiseen liittyviä soveltamisongelmia
ja kehittämistarpeita. Näiden artikkeleiden avulla lukijoiden näkökulmaa laajennetaan
varsinaista oikeudenkäyntivaihetta edeltävään rikosasioiden käsittelyyn.
Julkaisuun sisältyvissä kolmessa muussa artikkelissa eritellään tuomarin esteellisyyttä laajan julkaisemattomien tuomioistuinratkaisujen kokoelman perusteella, käsitellään nuoren puhuttelua tuomioistuimessa sekä tutkitaan Helsingin hovioikeudessa
vuosina 2010–2015 peruuntuneita pääkäsittelyitä rikosasioissa. Viimeksi mainitussa
artikkelissa pohditaan tilastollisten selvitysten avulla pääkäsittelyiden peruuntumisten
syitä ja seurauksia sekä arvioidaan toimintatapojen kehittämistä käytännön ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.
Kurssin vastuuopettajina sekä kirjallisten töiden ohjaajina ja arvostelijoina ovat
toimineet oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen ja professori (emeritus) Raimo Lahti;
seminaariopetuksesta vastasi Lahti. Artikkelikäsikirjoitusten arvioijina Koponen ja
Lahti ovat myös julkaisun toimittajia. Kolmantena toimittajana on toiminut hovioikeuden asessori Essi Konttinen-Di Nardo. Hän on käynyt julkaisuun otetut tekstit huolellisesti läpi, tarkistanut ja yhtenäistänyt niiden kielenkäyttöä ja muuta ulkoasua sekä huolehtinut painatuksen ja julkaisun valmistumisen vaatimista käytännön
toimista.
Yhteistyö opintojakson suunnitteluun ja toteuttamiseen eri tavoin myötävaikuttaneiden kesken on sujunut erinomaisesti. Allekirjoittaneet kiittävät varsinkin kurssin
luennoitsijoita, suunnitteluryhmää ja laatuhankkeen koulutustoimintaa koordinoivaa
ohjausryhmää hyvästä yhteistyöstä. Suunnitteluryhmän sihteerin, viskaali, OTT Outi
Anttilan työpanos ansaitsee erityisen kiitoksen.
Helsingissä helmikuussa 2016
Pekka Koponen
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Raimo Lahti

Essi Konttinen-Di Nardo

Pekka Haapaniemi

EU-oikeuden vaikutus rikosasioissa
– kehityskulkuja ja käytännön tapauksia
1. Johdanto
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lyhyesti Euroopan unionin oikeuden (EU-oikeus)
vaikutusta rikosasioissa sekä kuvataan EU:ssa tällä alalla tapahtunutta kehitystä.
Lopuksi tarkastellaan eräitä aiheeseen liittyviä Helsingin hovioikeudessa ratkaistuja
tapauksia ja tarkastellaan niiden pohjalta eräitä EU-oikeuden soveltamiseen rikosasioissa liittyviä kysymyksiä.1
Tarkoituksena on antaa yleispiirteinen kuva siitä, miten EU-oikeus vaikuttaa kansalliseen oikeusjärjestykseen rikosasioissa. Tuomarille tai muulle lainsoveltajalle
EU-oikeudellisesti relevanttien oikeustapausten tunnistamisessa on hyödyksi tuntea
niitä tilanteita, joissa EU-oikeus voi olla merkityksellinen asian ratkaisemisessa.2 Erityisenä haasteena on se, että unionin oikeusjärjestyksestä tulevaa vaikutusta ja sen
kansalliselle oikeusjärjestykselle asettamia vaatimuksia ei välttämättä voida aina sijoittaa tiettyyn täsmälliseen kansallisen oikeusjärjestyksen osaan. Toisaalta tulisi pyrkiä kansallisen oikeuden koherenssin säilyttämiseen.3
Tuori toteaa, että oikeudenalajaotus paikantaa ja määrittelee oikeudellisia ongelmia
esimerkiksi rikosoikeudellisiksi tai hallinto-oikeudellisiksi ja samalla osoittaa tiettyjen niihin liittyvien yleisten oikeusperiaatteiden merkityksen.4 Tähän liittyy myös
kysymys EU-oikeuden yllätyksellisyydestä (EU-oikeuden vieteriukkovaikutus). Tuori toteaa, että kansallisen oikeusjärjestyksen ja EU:n oikeusjärjestyksen kohtaaminen
kansallisissa tuomioistuimissa ei aina suju ongelmitta, mikä on pitkälti seurausta siitä,
että EU-oikeus ei taivu pakotettavaksi niihin lokeroihin, joihin kansallinen normi
aineisto on totunnaisesti ryhmitelty.5

1
2

3
4
5

Kirjoittaja on osallistunut tässä kirjoituksessa selostettujen hovioikeuden ratkaisujen ratkaisemiseen.
Tunnistamissääntö eli sovellettava institutionaalinen oikeuslähdeoppi on Siltalan mukaan kriteeri, jonka avulla tuomarikunta tai muut lakia soveltavat viranomaiset kykenevät tunnistamaan voimassa olevan oikeuden säännöt eli ne oikeuslähteet, joista voimassa olevan oikeuden säännöt ovat oikeudellisesti
hyväksyttävän päättelyn avulla johdettavissa. Siltala 2003 s. 300.
Letto-Vanamo s. 49, 54, 118.
Tuori 2007 s. 109.
Tuori 2007 s. 119–120.
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Mistä lähtökohdista EU-oikeus on sitten merkityksellinen kansalliselle lainsoveltajalle rikosasiassa? Seuraavassa kysymystä tarkastellaan Euroopan unionin rikosoikeu
dellisen toimivallan, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vastavuoroisuuden
tunnustamisen periaatteen sekä sisämarkkinoiden toteutumisen näkökulmasta.

2. Euroopan unionin rikosoikeudellinen toimivalta
Nykyisin Euroopan unionin (EU) puitteissa tapahtuva eurooppalainen integraatio
on lähtenyt liikkeelle varsin talouspainotteisista alkuasetelmista: Euroopan hiili- ja
teräsyhtiön (EHTY) perustamisesta 1.1.1952 sekä Euroopan talousyhteisön (EY) ja
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamisesta 1.1.1958 lukien. Nimenomaista toimivaltaa rikosasioissa unionille on annettu vasta vuonna 1993 samalla, kun
Maastrichtin sopimuksella perustettiin Euroopan unioni 1.11.1993 lukien.
Maastrichtin sopimuksella luotu Euroopan unioni koostui kolmesta erillisestä
yhteistyön alueesta eli ns. pilarista. I-pilari oli ns. yhteisöpilari (EY; Euroopan yhteisöt). Siihen kuuluivat Euroopan yhteisö – Maastrichtin sopimuksen voimaan tuloon 1.11.1993 asti Euroopan talousyhteisö – ja Euroopan atomienergiayhteisö sekä
23.7.2002 asti Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, jolloin se lakkasi olemasta olemassa, ja
kaikki sen varat ja vastuut siirrettiin Euroopan yhteisölle. I-pilarin lisäksi Euroopan
unionissa oli hallitusten väliseen yhteistyöhön perustuva II-pilari (yhteinen ulko- ja
turvallisuuspolitiikka) sekä oikeus- ja sisäasioita koskeva III-pilari.
Unionin III-pilariin sisältynyt poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa oli se aihio, josta nykyisten unionin rikosasioita koskevien toimivaltasäännösten muotoutuminen on alkanut. Maastrichtin sopimuksen jälkeen seuraava merkittävä kehitysaskel oli 1.5.1999 voimaan tullut Amsterdamin sopimus. Amsterdamin
sopimuksella täsmennettiin oikeus- ja sisäasiain yhteistyötä koskevia tavoitteita sekä
perustettiin asteittain uusi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla henkilöillä
oli vapaa liikkuvuus. Amsterdamin sopimuksessa eriytettiin oikeus- ja sisäasiat niin,
että turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä yhteistyö yksityisoikeudellisissa
asioissa siirrettiin EY-sopimukseen ja näin I-pilariin. Sen sijaan oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja muut Maastrichtin sopimuksen mukaan III-pilariin kuuluneet asiat
jäivät edelleen sinne.
Voimassa olevat unionin perussopimukset ovat Euroopan unionista tehty sopimus
(SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT). Ne ovat tulleet voimaan 1.12.2009 lukien Lissabonin sopimuksen tultua tuolloin voimaan. SEU 3 artiklan 2 mukaan unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen
samalla ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa, maahanmuuttoa sekä rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet.
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SEUT V osastoon sisältyvät vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat
tarkemmat määräykset. Osaston ensimmäinen luku käsittää vapauden, turvallisuuden
ja oikeuden aluetta koskevat yleiset määräykset (67–73 artiklat). SEUT 67 artiklan
1 kohdan mukaan unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla
kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä. Kohdan 3 mukaan unioni pyrkii varmistamaan korkean turvallisuustason rikol
lisuutta, rasismia ja muukalaisvihaa ehkäisevillä ja torjuvilla toimenpiteillä, poliisiviranomaisten ja oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välisillä
yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteillä sekä rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisella tunnustamisella ja tarvittaessa rikoslainsäädäntöjen lähentämisellä.
Osaston neljäs luku käsittää oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla koskevat
artiklat 82–86. SEUT 82 artiklan 1 kohdan mukaan oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, ja siihen kuuluu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen 2 kohdassa ja 83 artiklassa tarkoitetuilla aloilla.
SEUT 82 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla direktiiveillä säätää vähimmäissäännöistä
sikäli kuin se on tarpeen tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen
tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajat
ylittävissä rikosasioissa. Näissä vähimmäissäännöissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteiden ja -järjestelmien erot. Vähimmäissäännöt voivat koskea muun
muassa yksilön oikeuksia rikosasioiden käsittelyssä, rikosten uhrien oikeuksia ja muita
rikosasioiden käsittelyn erityisiä osatekijöitä, jotka neuvosto on ennalta määrittänyt.6
SEUT 83 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla direktiiveillä säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä erityisen vakavan rikollisuuden alalla,
joka on rajatylittävää joko rikosten luonteen tai vaikutusten johdosta tai sen vuoksi,
että niiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen. Nämä rikollisuuden alat
ovat terrorismi, ihmiskauppa sekä naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, laiton
huumausainekauppa, laiton asekauppa, rahanpesu, lahjonta, maksuvälineiden väärentäminen, tietokonerikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus. Rikollisuudessa tapahtuneen
kehityksen perusteella neuvosto voi tehdä päätöksen, jolla määritellään muita rikollisuuden aloja, jotka täyttävät tässä kohdassa tarkoitetut edellytykset. Neuvosto tekee
ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen on yksi EU:n päämääristä.
Tämä on herättänyt keskustelua siitä, missä määrin pääasiassa sisämarkkinoita koskevia säännöksiä tulkittaessa omaksutut tulkinta- ja oikeusperiaatteet soveltuvat
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin säännöksiin. Kysymys on
aiheellinen, koska EU-oikeuden tulkinta on pitkälti tavoitteellista.7 Voidaan kysyä,

6

7

Tämän oikeusperustan nojalla on annettu tähän mennessä käännöksiä ja tulkkausta, tiedonsaanti
oikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä oikeutta avustajaan rikosoikeudellisissa menettelyissä
koskevat direktiivit. Lisäksi on vireillä syyttömyysolettamaa, epäiltynä tai syytettynä olevien lasten
suojelua ja oikeusapua koskevat direktiiviehdotukset. Ks. Melander 2015 s. 352–370.
Ks. esim. Laakso 2012 s. 360.

13

poikkeaako vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen tavoitteiltaan siinä
määrin sisämarkkinoiden toteuttamisesta, että tämä antaisi aiheen arvioida uudelleen
omaksuttuja tulkintamalleja. Voidaanko ne – ja missä määrin – siirtää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomista koskevien säännösten tulkintaan?
EU:lla on lisäksi toimivalta antaa rikosoikeudellisia säännöksiä jonkin unionin
politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. SEUT 83 artiklan 2 kohdan
mukaan, kun jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen rikosoikeuden alalla
osoittautuu välttämättömäksi jonkin unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon
varmistamiseksi alalla, jolla on toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, voidaan
direktiivein säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä.
SEUT 83 artiklan 2 kohdassa on osaksi kodifioitu Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) vuonna 2005 asiassa komissio v. neuvosto (C-176/03) ja vuonna 2007
asiassa komissio v. neuvosto (C-440/05) antamat tuomiot ja osaksi laajennettu niissä
unionille myönnettyä toimivaltaa.
Asiassa komissio v. neuvosto (C-176/03)8 EUT totesi, että:
[c] vaikka rikoslainsäädäntö ei lähtökohtaisesti, kuten eivät myöskään rikosprosessia
koskevat säännöt, kuulu yhteisön toimivaltaan (ks. vastaavasti asia 203/80, Casati, tuomio 11.11.1981, Kok. 1981, s. 2595, Kok. Ep. VI, s. 217, 27 kohta ja asia C226/97,
Lemmens, tuomio 16.6.1998, Kok. 1998, s. I3711, 19 kohta) [,] tämä [ c] ei kuitenkaan
estä yhteisön lainsäätäjää toteuttamasta jäsenvaltioiden rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi säätämiensä ympäristönsuojelunormien täyden tehokkuuden takaamiseksi, kun se, että kansalliset viranomaiset soveltavat tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, on välttämätön toimen
pide vakavien ympäristöön kohdistuvien loukkausten torjunnassa.9
Asiassa komissio v. neuvosto C-440/0510 sama periaate toistettiin, nyt koskien alusjäterikospuitepäätöstä. EUT:n mukaan unionin toimivalta ei kuitenkaan ulottunut rangaistuslajiin tai -asteikkoihin.11

Näiden päätösten voidaan katsoa muuttaneen EU-oikeuden lähtökohtaa siitä, että
unionilla (sen I pilarissa) – sellaisena kuin unionin oikeus em. tapauksen antamisen
aikaa oli ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa – ei olisi ollut lainkaan toimivaltaa antaa kansallista rikosoikeutta harmonisoivia säännöksiä. Tapausten myötä
unionilla voitiin katsoa olleen implisiittinen, liitännäinen toimivalta antaa rikosoikeudellisia säännöksiä aineellisten toimivaltaperusteiden unionin (sen I-pilarissa) keskeisten tavoitteiden tehokkaan toteutumisen turvaamiseksi.12 Toimivalta oli implisiit-

8
9
10
11
12
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Asia C-176/03, komissio v. neuvosto, Kok. 2005 s. I-7879.
Em. asia, kohdat 47–48.
Asia C-440/05, komissio v. Neuvosto, Kok. 2007 s. I-9097.
Em. asia kohta 70.
Mitsilegas 2009 s. 70–84.

tistä siksi, ettei se ilmennyt kirjoitetuista perustamissopimuksen toimivaltaperusteista,
ja liitännäistä (ancillary), koska se koski unionin keskeisten päämäärien tehokkaan
toteutumisen varmistamista.
Kuten edellä selostetuista unionin toimivaltaa rikosasioissa koskevista SEUT 67–73
artikloistakin ilmenee, vastavuoroisuuden tunnustamisen periaate on saanut merkittävän sijan EU:n rikosoikeudessa. Sillä tarkoitetaan toisessa jäsenvaltiossa annettujen
rikosoikeudellisten päätösten tunnustamista sellaisinaan päteviksi ja täytäntöönpano
kelpoiseksi toisessa jäsenvaltiossa ilman, että tämä tutkisi niiden oikeellisuutta. Peri
aatteen keskeisenä taustaideologiana on jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus.13
Vastavuoroisuuden periaatteen nouseminen nopeasti keskeiseksi rikosoikeudelliseksi
periaatteeksi on katsottu johtuneen jäsenvaltioiden vaikeudesta sopia rikos- ja rikos
prosessioikeutta harmonisoivista lainsäädäntötoimista, jolloin vastavuoroisuuden
periaate on ollut poliittisen käyttökelpoinen.14 Nimenomaisesti vastavuoroisuuden
periaate on saanut kuitenkin ilmauksensa oikeudellisena toimivaltaperusteena vasta
Lissabonin sopimuksessa, vaikka esimerkiksi keskeisesti rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle nojautuva eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös hyväksyttiin tätä ennen nojautuen Amsterdamin sopimuksen tuolloin voimassa olleen EU 31 artiklaan.
SEUT 63 ja 82 artiklan sanamuodon mukaan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä voidaan jopa pitää toissijaisena vastavuoroisuuden periaatteen tunnustamiseen nähden (SEUT 63 artiklan 3 kohta: rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisella tunnustamisella ja tarvittaessa rikoslainsäädäntöjen lähentämisellä, SEUT 82
artiklan 2 kohta: annetuilla direktiiveillä säätää vähimmäissäännöistä sikäli kuin se
on tarpeen tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä
rikosasioissa, kurs. tässä).15

13

14
15

Ks. esim. eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva asia C-399/11, Meloni, EU:C:2013:107, kohta 63.
Siinä EUT totesi, että se, että jäsenvaltion sallittaisiin vetoavan perusoikeuskirjan 53 artiklaan, jotta se
voisi asettaa poissa olevana tuomitun henkilön luovuttamiselle ehdon, josta ei säädetä puitepäätöksessä
2009/299 ja jonka mukaan tuomiolla ratkaistua asiaa on voitava tarkastella uudelleen pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, jotta vältettäisiin täytäntöönpanojäsenvaltion perustuslaissa taattujen
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden ja puolustautumisoikeuksien loukkaus, johtaisi
puitepäätöksessä määritellyn perusoikeuksien suojan tason yhtenäisyyttä horjuttamalla luottamuksensuojan ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden, joita päätöksellä pyritään vahvistamaan, loukkaamiseen ja siis puitepäätöksen tehokkuuden vaarantumiseen.
Melander 2015 s. 187 ja alav. 566.
Edward – Lane 2013 s. 666, jossa viitataan vastavuoroisuuden periaatteeseen ensisijaisena lähestymistapana (”the preferred approach”).
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3. EU:n sisämarkkinavaikutus rikosasioissa
3.1 Rikosasiat ja EU-oikeuden tehokas toteutuminen
EU-oikeuden tehokas ja mahdollisimman yhtäläinen käytännön toteutuminen eri
jäsenvaltioissa on ollut kysymys, josta Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on kantanut huolta integraatiokehityksen alusta alkaen. Yhdessä ”perustuslaillisista” ratkaisuistaan, vuonna 1964 asiassa Costa v. Enel antamassaan tuomiossa16 EUT huomautti,
että yhteisön oikeuden täytäntöönpanon tehokkuus ei voi olla erilainen eri jäsenvaltioissa myöhemmän kansallisen lainsäädännön vuoksi ilman, että tämä vaarantaisi
EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista ja aiheuttaisi EY-perustamissopimuksen 7 artiklassa kiellettyä syrjintää.
Vuonna 1972 asiassa Sail antamassaan tuomiossa17 EUT nimenomaisesti totesi
kansallisten sisäisten oikeudellisten jaottelujen lähtökohtaisen merkityksettömyyden
unionin oikeuden kannalta. Tapauksessa EUT torjui Italian hallituksen väitteen, jonka
mukaan esitetty ennakkoratkaisupyyntö tuli jättää tutkimatta, koska annettava vastaus
vaikuttaisi rikoslainsäädännön soveltamiseen jäsenvaltiossa. EUT viittasi siihen, että
ennakkoratkaisun pyytämistä koskeva EY:n perustamissopimuksen artikla 177 ei tee
eroa niiden prosessilajien välillä, joissa ennakkoratkaisupyyntö voidaan tehdä, ja siihen, että ”the effectiveness of Community law cannot vary according to the various
branches of national law which it may affect”.
Unionin yhtenä tavoitteena vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen
lisäksi on sisämarkkinoiden toteuttaminen. SEU 3 artiklan 3 kohdan mukaan unioni toteuttaa sisämarkkinat, mikä ilmentää unionin taloudellisia päämääriä. Unionin
sisämarkkinoita koskevalla tavoitteella on huomattava merkitys kansallisen rikos- ja
rikosprosessioikeuden kannalta. EUT on jo kauan ennen EU:n perustamista katsonut,
että jäsenvaltioiden on otettava huomioon sisämarkkinoiden perusvapauksiin sekä
syrjimättömyyteen liittyvät seikat. Tämä on Lissabonin sopimuksen voimaantulon
jälkeenkin relevanttia.

3.2 EU-oikeuden positiivinen ja negatiivinen vaikutus
Oikeuskirjallisuudessa EU-oikeuden sisämarkkinavaikutusta kansalliseen rikos- ja
rikosprosessioikeuteen on perinteisesti kuvattu EU-oikeuden positiivisena ja negatiivisena vaikutuksena.18 Jäsenvaltioilla on velvollisuus huolehtia siitä, että EU-oikeus

16
17
18

16

Asia 6/64, Costa v. ENEL, Kok. 1964 s. 1141.
Asia 82/71, Sail, 1972 s. 119.
Melander 2015 s. 20, Herlin-Karnell 2009 s. 16–19, Mitsilegas 2012 s. 70–84. Tarkoitan EU-oikeuden
sisämarkkinavaikutuksella samaa kuin Melander yleisen EU-oikeuden vaikutuksella. Ks. Melander
ibid.

pannaan kansallisesti tehokkaasti täytäntöön ja EU-oikeuden rikkominen sanktioidaan kansallisesti riittävällä tavalla (positiivinen vaikutus). EU-oikeuden positiivinen
vaatimus perustuu SEU 4 artiklan 3 kohdan vilpittömän yhteistyön periaatteeseen
sekä EU-oikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin, kuten vaatimukseen EU-oikeuden
tehokkaasta vaikutuksesta ja suhteellisuusperiaatteeseen. SEU 4 artiklan 3 kohdan
mukaan jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- tai erityistoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden
täyttäminen.
Toisaalta kansallisia rikos- ja rikosprosessioikeudellisia säännöksiä soveltaessaan
jäsenvaltion on otettava huomioon unionin oikeuden sille asettamat vaatimukset
(negatiivinen vaikutus). SEU 4 artiklan 3 kohdan nojalla jäsenvaltioilta edellytetään,
että ne tukevat unionia sen täyttäessä tehtäviään ja pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen. Tällä tavoin turvataan
EU:n taloudellisien perusvapauksien ja kansallisen syrjimättömyyden vaatimukset ja
edistetään näitä unionin päämääriä.
EU-oikeuden positiivista vaikutusta koskevana perustapauksena pidetään EUT:n
asiassa komissio v. Kreikka antamaa ratkaisua19. Siinä EUT totesi, että
23. [... c] kun yhteisön lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä tämän lainsäädännön
rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista tai kun siinä viitataan tältä osin kansallisiin
lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin, perustamissopimuksen 5 artiklassa
asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus toteuttaa kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla voidaan turvata yhteisön oikeuden ulottuvuus ja tehokkuus.
24. Vaikka jäsenvaltiot voivat itse valita määrättävät seuraamukset, niiden on huolehdittava erityisesti siitä, että yhteisön oikeuden rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia
koskevat sellaiset aineelliset ja menettelylliset edellytykset, jotka vastaavat niitä edellytyksiä, joita sovelletaan luonteeltaan ja vakavuudeltaan vastaaviin kansallisen oikeuden
rikkomisiin, ja joiden johdosta seuraamukset ovat joka tapauksessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
25. Lisäksi kansallisten viranomaisten on toimittava yhteisön oikeuden rikkomisen suhteen samalla valppaudella kuin vastaavien kansallisten lakien täytäntöönpanossa.
26. Tässä tapauksessa oikeudenkäyntiasiakirjoista ei ilmene, että Kreikan viranomaiset
olisivat aloittaneet rikosoikeudellista tai kurinpitomenettelyä komission paljastaman
petoksen toteuttaneita tai sen peittämiseen osallistuneita henkilöitä vastaan tai että tällaisen menettelyn aloittamiselle olisi ollut jokin este.

Sanktioiden ei EUT:n oikeuskäytännön mukaan tarvitse kuitenkaan olla rikosoikeudellisia, vaan ne voivat olla hallinnollisia taikka niiden yhdistelmiä.20

19
20

Asia C-68/88, Komissio v. Kreikka, Kok. 1989 s. 2965.
Ks. esim. asia C-617/10, Åklagaren v. Fransson, EU:C:2013:105, kohta 34.
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Mainitussa asiassa komissio v. Kreikka EUT viittasi myös menettelyllisiin säännöksiin: niiden osalta tulee noudattaa vastaavuusperiaatetta (assimilaatioperiaatetta).
Unionin oikeuden rikkominen tulee sanktioida paitsi perusteiltaan myös menettelyltään vastaavalla tavalla kuin kansallisen oikeuden vastaavanlaatuinen ja vakavuudeltaan samanlainen rikkominen.21
Tällä on liittymäkohta EU-oikeuden tehokkaita oikeussuojakeinoja edellyttävään
vaikutukseen. Jos unioni ei ole antanut asiaa koskevia menettelysäännöksiä unionin
oikeudessa yksityisille oikeussubjekteille annettujen oikeuksien toteuttamiseksi, noudatetaan kansallisia säännöksiä. Ne eivät kuitenkaan olla epäedullisempia kuin ne,
jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia
(vastaavuusperiaate), eivätkä ne saa olla sellaisia, että yhteisön oikeusjärjestyksessä
vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman
vaikeaa (tehokkuusperiaate).22
Myöskään viranomaistoiminnassa ei saa syrjiä unionin oikeuden rikkomiseen liittyviä tapauksia verrattuna kansallisen oikeuden rikkomista koskeviin tapauksiin; tämä
velvollisuus koskee esimerkiksi poliisiviranomaisia ja syyttäjiä.
EU-oikeuden tehokkaita sanktioita edellyttävä vaikutus kohdistuu luonteensa
vuoksi lähinnä lainsäätäjään, mutta myös kansallisella tuomioistuimella on velvollisuus toimivaltansa rajoissa huolehtia siitä, että unionin oikeus toteutuu tehokkaasti.23
Tämä voinee tapahtua lähinnä tulkintavaikutuksen kautta, ja voi vaikuttaa rangaistuksen mittaamiseen.
EU-oikeuden negatiivista vaikutusta koskevan oikeuskäytännön mukaan vaikka
rikosoikeus ja rikosprosessioikeus kuuluvat periaatteessa jäsenvaltion toimivaltaan,
unionin oikeudessa rajoitetaan tätä toimivaltaa. Esimerkiksi EUT on vuonna 1989
asiassa Cowan24 antamassaan ratkaisussa todennut, että
19 […] vaikka rikosoikeus ja rikosprosessioikeus, joihin riidanalainen kansallinen
säädös kuuluu, kuuluvat periaatteessa jäsenvaltioiden toimivaltaan, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (ks. mm. asia 203/80, Casati, tuomio 11.11.1981, Kok. 1981,
s. 2595) yhteisön oikeudessa rajoitetaan tätä toimivaltaa. Tällaisissa säännöksissä ei
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Ks. myös esim. yhdistetyt asiat C-387/02, C-391/02 ja C-403/02, Berlusconi ym., Kok. 2005, s. I-3565,
65 kohta.
Ks. esim. asia C-268/06, Impact, Kok., s. I-2483, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
Ks. esim. asia C-83/12 PPU, Minh Khoa Vo, EU:C:2012:202, kohdat 45 ja 46: Jäsenvaltioilla on siten
kaksi velvollisuutta. Niistä ensimmäisen mukaan jäsenvaltiot eivät saa toimia siten, että ne rajoittavat
viisumin haltijoiden liikkumista, jollei viisumia ole mitätöity asianmukaisesti. Toisen velvollisuuden
mukaan niiden on säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja vakuuttavista seuraamuksista ja rangaistava tällaisin seuraamuksin henkilöitä, jotka syyllistyvät puitepäätöksessä 2002/946 ja direktiivissä
2002/90 tarkoitettuihin tekoihin ja joihin kuuluu muun muassa ulkomaalaisten laittoman maahantulon
järjestänyt henkilö. Näitä velvollisuuksia on noudatettava antamalla unionin oikeuden säännöksille ja
määräyksille niiden tehokas vaikutus [= = =]. Kansallisten tuomioistuinten on tarvittaessa pyrittävä
löytämään yhdenmukaisia käytännön ratkaisuja niiden oikeussääntöjen osalta, joiden soveltaminen
saattaa vaarantaa unionin säännöstön tehokkuuden tai johdonmukaisuuden.
Asia 186/87, Cowan, Kok.1989, s. 195.

voida syrjiä henkilöitä, joille yhteisön oikeudessa annetaan oikeus yhdenvertaiseen
kohteluun, eikä rajoittaa yhteisön oikeudessa taattuja perusvapauksia.

Uudemman oikeuskäytännön osalta voidaan mainita EUT:n tuomio asiassa El Dridi.25
Siinä EUT totesi, että
55. Vaikka tapauksessa kysymyksessä olleilla unionin oikeuden säännöksillä ei suljeta
pois jäsenvaltioiden rikosoikeudellista toimivaltaa laitonta maahanmuuttoa ja luvatonta
oleskelua koskevissa kysymyksissä, jäsenvaltioiden on järjestettävä näitä kysymyksiä
koskeva lainsäädäntönsä niin, että unionin oikeuden noudattaminen voidaan taata. Jäsenvaltiot eivät voi soveltaa – rikosoikeudellistakaan – lainsäädäntöä, jolla saatetaan
vaarantaa direktiivillä tavoiteltujen päämäärien toteuttaminen ja estää näin sen tehokas
vaikutus.

Neljää perusvapautta ja kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää koskevaa kieltoa koskevilla artikloilla on välitön oikeusvaikutus (direct effect) kansallisessa oikeusjärjestyksessä, kunhan määräykset ovat EUT:n määrittelemällä tavalla selviä, ehdottomia
ja täsmällisiä. Sama koskee näitä perusvapauksia koskevaa sekundaarilainsäädäntöä,
kuten direktiivejä. Etusijaperiaatteen mukaisesti kansallisen tuomioistuimen tai viran
omaisen on syrjäytettävä kansalliset säännökset, jos ne eivät täytä EU-oikeuden vaati
muksia.26 Ensisijaisesti EU-oikeuden mukaiseen lopputulokseen on kuitenkin pyrittävä tulkitsemalla kansallista oikeutta EU-oikeuden edellyttämällä tavalla.27 Samoin
EU-oikeus voi vaikuttaa tuomittavan rangaistuksen ankaruuteen, mikä kansallisen
tuomioistuimen tulee ottaa rangaistusta määrätessään huomioon.28
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Asia C-61/11 PPU, Hassen El Dridi, Kok. 2011, s. I-3015.
Melander 2015 s. 129–134. Jäljempänä selostettava Helsingin hovioikeuden tuomio 31.12.2014 nro
2494 on esimerkki siitä, kuinka monitahoista voi olla sen arvioiminen, loukkaako kansallinen säännös
jotain EU:n perusvapautta. Tämä johtuu paljolti niistä poikkeuksista, jotka EU-oikeuden itsensä mukaan sallivat rajoituksia perusvapauksiin.
Ks. esim. asia C487/12, Vueling Airlines, EU:C:2014:2232, kohta 48: Sikäli kuin unionin oikeudessa
tarkoitettua lopputulosta ei voida saavuttaa tulkitsemalla kansallista oikeutta unionin oikeuden mukaisella tavalla, kansallisen tuomioistuimen velvollisuutena on muun muassa varmistaa unionin oikeuden
säännösten ja määräysten täysi oikeusvaikutus jättämällä tarvittaessa omasta aloitteestaan soveltamatta
kaikkia unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevia kansallisia säännöksiä (ks. vastaavasti tuomio
Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, 24 kohta; tuomio Berlusconi ym., C387/02, C-391/02 ja C403/02,
EU:C:2005:270, 72 kohta; tuomio Pupino, C105/03, EU:C:2005:386, 43 kohta ja tuomio Melki ja
Abdeli, C188/10 ja C189/10, EU:C:2010:363, 43 kohta).
Esim. asia C-262/99, Louloudakis, Kok. 2001, I-5547, kohta 67: Hallinnolliset tai rikosoikeudelliset
toimenpiteet eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen tavoiteltavien päämäärien saavuttamiseksi, eikä
seuraamus saa olla rikkomuksen vakavuuteen nähden niin suhteeton, että se muodostuu esteeksi perustamissopimuksessa vahvistetuille vapauksille.
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4. Helsingin hovioikeuden oikeuskäytäntöä direktiivin
tulkintavaikutuksesta
Helsingin hovioikeus on 21.12.2012 antamassaan tuomiossa (Helsingin hovioikeuden
tuomio 21.12.2012 nro 3530, dnro R 10/2714, korkein oikeus ei myöntänyt valitus
lupaa) arvioinut kysymystä, koskiko kirjanpitorikos (sellaisena kuin se oli tekohetkellä voimassa olleessa laissa 769/1990) myös konsernitilinpäätöstä, todennut seuraavaa.
Helsingin hovioikeuden tuomio 21.12.2012 nro 3530
Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n mukaan emoyritys on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen muun muassa, jos se on osakeyhtiö.
Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n mukaan jos kirjanpitovelvollisella on 5 §:n mukainen määräysvalta kohdeyrityksessä, on edellinen emoyhtiö ja jälkimmäinen tytäryritys. Emoyritys tytäryrityksineen muodostaa konsernin.
Kirjanpitolautakunnan (Kila) yleisohjeessa konsernitilinpäätöksen ensisijaiseksi tavoitteeksi mainitaan oikean ja riittävän kuvan antaminen konsernin toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta siten kuin konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvollinen
(Kilan yleisohje 21.2.2000, kohta 1.2.). Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n vaatimus oikeiden ja riittävien tietojen esittämisestä toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
koskee myös konsernitilinpäätöstä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa
oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta (oikea ja riittävä kuva). Hallituksen esityksessä (HE 173/1997 vp) kirjanpito
laiksi todetaan kirjanpitolakiin sisältyvien rangaistussäännösten (8 luku 4 §) osalta, että
kirjanpitolain 8 luvussa säädettäisiin muun muassa rikoslakia täydentäen kirjanpitorikkomuksesta. Tämä viittaa hovioikeuden käsityksen mukaan siihen, että rikoslakiin
sisältyvä kirjanpitorikos koskee myös konsernitilinpäätöstä.
Konsolidoituja tilinpäätöksiä koskevan direktiivin 83/349/ETY 16 artiklan 1 kohdas
sa todetaan, että konsolidoitu tilinpäätös käsittää konsolidoidun taseen, konsolidoidun
tuloslaskelman ja liitetiedot. Nämä asiakirjat muodostavat yhden kokonaisuuden. Sanotun artiklan 2. kohdassa todetaan, että konsolidoitu tilinpäätös on laadittava selkeästi
ja direktiivin mukaisesti. Sen 3. kohdassa mainitaan, että konsolidoidun tilinpäätöksen
on annettava oikea ja riittävä kokonaiskuva siihen sisällytettyjen yritysten varoista ja
vastuista, rahoitusasemasta sekä tuloksesta. Direktiivin 26 artiklan 1 kohdassa todetaan,
että konsolidoidussa tilinpäätöksessä on ilmoitettava konsolidointiin kuuluvien yritysten varat ja vastuut, rahoitusasema sekä tulos niin kuin ne olisivat yksi yritys.

Hovioikeus on ratkaisussaan viitannut direktiivin mukaiseen tulkintaan seuraavasti.
Hovioikeus toteaa direktiivin mukaisesta tulkinnasta rikosasiassa, että jäsenvaltion tuomioistuimilla ja kaikilla viranomaisilla on kansallista oikeutta soveltaessaan velvollisuus tulkita sitä niin pitkälti kuin mahdollista direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen
mukaisesti niissä tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka onkin totta, että direktiivin mukaisen tulkinnan vaatimusta ei voida ulottaa niin pitkälle, että direktiivillä sinänsä ja kansallisesta täytäntöönpanolaista riippumatta luotaisiin velvollisuuksia yksi
tyishenkilöille tai että sen säännöksiä rikkovien rikosoikeudellinen vastuu syntyisi tai
ankaroituisi sen perusteella, on kuitenkin sallittua, että valtio voi lähtökohtaisesti vedota
direktiivin mukaiseen kansallisen oikeuden tulkintaan yksityishenkilöitä vastaan (asia

20

C-321/05, Kofoed, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 5.7.2007). Näin ollen ei
ole estettä sille, että direktiivi tulee ottaa huomioon myös rangaistavuuden arvioinnissa.

Hovioikeus päätyi seuraavaan lopputulokseen.
Lain sanamuodon, systematiikan, esitöiden ja direktiivin mukaisen tulkinnan perusteella hovioikeus päätyy siihen, että jos konsolidoidun tilinpäätöksen laadinnassa menetellään kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n vastaisesti, emoyhtiö on rikoslain 30 luvun 9 §:n nojalla kirjanpitovelvollisena vastuussa konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja jos emoyhtiön
edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, on tuomittava
kirjanpitorikoksesta, jos rikoksen edellytykset muutoin täyttyvät.

Tapauksessa direktiivi oli osana tulkinta-aineistoa ratkaistaessa kansallisen rikoslainsäännöksen sisältöä koskevaa kysymystä. Vaikka EU-oikeudessa noudatettava
rikosoikeudellinen laillisuusperiaate estää sinänsä sen, että pelkästään puitepäätöksellä ja kansallisesta täytäntöönpanolaista riippumatta direktiivin tai puitepäätöksen
säännöksiä rikkovien henkilöiden vastuu syntyisi tai se ankaroituisi29. Direktiivin tai
puitepäätöksen tulkintavaikutus voidaan ottaa huomioon täsmennettäessä kansallisesti rangaistavaksi säädetyn menettelyn alaa, kunhan sen tulkinnassa noudatetaan laillisuusperiaatetta. Hovioikeuden tuomiossa mainitun Kofoed-tapauksen lisäksi voidaan
mainita EUT:n asiassa C-53/10, Land Hessen (Hessenin osavaltio) v. Franz Mücksch,
antama tuomio.30 Siinä EUT totesi, että
[v]aikka pääasiassa vastakkain ovat viranomainen ja yksityinen, on muistettava unionin tuomioistuimen katsoneen, että jäsenvaltio voi lähtökohtaisesti vedota direktiivin
mukaiseen kansallisen oikeuden tulkintaan yksityistä vastaan (asia 80/86, Kolpinghuis
Nijmegen, tuomio 8.10.1987, Kok., s. 3969, Kok. Ep. IX, s. 215, 12–14 kohta ja asia
C-321/05, Kofoed, tuomio 5.7.2007, Kok., I-5795, 45 kohta).31

Näiden EUT:n ratkaisujen voidaan katsoa antavan tukea sille, että direktiivistä tai
puitepäätöksestä ei seuraa velvollisuutta tulkita EU-oikeudellisesti relevanttia kansal
lista rikoslainsäädäntöä supistavasti niin, että epävarmoissa tilanteissa olisi valittava
viime kädessä syytetylle lievemmän vaihtoehdon mukainen tulkinta (in dubio mitius -periaate).32 EU:n tehokkuusperiaatteen ja tulkintavaikutuksen, niin kuin EUT

29

30
31
32

Melander 2015 s. 106. Ks. myös esim. yhdistetyt asiat C-387/02, C-391/02 ja C-403/02, Berlusconi
ym., Kok. 2005, s. I-3565, 74 kohta: Sellaisen erityisen tilanteen yhteydessä, jossa jäsenvaltion viran
omaiset vetoavat yksityistä oikeussubjektia vastaan johonkin direktiiviin rikosoikeudenkäynnissä,
yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että direktiivillä ei voi sellaisenaan ja sen soveltamiseksi
annetusta jäsenvaltion sisäisestä lainsäädännöstä riippumatta olla sellaista vaikutusta, että direktiivin
säännöksiä rikkovien henkilöiden rikosoikeudellinen vastuu määräytyisi tai sitä ankaroitettaisiin direktiivin perusteella (ks. mm. asia 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, tuomio 8.10.1987, Kok. 1987, s. 3969,
Kok. Ep. IX, s. 215, 13 kohta ja asia C-60/02, X, tuomio 7.1.2004, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Asia C-53/10, Land Hessen v. Franz Mücksch, Kok. 2011, I-8311.
Em. tuomion kohta 34.
Rikoslainsäädännön tulkinnasta ks. Lahti 2005 s. 105–110.
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on sen oikeuskäytännössään muotoillut33, nojalla voidaan päinvastoin katsoa, että
kansallisen lainsoveltajan on valittava sellainen laintulkinta, joka edistää sääntelyn
taustalla olevien EU:n päämäärien toteutumista (teleologinen laintulkinta). Näin
voidaan katsoa siitä syystä, että kansallisen oikeuden mukaan tällainen tulkinta on
laillisuusperiaatteen rajoissa mahdollinen eikä in dubio mitus -periaatteen mukainen
tulkinta ole pakollista.34 Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin otettava huomioon
myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö, jota myös EUT noudattaa.35

5. Helsingin hovioikeuden oikeuskäytäntöä EU-oikeuden
sisämarkkinavaikutuksesta
Helsingin hovioikeus on tuomiossaan (Helsingin hovioikeuden tuomio 31.12.2014
nro 2494, dnro R 13/1235, asiassa ei haettu valituslupaa) käsitellyt Suomen arpajaislainsäädäntöä EU-oikeuden näkökulmasta arpajaisrikosta koskevassa asiassa.
Tapausta voi pitää esimerkkinä siitä, kuinka EU:n sisämarkkinavaikutus tulee ottaa
rikosasiassa huomioon viran puolesta. Tämä velvollisuus koskee niitäkin tilanteita,
joista on jo EUT:n aikaisempi asiaa koskeva ratkaisu. Toimintaympäristö voi muuttua,
kuten tässäkin tapauksessa oli tapahtunut. Internet on mahdollistanut ulkomaalaisten
yhtiöiden tarjoamien rahapelien pelaamiseen internetin välityksin. Hovioikeus totesi,
että kysymys oli siitä, voidaanko eräisiin Euroopan unionin muihin jäsenvaltioihin
sijoittautuneiden toimijoiden, joiden toiminta kyseisissä maissa on lähtökohtaisesti
lainmukaista, pelitoimintaa edistää niin, että Suomessa ilmestyvissä aikakausilehdissä
julkaistaan mainoksia, joissa viitataan sanottujen ulkomaalaisten yhtiöiden tarjoamien
rahapelien pelaamiseen internetin välityksin, vaikka sanotuilla toimijoilla ei ole Suomessa arpajaislain mukaista lupaa.

33

34

35
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Ks. esim. yhdistetyt asiat C-397/01 – C-403/01, Pfeiffer, Kok. 2004, s. I-8835, kohta 119: ”kun kansallisen tuomioistuimen ratkaistavana on asia, jossa vastakkain on ainoastaan yksityisiä oikeussubjekteja,
sen on soveltaessaan kansallisen oikeuden säännöksiä, jotka on annettu direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä, otettava huomioon kansallisen oikeuden
säännökset kokonaisuudessaan ja tulkittava niitä mahdollisimman pitkälle kyseessä olevan direktiivin
sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti direktiivillä tavoitellun päämäärän kanssa yhdenmukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Pääasioissa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tehtävä toimivaltansa rajoissa kaikki mahdollinen estääkseen sen viikoittaisen enimmäistyöajan ylittyminen, jonka
määrä on direktiivin 93/104 6 artiklan 2 kohdassa säädetty 48 tuntiin.”
Lahti 2005 s. 109–110. Tästä seuraa se jatkokysymys, mikä merkitys tällä sellaisen kansallisen rikoslainsäädännön tulkintaan, joka ei ole EU-oikeudellisesti merkityksellistä. Viittaan kirjoituksen alussa
mainittuun kansallisen oikeusjärjestyksen koherenssia koskevaan kysymykseen.
Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila 2012 s. 643–647. Rikosoikeudellisen vastuun sisällön täsmentäminen oikeuskäytännön kautta ei ole vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklaa edellyttäen, että näin tapahtuva kehitus on rikostunnusmerkistön olennaiset osat huomioon ottaen kohtuudella ennustettavissa. Ks. myös Lahti 2005 s. 105.

Hovioikeus on ensin lausunut julki tuomioistuimen velvollisuuden tutkia kansallisen rikossäännöksen EU-oikeudenmukaisuuden.
Helsingin hovioikeuden tuomio 31.12.2014 nro 2494
Vastaajat eivät ole väittäneetkään, ettei Suomen lainsäädäntö olisi täyttänyt Euroopan
unionin lainsäädännön asettamia velvoitteita. Unionin tuomioistuin onkin ratkaisussaan
C-124/97, Läärä ym., tuomio 21.9.1999, kohta 43 katsonut, että palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat perustamissopimuksen määräykset eivät ole esteenä sellaisille
Suomen lainsäädännön kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa yhdelle ainoalle
julkiselle toimielimelle annetaan raha-automaattitoiminnan harjoittamiseen yksinoi
keuksia, kun huomioon otetaan ne yleisen edun mukaiset päämäärät, joiden vuoksi tätä
lainsäädäntöä on pidettävä perusteltuna.

Hovioikeus on todennut periaatteen, jonka mukaan rangaistusta ei saa tuomita sellaisen menettelyn perusteella, joka on EU-oikeuden sallimaa, ja todennut sen viite
kehyksen, jossa EU-oikeus on tullut relevantiksi asian ratkaisussa.
Hovioikeus toteaa, että Euroopan unionin oikeuden mukaan sellaisen kansallisen
säännöksen noudattamatta jättämisestä, joka ei ole unionin oikeuden mukainen, ei
ole oikeutta tuomita kansallisen lainsäädännön perusteella rangaistusta (ks. esim. asia
C-157/79, Pieck, kohta 16). Jos jäljempänä ilmenevällä tavalla todettaisiin, että kansallinen rahapelien järjestämistä rajoittava sääntely olisi ristiriidassa palvelujen vapaata
tarjontaa koskevan SEUT (sopimus Euroopan unionin toiminnasta) 56 artiklan kanssa,
taloudelliselle toimijalle, joka loukkaa tällaista järjestelmää, ei voitaisi määrätä rikosoikeudellisia tai muita seuraamuksia (ks. esim. yhdistetyt asiat C-338/04, C-359/04 ja
C-360/04 Placanica ym., tuomio 6.3.2007, kohdat 63 ja 69 ja asia C-390/12, Pfleger,
tuomio 30.4.2014, kohta 52). Siten on tutkittava, ovatko ne arpajaislain säännökset,
joiden rikkomisen perusteella vastaajille on vaadittu rangaistusta, unionin oikeuden
mukaisia.
Suomessa arpajaispelitoiminta edellyttää viranomaisen lupaa ja tämä lupa myönnetään yksinoikeutena erikseen laissa määritellyille eri rahapelitoiminnoille niin, että
kukin luvan saaneista toimii omalla rahapelin alallaan monopolina. Kysymys on siitä,
voidaanko eräisiin Euroopan unionin muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden toimijoiden, joiden toiminta kyseisissä maissa on lähtökohtaisesti lainmukaista, pelitoimintaa
edistää niin, että Suomessa ilmestyvissä aikakausilehdissä julkaistaan mainoksia, joissa
edellä selostetuin tavoin viitataan sanottujen ulkomaalaisten yhtiöiden tarjoamien rahapelien pelaamiseen internetin välityksin, vaikka sanotuilla toimijoilla ei ole Suomessa
arpajaislain mukaista lupaa. Mikäli Suomen lainsäädännön mukainen järjestelmä, jossa yhdelle toimijalle myönnetään yksinoikeus rahapelien järjestämiseen, on Euroopan
unionin oikeuden vastainen, seuraa tästä, että näiden pelien mainostaminen Suomessa
on myös sallittua, eikä vastaajia voida tuomita tältä osin rangaistukseen.

Lähtökohtana oli, että Suomen arpajaislainsäädännöllä rajoitetaan yhtä EU:n taloudellisista perusvapauksista eli palvelujen tarjoamisen vapautta. Tällainen rajoitus voi
kuitenkin olla EU-oikeuden mukaan sallittua SEUT 52 artiklan 1 kohdan mukaisena
poikkeustoimenpiteenä tai EUT:n oikeuskäytännössä kehitetyn, yleistä etua koskevien pakottavien syiden doktriinin perusteella. Näiden perusteiden arvioimisen osalta
hovioikeus saattoi nojautua tuoreeseen EUT:n oikeuskäytäntöön.
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On selvää, että Suomen arpajaislainsäädännöllä rajoitetaan SEUT 56 artiklassa taattua palvelujen tarjoamisen vapautta siltä osin kuin sillä ylläpidetään Suomessa luvan
saaneille toimijoille myönnettyä monopoliasemaa ja kielletään muihin jäsenvaltioihin
sijoittautuneita palveluntarjoajia tarjoamasta rahapelejä Suomen alueella. Tällaisella
lainsäädännöllä rajoitetaan myös asianomaisen jäsenvaltion asukkaiden vapautta nauttia internetin välityksellä muissa jäsenvaltioissa tarjotuista palveluista (ks. asia C-42/07,
Liga Portuguesa de Futebol Profissional, tuomio 8.9.2009, kohta 53).
Tällainen rajoitus voi kuitenkin olla oikeutettu SEUT 52 artiklan 1 kohdassa, jota sovelletaan SEUT 62 artiklan nojalla palvelujen tarjoamiseen, nimenomaisesti määrättynä
poikkeustoimenpiteenä. SEUT 52 artiklan 1 kohdan mukaan sanotun luvun määräykset
ja niiden nojalla toteutetut toimenpiteet eivät rajoita niiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamista, joiden mukaan ulkomaalaisiin sovelletaan erityissääntelyä yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden perusteella.
Lisäksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan onnenpelitoimintaan kohdistuvat rajoitukset voivat olla oikeutettuja yleistä etua koskevista pakottavista syistä, joita ovat esimerkiksi kuluttajansuoja, vilpillisen menettelyn ehkäisy sekä sen
torjunta, että kansalaisia houkutellaan tuhlaamaan liiallisesti pelitoimintaan sekä yleisesti yhteiskuntajärjestykselle aiheutuvien häiriöiden estäminen (ks. esim. em. asia
Liga Portuguesa de Futebol Profissional kohta 56 ja em. yhdistetyt asiat Placanica
ym., kohta 46). Oikeuskäytännössä on toistuvasti katsottu, että onnenpelejä koskeva
säännöstö kuuluu alueisiin, joilla jäsenvaltioiden välillä on huomattavia moraalisia,
uskonnollisia ja kulttuurillisia eroja. Koska alaa ei ole unionissa yhdenmukaistettu,
jokaisen jäsenvaltion on arvioitava näillä alueilla omien arvojensa mukaisesti, mitä
vaatimuksia on asetettava kyseisten intressien suojaamiseksi (ks. esim. asia Liga
Portuguesa de Futebol Profissional, kohta 57).
Jäsenvaltiot voivat näin ollen vahvistaa vapaasti rahapelialan politiikkansa tavoitteet ja tarvittaessa määritellä täsmällisesti tavoitellun suojan tason. Niiden asettamien rajoitusten on kuitenkin täytettävä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä
asetetut edellytykset niiden oikeasuhteisuuden osalta (ks. esim. em. yhdistetyt asiat
Placanica ym., kohta 48 ja em. asia Liga Portuguesa de Futebol Profissional, kohta
59). Siten kansallinen lainsäädäntö on omiaan takaamaan tavoitteen toteutumisen vain,
jos se tosiasiallisesti vastaa tavoitteeseen johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla
(ks. esim. em. asia Liga Portuguesa de Futebol Profissional, kohta 60 ja asia Pfleger,
kohta 43).
Internetissä pelattavien rahapelien osalta unionin tuomioistuin on todennut, että inter
netissäkään tarjottujen rahapelien alaa ei ole yhdenmukaistettu yhteisössä. Jäsen
valtiolla on näin ollen oikeus katsoa, että yksinomaan sitä seikkaa, että toimija tarjoaa
laillisesti tämän alan palveluja internetin välityksellä toisessa jäsenvaltiossa, johon
se on sijoittautunut ja jossa toimijaan lähtökohtaisesti jo sovelletaan laissa säädettyjä
edellytyksiä ja jonka toimivaltaiset viranomaiset valvovat sitä, ei voida pitää riittävänä
takeena siitä, että ensin mainitun jäsenvaltion kuluttajia suojataan vilpillisten menettelyiden ja rikosten vaaralta, kun otetaan huomioon vaikeudet, joita sijoittautumisvaltion
viranomaisilla voi olla tällaisessa tilanteessa sen arvioimisessa, mitkä ovat toimijoiden
ammattiin liittyvien ominaisuuksien ja rehellisyyden taso (ks. em. asia Liga Portuguesa
de Futebol Profissional, kohta 69). Lisäksi unionin tuomioistuin on katsonut, että koska
kuluttajan ja palvelujen tarjoajan välillä ei ole suoraa yhteyttä, internetin välityksellä
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pelattavat rahapelit sisältävät lisäksi palvelujen tarjoajien mahdollisten kuluttajiin
kohdistuvien vilpillisten menettelyiden osalta vaaroja, jotka ovat luonteeltaan erilaisia
ja vakavampia verrattuna näiden pelien perinteisiin markkinoihin (ks. em. asia Liga
Portuguesa de Futebol Profissional, kohta 70). Unionin tuomioistuin on katsonut tästä
seuraavan, että asiassa Liga Portuguesa de Futebol Profissional kyseessä olleen rajoituksen voitiin niiden erityispiirteiden valossa, jotka liittyvät rahapelien tarjoamiseen
internetissä, katsoa olevan oikeutettu vilpillisten menettelyiden ja rikosten ehkäisemistä
koskevan tavoitteen perusteella (ks. em. asia, kohta 72).

Hovioikeus päätyi selostamansa oikeuskäytännön perusteella siihen, ettei kysymyksessä ollut kansallinen säännös ollut EU-oikeuden vastaista.
Hovioikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevia arpajaislain säännöksiä, joissa kielletään edistämästä internetissä pelattavia pokeripelejä julkaisemalla tätä koskevia
mainoksia Suomessa, ei voida pitää edellä selostetun unionin tuomioistuimen oikeus
käytännön valossa Euroopan unionin oikeuden vastaisina. Erityisesti internetissä tarjottaviin rahapeleihin liittyvät riskit huomioon ottaen nyt kysymyksessä olevat kansalliset
säännökset ovat myös kokonaisuutena arvioituna oikeasuhtaisia ja tosiasiallisesti vastaavat tarkoitustaan suojella internetissä tarjottavien rahapelien aiheuttamilta ongelmilta.

Hovioikeus otti kantaa myös asiaa koskeviin aikaisempien kansallisten tuomioistuin
ratkaisujen ja lain esitöissä ilmaistujen kantojen merkitykseen arvioitaessa erityisesti
sitä, voisivatko vastaajat vapautua rangaistusvastuusta kieltoerehdyksen (RL 4 luku
2 §) perusteella, ja päätyi tässä arvioinnissaan kielteiseen lopputulokseen.
Aiemminkin arpajaislakia, sen mukaista lupajärjestelmää ja rangaistussäännöksiä on
useassa yhteydessä kansallisesti pidetty Euroopan unionin asettamat velvoitteet täyttävänä (HE 197/1999, HE 96/2008, KKO 2005:27, KHO 2007:28). Euroopan yhteisöjen
komission Suomea vastaan 2006 käynnistämä rikkomusmenettely on päättynyt eikä ole
johtanut seuraamuksiin. Unionilainsäädännön tai Suomea vastaan käynnistetyn rikkomusmenettelyn johdosta ei hovioikeuden käsityksen mukaan voida johtaa perusteita,
jotka vapauttaisivat rangaistusvastuusta kieltoerehdyksen perusteella.
Todistaja L on kertonut, että Suomessa ei ennen vuotta 1995 juurikaan julkaistu ulko
maisten rahapeliyhtiöiden mainoksia. Vasta internetin käytön yleistyttyä oli syntynyt tarve mainostaa internetissä järjestettäviä pelejä muissa medioissa. L:n mukaan
mainonnan intensiteetti Euroopan unionin jäsenmaiden alueella oli vaihdellut eri aikoina hieman myös poliittisen tilanteen myötä siten, että ulkomaiset rahapeliyhtiöt
olivat pyrkineet markkinoinnilla asemoitumaan jäsenmaihin silmällä pitäen monopoli
järjestelmien lakkaamista ja markkinoiden avautumista lisenssijärjestelmille. Aktiivista
ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinointi oli Suomessa ollut ennen korkeimman oikeuden ratkaisun 2005:27 antamista sekä jälleen syksystä 2009 lukien, kun arpajaislain
muutoshanke oli ollut vireillä.
Sillä seikalla, että ulkomaiset rahapeliyhtiöt ovat syytteen mukaisena tekoaikana osoittaneet aktiivisuutta markkina-asemien valloittamiseen markkinoimalla palveluitaan
muissakin suomalaisissa medioissa, ei voida katsoa olevan rangaistusvastuusta kielto
erehdyksen perusteella vapauttavaa vaikutusta, vaan pikemminkin tilannetta voidaan
tulkita niin, että nämä toimijat samoin kuin mainosten julkaisijat, jotka ovat olleet myös
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poliittisesta tilanteesta hyvin tietoisia, ovat ottaneet tietoisen riskin siitä, että heidän toimintansa voidaan katsoa rangaistavaksi. Tätä tulkintaa tukee se, ettei K ole yrittänytkään
selvittää toiminnan sallittavuutta lupahallinnosta vastaavalta arpajaishallintoyksiköltä.
Sen sijaan K ja U ovat hovioikeudessa myös kertoneet, että lisenssisopimuskumppanin
toimittamaa mainosaineistoa oli muokattu ennen julkaisemista poistamalla niissä olleet
.com -liitteet tarkoituksin varmistaa, että mainokset eivät olisi arpajaislain vastaisia.

6. Vastavuoroisuuden periaatteen toteutuminen
Vastavuoroisuuden tunnustamisen periaatteen erään soveltamistilanteen osalta – toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden huomioon ottaminen – voi viitata Veera
Kankaanrinnan vuonna 2013 ilmestyneeseen kirjoitukseen, jossa on tarkasteltu asiaa
ja selostettu oikeuskäytäntöä.36 Lisäksi Sakari Melander on käsitellyt hovioikeuskäytäntöä teoksessa EU-rikosoikeus (2. uud. painos, 2015). Hän toteaa, että puitepäätöksen 2008/675/YOS antamisen ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen hovioikeuskäytännössä on otettu huomioon toisessa jäsenvaltiossa
annettu tuomio siten kuin Suomen lainsäädäntö ja rangaistuskäytäntö edellyttävät ja
selostanut tätä koskevaa Helsingin hovioikeuden oikeuskäytäntöä.37 Sen täydennykseksi voi mainita Helsingin hovioikeuden päätöksen 11.7.2014 nro 1545 (R 14/1860).
Siinä hovioikeus on ottanut huomioon aikaisemman Ruotsissa suoritetun vankeusran
gaistuksen vangittuna pitämistä koskevassa kanteluasiassa. Puitepäätöksen mukaan
aikaisempi tuomio tulee ottaa huomioon myös tuomion täytäntöönpanossa.38 Hovioikeus totesi ratkaisussaan seuraavaa.
Helsingin hovioikeuden päätös 11.7.2014 nro 1545 (R 14/1860)
R oli tuomittu yhden vuoden kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus katsoi, että vangittuna pitämisen edellytykset olivat edelleen ole
massa.
Rikoslain 2 c luvun 5 §:n 2 momentin mukaan vanki, joka rikosta edeltäneiden kolmen
vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet tai kahtakymmentäyhtä vuotta
nuorempana tehdyn rikoksen perusteella tuomitusta rangaistuksesta yksi kolmasosa.
Muussa tapauksessa määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava päästetään ehdonalaiseen vapauteen pääsääntöisesti, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi
kolmasosaa tai kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella
tuomitusta rangaistuksesta puolet.
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Kankaanrinta 2013.
Melander 2015 s. 312.
Melander 2015 s. 310, jossa todetaan, että esimerkiksi vangitsemisen edellytyksiä arvioitaessa aikaisemmalle toisessa jäsenvaltiossa annetulle tuomiolle voidaan antaa merkitystä.

Lainkohdan säätämiseen johtaneiden esitöiden mukaan voimassa olevan lain mukaisesti säännöstä olisi sovellettava kaikkiin ulkomailla annettuihin vankeusrangaistuksiin.
Rajoituksena olisi kuitenkin se, että ulkomainen rangaistus ei saa olla ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien tai Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden kanssa (HE
262/2004 vp s. 41).
Hovioikeuden käytettävissä olevan selvityksen mukaan R on suorittanut vankeusrangaistuksen Ruotsissa siten, että hän on vapautunut 22.7.2013. Näin ollen häntä ei ole
pidettävä vankeinhoidollisesti ensikertalaisena Suomessa. R:n pitäminen vangittuna ei
ole tämän vuoksi eikä myöskään asian laadun, R:n iän tai muiden hänen henkilökohtaisten olojensa vuoksi kohtuutonta.

Oikeuskäytännön perusteella voidaan katsoa, että hovioikeus on eri soveltamistilanteissa ottanut huomioon toisessa jäsenvaltiossa annetun rikostuomion niin kuin puitepäätöksellä on tarkoitettu tehtävän. Oikeuskäytäntöä voidaan pitää vakiintuneena.
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Katja Harakka

Tunnustuksen peruuttamisen ongelmakohdat
syyteneuvottelujärjestelmässä

1. Johdanto
Syyteneuvottelua koskeva oikeuspoliittinen keskustelu alkoi jo 2000-luvun alussa, kun
asiaa pohdittiin valtakunnansyyttäjänviraston ja Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöissä. Molemmissa mietinnöissä syyteneuvotteluun suhtauduttiin
kielteisesti ja katsottiin, ettei kyseinen järjestelmä sovellu rikosprosessijärjestelmäämme. Näiden mietintöjen jälkeen asiaan palattiin vasta vuonna 2009, kun oikeusministeriön oikeudenkäynnin viivästymistä koskevassa selvityksessä1 tuotiin esiin,
että ministeriössä selvitetään varhaisen tunnustamisen vaikutusta rangaistuksen lieventämiseen. Tämän jälkeen asiasta laadittiin vuonna 2010 arvomuistio2, jossa käsiteltiin erilaisia järjestelmiä ja joiden soveltumisesta suomalaiseen oikeusjärjestelmään
pyydettiin lausuntoja eri tahoilta. Suurimmalta osin järjestelmään suhtauduttiin kriittisesti, vain viidesosassa saaduista lausunnoissa syyteneuvottelujärjestelmään suhtautuminen oli myönteisestä. Tästä huolimatta syyteneuvottelujärjestelmän tuloa suomalaiseen rikosprosessiin ryhdyttiin valmistelemaan ja vuoden 2011 hallitusohjelmaankin
otettiin lausuma siitä, että syyteneuvottelujärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet
arvioidaan. Myös valtakunnansyyttäjä Nissinen on kannattanut järjestelmän voimaansaattamista kesäkuussa 2011 antamassaan lausunnossa3. Syyteneuvottelua koskevasta
lainsäädännöstä laadittiin hallituksen esitys vuonna 2013, johon pyydettiin myös perustuslakivaliokunnan kannanotto. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt ehdotettua järjestelmää kovin ongelmallisena, tosin se piti perusteltuna sääntelyn vaikutusten seuraamista epätoivottujen seurausten havaitsemiseksi ja niihin puuttumiseksi4.
Syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö tuli Suomessa voimaan 1.1.2015 alkaen.
Niukkenevien resurssien aika antoi järjestelmän voimaantulolle mahdollisuuden, sillä
syyteneuvotteluilla on tarkoitus saada resurssisäästöjä esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja myös tuomioistuinmenettelyssä. Järjestelmän tavoitteena on paitsi kohdentaa
resursseja myös nopeuttaa rikosasioiden läpivirtausta esitutkinnasta tuomioistuin
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Oikeudenkäynnin viivästymistä koskeva selvitys, 14.10.2009, OM 77/03/2009.
Oikeusministeriön arvomuistio, 15.1.2010, OM 20/41/2009.
Valtakunnansyyttäjä Nissinen, 21.6.2011, Dnro 47/61/11.
Perustuslakivaliokunnan lausunto 7/2014 vp s. 6.
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käsittelyyn. Syyteneuvotteluiden toivotaan helpottavan erityisesti laajojen ja vaikeasti
selvitettävissä olevien asioiden esitutkintaa. Syyteneuvottelulla pyritään nopeuttamaan erityisesti yleensä useita vastaajia ja useita tekoja sisältävien talousrikosasioiden esitutkintaa.
Syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö saatiin valmisteltua muutamassa vuodessa. Lain, esitöiden ja mietintöjen pohjalta arvioituna yksi järjestelmän ongelmakohta
lienee varsin vapaaksi säädetty vastaajan oikeus peruuttaa antamansa tunnustus vielä
muutoksenhakutuomioistuimessa. Tunnustuksen peruuttamisen myötä rikosasia palautuu normaaliin menettelyyn, jolloin oikeudenkäynti viivästyy ja resurssisäästöt
jäävät syntymättä. Tunnustuksen peruuttamiseen liittyy myös muita ongelmallisia
asioita, joita lakia valmisteltaessa ei ole riittävällä tavalla huomioitu. Näitä ongelmia
käsitellään tässä kirjoituksessa.

2. Tunnustuksen peruuttamisen sääntely ulkomailla
2.1 Yhdysvallat
Yhdysvallat omaa pitkät perinteet plea bargain-menettelyn alalla. Syyteneuvottelumenettelyä on ryhdytty käyttämään Yhdysvalloissa jo 1800-luvulla5. Kuitenkin vasta 1900-luvulla plea bargain-menettely yleistyi tuomioistuinten kasvavan työpaineen
myötä6. Nykyään sen soveltaminen on lähes sääntö, sillä vuosina 2008–2012 yhteensä
96,3–97 prosenttia langettavista tuomioista liittovaltion tasolla annettiin syyllisyyden
myöntämisen seurauksena (guilty plea)7. Yhdysvalloissa käytetään kolmea erityyppistä plea bargain-menettelyä. Yleisin on plea bargain (guilty plea, sentence bargain),
jossa tunnustuksen seurauksena on lievempi rangaistus. Toinen menettelytapa on
charge bargain, jossa syyttäjä syyttää vastaajan tunnustuksen seurauksena vastaajaa
vain osasta hänen tekemistään rikoksista tai lievemmästä tekomuodosta kuin teossa
todellisuudessa on kyse. Fact bargainissa syytteestä sopiminen koskee niitä tosiseikkoja, joihin syyttäjä vetoaa syytteensä tueksi tai joilla on vaikutusta rangaistuksen
mittaamisessa.8
Plea bargain-menettelyssä syyttäjä ja vastaaja neuvottelevat plea agreement-sopimuksen, jossa vastaaja tunnustaa syyllisyytensä ja samalla luopuu monista oikeuksistaan, kuten oikeudestaan normaaliin oikeudenkäyntiin, itsekriminointisuojasta ja
myös osin tai kokonaan oikeudestaan hakea muutosta ratkaisuun. Tämän jälkeen järjestetään valmisteleva istunto, jossa syyttäjä esittää vaatimuksensa tuomioistuimelle. Vastaajalla on tilaisuus lausua vaatimuksista ja mikäli hän tunnustaa teon, asian
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Lippke 2011 s. 1.
Dervan–Edkins 2013 s. 6–7.
U.S Sentencing Commission 2008–2012, kaavio C.
Oikeusministeriö Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen 26/2012 s. 27.

käsittely päättyy tuomion antamiseen. Tuomioistuimen tehtävänä on kontrolloida
syyttäjän toimintaa plea bargaining-menettelyssä sekä vastaajan tunnustuksen aitoutta ja vapaaehtoisuutta9.
Tunnustuksen peruuttaminen menettelyssä on mahdollista jossain tapauksissa
ennen tuomion antamista, varsinkin jos tuomari hylkää neuvotellun sopimuksen. Tuomion antamisen jälkeen tunnustamisen peruuttaminen on erityisen hankalaa. Se on
mahdollista lähinnä vain tapauksissa, joissa sopimus johtaisi ilmeiseen epäoikeudenmukaisuuteen.

2.2 Plea bargaining Euroopassa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että syyteneuvottelu on yksi keino
nopeuttaa rikosprosessia, mistä on hyötyä kaikille rikosprosessin asianosaisille ja
luonnollisesti myös itse järjestelmälle (Nikolov v. Bulgaria, 28.9.2010). Ihmisoikeustuomioistuimen kannan mukaan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan osalta ei ole
ongelmallista se, että vastaajalle kerrotaan todennäköinen tuomio tunnustamisen jälkeen verrattuna todennäköiseen tuomioon tavanomaisessa oikeudenkäynnissä10. Tuomioistuin on kuitenkin todennut, että artiklan mukainen sopimusloukkaus voi tulla
kysymykseen niissä tapauksissa, joissa 1) tunnustamisen jälkeen ja tavanomaisen
oikeudenkäynnin jälkeen määrättävien tuomioiden ankaruudella on niin huomattava
ero, että vastaajalle asetetaan käytännössä epäasiallinen paine tunnustaa ja hyväksyä
lievempi tuomio, vaikka hän olisi täysin viaton, 2) joissa asianomaista henkilöä painostetaan syytteestä sopimiseen tavalla, joka todellisuudessa tekee tyhjäksi oikeuden
olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen tai 3) joissa syytteestä
sopiminen vaikuttaisi olevan ainoa keino välttää rangaistus, joka perustuisi 3 artiklan11
loukkaukseen (Babar Ahmad ym. v Yhdistynyt Kuningaskunta 6.7.2010).
Plea bargain-järjestelmät ovat levinneet ajan kuluessa Yhdysvalloista muihin common law-maihin ja viime vuosikymmeninä myös Eurooppaan. Syytteestä on mahdollista sopia Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Puolassa ja Virossa. Myös Norjassa ja
Tanskassa käytössä olevaa erityistä menettelyä tunnustetuissa rikosasioissa voidaan
pitää eräänlaisena plea bargain-järjestelmänä. Myös Venäjällä syytteestä sopiminen on
mahdollista. Lähinaapureista vain Ruotsissa ei plea bargain-järjestelmää ole käytössä.
Saksassa on viimeisten parinkymmenen vuoden ajan ollut käytössä epävirallinen syytteistä sopimisen kulttuuri. Järjestelmä laillistettiin vuonna 2009, kun voimaan tuli sopimuksista rikosprosessissa annettu laki12. Saksalaisessa järjestelmässä
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Oikeusministeriö Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen 26/2012 s. 27.
HE 58/2013 vp s. 10.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla kieltää kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun taikka rankaisemisen.
Gesezt zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren, BGBI. I.S. 2353.
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poikkeuksellista muihin vastaaviin verrattuna on tuomioistuimen aktiivinen rooli ja
keskeinen asema neuvotteluissa. Syytteistä sovitaan oikeudenkäynnissä tuomioistuimen, vastaajan ja syyttäjän kesken. Tuomioistuin antaa tuomion vain, jos rikos on täysin tutkittu ja on perusteltua pitää tunnustusta aitona13. Tuomioistuinkäsittelyn aikana
ja sitä ennen pidetyt neuvottelut ilmoitetaan tuomioistuimelle ja koko käsittely nauhoitetaan läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja jotta valitustuomioistuin voi tutkia menettelyn. Muutoksenhakuoikeudesta ei sopimisen seurauksena tai muutenkaan voi luopua,
ellei vastaajalle ole tuomioistuimen toimesta annettu asianmukaista tietoa valitusoikeudesta.14 Muutoksenhaulle on säädetty verrattain lyhyt, viikon pituinen määräaika
tuomion antamisesta lukien.
Virossa käytetään sopimusmenettelyä, mikä on tavanomaista oikeudenkäyntiä kevyempi. Kuten Suomessakin, menettelyn ulkopuolelle on rajattu niin sanotut ylitörkeät
rikokset, kuten tapot, murhat ja terrorismirikokset. Useita vastaajia sisältävässä rikosasiassa kaikkien vastaajien on suostuttava sopimusmenettelyn käyttämiseen. Vastaajalla on aina oltava menettelyssä avustaja. Neuvotteluissa pyritään sopimukseen teon
oikeudellisesta luonteesta, aiheutetusta vahingosta sekä myös rangaistuksesta. Menettelyssä vastaaja ei tunnusta syyllisyyttään, vaan se jätetään tavallaan taustaoletukseksi. Mikäli sopimusta ei saavuteta, menettely jatkuu normaalina rikosprosessina. Viron
rikosprosessilain 11 luvun 318 §:n mukaan vastaajalla on oikeus valittaa tuomiosta
ainoastaan prosessuaalisilla perusteilla sekä tuomioistuimen väärän lain soveltamisen
johdosta. Syyttäjän tulee sopimusta tehdessään huomioida esitutkintapöytäkirjasta ilmenevä näyttö. Syyttäjä ei myöskään voi tässä menettelyssä jättää pois osaa näytöstä,
vaikka asiassa päästäisiinkin sopimukseen jostakin lievemmästä teosta. Tuomioistuin
vahvistaa sopimuksen, mikäli asia tuomioistuimen mielestä soveltuu käsiteltäväksi
sopimusmenettelyssä ja jos vastaaja ilmoittaa tuomioistuimelle ymmärtäneensä sopi
muksen sisällön, haluavansa tehdä sopimuksen sekä ilmaisseensa oman tahtonsa
sopimusta tehdessään. Vaikka laissa ei ole annettu mahdollisuutta alentaa rangaistusta
sopimusmenettelyn seurauksena, käytännössä kuitenkin rangaistukset ovat normaalitasoa lievemmät.15
Norjassakin on käytössä tavanomaiseen rikosoikeudenkäyntiin verrattuna kevyempi menettely. Menettelyn käytön edellytyksenä on, että vastaaja on tunnustanut teon,
josta ei voi seurata enempää kuin 10 vuotta vankeutta tai teko on rattijuopumus tai
ajo-oikeudetta ajo. Tunnustuksen lisäksi edellytetään muutakin näyttöä. Tuomioistuin
on sidottu syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Norjassa huomioidaan tarkasti se, missä
vaiheessa prosessia tunnustus on annettu ja millaiset ovat tunnustuksen prosessiekonomiset vaikutukset. Mikäli vastaaja valittaa tai peruu tunnustuksensa kokonaan tai
osittain, rangaistuksen lieventäminen ei tule kyseeseen.16
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Rauxloh, Regina E. s. 321
Rauxloh, Regina E. s. 322
15
Oikeusministeriö Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen 26/2012 s. 31.
16 Oikeusministeriö Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen 26/2012 s. 28.
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3. Tunnustamisen sääntely laissa
Tunnustuksella tarkoitetaan vakiintuneesti asianosaisen antamaa lausumaa siitä, että
jokin vastapuolen väittämä, asianosaiselle epäedullinen seikka on tosi. Tunnustus
sitoo sen antanutta asianosaista riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu. Rikosasiassa
tunnustus on todiste, jonka näyttöarvon tuomioistuin ratkaisee vapaalla todistusharkinnalla. Pääsääntöisesti tunnustuksen tueksi esitetään myös jotain muuta näyttöä, kuten esimerkiksi kirjanpidon laiminlyönnin osalta pesänhoitajan velallisselvitys, jossa
laiminlyönti todetaan. Tunnustuksen tulee olla oikea ja vapaaehtoisesti annettu, sillä
perustuslaissa sekä ihmisoikeussopimuksissa yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksena on vastaajan tai syytetyn oikeus olla myötävaikuttamatta oman
syyllisyytensä selvittämiseen. Tällöin vastoin sen antajan tahtoa annettu tunnustus ei
voi olla luotettava.
Syyteneuvottelusta ja tunnustamisesta säädetään oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa. Lain 1 luvun 10 a § säätää syyttäjälle velvollisuuden neuvotella
rikoksesta epäillyn tai rikosasian vastaajan sekä tämän avustajan kanssa tuomioesityksen tekemisestä. Tuomioesitystä käsitellään tunnustamisoikeudenkäynnissä, josta
säädetään lain 5 b luvussa. Mainitun luvun 2 §:n 2 momentin mukaan vastaajan on
oltava henkilökohtaisesti läsnä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Läsnäolovaatimus
selittyy saman luvun 4 §:stä ilmenevällä tuomioistuimen velvollisuudella antaa tuomioesityksen mukainen tuomio, jos muiden asetettujen edellytysten lisäksi vastaajan
tunnustuksen vapaaehtoisuudesta ja oikeellisuudesta ei jää varteenotettavaa epäilyä.
Esitöissä on 1 luvun 10 a §:n osalta todettu, että syyttäjän ja vastaajan tai epäillyn
tulisi ainakin kerran tavata kasvokkain, jotta syyttäjä pystyy arvioimaan, ymmärtääkö
vastaaja tuomioesityksen merkityksen ja jotta syyttäjä voi kontrolloida tunnustuksen
oikeellisuutta ja vapaaehtoisuutta17. Käytännössä myös se, että vastaajalla tai epäillyllä tullee lähes aina olemaan avustaja näissä neuvotteluissa, osaltaan varmistaa tunnustuksen oikeellisuutta ja sitä, että vastaaja käsittää tuomioesityksen merkityksen ja
siihen liittyvät oikeusvaikutukset. Esitöissä on todettu avustajan mukanaolon neuvotteluissa olevan lähes välttämätöntä18.
Tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevan 5 b luvun 4 §:ää koskevissa esitöissä perustellaan tuomioistuimen velvollisuutta kontrolloida tunnustuksen vapaaehtoisuutta
ja oikeellisuutta. Tuomioistuimen tulee ennen tuomioesitykseen perustuvan tuomion
antamista varmistua kysymyksin siitä, että vastaaja on antanut tunnustuksen vapaa
ehtoisesti ja varmistua tunnustuksen oikeellisuudesta. Tuomioistuimelle asetetun velvollisuuden tarkoituksena on estää esimerkiksi vastaajan erehtyminen tunnustamistaan
tosiseikoista ja toisaalta varmistaa se, ettei vastaajaa ole pakotettu tai palkattu tunnustamaan jonkun toisen henkilön tekemää rikosta19. Syyteneuvottelujärjestelmässä
17
18
19

HE 58/2013 vp s. 26.
HE 58/2013 vp s. 26.
HE 58/2013 vp s. 31.
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tunnustus nimittäin on vähintään osa näyttöä. Kuitenkin oletettavaa on, että muutakin
tunnustamista tukevaa näyttöä vaaditaan tuomioesityksen tueksi tuomion varmistamiseksi.
Tunnustamisen oikeellisuuden varmistaminen tapahtuu siis syyteneuvottelujärjestelmässä usean eri tahon voimin. Vaikka laissa velvollisuus on asetettu syyttäjälle ja
viime kädessä tuomioistuimelle, myös syytetyn tai vastaajan avustajan tulee nähdäkseni, päämiehensä etua ajaakseen, varmistua myös osaltaan tunnustuksen oikeellisuudesta. Tunnustusta kontrolloidaan nykyisessä laissa täten hyvin kattavasti, mutta silti
laissa on annettu vastaajalle mahdollisuus peruuttaa antamansa tunnustus.

4. Tunnustuksen peruuttaminen Suomen 				
syyteneuvottelujärjestelmässä
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ei käsittele juurikaan vastaajan antaman tunnustuksen peruuttamista. Vain lain 1 luvun 10 §:ssä todetaan, että syyttäjä saa peruuttaa päätöksensä tehdä tuomioesitys vain, jos tunnustus
tai suostumus peruutetaan. Lisäksi lain 5 luvun 4 §:n ja 5 §:ssä todetaan, että tuomio
istuimen on annettava tuomioesityksen mukainen tuomio muun muassa, jos vastaaja
on antanut tunnustuksen ja suostumuksen. Mikäli tämä edellytys ei täyty, asia jää
sillensä. Lain 6 §:ssä todetaan vielä, että tunnustamisoikeudenkäynnissä noudatetaan
muutoin, mitä rikosasian käsittelystä säädetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnustamisoikeudenkäynnin päätteeksi annettavaan tuomioon on normaali muutoksenhakuoikeus.
Itse laissa ja lain esitöissä ei ole käsitelty tunnustamisen peruuttamista kuin vähäisessä määrissä. Tunnustuksen peruuttamiselle ei ole asetettu mitään ehtoja. Tämä vaikuttaa ongelmalliselta, koska kyseessä ilmeisen hankala konstruktio, josta olisi tullut
laissa säätää tarkemmin. Muualla maailmassa käytössä olevissa syytteestä sopimisen
järjestelmissä tunnustuksen peruuttaminen on huomattavasti vaikeampaa. Vapaasti
peruutettavissa oleva tunnustus on täysin suomalainen keksintö. On täysin selvää, että
tunnustuksia tullaan peruuttamaan, kun siihen lainsäädännöllisesti on jätetty mahdollisuus. Lainsäädäntö jättää epäillyille ja vastaajille mahdollisuudet taktikointiin, mikä
voi tulevaisuudessa vähentää syyttäjien intoa järjestelmän hyödyntämiseen ja vähentää sen käyttämistä. Tunnustuksen peruuttaminen viivästyttää asian käsittelyä ja saattaa aiheuttaa sen, että näyttöä rikoksesta ei enää ole saatavilla. Lisäksi näytöllisesti
vaikeaa ja useita päiviä kestävän oikeudenkäynnin vaativan asian uudelleenkäsittely
ja lisänäytön hankkiminen tunnustuksen peruuttamisen seurauksena ei välttämättä ole
kovin houkuttelevaa esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle. Tunnustuksen peruuttaminen tuonee järjestelmään useita ongelmia, joita tarkastellaan seuraavaksi.
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5. Peruuttamisen ongelmia
Suomen syyteneuvottelujärjestelmä mahdollistaa tunnustuksen peruuttamisen vielä
hovioikeudessakin, siitä huolimatta, että vastaaja on muutoksenhakuvaiheeseen mennessä tunnustanut rikoksen syyttäjälle sekä alioikeudessa järjestetyssä tunnustamis
oikeudenkäynnissä, jossa tunnustuksen aitoutta, oikeellisuutta sekä vapaaehtoisuutta
on arvioitu tuomioistuimen toimesta. Mikäli tunnustus tästä huolimatta peruutetaan,
asia jää sillensä. Syyteoikeuden vanhentuminen ei tässä tapauksessa, asian jäädessä
sillensä, ole katkennut. Näin ollen on mahdollista, että joissain tapauksissa vastaaja
pystyy taktikoimaan tunnustamisella ja sen peruuttamisella. Kovin tavanomaista tämä
ei voine olla, sillä syyteoikeuden vanhentumisajat ovat pääsääntöisesti vähintään kaksi
vuotta rikoksen tekemisestä tai laiminlyönnistä. Kuitenkin joissain työoikeudellisissa
rikosasioissa, joissa asian tutkinta kestää kauan ja asian syyteharkinta on mahdollista
vasta aluehallintoviranomaisen lausunnon saavuttua, syyteoikeuden vanhentuminen
on mahdollista normaalissa menettelyssä, saati sitten syyteneuvottelujärjestelmässä.
Sama koskee myös rikoslain 38 luvun 8 §:n tietomurtoa, jossa syyttäjän tulee ennen
syytteen nostamista kuulla tietosuojavaltuutettua sekä esitutkinnassa yleensä tavanomaisia rikoksia enemmän selvitystä vaativia verorikkomusrikoksia.
Syyttäjä voi varautua asian sillensä jäämiseen toimittamalla tuomioesityksen ohella asiaa koskevan haastehakemuksen tuomioistuimeen, jolloin syyteoikeuden vanhentuminen katkeaa. Syyteneuvottelujärjestelmälle asetettujen resurssitavoitteiden
kannalta tämä tarkoittaa lisätyötä syyttäjälle, joka tekee asiassa tuomioesityksen tuomioistuimelle ja jonka täytyy varautua asian sillensä jäämiseen ja vanhentumisen katkaisemiseen toimittamalla tuomioistuimeen myös haastehakemus, varmuuden vuoksi.
Tunnustuksen peruuttaminen vie pohjaa syyteneuvottelujärjestelmän tavoitteilta eli
resurssisäästöiltä ja oikeudenkäyntien nopeuttamiselta. Kun asia jää sillensä, syyttäjän vaihtoehdot tämän jälkeen ovat vähissä. Vastaajan kanssa voidaan tietysti pyrkiä
neuvottelemaan uusi tunnustus, mutta on kovin epätodennäköistä, että syyttäjä haluai
si käyttää aikaa neuvotteluihin, joiden aikana saatu tunnustus voidaan taas peruuttaa
ali- tai muutoksenhakutuomioistuimessa. Neuvotteluissa tarvittavaa luottamusta näin
käyttäytyvään vastaajaan ei tunnustuksen peruuttamisen jälkeen ole. Toinen vaihto
ehto on viedä asia normaaliin pääkäsittelyyn, jossa vastaajan tuomioistuimessa annettua tunnustamista ei saa hyödyntää todisteena. Tällöin asiassa käydään normaali
prosessi. Mikäli syyteneuvotteluiden aikana saatu tunnustus on ilmoitettu esitutkintavaiheessa, voi hyvin olla todennäköistä, ettei asiaa ole tutkittu resurssien säästämiseksi normaalissa laajuudessa ja asian näyttö tunnustuksen lisäksi on kapea. Tällöin
vaihtoehtona on toimittaa asiassa lisätutkinta ja sitten normaali syyteharkinta. Lisätutkinnan toimittaminen tällaisessa tapauksessa voi viedä aikaa ja näytön hankkiminen
voi olla työläämpää. Todistajat ovat saattaneet menehtyä, muuttaa muualle tai heidän
kertomuksiinsa on voitu vaikuttaa syyteneuvotteluprosessin aikana.
Mikäli tunnustuksen peruuttaminen tapahtuu vasta hovioikeusvaiheessa, syyttäjä
voi laatia vastavalituksen ja peruuttaa tunnustuksen perusteella tekemänsä syyttämättä
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jättämispäätökset. Tällöin hovioikeus tutkii asian kokonaan. Näytön riittävyyden ja
lisänäytön hankkimisen ongelmallisuuden lisäksi ongelmallista lienee instanssijärjestyksen kannalta se, että hovioikeus tutkii asian täydessä laajuudessaan ensimmäisenä
oikeusasteena. Käräjäoikeudessahan näyttönä on ollut vastaajan tunnustus ja jonkin
verran sitä tukevaa näyttöä. Vastaajan peruutettua tunnustuksensa asiassa jouduttaneen hankkimaan lisää näyttöä eli kirjallisia todisteita ja henkilötodistelua. Esimerkiksi talousrikosasioissa tunnustuksen peruuttamisen jälkeen, syyksilukevan tuomion
varmistamiseksi hovioikeudessa, saatetaan tarvita runsaastikin uutta näyttöä, jota ei
ole aiemmin esitutkinnassa hankittu eikä käräjäoikeudelle esitetty. Myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteiden osalta vastaajan kannalta tässä tapauksessa
häneltä käytännössä evättäisiin muutoksenhakuoikeus, sillä seuraavana oikeusasteena
asiaa käsittelisi korkein oikeus, joka ei ota käsiteltäväkseen kuin rajallisen määrän
asioita laissa säädetyillä perusteilla. Tällöin hovioikeuden tulisi palauttaa asian käräjäoikeuteen käsiteltäväksi. Tämä viivästyttää asian käsittelyä ja vie resursseja, mikä on
syyteneuvottelujärjestelmän tavoitteiden vastaista. Toisaalta voitaneen perustellusti
katsoa, kuten Tapani ja Tolvanen ovat esittäneet, että hovioikeuden ei tulisi palauttaa
asiaa, koska vastaajan tarkoitus voi olla ainoastaan pitkittää rikosprosessia20. Tällaista
tarkoitusperää ei tulisi palkita.
Verrattuna normaaliin rikosprosessiin, jossa vastaaja voi tunnustaa tekemänsä rikoksen asian käsittelyn eri vaiheissa ja myös peruuttaa esitutkinnassa antamansa tunnustuksen, syyteneuvottelujärjestelmän mahdollistama täysin vapaa ja perustelematon tunnustamisen peruuttaminen on poikkeuksellinen. Normaalissa rikosprosessissa
tunnustuksen peruuttaminen on melko tavanomaista ja tällöin oikeudenkäynnissä
tuomioistuimen sekä syyttäjän toimesta selvitään tunnustuksen peruuttamisen syyt.
Tuomioistuin sitten arvioi peruuttamisen uskottavuutta eli yleensä niitä esitutkinnassa
vallinneita olosuhteita, joissa tunnustus on annettu. Mahdollista on myös kuulustella todistajana esitutkinnassa tunnustuksen vastaanottanutta ja sen esitutkintapöytäkirjaan merkinnyttä poliisia vallinneista olosuhteista ja vastaajan henkilökohtaisista
olosuhteista ja terveydentilasta kuulustelujen aikana. Vastaavasti syyteneuvottelujärjestelmässä olisi mahdollista nauhoittaa tai videoida neuvottelut syyttäjän tai esitutkintaviranomaisen kanssa, jolloin voitaisiin arvioida tunnustuksen aitoutta ja arvioida
tunnustuksen peruuttamisen syitä. Syyteneuvottelujärjestelmälle asetettujen tavoitteiden varmistamiseksi voisi olla järkevää asettaa tunnustuksen peruuttamiselle jotain
rajoitteita.
Useita vastaajia käsittävässä rikosasiassa yhden vastaajan antaman tunnustuksen
peruuttaminen vaikuttaa olevan erityisen ongelmallista. Mikäli vastaajat ovat tunnustaneet yhdessä tehdyn teon, yhden vastaajan antaman tunnustuksen peruuttaminen voi
aiheuttaa useiden henkilöiden kuulemista käsittävän rikosprosessin.

20
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Jussi Tapani ja Matti Tolvanen ”Syyteneuvottelun ongelmia”, DL 2/2015 s. 233.

5.1 Tunnustuksen peruuttaminen ja hyödyntämiskielto
Yksi tunnustuksen peruuttamisen ongelmakohta liittyy hyödyntämiskieltoon. Oikeudenkäynnissä rikosasioissa annetun lain 10 a §:n 6 momentin mukaan mikäli tuomio
esitystä ei tehdä, niitä epäillyn tai vastaajan lausumia, jotka on annettu syyteneuvottelun yhteydessä, ei saa käyttää todisteena rikosasiassa. Hyödyntämiskieltoon liittyvä
problematiikka nousi esiin lakiehdotuksen johdosta annetuissa mietinnöissä, muun
muassa oikeusasiamiehen antamassa lausunnossa työryhmän mietinnöstä Syyteneuvottelu ja syyttämättäjättäminen21. Lakiin otettiinkin tältä osin hyödyntämiskieltoa käsittelevä kohta. Tunnustamisoikeudenkäyntiä sääntelevässä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 b luvun 5 §:n 2 momentissa todetaan, että mikäli asia jää sillensä, vastaajan syyteneuvottelun tai tunnistamisoikeudenkäynnin yhteydessä antamia
lausumia ei saa käyttää todisteena rikosasiassa.
Lain esitöissä on 10 a §:n 6 momenttia koskien todettu, että hyödyntämiskiellossa
ovat myös tästä eteenpäin esiin tulleet todisteet, kuitenkin niin, että esitutkinnassa
annettuja lausumia voidaan hyödyntää todisteena. Hyödyntämiskieltoa on tältä osin
perusteltu avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisella neuvotteluihin22. Esitöissä on myös pidetty kohtuuttomana epäillyn tai vastaajan lausumien hyödyntämistä
tilanteissa, joissa tämä on aidosti pyrkinyt tuomioesityksen tekemiseen, mutta neuvottelut päättyvät hänestä riippumattomista syistä, esimerkiksi toisen rikokseen osallisen
kieltäytymisestä tuomioesityksestä23.
Tunnustuksen peruuttamisen yhteydessä vastaajan syyllisyyttä tukeva tunnustus ja
mahdolliset siihen liittyvät, asiaa selventävät lausumat joutuvat siten hyödyntämiskieltoon. Mikäli vastaajalta on saatu neuvottelujen tai tunnustamisoikeudenkäynnin
aikana tunnustusta tukevia lausumia, hyödyntämiskielto estänee näidenkin käyttä
misen jatkossa todisteina. Tämäkin säännös voinee mahdollistaa vastaajien taktikoinnin, sillä rikosta tukevaa näyttöä kannattaisi vastaajan näkökulmasta tuoda esiin
syyteneuvotteluissa ja tunnustamisoikeudenkäynnissä, jolloin näyttöä voidaan vaatia
asetettavaksi hyödyntämiskieltoon. Tällöin vastaaja voi peruuttaa tunnustuksen tuomion antamisen jälkeen ja edellä mainittu näyttö joutuisi hyödyntämiskieltoon. Lain
sanamuoto ei mahdollistane kuitenkaan näin laajaa hyödyntämiskieltoa, sillä laissa
säädetään vain vastaajan lausumista.
Asian jäädessä sillensä, syyttäjä voi peruuttaa jo laatimansa syyttämättäjättämispäätökset ja nostaa asiassa syytteen tunnustuksen peruuttanutta vastaajaa vastaan. On
mahdollista, että tässäkin vaiheessa joudutaan hankkimaan esitutkinnassa lisänäyttöä.

21
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Oikeusasiamies Jääskeläisen lausunto, 18.6.2012, Dnro 1797/5/12 s. 13.
HE 58/2013 vp s. 28.
HE 58/2013 vp s. 28.
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5.2 Tunnustuksen peruuttaminen oikeusvoimakysymyksenä
Lainvoiman saaneen tuomion sitovaa vaikutusta tulevaisuuteen nähden kutsutaan termillä oikeusvoima, res judicata. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tuomiolla ratkaistua asiaa
voida saattaa uudelleen tuomioistuimen tutkittavaksi. Mikäli asia jätetään sillensä,
oikeusvoimavaikutusta ei synny ja asia voidaan saattaa uudelleen tuomioistuimen tutkittavaksi. Koska tunnustamisen peruuttamisen seurauksena asia jää sillensä, ei peruuttaminen tässä suhteessa ole ongelmallista. Samaa asiaa koskeva haastehakemus
voidaan tutkia ja ratkaista vapaasti.
Samasta syystä ne bis in idem-problematiikka ei konkretisoidu tunnustamisen
peruuttamisen seurauksena. Peruuttaminen aiheuttaa asian jäämisen sillensä, jolloin
syyllisyyskysymystä ei ole tutkittu.

6. Lopuksi
Syyteneuvottelujärjestelmän toivotaan tuovan Suomen oikeusjärjestelmään toisaalta
resurssisäästöjä ja toisaalta asian käsittelyn nopeutumista. Näiden tavoitteiden kannalta ongelmalliseksi voi muodostua lakiin vastaajalle jätetty mahdollisuus peruuttaa
antamansa tunnustus vapaasti. Tunnustamisen peruuttamisen mahdollisuutta tulisi
säädellä tarkemmin tai rajata kokonaan pois säätämällä, ettei tunnustamisoikeudenkäynnissä annettavaan tuomioon saisi hakea muutosta näyttöperusteella. Näin ollen
vastaajalla olisi edelleen oikeus hakea muutosta tuomioon tuomitun seuraamuksen ja
oikeuskysymysten osalta. Lain muutoksen osalta eri tahoilta pyydetyissä lausumissa on kiinnitetty tähän huomiota. Suomen syyttäjäyhdistyksen lausumassa todetaan
järjestelmän toimivuuden edellyttävän tunnustuksen olevan epäiltyä sitova, mikäli
hän on antanut tunnustuksen tietoisesti ja oikeudenkäyntiavustajan läsnä ollessa24.
Lausunnossa todetaan myös, että sitovuuden täytyisi pitää sisällään myös sen, että
muutoksenhakuoikeus olisi rajoitettu koskemaan vain ylimääräisen muutoksenhaun
tarkoittamia muoto- yms. virheitä25.
Mahdollisuus peruuttaa tunnustus tarjoaa vastaajalle hyvät mahdollisuudet taktikoida ja pitkittää oikeudenkäyntiä. Syyttäjän näkökulmasta tunnustuksen peruutta-
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Suomen syyttäjäyhdistys r.y:n lausunto Syyteneuvottelusta 20.6.2012. Lausunnossa todetaan tunnustuksen säätämisen sitovaksi estävän sen, että epäilty vilpillisesti hakeutuisi syyteneuvotteluun seurauksin, että esitutkinta lopetetaan esimerkiksi jo alkuvaiheessa, mutta epäilty sitten peruukin tunnustuksensa tunnustamisoikeudenkäynnissä tai hakee päätökseen muutosta, jolloin esitutkinnan jatkaminen
ja saattaminen loppuun on ajan kulumisen vuoksi huomattavasti vaikeutunut.
Suomen syyttäjäyhdistys r.y:n lausunto Syyteneuvottelusta 20.6.2012. Lausunnossa todetaan tunnustuksen säätämisen sitovaksi estävän sen, että epäilty vilpillisesti hakeutuisi syyteneuvotteluun seurauksin, että esitutkinta lopetetaan esimerkiksi jo alkuvaiheessa, mutta epäilty sitten peruukin tunnustuksensa tunnustamisoikeudenkäynnissä tai hakee päätökseen muutosta, jolloin esitutkinnan jatkaminen
ja saattaminen loppuun on ajan kulumisen vuoksi huomattavasti vaikeutunut.

miseen varautuminen aiheuttaa lisätyötä, joka voi vähentää syyteneuvotteluhalukkuutta. Resurssisäästöt saattavat jäädä vähäisiksi, jos tunnustuksen peruuttamisesta
tulee yleinen tapa. Tällöin esitutkinnassa asia joudutaan heti alusta alkaen tutkimaan
normaalissa laajuudessa siltä varalta, että tunnustus peruutetaan. Syyttäjä joutuu laatimaan tuomioesityksen ja vielä varalta normaaliin tapaan haastehakemuksen, jotta
syyteoikeuden vanhentuminen katkeaisi. Tämän lisäksi tunnustuksen peruuttamisen
mahdollisuus ei edesauta hyvän neuvotteluilmapiirin syntymistä.
Tunnustuksen peruuttaminen aiheuttaa resurssisäästöjen menetyksen lisäksi myös
asian käsittelyn pitkittymistä. Kun esitutkinta on järkevää tehdä tunnustamisen seurauksena suppeampana kuin normaalisti, tunnustuksen peruuttaminen vasta hovi
oikeusvaiheessa pitkittää asian käsittelyä. Tällöin asiassa joudutaan suorittamaan
uusia esitutkintatoimenpiteitä ja hankkimaan lisänäyttöä. Esitutkinnan valmistumisen
jälkeen syyttäjä suorittaa normaalisti syyteharkinnan ja asia etenee normaalisti oikeudenkäyntiin. Tämä vie aikaa ja pitkittää huomattavasti asian käsittelyä. Tämä ei
myöskään säästä resursseja, kun samaa asiaa joudutaan tutkituttamaan uudestaan ja
tekemään syyteharkinta uudestaan.
Valtakunnansyyttäjänviraston keräämien tietojen mukaan ajalla 1.1.–30.6.2015 on
ollut kaikkiaan 14 syyteneuvotteluasiaa. Rikosnimikkeiden perusteella syyteneuvotteluja on käyty nimenomaan talousrikosasioissa, mikä on ollut järjestelmän tavoite.
Näissä asioissa rikosnimikkeinä on ollut muuan muassa törkeä kirjanpitorikos, törkeä
velallisen epärehellisyys, törkeä ja tuottamuksellinen rahanpesu, törkeä työeläkemaksupetos, törkeä petos sekä törkeä varkaus ja törkeä paritus. Valtakunnansyyttäjän
viraston tietoon ei syyskuun loppuun 2015 mennessä ole tullut tapausta, jossa vastaaja
olisi peruuttanut tunnustuksensa. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, aiheuttaako ja kuinka laajasti mahdollisuus peruuttaa tunnustus ongelmia syyteneuvottelujärjestelmälle
ja sen tavoitteille.
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Juho Heiskala

Nopeutettu rikosprosessi – mahdollisuuksien
taidetta
1. Johdanto
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on esitellä nopeutettua rikosprosessia eli tarkemmin sanottuna pikaoikeudenkäyntimenettelyä sekä syyttäjähaastemenettelyä erityisesti
syyttäjän, tuomioistuimen ja asianomistajan näkökulmasta1. Kirjoituksen otsikko on
suora lainaus valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen Defensor Legis -lehdessä 2007/1 julkaistusta artikkelista ”Esitutkinnan rajoittaminen – mahdollisuuksien taidetta”. Samalla tavoin kuin esitutkinnan rajoittaminen, ja etenkin kustannusperusteinen esitutkinnan
rajoittaminen, oli aiemmin täysin uusi menetelmä suomalaisessa rikosprosessissa, voidaan nopeutettua rikosprosessia pitää yhdessä tunnustamisoikeudenkäyntimenettelyn
kanssa tämän hetken merkittävimpinä rikosprosessuaalisina uudistuksina.
Kuten esitutkinnan rajoittamisellakin nopeutetulla rikosprosessilla on tarkoituksena saavuttaa entistä tehokkaampi ja laadukkaampi rikosprosessi. Nopeutetun rikosprosessin käyttöalaa ollaan entisestään laajentamassa2 ja yhdessä syyteneuvottelua
koskevan uudistuksen kanssa tarkoituksena on saavuttaa lähivuosina merkittäviä
säästöjä ja tulosparannuksia samalla, kun rikosvastuu toivottavasti toteutuu entistä
tehokkaammin.
Pyrin tässä lyhyehkössä kirjoituksessa esittelemään syyttäjähaaste- ja pikaoikeudenkäyntimenettelyä erityisesti syyttäjän, käräjäoikeuden ja asianomistajan näkökulmasta tuoden esiin niitä ongelmia ja haasteita, joita kyseisiin menettelyihin näiden
toimijoiden näkökulmasta liittyy. Käsittelen syyttäjähaastemenettelyä erityisesti siksi,
että se on yhteydessä pikaoikeudenkäyntimenettelyyn, ja ilman sen tuntemista ei ole
mahdollista päästä käsiksi kaikkiin niihin ongelmiin, joita pikaoikeudenkäynteihin
liittyy. Selvää varmastikin on, että luotaessa aivan uudenlaisia menettelytapoja ja
käytäntöjä erityisesti niin sanotun pikaoikeudenkäyntimenettelyn muodossa, ei voida
välttyä aivan uudenlaisilta ongelmiltakaan.

1

2

Nopeutettuna rikosprosessina voitaisiin varmaankin pitää myös nykyistä tunnustamisoikeudenkäyntimenettelyä. Kirjoitus perustuu suurelta osin omiin havaintoihini ja kokemuksiini toimiessani syyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa. Vastaajan kannalta suurin ongelma on tietenkin se, ettei hänellä ole
välttämättä riittävästi aikaa valmistella puolustustaan. Vastaajalla saattaa lisäksi olla houkutus saada
asia nopeasti käsiteltyä, jotta hänen vapaudenmenetyksensä jäisi mahdollisimman lyhyeksi.
Pyrkimys on tuotu esiin esimerkiksi oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025.
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2. Nopeutettu rikosprosessi Suomen oikeusjärjestyksessä
Nopeutetusta rikosprosessista puhuttaessa voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Yhtäältä käsitteen alle on luettu perinteisesti summaarisena rikosprosessina pidettyjä menettelyjä kuten rangaistusmääräysmenettely ja rikesakkomenettely3, mutta toisaalta
sillä on haluttu tarkoittaa vain ja ainoastaan niin sanottua pikaoikeudenkäyntiä. Lisäksi on käytetty termejä kuten ”nopeutettu menettely” ja ”yhden kosketuksen periaate” 4.
Ne kertovatkin omalta osaltaan sen, mistä niin sanotussa pikaoikeudenkäyntimenettelyssä on pohjimmiltaan kyse.
Omassa kirjoituksessani käsittelen kyseisen käsitteen alla rikosprosessia, jossa
syyttäjä haastaa vastaajan yleensä pidätysajan puitteissa vastaamaan käräjäoikeudessa joko henkilökohtaisesti, ratkaisun uhalla tai kirjallisessa menettelyssä. Kun asia on
sellainen, että vastaaja tulee haastaa pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti ja asia halutaan
käsitellä mahdollisimman nopeasti esimerkiksi sen vuoksi, että vastaaja asuu pysyvästi ulkomailla ja hänen haastamisensa myöhemmin olisi erittäin epätodennäköistä,
järjestetään niin sanottu pikaoikeudenkäynti.
On hyvinkin tavallista erityisesti Helsingissä, että vaikeasti tavoitettavia ja ulkomailla asuvia vastaajia koskevat rikosasiat ovat vireillä käräjäoikeudessa vuosien ajan
niin pitkään kunnes syyteoikeus niiden osalta vanhenee. Ongelmaksi useimmiten nousee se, ettei henkilöä saada haastetuksi tuomioistuimeen vastaamaan syytteeseen, tai
että ainakin joudutaan käyttämään viranomaisresursseja henkilön etsimiseen tai kansainvälisen oikeusavun pyytämiseen. Viranomaisten näkökulmasta kyse on resurssien
tuhlauksesta. Asiassa on suoritettu esitutkinta, syyttäjä on suorittanut syyteharkinnan
ja käräjäoikeus on yrittänyt lukuisia kertoja tavoittaa vastaajaa siinä kuitenkaan onnis
tumatta. Asianomistaja ei myöskään tällaisissa tapauksissa koskaan ”saa oikeutta”
omassa asiassaan, vaan hän joutuu odottamaan, saataisiinko vastaaja mahdollisesti
haastettua seuraavaan tai sitä seuraavaan pääkäsittelyyn. Rikosasia saattaa pysyä vireil
lä vuosikausia, ja asianomistaja joutuu vain odottamaan, milloin asia mahdollisesti
hänen osaltaan saataisiin päätökseen. Rikosvastuun toteutumatta jääminen onkin varmasti ollut suurin peruste tarpeelle kehittää uusia menettelytapoja rikosasioiden hoitamiseen nopeutetun rikosprosessin muodossa.5
3

4

5
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Rangaistusmääräysmenettelyssä syyttäjän päätöksellä voidaan määrätä sakko ja menettämisseuraamus
rikoksesta, josta enimmäisrangaistukseksi on säädetty kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakkomenettelyssä valvontaa suorittava virkamies voi määrätä rikesakon niiden rikoksien johdosta, joiden seuraamukseksi rikesakko on erikseen säädetty.
Yhden kosketuksen periaatteella on tarkoitettu myös esimerkiksi tapaa, jolla puututaan nuorten tekemiin rikoksiin. Samalla, kun nuoret ovat poliisin kuultavina, tapaavat he usein myös sosiaalityöntekijän tai muun heidän asioitaan käsittelevän viranomaisen. Yhden kosketuksen periaate on poliisityössä
tarkoittanut myös humalaisten kuljetusten kehittämistä; ensimmäisenä paikalle saapunut viranomainen
saattaa asiakkaan tarvittaessa selviämisasemalle.
Lisäksi on huomattava, että käsittelyaikojen lyhentäminen on ollut jo pidempään yksi keskeisimmistä
tavoitteista Suomessa ja nopeutetulla rikosprosessilla on mahdollista alentaa keskimääräisiä käsittelyaikoja merkittävällä tavalla. Käsittelyajat käräjäoikeudessa on laskettu rikosasian vireilletulosta tuomioon. Rikosasia tulee vireille, kun haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan, tai jos syyttäjä
nostaa syytteen, kun haaste annetaan vastaajalle tiedoksi.

Jo jonkin aikaa Suomessa on haluttu kehittää rikosprosessia siten, että asiat eivät
jäisi käräjäoikeuksiin vireille vuosien ajaksi vain siitä syytä, että vastaajaa ei saada
haastettua. Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025 on lähdetty
siitä, että nykyistä useammin tulisi käyttää nopeutettua käsittelyä, syyttäjähaastetta
ja ns. yhden kosketuksen toimintamallia6 rikosasioissa. Kyseinen tavoite on uudistamisohjelmassa niin sanottu lyhyen aikavälin tavoite. Ohjelman mukaan pääkäsittelyä edellyttävissä rikosasioissa merkittäviä viiveitä aiheutuu useimmiten siitä, että
vapaana olevia vastaajia ei yrityksistä huolimatta saada tuomioistuimeen. Yleisimpiä
tilanteet ovat pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä, ja ne liittyvät ohjelman
mukaan tyypillisimmin ulkomaalaisiin vastaajiin.7 Myös muissa oikeusministeriön
selvityksissä on katsottu, että nopeutetulla rikosprosessilla on mahdollista saada aikaan merkittäviä parannuksia suomalaisessa rikosprosessissa.8 Käytännön järjestelyt
tulee kuitenkin selvitysten mukaan toteuttaa siten, ettei vastaajan oikeusturva vaaran
nu, vaan hänelle turvataan tarvittaessa muun muassa oikeusapu, tulkkaus ja muut
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.
Tarve nopeutetun rikosprosessin kehittämiselle onkin ollut selvästi suurin Helsingissä, joka eroaa merkittävällä tavalla muusta maasta esimerkiksi kirjallisen menet
telyn käytössä. Esimerkiksi vuonna 2013 Suomessa keskimäärin 32,7 % kaikista
käräjäoikeuksissa käsitellyistä rikosasioista käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä.9 Helsingissä vastaava osuus oli 10,6 %, joka eroaa merkittävästi muista alueista. Helsingin
käräjäoikeudessa on vuosittain suuri määrä rikosasioita, joissa vastaajaa ei ikinä saada
haastettua ja asiaa käsiteltyä. Tämä voi johtua siitä, että Helsingissä oleskelee Suomen
mittakaavassa suuri määrä ulkomaalaisia sekä muuten keskimääräistä vaikeammin
tavoitettavia henkilöitä kuten asunnottomia.10 Vuonna 2012 Helsingin käräjäoikeudessa pääkäsittely jouduttiin peruuttamaan yhteensä 1 983 tapauksessa, koska vastaajaa ei ollut saatu haastettua. Vuonna 2013 vastaava luku oli 1 627 ja vuonna 2014 899.11
6

7
8

9
10
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Ohjelman mukaan yhden kosketuksen toimintamallissa rikoksesta epäillyn asiassa esitutkinta, syyte
harkinta ja asian vireillepano haastamalla tapahtuu epäillyn ollessa esitutkintaviranomaisen luona.
Kyse on siis joko syyttäjähaasteesta tai pikaoikeudenkäynnistä. Esimerkiksi vielä vuonna 2007 Tuomariliiton lausunnossa oikeudenkäynnin kokonaiskestoa koskevasta työryhmämietinnöstä 17.9.2007
katsottiin, että syyttäjähaasteen käytön laajentamisella ei ole olennaista vaikutusta käsittelyn joutuisuuteen.
Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013–2025 s. 38.
Esim. oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 87/2010. Oikeusprosessin pitkittymisen estäminen
s. 43–44 ja oikeusministeriön muistio OM 1/69/2011, Rikosprosessien jouduttaminen – jatkotyöryhmän muistio s. 7–8.
Esimerkiksi Pohjois-Savossa prosenttiosuus oli 40,7 %, Päijät-Hämeessä 40,3 %, Itä-Uudellamaalla
34,4 % ja Kainuussa peräti 52,2 %.
Onkin hyvä huomata, ettei nopeutettua rikosprosessia ole luotu vain ulkomailla asuvia henkilöitä varten, vaan suuri osa henkilöistä, joita menettelyn on ajateltu koskevan, ovat Suomessa asuvia niin sanottuja vaikeasti tavoitettavia henkilöitä kuten vailla vakinaista osoitetta olevat.
Vuonna 2014 käsiteltiin selvästi vähemmän rikosasioita, mikä selittää eroa aiempiin vuosiin. Kun esimerkiksi vuonna 2012 saatiin rikosasioita käsitellyksi kokonaan tai osittain yhteensä 6 250 kappaletta,
on selvää, että pelkästään haastamatta jääneiden takia johtuneiden peruutusten osuus on suhteessa
hyvin merkittävä. Vuonna 2013 vastaava luku oli 6 257 ja vuonna 2014 5 807 kappaletta.
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2.1 Syyttäjähaaste
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 8 luvun 1 §:n mukaan asianosainen määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti sakon uhalla, jollei katsota, ettei hänen henkilökohtainen läsnäolonsa asian
selvittämiseksi ole tarpeen. Saman lain 8 luvun 11 §:n mukaan asia voidaan tutkia ja
ratkaista vastaajan poissaolosta huolimatta, jos hänen läsnäolonsa asian selvittämiseksi
ei ole tarpeen ja hänet on sellaisella uhalla kutsuttu tuomioistuimeen. Tällöin voidaan
tuomita rikesakko, sakkorangaistus tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus
ja enintään 10 000 euron suuruinen menettämisseuraamus. Vastaajan suostumuksella
asia voidaan 12 §:n mukaisesti tutkia ja ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta, jos
hänet on sellaisella uhalla kutsuttu tuomioistuimeen ja jos hänen läsnäolonsa asian
selvittämiseksi ei ole tarpeen. Rangaistukseksi voidaan tällöin tuomita enintään kuusi
kuukautta vankeutta. Vastaajaa ei voida näin ollen tuomita pääkäsittelyssä poissaolevana edes hänen suostumuksellaan 7 kuukauden vankeusrangaistukseen.12
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvun 1 §:n mukaan asia voidaan
ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta (kirjallisessa menettelyssä), jos 1) mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta
enintään kaksi vuotta, 2) vastaaja tunnustaa syyttäjän syytteessä kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle antamallaan nimenomaisella ilmoituksella luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä, 3) vastaaja
on teon tehdessään ollut täysi-ikäinen, 4) asianomistaja on esitutkinnassa tai kirjallisesti myöhemmin ilmoittanut, ettei vaadi pääkäsittelyn toimittamista ja 5) pääkäsittelyn toimittaminen on asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuutena arvioiden
tarpeetonta. Kirjallisessa menettelyssä rangaistukseksi ei voida tuomita ankarampaa
rangaistusta kuin yhdeksän kuukautta vankeutta. Saman luvun 5 §:n mukaan vastaajaa
ei voida kuitenkaan tuomita kirjallisessa menettelyssä ankarampaan rangaistukseen
kuin kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen varaamatta hänelle tilaisuutta suullisen lausuman antamiseen. Tyypillisiä kirjallisessa menettelyssä käsiteltäviä rikoksia ovat
rattijuopumukset, erilaiset liikennerikokset, omaisuusrikokset, erilaiset petosrikokset,
vahingonteot ja väärennykset. Myös esimerkiksi pahoinpitelyjä voidaan periaatteessa
käsitellä kirjallisessa menettelyssä erityisesti tilanteessa, jossa teko on täysin myönnetty, eikä asianomistajalla ole korvausvaatimusta asiassa.
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 1 §:n mukaan syyttäjä nostaa
syytteen toimittamalla kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Tuomioistuin voi määrätä siinä laajuudessa kuin se katsoo aiheelliseksi, että syyttäjä saa
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Vakiintuneesti on katsottu, että mikäli vastaaja on haastettu ratkaisun uhalla ja syyttäjä on vaatinut
rangaistukseksi sakkorangaistusta, mutta käräjäoikeus katsoo oikeudenmukaisen rangaistuksen olevan
vankeusrangaistus, on vastaaja määrättävä saapumaan henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn.

nostaa syytteen antamalla haasteen itse (ns. syyttäjähaaste).13 Syyttäjä saa kuitenkin
aina itse nostaa syytteen, jos asia on tarkoitus käsitellä 5 a luvun mukaisessa kirjallisessa menettelyssä.14 Rikosasia tulee vireille, kun haastehakemus saapuu kansliaan
tai, jos syyttäjä antaa haasteen, kun haaste annetaan tiedoksi.
Jos syyttäjä edellä mainitun 1 §:n nojalla antaa haasteen itse, on syyttäjän haasteen
osalta noudatettava, mitä ROL:n 5 luvun 3 ja 9 §:ssä säädetään haastehakemuksen
sisällöstä ja vastaajalle annettavista kehotuksista ja ilmoituksista. Syyttäjä huolehtii
antamansa haasteen ja siihen liitettyjen asiakirjojen sekä vastaajan ja asianomistajan
sekä todistelutarkoituksessa kuultavien henkilöiden kutsujen tiedoksiannosta siten
kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa säädetään. Tiedoksiannetusta haasteesta ja
kutsusta syyttäjän on lain mukaan viipymättä ilmoitettava tuomioistuimelle.
Niin sanottua syyttäjähaastetta on pyritty käyttämään vaikeasti tavoitettavien henkilöiden kuten ulkomaalaisten ja vailla vakinaista osoitetta olevien henkilöiden kohdalla. Henkilö saadaan haastettua joko kirjalliseen menettelyyn tai ratkaisun uhalla,
kun hän on poliisin, tullin tai rajaviranomaisten kiinniottamana tai pidätettynä. Mikäli
henkilö päästettäisiin vapaaksi ja asia siirtyisi käräjäoikeuteen ilman, että henkilöä on
haastettu, voisi haastaminen myöhemmin osoittautua joko erittäin vaikeaksi tai vähin
täänkin niin vaikeaksi, että siihen tulisi käyttää suuri määrä viranomaisresursseja.
Itse haastamisprosessi lähtee siitä, että poliisi ensinnäkin tunnistaa asian sellaiseksi, jossa syyttäjähaasteen käyttö olisi perusteltua. Poliisi merkitsee jo esitutkintapöytäkirjaan, soveltuuko asia poliisin mielestä kirjalliseen menettelyyn vai ei. Useiden
massarikosten kohdalla poliisit osaavatkin hyvin arvioida sen, voidaanko asia käsitellä kirjallisessa menettelyssä. Tutkinnanjohtajan esityksen perusteella on kuitenkin
viime kädessä syyttäjän tehtävä arvioida, ovatko edellytykset kirjallisen menettelyn
käyttämiselle olemassa vai haastetaanko vastaaja ratkaisun uhalla tai tarvittaessa henkilökohtaisesti.
Vastaajan ollessa kiinniotettuna syyttäjä laatii haastehakemuksen ja haasteen pikaisesti suoritetun esitutkinnan perusteella ja toimittaa ne poliisille tai muulle viranomaiselle, joka huolehtii tiedoksiannosta.15 Tämän jälkeen syyttäjä toimittaa tarvittavat
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Hallituksen esityksen 82/1995 (s. 114–115) mukaan kyse on poikkeuksellisesta menettelystä. Näin
voidaan esityksen mukaan menetellä esimerkiksi suoraan esitutkinnan päätteeksi, silloin kun on kysy
mys vähäisestä rikoksesta, jossa epäilty on tunnustanut teon, ja kun on oletettavissa, että hänen haastamisensa ja kutsumisensa oikeudenkäyntiin myöhemmin olisi vaikeaa sen vuoksi, että hänen olinpaikkansa on tuntematon. Näin voitaisiin menetellä myös silloin, kun on olemassa vaara syyteoikeuden
vanhenemisesta sen vuoksi, että haastetta ei muuten ehditä antaa ajoissa tiedoksi. Esityksen mukaan
syyttäjän olisi erikseen sovittava tuomioistuimen kanssa siitä, milloin hän saa antaa haasteen itse.
Kirjallisen menettelyn käyttämiselle vaaditut edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen on hieman ristiriitaista, että syyttäjään ”luotetaan” kirjallisen menettelyn kohdalla enemmän, kuin jos syyttäjä haastaa
vastaajan ratkaisun uhalla.
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty, että olisi arvioitava lainsäädännön mahdollinen
selkiyttämisen tarve, jotta epäilty voidaan velvoittaa esitutkinnan päätyttyä olemaan saapuvilla syyteharkintaan, syytteen laatimiseen ja haasteen laatimiseen kuluva, muutaman tunnin aika. Näin epäiltyä
ei välttämättä olisi tarvetta edes pidättää kaikissa tapauksissa.
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asiakirjat käräjäoikeuteen. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen yhteistyönä on laadittu pidemmän aikavälin suunnitelma siitä, milloin eri käräjäoikeuksissa järjestetään
pääkäsittelyjä, joihin syyttäjät voivat haastaa vastaajia syyttäjähaasteella. Suunnitelmassa on määritelty istuntoajat sekä muut asian kannalta merkitykselliset tiedot kuten
esimerkiksi kirjallisen menettelyn osalta se, mikä on tuomion antamispäivä ja milloin
vastaajan on viimeistään annettava mahdollinen kirjallinen lausumansa käräjäoikeudelle. Syyttäjä tarvitsee kyseisiä tietoja tehdessään haastetta vastaajalle.
Yksityisoikeudellisen vaatimuksen ratkaiseminen edellyttää, että vastaajalle on
annettu tieto häneen kohdistetusta vaatimuksesta. Silloin, kun tuomioistuin ratkaisee
asian vastaajan poissaolosta huolimatta, samalla voidaan ratkaista myös yksityisoikeudellinen vaatimus, jos vastaaja on siitä käsittelyn aikana saanut tiedon. Syyttäjähaasteen käyttö tilanteissa, joissa asianomistajalle aiheutuneesta vahingosta ei ole vielä haastamishetkellä tarkkaa tietoa, on kyseenalaista. Vastaajalle joudutaan kuitenkin
antamaan myöhemmin tiedoksi asianomistajan korvausvaatimus, ellei rikosasiaa ja
vahingonkorvausta käsitellä erikseen, mikä olisi tavanomaisissa rikosasioissa poikkeuksellista. Syyttäjähaasteen käyttö onkin rajoittunut pääasiassa tilanteisiin, joissa
asianomistajalla ei ole korvausvaatimusta tai se saadaan esitutkinnassa selvitettyä
ennen vastaajan haastamista.
Parhaimmillaan syyttäjähaastetta käytettäessä rikoksesta epäillyn kuulustelu, tunnustuksen ja suostumuksen antaminen sekä haastaminen tapahtuvat kaikki samalla
kertaa. Toimiakseen syyttäjähaaste edellyttää kaikkien rikosprosessiviranomaisten eli
poliisin, syyttäjän ja käräjäoikeuden saumatonta yhteistyötä. Käytännössä syyttäjähaasteen käyttöä on pyritty koko ajan lisäämään.16 Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaan syyttäjähaasteen nykyistä käyttöalaa voitaisiin laajentaa kaikkiin niihin
tilanteisiin, joissa rikoksesta epäilty on arvioitavissa myöhempää haastamista ajatellen vaikeasti tavoitettavaksi henkilöksi.17 Eniten syyttäjähaastetta on käytetty maasta poistumassa olevien ulkomaalaisten haastamisessa. Erityisesti Helsingissä, missä
juttujen läpivirtaus, vastaajien tavoitettavuus ja istuntojen peruuntumiset ovat ongelma, syyttäjähaasteen käyttöä tulisi entisestään lisätä.18 Helsingissä annettiin syyttäjän
viraston esikäsittely-yksikön19 toimesta vuonna 2010 yhteensä 211 syyttäjähaastetta,
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Kirjallisen menettelyn kohdalla tarkoitus alun perin oli, että vastaajan haastaminen siirtyisi suuressa
määrässä asioita syyttäjille.
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025 s. 38.
Näin esimerkiksi Virve de Godzinsky: Oikeus 1/2011, 93–103 s. 96. Vuonna 2008 syyttäjän kirjalliseen
menettelyyn esittämissä jutuissa syyttäjähaastetta oli käytetty ainoastaan kahdessa prosentissa. Esim.
lakivaliokunta piti todennäköisenä, että kirjallisessa menettelyssä ratkaistavat jutut tulisivat käräjä
oikeuteen pääsääntöisesti syyttäjähaasteena ( LaVM 1/2006 vp s. 5).
Vuoden 2008 helmikuussa Helsingin poliisilaitoksessa aloitti toimintansa massarikosten esikäsittelyyksikkö. Sen perustamisella pyrittiin parantamaan rikostutkinnan laatua, tehokkuutta ja rikosten selvitystasoa sekä lisäämään syyttäjäyhteistyötä. Menettelyssä seulotaan pois muille yksiköille annettavat
jutut, jotka vaativat pitempiaikaisempaa tutkintaa.
Helpoimmat tapaukset pyritään hoitamaan lähes kokonaan REK:ssä. Valtaosa jutuista on koostunut
omaisuusrikoksista ja liikennerikoksista.

vuonna 2011 yhteensä 219 syyttäjähaastetta, vuonna 2012 yhteensä 184 syyttäjähaastetta, vuonna 2013 yhteensä 123 syyttäjähaastetta ja vuonna 2014 yhteensä 177 syyttäjähaastetta.20

2.2 Pikaoikeudenkäynti
Niin sanottuja pikaoikeudenkäyntejä on järjestetty järjestelmällisesti muutamien vuosien ajan erityisesti Helsingissä. Vuonna 2012 Helsingissä järjestettiin yhteensä 32
pikaoikeudenkäyntiä, vuonna 2013 yhteensä 25 pikaoikeudenkäyntiä ja vuonna 2014
yhteensä vain 8 pikaoikeudenkäyntiä. Tätä aikaisemminkin menettelyä on käytetty
poikkeuksellisesti erityisesti sellaisten suurien yleisötapahtumien21 aikana, jolloin on
erityisesti ulkomaisten henkilöiden kohdalla ollut tarve saada rikosasia mahdollisimman nopeasti käsitellyksi, mutta rikoksen laatu ja muut syyt eivät ole puoltaneet rikoksesta epäillyn vangitsemista. Tilanteessa, jossa rikoksesta epäilty on poistumassa
maasta, eikä hänellä ole mitään siteitä tai aikomusta palata Suomeen, saattaa rikosvastuun toteutuminen olla faktisesti kiinni siitä, järjestetäänkö pikaoikeudenkäynti
vai ei. Kyse voi lisäksi olla vailla vakinaista osoitetta olevista henkilöistä tai muuten
vaikeasti tavoitettavista henkilöistä.
Vaikka kirjallisessa menettelyssä ja ratkaisun uhalla voidaan käsitellä paljon asioita, on kuitenkin suuri joukko asioita, jotka syystä tai toisesta on käsiteltävä suullisessa oikeudenkäynnissä vastaajan läsnä ollessa. Pikaoikeudenkäynnistä puhuttaessa
kyse on periaatteessa aivan tavallisesta rikosoikeudenkäynnistä, joka vain pyritään
viemään läpi rikostutkinnan alusta käräjäoikeuden tuomioon pidätysajan puitteissa
eli noin kolmen tai neljän päivän aikana.22 Käytännössä noin kolmen päivän aikana
kiinniotosta suoritetaan esitutkinta, syyteharkinta, vastaajan ja muiden asianosaisten
haastaminen sekä itse pääkäsittely. Mitään erillistä lainsäädäntöä ei ole tältä osin olemassa, vaan kyse on viranomaisyhteistyöstä, jota varten on laadittu erilaisia ohjeita.
Oikeusministeriössä on katsottu, ettei pikaoikeudenkäynti edellytä lainsäädäntömuutoksia, vaan viranomaisten eli poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen yhteistoiminta riittää.23 Prosessi on ymmärrettävästi rakentunut erityisesti poliisin ja syyttäjien
lähtökohdista sekä tavoitteista käsin. Normaali prosessi on havaittu riittämättömäksi
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Vuonna 2013 haastetut vastaajat olivat yleisimmin joko Viron, Venäjän tai Romanian kansalaisia.
Esimerkiksi Kotkan meripäivien aikana on aiemmin käytetty menettelyä, joka vastaa hyvin pitkälti
nykyistä pikaoikeudenkäyntimenettelyä.
Pakkokeinolain mukaisen pidätysajan lisäksi pikaoikeudenkäyntejä on järjestetty, kun vastaaja on säilöön otettuna ulkomaalaislain perusteella. Tällöin vastaaja on haastettavissa ja tavoitettavissa, ja aikaa
oikeudenkäynnin järjestämiseen on enemmän kuin pelkästään pidätysajan puitteissa toimittaessa.
Oikeusministeriön muistio OM 1/69/2011, Rikosprosessien jouduttaminen – jatkotyöryhmän muistio. Työryhmän mukaan yhden kosketuksen periaatteen laajempaa hyödyntämistä jatkossa edistäisi
analyysi, jossa kartoitettaisiin muun muassa menettelyn käyttöalaa ja edellytyksiä sekä suositeltavia
käytännön toimintatapoja.
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nykyisessä tilanteessa, jossa suuressa määrässä tapauksia vastaajaa ei enää haastamisvaiheessa käräjäoikeudessa kyetä tavoittamaan.
Kaikki lähtee siitä, että poliisi tunnistaa jutun sellaiseksi, että pikaoikeudenkäynti tai nopeutettu rikosprosessi ylipäätään voisi tulla kyseeseen. Kyse voi olla täysin
uudesta rikosasiasta tai sitten vanhemmasta asiasta, jossa rikoksesta epäilty on juuri
otettu kiinni. Tutkinnanjohtajan toimittaman selvityksen ja jo tehtyjen tutkintatoimenpiteiden perusteella syyttäjä harkitsee, onko asia käsiteltävä pikaoikeudenkäynnissä
vai ei. Syyttäjä tekee siis valinnan, onko pikaoikeudenkäynti välttämätön vai voidaanko asia käsitellä vastaajan poissaolosta huolimatta myöhempänä ajankohtana. Tämän
jälkeen, ja erityisesti silloin, jos syyttäjä ei ole täysin varma, onko pikaoikeudenkäynti
tarpeellinen vai ei, hänen tulisi olla yhteydessä päivystävään tuomariin, joka voi myös
ottaa kantaa asian soveltumiseen pikaoikeudenkäyntiin.24
Kun edellä mainittu valinta on tehty ja vastaaja päätetään haastaa oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti ja pikaoikeudenkäynti on muutenkin perusteltua järjestää, eli
esimerkiksi vastaajan vangitseminen ei tule kyseeseen, syyttäjä laatii haasteen, jonka tiedoksiantamisesta poliisi huolehtii. Asianomistaja sekä mahdolliset todistajat
kutsutaan pääkäsittelyyn. Syyttäjä pyrkii ajamaan asianomistajan korvausvaatimusta,
mikäli se on mahdollista, mutta yleensä asianomistaja kutsutaan kuitenkin henkilökohtaisesti paikalle pääkäsittelyyn asian selvittämiseksi. Käytännössä syyttäjä vastaa
mahdollisimman pitkälle asianosaisten kutsumisesta pääkäsittelyyn. Poliisi hankkii
tarvittaessa tulkin, joka on yleensä sama tulkki kuin on ollut jo kuulusteluissa. Poliisi
vastaa myös avustajan hankkimisesta rikoksesta epäillylle.
Merkittävimpinä prosessuaalisina eroavaisuuksina tavalliseen menettelyyn verrattuna, ellei lyhyttä käsittelyaikaa lasketa, ovatkin se että poliisi ja syyttäjä huolehtivat
yleensä asianosaisten kutsumisesta oikeudenkäyntiin ja että vastaajalle tulisi hankkia
viran puolesta avustaja kyseessä olevasta rikoksesta ja vaaditusta rangaistuksesta riippumatta.25 Tämän on katsottu olevan välttämätöntä pikamenettelyn luonteesta johtuen,
sillä ilman avustajaa toimivan vastaajan saattaisi olla hyvin vaikeaa valmistella puolustustaan lyhyessä ajassa26.
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Helsingin syyttäjänviraston ohje 10.4.2012, s. 4.
Ongelmia saattaa tuottaa kuitenkin se, ettei vastaajan pyytämä tietty avustaja ole saatavilla lyhyellä varoitusajalla pikaoikeudenkäyntiä varten. On myös esitetty, että julkinen oikeusapu hoitaisi pääsääntöisesti avustamisen pikaoikeudenkäynneissä. ROL 2:1:n mukaan puolustaja voidaan epäillyn pyynnöstä
määrätä, kun epäilty on pidätettynä, tai määrätä viran puolesta, kun epäilty ei kykene puolustamaan
itseään tai siihen on muu erityinen syy. Pikaoikeudenkäyntimenettelyssä vastaaja on usein pidätettynä
tai voidaan ainakin katsoa, että puolustajan määräämiselle on prosessin luonteen vuoksi erityinen syy.
Itse rikokset, joita prosessissa käsitellään, eivät ole yleensä sellaisia, joihin nykyisen lainsäädännön
puitteissa määrättäisiin normaalisti avustajaa tai puolustajaa. Vastaajaa koskevien perustavaa laatua
olevien oikeuksien kuten itsekriminointisuojan toteutumisen kannalta avustajan olemassaoloa voidaan
kuitenkin pitää olennaisena. Oma ongelmansa on tietenkin se, että oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta ei ole tältä osin olemassa erityissääntelyä. Todennäköistä on, että avustajan tai puolustajan palkkio jää useimmissa tapauksissa valtion vahingoksi, mutta mikäli kyse ei ole varattomasta
henkilöstä, tulisi hänellä olla myös mahdollisuus kieltäytyä ns. pakollisesta avustajasta, jotta tämän
palkkio ei tule hänen korvattavakseen.

Niin sanottuina tyyppitapauksina, joita pikaoikeudenkäynneissä on yleisimmin käsitelty, ovat erilaiset varkausrikokset (erityisesti myymälä- ja taskuvarkaudet) sekä
vähäisemmät huumausainerikokset. Tyypillisin pikaoikeudenkäynnin kohde on varkausrikos, jossa vastaaja kiistää anastaneensa asianomistajan hallusta lompakkoa tai
matkapuhelinta, ja asianomistaja sekä mahdollinen todistaja tunnistavat vastaajan
tekijäksi. Myös esimerkiksi pahoinpitelyrikoksia, vahingontekoja, liikennerikoksia,
ulkomaalaisrikkomuksia, väärennyksiä, ryöstöjä ja rekisterimerkintärikoksia on käsitelty pikaoikeudenkäynneissä.27

2.3 Rajanveto syyttäjähaastemenettelyn ja pikaoikeudenkäynnin 		
välillä
Mikäli poliisi on havainnut asian olevan sellainen, että nopeutettu rikosprosessi voisi
tulla kyseeseen, tutkinnanjohtaja on pikimmiten yhteydessä syyttäjään, joka tutkinnanjohtajan esittämien tietojen perusteella päättää, minkälaiseen menettelyyn kyseinen asia on syytä viedä. Tämä harkinta tiivistyy kysymykseen siitä, voidaanko vastaaja haastaa kirjalliseen menettelyyn, ratkaisun uhalla vai onko asiassa järjestettävä
pikaoikeudenkäynti.
Mikäli kyse on rikosasiasta, joka lähtökohtaisesti voidaan käsitellä kirjallisessa
menettelyssä, eikä ole olemassa mitään erityistä syytä, miksi asia vaatisi pääkäsittelyn järjestämistä, on kirjallinen menettely aina ensisijainen vaihtoehto. Kirjallisen
menettelyn kriteerit ovat käytännössä niin selkeät, että on lähtökohtaisesti lähes aina
selvää, soveltuuko asia kirjalliseen menettelyyn vai ei.
Vastaajan haastaminen ratkaisun uhalla on toissijainen vaihtoehto.28 Suuressa
osassa tapauksia vastaaja voidaankin haastaa ratkaisun uhalla käräjäoikeuteen ja
pikaoikeudenkäyntiä on käytetty vain, kun siihen on ollut jokin erityinen tarve. Vain
suhteellisen pieni osa rikosjutuista on ylipäätään järkevää käsitellä pikaoikeudenkäynnissä. Verrattaessa tilastotietoja syyttäjähaasteiden ja pikaoikeudenkäyntien välillä on
havaittavissa, että syyttäjähaasteiden vuosittainen määrä on ollut vähintään viisinkertainen verrattuna pikaoikeudenkäynteihin, joita on järjestetty tähän mennessä
vuositasolla parhaimmillaankin vain 32 kappaletta. Tämä johtuu oman kokemukseni
mukaan erityisesti siitä, ettei pikaoikeudenkäyntiin soveltuvia tapauksia ole loppujen lopuksi niin suurta määrää, eikä poliisi tunnista riittävän ajoissa tapauksia, joissa
menettelyä voitaisiin perustellusti käyttää.
Syyttäjä joutuu arvioimaan, onko asia luonteeltaan sellainen, että se voidaan, tai
pikemminkin täytyy käsitellä pikaoikeudenkäyntimenettelyssä, vai olisiko jokin muu
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Mikäli rikos on vakava, rikoksesta epäilty voidaan pakkokeinolain edellytysten täyttyessä vangita.
Pikaoikeudenkäyntimenettelyn tarkoituksena ei ole ollut vähentää vangitsemisten määrää eli korvata
vangitsemista nopeutetulla rikosprosessilla.
Näin on todettu myös Helsingin syyttäjänviraston ohjeessa 10.4.2012 s. 1–2.
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menettely tarkoituksenmukaisempi. Kuten edellä todettiin, pikaoikeudenkäynti vaatii
erityisesti poliisilta ja syyttäjältä, mutta myös muilta tahoilta hyvinkin pikaisia toimenpiteitä ja päätöksiä yleensä pidätysajan puitteissa. Syyttäjä joutuu puntaroimaan
asiaa toisaalta yleisen tarkoituksenmukaisuuden, rikosvastuun toteuttamisen varmistamisen sekä vastaajan oikeusturvan kannalta.
Vastaajan henkilökohtaisella läsnäololla rikosasian selvittämisessä on usein korostettu merkitys. Asian luotettava selvittäminen edellyttää usein, että todistajat voivat
tunnistaa vastaajan ja että vastaajaa voidaan henkilökohtaisesti kuulla todistajien kertomusten johdosta. Rikosasian käsitteleminen edellyttää yleensä sitä, että syyttäjän ja
vastaajan puolesta vastataan puolin ja toisin esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin ja
siten luodaan pohja asian ratkaisemiselle.29 Esimerkiksi pahoinpitelyrikoksen kohdalla on selvää, että vastaajan henkilökohtainen kuuleminen on lähes aina tarpeen asian
selvittämiseksi. Vain hyvin harvoin asia on niin selvä ja riidaton, että pahoinpitely
tapauksessa vastaaja voidaan haastaa ratkaisun uhalla.
Kuitenkin esimerkiksi silloin, kun vastaaja on esitutkinnassa tunnustanut tehneensä
syytteessä tarkoitetun teon, asia voidaan usein luotettavasti selvittää ilman vastaajan
henkilökohtaista läsnäoloa. Silloin, kun käsiteltävänä olevasta rikoksesta on vakiintunut normaalirangaistus ja kun asiassa ratkaistavat muutkin kysymykset ovat sellaisia,
että vastaajan läsnäolo ja kannanotot eivät juurikaan vaikuta siihen, miten tuomio
istuin voi asian ratkaista, asia voidaan tutkia ja ratkaista vaikka vastaajaa ei oikeudenkäynnin aikana oltaisikaan kuultu.30
Mikäli asiassa esitettävä näyttö on riittävän selvä, eikä asiassa ole muutakaan erityistä syytä, miksi vastaajan tulisi olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä,
voidaan vastaaja haastaa ratkaisun uhalla, vaikka hän ei olisi tekoa esitutkinnassa tunnustanutkaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa anastusrikokseen syyllistynyt henkilö on
kuvattu itse teosta valvontakameralla, eikä vastaaja kykene kiistämisensä perusteeksi
esittämään mitään varteenotettavaa selitystä, on katsottu, että vastaaja voidaan haastaa
ratkaisun uhalla. Samoin on katsottu olevan tilanne siinä tapauksessa, jos vastaaja on
otettu kiinni ja hänen hallustaan on löydetty asianomistajalta anastettua omaisuutta
ja asianomistaja sekä ulkopuolinen todistaja ovat nähneet anastusteon. Tällöin, vaikka vastaaja kiistäisikin teon, tulisi hänet voida haastaa ratkaisun uhalla myöhemmin
toimitettavaan pääkäsittelyyn. Asianomistajan, todistajan ja kirjallisten todisteiden
perusteella asia voidaan luotettavalla tavalla käsitellä, vaikka vastaaja ei pääkäsittelyyn saapuisikaan.
Tilanne on vaikeampi, mikäli edellä kerrotussa tilanteessa ei olisi olemassa ulkopuolista todistajaa. Jos syyttäjän näyttö perustuu esimerkiksi ainoastaan asianomistajan kertomukseen tai vastaajan hallusta on löydetty esimerkiksi vain osa anastetusta
omaisuudesta, tulisi vastaajan haastamiseen ratkaisun uhalla suhtautua pidättyvästi.
Sama on tilanne esimerkiksi huumausainerikoksen kohdalla, kun henkilön epäillään
29
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HE 82/1995 vp s. 114–115.
Ibid s. 114.

myyneen huumausainetta, mutta hän kiistää rikoksen ja näyttönä rikoksesta on vain
huumausainetta ostaneen henkilön kertomus. Erilaisia tilanteita ja näyttökysymyksiä
on loputon määrä, joten jokainen tilanne on arvioitava kokonaisuutena ja suhteessa
aiempaan oikeuskäytäntöön.
Lisäksi on tietenkin otettava huomioon käsiteltävä rikos ja siitä vaadittava rangaistus. Mikäli syyttäjä vaatii rangaistukseksi vankeutta, tulisi asian käsittelyyn vastaajan
poissaolosta huolimatta suhtautua varovaisemmin kuin jos rangaistus tulisi olemaan
sakkorangaistus. Tuomioistuimen tuleekin jokaisessa rikosasiassa erikseen harkita,
milloin vastaaja voidaan haastaa tuomioistuimeen ratkaisun uhalla. Tuomioistuimen
virheellinen arviointi siitä, että asia olisi riittävästi selvitettävissä, vaikka vastaaja
on pois, johtaa käsittelyn turhaan lykkäämiseen. Tuomioistuimen on lisäksi otettava
huomioon erilaisia erityistilanteita kuten esimerkiksi se, onko vastaaja ensikertalainen nuori rikoksentekijä. Tällöin on tarkoin harkittava, onko vastaajan kannalta hyvä
vaihtoehto tuomita hänet rangaistukseen poissaolostaan huolimatta.
Mikäli syyttäjä valitsee vastaajan haastamisen ratkaisun uhalla, mutta myöhemmin käräjäoikeus katsookin, että vastaajan tulisi syystä tai toisesta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä, joudutaan vastaaja haastamaan käräjäoikeuden toimesta
uudelleen. Syyttäjän kannalta varmempaa onkin rajanvetotilanteessa haastaa vastaaja
henkilökohtaisesti pikaoikeudenkäyntiin, vaikka se tarkoittaisikin lisätyötä ja lisäkustannuksia valtiolle.
Eräs mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, tulisiko syyttäjän ottaa huomioon vastaajan ja asianomistajan toivomukset prosessin kulusta. Vastaajalla on tietenkin oikeus
osallistua henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin, mutta hänellä ei ole oikeutta vaatia
itselleen pikaoikeudenkäyntiä. Vastaaja voidaan haastaa ratkaisun uhalla edellä mainitulla tavalla ilman, että hän voi itse asialle sinänsä mitään. Vastaajan kannalta voi kuitenkin joissain tilanteissa olla houkuttelevaa saada asia käsitellyksi mahdollisimman
pian ja näin välttää esimerkiksi vaara joutua vangituksi asian johdosta.31 Käytännössä
tätä ongelmaa ei ole havaittu, mikä johtuu varmasti siitä, ettei pikaoikeudenkäyntimenettelyä tunneta, eikä toiveita vaihtoehtoisista menettelytavoista ymmärretä esittää.

2.4 Poliisi ja syyttäjä nopeutetun rikosprosessin moottoreina
Suomen rikosprosessijärjestelmässä poliisi toimii vahvasti koko menettelyn moottorina ja katalysaattorina. On poliisin tehtävä havaita heti kun rikosilmoitus tulee vireille,
että kyseinen tapaus voisi soveltua nopeutettuun rikosprosessiin. Mikäli poliisi ei tätä
havaitse tai havainto tehdään siinä vaiheessa, kun epäilty on jo kuultu ja päästetty
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Rikosasian vastaaja saattaa olla hyvinkin kiinnostunut mahdollisuudesta käsitellä asia pikaoikeudenkäynnissä, mikäli tämä parantaa hänen mahdollisuuksiaan välttää esimerkiksi tutkintavankeus tai säilöön ottaminen ulkomaalaislain säännösten perusteella. Asianomistajalle pikaoikeudenkäynti on tietenkin oiva mahdollisuus saada todella nopeasti ratkaisu omalle korvausvaatimukselleen.
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vapaaksi, on liian myöhäistä. Haasteena ovatkin erilaiset vaihtelevat käytännöt, ohjeet
ja resurssit sen suhteen, miten nopeutettuun menettelyyn soveltuvia asioita seulotaan
isosta massasta rikosilmoituksia. Yksittäisen tutkinnanjohtajan kannalta saattaa olla
helpompaa tutkituttaa asia normaaliin tapaan ja sen jälkeen siirtää asia syyttäjälle
kuin käydä syyttäjän kanssa neuvotteluja menettelytavasta, ohjeistaa tutkija nopeasta
menettelystä ja tarjota tälle sellaiset resurssit, että tutkinta lyhyessä ajassa on mahdollista. Poliisi joutuu lisäksi huolehtimaan itse konkreettisesta haastamisesta sekä
pikaoikeudenkäynnin kohdalla erilaisista käytännön järjestelyistä kuten avustajan
hankkimisesta vastaajalle ja tulkkipalveluiden järjestämisestä.
Nopeutetussa menettelyssä esitutkinta suoritetaan mahdollisimman nopeasti ja
yleensä jonkinmoisella kiireellä. Yhden tai kahden päivän aikana rikostutkijan on saatava tutkinta sellaiseen päätökseen, että syyttäjä kykenee tekemään syyteharkinnan ja
esitutkintamateriaali laatunsa ja laajuutensa puolesta mahdollistaa oikeudenkäynnin
läpiviemisen yhdellä kertaa. Nopeutettu menettely menettää tarkoituksensa, jos pääkäsittelyssä huomataan tarve lisätutkinnalle tai esimerkiksi, että yhden asianomistajan
vaatimuksia ei ole selvitetty. Nopeutettuun menettelyyn liittyy lähtökohtaisesti riski
siitä, että jotain jää tutkimatta tai tutkimusta ei voida suorittaa niin perusteellisesti
kuin jos aikaa olisi enemmän. Pääkäsittelyn jälkeen saattaa esimerkiksi ilmetä, että
samasta jo käsitellystä rikoksesta on aiheutunut vahinkoa myös toiselle henkilölle,
jolla myös olisi ollut asianomistajan asema prosessissa.
Eräänä konkreettisena ongelmana on havaittu vastaajan henkilöllisyyden varmistaminen riittävällä varmuudella lyhyen ajan sisällä. Mikäli vastaaja on antanut poliisille
väärän nimen tai toisen olemassa olevan henkilön tiedot, ja tuomio annetaan väärillä
tiedoilla, vie prosessi virheen korjaamiseksi moninkertaisesti resursseja kuin jos asiaa
ei olisi ollenkaan käsitelty nopeutetussa menettelyssä.32
Edellä kerrotuin tavoin syyttäjä joutuu tekemään hyvinkin nopeasti päätöksen siitä,
olisiko asia käsiteltävä pikaoikeudenkäynnissä vai voitaisiinko vastaaja haastaa ratkaisun uhalla. Muodostunut käytäntö on johtanut siihen, että syyttäjä tekee tämän ratkaisunsa yleensä itse ja vasta jälkeenpäin käräjäoikeus pääsee ottamaan kantaa valinnan onnistumiseen. Käytäntö on ongelmallinen, sillä on käräjäoikeuden harkinnassa
päättää, tuleeko vastaajaa kuulla asiassa henkilökohtaisesti vai onko asia sellainen,
että se voidaan ratkaista vastaajan poissaolosta huolimatta. Rajanvetotilanteissa syyttäjälle varmempi ratkaisu on haastaa vastaaja henkilökohtaisesti pikaoikeudenkäyntiin. Parhaimpana ratkaisuna voidaan kuitenkin pitää sitä, että epäselvissä tilanteissa
syyttäjä on yhteydessä käräjäoikeuteen ja neuvottelee päivystävän käräjätuomarin
kanssa vastaajan haastamisesta. Vaikka asia ei olekaan vielä tullut vireille käräjä
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Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa 3.9.2014 (nro 39712) oli kyse tällaisesta tilanteesta.
Henkilö oli jäätyään kiinni varkausrikoksesta antanut viranomaisille toisen tuntemansa henkilön henkilötiedot. Vastaaja haastettiin ratkaisun uhalla käräjäoikeuden istuntoon, eikä hän tullut paikalle. Näin
väärä henkilö tuomittiin rangaistukseen teosta, jota hän ei ollut tehnyt. Vasta noin vuosi myöhemmin
vastaajan oikea henkilöllisyys selvisi sattumalta poliisille ja tuomio oli purettava.

oikeudessa, ROL 5 luvun 1 §:n mukaisesti tuomioistuimen tulisi olla aktiivisesti mukana kontrolloimassa, missä laajuudessa ja millä tavoin syyttäjä saa nostaa syytteen
antamalla haasteen itse.
Kun syyttäjä on päättänyt, mihin menettelyyn vastaaja haastetaan, on hänen tehtävä syyteharkinta mahdollisimman nopeasti. On selvää, että esimerkiksi mitään syvällisempää analyysiä oikeuskirjallisuuteen tai oikeuskäytäntöön ei lyhyessä ajassa ole
mahdollista tehdä, vaan haastehakemus on saatava nopeasti valmiiksi, jotta vastaajalle
jäisi vielä jonkinlainen mahdollisuus valmistella puolustustaan. Tästä johtuen harvinaisempien rikosnimikkeiden kohdalla nopeutettu rikosprosessi ei voi tulla ainakaan
kovin usein kyseeseen, sillä syyttäjän haastehakemuksen tason on oltava sama, oli
sitten kyse pikaoikeudenkäynnistä tai ei.
Myös itse haastamiseen liittyy erilaisia ongelmia, joita ei ole vielä ainakaan lainsäädännön tasolla riittävällä tavalla ratkaistu. Käytäntö on muodostunut sellaiseksi,
että syyttäjä ja poliisi haastavat vastaajan pikaoikeudenkäyntiin ja kutsuvat myös
asianomistajan ja mahdolliset todistajat pääkäsittelyyn. Laki ei kuitenkaan ainakaan
nimenomaisesti mahdollista sitä, että syyttäjä kutsuisi sakon uhalla asianomistajan ja
todistajia pääkäsittelyyn. Käräjäoikeuden tulisikin olla aktiivinen toimija nopeutetussa prosessissa ja haastaa aina asianomistaja ja tarvittavat todistajat pääkäsittelyyn.33
Näin vältytään siltä vaaralta, että asianomistaja tai todistaja, joita syyttäjän on tarkoitus kuulla pääkäsittelyssä, jättävät tulematta, ja nopeutettu menettely ei toteudukaan.

2.5 Tuomioistuin nopeutetussa prosessissa
Tuomioistuimen kannalta pikaoikeudenkäynti tarkoittaa tietenkin lyhyttä valmistautumisaikaa ja riittävän valmiuden ylläpitämistä nopeisiin toimenpiteisiin esimerkiksi
todistajien haastamisen suhteen. Voidaan varmasti perustellusti sanoa, että tuomioistuimen rooli koko prosessiketjun valvojana korostuu nopeutetussa menettelyssä.
Erityisesti haastamiseen, tulkkaukseen, kääntämiseen ja vastaajan puolustautumiseen
liittyvät kysymykset on huomioitava tarkemmin kuin yleensä. Mikäli näyttää siltä,
että nopeutettu menettely vaarantaa vastaajan oikeusturvan, tuomioistuimella on oltava valmiudet puuttua tilanteeseen.
Lainsäädäntö lähtee siitä, että tuomioistuin määrittelee muissa kuin kirjalliseen
menettelyyn menevissä tapauksissa, saako syyttäjä itse (omatoimisesti) antaa haasteen. Hallituksen esityksessä (HE 82/1995 vp s. 114) on lähdetty siitä, että syyttäjän
on erikseen sovittava tuomioistuimen kanssa siitä, milloin hän saa antaa haasteen itse.
Yleiseksi käytännöksi on kuitenkin muodostunut se, että syyttäjät ovat hyvin pitkälle
itsenäisesti määritelleet, missä tapauksissa esimerkiksi pikaoikeudenkäyntiä käytetään ja milloin vastaaja voidaan haastaa ratkaisun uhalla. Tällöin käräjäoikeus voi
33

Helsingin syyttäjänviraston ohjeessa 10.4.2012 (s. 4) esitetään yksiselitteisesti, että esimerkiksi todistajan haastaa aina käräjäoikeus, mutta tiedoksiannosta voi huolehtia poliisi.
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vasta jälkikäteen, kun syyte on jo nostettu, ottaa kantaa menettelyn lainmukaisuuteen.
Varmastikin käytännön työn järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, ettei
käräjäoikeus joudu tutustumaan jokaiseen asiaan ennalta, vaan on ammattitaitoisen
syyttäjän vastuulla valita sopiva menettelytapa.34 Kuten jo edellä todettiin, erityisesti rajanvetotilanteissa syyttäjän olisi kuitenkin syytä olla yhteydessä käräjäoikeuteen
ennen haasteen laatimista.
On tietenkin mahdollista, että tuomioistuin katsoo, ettei asiaa voida käsitellä vastaajan poissaolosta huolimatta tai pikaoikeudenkäyntinä, ja määrää asiasta toisin.
Esimerkiksi tilanteessa, jossa syyttäjä on katsonut pikaoikeudenkäynnin mahdolliseksi ja haastanut vastaajan henkilökohtaisesti seuraavien päivien aikana pidettävään oikeudenkäyntiin, tuomioistuin voi päätyä toisenlaiseen ratkaisuun ja määrätä
oikeudenkäynnin pidettäväksi myöhemmin. Asia voi olla tuomioistuimen mielestä
niin monimutkainen, että vastaajan oikeusturva vaatii riittävästi aikaa puolustuksen
valmisteluun, tai asianomistaja voi tarvita aikaa omien vaatimustensa muodostamiseksi. Juuri tällaisista syistä nopeutettu rikosprosessi edellyttää käytäntöjen sopimista
ja muutenkin tiivistä yhteistyötä esitutkintaviranomaisen, syyttäjän ja tuomioistuimen
välillä.

2.6 Asianomistajan asema nopeutetussa rikosprosessissa
Nopeutettu rikosprosessi asettaa asianomistajat lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan, sillä vastaajan tausta vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ja tehokkaasti asian
omistaja pääsee esittämään omat vaatimuksensa rikosoikeudenkäynnissä. Asianomistajan kannalta on yleensä sattumanvaraista, onko rikoksesta epäilty ulkomaalainen vai
ei, onko rikosasian tutkinnanjohtaja aktiivinen nopeutetun rikosprosessin suhteen ja
minkä menettelyn syyttäjä valitsee. Osa asianomistajista pääsee pikaoikeudenkäyntimenettelyyn ja osa ei. Asianomistaja ei saa valita menettelyä, eikä ainakaan nykyisen
käytännön mukaan asianomistajaa tällaisesta vaihtoehdosta edes informoida.
Asianomistajaa kuullaan esitutkintaa suorittavan poliisimiehen toimesta, mutta
tällä harvoin on tietoa siitä, mihin ratkaisuun syyttäjä ja tutkinnanjohtaja menettelytavan valinnan osalta päätyvät. Nopeasti järjestettävä oikeudenkäynti saattaakin tulla asianomistajalle täysin yllätyksenä. Toisaalta asianomistajan kannalta nopeutettu
menettely on yleensä aina positiivinen ja lisäarvoa tuottava asia, sillä ilman nopeutettua menettelyä olisi todennäköistä, ettei vastaaja ikinä joutuisi vastaamaan rikos
oikeudenkäynnissä asianomistajalle aiheuttamastaan vahingosta.

34

54

Helsingin syyttäjänviraston ohjeessa 10.4.2012 (s. 4) ohjeistetaan syyttäjää olemaan yhteydessä päivystävään tuomariin, mikäli syyttäjä katsoo asian soveltuvan pikaoikeudenkäyntiin. Myös oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on kiinnitetty asiaan huomiota toteamalla lisäksi, että käytännön järjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei vastaajan oikeusturva vaarannu, vaan hänelle järjestetään tarvittaessa
muun muassa oikeusapu, tulkkaus ja muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeusturvatakeet.

Kuten vastaajankin myös vain vähän aikaa sitten rikoksen kohteeksi joutuneen
asianomistajan valmistautumisaika prosessiin on lyhyt. Rikoksen aiheuttama akuutti kriisitilanne tai jopa akuutti kipu voivat estää tai ainakin haitata asianomistajan
mahdollisuuksia osallistua prosessiin täysimääräisesti. Asianomistajalla saattaa olla
suuriakin vaikeuksia saada hyvin lyhyessä ajassa muodostettua omia vaatimuksiaan
asiassa ainakaan kovin tarkasti. Kaikki syntyneet vahingot eivät myöskään välttämättä
ole vielä edes tiedossa. Erilaiset lääkärikulut ja tarvittavien hoitojen laajuus saattavat
olla paljon suuremmat kuin mitä asianomistaja muutama päivä tapahtuneen jälkeen
osaa arvioida. Korvausvaatimuksen tarkentaminen lyhyessä ajassa saattaa olla ilman
avustajaa toimivalle asianomistajalle mahdoton tehtävä.35
Yhtenä mahdollisuutena on esitetty, että syyttäjä ajaisi asianomistajan yksityisoikeudellisia vaatimuksia viran puolesta myös sellaisissa tapauksissa (esim. pahoinpitelyrikoksissa), joissa syyttäjät eivät normaalisti aja asianomistajan puolesta
korvausvaatimuksia. Syyttäjät voisivat käyttää tässä apunaan muun muassa henkilövahinkoasiainneuvottelukunnan suosituksia. Näin meneteltäessä yksittäisen asian
omistajan omaan tilanteeseen liittyvät erityiskysymykset saattaisivat jäädä vähemmälle huomiolle ja vaatimus olisi eräänlainen kompromissi siitä, mitä vastaavissa
tapauksissa yleensä on vaadittu.36
Toisaalta on selvää, että nopeutetussa menettelyssä on selviä etuja suhteessa siihen,
että asianomistaja kutsuttaisiin esimerkiksi vasta noin vuoden kuluttua rikoksentekohetkestä pääkäsittelyyn, mikä on Suomessa tällä hetkellä aivan normaalia. Asian
omistaja ja todistajat muistavat tapahtumat hyvin ja asianomistajan vammat tai muut
vahingot saattavat olla silmin nähden havaittavissa. Asianomistajan kannalta kokemus
rikosvastuun nopeasta ja tehokkaasta toteutumisesta ja asian saamisesta päätökseen
voivat olla jopa tärkeämpiä kuin korvausvaatimuksen esittäminen sinänsä.

3. Lopuksi
Tuntuu jokseenkin selvältä, että pikaoikeudenkäyntimenettely on tullut jäädäkseen.
Vaikka pikaoikeudenkäyntejä ei ole vielä vuositasolla järjestetty kovinkaan suuria
määriä, viranomaisten tahtotila on laajentaa menettelyn käyttöä entisestään tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa nopeutetun rikosprosessin käytön laajentaminen on kiinni lähinnä viranomaisten resursseista sekä siitä, miten suurella panostuksella poliisi
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Joissakin tapauksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista, ellei jopa välttämätöntä, erottaa vahingonkorvausta koskeva asia omaksi oikeudenkäynnikseen. Asianomistajan on tällöin oltava itse aktiivinen,
mutta toisaalta hänellä on enemmän aikaa omien vaatimustensa muodostamiseen. Vastaajan myöhempi
haastaminen koskien siviilikannetta voi olla vaikeaa, mutta on yleensä toteutettavissa helpommin kuin
rikosasiaa koskeva haastaminen.
Tuomioistuin on sidottu asianomistajan vaatimukseen. Tuomioistuin voi kuitenkin syyttäjän tai asian
omistajan esittämän arvion pohjalta harkita kohtuullisen korvauksen määrän kyseisessä tapauksessa,
vaikka asianomistaja ei kykene tarkkaa määrää ilmoittamaankaan (oikeudenkäymiskaari 17 luku 6 §).
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ryhtyy seulomaan tapauksia nopeutettuun rikosprosessiin. Menettelyyn liittyy paljon
erilaisia ratkaistavia kysymyksiä, ja kuten myös esimerkiksi tunnustamisoikeudenkäyntimenettelyn kohdalla, menee vielä useita vuosia ennen kuin menettely on niin
vakiintunut ja selkeä osa suomalaista rikosprosessijärjestelmää, että sen käytöstä tulee
jokapäiväistä leipää prosessin eri toimijoille. Tässä kirjoituksessa on käsitelty vain
pientä osaa niistä ongelmista, joita nopeutettuun rikosprosessiin liittyy.
Suomalaisessa rikosprosessissa poliisilla on keskeinen rooli sen suhteen, mitä
asioita käsitellään missäkin menettelyssä ja minkälaiseen rikosprosessin asianosaiset
joutuvat. Syyttäjillä tulisikin olla, kuten nykyään jo yhä enenemässä määrin onkin,
merkittävä rooli tarkoituksenmukaisimman prosessin valinnassa. Tulevaisuudessa tulisi myös entisestään kehittää yhteistyötä käräjäoikeuden ja syyttäjien välillä
erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa on epäselvää, voidaanko vastaajaa haastaa
ratkaisun uhalla käräjäoikeuteen vai onko asiassa järjestettävä pikaoikeudenkäynti.
Käräjäoikeuden ”prosessinvalvonnan” tulisikin alkaa jo menettelyn alusta, eikä vasta
pääkäsittelystä. Pikaoikeudenkäyntimenettely vaatii viranomaisilta resurssipanostuksia ja uudenlaista ajattelua, mutta mahdollisuudet merkittäviin resurssisäästöihin ovat
olemassa samalla, kun rikosvastuu toteutuu entistä tehokkaammin.
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Minna Immonen

Veronkorotus ja rikosvastuun toteuttaminen
Erityisesti tarkastellen kansallisen lis pendens -tulkinnan
ja EIT:n vallitsevan tulkinnan välistä jännitettä ja
sen vaikutuksia käytäntöön
1. Johdanto
1.1 Tutkimuksen tarkastelun lähtökohdat
Ennakkoratkaisuissaan KKO 2010:45, KKO 2010:46 ja KKO 2010:82 korkein oikeus
(KKO) vahvisti, että veronkorotuksen määräämistä koskeva asia voi olla rikosasiaan
rinnastettava asia1, jolloin sovellettavaksi tulevat perustuslaissa (PL) säädetyt oikeusturvavaatimukset.2 Näihin oikeusturvavaatimuksiin sisältyy myös muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklasta sisältönsä saava
ne bis in idem -periaate, toisin sanoen ketään ei saa tutkia ja rangaista toiseen kertaan
rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi.

1

2

KKO 2010:45 ja KKO 2010:46. Ensimmäinen veronkorotusta koskeva asia, jonka EIT ratkaisi suuressa jaostossa, oli Jussila v. Suomi 23.11.2006. Siinä EIT katsoi, että seuraamuksen vähäinen luonne ei
voinut olla ratkaisevaa artiklan rikoshaaran soveltamisen kannalta. Artiklan soveltamista ei myöskään
estänyt veronkorotusmenettelyn luonne sellaisenaan. EIT totesi, että Suomen oikeuden mukaan veronkorotus ei ollut rikosluonteinen seuraamus, vaan veronkorotus kuului yhtenä osana fiskaaliseen järjestelmään. Veronkorotuksesta oli myös määrätty nojautumalla lain yleisiin säännöksiin, joita sovellettiin
kaikkiin veronmaksajiin. EIT totesi edelleen, että veronkorotus ei ollut korvausta vahingosta, vaan sillä
oli rangaistus- tai ehkäisytarkoitus. EIT katsoi jo tällä perusteella, että veronkorotuksen aiheuttava teko
oli luonteeltaan EIS 6 artiklassa tarkoitettu rikos. Ratkaisussa EIT päätyi soveltamaan niin kutsuttuja
Engel-kriteerejä (Engel ym. v. Alankomaat 8.6.1976). Merkityksellisiä olivat teon oikeudellinen luonnehdinta kansallisessa lainsäädännössä sekä teon todellinen luonne ja määrättävissä olevan seuraamuksen ankaruus. Toinen ja kolmas kriteeri ovat vaihtoehtoisia, mutta eivät välttämättä kumulatiivisia.
Myös kriteerien yhteisvaikutus tuli ottaa huomioon, mikäli jonkin kriteerin nojalla ei päästä selkeään
lopputulokseen. Ratkaisun Jussila v. Suomi jälkeen korkeimmat oikeudet ovat ihmisoikeussopimuksen
6 artiklaa tulkitessaan katsoneet, että veronkorotusta koskeva asia on valtionsisäisessä tuomioistuimessa tapahtuvassa käsittelyssä rikosasian luonteinen. Ratkaisujen perusteella on ollut selvää, että myös
Suomen tuloverotusta koskevia veronkorotusasioita on pidettävä EIS:ssa tarkoitettuina rikosasioina.
PL 21 §:ssä taataan jokaiselle oikeudenmukainen oikeudenkäynti. PL 22 §:n mukaan julkisen vallan
on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen
yhtenä tarkoituksena oli lisätä perusoikeuksien suoraa soveltuvuutta tuomioistuimissa ja muissa viran
omaisissa (HE 309/1993 vp s. 32). Uudistuksen yhteydessä PL:iin lisättiin kaikkiin julkisen vallan
käyttäjiin kohdistuva velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Hallituksen esityksen mukaan perusoikeuksilla on suuri tulkinnallinen merkitys sovellettaessa muuta lainsäädäntöä (s. 29) ja tuomioistuimilla sekä muilla viranomaisilla on velvollisuus tulkita lakeja perustuslainmukaisesti ja ihmisoikeusmyönteisesti (s. 31).

57

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tulkinta periaatteeseen sisältyvästä
asian lopullisuusvaatimuksesta ja toisaalta vireilläolo- eli lis pendens -vaikutuksesta
on ollut oikeuskäytännössä epäselvä. Kansallisesti tunnustettu lis pendens -vaikutus
on tarkoittanut perinteisesti saman prosessilajin sisällä vallitsevaa suojaa, ettei samaa asiaa saateta oikeudenkäynnin vireilläollessa toisen oikeudenkäynnin kohteeksi. KKO:n kanta veronkorotus- ja veropetosprosessin estävästä vaikutuksesta ei ole
ollut kestävällä pohjalla ja ratkaisut saattoivat johtaa ne bis in idem -kiellon vastaiseen kahdenkertaiseen rangaistukseen.3 Tämän epäselvyyden ja jännitteiden purkamiseksi Suomen oikeuskäytännössä valtiovarainministeriö asetti 1.4.2011 työryhmän
valmistelemaan tarvittavia säännösmuutoksia veronkorotuksen ja rikosoikeudellisen
seuraamuksen yhteensovittamiseksi. Työryhmä laati muutosehdotuksensa hallituksen
esityksen muotoon ja se julkaistiin 22.6.2011, josta perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa 26.4.2012. Hallituksen esitys (HE 191/2012 vp) annettiin 20.12.2012, mistä
lakivaliokunta antoi lausuntonsa 12.6.2013. Uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (781/2013) astui voimaan 1.12.2013.
Laki pohjautuu ajatukselle, jonka mukaan sama asia käsitellään ja siitä annetaan
seuraamus vain yhdessä menettelyssä, jolloin lis pendens -vaikutuksen aiheuttamat
ongelmat poistuvat. Uuden lain mukaan jos verovelvolliselle määrätään veronkorotus, syytettä ei voida enää nostaa. Veronkorotusta koskevaa päätöstä voidaan lykätä
syyteharkinnan vuoksi ja jos syytettä ei nosteta, veronkorotus voidaan määrätä myöhemmin erillisellä päätöksellä. Verohallinto saa uuden lain mukaan jättää veronkorotuksen tekemättä kaikissa niissä tapauksissa, joissa verotuspäätöstä ei ole tehty ennen
lain voimaantuloa. Ennen lain voimaantuloa määrättyihin asioihin sovelletaan kui
tenkin aikaisempaa lakia ja oikeuskäytäntöä, jolloin verottajalla ei ole ollut tällaista harkintamahdollisuutta. Voimaantulosäännös aiheutti sen, että jännitteitä syntyy
edelleen asian lopullisuusvaatimuksen ja lis pendens -vaikutuksen osalta ennen lain
voimaantuloa voimassaolevan lainsäädännön, EIT:n, Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUT:n) sekä KKO:n ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) oikeuskäytännön
välillä.

1.2 Tutkimuksen tarkoitus, tutkimuskysymykset ja metodi
Artikkelissa on tarkoitus analysoida kansallista lis pendens -vaikutuksen tulkinnan
kehittymistä ja EIT:n tulkinnan välistä jännitettä ja sen vaikutuksia käytäntöön.
3
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Oikeuskäytännössä katsottiin aiemmin, että kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa koski
vain tilannetta, jossa ensimmäinen ratkaisu oli lopullinen ennen jälkimmäisen menettelyn alkamista.
Lopulliseen ratkaisuun ei voitu tässä suhteessa rinnastaa vireillä olevaa tai muuten lopullista ratkaisua
vailla olevaa asiaa (KKO 2010:45, KKO 2010:46 ja KKO 2010:82). Korkein oikeus muutti aiempaa
tulkintalinjaansa antamallaan ennakkoratkaisulla 2013:59, jossa se katsoi, ettei ne bis in idem -säännöstä johtuvaa estevaikutusta ollut perusteltua kytkeä vasta siihen menettelyn vaiheeseen, jossa seuraamusratkaisu tulee lopulliseksi.

Tavoitteena on antaa lainkäyttäjälle välineet niiden asioiden ratkaisemiseksi, joissa
veronkorotusta koskeva menettely on jo aloitettu ennen erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain voimaantuloa.
Tutkimuskysymyksiä ovat, katsotaanko ennen erillisellä päätöksellä määrättävästä
veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain voimaantuloa tehdyissä veropetoksissa ja
veronkorotusta koskevissa tapauksissa ne bis in idem -kielto esteeksi vain peräkkäisille menettelyille eli vasta silloin, kun veronkorotuksen tultua lopulliseksi nostetaan
saman menettelyn perusteella syyte verorikoksesta, vai estääkö syytteen tutkimisen
jo samaa asiaa koskevan veronkorotusasian samanaikainen vireilläolo. Määräytyykö estevaikutus jo veronkorotusta koskevan menettelyn vireille tulon, veronkorotusta
koskevan ratkaisun antamisen vai veronkorotusta koskevan ratkaisun lopulliseksi
tulemisen perusteella4. KKO:n tulkinta poikkeaa EIT:n vallitsevasta tulkinnasta. Mitä
vaikutuksia tai ongelmia se aiheuttaa?
Ensinnä tarkastellaan kansallista asian lopullisuuden määrittävää oikeusvoima eli
res judicata – ja asian vireilläolo eli lis pendens -käsitteiden tulkintaa. Toiseksi tarkasteltavaksi tulee lis pendens -vaikutuksen jännitteitä aiheuttaneen ne bis in idem
-periaatteen ilmeneminen, tulkinta ja soveltaminen. Kolmanneksi käsitellään EIT:n ja
EUT:n välistä tulkintaeroa käsitteestä ratkaisun lopullisuus ja asian vireilläolovaikutuksesta ja näiden ratkaisujen soveltamista ja vaikutusta Suomen oikeuskäytäntöön.
Lopuksi tarkastellaan näiden eri tulkintojen välistä suhdetta ja vaikutuksia Suomen
oikeuskäytännössä ennen ja jälkeen uuden lain voimaantulon, uuden lain sisältöä sekä
mitä vaikutuksia uudella tulkinnalla asian vireilläolovaikutuksesta tulee olemaan.
Vaikka tutkimuksen aihetta on lähestyttävä laaja-alaisesta tarkastelukulmasta,
tutkimuksessa käytetty metodi on lainopillinen5 ja perusoikeuslähtöisyys6 on tutkimuksessa tarkasteltavien eri oikeudenalojen ja oikeusjärjestysten yhteisenä tekijänä.
Tämä mahdollistaa voimakkaasti laillisuusperiaatteelle nojautuvan rikosoikeudellisen
ongelman kartoittamisen ja tuo esiin, että ihmisoikeusnormilla on etusija kansalliseen
oikeuteen nähden, joten ne bis in idem -periaate on suoraan sovellettavaa oikeutta

4

5

6

KKO:2013:59 kohta 4. Korkein oikeus pohti ratkaisussaan oliko lainkäytössä viime vuosina noudatettua tulkintalinjaa muutettava erityisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan sanotusta kiellosta esittämien tulkintakannanottojen johdosta.
Aarnio 1997 s. 36–37. Edellistä voi myös nimittää lainopin praktiseksi tai käytännölliseksi, jälkimmäistä teoreettiseksi ulottuvuudeksi tai teoreettiseksi lainopiksi. Kummallakin on oma metodinsa
kuitenkin niin, että ne ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Teoreettinen lainoppi erittelee käsitteistöä,
jäsentää käsitteitä uudelleen, muodostaa sellaista teoriaa, jonka avulla päästään kiinni oikeussäännösten tulkintaan ilman häiritsevää teoreettista painolastia – systematisoi oikeussäännöksiä (s. 40–43).
Käytännöllinen lainoppi taas selvittää oikeusjärjestyksen sisältöä (s. 44). Ks. lisää aiheesta: Siltala
2003, Oikeudellinen tulkintateoria sekä Siltala 2004, Oikeustieteen tieteenteoria.
Siltala 2003 s. 571 ja 861 myös Siltala 2004 s. 592–599. Ks. myös Husa 2004 s. 86–88 ja Scheinin
1991 s. 198–209 ja 337–342. Uudesta ihmisoikeusnäkökulmasta huolimatta tutkimus on kuitenkin metodisesti lähellä perinteistä oikeusdogmatiikkaa, oikeuslähdeoppi vain muuttui laajemmaksi
kansainvälisyyden vuoksi.
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myös Suomen oikeusjärjestyksessä.7 Kaikkiin tilanteisiin on voitava soveltaa perus- ja
ihmisoikeuksia samanvahvuisesti ja samalla tavalla, sillä muutoin vaarantuvat myös
prosessuaaliset yhdenvertaisuus- ja ennakoitavuuden periaate.

2. Kansallinen lis pendens -tulkinta ja oikeusvoima
2.1 Kansallinen tulkinta lis pendens -vaikutuksesta
Suomen oikeusjärjestelmässä haastehakemuksen jättämisellä tai vaatimuksen esittä
misellä syntyvä jutun vireilläolo- eli lis pendens -vaikutus tarkoittaa, ettei samaa
asiaa saa oikeudenkäynnin kestäessä saattaa toisen oikeudenkäynnin kohteeksi. Jos
aikaisemman ja myöhemmän prosessimenettelyn kohteet ovat samat, on myöhemmin vireille pantu juttu jätettävä ex officio tutkittavaksi ottamatta, vaikka aikaisempi
oikeudenkäynti olisi vielä vireillä. Lis pendens ilmaisee toisinsanoen ajatuksen ne
bis in idem -periaatteesta. Prosessiekonomiset syyt puolustavat ajatusta vireilläolovaikutuksesta – ei ole mielekästä käyttää tuomioistuinten ja asianosaisten energiaa ja
varoja päällekkäiseen prosessaamiseen ja riskiin ristiriitaisten tuomioiden antamiseen
samassa asiassa. Oikeusvoiman eli res judicata- ja lis pendens -vaikutuksen rajat ovat
samat: syyte teosta, joka ei kuulu negatiivisen oikeusvoimavaikutuksen piiriin, voidaan nostaa lis pendens -vaikutuksen sitä estämättä.8

2.2 Oikeusvoima
Kotimaiseen lainsäädäntöön ei sisälly nimenomaista säännöstä, jossa säänneltäisiin
oikeusvoimavaikutuksesta. Tämän oikeudellisen instituution tarkempi sisältö määräytyy EIT:n ratkaisukäytännössä sekä kotimaisessa oikeuskäytännössä että tieteisopissa.9 Oikeuskirjallisuudessa on jo pitkään otettu kantaa oikeusvoimavaikututusta
koskevan säännöksen lisäämisestä lakiin, vaikkakaan sitä ei olisi mahdollista laatia
niin yksityiskohtaiseksi, että sillä ratkaistaisiin oikeusvoimaan liittyvät tulkintaongelmat.10 Oikeusvoima on välttämätön instituutio, sillä tuomion oikeusvoimavaikutuksen
7

8
9
10
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Kotimaisten tuomioistuinten ohella valtiosääntöisesti huomionarvoista on ollut erityisesti EIT:n ja
EUT:n toiminta, joiden vaikutukset ulottuvat suoraan ylikansalliselta tasolta ilman kotimaisen lainsäätäjän vaikutusta aina Suomen oikeusjärjestykseen ja yksilön oikeusaseman valtiosääntöperusteisiin
asti. Ks. Ojanen 2010 s. 95. Ks myös s. 104. Vielä pari vuosikymmentä sitten, oikeus oli tiukan kansallista ja syntyi ja kehittyi lähinnä kansallisen lainsäätäjän toiminnan tuloksena. Ks. lisäksi Lavapuro
2010 s. 78. ”Suomen tuomioistuinten merkitys oikeusnormien pätevyyttä ja perustuslain sisältöä koskevassa päätöksenteossa on selvästi kasvanut paitsi perustuslakiin tehtyjen institutionaalisten uudistusten myös EIT:n ja EUT:n vahvan oikeudellisen aseman tuloksena.” Ks. myös Viljanen 1998 s. 268.
Frände 2007 s. 404–406.
Frände 2003 s. 621.
Ks. Jokela 2008 s. 655 ja Tirkkonen 1972 s. 437.

puuttuminen johtaisi tilanteeseen, jossa oikeusriidoilla ei olisi lainkaan loppua.11 Oikeudenkäymiskaaresta (OK) oikeusvoimavaikutus käy ensinnäkin ilmi välillisesti OK
31 luvusta, jossa säädetään mahdollisuudesta purkaa tai poistaa lainvoimainen tuomio
ylimääräisin muutoksenhakukeinoin.
Oikeusvoima ilmenee uuden tuomioistuintutkinnan esteenä kahdessa muodossa:
oikeusvoiman negatiivisena ja positiivisena vaikutuksena. Oikeusvoiman negatiivi
nen vaikutus estää ottamasta uudelleen tutkittavaksi kannetta tai syytettä, joka on jo
ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Tämä prosessinedellytys on ehdoton. Jos asia tästä huolimatta tutkitaan uudelleen ja ratkaistaan, uusi tuomio on poistettavissa muutoksenhakukeinoin ja vielä lainvoimaiseksi tultuaankin ylimääräisin muutoksenhakukeinoin.12 Oikeusvoiman positiivinen vaikutus taas tarkoittaa, että jos lainvoimaisella
tuomiolla on ratkaistu jokin uudessa oikeudenkäynnissä relevantti ennakkoluonteinen
oikeussuhde, aikaisempaa tuomiota ei voida enää uudessa prosessissa riitauttaa, vaan
aiemman tuomion lopputulos on asetettava uuden ratkaisun lähtökohdaksi.13
Nykyisin puhutaan myös oikeusvoiman preklusiivisesta vaikutuksesta, joka ulottaa tuomion sitovan vaikutuksen negatiivista oikeusvoimaa laajemmaksi. Jos molemmissa prosesseissa on kyse samasta asiasta eli samaa oikeusseuraamusta koskevasta
vaatimuksesta, asianosaiset menettävät ensiprosessissa annetun tuomion saatua lainvoiman oikeutensa vedota myöhemmässä prosessissa uudelleen niihin oikeustosiseikkoihin, joihin he olisivat voineet vedota jo ensiprosessissa. ”Kaikki sellaiset seikat,
joita asianosaiset olisivat voineet esittää, mutta jättivät esittämättä prekludoituvat eli
vanhenevat.”14
Oikeusvoiman negatiivisen vaikutuksen ulottuvuutta määritettäessä on otettava
huomioon tosiasiallinen tapahtumainkulku ja kussakin yksittäistapauksessa on erikseen määriteltävä, miten laajalle se ulottuu. Lähtökohtana on syytetyn oikeutettu
intressi olla joutumatta uudelleen syytetyksi sellaisen tapahtumainkulun perusteella,
joka on jo kertaalleen ollut tuomioistuinkäsittelyn kohteena.15 On siis selvitettävä oikeusvoiman objektiivinen ulottuvuus (eli missä laajuudessa ratkaisun sisällys tulee
sitovaksi) ja subjektiivinen ulottuvuus (eli keitä henkilöitä oikeusvoimainen tuomioistuinratkaisu sitoo).16
Aikaisempi lainvoimainen tuomio muodostaa prosessin esteen, puutteen prosessinedellytyksissä. Tämä prosessinedellytys on ehdoton, eli tuomioistuimen tulee ottaa aikaisemman tuomion olemassaolo jo viran puolesta huomioon sikäli kuin tuomioistuin
vain tämän havaitsee. Jos asia tästä huolimatta tutkitaan uudelleen ja ratkaistaan, uusi
11

12
13
14
15
16

Tuomion on oltava eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta lainvoimainen eli lopullinen, ennen kuin se
saa oikeusvoiman. Lainvoima tarkoittaa tuomion lopullisuutta siinä suhteessa, ettei siihen voida enää
hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Lainvoima estää muutoksenhaun, oikeusvoima
uuden oikeudenkäynnin. Ks. tästä lisää Lappalainen 2007 s. 627.
Lappalainen 2003 s. 597–598.
Lappalainen 2007 s. 627.
Virolainen 2010 s. 393.
Frände 2007 s. 627–633.
Tirkkonen 1972 s. 440.
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tuomio on luonnollisesti poistettavissa muutoksenhakukeinoin, ja vielä lainvoimaiseksi tultuaankin ylimääräisin muutoksenhakukeinoin.17 Lainsäätäjä on ylimääräistä
muutoksenhakua koskevissa säännöksissä (OK 31 luku) punninnut vastakkain lainvoimaisen tuomion pysyvyyden tärkeyttä ja väärän lainvoimaisen tuomion haittoja ja
päätynyt luettelemaan ne tuomiota rasittavat puutteet tai virheet, jotka on katsottu niin
vakaviksi, että lainvoimainenkin tuomio on niiden perusteella kumottavissa.18
Lainsäätäjä on kuitenkin katsonut, että tietyissä, joskin suppeasti muotoilluissa tapausryhmissä on voitava puuttua jopa oikeusvoimaisiin ratkaisuihin. EIS 7 lisäpöytä
kirjan 4 artiklassa on nimenomaisesti sallittu asian saattaminen uuteen käsittelyyn
ylimääräisen muutoksenhaun nojalla.19 KKO on tulkinnut ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevia säännöksiä usein joustavasti. Toisinaan ratkaisu on purettu, vaikka
käsillä on kanteluperusteena ollut negatiivinen oikeusvoima. Selvityksenä tälle epäjohdonmukaisuudelle on se, että kantelun määräaika on kulunut umpeen, kun taas
tuomionpurku syytetyn eduksi ei ole määräaikaan sidottu.20 Kantelulla on nykyään
oma määräaikansa, jos kansainvälinen ihmisoikeuksien valvontaelin katsoo Suomessa
tapahtuneen menettelyvirheen.
Ne bis in idem -kielto estää syyttämisen ja tuomitsemisen rikoksesta, josta on jo annettu lainvoimainen tuomio. Lainvoimaisen tuomion purkaminen vastaajan vahingoksi tulee olla tasapainossa kieltoon ottaa samaa rikosta enää uudelleen käsiteltäväksi.
Esille tullut uusi selvitys ja riittävän suuri rikosoikeudellinen intressi ovat ilmeisimpiä perusteita tämän mahdollisuuden avaamiseen. Vastaavasti virheelliseksi epäillyn
syyksilukevan tuomion saattaminen uudelleen arvioitavaksi vastaajan pyynnöstä voidaan sallia laajemmin.21

2.3 Oikeusvoiman saavat ratkaisut – oikeusvoimakelpoisuus
Oikeusvoiman saavien ratkaisujen tärkeimmän ryhmän muodostavat tuomiot eli pääasiaratkaisut. Oikeusvoimavaikutuksen syntymisen kannalta on yhdentekevää, kuinka
perusteelliseen tai summaariseen tutkintaan tuomio perustuu. Rikosprosessissa rikesakko ja rangaistusmääräys ovat oikeusvoimavaikutuksiltaan tuomioistuimen antaman rikostuomion veroisia.22 Tuomioiden veroisina pidetään myös oikeudenkäynnin
aikana tai pääasian yhteydessä annettuja lopullisia ratkaisuja prosessista aiheutuneista
aineellisoikeudellisista kysymyksistä, esimerkiksi todistajanpalkkiota ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat lausumat.23

17
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Lappalainen 2007 s. 627 ja 651.
Niemi-Kiesiläinen 2007 s. 1015–1067.
Koponen 2004 s. 62–63.
Rautio 2003 s. 1011.
Koponen 2004 s. 62–63.
Lappalainen 2003 s. 412 ja 414–415 sekä Frände 2007 s. 631 ja 651–654.
Jokela 2008 s. 656.

Oikeusvoiman ja lopullisuuden osalta kansallinen tulkinta on, etteivät syyttäjän
syyttämättäjättämispäätökset ole oikeusvoimaisia päätöksiä. Ne ovat muutettavissa
ROL 1:11 edellytyksin.24 Virallinen syyttäjä ei voi kuitenkaan vapaasti peruuttaa syyttämättäjättämispäätöstään. Ylempi syyttäjä voi aina ottaa tutkittavakseen alemman
syyttäjän tekemän syyttämättäjättämispäätöksen. Virallinen syyttäjä voi peruuttaa
syytteensä esimerkiksi näytön puuttumisen perusteella menettämättä syyteoikeuttaan.25 Edellytyksenä ne bis in idem -periaatteen mukaiselle estävälle vaikutukselle
on, että otetaan jollain lailla kantaa asian tosiseikkoihin ja tekijän syyllisyyteen.26 Jos
juttu jätetään sillensä, mitään oikeusvoimavaikutusta ei synny. Asia voidaan saattaa
vapaasti uudelleen tuomioistuimen tutkittavaksi.27
Tuomioistuimen prosessiratkaisut saavat oikeusvoiman kuten lopulliset päätökset,
nimenomaan tutkimattajättämispäätökset, sikäli kuin ratkaisun peruste on sillä tavoin
pysyvä, että prosessuaalinen tilanne on uudessa prosessissa muuttumaton. Uusi kanne samassa tuomioistuimessa on jätettävä tutkimatta, kun tuomioistuin on jo lainvoimaisesti katsonut olevansa ei-toimivaltainen.28 Prosessinedellytysten olemassaoloa
koskevat tuomioistuimen päätökset tulevat oikeusvoimaisiksi, jos ne ovat sisällöltään
sellaisia, että ne in abstracto voivat vaikuttaa uudessa oikeudenkäynnissä. Vastakkaisessa tapauksessa näillä ei ole tällaista sitovaa vaikutusta.29

2.4 Veronkorotuksen määräämistä koskevan asian vireilletulo
ja veronkorotuspäätöksen oikeusvoimavaikutus
Veronkorotus määrätään samassa menettelyssä ja samassa ajassa kuin verotuspäätös
ja muutoksenhausta on voimassa se, mitä muutoksenhausta verotuspäätökseen sääde
tään. Veronkorotuksen määräämistä koskevan asian vireilletulon ajankohtaa ei ole
määritelty laissa eikä sitä määritelty myöskään uudessa erillislaissa. Veronkorotusta
koskevan tutkimisen on voitu katsoa alkavan viimeistään, kun verovelvollinen vastaanottaa viranomaisen lähdettämän kuulemiskirjeen tai kun hän muuten saa tiedon
siitä, että hänelle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.30 Alkamisajankohtana
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Lakimiesliiton koulutus 20.4.2011, Koponen. Koponen viittasi tapauksiin EIT Sundqvist v. Suomi
22.11.2005 ja Muller v. Itävalta 18.9.2008.
Frände 2007 s 427–449.
Helenius 30.9.2010, Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessi- ja rikosoikeudessa -kurssi 2010–2011. Helenius viittasi tapaukseen C-150/05 van Straaten k. 60. Ks. myös C-491/07, Turansky k. 45. Tapauksen mukaan estävää vaikitusta ei synnytä esimerkiksi sillensä tai tutkimatta jättäminen prosessuaalisin
perustein eikä myöskään esitutkinta- tai syytemenettelyn keskeyttäminen, mikäli toimenpide ei johda
syyteoikeuden lainvoimaiseen raukeamiseen kansallisen lain mukaan.
Frände 2007 s. 427–449. Ks. myös Jokela 2004 s. 431.
Lappalainen − Frände 2007 s. 627–633 ja 651−656.
Jokela 2004 s. 431.
Hellsten 2010 s. 536.
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voidaan pitää myös verotarkastuskertomuksen tai muuntyyppisen sanktiomenettelyn
aloittamista koskevaa tiedoksiantamista.31
Veronkorotuspäätös on eri kuin verotuspäätös. Veronkorotusta koskeva päätös ja
verotusta koskeva päätös liittyvät kuitenkin tiiviisti toisiinsa. Ongelmia saattaa tulla
verotusmenettelylain (VML) 55 ja 56 §:ien soveltamisessa, jotka on kirjoitettu verotuksen oikaisemista silmälläpitäen, ei yksittäisten veronkorotuspäätösten oikaisemista.32 Säännösten mukaan verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä
viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden
alusta. Lisäksi verovelvollisella on mahdollisuus tehdä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (VeroTPL) 21 § 3 momentin mukaan perustevalitus, joka
soveltuu myös veronkorotukseen. Perustevalitus on mahdollista tehdä viiden vuoden
kuluessa veron maksuunpanovuoden päättymisestä lukien.33
Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi toimitetaan tulo- ja varallisuusverotuksessa VML 56 §:n perusteella. Ensinnäkin, jos verovelvollinen on jättänyt veroilmoituksen antamatta tai toiseksi, jos verovelvollinen on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan, ja verovelvollinen on
kokonaan taikka osittain jäänyt verottamatta. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan toimittaa viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä
seuraavan vuoden alusta lukien.34 Verotuksen moninaiset päätöksen pysyvyyttä rajoittavat muuttamismahdollisuudet näyttävät siten vähentävän oikeusvoiman merkitystä
hallinto-oikeudesta tutuksi käyneellä tavalla.35
EIS:n mukaan veronkorotuspäätös on lopullinen, kun päätökseen ei voida enää
hakea muutosta säännöllisin muutoksenhakukeinoin. Tämäkin selviää kansallisen
lainsäädännön keinoin. Verotuksen oikaisulautakunnalle tehty oikaisuvaatimus on ensisijainen varsinainen muutoksenhakukeino (VML 61 §). Oikaisuvaatimus tehdään
oikaisulautakunnalle siihen verovirastoon, joka on toimittanut verotuksen tai jonka
olisi pitänyt se toimittaa (VML 63 §). Verovelvollinen voi tehdä vaatimuksen viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymisestä seuraavan vuoden alusta. Verotuksen
muuttamista koskevaan veroviraston päätökseen voidaan kuitenkin hakea muutosta
viiden vuoden määräajan kulumisesta riippumatta vielä 60 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista (VML 64 §).
Verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, jonka alueeseen verovelvollisen kotikunta kuuluu (VML 66 §) tai jos
kotikunta ei ole Suomessa Helsingin hallinto-oikeuteen. Verovelvollisen on tehtävä
valitus viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimuksesta annetusta päätöksestä verovelvollinen saa kuitenkin aina valittaa
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Siitari-Vanne 2005 s. 177.
Hellsten 2010 s. 533.
Perustevalitus ei sovellu AVL, ValmVL, AutoVL koskeviin veroihin.
Hepola 2005 s. 343–344.
Hepola 2005 s. 344–345.

vielä 60 päivän aikana sen jälkeen, kun verovelvollinen on saanut päätöksestä tiedon
(VML 67 §). Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa KHO:een edellyttäen,
että valituslupa myönnetään(VML 70 §). Valitusaika on 60 päivää hallinto-oikeuden
päätöksen tiedoksisaannista (VML 71 §). Poikkeustapauksessa verovelvollisella on
mahdollisuus hakea tietyin edellytyksin korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöksen
purkua (hallintolainkäyttölaki HLL 58 ja 63 §).36
PL 81 §:n 1 momentin mukaan valtion verosta on säädettävä lailla, joka sisältää
säännökset myös verovelvollisen oikeusturvasta. Laintasoisten säännösten on määriteltävä, miten verovelvollinen voi saada oikeusturvaa hakemalla muutosta verotuspäätökseen.37 Jos hallintotuomioistuimen päätös on selvästi ristiriidassa EIT:n oikeuskäytännön kanssa, päätös voidaan muutoksenhaun kautta myös kumota.
Veronkorotus rinnastuu luonteeltaan nykytulkinnan mukaan sanktioluontoisiin
maksuihin. Hallinnolliset sanktiot ovat valituskelpoisia hallintopäätöksiä.38 Muutoksenhaku hallintoviranomaisen päätökseen määrätä hallinnollinen seuraamus kuuluu
käsiteltäväksi hallintoprosessissa eikä rikosprosessissa. Hallinnolliset sanktiot eivät
yleisesti kuulu rikosoikeudellisen vastuun ydinalueelle, eikä siten rikosprosessiin
kohdistettuja korotettuja menettelyvaatimuksia tarvinnut aikaisemmin noudattaa, kun
käsiteltiin veronkorotusta koskevaa muutoksenhakua.39
EIT:n tulkinta rikossyytekäsitteestä antaa kuitenkin yleissopimuksen käsitteille
sitovan yhteisen materiaalisen sisällön, joka ei ole riippuvainen sopimusvaltioiden
kansallisesta lainsäädännöstä tai oikeudellisesta käsitteistöstä. Myös oikeusvoimavaikutus ja vireilläolovaikutus on nähty prosessilajikohtaisina eli vain tietyn prosessilajin
sisällä vaikuttavina ilmiöinä40. EIT:n ja KKO:n omaksumasta ne bis in idem -kiellon
tulkinnasta seuraa uutuutena suomalaisen oikeusvoimaopin kannalta, että negatiivinen
oikeusvoima ylittää hallinto- ja rikosprosessin välisen rajan sekä, että tiettyjä hallintoviranomaisten ratkaisuja voidaan pitää negatiivisessa mielessä oikeusvoimaisina.41

2.5 Veronkorotuksen ja veropetostuomion oikeusvoiman 			
objektiivinen ja subjektiivinen ulottuvuus
KKO on ratkaisuissaan KKO 2012:106 ja KKO 2014:59 vahvistanut, että kysymys
hallinnollisen seuraamuksen ja rikosasian samuudesta ratkaistaan samojen säännösten
perusteella kuin kysymys rikostuomion oikeusvoimasta. EIT on ratkaisukäytännössään todennut, että artiklan noudattamista harkittaessa on tutkittava konkreettisia tosi36
37
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Ks. lisää Andersson 2002 s. 363–359 ja Helminen 2008 s. 283.
HE 1/1998 vp s. 134.
Mäenpää 2007 s. 148.
Mäenpää 2007 s. 195. Mäenpää viittasi tapauksiin Jussila v. Suomi 2006 k. 29−39. ja EIT Silvester`s
Horeca Service 2004 k. 27.
Saukko 2013 s. 314.
Vuorenpää 2010 s. 100.
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seikkoja, jotka koskevat samaa syytettyä ja liittyvät erottamattomasti toisiinsa ajan ja
tilan suhteen, ei sen sijaan teon oikeudellista luokittelua tai suojattavan oikeushyvän
merkitystä42. Tätä arviointitapaa on noudatettu myös EUT:n ratkaisukäytännössä43.
KKO vahvisti ratkaisuissaan KKO 2010:45, KKO 2010:46 ja KKO 2010:82, että
tulkinta vastaa myös Suomessa kansallisesti noudatettua linjaa. Näin ollen veron
korotuksen perusteen ja syytteen teonkuvauksen olisi oltava tosiseikoiltaan olennaisilta osiltaan samat tai lähes samat, jotta ne bis in idem -kielto tulisi sovellettavaksi.
Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa on myös todettu, että enää ei suoriteta lainsäännösten tunnusmerkistöjen eli abstraktien oikeustosiseikkojen vertaamista, vaan huomiota tulee kiinnittää vain konkreettisiin oikeustosiseikkoihin eli siihen, mitä on
todellisuudessa tapahtunut44.
Kun kysymyksessä on tilanne, jossa verovelvollisen on samassa asiakokonaisuudessa väitetty välttäneen veropetoksen tunnusmerkistön täyttävällä tavalla useita eri
veroja, KKO:n ratkaisukäytännön mukaan teon samuutta arvioidaan paitsi verovuosittain myös verolajeittain, koska kunkin verolajin osalta veropetoksen tunnusmerkistö
täyttyy asianomaisen verolain mukaisesti45.
EIT totesi 29.1.2015 antamassaan ratkaisussa, että polttoainemaksua ja lisäveroa ei
ollut määrätty samojen tosiasioiden perusteella kuin mihin myöhempi törkeää veropetosta koskeva tuomio oli perustunut. Polttoainemaksuihin liittyvä prosessi oli koskenut
valittajien ajoneuvoissaan käyttämää verollista dieseliä halvempaa dieselöljyä ilman
asianmukaista ilmoitusta. Rikosprosessi liittyi valittajien ajoneuvoistaan erilliseen säiliöön siirtämään 234,138 litraan dieselöljyä. EIT katsoi, että tämä siirto oli tehty muista
kuin ajoneuvojen korjaustarkoituksesta johtuvista syistä ja maksamatta olivat täten jääneet maahantuontiverot, tullimaksut ja arvonlisäverot.
KKO totesi ratkaisussaan KKO 2014:76, että syyte koski samaa menettelyä kuin veronkorotukset, joten syytettä ei voitu tutkia. A:lle ja B.lle oli määrätty veronkorotuksia,
koska he olivat pitäneet hallussaan väkiviinaa, josta ei ollut tehty valmisteverotuslain
mukaista veroilmoitusta eikä maksettu säädettyjä alkoholijuomaveroja. Sen jälkeen
heille vaadittiin rangaistusta ammattimaisesta tai tavanomaisesta alkoholipitoisen aineen välittämisestä sillä perusteella, että he olivat varastoineet, pitäneet hallussaan ja
luovuttaneet muille välitettäväksi väkiviinaa. Korkein oikeus totesi, että A:ta ja B:tä
koskevat hallinnolliset päätökset veronkorotuksesta ja syyte törkeästä alkoholirikoksesta koskevat samoja väkiviinaeriä. A:ta ja B:tä koskevassa syytteessä kuvatut väkiviinan käsittelyyn liittyvät menettelytavat ovat erilaisia. Ne kaikki edellyttävät kuitenkin
väkiviinan hallussapitoa ja ovat saman rikoksen eri tekomuotoja. Siten on perusteltua
lähteä siitä, että se väkiviinan hallussapitoa koskeva teonkuvaus, joka on ollut törkeää
alkoholirikosta koskevan syytteen perusteena, ei ole sisältänyt sellaista tosiseikkaa,
joka ei olisi tullut arvioitavaksi jo veronkorotuksen määräämisen yhteydessä. Merki-
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Zolotukhin v. Venäjä 10.2.2009, Maresti v. Kroatia 25.6.2009 ja Tsonyo Tsonev v. Bulgaria 14.1.2010.
C-436/04 van Esbroek, C-467/04 Gasparini, C-150/05 Van Straaten, C-288/05 Kretzinger ja C-367/05
Kraaijenbrink.
Pellonpää – Gullans 2011 s. 414.
KKO 2011:80 ja KKO 2012:106.

tystä ei siten ole sillä, että veronkorotusta koskevan sääntelyn tarkoituksena on yleisesti ottaen turvata verojen maksua, kun taas alkoholia koskevalla kriminalisoinnilla
on pyritty ensisijaisesti turvaamaan alkoholilain tarkoitusta ohjata alkoholin kulutusta
ja näin ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja
terveydellisiä haittoja.

Suoja koskee lisäksi vain samaa oikeussubjektia. Jos osakeyhtiölle on määrätty
veronkorotusseuraamus, voidaan yhtiön edustaja silti tuomita samasta teosta veropetoksesta46. Verorikoksesta voidaan rangaista vain luonnollista henkilöä, ei osakeyhtiö
tä. Tämän takia ne bis in idem -kiellon kanssa voi olla ristiriidassa vain sellainen
veronkorotus, joka on määrätty luonnolliselle henkilölle tai josta luonnollinen henkilö
vastaa suoraan lain nojalla. Kiellon estevaikutus ei ulotu osakeyhtiölle määrättyyn
veronkorotukseen, koska veronkorotus ei ole ulosmitattavissa omistajan tai yhtiön
puolesta toimineen henkilökohtaisesta omaisuudesta. EIT:n ratkaisukäytännössä ei
ole annettu merkitystä myöskään sille, että yhtiön vastuuhenkilö on omistanut yhtiön osakkeet kokonaisuudessaan tai osittain. Asiassa ei ole siten perusteita samastaa vastuuhenkilöä ja osakeyhtiötä47. EIT ei ole antanut vastaavaa ohjaavaa päätöstä
kommandiitti- tai avoimen yhtiön verotusta koskien. Kansallisessa oikeuskäytännössä
asiaa on tulkittu seuraavasti:
KKO on ratkaisussaan KKO 2012:71 arvioinut, mikä merkitys lopullisiksi jääneillä
avoimen yhtiön arvolisäverojen korotuksilla on avoimen yhtiön yhtiömiestä vastaan
ajetun veropetossyytteen tutkimiselle. Yhtymän arvolisäverosta ovat yhteisvastuussa
yhtymä ja sen osakkaat riippumatta siitä, onko yhtymä erillinen oikeushenkilö kuten
avoin yhtiö. KKO viittasi ratkaisussaan tapaukseen KKO 2011:111, jossa se on katsonut kahden henkilön muodostamalle elinkeinoyhtymälle määrätyn arvonlisäveron
veronkorotuksen olleen este veropetossyytteen tutkimiselle siltä osin kuin veronkorotus
oli tullut lopulliseksi ennen syytteen nostamista.
KKO katsoi ratkaisussaan KKO 2012:71, että arvolisäveron korotuksen määrääminen
avoimelle yhtiölle katsotaan ne bis in idem -kiellon kannalta eri vastaajaan kohdistuvaksi asiaksi kuin yhtiön vastuunalaista yhtiömiestä koskeva veropetossyyte puoltaa se,
että arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan on arvonlisäverolain 13 §:n nojalla yhtiö.
Arvolisävero määrätään yhtiön harjoittamasta elinkeinotoiminnasta ja arvonlisäveron
korotus yhtiölle kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta. Toisaalta sekä yhtiömiehen yhteisvastuu veronkorotusseuraamuksesta että yhtiömiehen asema asianosaisena veronkorotusta koskevassa menettelyssä puoltavat tulkintaa, jonka mukaan avoimelle yhtiölle määrätty arvonlisäveron veronkorotus koskee avoimen yhtiön yhtiömiestä
EIS:n mukaisena rikossyytteenä. Yhtiömies on edellä todetuin tavoin vastuussa yhtiölle
määrätyistä arvonlisäveron korotuksesta ja hänen on katsottava olevan veronkorotusasiassa asianosainen, kun verotuspäätökseen on arvonlisäverolain 188 §:n 1 momentin
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EIT:n ratkaisu Pirttimäki v. Suomi 20.5.2014. Kunkin verolajin osalta veropetoksen tunnusmerkistö
täyttyy itsenäisesti paitsi kyseistä verolajia koskevan lainsäädännön niin myös verovelvollisen tai verovelvollisen puolesta toimivan henkilön tosiasiallisen toiminnan perusteella.
KKO 2014:93 kohta 56, EIT Pirttimäki v. Suomi 20.5.2014 kohdat 51 ja 52 sekä Kiiveri v. Suomi
10.2.2015 kohta 35.
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mukaisesti merkitty myös verosta vastuussa oleva yhtiömies. Ratkaisevaa enemmistön
kannan mukaan on se, perustuvatko veronkorotuksen määrääminen yhtiölle ja syyte
oleellisesti samaan yhtiömiehen menettelyyn. KKO katsoi, että jälkiverotus ja sen perusteella määrätty arvolisäveron veronkorotus on perustunut samaan A:n menettelyyn
avoimen yhtiön yhtiömiehenä ja tosiasiallisena määräysvallan käyttäjänä kuin nostettu
veropetossyyte. Siten veronkorotus on määrätty sen menettelyn perusteella johon häneen kohdistettu syyte perustuu. KKO katsoi, että veronkorotus ja A:han kohdistettu
syyte perustuvat olennaisesti samoihin tosiseikkoihin ne bis in idem -kiellon kannalta
arvioituna. Sitä, että veronkorotus on määrätty avoimen yhtiön verotuksessa ja myös
yhtiön maksettavaksi, ei voida pitää tässä suhteessa merkityksellisenä.
Perustelujen osalta erimieltä olleen jäsenen lausunnon mukaan ratkaisevana asian
arvioinnissa on pidettävä sitä, onko hallinnollinen seuraamus katsottava määrätyksi
samalle vastaajalle, jota vastaan rikossyyte on nostettu. EIT:n ratkaisukäytännöstä ei
ilmene velvoitetta soveltaa ne bis in idem -periaatetta henkilöyhtiön ja sen yhtiömiehen kohdalla, mutta kansallisen järjestelmämme velkavastuuta ja verotusmenettelyä
koskevat sääntelyt voivat kuitenkin puoltaa avoimen yhtiön ja sen yhtiömiehen samastamista seuraamuksen kohteena. Yhtiön ja yhtiömiehen samastamista puoltaa se, että
avoimen yhtiön arvonlisäverosta verotuspäätöksessä vastuuseen määrätty yhtiömies on
katsottava yhtiön arvonlisäverovelvoitteita koskevan prosessin asianosaiseksi, jolloin
yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veronkorotuksesta kuten muistakin
veroveloista. Yhtiön arvonlisäverotusta koskeva veronkorotusmenettely koskee näin ollen yhtiömiestä suoranaisesti, ei ainoastaan välillisesti. Voidaan pitää perusteltuna, että
periaateratkaisut ne bis in idem -kiellon soveltamisesta olisivat henkilöyhtiöiden tulo- ja
arvonlisäverotuksessa samanlaiset.
KHO on ratkaisussaan KHO 2015:53 todennut, että veronkorotuksen suoritusvelvollisuus kommandiittiyhtiön veroilmoituksen puutteista on kohdistunut B:hen henkilökohtaisesti eikä pelkästään yhtiöön, kuten osakeyhtiön verotukseen liittyvissä laiminlyönneissä. Seuraamus on siten kohdistunut saman menettelyn johdosta samaan tahoon
kuin rikossyyte. Tapauksen tosiseikat ovat siten sillä tavoin samat, että syyteasialla on
estevaikutus veronkorotusprosessiin siltä osin kuin syyte ja veronkorotus koskevat samoja eriä.
Helsingin hovioikeus on todennut ratkaisussaan 18.12.2014, 14/155906, että avoimen
yhtiön muututtua osakeyhtiöksi, yhtiön verovelvollisuudet ovat tuohon päivään asti
kuuluneet yhtiölle avoimena yhtiönä ja sen jälkeen osakeyhtiönä.48 Jälkiverot on kokonaisuudessaan määrätty osakeyhtiölle osakeyhtiön olemassaoloaikana, joten avoimen
yhtiön yhtiömiehet eivät olleet määrätyistä veroveloista henkilökohtaisessa vastuussa.
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Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan, jollei jonkun osalta
vastuuta ole rajoitettu hänen omaisuuspanoksensa määrään. Lain 8 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan
avoimen yhtiön yhtiömiehet eivät vapaudu vastaamasta yhtiön aikaisemmasta velasta sen johdosta, että
yhtiö on muuttunut osakeyhtiöksi, elleivät velkojat ole antaneet siihen suostumustaan. Lain esitöiden
mukaan aikaisemmalla velalla tarkoitetaan velkaa, joka on syntynyt ennen yhtiömuodon muuttumisen
hetkeä (HE 6/2987 vp s. 62). Lain 8 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan yhtiö muuttuu osakeyhtiöksi, kun
yhtiömuodon muuttaminen merkitään kaupparekisteriin. Yhtiömuodon muuttamisessa vanhan yhtiön
omaisuus siirtyy uudelle osakeyhtiölle, joka joutuu samaten vastuuseen vanhan yhtiön velvoitteista
(Wilhelmson, Thomas – Jääskinen, Niilo: avoimet yhtiöt, 2001 s. 337)

Samoin veronkorotuksia oli harkittu osakeyhtiölle eikä avoimelle yhtiölle. Sinänsä
jälkiverot oli määrätty ja veronkorotuksia oli harkittu saman tapahtumainkulun perusteella kuin mistä henkilöä syytettiin, tämä ei ollut kuitenkaan henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiölle määrätyistä jälkiveroista tai harkituista veronkorotuksista, joten
hän ei ollut saanut eikä hänelle ollut harkittu rangaistusluonteista seuraamusta menettelystä, joten vaatimus syytteen tutkimatta jättämisestä oli hylättävä.

Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan, jollei jonkun osalta vastuuta ole rajoitettu hänen omaisuuspanoksensa määrään.
Tuloverolain 16 §:n mukaan elinkeinoyhtymä, jollainen kommandiitti- tai avoinyhtiö
on, ei ole erillinen verovelvollinen. Elinkeinotoiminnan tulos vahvistetaan kuitenkin
yhtymälle ja jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka
heillä on yhtymän tuloon. Tuloverolainsäädännössä ei ole nimenomaisesti säädetty,
miten elinkeinoyhtymän tuloon liittyvä veronkorotus määrätään. Oikeuskäytännössä
on katsottu, että veronkorotus määrätään yhtiölle sen verotettavaa tulosta vahvistet
taessa ennen tulon jakamista osakkaille.49
Arvonlisäverolain 188 §:n 2 momentin mukaan avoimen yhtiön ja kommandiitti
yhtiön verosta ovat yhteisvastuullisesti vastuussa avoimen yhtiön osakas ja komman
diittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies. Veronkorotuksen suoritusvelvollisuus yhtiön veroilmoituksen puutteista kohdistuu henkilökohtaisesti yhtiömieheen eikä pelkästään yhtiöön, kuten osakeyhtiön verotukseen liittyvissä laimin
lyönneissä. Seuraamus kohdistuu siten saman menettelyn johdosta samaan tahoon
kuin rikossyyte.50
Ottaen huomioon EIT:n ratkaisu Zolotukhin v. Venäjä 10.2.2009, jonka mukaan
aikaisempi tuomio ja uusi syyte koskevat samaa tekoa jos tapauksen tosiseikat ovat
samat tai olennaisilta osiltaan samat, koskevat samaa vastaajaa ja liittyvät toisiinsa
erottamattomasti ajan ja tilan suhteen voitaisiin katsoa, että syyteasialla on estevaikutus yhtiömiehen veronkorotusprosessiin siltä osin kuin syyte ja veronkorotus koskevat
myös samoja eriä.

3. Ne bis in idem -periaatteen ilmeneminen, soveltaminen
ja tulkinta
3.1 Yleistä ne bis in idem -periaatteen ilmenemisestä
Ihmisoikeussopimukset ovat ne bis in idem -kiellon tärkein perusta oikeudellisena
periaatteena Suomessa ja se on ilmaisu laajemmasta lopullisuuden ja tuomioiden
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sitovuuden vaikutuksen periaatteesta, opista res judicata.51 Periaatteen sisältö EIS:ssa
on jaettu perinteisesti kahteen eri merkitykseen. Ensinnäkin ketään ei tule syyttää
kahta kertaa samasta asiasta. Toiseksi ketään ei tule rangaista kahdesti samasta
asiasta.52 Rikosasioissa tämä sääntö kuuluu ihmisoikeussopimuksissa vahvistettuihin
syytetyn vähimmäisoikeuksiin: ”syytetyllä on oikeus olla tulematta syytetyksi ja tuomituksi toistamiseen saman teon perusteella” (EIS 7 lisäpöytäkirja 4 artikla ja YK:n
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, KP-sopimus
14 artikla 7 kohta).53 Suomi ratifioi KP-sopimuksen vuonna 1976 ja EIS:n vuonna
1990 blankosopimuksina kansalliseen oikeusjärjestykseensä.54 Suomi teki kuitenkin
varauksen EIS:een mahdollisuudesta purkaa lopullinen tuomio syytetyn puolesta viitaten OK 31:9 siihen liittyessään.
EIS 7 lisäpöytäkirja 4 artiklan ne bis in idem -kieltoa vastaava määräys on EU:n
perusoikeuskirjan 50 artiklassa. Artiklan mukaan ketään ei saa panna syytteeseen tai
rangaista rikoksesta, josta hänet on jo unionissa lopullisesti vapautettu tai tuomittu
syylliseksi lain mukaan. Perusoikeuskirjan määräykset koskevat kuitenkin jäsenvaltioita ainoastaan, kun ne soveltavat unionin oikeutta. Perusoikeuskirjan 52 artiklan
3 kohdan mukaan siltä osin kuin perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat EIS:ssa taattuja
ihmisoikeuksia, niiden merkitys ja sisältö ovat samat, jollei unioni ole määrännyt tätä
laajempaa suojaa.
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Cryer 2010 s. 80. Periaate lisättiin EIS:een vasta vuonna 1984. Periaate sisältyy myös Amerikan
ihmisoikeussopimukseen, American Convention on Human Rights Article 8.4. Tästä lisää myös Bartsch
2004. Res judicata tarkoittaa oikeusvoiman negatiivista vaikutusta, tuomion prekludoivaa eli poissulkevaa vaikutusta. Lööf 2007 s. 309–310 Yhdysvalloissa periaatetta kutsutaan nimellä double jeopardy ja sitä pidetään yhtenä common law maiden vanhimmista periaatteista. Periaatteen eurooppalaisen
sisällön kehittymisestä on nähty merkkejä jo antiikin Kreikan ja Rooman oikeudessa, joista se siirtyi
Kanoniseen oikeuteen sekä civil ja common law:hon. Helmholz 1996 s. 306. Kanonistit löysivät säännön Rooman oikeudesta, Corpus iuris canonicin teksteistä, ja pitivät sitä Jumalan sääntönä siitä, miten
rikosprosessi järjestään. Säännön avulla ratkaistiin dramaattiset kollisiot kirkon ja valtion rangaistuskäytännön välillä. Kirkko ei saanut rangaista samasta teosta uudestaan, josta kuningas oli jo määrännyt
rangaistuksen. Sääntö ei perustunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mutta sitä voidaan pitää yhtenä
ihmisoikeuksien suojan alkuna. Double jeopardy klassisessa kanonisessa oikeudessa perustui siis yhteiskunnan oikeudenmukaiseen järjestämiseen.
Helenius 2007 s. 24–25. IOS 7 lisäpöytäkirja artikla 4. ”Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa.
Nemo debet bis puniri pro uno delicto”. Ks. Vervaele 2005 s. 100.
Jokela 2008 s. 655. Ks. lisää Pellonpää 2005: Euroopan ihmisoikeussopimus ja Melander 2010: EUrikosoikeus.
23.6.1975 ratifioitiin ja 23.3.1976 tuli voimaan YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (30.1.1976/108 SopS 8) Euroopan neuvoston perussääntö saatettiin Suomessa valtionsisäisesti voimaan toukokuussa 1989 annetulla asetuksella (SopS 21/1989). Ihmisoikeussopimus allekirjoitettiin neuvostoon liittymisen yhteydessä ja ratifioitiin 10.5.1990 (SopS 18-19/1990). Ks.
myös Lahti 2004 ja Pellonpää 2005.

3.2 EIT:n tulkinta ne bis in idem -periaatteesta
Tulkitessaan Euroopan ihmisoikeussopimusta EIT:n lähtökohtana on, että ihmis
oikeussopimus on kansainvälinen yleissopimus, jonka tulkinnassa on otettava huomioon kansainvälisoikeudel
listen sopimusten tulkinnassa yleisesti noudatettavat
periaatteet. Näitä ovat tulkinta vilpittömässä mielessä ja antamalla valtiosopimuksessa käytetyille sanonnoille niille kuuluvassa yhteydessä niiden tavallinen merkitys
valtiosopimuksen tarkoituksen ja päämäärän valossa.55 EIT on kehittänyt myös omia
tulkintaperiaatteita, joita ovat 1) sanamuodon mukainen tulkinta 2) sopimuksen päämäärä ja tarkoitus sekä sopimusmääräysten autonomisuus 3) kokonaisvaltainen tulkinta 4) evolutiivinen eli dynaaminen tulkinta ja 5) implisiittiset56 oikeudet.57
EIS:ssa ei määritellä mitään erityistä ihmisoikeudellista käsitesisältöä käytetyille
oikeudellisille käsitteille, vaan niille on annettava ihmisoikeussopimuksen tulkintaan
perustuva autonominen käsitesisältö tarkoituksen ja päämäärän mukaan. Autonomisen
tulkinnan periaatteen taustalla on EIS:n halu määritellä itse sopimusmääräysten soveltamisalan laajuus, eikä jättää sitä sopimusvaltioiden tahdon varaan. Autonominen tulkinta tulee kyseeseen lähinnä, kun sanamuodon mukainen tulkinta johtaisi ristiriitaan
sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän kanssa, tai se olisi suorastaan mahdoton siksi,
että käsitteillä on eri maiden oikeudellisissa kielissä eri merkitys. Lähtökohtaisesti
EIT noudattaa omaa aikaisempaa tulkintakäytäntöään. Evolutiivisen tulkintaperiaatteen mukaan sen on kuitenkin seurattava sopimusvaltioissa tapahtuvaa oikeudellista
ja yhteiskunnallista kehitystä solmimishetkellä saavutettu taso säilyttäen ja edelleen
kehittäen.58
EIT on näin kehittänyt kantaansa ne bis in idem -periaatteen tulkinnassa. Ratkaisussa Rosenqvist v. Ruotsi 14.9.2004 EIT oli omaksunut kannan, jonka mukaan ne bis in
idem -periaate ei ollut esteenä erillisille veronkorotus- ja rikosprosesseille. Tuomioiden Franz Fischer v. Itävalta 29.5.2001 ja Nikitin v. Venäjä 20.7.2004 mukaan EIS
7 lisäpöytäkirjan 4 artikla sisältää kolme erillistä suojaelementtiä: kukaan ei saa yhden menettelyn lopullisen päättymisen jälkeen joutua saman teon johdosta (i) uuden
oikeudenkäynnin vaaraan, (ii) uuteen oikeudenkäyntiin tai (iii) rangaistuksi. EIT totesi ratkaisussaan Zolotukhin v. Venäjä 10.2.2009, että artikla selvästi kieltää peräkkäiset rangaistusluonteista seuraamusta koskevat menettelyt samassa asiassa. Ratkaisun
Garaudy v. Ranska 24.6.2003 mukaan artiklasta ei kuitenkaan seuraa estettä rinnak-
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Spolander 2007 s. 95. ”…nämä periaatteet on kodifioitu tärkeimmiltä osin valtiosopimusoikeutta koskevassa Wienin yleissopimuksessa 31(1)”. SopS 33/1980. Spolander viittasi myös tapaukseen Golder
v. the United Kingdom (21.2.1975).
”Implisiittinen” tarkoittaa johonkin sisältyvä, jostakin pääteltävissä oleva.
Näistä tulkintaperiaatteista lisää Spolander 2007 s. 95–105. Ks. myös Ervo 2007 s. 11–14.
Spolander 2007 s. 96–100. Näin myös Pellonpää 2005 s. 210–215. Tuomioistuin seuraa omaa aikaisempaa oikeuskäytäntöään, josta poikkeamiseksi on pystyttävä osoittamaan perusteltuja syitä. Kun
tulkinnan muutoksia tapahtuu, seuraa ihmisoikeussopimuksen tulkinnalle tyypillinen dynaamisuus ja
evolutiivisuus, jota ilman tuomioistuin voisi muodostua kehityksen esteeksi.
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kaisille menettelyille ennen kuin jompikumpi menettely on lopullisesti ratkaistu eikä
ratkaisun Zigarella v. Italia 3.10.2002 mukaan tilanteissa, joissa toisen menettelyn
lopulliseksi tulemisen jälkeen myös toinen menettely keskeytetään. Jollei näin olisi
tapahtunut, EIT olisi todennut loukkauksen. Tältä osin viitataan myös ratkaisuihin
Tomasovic v. Kroatia 18.10.2011 ja Muslija v. Bosnia Hertzegovina 14.1.2014, joissa
on puolestaan viitattu Zolotukhin-ratkaisun ohella Zigarella-ratkaisuun.
Suomea koskevissa tai muissakaan tuomioissa ei ole katsottu, että rinnakkaisia menettelyjä koskevat ratkaisut olisivat merkinneet kuitenkaan muutosta tai tiukennusta
EIT:n aikaisempaan ratkaisukäytäntöön nähden, vaan niistä saa päinvastoin käsityksen, että EIT on näissäkin ratkaisuissaan noudattanut jo aikaisemmin omaksumaansa
linjaa ennenkuin se 20.5.2014 antamissaan Suomea koskeneissa ratkaisuissaan totesi
EIS 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa loukatun, kun rikosoikeudenkäyntiä oli jatkettu senkin jälkeen, kun samaan menettelyyn perustunut veronkorotus oli tullut lopulliseksi.59
Toisaalta ratkaisut eivät anna aihetta muuttaa sitä käsitystä, että Zolotukhin-ratkaisun
jälkeen oli jäänyt epäselväksi, koskeeko ne bis in idem -kielto ainoastaan perättäisiä
menettelyjä vai ulottuuko kielto myös rinnakkaisiin menettelyihin ja missä menettelyn vaiheessa kielto astuu voimaan.
EIT vahvisti ratkaisuissaan Rinas v. Suomi 27.1.2015, Kiiveri v. Suomi ja Öster
lund v. Suomi 10.2.2015 asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa
loukkaavan mainittua kieltoa, kun hallintoprosessia ei ollut keskeytetty rikosprosessin
tultua lopulliseksi. Ratkaisut selkeyttivät epäselvää tilaa ennen erillislain voimaantuloa sovellettaviin tapauksiin ja vahvistivat näin hallinnollisen menettelyn ja rikosprosessin välille eräänlaisen lis pendens -vaikutuksen.

3.3 Periaatteen soveltaminen ja tulkinta EU:ssa
EU:n perusoikeuskirjan soveltamisala on jäsenvaltioiden toimenpiteiden osalta määritelty perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan perusoikeuskirjan
määräykset koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta.60 Kun jäsenvaltion tuomioistuimien on tutkittava, onko kansallinen säännös
tai toimenpide, jolla perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovelletaan
unionin oikeutta tilanteessa, jossa jäsenvaltioiden toiminta ei määräydy täysin unionin oikeuden perusteella, yhdenmukainen perusoikeuksien kanssa, kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet saavat soveltaa perusoikeuksien suojaa koskevia kansallisia
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Nykänen v. Suomi 20.5.2014 ja Glantz v. Suomi 20.5.2014.
Perusoikeuskirjan 51 artiklassa määritellään perusoikeuskirjan soveltamisala seuraavasti: ”1. Tämän
perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä
periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionilla perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen.”

sääntöjä sillä edellytyksellä, ettei tällä soveltamisella vaaranneta perusoikeuskirjassa,
sellaisena kuin EUT on sitä tulkinnut, määrättyä suojan tasoa eikä unionin oikeuden
ensisijaisuutta, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta. EUT:n ratkaisukäytännössä ainoastaan
silloin, kun verotuksellinen seuraamus on perusoikeuskirjan 50 artiklan mukaisesti
luonteeltaan rikosoikeudellinen ja kun se on tullut lopulliseksi, kyseinen määräys on
esteenä sille, että samaa henkilöä vastaan nostetaan syyte samasta teosta.61
EU:n perusoikeuskirjan 50 artikla viittaa samaan rikokseen (same offence) EIT:n
määräystä koskevan tulkinnan innoittamana. Samoin EIS näyttää käsittävän vain lopullisia tuomioita, mutta sallii tarjottavan sitä parempaa suojaa ja vapaan liikkuvuuden.62 EUT:n tulkinnan mukaan ensinnäkin ”finally disposed” ei välttämättä tarvitse
tuomioistuimen päätöstä, vaan riittää, että asia ratkaistaan kansallisen oikeusjärjestyksen mukaisesti.63 Toiseksi sen mukaan on välttämätöntä, että jäsenvaltiot luottavat
vastavuoroisesti toistensa rikosoikeudelliseen systeemiin ja tunnustavat toisen valtion
ratkaisun, vaikka se olisi erilainen kuin heidän omansa olisi ollut.64 Kolmanneksi EUT
on korostanut objektivisuus- ja tehokkuusperiaatetta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, jossa vapaa ihmisten liikkuvuus oli taattava ja suojattava.65 Miraglia
-tapauksessa EUT kehitti tulkintaansa ”finally disposed of” kontekstissa ”preventive
application”. EUT julisti, että ne bis in idem ei sovellu jäsenvaltion oikeudellisiin päätöksiin, jotka on suljettu ennen kuin julkinen syyttäjä on päättänyt, ettei nosta syytettä.
Tämä syyttäjän päätös perustuu pelkästään siihen, että rikosoikeudellinen käsittely
on jo aloitettu toisessa jäsenvaltiossa samaa syytettyä kohtaan samoista teoista, ilman
mitään muuta perustelua asian ratkaisulle.66
EUT on Åkerberg Fransson -ratkaisussaan katsonut, että perusoikeuskirjan 50 artikla on esteenä sille, että jäsenvaltio määrää saman teon perusteella ensin verotuk
sellisen, mutta luonteeltaan rikosoikeudellisen seuraamuksen, ja sitten rikosoikeu
dellisen seuraamuksen. Tuomion perustelujen mukaan ne bis in idem -periaatteen
soveltaminen edellyttää, että lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä syytettyä kohtaan
jo toteutetut toimenpiteet ovat luonteeltaan rikosoikeudellisia. Perusteluissa lausutaan
lisäksi, että ainoastaan näiden edellytysten täyttyessä kyseinen määräys on esteenä
sille, että samaa henkilöä vastaan nostetaan syyte samasta teosta.67
Vireilläolovaikutus on ollut edelleen kyseenalainen, mutta sillä on katsottu voivan
olla yhteys siviili- ja kauppaoikeuteen siten, että vastavuoroisen tunnustamisen periaate jäsenvaltioiden välillä yhdessä lis pendens vaikutuksen kanssa takaisivat, että
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Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.2.2013 asia C-617/10 Hans Åkerberg Fransson.
Vervaele 2005 s. 115. Article 50 CFR: ”No one shall be liable to be tried or punished again in criminal
proceedings of an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the
Union in accordance with the law.”
Gezütock and Brügge k. 28 and 31.
Gezütock and Brügge k. 32.
Gezütock and Brügge k. 35.
Miraglia k. 35.
C-617/10 Hans Åkerberg Fransson, tuomio 26.2.2013 kohdat 33–34.
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juttu tuodaan vain kerran oikeuteen. Vaikka rikosoikeudella ja siviilioikeudella on
perusteelliset eronsa, tämä oikeutetusti nostaa esiin kysymyksen, tulisiko vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alueella monenkertaiset prosessit rajoittaa jo ennen kuin
lopullinen tuomio olisi annettu.68
Vihreän kirjan mukaan toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava tieto toistensa
lainkäyttövallan piirissä vireillä olevista menettelyistä ja niihin liittyvistä päätöksistä.
Niillä olisi myös oltava mahdollisuus vaihtaa tätä koskevia tietoja. Sen jälkeen kun
jonkin jäsenvaltion syyttäjäviranomaiset ovat saaneet tiedon toisissa jäsenvaltioissa
vireillä olevista syytetoimista, niiden olisi voitava pidättyä syytetoimien aloittamisesta tai keskeyttää jo aloitetut toimet pelkästään sillä perusteella, että samasta asiasta on
jo nostettu syyte toisessa jäsenvaltiossa.69 Näin ne bis in idem -periaatteelle vahvistettaisiin myös lis pendens eli vireilläolovaikutus. EU on mennyt jo aiemmin suojaa
antaessaan pidemmälle kuin EIT.

3.4 EUT:n ratkaisujen vaikutus EIT:n tulkintaan
EU:n on ollut tarkoitus liittyä EIS:een.70 Lissabonin sopimuksen voimaantulo loi oikeusperustan, jonka nojalla EU voi siihen liittyä. Tämä tuo perusoikeuksien suojeluun
uuden oikeudellisen valvontamekanismin, kun EIT saa toimivallan tarkastella EU:n
toimielinten, elinten ja virastojen antamia säädöksiä, sekä EUT:n tuomioita siltä kannalta ovatko ne EIS:n mukaisia. Yksityishenkilöt voivat myös kaikki kotimaiset keinot
käytettyään nostaa EIT:ssa kanteen EU:ta vastaan perusoikeuksien loukkaamisesta.71
Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuimet pyrkivät nykyään johdonmukaisesti
huomioimaan toistensa oikeuskäytäntöä, mikä estää jännitteiden syntymistä EIS:n ja
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Wasmeier – Thwaites 2006 s. 576–577. He viittasivat Council Regulation 44/2001/EC of December
2000 on the Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial
Matters. 2001 O.J. (L 12) 1, Art 27, Brussel I agreement.
KOM 2005 696 s.4.
EU:n oma perusoikeussäännöstö luotiin Nizzan huippukokouksessa joulukuussa 2000 allekirjoittamalla Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan. Tampereella 1999 kokoontunut Eurooppaneuvoston
asettama erityinen toimielin laati yli 50 artiklaa sisältävän ehdotuksen perusoikeusasiakirjaksi. Se sisällytettiin vuonna 2004 hyväksyttyyn perustuslailliseen sopimukseen, jonka kautta sen on määrä tulla
sitovaksi. Se rakentuu monelta osin Euroopan ihmisoikeussopimuksen varaan, mutta siinä on myös
eroja. Ks. Pellonpää 2005 s. 77. Perusoikeuskirja sai Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen perussopimuksen aseman, jonka mukaan EU myös liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ks. tästä
Melander 2010 s. 137. Komissio pyysi lausuntoa EU:n tuomioistuimelta siitä, onko liittymissopimus
sopusoinnussa EU:n perussopimusten kanssa. Joulukuussa 2014 EU:n tuomioistuin katsoi, että sopimusluonnos EU:n liittymisestä ihmisoikeussopimukseen ei ole sopusoinnussa unionin oikeussääntöjen
kanssa. Ks. tästä Unionin tuomioistuimen lausunto (täysistunto) 18 päivänä joulukuuta 2014. SEUT
218 artiklan 11 kohdan nojalla annettu lausunto – Kansainvälistä sopimusta koskeva luonnos – Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen
– Mainitun luonnoksen yhteensopivuus EU- ja EUT-sopimuksen kanssa. Lausunto 2/13.
IP/10/291 mukaan 1.12.2009 EU sai liittymiselle oikeusperustan. EU:sta tulee yleissopimuksen 48.
sopimuspuoli, mutta se ei liity Euroopan neuvostoon. Kaikki EN:n 47 jäsentä EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien ovat ratifioineet ihmisoikeussopimuksen.

EU-oikeuden välille. Lissabonin sopimus laajensi EUT:n toimivallan oikeus- ja sisä
asioissa kattamaan koko perus- ja ihmisoikeussektorin ja sopimus selventää myös
perus- ja ihmisoikeuksien suojelun asemaa EU:n keskeisten arvojen, tavoitteiden ja
päämäärien joukossa.72 Tuomioistuinten välinen tulkinnallinen vuorovaikutus ei ole
myöskään yksisuuntaista. EUT on ottanut huomioon EIT:n oikeuskäytännön ihmis
oikeuksia koskevia yleisiä oikeusperiaatteita tarkastellessaan. Mutta myös EIT on ha
kenut tulkinnallista inspiraatioita EUT:n oikeuskäytännöstä.73
Viime vuosina EIT on nojautunut EU-oikeudellisiin lähteisiin, useimmiten tällöin
EIS:n tarjoamaa suojaa laajentaen.74 Ei ole ollut syytä sulkea pois mahdollisuutta,
että ne bis in idem -säännön soveltamisala EIT:n uusien tapausten kautta täsmentyy
laajemmaksi kuin mistä ylimpien tuomioistuintemme ratkaisuissa on lähdetty.75 Tämä
kehitys huomioitiin myös valmistelussa laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Perustuslakivaliokunta
totesi mietinnössään, että kaksoisrangaistavuuden kiellon ei voida katsoa koskevan
vain puhtaasti peräkkäisiä menettelyjä, vaan myös samanaikaisesti vireillä olevia menettelyjä. Sääntelyratkaisun voitiin katsoa menevän osin pidemmällekin kuin mitä
ihmisoikeusvelvoitteet sillä hetkellä ehdottomasti vaativat. Perustuslakivaliokunta ei
pitänyt veronkorotuspäätöksen luonteen vuoksi perusteltuna sitä, että syytteen nostamista ei ole sidottu päätöksen lopullisuuteen, vaan syytteen nostaminen estyy jo siinä
vaiheessa, kun samalle henkilölle on määrätty veronkorotus.76
Tuomioistuinten asema on olennaisesti vahvistunut kotimaisessa oikeudellispoliittisessa järjestelmässä parin viimeisen vuosikymmenen aikana, ennen muuta koti
maisen perus- ja ihmisoikeuskulttuurin muutokseen ja Euroopan integraatioon liittyvistä syistä. Kotimaisten tuomioistuinten ohella valtiosääntöisesti huomionarvoista
ovat olleet erityisesti EIT:n ja EUT:n toiminta, joiden vaikutukset ulottuvat suoraan
ylikansalliselta tasolta ilman kotimaisen lainsäätäjän vaikutusta aina Suomen oikeus
järjestykseen ja yksilön oikeusaseman valtiosääntöperusteisiin asti.77 ”Lähtökohtaisesti sekä EIT:n, EUT:n että kansallisten tuomioistuinten prosessuaalista oikeuden
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Ojanen 2009 s. 109–119.
Pellonpää 2005 s. 91. Perus- ja ihmisoikeuksilla on ollut EU:n rikosoikeudellisessa yhteistyössä muodollista merkitystä sekä tulkinnallista vaikutusta rikosoikeudellisia puitepäätöksiä implementoitaessa
eli toteutettaessa sekä kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä sovellettaessa. Lisäksi EUT on antanut
perus- ja ihmisoikeuksille merkitystä rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyen ja ratkaisuissaan tarkastellut asiaa myös perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta sekä laajemmin koko vapauden, turvallisuuden ja
oikeuden aluetta tulkittaessa. Melander 2010 s. 138–139.
Pellonpää – Gullans 2011 s. 429.
Pellonpää – Gullans 2011 s. 427. Ks. myös EIT ratkaisu Rinas v. Suomi 27.1.2015.
Perustuslakivaliokunnan lausunto 17/2013 vp s. 3.
Ojanen 2010 s. 95. Ks. myös s. 104. Vielä pari vuosikymmentä sitten, oikeus oli tiukan kansallista
ja syntyi ja kehittyi lähinnä kansallisen lainsäätäjän toiminnan tuloksena. Ks. lisäksi Lavapuro 2010
s. 78. ”Suomen tuomioistuinten merkitys oikeusnormien pätevyyttä ja perustuslain sisältöä koskevassa
päätöksenteossa on selvästi kasvanut paitsi perustuslakiin tehtyjen institutionaalisten uudistusten myös
EIT:n ja EUT:n vahvan oikeudellisen aseman tuloksena.” Ks. myös Viljanen 1998 s. 268.
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mukaisuutta koskevien tulkintojen tulisi olla yhteneväiset, sillä kaikkia näitä sitoo
Euroopan ihmisoikeussopimus.”78
Hallituksen esityksessä ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa lähdettiin siitä,
että sopimuksen ja sitä koskevan oikeuskäytännön toteutuminen kuului kansallisella tasolla ensisijaisesti lainsäätäjän tehtäväalaan. Lainsäädännön on siten täytettävä
esimerkiksi EIS 6 artiklan79 asettamat vaatimukset, myös oikeuskäytännön muuttuessa ja täydentyessä uusien ratkaisujen myötä. Tällainen lähestymistapa toteuttaa laki
sidonnaisen järjestelmämme peruslähtökohtia.80 Suomessa korkeimpien oikeuksien
oikeuskäytäntö ohjasi aikaisemmin lainkäyttöä verorikoksissa ilman kansallista lainsäädäntöpohjaa. Tämän epäkohdan poistamiseksi vuonna 2012 säädettiin edellä mainittu uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä vero- tai tullinkorotuksesta, joka
tuli voimaan 1.12.2013, mutta sitä ei kuitenkaan sovelleta tapauksiin, joissa veron
korotus on määrätty ennen lain voimaatuloa.

4. EIT:n ratkaisujen vaikutuksia kansalliseen oikeus-		
käytäntöön ja lis pendens -vaikutuksen vahvistuminen
4.1 Kansallinen oikeuskäytäntö ennen hallituksen esitystä 			
20.12.2012 laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä
vero- ja tullinkorotuksesta
EIT:n vuonna 2009 ratkaisu Ruotsalainen v. Suomi 16.6.2009, nosti esiin ongelman
ne bis in idem -periaatteen soveltamisesta Suomen oikeuskäytännössä.81 Ratkaisun
jälkeen Suomessa on annettu lukuisia ne bis in idem -periaatteen soveltamista koskevia ratkaisuja.82 KKO on ratkaisuissaan EIT:n tukemana todennut veronkorotuksen
olevan sellainen sanktio, joka estää veropetossyytteen nostamisen.83 Hallinto-oikeuksissa periaatteen soveltamista on käsitelty vastaavasti.84
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Spolander 2007 s. 9.
EIS 6 artikla sisältää lainkäytön (eli yleisemmin tuomiovallan harjoittamista ja oikeussuojan antamista
koskevat) oikeusturvan takeet ilmaisevan perusnormin, oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, fair trial. Toiseksi siinä määrätään, että jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä,
kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Kolmanneksi siinä luetellaan jokaiselle rikoksesta syytetylle turvattavat vähimmäisoikeudet. Oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä lisää ks.
Ervo 2005.
Halila 2000 s. 136–137.
EIT Ruotsalainen v. Suomi 16.6.2009, hakemus nro 13079/03. Tapausta on kommentoinut Vuorenpää
1/2010 s. 94–104.
KKO:ssa 21 julkaistua ennakkoratkaisua ja muita 22 ratkaisua, KHO:ssa kolme veronkorotukseen liittyvää julkaistua ratkaisua sekä Helsingin hovioikeudessa 44 ratkaisua 31.5.2015 mennessä.
KKO 2010:82, KKO 2010:46 ja KKO 2010:45 sekä KHO 2011:41, Rovaniemen HO 2010:59, I-SHO
2010:11, ja THO 2010:2. Korkeimman oikeuden tapauksia on kommentoinut Vuorenpää 1/2011
s. 156−164 ja 6/2010 s. 1113–1120 sekä 2010 II s. 368–397.
Helsingin HaO 17.01.2011 11/0049/4, 25.11.2010 10/1584/1, 30.6.2010 1070819/1 sekä 5.5.2010
10/0543/1.

KHO:n ratkaisussa KHO 2011:41 sekä KKO:n ratkaisuissa KKO 2010:82, KKO
2010:46 ja KKO 2010:45 ne bis in idem -sääntöä tulkittiin siten, että se esti uuden prosessin käynnistämisen sen jälkeen, kun ensimmäisenä käynnistetty prosessi oli tullut
lopulliseksi. Tapauksissa katsottiin veronkorotusten määräämisen EIS 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan soveltamisen kannalta rikosasiaksi ja veronkorotusten määräämisessä
katsottiin olleen kysymys samasta asiasta kuin törkeää veropetosta koskevassa syytteessä.
Ratkaisussa KKO 2010:82 A:lle oli määrätty vuonna 2006 veronkorotuksia ja syyttäjä vaati A:lle vuonna 2007 vireille tulleessa syytteessä samaan menettelyyn perustuen
rangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syytteen vireilletulon jälkeen A teki verovuotta
2001 koskevasta jälkiverotuspäätöksestä perustevalituksen ja verovuosia 2002 ja 2003
koskevista oikaisuvaatimukset. EIS:n mukainen ne bis in idem -kielto syyttää kahdesti samassa asiassa koskee tilannetta, jossa ensimmäinen ratkaisu on lopullinen ennen
jälkimmäisen menettelyn alkamista. A:lle määrätyt veronkorotukset eivät olleet tulleet
lopullisiksi oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan umpeen kulumisen
vuoksi tai muutoksenhaun johdosta annetun lopullisen ratkaisun perusteella ennen
syytteen vireilletuloa. Näin ollen A:lle määrätyt veronkorotukset eivät olleet esteenä
veropetosta koskevan syytteen tutkimiselle.85
KKO:n ratkaisussa KKO 2010:46 A:lle oli määrätty vuonna 2007 annetuissa jälkiverotuspäätöksissä jälkiveroa sekä veronkorotukset. A ei ollut tehnyt jälkiverotuksista oikaisuvaatimusta. Syyttäjä vaati A:lle vuonna 2008 vireilletulleessa syytteessä samaan
veronkorotukset aiheuttaneeseen menettelyyn perustuen rangaistusta törkeästä veropetoksesta. KKO katsoi, että koska veronkorotuspäätökset eivät olleet olleet lopullisia
syytteen vireilletullessa, eivät A:lle määrätyt veronkorotukset olleet esteenä veropetosta
koskevan syytteen tutkimiselle.86
Kolmannessa KKO:n ratkaisussa KKO 2010:45 A:lle oli vuonna 2001 annetuilla
jälkiverotuspäätöksillä määrätty jälkiveroja verovuosilta 1995–1998 sekä veronkorotukset. A oli tehnyt jälkiverotuspäätöksistä oikaisuvaatimuksen, mutta peruuttanut sen
sekä maksanut määrätyt vero veronkorotuksineen vuonna 2002. Syyttäjä vaati vuonna 2004 vireille tulleessa syytteessä A:lle samaan menettelyyn perustuen rangaistusta
törkeästä veropetoksesta. Koska veronkorotuspäätökset olivat tulleet lopullisiksi ennen
syytteen vireilletuloa, A:lle määrätyt veronkorotukset estivät veropetosta koskevan
syytteen tutkimisen.87

KKO totesi näiden tapausten osalta, ettei kansallisessa veronkorotussääntelyssä ole
Jussila ja Ruotsalainen -ratkaisujen jälkeen tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden johdosta veronkorotuksen luonnetta EIS kannalta tarkasteltuna olisi perusteltua arvioida
poikkeavalla tavalla, joten ne kuuluivat ne bis in idem -kiellon alaan.88 KKO arvioi
tapauksia Zolotukhin-ratkaisun mukaisesti siltä osin, oliko kyse samasta asiasta, joka
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vastasi Suomessa vakiintuneesti noudatettua näkemystä sekä EUT:n omaksumaa kantaa.89 Suojaa ei ratkaisun perustelujen mukaan syntynyt sellaisen päätöksen perusteella, jonka osalta varsinaiset muutoksenhakukeinot olivat vielä määräaikojen suhteen
avoimina.90
KKO piti ongelmallisena, että mahdollisuus joutua syytteeseen riippui siitä, onko
veronkorotuspäätös lopullinen. Veronkorotuspäätöksen lopullisuus kun vaihtelee riippuen verohallinnon toimenpiteiden ajoituksesta ja siitä, tyytyykö verovelvollinen ratkaisuun vai hakeeko hän siihen muutosta.91 KKO totesi myös, ettei artiklaan ollut liitetty rinnakkaiset menettelyt kieltävää vaikutusta. Kansallinen lainvoimaisen tuomion
uuden käsittelyn estävä vaikutus ulottuu vain saman prosessilajin sisälle. Lainvoimaisen ratkaisun uuden käsittelyn estävää vaikutusta ei ole ulotettu hallintoprosessista
rikosoikeudenkäyntiin tai päinvastoin, eikä myöskään vireilläolon estevaiku
tusta.
Käytännöllisistä syistä rikoslainkäytössä voidaan edellyttää, ettei samasta asiasta ole
yhtä aikaa vireillä kahta eri syytettä. KKO ei uskonut, että kansallisella tasolla tulkinta
artiklan mukaiseen, laaja-alaiseen, mutta vain peräkkäisiä menettelyjä koskevaan ne
bis in idem -kieltoon liitettäisiin kaikki sanotussa artiklassa tarkoitetut menettelyt kattava vireilläoloperusteinen estevaikutus.92
Rikosoikeudessa on mahdollista, että yksi teko täyttää useamman eri rikostunnusmerkistön, eikä niiden käsittelemiseen yhdessä ole estettä. Tällainen asioiden
yhdistäminen ei ole mahdollista rikosoikeudenkäyntimenettelyssä ja hallinnollisessa
järjestyksessä käsiteltävien asioiden kesken.93 KKO huomautti, että verorikoksia ja
verotusmenettelyä koskeva lainsäädäntömme eivät ole yhteensovitettavissa siten, että
ongelmat olisivat vältettävissä ilman lainsäädännöllisiä toimenpiteitä tai vähintäänkin
hallinto- ja syyttämiskäytännöissä tehtäviä muutoksia. Myös vireilläolovaikutus on
ongelmallinen. Ratkaistavaksi tulisi se, mikä menettely kulloinkin on käynnistynyt
ensiksi ja mihin hallinnolliseen toimeen vireilläolovaikutuksen alkaminen tarkemmin olisi kytkettävä. KKO edellytti yleisemminkin seuraamusjärjestelmien uudelleen
arviointia ja yhteensovittamista. KKO ei hyväksynyt sellaista laajentavaa tulkintaa,
jonka mukaan veronkorotuksesta annettuun lopulliseen ratkaisuun rinnastettaisiin vireilläoleva tai muuten lopullista ratkaisua vailla oleva asia.94
KKO antoi näiden ratkaisujen jälkeen useita ratkaisuja, joissa se arvioi, milloin verotuspäätöksen katsotaan tulleen rikossyytteen estävällä tavalla lopulliseksi. Tapauksessa KKO 2010:82 se katsoi, että veronkorotuspäätöksen lopullisuutta arvioitaessa ei
ollut otettava huomioon perustevalitusaikaa. Ratkaisussa KKO 2011:111 yhdellä teolla syytteen mukaan tehtyyn veropetokseen kohdistui vain osittain veronkorotuksen
lainvoimaisuuden vuoksi estevaikutus. KKO:n antamassa ratkaisussa KKO 2012:55
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veroasian ei katsottu tulleen lopulliseksi, kun syytteen vireilletullessa verovelvollisen oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei ollut haettu muutosta, mutta vali
tusaikaa oli ollut jäljellä. Vielä ratkaisussa KKO 2012:79 estevaikutuksen katsottiin
olevan, kun verovelvollinen oli maksanut jälkiverotuksin määrätyt verovelat ennen
veropetossyytteen nostamista, eikä ollut hakenut jälkiverotukseen muutosta, vaikka
muutoksenhakuaikaa oli syytettä nostettaessa ollut jäljellä.
Hallinto-oikeuksissa on tulkittu periaatetta seuraavasti:
Helsingin hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että A:lta jälkikantopäätöksillä kannetuissa korotuksissa ei ollut kysymys EIS 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, koska jälkikantopäätökset oli tehty ennen rikostuomion antamista. Hallinto-oikeus alensi kuitenkin tullinkorotuksen 30 prosenttiin.95 Tapauksessa oli
kaksi ongelmallista kohtaa. Ensinnäkin, kun rikostuomio oli annettu, myös jälkikantopäätökseen oli ollut mahdollista hakea muutosta. Kun muutoshakemusta käsiteltiin,
oli ehditty antaa jo rikostuomio, jonka takia hakemus jouduttiin hylkäämään. Toiseksi
sanktion alentaminen ei riitä EIS:n mukaan täyttämään ne bis in idem -sääntöä.
Helsingin hallinto-oikeus poisti arvioverotuspäätöksillä määrätyt veronkorotukset. Tapauksessa hallinto-oikeus totesi, että Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä veropetoksesta ja tuomio oli lainvoimainen. Tullipiiri oli tämän jälkeen määrännyt
arvioverotuspäätöksillä verot ja veronkorotusta. Hallinto-oikeus katsoi, että käräjä
oikeuden tuomio ja tullipiirin arvioverotuspäätökset perustuivat olennaisesti samoihin
tosiseikkoihin, koskivat samaa vastaajaa sekä liittyivät toisiinsa erottamattomasti ajan
ja tilan suhteen.96
Korkein hallinto-oikeus tulkitsi ratkaisussaan KHO 2011:41 EIT:n Zolotukhin -tapausta
siten, että koska artiklan mukaista ne bis in idem -kieltoa sovelletaan, kun ensimmäinen
ratkaisu on lopullinen ennen jälkimmäisen menettelyn alkamista, mutta ei rinnakkain
vireillä olevissa menettelyissä, kielto ei ollut esteenä veronkorotusten määräämiselle
käräjäoikeuden tuomion lainvoimaiseksi tulon jälkeen. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen siltä osalta kun se katsoi, ettei A:lle olisi sen jälkeen, kun käräjäoikeus
oli antanut samaa tapahtumainkulkua koskevan lainvoiman saaneen ratkaisunsa, tullut
määrätä maksettavaksi veronkorotuksia ja poisti arvioverotuspäätöksillä määrätyt ve
ronkorotukset ja palautti asian hallinto-oikeudelle ensi asteena käsiteltäväksi veronkorotusten määriä koskevien vaatimusten tutkimista varten.

Hovioikeudet ovat saaneet ratkaistavakseen lukuisia ne bis in idem -periaatteen soveltamista koskevia tapauksia.
Helsingin hovioikeus on muun muassa ratkaisuissaan 8.11.2010 nro 174 ja 6.10.2010
nro 2604 katsonut, että lopulliseen ratkaisuun ei voida rinnastaa vireilläolevaa tai muuten lopullista ratkaisua vailla olevaa asiaa, joten määrätyt veronkorotukset eivät olleet
esteenä veropetosta koskevien syytteiden tutkimiselle.
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Itä−Suomen hovioikeuden julkaistussa ratkaisussa syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta ajoneuvorikkomuksesta. A:n maksettavaksi oli määrätty ajoneuvoveron lisäveroa.
Koska lisäveroa koskeva päätös ei ollut tullut lopulliseksi ennen rikosasian vireille
tuloa, asiassa ei ollut estettä syytteen tutkimiselle.97
Rovaniemen hovioikeus oli poistanut käräjäoikeuden tuomion. Kyseessä oleva syyte
oli ollut ne bis in idem -periaatteen tarkoittama uusi syyte rikoksesta, josta A oli jo lopullisesti tuomittu syylliseksi Suomen lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti.
Ratkaisun mukaan A:ta ei olisi tullut tuomita törkeästä veropetoksesta, vaan käräjä
oikeuden olisi tullut jättää syyte tutkimatta.98
Turun hovioikeuden ratkaisussa todettiin, kun verotukseen ei ollut määräajassa haettu
muutosta, se on näiltä osin jäänyt lopulliseksi.99

4.2 Oikeuskäytännön vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön
Eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnitti huomiota seuraamusjärjestelmän koordinoinnin tarpeeseen (TrVM 9/2010 vp). Tarkastusvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan oikeustila eri seuraamusten yhteensovittamisen osalta oli epäselvä.
Tarkastusvaliokunta edellytti, että ne bis in idem -periaatteen soveltuvuutta oli syytä
selkeyttää lainsäädäntötoimin ja ottaa samalla huomioon, ettei näin heikennetä talousrikosten seuraamusjärjestelmän ennaltaehkäisevää vaikutusta.100
Oikeustilan selkeyttämiseksi hallitus antoi 20.12.2012 esityksen laiksi erillisellä
päätöksellä määrättävästä veron- ja tullinkorotuksesta (HE 191/2012 vp). Esityksessä
ehdotettiin säädettäväksi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullin
korotuksesta (781/2013).
Lain tarkoituksena oli yhteensovittaa hallinnollisena seuraamuksena määrättävä
veron- tai tullinkorotus ja rikosseuraamuksena määrättävä rangaistus siten, ettei luonnollinen henkilö, kotimainen kuolinpesä tai yhtymä tulisi tutkittavaksi ja rangaistavaksi uudelleen samasta teosta, josta tämä on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu
syylliseksi. Sääntelyllä toteutettaisiin EIS:n 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettu
kielto tutkia tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi. Lain tarkoituksena oli myös mahdollistaa se, että
rikosasiat voidaan käsitellä asianmukaisesti ja että rikoksista voidaan määrätä tekoon
nähden oikeasuhtainen seuraamus. Pääsääntöisesti veron- tai tullinkorotus määrättäisiin, kuten lakia valmisteltaessa, verotus- tai tullauspäätöksen tekemisen yhteydessä.
Esitys ei näin ollen muuttaisi verotus- ja tullauspäätösten tekoa ja vero- tai maksuvelvollisen laiminlyönteihin liittyvien hallinnollisten sanktioiden eli veron- tai tullin-
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korotusten määräämistä, kun asiaan ei liity epäilyä sellaisesta rikoksesta, joka tulisi
ilmoittaa syyttäjälle tai esitutkintaviranomaiselle esitutkintaa varten.101
Toimivaltaiselle viranomaiselle säädettäisiin kuitenkin mahdollisuus olla määräämättä veron- tai tullinkorotus verotus- tai tullauspäätöstä tehtäessä. Tarkoituksena
on, että veron- tai tullinkorotus jätettäisiin määräämättä, jos veron- tai tullinkorotus
mahdollisesti liittyy tekoon, josta toimivaltainen viranomainen harkitsee ilmoituksen
tekemistä syyttäjälle tai esitutkintaviranomaiselle esitutkintaa varten. Toimivaltaisen
viranomaisen ilmoitusvelvollisuudesta säädetään muun muassa verotusmenettelystä
annetun lain 86 §:ssä, verohallinnosta annetun lain (503/2010) 28 §:ssä ja rikoslain
29 luvun 3 §:ssä. Veron- tai tullinkorotus jätettäisiin määräämättä myös silloin, kun
toimivaltainen viranomainen saa esitutkintaviranomaiselta tai syyttäjältä tiedon, että
sen tutkittavaksi on saatettu asia, johon liittyen tutkitaan kyseistä verotusta koskevia
seikkoja.102
Perustuslakivaliokunta on käsitellyt ne bis in idem -kiellon asettamia vaatimuksia
kahdessa lausunnossaan lakiehdotuksista, joihin on sisältynyt ehdotus estää hallinnollista seuraamusta ja rikosoikeudellista rangaistusvastuuta koskevien asioiden rinnakkainen käsittely. Ensimmäinen lausunto (9/2012 vp) on annettu hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi (HE 3/2012 vp) ja toinen lausunto (17/2013 vp) hallituksen
esityksestä laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- ja tullinkorotuksesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 191/2012 vp).
Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään (PeVL 9/2012 vp – HE 3/2012 vp),
että kaksoisrangaistavuuden kiellon ei voida katsoa koskevan vain puhtaasti peräkkäisiä menettelyjä, vaan myös samanaikaisesti vireillä olevia menettelyjä. Tulkinta
on johdettavissa jo EIS:n mainitun artiklan sanamuodosta, ja se näyttäisi vastaavan
myös EIT:n viimeaikaisessa oikeuskäytännössä esitettyjä linjauksia (ks. Sergey Zolotukhin v. Venäjä 10.2.2009 ja erityisesti Tomasovic v. Kroatia 18.10.2011), joiden
voidaan katsoa selkiyttäneen ja tiukentaneen EIT:n tulkintaa aikaisemmasta. Valiokunta totesi, että EIT:n oikeuskäytäntö oli eräiltä kohdin vielä kehittymässä, mutta
on pitänyt ne bis in idem -kiellon noudattamisen kannalta perusteltuna sitä, että lainvoimaisen, lopulliseksi jääneen seuraamusmaksun tulee estää samaa tekoa koskevan
rikossyytteen tuomioistuinkäsittelyn käynnistyminen tai keskeyttää se, vaikkei asiasta
nimenomaisesti säädetäkään. Vastaavasti seuraamusmaksumenettely on keskeytettävä
ja luovuttava maksun määräämisestä, jos rikosprosessi päättyy lainvoimaiseen ratkaisuun, joko vapauttavaan tai langettavaan tuomioon. Lausunnossaan (17/2013 vp)
perustuslakivaliokunta on katsonut, että ehdotettua veronkorotuksiin liittyvää menettelysäännöstöä, joka estää samaa asiaa koskevat rinnakkaiset hallinnolliset prosessit
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ja rikosprosessit, voidaan pitää ne bis in idem -kiellon perimmäisen tarkoituksen kan
nalta hyvin perusteltuna.103
Uuden sääntelyn tarkoituksena on varmistaa veronkorotuksen määrääminen niissä
tilanteissa, joissa asia ei tule tuomiolaitoksen ratkaisemaksi. Veronkorotuksen määrääminen olisi mahdollista, koska esitutkinnassa asian ei katsota tulevan sillä tavoin
lainvoimaiseksi ja lopulliseksi, ettei asiaa enää EIS:n vuoksi voitaisi käsitellä hallinnollisessa prosessissa. Näissä tilanteissa hallinnollinen seuraamus tulisi määrätä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti siten, että Verohallinto, tullilaitos tai Liikenteen
turvallisuusvirasto tutkii ja arvioi kaikkiin omaan toimivaltaansa kuuluviin vero- tai
maksuvelvollisiin yhteneväisesti sovellettavien säännösten mukaan veronkorotuksen
määräämisen edellytykset, jonka vuoksi ehdotettu 90 päivän määräaika olisi tarpeen.
Merkitystä ei olisi sillä, millä perusteella esitutkinta lopetetaan tai jätetään toimittamatta. Syyte saatettaisiin jättää nostamatta esimerkiksi sen johdosta, ettei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi tai muulla prosessuaalisella perusteella taikka oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 7 tai
8 §:n perusteella. Kaikissa tilanteissa toimivaltainen viranomainen arvioisi veronkorotuksen määräämisen perusteet hallinnollisessa prosessissa veronkorotusta koskevien
säännösten perusteella. Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa saatu selvitys esimerkiksi
ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneista syistä voitaisiin ottaa huomioon
samalla tapaa kuin muukin veronkorotusasiaan liittyvä selvitys.104
Veronkorotus voitaisiin määrätä erillisellä päätöksellä myös silloin, kun esitutkinta
tai syyteharkinta ei johda enempiin toimenpiteisiin sen johdosta, että esitutkintaviranomainen tai syyttäjä katsoo hallinnollisessa prosessissa määrättävän sanktion riittäväksi seuraamukseksi rikoslain 29 lukuun ehdotetun uuden 11 §:n mukaisesti.105
Ehdotuksen tarkoituksena on se, että rikosprosessia ei aloitettaisi niissä tapauksissa, joissa hallinnollinen seuraamus katsottaisiin kokonaisarvioinnissa riittäväksi seuraamukseksi. Törkeä veropetos, samoin kun muut edellä mainittujen rikosten törkeät
tekomuodot, tulisi kuitenkin aina ilmoittaa syyttäjälle.106
3§
Veronkorotuksen suhde rikosilmoitukseen ja esitutkinnan aloittamiseen
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä veronkorotuksen määräämisen jälkeen samasta
asiasta rikosilmoituksen vain, jos se on saanut näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista
olennaisista tosiseikoista niin, että verokorotusta ei olisi määrätty alun perinkään sen
perusteella, vaan asia olisi siirretty rikosprosessissa käsiteltäväksi. Lisäksi edellytetään,
ettei uusi näyttö ole jäänyt huomiotta viranomaisesta johtuvasta syystä.
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Asian käsittely rikosprosessissa edellyttää, että toimivaltainen viranomainen poistaa
aiemmin määrätyn veronkorotuksen viimeistään ennen syytteen vireillepanoa.
Veronkorotus poistetaan noudattaen soveltuvin osin, mitä asianomaisessa laissa on
säädetty viranomaisen aloitteesta tapahtuvasta verotuksen tai veron oikaisusta verovel
vollisen hyväksi. Veronkorotus voidaan poistaa, vaikka oikaisun edellytykset puuttuvat.
Toimivaltaisen viranomaisen 2 momentin nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea
muutosta.
4§
Veronkorotuksen määrääminen esitutkinnan aloittamisen jälkeen
Jos esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on tehnyt asiassa päätöksen esitutkinnan lo
pettamisesta tai toimittamatta jättämisestä taikka syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättä
mispäätöksen tai peruuttanut syytteen, erillisellä päätöksellä määrättävä veronkorotus
voidaan määrätä 2 §:n 3 momentissa säädetyn estämättä 90 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Jos asiasta on nostettu syyte tai se käsitellään muutoin rikosasioista säädetyssä jär
jestyksessä, toimivaltainen viranomainen ei saa määrätä samasta asiasta veronkoro
tusta, jollei syytettä tai säädetyssä järjestyksessä käsiteltävää rikosasiaa ole myö
hemmin peruutettu.
5§
Tuomioistuimen ratkaisema asia
Jos tuomioistuin on antanut syyksilukevan tuomion tai jos syyte on hylätty, toimi
valtainen viranomainen ei saa määrätä samasta asiasta veronkorotusta.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti, jos samasta asiasta on tuo
mioistuimen ulkopuolisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä määrätty sakko.

Laki 781/2013 tuli eduskuntakäsittelyn jälkeen voimaan 1.12.2013. Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että uutta lakia sovellettaisiin vasta lain voimaantulopäivänä ja
sen jälkeen tapahtuneisiin tekoihin ja laiminlyönteihin. Tätä perusteltiin esityksessä sillä, että ennen uuden sääntelyn voimaantuloa viranomaiset eivät riittävästi ole
voineet sovittaa yhteen hallinnollisia sanktioita ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Viranomaiset määräsivät sanktiot sen periaatteen mukaisesti, että vasta toisessa menettelyssä annettu lopullinen ratkaisu estää toisen tutkimisen, eikä viranomaisella ole
tuolloin ollut mahdollisuutta jättää esimerkiksi hallinnollista seuraamusta ehdotetulla
tavalla määräämättä rikosprosessin varmistamiseksi.107
Perustuslakivaliokunta totesi tarkastellessaan lakiesityksen voimaantulosäännöstä,
että lakiehdotuksen mukaisen voimaantulon myötä sääntelyssä tarkoitetut vaikutukset
toteutuisivat täysimääräisesti vasta useiden vuosien päästä. Valiokunta totesi pitävänsä sääntelyn ajallista soveltamisrajausta sinänsä mahdollisena ainakin siltä osin kuin
se kohdistuu lain voimaan tullessa rikosprosessissa käsiteltävinä oleviin tapauksiin.
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Toisaalta se katsoi, että menettelyn mahdollisimman aikainen käyttöönotto olisi tulevaisuudessa omiaan vähentämään niiden tapausten määrää, joihin sovelletaan suomalaisessa tuomioistuinkäytännössä noudatettavaa rinnakkaiset menettelyt ainakin
tietyin edellytyksin mahdollistavaa linjaa. Perustuslakivaliokunta piti perusteltuna,
että valtiovarainvaliokunta arvioi vielä, onko voimaantulosäännöksiä syytä muuttaa
esimerkiksi siten, että ne mahdollistaisivat ehdotetun menettelyn soveltamisen myös
niissä tapauksissa, joissa teko tai laiminlyönti on tapahtunut ennen säännösten voimaantuloa, mutta viranomainen ei ole asiassa vielä tehnyt veronkorotuspäätöstä. Valiokunta ei siten esittänyt voimaantulosäännökseen tehtäväksi sellaisia muutoksia,
joiden perusteella ennen lain voimaantuloa käynnistetyistä rinnakkaisista menettelyistä toinen olisi keskeytettävä toisen tultua lopulliseksi, eikä niin ollen myöskään
säännöksiä siitä, miten keskeytettävä prosessi valikoituisi.108
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi lakiesityksestä HE 191/2012 vp mietintönsä KKO:n päätöksen 2013:59 jälkeen. Valiokunta totesi KKO:n kannanmuutoksen
johdosta tilanteen ole
van poikkeuksellinen lainsäätäjälle; perustuslakivaliokunnan
kanta olisi sallinut noudattaa vuosina 2010–2012 omaksuttua tulkintalinjaa myös ennen uuden lain voimaantuloa vireillä olevissa tapauksissa. Lakivaliokunta on pitänyt
tätä perusteltuna. Se vastaa myös hallituksen esityksen lähtökohtaa ja valtiovarainvaliokunnan omaa näkemystä ja tahtoa. EIT:n linja ei sekään ole tältä osin yksiselitteinen. Valiokunta totesi, että nykyinen käytäntö oli ajanut jo ohi lainsäätäjän. Jotta
voimaantulosäännös olisi kuitenkin mahdollisimman joustava, valiokunta ehdotti lausuntoja vastaavaa muutosta erityislain ja rikoslain voimaantulosäännöksiin. Jos samasta teosta tai laiminlyönnistä on jo määrätty veronkorotus ennen lakien voimaantuloa, sovelletaan tekoihin ja laiminlyönteihin lakien voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä. Soveltamisessa tulee ottaa kuitenkin aina huomioon, mitä voimassa oleva
oikeustila korkeimman oikeuden ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön
valossa edellyttää. Valiokunnan esityksen mukaisesti lain 781/2013 voimaantulosäännöksessä säädetään, että jos samasta teosta tai laiminlyönnistä on määrätty veronkorotus jo ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tekoihin ja laiminlyönteihin tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.109
Voimaantulosäännöksen johdosta käytännössä kaikissa ennen erillislain voimaantuloa tapahtu
neissa verojen välttämisissä rikosjuttujen esitutkinta tulisi lopettaa,
sillä veropetokset tulevat esi
tutkintaan säännönmukaisesti verottajan kautta, eikä
verottajalla verotusmenettelylain 32.3 §:n mukaan ollut aiemmin ollut harkintavaltaa veronkorotuksen määräämisen suhteen silloin, kun verojen välttäminen täyttää
myös veropetoksen tunnusmerkistön. KKO:n aiemman lopullisuustulkinnan mukaan
esitutkintoja ei tarvinnut vielä määrätyn veronkorotuksen vuoksi keskeyttää, sillä aikaisemmin ne bis in idem -kielto esti veropetossyytteen käsittelyn vain silloin,
kun veronkorotus oli tullut lopulliseksi ennen syytteen nostamista. Veronkorotuksen
108
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lopulliseksi tuleminen kestää kuitenkin viisi vuotta, joka aika lasketaan verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta, joten näin ei useinkaan käynyt.
Voimaantulosäännöksestä seuraa myös, että ratkaisujen KKO 2013:59 ja 2013:78 lopullisuustulkinnalla ei ole vaikutusta silloin, jos veronkorotuksia ei ole ennen erillislain voimaantuloa ehditty vielä määrätä.110

4.3 Kansallisen ja EIT:n vallitsevan tulkinnan välinen jännite
lis pendens -vaikutuksesta ja sen vaikutukset käytäntöön
Zolotukhin-ratkaisun jälkeen syntyi edellä kuvatulla tavalla epätietoisuutta siitä, missä tapauksessa toiselle menettelylle on este joko alun alkaen tai niin, että toinen menettely on keskeytettävä. Edellä selostetuissa päätöksissä ja lainvalmisteluaineistossa
esitettiin lähinnä kolme vaihtoehtoa. Ratkaisussa KHO 2011:41 ja KKO:n aikaisemmissa ratkaisuissa 2010:45 ja 2010:46 päädyttiin tulkintaan, että sääntö estää uuden
prosessin käynnistämisen sen jälkeen, kun ensimmäisenä käynnistetty prosessi on tullut lopulliseksi. Toisaalta näiden päätösten jälkeen esitettiin muun muassa edellä perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 17/2013 vp) selostetulla tavalla, että sääntö
estää toisen prosessin jatkamisen sen jälkeen, kun samanaikaisesti vireillä ollut prosessi on päättynyt lopulliseen ratkaisuun. Tämä kanta on omaksuttu EIT:n 20.5.2014
antamissa ratkaisuissa. Kolmas kanta on, että ensimmäisenä käynnistetyllä prosessilla
on lis pendens -vaikutus uudessa prosessissa. Siten jälkimmäisenä käynnistyneen prosessin rangaistusvaatimus on jätettävä tutkimatta. Tälle kannalle on asettunut KKO
ratkaisussaan 2013:59, jossa se on muuttanut aikaisempaa kantaansa.
A:lle on määrätty veronkorotukset 22.3.2005 ja 30.3.2005 tehdyillä päätöksillä. Samaan
veronkorotukset aiheuttaneeseen menettelyyn perustuva törkeää veropetosta koskeva
syyte on tullut vireille tämän jälkeen 17.12.2008. Syytettä ei sen vuoksi voida tutkia.
KKO katsoi ratkaisussaan 2013:59, että ne bis in idem -sääntöä on tulkittava perus
tus
lakivaliokun
nan PL:n 21 §:ään perustuviin kannanottoihin tukeutuen sekä EIS
7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen sisältö ja PL 6 §:n velvoitteet huomioon ottaen. Ne bis in idem -säännöstä johtuvaa estevaikutusta ei ollut perusteltua kytkeä vasta
siihen menettelyn vaiheeseen, jossa seuraamusratkaisu tulee lopulliseksi, mutta ei toisaalta myöskään seuraamukseen mahdollisesti johtavan hallinnollisen menettelyn vireilletuloon. KKO päätyi siihen, että jos verotusmenettelyssä veronkorotusta koskevaa
päätösvaltaa on käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä,
syytettä samaan tekoon perustuvasta veropetosrikoksesta ei enää voi nostaa taikka sen
käsittelyä jatkaa. Edellytyksiä syyteasian käsittelyyn ei enää ollut.
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KKO katsoi, ettei ne bis in idem -säännöstä johtuvaa estevaikutusta ollut perusteltua
kytkeä vasta siihen menettelyn vaiheeseen, jossa seuraamusratkaisu tulee lopulliseksi.
KKO päätyi siihen, että tuossa tapauksessa, jossa syyte oli nostettu veronkorotuspäätöksen tekemisen jälkeen, veronkorotusta koskevan päätösvallan käyttäminen muodosti esteen samaan tekoon perustuvan veropetosta koskevan syytteen nostamiselle tai
sen käsittelyn jatkamiselle tuomioistuimessa.111
Ratkaisussa 2013:78 KKO totesi, että estevaikutus syntyy heti, kun päätös veronkorotusasiassa on tehty, eivätkä asian vaiheet mahdollisessa muutoksenhaussa vaikuta jo
syntyneeseen esteeseen (kohta 10).
Ratkaisussa KKO 2013:92 tilanne poikkesi ratkaisun KKO 2013:59 olosuhteista siten, että tässä tapauksessa syyte on tullut vireille käräjäoikeudessa ennen veronkorotuspäätösten tekemistä. Näin ollen syytteen nostamiselle ei ole ollut estettä. Koska
veronkorotuksen lopullisuudella ei ole ratkaisuissa KKO 2013:59 ja KKO 2013:78
todetulla tavalla merkitystä veropetosta koskevan syytteen käsittelyn kannalta, asiassa ei ole myöskään estettä syytteen käsittelyn jatkamiselle, vaikka veronkorotus onkin
verovuosien 2003–2006 osalta tullut lopulliseksi syytteen ollessa vireillä tuomioistui
messa. Kysymys siitä, mikä merkitys veronkorotuspäätösten kannalta on sillä seikalla,
että veronkorotukset on määrätty samaa asiaa koskevan veropetossyytteen vireilletulon
jälkeen, ja poistetaanko veronkorotusta koskevat ratkaisut, kuuluvat hallinnollisessa
menettelyssä arvioitavaksi. (kohta 13)

KKO muutti ratkaisuissaan 2013:59, 2013:78 ja 2013:92 aiempaa kantaansa ja katsoi,
että jälkimmäisenä käynnistettävän veropetossyytteen tutkimiselle oli este jo aikaisemmin käynnistetyn veronkorotusprosessin johdosta. KKO:n tulkinta antoi näin syytetylle laajempaa suojaa kuin mitä EIT:n ratkaisut 20.5.2014 edellyttävät, sillä KKO:n
mukaan jälkimmäisenä alkavalle prosessille ei ole lainkaan edellytyksiä, kun taas
EIT:n kanta edellyttää vain jälkimmäisenä jatkuvan prosessin keskeyttämistä.
Suomea koskevissa EIT:n antamissa ratkaisuissa 20.5.2014 Nykänen v. Suomi,
Glantz v. Suomi, Pirttimäki v. Suomi ja Häkkä v. Suomi ilmenee, että EIS:sta loukataan, jos toisen menettelyn päätyttyä lopulliseen tuomioon toista menettelyä ei lopeteta. EIT katsoi, että samanaikainen vireilläolo ei rikkonut artiklaa.
Ratkaisussa Glantz v. Suomi verovelvolliselle oli määrätty 18.12. ja 19.12.2006 veronkorotusta vuosilta 2000–2004 jälkiverotetun peitellyn osingon perusteella määrät, jotka
vaihtelivat vuosittain 5.300 eurosta 84,09 euroon. KHO hylkäsi veronkorotuksia koskevan valituslupahakemuksen 11.1.2010. Verovelvollista vastaan nostettiin rikossyyte
verovuosia 1997–2003 koskevista veropetoksista 15.12.2008. KKO hylkäsi rikosasiassa valituslupahakemuksen 18.5.2011.
Ratkaisussa Nykänen v. Suomi oli kysymys tilanteesta, jossa verovelvolliselle oli määrätty vuonna 2003 saadun peitellyn osingon perusteella 28.11.2005 veronkorotusta
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1 700 euroa. Veronkorotusta koskeva asia oli ratkaistu lopullisesti 1.4.2009, kun KHO
ei ollut myöntänyt verovelvolliselle valituslupaa. Verovelvollista vastaan oli nostettu
samaa tuloa koskevasta veropetoksesta rikossyyte 19.8.2008. Rikosasian muutoksenhaussa vedottiin myös ne bis in in idem -sääntöön. KKO hylkäsi valituslupahakemuksen 1.9.2010.
EIT totesi näissä ratkaisuissaan että EIS 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla kieltää sellaisen
rikosoikeudenkäynnin toistamisen, jossa on jo päädytty lopulliseen päätökseen. 7. lisä
pöytäkirjan 4 artikla ei rajoitu vain oikeuteen olla joutumatta kahden rangaistuksen
kohteeksi, vaan ulottuu myös oikeuteen olla joutumatta kahden syytteen tai oikeudenkäynnin alaiseksi (ks. Franz Fisher v. Itävalta, 29.5.2001). Ellei näin olisi, sanan ”rangaistus” sisällyttäminen sanan ”oikeudenkäynti” lisäksi olisi ollut tarpeetonta, koska
tämä olisi puhtaasti toistoa. 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla soveltuu silloinkin, kun henkilöä
on pelkästään syytetty menettelyssä, joka ei ole johtanut tuomioon. EIT muistutti ratkaisussaan, että 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla sisältää kolme erillistä taetta ja edellyttää
että kukaan ei joudu (i) oikeudenkäynnin vaaraan, (ii) oikeudenkäynnin kohteeksi tai
(iii) rangaistuksi samasta teosta (ks. Nikitin v. Venäjä, 9.10.2008).112
EIT totesi edelleen, että 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla selvästi kieltää peräkkäiset menettelyt, jos ensimmäinen menettely on jo lopullisesti päättynyt sillä hetkellä, kun toinen
menettely aloitetaan (ks. esim. Zolotukhin v. Venäjä, 10.2.2009), mutta ei kiellä useita
samanaikaisia menettelyjä. Tällaisessa tilanteessa ei voida sanoa, että hakijaa on syytetty useita kertoja ”teosta, josta hänet on jo lopullisesti tuomittu tai todettu syyttömäksi” (ks. Garaudy v. Ranska, 24.6.2003). EIS:n näkökulmasta ei synny ongelmaa, kun
kahden rinnakkaisen menettelyn tilanteessa, toinen menettely lopetetaan sen jälkeen
kun ensimmäinen menettely on lopullisesti päättynyt (ks. Zigarella v. Italia, 3.10.2002).
Kun menettelyä ei lopeteta, EIT on katsonut, että asiassa on tapahtunut sopimusloukkaus. EIT viittasi tämän jälkeen oikeuskäytäntöön (R.T. v. Sveitsi, 30.5.2000 ja Nilsson
v. Ruotsi, 13.12.2005), jonka mukaan samasta teosta voidaan määrätä eri menettelyissä
eri seuraamukset, kuten vankeusrangaistus ja ajokortin peruuttaminen rattijuopumuksen johdosta, jos menettelyillä on ollut riittävä yhteys asiallisesti ja ajallisesti ilman,
että ne bis in idem -sääntöä rikotaan. EIT totesi, että Suomen järjestelmässä veronkorotus määrätään erillisessä menettelyssä verovelvollisen verolainsäädäntöön perustuvan
syyllisyyden perusteella, mikä arviointi tapahtuu eri perustein kuin rikosprosessissa.
Mainituissa tapauksissa R.T. v. Sveitsi ja Nilsson v. Ruotsi ajokortin peruuttaminen perustui taas suoraan rikostuomioon ilman erillistä tosiseikkojen tai syyllisyyden tutkintaa. EIT ei siten katsonut rikossyytteellä ja veronkorotusmenettelyllä olevan vastaavaa
yhteyttä asiallisesti ja ajallisesti.113

EIT katsoi näillä perusteilla, että asioissa Glantz v. Suomi ja Nykänen v. Suomi EIS
7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa on rikottu, kun toinen prosessi on jatkunut sen jälkeen, kun
ensimmäinen prosessi on päättynyt Glanzin kohdalla 11.1.2010 ja Nykäsen kohdalla 1.4.2009 KHO:n hylättyä veronkorotusasioissa valituslupahakemuksen. EIT totesi
päätöksessään vielä, että voi olla sattumanvaraista, kumpi rinnakkaisista menettelyistä
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päättyy ensin lopulliseen tuomioon, ja viitasi tässä yhteydessä valtion itsenäiseen
mahdollisuuteen järjestää oikeusjärjestelmänsä asianmukaisella tavalla.
Ratkaisussa Häkkä v. Suomi verovelvolliselle määrättiin veronkorotusta peitellyn
osingon perusteella verovuosilta 2004 ja 2005 26.3.2007 tehdyillä verotuspäätöksillä.
Hän ei hakenut verotuksiin muutosta. Muutoksenhakuajat päättyivät ratkaisun mukaan
31.12.2010 ja 31.12.2011. Samojen tulojen ilmoittamatta jättämisen vuoksi nostettiin
rikossyyte 3.4.2008. Rikosasia päätyi KKO:n ratkaistavaksi, ja tämä pysytti tuomitun
vankeusrangaistuksen päätöksellään 29.6.2010, joka oli edellä selostettu julkaistu ennakkopäätös KKO 2010:46. Ratkaisussa Häkkä v. Suomi EIT ei todennut rikkomusta,
koska rikostuomion tultua lopulliseksi 29.6.2010 verovelvollisella oli vielä mahdollisuus hakea muutosta veronkorotuspäätökseen ne bis in idem -säännön perusteella, mutta näin ei tapahtunut, ja veronkorotukset olivat EIT.n ratkaisua annettaessa lopullisia.
EIT totesi, että kantelijalla oli todellinen mahdollisuus estää toinen rangaistus hakemalla veronkorotuksiin muutosta. Koska hän ei ollut näin tehnyt, mainittua 4 artiklaa
ei ollut rikottu.

KHO tarkasteli kantaansa uudelleen ratkaisussaan 2014:145:
Ratkaisussa KHO:2014:145 rikosoikeudellinen oikeudenkäynti oli tullut lopulliseksi,
kun voitiin todeta, että A ei hae muutosta Helsingin hovioikeuden päätökseen. Tämä
oikeudenkäynti oli alkanut 14.12.2007 eli myöhemmin kuin A:lle oli määrätty verotusmenettelyssä veronkorotukset. Veronkorotusmenettely ja rikosprosessi olivat siten
olleet vireillä samaan aikaan. Rikosoikeudenkäynti oli alkanut myöhemmin, mutta päättynyt lopulliseen tuomioon, ja nyt enää veronkorotusprosessi on A:n valituksen johdosta vireillä. KHO katsoi, että rikossyyteasian tultua lopullisesti ratkaistuksi
muutoin kuin ne bis in idem -säännön johdosta, samassa asiassa määrätty veronkorotus
on verovelvollisen oikaisuvaatimuksen tai muutoksenhaun johdosta poistettava. A:lle
määrätyt veronkorotukset on siten ne bis in idem -säännön nojalla poistettava. Hallintooikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset ja toimitetut jälkiverotukset on
näin ollen kumottava veronkorotuksen osalta.

Ratkaisussa KHO otti huomioon yllämainitut uudet EIT:n ratkaisut ja että A:lle oli
määrätty jäl
kiverotusten yhteydessä veronkorotukset ennen erillisellä päätöksellä
määrättävästä vero- ja tullinkorotuksesta annetun lain voimaantuloa. A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta teosta, josta hänet oli hovioikeuden lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä
tuomittu rangaistukseen. KHO:n mukaan EIT:n vuonna 2014 antamien ratkaisujen
rajatumpi vaihtoehto ei ole ne bis in idem -säännön huomioon ottavana seuraamusten
määräämismenettelynä luonteva, koska ei ole perusteltua käynnistää kahta menettelyä, joista toinen kuitenkin sitten keskeytetään. KHO korosti, että kahden menettelyn
vireilläoloon ja toisen keskeyttämiseen liittyy ratkaisun KKO 2013:59 perusteluissa
mainittua sattumanvaraisuutta, jos osapuolet eivät vaikuta aktiivisesti toisen menettelyn keskeyttämiseksi. Toisaalta osapuolten vaikutusmahdollisuudet ovat sattumanvaraiset. Syyttäjällä on mahdollisuus luopua syytteestä tai veronkorotuksen määränneellä verohallinnolla mahdollisuus poistaa veronoikaisulle säädettyjen aikarajojen
puitteissa veronkorotus. Syytetyllä ja verovelvollisella on taas mahdollisuus keskeyttää
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prosessi vasta kun se on edennyt muutoksenhakuasteeseen. Osapuolet voivat pyrkiä
näillä toimilla haluttuun itselle edullisempaan lopputulokseen.
KKO totesi ratkaisuissaan 2014:93, 2014:94 ja 2014:95, ettei ne bis in idem -kieltoa laajentaneen uuden oikeuskäytännön vuoksi ole perusteita poistaa tai purkaa jo
sitä ennen lainvoimaisesti annettuja rikostuomioita. Tapauksille oli yhteistä, että hakija oli tuomittu törkeästä veropetoksesta, että samasta teosta oli erikseen määrätty
myös veronkorotusta ja että veronkorotusasia ja rikosasia olivat olleet vireillä osin
samanaikaisesti. Kaikissa tapauksissa rikostuomio oli tullut lainvoimaiseksi ennen
KKO 2013:59 ennakkopäätöstä perustuslain tulkinnasta ja ennen tänä vuonna annet
tuja EIT:n ratkaisuja ne bis in idem -kiellosta.
KKO 2014:93 perustelujen mukaan kiellon vaikutuksen ulottaminen lainvoimaisesti
ratkaistuihin asioihin ylimääräisen muutoksenhaun kautta johtaisi merkittäviin yhdenvertaisuutta loukkaaviin seurauksiin. Asiat, jotka koskevat keskenään samanlaisia tekoja ja jotka on lainvoimaisesti ratkaistu soveltaen samoja vero- ja rikosoikeudellisia
säännöksiä, tulisivat ylimääräisessä muutoksenhaussa arvioitaviksi toisistaan poikkeavasti ja erilaisin lopputuloksin riippuen siitä, onko tapaukseen sovellettava kantelu- vai
purkusäännöksiä keskenään erilaisine määräaikoineen ja toisistaan poikkeavine perusteineen. Jotkut vapautuisivat pitkistäkin vapausrangaistuksista, kun taas toiset välttäisivät taloudellisia veronkorotusseuraamuksia, ja jotkut taas jäisivät kokonaan myös
ylimääräisten oikeussuojakeinojen ulkopuolelle, mikäli noudatetaan kantelusäännöksiä
määräaikoineen. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut perustuslaissa
turvatun yhdenvertaisuuden merkitystä rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän yhteydessä (PeVL 59/2001 vp ja PeVL 7/2014 vp). Erityisesti silloin, kun seuraamusjärjestelmän periaatteita koskeva muutos omaksutaan oikeuskäytännössä tehtävällä ratkaisulla, on painavia perusteita rajata muutoksen ajallista noudattamista ja olla ulottamatta
muutoksen vaikutuksia jo lainvoimaisesti ratkaistuihin asioihin.114

Kansallinen tulkinta on ratkaisujen myötä muuttunut siten, että veropetossyytteen
tutkimiselle on este jo silloin, kun verotusmenettelyssä on käytetty veronkorotusta
koskevaa päätösvaltaa.
KKO katsoi ratkaisussaan 2014:93, ettei hovioikeus ollut menetellyt virheellisesti
asiassa, joka oli lainvoiman saaneella tuomiolla ratkaistu ennen KKO:n vahvennetussa
jaostossa antamaa ennakkoratkaisua, jossa hovioikeus oli veropetosta koskevan syytteen tutkiessaan noudattanut ennen viimeksi mainitun ratkaisun antamista oikeuskäytännössä vakiintunutta aiempaa tulkintalinjaa (KKO 2010:45, 2010:46, ). Tässä ratkaisussa kysymys oikeudenkäyntivirheestä oli arvioitu sekä KKO:n ratkaisussa 2013:59
omaksutun PL:n tulkinnan ajallisen merkityksen kannalta että EIT:n vuonna 2014 antamien ratkaisujen mukaisen tulkinnan ajallisen merkityksen kannalta.
Ratkaisussa KKO:2014:94 ylimääräinen muutoksenhaku lainvoimaisesta veropetostuomiosta oli tullut vireille sen jälkeen, kun hakijan tekemä ihmisoikeusvalitus oli ratkaistu
EIT:ssä. Normaali kantelun määräaika ei ollut enää ollut avoinna. Kantelu oli kuitenkin
mahdollinen sen erityissäännöksen vuoksi, jonka mukaan kantelu voidaan tehdä vielä
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kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ETI on todennut asiassa oikeudenkäyntimenettelyä koskevan ihmisoikeusloukkauksen. EIT oli samaa tapausta koskevan ihmisoikeusvalituksen johdosta katsonut, että asiassa oli rikottu ne bis in idem -kieltoa, koska syyte
asian käsittelyä ei ollut keskeytetty siinä vaiheessa, kun veronkorotus sai lainvoiman,
mikä tässä tapauksessa oli tapahtunut ennen rikostuomion lainvoimaiseksi tuloa. Tässäkin asiassa KKO katsoi, että hovioikeudessa ei ollut tapahtunut kantelua koskevissa
säännöksissä tarkoitettua oikeudenkäyntivirhettä, kun hovioikeus oli veropetossyytteen
tutkiessaan noudattanut silloin vallinnutta tulkintaa ne bis in idem -kiellosta.
KKO:2014:95 ratkaisu koski ylimääräistä muutoksenhakua lainvoimaisesta veropetostuomiosta tapauksessa, jossa normaali kantelun määräaika ei ollut avoinna ja jota ei
koskenut myöskään ihmisoikeusvalitukseen perustuva erityinen kantelun määräaika.
Hakemus tutkittiin lainvoimaisen tuomion purkamista koskevien säännösten nojalla,
joihin ei liity määräaikaa, kun kysymys on tuomion purkamisesta tuomitun eduksi.
Tuomion purkamista oli tällöin arvioitava siltä kannalta, oliko tuomio perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.
KKO viittasi ratkaisun 2014.93 perusteluihin ja totesi, ettei tuomion voitu katsoa perustuneen ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Tuomiota ei purettu.

Ennakkopäätöksen 2013:59 johdosta KKO:ssa on normaalissa muutoksenhaussa ratkaistu vuonna 2015 lukuisia sellaisia vireillä olleita rikosasioita, joissa on ne bis in
idem -tulkinnan muuttumisen vuoksi myönnetty valituslupa yhtenäisyysperusteella.
Ratkaisussaan 2015:1 KKO viittasi ratkaisuun KKO 2013:59 ja piti perusteltuna, että
rikossyytteek
si katsottavan hallinnollisen seuraamusmenettelyn vireilläololle annetaan lis pendens -vaikutus (vireilläolovaikutus) myöhemmän syyteasian käsittelyssä.
Veronkorotusmenettely voitiin katsoa EIS:n tarkoittamaksi rikosasiaksi, kun asiassa
määrätään veronkorotus tai tehdään päätös siitä, ettei veronkorotukseen ole perusteita.
Siten samaa vastaajaa koskeva veronkorotusmenettely estää samaan tekoon perustuvan veropetossyytteen tutkimisen, jos verotusmenettelyssä on käytetty veronkorotusta
koskevaa päätösvaltaa ennen syytteen vireilletuloa joko määräämällä veronkorotus tai
jättämällä se määräämättä.
Koska A:lle ja B:lle oli jo ennen syytteen vireilletuloa määrätty Verohallinnon päätöksissä verotuksen oikaisusta verovelvollisen vahingoksi veronkorotus verovuosilta
2006–2010 sen saman menettelyn perusteella, jota syytekohdat 3 (A) ja 8 (B) olivat
koskeneet, syytteitä törkeästä veropetoksesta ei voida näiden verovuosien osalta tutkia.
Tämän vuoksi syyte on sanotuilta osin jätettävä tutkimatta ja A sekä B vapautettava
näiltä osin tuomitusta rangaistuksesta.
KHO totesi ratkaisussaan 8.4.2015/905 KHO 2015:53 että rikosoikeudellinen menettely ja veronkorotusmenettely kohdistuivat tilikausien osalta samoihin ajanjaksoihin
ja myös samaan henkilöön eli vastuunalaiseen yhtiömieheen, kun otettiin huomioon,
että kommandiittiyhtiölle määrätyt veronkorotukset oli kohdistettu henkilökohtaisesti
vastuunalaiseen yhtiönmieheen verovuosina 2003 ja 2004. Kommandiittiyhtiölle verovuosilta määrätyt veronkorotukset oli vastuunalaisen yhtiömiehen rikossyyteasian tultua aikaisemmin lopullisesti ratkaisuksi poistettava näiltä osin ne bis in idem -säännön
nojalla.
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Helsingin hovioikeus katsoi ratkaisussaan 18.3.2014 nro 606, että määrätyt veronkorotukset estivät syytteen tutkimisen ja käräjäoikeuden tuomio oli tältä osin kumottava.
Ratkaisussa 20.12.2013 nro 3318 Helsingin hovioikeus katsoi, että veronkorotukset oli
määrätty vasta rikosprosessin alkamisen jälkeen. Vaikka hallinnollinen prosessi oli ollut
vireillä ennen syytteen nostamista, se ei ollut edennyt KKO 2013:59 ratkaisun kannanoton mukaisesti lis pendens -vaikutuksen aikaansaavaan vaiheeseen eli veronkorotuksen määräämistä koskevan päätöksen antamiseen ennen syytteen nostamista.

EIT totesi uusimmissa ratkaisuissaan 10.2.2015 Kiiveri v. Suomi, Österlund v. Suomi
sekä 27.1.2015 antamassaan ratkaisussa Rinas v. Suomi, että Suomen veronkorotukseen johtavalla prosessilla ja rikosprosessilla ei ole sellaista läheistä yhteyttä, jonka
vuoksi niillä voitaisiin katsoa olevan vastaavaa yhteyttä asiallisesti ja ajallisesti kuten
tapauksessa Nilsson v. Ruotsi 13.12.2005, vaikka näillä kahdella menettelyllä uuden
lain myötä onkin enemmän yhteistä. EIT viittasi ratkaisuissaan Suomessa säädettyyn
uuteen lakiin erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta ja totesi, että lakia ei sovelleta kuitenkaan takautuvasti. Tapaukset poikkesivat tapauksista
Nykänen v. Suomi ja Glantz v. Suomi siinä, että samaa asiaa koskeva ensimmäinen
prosessi oli edelleen vireillä, kun jälkimmäinen prosessi oli tullut lopulliseksi. EIT
katsoi näissäkin tapauksissa asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa
loukkaavan ne bis in idem -kieltoa, kun ensimmäisenä vireilletullutta hallintoprosessia
ei ollut keskeytetty jälkimmäisenä vireilletulleen rikosprosessin tultua lopulliseksi.
Ratkaisussa Rinas v. Suomi verovelvolliselle oli määrätty veronkorotus vuosilta 2005
ja 2006, mistä päätöksistä hän oli valittanut ja asia oli tullut lopulliseksi syyskuussa
vuonna 2012, kun KHO ei myöntänyt asiassa valituslupaa. Rikosprosessi asiassa alkoi
huhtikuussa 2005 ja päättyi lopullisesti maaliskuussa 2012 KKO:n tuomiolla. Artiklaa
oli rikottu, koska veronkorotusta koskeva asia oli edelleen vireillä KHO:ssa, kun vero
petosta koskeva ratkaisu oli tullut lopulliseksi.
Ratkaisussa Kiiveri v. Suomi verovelvolliselle oli määrätty veronkorotus vuosilta 2003,
2005 ja 2006, eikä hakija ollut valittanut niistä. Veronkorotusta koskevat päätökset tulivat lopullisiksi joulukuussa 2009, 2011 ja 2012, kun valitusaika päättyi. EIT totesi, että
hakijalla olisi ollut mahdollisuus estää kaksinkertainen rangaistus valittamalla veronkorotuspäätöksistä. Rikosprosessi oli tullut vireille maaliskuussa 2009 ja päättynyt
lopullisesti helmikuussa 2012. Artiklaa oli rikottu, koska rikosprosessia ei ollut keskeytetty, kun veronkorotus oli tullut lopulliseksi vuonna 2009 ja 2011 eikä veron
korotusprosessia ollut keskeytetty, kun rikosprosessi oli tullut lopulliseksi.
Ratkaisussa Österlund v. Suomi verovelvolliselle oli määrätty veronkorotus vuodelta
2006. Hakija oli valittanut päätöksestä. Päätökset olivat tulleet lopullisiksi tammikuussa 2013, kun KHO ei myöntänyt valitusoikeutta asiassa. Rikosprosessi tuli vireille
huhtikuussa 2007 ja päättyi lopullisesti marraskuussa 2010, kun KKO julisti tuomion
asiassa. Artiklaa oli rikottu, kun veronkorotusprosessia ei ollut keskeytetty, kun rikosprosessi oli tullut lopulliseksi.
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5. Lopuksi
5.1 Yhteenveto lis pendens -vaikutuksen keskeisestä tulkinnasta
Tuomioistuimen on noudatettava ratkaisuissaan ihmisoikeusvelvoitteitaan ja voimassa olevaa lakia sekä tulkittava lakia ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti. Voimassaolevana oikeutena on huomioitava erityisesti perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin takeet sekä EIS:n 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklassa säädetty kielto syyttää tai rangaista kahdesti, joiden auktoritiivisimpina tulkitsijoina ovat perustuslaki
valiokunta ja EIT.
Oikeusvoima- tai lis pendens -vaikutuksesta ei ole kansallisesti säädetty. Perinteisesti kotimaisessa järjestelmässämme on erotettu hallinnollinen veronkorotusmenettely ja rikosprosessi selvästi toisistaan ja oikeusvoima- ja lis pendens -vaikutus
nähty prosessilajikohtaisina eli vain tietyn prosessilajin sisällä vaikuttavina. EIT:n ja
KKO:n uudempi oikeuskäytäntö ne bis in idem -kiellon tulkinnasta on kuitenkin laajentanut negatiivisen oikeusvoiman ja lis pendens -vaikutuksen ylittämään hallinto- ja
rikosprosessin välisen rajan. KKO:n ratkaisussa 2012:106 todettiin, että hallinnollisen
rangaistuksenluonteisen seuraamuksen ja rikosasian samuutta arvioitaessa voidaan
nojautua niihin oikeussääntöihin, joiden nojalla aikaisemmin arvioitiin rikosasiassa
annetun tuomion oikeusvoiman ulottuvuutta.
Veronkorotuksen ja veropetostuomion oikeusvoiman objektiivista ja subjektiivista
ulottuvuutta koskevassa ratkaisukäytännössä EIT on todennut, että artiklan noudattamista harkittaessa on tutkittava konkreettisia tosiseikkoja, jotka koskevat samaa syytettyä ja liittyvät erottamattomasti toisiinsa ajan ja tilan suhteen. KKO:n ratkaisukäytännön mukaan teon samuutta arvioidaan paitsi verovuosittain myös verolajeittain.
Rikosprosessuaalisesti tätä voidaan pitää ongelmallisena, sillä samaan veropetokseen
kuuluvat eri verolajien välttämiset tai verojen välttämiset eri verovuosilta ovat veronkorotus – veropetos -relaatiossa eri tekoja115.
Ratkaisun KKO 2014:76 nojalla kysymys voi olla samasta teosta, vaikka teko jäsennettäisiin oikeudellisesti eri rikoksiksi liittämällä tai jättämällä pois eri osatekijöitä
siitä teonkuvauksesta, joka asetetaan seuraamusarvioinnin perusteeksi. Sitä tapahtumainkulun kuvausta, joka on ollut veronkorotuksen määräämisen perusteena, tulee siten kussakin yksittäisessä tapauksessa verrata syytteestä ilmenevään teonkuvaukseen
ja tämän perusteella arvioida vastaavatko kuvaukset olennaisilta osiltaan toisiaan.
KKO vahvisti ratkaisussaan 2013:59 veronkorotusmenettelyllä olevan lis pendens
-vaikutuksen samasta asiasta johtuvan veropetossyytteen käsittelyyn. Ratkaisun
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Vuorenpää 2014. Tämä tarkoittaa Vuorenpään mukaan sitä, että verolajin A välttämisestä määrätty
lopullinen veronkorotus ei estä syytteen käsittelemistä samaan historialliseen tapahtumainkulkuun
kuuluvasta verolajin B välttämisestä. Ja vastaavasti verovuonna N tapahtuneesta veron välttämisestä
määrätty veronkorotus ei estä syytteen käsittelemistä yksiköintimielessä samaan veropetokseen kuuluvasta verovuonna N+1 tapahtuneesta veron välttämisestä.

mukaan veropetossyytteen nostaminen ja tutkinta estyy jo siinä vaiheessa, kun verotusmenettelyssä on käytetty veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa.
Uuden menettelyn estävä vaikutus ei siis KKO:n tulkinnan mukaan ollut enää
riippuvainen aiemman ratkaisun lainvoimaisuusasteesta. Siten KKO:n ratkaisussa
2013:92, jos syyte olisi tullut vireille viikkoa myöhemmin eli veronkorotuspäätösten
jälkeen, se olisi jätetty tutkimatta. Kun näin ei ollut eli syyte nostettiin ennen veronkorotusten määräämistä, vastaaja tuomittiin rangaistukseen törkeästä veropetoksesta.
KKO:n linjaus ne bis in idem- kiellosta riippuu nyt siitä, kumpi laitetaan vireille ensin,
veronkorotus vai syyte. KKO:n kannanotot merkitsevät siten kansainvälisten ihmisoikeusmääräysten ottamista vakavasti, mutta estävät useiden rikossyytteiden tutkimi
sen.
KHO:n uudempi tulkinta poikkeaa siitä, mitä KKO:n uudemmissa ratkaisuissa on
omaksuttu. KHO:n tulkinta noudattaa EIT:n tulkintaa, joka ei edellytä lis pendens
-vaikutukseen perustuvaa ratkaisua. KHO tähdensi ratkaisunsa perusteluissa uuden
lain esitöissä ja sen eduskuntakäsittelyssä lausuttua, että eduskunta on pitänyt tärkeänä, ettei rikossyytteiltä ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön vuoksi tulisi
välttyä, minkä vuoksi lakiesityksessä on painotettu sitä, että syytetapauksissa veronkorotusmenettely väistyy.
EIT on katsonut uusimmissa tapauksissa asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa loukkaavan ne bis in idem -kieltoa, kun ensimmäisenä vireilletullutta
prosessia ei ollut keskeytetty jälkimmäisenä vireilletulleen menettelyn tultua lopulliseksi. EIT on tulkinnut ratkaisukäytännössään ratkaisun olevan lopullinen, kun valittajalle ei ollut myönnetty valitusoikeutta tai kun valitusaika oli päättynyt. EIT:n
tulkinnan mukaan, kun hakijalla on mahdollisuus estää kaksinkertainen rangaistus
valittamalla veronkorotuspäätöksestä tätä tulee myös käyttää.
EUT:n tulkinnan mukaan perusoikeuskirjan 50 artikla on esteenä sille, että lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä samaa henkilöä vastaan nostetaan syyte samasta teosta,
joten se noudatti ratkaisussaan EIT:n noudattamaa linjaa.
Oikeuskäytäntö veronkorotuksen ja rikosprosessin toisensa estävästä vaikutuksesta
oli epäselvä, joten Suomessa säädettiin uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä
veron- tai tullinkorotuksesta, joka astui voiman 1.12.2013.

5.2 Johtopäätökset lis pendens -tulkinnan vaikutuksesta
käytäntöön uuden lain voimaantulon jälkeen
Lakia valmisteltaessa otettiin huomioon, että EIT:n tulkinta estävästä vaikutuksesta
oli vasta kehittymässä ja pidettiin perusteltuna, että ne bis in idem -kiellon ei voida katsoa koskevan vain peräkkäisiä menettelyjä, vaan myös samanaikaisesti vireillä
olevia menettelyjä. Laki säädettiin siten, että sen soveltaminen estää tarkoituksensa
mukaisesti veronkorotuksen ja rikosprosessin samanaikaisen vireilläolon.
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Lainsäädäntö meni pidemmälle suojaa antaessaan, kuin EIT:n sen aikainen tulkinta,
mutta toteuttaa oikeusturvavaatimuksen kahden samanaikaisen prosessin estämiseksi
täydellisemmin. Ei ole myöskään prosessiekonomisesti järkevää eikä mielekästä, että
kaksi rinnakkaista prosessia on yhtäaikaa vireillä, kun toinen niistä tullaan toisen lopulliseksi tullessaan keskeyttämään. Lisäksi uudessa laissa turvattiin veronkorotuksen
määrääminen niissä lukuisissa tapauksissa, joihin ei liity rikosta.
Toisaalta lain soveltaminen ei edelleenkään turvaa yhdenvertaisuutta eikä ennakoitavuutta lain edessä, mikäli tiedonkulku eri prosessilajien välillä ei onnistu. Silloin
on mahdollista, että asiassa määrätään sanktio kahdessa eri menettelyssä tai veronkorotus määrätään, vaikka asia olisi tullut käsitellä rikosprosessissa tai rikosprosessi
ei menesty ja syyte hylätään tuomiolla, jolloin veronkorotusta ei voida enää määrätä.
Toisaalta tilanteissa, joissa syyttäjä jättää syytteen nostamatta, voidaan veronkorotus määrätä. Uusi laki sisältää myös keinottelumahdollisuuden. Joskus veronkorotus
on paljon merkittävämpi seuraamus kuin pienet sakot tai lyhyt ehdollinen vankeus.
Saattamalla rikos viranomaisten tietoon voi välttyä isolta veronkorotukselta ja päästä
pienillä sakoilla.
Verotuspäätös on määräaikojen vuoksi tehtävä nopeasti, eikä rikosilmoitusta varten
riittävää selvitystä saada ajoissa. Tällöin voi olla perusteltua tehdä verotuspäätös ja
jättää veronkorotus tekemättä. Jos rikosilmoitusta ei tehdä, veronkorotus määrätään
edellä mainitun lain mukaisesti erillisellä päätöksellä. Veronkorotuksen määräämisen
jälkeen samasta asiasta voidaan tehdä kuitenkin rikosilmoitus, jos veronkorotuksen
määräämisen jälkeen on saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista.
Mitä on tällainen uusi näyttö ja esiin tulleet tosiseikat, joita ei olisi voitu ottaa huomioon aikaisemmassa menettelyssä ja jonka perusteella asia voi tulla arvioitavaksi
uudelleen, on jäänyt esitöiden valossa epäselväksi ja näyttäytyy vasta käytännössä.
Sääntelyn katsottiin vastaavan EIS:n 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklassa säädettyä ne bis in
idem -kieltoa116.
Jotta asia voi tulla tutkittavaksi uudelleen, asiassa on täytynyt tulla esiin olennaista
ja uutta selvitystä, jota viranomainen ei olisi voinut aikaisemmin veronkorotuksesta
päättäessään huomata. Lisäksi uudelleen tutkiminen rikosasiana edellyttää, että vero
hallinto poistaa veronkorotuksen viimeistään ennen syytteen nostamista. Ne bis in
idem -tapaukset tulevat lähes aina esiin verotarkastuksissa. Verohallinnon käsityksen
mukaan näissä tapauksissa voi vain poikkeuksellisesti tulla myöhemmin esiin sellaista uutta selvitystä, joka täyttäisi uudelleen tutkimisen edellytykset. 117
Verotarkastuksissa tutkitaan verokausia, joita koskevissa päätöksissä saattaa olla
jo määrätty veronkorotus. Myös esitutkintaviranomainen saattaa tutkia samoja verokausia. Näissä tapauksissa verohallinto ohjeen mukaan selvittää, onko verokorotus
määrätty samasta asiasta. Jos asia todetaan samaksi, on selvitettävä, onko saman asian
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uudelleen tutkiminen mahdollista. Verohallinto poistaa veronkorotuksen, jos laissa
säädetyt edellytykset täyttyvät, jolloin syytteen nostamiselle ei ole estettä.118
Kun veronkorotus voidaan näin tarvittaessa poistaa, onko rikosprosessi tällöin
aloitettavissa puhtaalta pöydältä? Veronkorotuksen määrääminen harkitaan verotuspäätöksen tekemisen yhteydessä, jolloin verotuspäätöksestä käy ilmi, milloin veronkorotus on määrätty ja milloin ei. Verotus on massamenettelyä, eikä asiakirjoissa käy
ilmi, missä määrin asiaa on tutkittu ja minkälaista harkintaa käyttäen veronkorotus on
päätetty jättää määräämättä. Kun vero- tai maksuvelvollinen ei anna veroilmoitusta,
verotus voidaan toimittaa ja vero tai tulli määrätä arvioimalla. Tällöin vero tai maksu
velvollisen suoritettavaksi määrätään myös veronkorotus, jonka suuruus yleensä määräytyy arvioidun tulon sekä veron tai tullin määrän perusteella.119 Siten voitaisiin katsoa, että asiaa ei ole tutkittu, joten rikosprosessi voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä
eikä ne bis in idem -kieltoa rikota.
Edellä esitetyin perustein on ilmennyt, että verovelvollisen on uuden lain voimaantulon jälkeenkin edelleen vaikea arvioida, koska hänet on lopullisesti tuomittu siten,
että se estää asian käsittelemisen myöhemmin toisessa prosessissa.
Ne bis in idem -kielto ei estä usean seuraamuksen määräämistä yhdestä teosta. Uusi
laki olisi tullut toteuttaa siten, että samasta teosta olisi määrätty sekä veronkorotus että
rikosoikeudellinen seuraamus samassa menettelyssä. Tällöin olisi vältetty varmimmin kahdenkertaisen sanktion riski, veronvälttämiseen syyllistynyt henkilö tietäisi
ennakolta, mitä hänen teostaan seuraa ja sanktio sekä menettely olisivat olleet samat
kaikille.

5.3 Johtopäätökset lis pendens -tulkinnan vaikutuksesta käytäntöön
mikäli veronkorotus on määrätty ennen uuden lain voimaantuloa
Uutta lakia erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta ei sovelleta, mikäli veronkorotus on määrätty ennen lain voimaantuloa. Sovellettavaksi tulevat lain voimaan tullessa voimassa olleet säännökset. Huomioon on otettava tällöin
myös ratkaisuhetkinen oikeuskäytäntö asiassa.
EIT:n oikeuskäytäntö ei edellyttänyt aiemmin lis pendens -vaikutukseen perustuvaa
ratkaisua. Uusimmissa Suomea koskevissa ratkaisuissaan se kuitenkin katsoi asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa loukkaavan ne bis in idem -kieltoa, kun
ensinnä vireilletullutta ja edelleen vireilläolevaa prosessia ei keskeytetty jälkimmäisen
prosessin tultua lopulliseksi. EIT ei edelleenkään kieltänyt samanaikaista prosessia,
vaan riittävää on, että toinen prosessi keskeytetään, kun toinen tulee lopulliseksi. Tämä
johtaa edelleen kilpajuoksuun rikosprosessin jouduttamiseksi lopulliseen ratkaisuun
ennenkuin veronkorotus tulee lopulliseksi, jotta rikosvastuu voitaisiin toteuttaa.
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Edellä selostetusta lainvalmisteluaineistosta ei ilmene, että ratkaisu taannehtivassa tulkintatilanteessa olisi tehtävä lis pendens -vaikutuksen perusteella. Perustuslaki
valiokunta ei esittänyt voimaantulosäännökseen tehtäväksi sellaisia muutoksia, joiden
perusteella ennen lain voimaantuloa käynnistetyistä rinnakkaisista menettelyistä toinen olisi keskeytettävä toisen tultua lopulliseksi, eikä niin ollen myöskään säännöksiä
siitä, miten keskeytettävä prosessi valikoituisi.
KKO on ratkaisuissaan 2013:59, 78 ja 92 katsonut, että jälkimmäisenä käynnistettävän veropetossyytteen tutkimiselle oli este jo aikaisemmin käynnistetyn veronkorotusprosessin johdosta. Käytännössä veronkorotusta koskeva päätös on tehty ennenkuin
asia tulee käsiteltäväksi rikosprosessissa, joten KKO:n kannan mukaan rikosprosessi
tulee keskeyttää ja rikosvastuu jää toteutumatta. Tällöin ei siis ole myöskään mahdollista tuomita ketään osallisuudesta veropetokseen, mikäli päätekijälle on jo määrätty veronkorotus ja osallisuusrikoksen näyttäminen riippuu olennaisesti kiellon suojaaman päätekijän osuuden näyttämisestä. Ongelma ei poistu myöskään uuden lain
soveltamisen myötä, sillä viranomaisten on tuolloinkin harkittava kunkin tapauksen
kohdalla, käsitelläänkö asia rikosprosessissa vai hallinnollisessa menettelyssä. Tilanne voidaan katsoa epätyydyttäväksi, sillä rikoksen moitittavuuden ja sillä tavoitellun
taloudellisen hyödyn mittavuuden vuoksi törkeimpien veropetosten osalta rikoksen
moitittavuus edellyttää rangaistusuhkaa niin tekijälle kuin osallisillekin.
KHO:n tulkinta poikkeaa KKO:n tulkinnasta. KHO katsoi ratkaisussaan 2014:145,
että tuomioistuimen on päädyttävä ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseen lopputulokseen, mutta se ei toisaalta voi poiketa voimassa olevasta laista tavalla, jolle ihmisoikeusvelvoitteista ei saa tukea. EIT:n uusimmat ratkaisut vahvistivat edellä kerrotulla
tavalla lis pendens -vaikutuksen ennen erillislain voimaantuloa syntyneissä asioissa.
Lis pendens -vaikutuksen hyväksymisen myötä seuraamuksen laatu riippuu siitä sattumanvaraisesta seikasta, minkä seuraamusjärjestelmän piirissä verovelvollisen asiaa
ensinnä käsitellään ja minkä seuraamusjärjestelmän piirissä asia ensinnä päättyy.
Riippuisi siten eri muutoksenhakuprosessien joutuisuudesta, kumpi seuraamuksista jää voimaan ja kumpi tulee poistaa. Tilanne ei ole tyydyttävä ennakoitavuus- ja
yhden
vertaisuusperiaatteen kannalta. Kun hallinnollista seuraamusjärjestelmää ja
rikosoikeudellista järjestelmää ei ole lainsäädännön tasolla sovitettu yhteen, se aiheuttaa sattumanvaraisia lopputuloksia riippuen siitä, mikä menettely ensinnä päättyy
lopullisesti. Tällaista tilannetta ei voida pitää oikeusvarmuuden eikä yleisemmin seuraamusjärjestelmän yhtenäisyyden ja tehokkuuden kannalta tyydyttävänä tilanteena.
Kummankin ylemmän tuomioistuimen ohjaavat ennakkoratkaisut koskevat sen
toimivaltaan kuuluvan seuraamuksen käsittelyä. Kumpikaan ei voi ottaa kantaa toisen menettelyn jatkamiseen tai lopettamiseen. Kun kaksi prosessia on päättynyt lopulliseen ratkaisuun voidaan päätyä erilaiseen arviointiin siitä, kumpi prosessi olisi
tullut keskeyttää. Lisäksi on periaatteellisesti epätyydyttävää, jos ylimmät tuomioistuimet, joille lainsäätäjä on jättänyt kysymyksen ratkaisemisen, tulkitsevat ihmis
oikeussopimusta ja Suomen perustuslakia keskenään eri tavoin. Tähän on kiinnittänyt
huomiota myös oikeusministeriö mietinnössään korkeimpien oikeuksien organisato-
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risesta yhdistämisestä.120 Tyydyttävää ei tällaisissa tilanteissa ole se, että toinen ylin
tuomioistuin joutuu joko sokeasti seuraamaan ensimmäisenä kysymykseen ratkaisun
antaneen tuomioistuimen ratkaisua tai sitten ratkaisemaan asian eri tavoin, jolloin
korkeimpien oikeuksien oikeuskäytäntö muodostuu perusoikeuksien osalta epäyhtenäiseksi. Tilanne on asianosaisten kannalta hämmentävä, eikä se ole omiaan luomaan
oikeusvarmuutta yhteiskunnassa. Yhdistetyssä ylimmässä tuomioistuimessa poistuisi
ongelma sekä edellä mainitusta ratkaisujen erisuuntaisuuden ja ristiriitaisuuden riskistä että ylin erillinen muutoksenhakutie.

5.4 Päätäntä
Rikosvastuun asianmukaista toteutumista koskevien näkökohtien ohella on lainkäyttö
ratkaisussa otettava huomioon se, että ne bis in idem -säännölle rikosasian vastaajalle
kuuluvana, PL:n turvaamana oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeena on pyrittävä tulkintatilanteessa antamaan sellainen sisältö ja ulottuvuus, joka parhaiten edistää
kiellon ilmentämien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Edellä esitettiin kolme erilaista tulkintavaihtoehtoa, joista uudempien ratkaisujen
myötä on jäänyt jäljelle kaksi tulkintavaihtoehtoa. Toisen tulkintavaihtoehdon mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa selostetulla tavalla sääntö estää toisen prosessin jatkamisen sen jälkeen, kun samanaikaisesti vireillä ollut prosessi on päättynyt
lopulliseen ratkaisuun. Tämä kanta on omaksuttu EIT:n uusimmissa ratkaisuissa. Toisen mukaan ensimmäisenä käynnistetyllä prosessilla on lis pendens -vaikutus uudessa
prosessissa, jolloin jälkimmäisenä käynnistyneen prosessin rangaistusvaatimus on jätettävä tutkimatta. Tälle kannalle on asettunut KKO ratkaisussaan 2013:59
KKO on katsonut perustuslakivaliokunnan tavoin, että ne bis in idem -kiellon tarkoitusta vastaa parhaiten tulkinta, joka estää mahdollisuuden kahteen rinnakkaiseen
samaa asiaa koskevaan menettelyyn. Tämän periaatteen mukaisesti säädettiin myös
uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta. Tulkinta
on myös parhaiten sovitettavissa yhteen kansallisen tulkinnan lis pendens -vaikutuksesta sekä oikeusvaltion keskeisiin periaatteisiin kuuluvien yhdenvertaista kohtelua
koskevien vaatimusten kanssa.
Uuden lain ei todettu kuitenkaan poistavan riskiä kahdenkertaisesta sanktiosta ja se
sisältää lisäksi keinottelumahdollisuuden itselleen sopivamman menettelyn valitsemiseksi sekä mahdollisuuden välttyä kummastakin sanktiosta.
KHO on katsonut ongelmalliseksi, jos ihmisoikeuksien nimissä rikosvastuu ei toteudu. KHO kritisoi myös EIT:n uusimpia ratkaisuja sillä perusteella, että ei ollut perusteltua käynnistää kahta menettelyä, joista toinen sitten myöhemmin keskeytetään.
Kahden menettelyn vireilläoloon ja toisen keskeyttämiseen liittyy lisäksi sattuman
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varaisuutta, jos osapuolet eivät vaikuta aktiivisesti toisen menettelyn keskeyttämiseksi, joiden vaikutusmahdollisuuksiin liittyy lisäksi sattumanvaraisuutta. KHO ratkaisi
rikosvastuun toteuttamisen siten, että syytetapauksissa veronkorotusmenettely väistyy.
Todettiin, että yhdistetyssä ylimmässä tuomioistuimessa poistuisi edellä mainittu
ongelma. Yhdistetyn ylimmän tuomioistuimen perustaminen edistäisi oikeuskäytännön yhdenmukaisuutta ja loisi edellytykset sille, että ylin tuomioistuin pystyisi antamaan perusoikeuksiin liittyviä ennakkopäätöksiä johdonmukaisella tavalla, eikä nykyisen kaltaista vaaraa ristiriitaisista ennakkopäätöksistä olisi121.
EIT totesi ratkaisukäytännössään, että voi olla sattumanvaraista, kumpi rinnakkaisista menettelyistä päättyy ensin lopulliseen tuomioon ja vihjasi valtion itsenäiseen
mahdollisuuteen järjestää oikeusjärjestelmänsä asianmukaisella tavalla. Uusimmissa
ratkaisuissaan EIT katsoi, että vaikka veronkorotukseen johtavalla prosessilla ja rikosprosessilla on enemmän yhteistä uuden lain myötä, prosesseilla ei ole sellaista läheistä
yhteyttä, jonka vuoksi niillä voitaisiin katsoa olevan vastaavaa yhteyttä asiallisesti
ja ajallisesti kuten tapauksessa Nilsson v. Ruotsi 13.12.2005, koska Suomen järjestelmässä veronkorotus määrätään erillisessä menettelyssä verovelvollisen verolain
säädäntöön perustuvan syyllisyyden perusteella, mikä arviointi tapahtuu eri perustein
kuin rikosprosessissa.
Samoihin tosiseikkoihin perustuvat veron välttämisestä seuraavat veronkorotukset
olisi edellä esitetysti tullut säätää määrättäväksi samassa menettelyssä veropetossyytteen kanssa. Näin laki olisi toteuttanut rikosvastuun yksilön oikeusturvaa vaarantamatta ihmisoikeussopimuksen määräyksiä ja tarkoitusta kunnioittaen.122
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Klaus Kekki

Itsekriminointisuoja esitutkinnassa

1. Yleistä
Rikosprosessissa on päämääränä aineellisen totuuden selvittäminen yksittäisessä tapauksessa eli käytännössä teon ja tekijän selvittäminen rikosoikeudellisen sanktion
ja yksityisoikeudellisen korvausvelvollisuuden määräämiseksi1. Tämän toteutuminen
edellyttää käytännössä aina oikeudenkäyntiä.
Rikosoikeudenkäynti edellyttää asian mahdollisimman perusteellista selvittämistä.
Tätä selvitystyötä suorittaa yleensä poliisiviranomainen menettelyssä, jota kutsutaan
esitutkinnaksi. Mahdollinen tapahtunut rikos pyritään esitutkinnassa selvittämään siten, että asia voidaan saattaa syyttäjälle syyteharkintaa varten ja myöhemmin tuomio
istuimelle tuomiota varten. Esitutkinnassa suoritetaan rikostutkintaa erilaisilla tavoilla. Esitutkintaa suorittavalla taholla on käytössään joukko pakkokeinoja, joiden avulla
tutkintaa voidaan tehostaa. Epäillyn asuntoon voidaan suorittaa kotietsintä. Epäilty
voidaan ottaa kiinni, ja hänet voidaan vangita laissa säännellyin edellytyksin rikostutkinnan suorittamiseksi. Näiden keinojen tarkoituksena on edesauttaa rikostutkinnan
suorittamista.
Osapuolten asema esitutkinnassa on varsin epätasapainoinen johtuen osapuolten
epätasapainoisesta asemasta. Tämän epätasapainon vuoksi on ajan myötä kehittynyt joukko epäiltyä suojaavia periaatteita ja oikeuksia. Tässä kirjoituksessa käsitellään yhtä tällaista oikeutta eli oikeutta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä
selvittämiseen (nemo tenetur se ipsum accusare). Tästä oikeudesta käytetään myös
nimityksiä itsekriminointisuoja, itsekriminointioikeus ja syyttömyysperiaate. Itsekriminointioikeus on vanha oikeus. Akkusatorisen periaatteen2 vahvistumisen myötä
vahvistui myös ajatus, jonka mukaan syytetylle kuului päätäntävalta siitä, haluaako
hän aktiivisesti myötävaikuttaa menettelyn kulkuun3. Milanolainen filosofi Cesare
Beccaria katsoi lakien ja ihmisen luontaisten vaistojen joutuvan ristiriitaan, jos hänet
pakotetaan puhumaan valaehtoisesti vastoin parasta etuaan4. Samoin filosofi Thomas
Hobbes katsoi, että kenelläkään ei ole velvollisuutta tunnustaa tekemäänsä rikosta5.
1
2
3
4
5

Hormia 1978 s. 1.
Periaate, jonka mukaan rangaistusvaateen esittäminen ja oikeudenkäyntimateriaalin hankkiminen ja
esittäminen syytteen tueksi tapahtuu syyttäjän toimesta.
Hormia 1978 s. 173.
Beccaria 1764 s. 67.
Hobbes 1651 s. 195.
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Lyhyesti ilmaistuna itsekriminointioikeudella tarkoitetaan sitä, että tutkinnan kohteena tai syytettynä olevalla henkilöllä ei ole velvollisuutta edesauttaa viranomaisia
oman asiansa selvittämisessä. Hänellä ei ole velvollisuutta tunnustaa eikä muillakaan
tavoin auttaa viranomaisen suorittamaa tutkintaa. Lisäksi häntä ei voida rangaista tämän oikeuden käyttämisestä. Suoja on voimassa koko rikosprosessin ajan alkaen jo
esitutkinnasta. Itsekriminointisuoja suojaa epäiltyä ja syytettyä viranomaisten epäasialliselta kohtelulta. Viranomaisilla on velvollisuus turvallisuuden ja järjestyksen
ylläpitämiseen yhteiskunnassa. Tämä saattaa tietyissä tapauksissa edellyttää laissa
säänneltyjen pakkokeinojen käyttämistä. Itsekriminointisuojan tarkoitus on suojata
epäiltyä tai syytettyä viranomaisten epäasianmukaiselta painostamiselta. Näyttäisikin
olevan mahdollista, että nämä viranomaisen velvoitteet johtavat varsin helposti risti
riitaan itsekriminointisuojan kanssa. Vaatimukset rikosten selvittämisen tehostamisesta saattavat johtaa tilanteeseen, jossa epäillyn asema heikkenee. Toisaalta epäillyn
oikeuksien liiallinen vahvistaminen saattaa tehdä rikostutkinnasta mahdotonta.
Tässä kirjoituksessa tarkastelen epäillyn oikeutta olla myötävaikuttamatta syylli
syytensä selvittämiseen häneen kohdistetussa rikostutkinnassa. Kirjoitus keskittyy
nimenomaisesti rikostutkinnan esitutkintavaiheeseen, jolloin rikosprosessin voidaan
katsoa saavan alkunsa ja alkavan muotoutua. Kirjoituksessa ei käsitellä tarkemmin
itsekriminointisuojan vastaisesti hankitun materiaalin käyttämistä eikä myöskään sitä,
minkälaisia eri mahdollisuuksia tuomioistuimella on käytössään, kun syytetty tekee
väitteen siitä, että esitutkintamateriaalia on hankittu vastoin hänen oikeuttaan olla
myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä näyttämiseen.

2. Esitutkinta
2.1 Yleistä
Esitutkinnan käsitettä ei ole suoranaisesti määritelty esitutkintalaissa. Laissa on kylläkin muun muassa määritelty, mitä esitutkinnassa on tarkoitus selvittää, kuka suorittaa
esitutkinnan sekä lueteltu esitutkintaan osallistuvien oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirjallisuudessa esitutkinnalle on annettu käsitteenä erilaisia määritelmiä. Launiala on
katsonut esitutkinnan olevan esitutkintalaissa säädettyä määrämuotoista menettelyä,
jossa esitutkintaviranomainen rikokseksi epäillyn teon johdosta rikosoikeudellisessa
viitekehyksessä hankkii, järjestää ja tallettaa tietoa sekä siirtää tällä tavoin hankitun
tiedon päätösvaltaiselle viranomaiselle rikosoikeudellisen vastuun ratkaisemiseksi6.
Esitutkinnan tarkoituksena on esitutkintalain 2 §:n mukaan selvittää muun ohella
asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos ja siihen liittyneet teko-olosuhteet, rikoksella aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa

6

Launiala 2009 s. 7.
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ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat. Esitutkinnan
tarkoituksena voidaan katsoa näin ollen olevan selvityksen hankkiminen rikokseksi
epäillystä teosta syyteharkintaa ja myöhemmin rikosoikeudenkäyntiä varten7. Tutkinta tulee myös suorittaa siten, että syyteharkinta voidaan suorittaa asianmukaisesti. Esitutkinta on mahdollisen rikosoikeudenkäynnin valmistelua, ja siinä on tämän
vuoksi otettava huomioon myös asianosaisten tekemät tutkintaa koskevat esitykset ja
toivomukset.
Rikoksella esitutkintalain tarkoittamassa merkityksessä tarkoitetaan lain esitöiden
mukaan rangaistavaksi säädettyä tekoa8. Esitutkintaa suoritettaessa ei luonnollisestikaan vielä tiedetä, johtaako esitutkinta lopulta tuomioon tai edes syyteharkintaan.
Esitutkinnan tarkoituksena ei kuitenkaan yksinomaan ole osoittaa epäiltyä syylliseksi
johonkin rikokseen eikä vahvistaa mahdollisesti esitutkinnan alussa syntynyttä syyllisyyshypoteesia. Rikokseksi katsotaankin esitutkintalaissa myös teot, joista tekijää ei
lopulta syytetä tai tuomita jonkin syyttämättäjättämisperusteen tai rangaistusvastuusta
vapauttavan seikan vuoksi9. Alle 15-vuotiaiden eli rikosoikeudellista vastuunalaisuutta vailla olevien osalta näitä tekoja kutsutaan rikollisiksi teoiksi, ja esitutkinta suoritetaan tarvittaessa noudattaen esitutkintalain 3 luvun 5 §:ää.

2.2 Esitutkinnassa noudatettavista periaatteista
Perustuslain 21 §:ssä luetellaan oikeusturvan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
edellytykset. Pykälä on omaksuttu ihmisoikeussopimuksista, joten pykälän tulkinnassa on mahdollisuus tukeutua näiden soveltamiskäytäntöön10. Pykälän käsittelemiä
oikeuksia oikeusturvaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ovat muun ohella
oikeus saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomio
istuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelin käsiteltäväksi. Pykälässä myös mainitaan suoraan edellytykset oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on moneen otteeseen
katsottu, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaa normia voidaan soveltaa jo esitutkintavaiheessa11. Ihmisoikeustuomioistuin korosti Salduz-tapauksen yhteydessä esitutkinnan merkitystä koko tulevaa rikosoikeudenkäyntiä rajaavana vaiheena12. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan

7
8
9
10
11
12

Helminen et al. s 18.
HE 222/2010 vp s. 160.
HE 222/2010 vp s. 160.
Helminen et al. s. 67.
Ks. esim. Imbrioscia v. Sveitsi (1993) kohta 36, Tejedor García v. Espanja (1997) kohdat 27–28, Salduz
v. Turkki (2008) kohdat 50–55.
Salduz v. Turkki (2008) kohta 54.
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määräykset koskevat sanamuodon mukaisesti rikosoikeudenkäyntiä, mutta useat niistä on otettava kuitenkin huomioon jo esitutkintavaiheessa13.
Esitutkinnassa noudatettavista periaatteista on kansallisesti säännelty tarkemmin
esitutkintalain 4 luvussa, johon on kerätty joukko esitutkinnan osapuolia koskevia
periaatteita. Näihin on kirjattu esitutkintaa varsin yksityiskohtaisesti sääteleviä normeja, jollaisena voidaan pitää esimerkiksi käsittelykieltä, asiakirjojen käännättämistä
ja erilaisten kutsujen ja ilmoitusten kieltä koskevia sääntöjä. Luvussa on myös yleisluonteisempia ja epämääräisempiä ohjeita, kuten tasapuolisuusperiaate ja vähemmän
haitan periaate.
Voimassa olevan esitutkintalain mukaan kuulusteltavalle on ennen kuulustelun
aloittamista kerrottava hänen asemansa esitutkinnassa. Henkilön aseman perusteella
määräytyvät hänen oikeutensa ja velvollisuutensa esitutkinnassa14. Kuulusteltavalle
on kerrottava oikeudesta pyytää paikalle kuulustelutodistaja sekä selvittää kuulusteltavan kielelliset oikeudet. Myös kuulusteltavan asemassa tapahtuneista muutoksista
on ilmoitettavan kuultavalle.

3. Itsekriminointisuoja
3.1 Tausta
Itsekriminointisuojaan läheisesti liittyviä käsitteitä ovat syyttömyysolettama ja myötävaikuttamattomuusperiaate. Syyttömyysolettama on nimenomaisesti mainittu Ihmis
oikeussopimuksen 6(2) artiklassa, jonka mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Vaikka
tekstissä mainitaankin syytetty, oikeus koskee yhtäläisesti jo esitutkintavaihetta15.
Virolainen ja Pölönen ovat luetelleet kahdeksan elementtiä, joista he katsovat syyttömyysolettaman koostuvan16. Tämän artikkelin kannalta yksi keskeinen elementti on
ennakkokäsityksen kielto. Tuomioistuimella ei saa olla syytetyn syyllisyydestä minkäänlaista ennakkokäsitystä. Virolainen ja Pölönen katsovat syyttömyysolettamaan
kuuluvaksi myös epäillyn oikeuden vaieta ja oikeuden olla todistamatta itseään vastaan. Tolvanen sen sijaan katsoo, että nämä kaksi viimeksi mainittua oikeutta tulisi
systemaattisuuden vuoksi pitää erillään17. Syyttömyysolettama on joka tapauksessa
läheistä sukua vaitiolo-oikeudelle ja myötävaikuttamattomuusperiaatteelle. Ervo kuitenkin korostaa, että myötävaikuttamattomuusperiaate tulee pitää erillään syyttömyys
13

14
15
16
17

Ihmisoikeustuomioistuin on omaksunut kannan, jonka mukaan henkilön voidaan katsoa olevan rikossyytteessä silloin, kun vireillä olevan juttu (rikosepäily tai esitutkinta) on olennaisesti alkanut vaikuttaa
henkilön tilanteeseen.
HE 222/2010 vp s. 197.
Hupli 2011 s. 237–238.
Virolainen–Pölönen 2004 s. 284–285.
Tolvanen 2012 s. 247.
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olettamasta sikäli, että tilanteissa, joissa syyttömyysolettama alkaa jo horjua, myötävaikuttamattomuusperiaate saattaa olla vielä voimassa. Vaikka syyllisyyden puolesta
olisi vahvaakin näyttöä, epäillyllä ei tästä huolimatta ole velvollisuutta toimia aktiivisesti rikoksen selvittämiseksi.18
Vaitiolo-oikeuden aatteellinen tausta kulkee yhdessä valituksen aikakauden kanssa.
Tuolloin länsimaiseen ajatteluun tuli ajatus yksilön vapaudesta ja syytetyn vähimmäistakeista valtion kaikkivoipaisuutta vastaan. Alkupiste oli syytetyn tahtoon vaikuttavien pakkokeinojen käytön poistaminen19. Vaitiolo-oikeus antaa epäillylle mahdollisuuden välttää totuudessapysymishalun ja itsesäilytystarpeen välinen ristiriita.
Nykyinen ajattelu lähteen ajatuksesta, jonka mukaan on eettisesti väärin altistaa henkilö toimimaan itselleen raskauttavasti20.
Oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen palvelee paitsi
ihmisoikeusnäkökulmaa myös lopulta todistelun luotettavuutta, koska kidutuksella tai
muulla epäasiallisella vaikuttamisella saatujen tunnustusten ja tietojen luotettavuudessa on suuria ongelmia. Syytönkin on suurella varmuudella valmis lopulta tunnustamaan mitä tahansa vain saadakseen kidutuksen päättymään. Syyttömyyttä ja syyllisyyttä onkin lopulta hyvin vaikea saada eroteltua kiduttamisella. Tuloksena saattaakin
olla, että mieleltään ja sietokyvyltään vahva syyllinen kestää kidutuksen, kun taas
heikko tunnustaa teon, vaikka olisi syytön tekoon.

3.2 Kansainvälinen säädöstausta
Itsekriminointisuoja on eksplisiittisesti lausuttu Yhdistyneiden kansakuntien kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (KP-sopimus). Sen 14 artiklan 3 kappaleen g kohdan mukaan jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä
vastaan oikeus täysin yhdenvertaisena olla tulematta pakotetuksi todistamaan itseään
vastaan tai tunnustamaan syyllisyyttään. Sopimuksessa on lisäksi vielä erikseen lausuttu oikeudesta tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes syyllisyys on laillisesti toteen
näytetty21.
Euroopan ihmisoikeussopimukseen sitä vastoin ei sisälly suoraa määräystä itsekriminointisuojasta. Sen voidaan kuitenkin katsoa sisältyvän implisiittisesti ihmisoikeus
sopimuksen 6 artiklaan, jossa lausutaan jokaisen oikeudesta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin.
Ihmisoikeustuomioistuin on sittemmin oikeuskäytännössään moneen otteeseen todennut itsekriminointitilanteissa rikotun 6(1) artiklaa. Ensimmäisen kerran ihmisoikeustuomioistuin viittasi itsekriminointisuojaan tapauksessa Funke v. Ranska (1993), jossa
18
19
20
21

Ervo 2008 s. 361.
Hormia 1978 s. 172 ja erityisesti alaviite 235.
Pölönen–Tapanila 2015 s. 311.
13 artiklan 2 kappale.
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se katsoi, että henkilön itsekriminointisuojaa oli rikottu, kun häntä oli sakon uhalla
velvoitettu luovuttamaan tulliviranomaisille ulkomailla olevaa omaisuutta koskevia
asiakirjoja22.
Tapauksessa Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta (1996) tuomioistuin korosti henkilön oikeutta vaieta ja olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen. Tuomio
istuin katsoi näiden merkityksen olevan niiden tarjoamassa suojassa viranomaisten suorittamaa epäasiallista pakottamista vastaan. Viranomaisten on hankittava syyksi lukeva
näyttö ilman pakottamista ja painostusta. Suoja suojasi etupäässä henkilön tahtoa olla
vaiti. Sen sijaan suoja ei estänyt näytön hankkimista henkilöltä tahdosta riippumattomin pakkokeinoin, kuten veri- ja virtsanäyttein. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että
oikeutta olla edistämättä oman syyllisyytensä selvittämistä ei voitu rajoittaa koskemaan
vain teon tunnustamista tai syyllisyyttä osoittaviin lausuntoihin. Olennaista tuomio
istuimen mielestä oli se, miten aineistoa aiottiin oikeudenkäynnissä käyttää23.
Tapauksessa Heaney ja McGuinness v. Irlanti (2000) henkilö oli kuuden muun henkilön ohella pidätetty armeijan tarkastuspisteessä tapahtuneen räjähdyksen jälkeen läheisestä talosta. Heaneylle ja McGuinnessille oli annettu ilmoitus, jonka mukaan heidän
ei tarvinnut sanoa mitään, mutta kaikki sanottu kirjoitettaisiin muistiin ja sitä voitaisiin
käyttää todisteena heitä vastaan. Molemmat kieltäytyivät kertomasta mitään, minkä
jälkeen poliisi kehotti heitä antamaan täydellisen selonteon liikkeistään ja toimistaan
tapahtuman aikoihin. Lopulta syyte iskusta hylättiin, mutta molemmat saivat kuuden
kuukauden vankilatuomion selontekojen antamatta jättämisestä.
Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei itsekriminointisuoja ollut ehdoton oikeus. Ihmisoikeustuomioistuin viittasi Funke-tapaukseen ja katsoi, että Funke-tapaus ja nyt käsiteltävänä ollut tapaus koskivat molemmat rikosoikeudellisten seuraamusten vaaraa ja
tuomitsemista sen johdosta, että valittajat olivat laiminlyöneet toimittaa tietoja heidän
tekemikseen epäiltyjä rikoksia tutkineille viranomaisille. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei epäillyn suojaksi kansallisessa laissa säänneltyjen takeiden voitu katsoa vähentävän pakon astetta. Valittajilla oli vaihtoehtoina joko antaa vaaditut tiedot tai tulla
tuomituksi kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.
Ihmisoikeustuomioistuin piti myös kansallisen lainsäädännön oikeustilaa epäselvänä
siltä osin, voitiinko sanottuja lausuntoja käyttää vastaan puhuvana näyttönä. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi lisäksi, ettei myöskään huoli turvallisuudesta ja yleisestä
järjestyksestä voinut oikeuttaa sellaista säännöstä, joka olisi hävittänyt olennaisilta
osiltaan valittajien oikeuden pysyä vaiti ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden
selvittämiseen. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että tapauksessa oli rikottu paitsi ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa myös sen 2 kohtaa.

Lissabonin sopimus24 allekirjoitettiin Lissabonissa 13.12.2007, ja se tuli voimaan
1.12.2009. Sopimus salli Euroopan unionin liittymisen ihmisoikeussopimuksen

22
23
24

Funke v. Ranska (1993) kohdat 38–45.
Saunder v. Yhdistynyt kuningaskunta (1996) kohdat 67–76.
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta.
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jäseneksi. Ihmisoikeussopimuksen 14 pöytäkirja tuli voimaan 1.6.2010. Pöytäkirjan
17 artikla mahdollisti Euroopan unionin liittymisen ihmisoikeussopimukseen. Liittyminen ei ole tätä artikkelia kirjoittaessa vielä tapahtunut, mutta Euroopan unionin
oikeus on kuitenkin tästä huolimatta olennaisessa yhteydessä ihmisoikeussopimukseen. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan ihmis
oikeussopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtionsääntöperinteestä johtuvat ihmisoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin jo vuonna 1989 tapauksessa Orkem
v. Komissio25 katsonut, että tutkinnan kohteena ollutta yritystä ei ollut voinut vaatia toimittamaan komissiolle sellaisia tietoja, joiden nojalla sen olisi tullut myöntää
sellainen kilpailusääntöjen rikkominen, jonka todistaminen oli kuulunut komissiolle.
Yhteisöjen tuomioistuin mainitsi tuomiossaan nimenomaisesti ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan katsoen kuitenkin, ettei artiklan sanamuodosta tai ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä voi katsoa voitavan johtaa oikeutta olla todistamatta itseään
vastaan.26
Yhdysvalloissa itsekriminointisuojaa koskeva linjaratkaisu annettiin jo vuonna
1966 tapauksessa Miranda v. Arizona, jossa vahvistettiin, että epäillylle tulee kertoa
ennen kuulustelujen alkamista tämän oikeudesta oikeusavustajaan sekä oikeudesta
olla todistamatta itseään vastaan (ns. Miranda rights).27 Sinänsä oikeus olla todistamatta itseään vastaan on määritelty jo 15.12.1791 ratifioidussa Yhdysvaltain perustuslain 5 lisäyksessä28.

3.3 Kotimainen säädöstausta
Suomi on ratifioinut kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen
vuonna 1975 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vuonna 1990. Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymällä Suomi on ilmoittanut takaavansa jokaiselle lainkäyttö
valtaan kuuluvalle yleissopimuksen I osassa luetellut ja määritellyt oikeudet ja vapaudet. Sopimukseen sitoutumalla Suomi on sitoutunut myös ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytäntöön.
Kansallisessa lainsäädännössä itsekriminointisuojan voidaan katsoa sisältyvän
implisiittisesti Perustuslain 21 §:ään, jossa on säännelty takeet oikeudenmukaiselle
oikeudenkäynnille. Perustuslain 21 § vastaa sen voimaan astumisella kumoutuneen
Suomen hallitusmuodon 16 §:ää29. Esitöiden mukaan säännöksessä käytetty termi ”oikeudenmukainen oikeudenkäynti” on englanninkieliselle termille ”fair trial” Euroopan

25
26
27
28
29

C 374/87, 18.10.1989, ECR 1989 s. 3283.
Spolander 2007 s. 207–208.
Tapanila 2014 s. 3.
No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself.
Laki Suomen hallitusmuodon muuttamisesta (969/1995), HE 1/1998 vp s. 80.
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ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan suomennoksessa annettu käännös. Säännöksen oikeussuojatakeisiin katsottiin kuuluvaksi säännöksessä mainittujen oikeuksien lisäksi
muun muassa oikeuden tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes syyllisyys on laillisesti
näytetty toteen, ja oikeuden olla todistamatta itseään vastaan.30
Todistajan vaitiolo-oikeus on ilmaistu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n
1 momentissa. Säännöksen mukaan oikeudenkäynnissä kuultavana oleva todistaja saa
kieltäytyä kertomasta seikkaa tai vastaamasta hänelle osoitettuun kysymykseen, jos
hän ei voi sitä tehdä saattamatta itseään vaaraan. Säännös koskee kuitenkin sanamuodonmukaisesti vain todistajaa. Kiellon voidaan kuitenkin katsoa olevan läheisessä
yhteydessä epäillyn oikeuteen olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen.
Perusteena kiellolle on todistajan joutuminen vakaviin eturistiriitoihin31. Kieltäytymisoikeus koskee sanamuodon mukaisesti vain syytteen vaaraa, sen sijaan mahdollinen taloudellinen vahinko tai moraalinen häpeä ei oikeuta todistamisesta kieltäytymiseen32. Myöskään yksityisesti annettu vaitiololupaus ei sellaisenaan oikeuta
todistamisesta kieltäytymiseen33.
Nimenomaisesti itsekriminointisuoja on ilmaistu esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 3 §:ssä, jonka mukaan rikoksesta epäillyllä on oikeus olla myötävaikuttamatta
sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään. Säännöksessä suojan kohteeksi
on esitutkintalain luonteesta johtuen nimenomaisesti sanottu rikoksesta epäilty toisin kuin oikeudenkäymiskaaren todistajaa suojelevassa normissa. Esitöissä lausutaan
nimenomaisesti, että rikoksesta epäillyllä ei ole velvollisuutta lausua mitään eikä hänellä myöskään ole totuudessa pysymisvelvollisuutta34. Itsekriminointisuojaan liittyy
esitöiden mukaan myös se, että huomioon ei voida ottaa epäillyn muissa yhteydessä
totuudessa pysymisvelvollisuuden nojalla antamia kertomuksia35.

3.4 Itsekriminointisuojan ajallinen ulottuvuus
Esitutkintalain 4 luvun 3 §:n mukaan epäillyllä on oikeus olla myötävaikuttamatta
sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään. Sananmuodon mukaisesti oikeus
koskee vaihetta, jolloin kuultava henkilö on jo epäillyn asemassa eli häntä epäillään
jostain rikoksesta. Itsekriminointisuoja ulottuu luonnollisesti tästä ajallisesti eteenpäin eli myös mahdolliseen rikosoikeudenkäyntiin saakka.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että itsekriminointisuoja koskee tilannetta, jossa
henkilö on rikoksesta epäiltynä tai syytettynä. Tiedot, joita henkilö on antanut ennen
kuin häntä on epäilty mistään teosta, eivät lähtökohtaisesti ole itsekriminointisuojan
30
31
32
33
34
35

HE 309/1993 vp s. 74.
Tirkkonen 1949 s. 127.
Tirkkonen 1972 s. 256.
Lappalainen et al. s. 541.
HE 222/2010 vp s. 192.
HE 222/2010 vp s. 193.
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kattamia eikä henkilö voine tällöin vedota itsekriminointisuojaan. Lakivaliokunta on
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistamisesta annetun hallituksen esityksen HE
46/2014 vp osalta lausunut, että itsekriminointisuoja ei koske ennen esitutkinnan
aloittamista tapahtuneessa alustavassa puhuttelussa annettuja lausuntoja tai poliisille
luovutettua aineistoa, vaikka henkilölle olisikin ilmoitettu oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen36. Myös hallituksen esityksessä katsotaan, että vapaaehtoisesti annetut lausumat ovat hyödyntämiskiellon ulkopuolella37.
Henkilöä voidaan kuitenkin kuulla jo ennen kuin hän on varsinaisesti epäiltynä
mistään teosta. Itsekriminointisuojaan on mahdollista vedota ainakin siitä lukien, kun
henkilöön ensimmäisen kerran kohdistetaan rikostutkintaan liittyviä toimenpiteitä tai
rikostutkinta tulee jollain tavalla vaikuttaneeksi henkilöön38. Ihmisoikeustuomioistuin
on muun muassa tapauksessa Elomaa v. Suomi (2010) katsonut, että henkilöä voidaan
pitää syytettynä silloin, kun hänen asemaansa oli kohdistunut olennaisia vaikutuksia
(“substantially affected).
Helsingin hovioikeuden päätöksessä 30.1.2013 nro 994 poliisi oli puhuttanut kiinni
oton yhteydessä päihtyneenä ollutta henkilöä. Poliisi ei ollut puhuttelun yhteydessä
kertonut henkilölle tämän oikeudesta olla vaiti ja myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen eikä myöskään tämän oikeudesta avustajaan. Syyttäjä oli vedonnut
tästä alustavasta puhuttelusta laadittuun kertomukseen syyllisyyttä tukevana näyttönä.
Hovioikeus vetosi korkeimman oikeuden ratkaisuihin KKO 1995:6639 ja KKO 2012:45
ja katsoi, ettei alustavaa kuulustelukertomusta ollut tullut sallia näyttönä syyllisyydestä
eikä henkilöä kuulustellutta poliisia ollut tullut myöskään kuulla todistajana asiassa.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 23.12.2013 nro 3351 vastaaja katsoi, ettei hänen
poliisipartiolle antamaansa alustavaa lausumaa nauttimastaan alkoholin määrästä voitu käyttää syytettä tukevana näyttönä, koska hänen itsekriminointisuojastaan ei ollut
huolehdittu. Hovioikeus totesi, että vastaajalle ei ollut kerrottu tämän oikeudesta pysyä
vaiti, olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen ja oikeudesta neuvotella avustajansa kanssa. Hovioikeus katsoi, että tiedot oli saatu sellaisissa olosuhteissa,
että niitä ei voitu käyttää todisteena asiassa. Myöskään alustavan puhuttelun pitäneen
poliisin kertomusta ei voitu pitää todisteena asiassa.

Merkittäväksi tulee se seikka, milloin henkilön asemaan voidaan katsoa kohdistuneen
olennaisia vaikutuksia. Edellä kuvatussa ensimmäisessä tapauksessa henkilö oli ollut
poliisin kiinni ottama. Lieneekin perusteltua katsoa, että hänen asemaansa oli tällöin
kohdistunut olennaisia vaikutuksia. Sen sijaan jälkimmäisessä tapauksessa henkilö ei
ollut ollut pidätettynä tai kiinniotettuna. Poliisi oli löytämänsä auton rekisteritietojen
perusteella mennyt auton haltijan kotiosoitteeseen, josta oli löytynyt juopunut seurue.
36
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LaVM 19/2014 vp s. 18.
HE 46/2014 vp s. 89.
Tapania 2010 s. 582.
Vastaajan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:ssä tarkoitettu lähiomainen oli kieltäytynyt todistamasta oikeudenkäynnissä. Lähiomaista kuulustellutta poliisia ei korkeimman oikeuden mukaan voinut
kuulla todistajana siitä, mitä lähiomainen oli tällä alustavassa puhuttelussa kertonut.
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Henkilö, joka ei ollut auton haltija, oli tällöin kertonut nauttimastaan alkoholin määrästä. Tehty päihdetutkimuslausunto perustui tähän henkilön antamaan lausuntoon,
ja syyte puolestaan päihdetutkimuslausuntoon. Lakivaliokunnan lausuma huomioon
otettuna tapaus olisi voinut saada toisenkinlaisen ratkaisun. Tuomiosta on pääteltävissä, että henkilölle ei ollut nimenomaisesti kerrottu, että häntä kuullaan rikoksesta
epäiltynä. Toisaalta poliisilla lienee ollut vahvoja epäilyjä tapahtumien kulusta, ja tämän johdosta asunnossa olleita henkilöitä on kuultu.
Olennaista merkitystä on ainakin lausuman tai muun seikan vapaaehtoisuudella,
kuten hallituksen esityskin mainitsee. Jos henkilö täysin ilman minkäänlaista pakkoa
tai sillä uhkaamista kertoo esimerkiksi tapahtumapaikalla jonkin itselleen haitallisen seikan, voitaneen tätä kertomusta käyttää syytettä puoltavana seikkana. Näin on
asianlaita myös erilaisten tahdosta riippumattomien todisteiden hankkimisen osalta.
Viranomainen voi ottaa henkilöstä esimerkiksi erilaisia kudosnäytteitä, kuten verija DNA-näytteen, rikkomatta henkilön itsekriminointisuojaa. Jos henkilöä sen sijaan
uhataan jonkinlaisella sanktiolla, kuten uhkasakolla tai vapaudenmenetyksellä, kysymyksessä ei voitane enää katsoa olevan vapaaehtoinen lausuma, vaan pakonalaisena
annettu lausuma, johon itsekriminointisuojaa voitaneen soveltaa.
Itsekriminointisuoja ei myöskään estä sitä, että henkilöltä rangaistuksen tai muun
seuraamuksen uhalla vaaditaan tietoja jossain muussa menettelyssä. Tällaisia menettelyjä ovat muun muassa konkurssi-, ulosotto- ja verotusmenettely. Näiden menettelyjen tarkoituksena on saada tietoja henkilön varallisuusasemasta verotusta tai muuta
vastaavaa menettely varten.
Tapauksessa Allen v. Iso-Britannia (2002) henkilö oli antanut vääriä tietoja omassa
veroilmoituksessaan. Häntä oli tämän johdosta syytetty ja rangaistu. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi itsekriminointioikeuden kannalta merkitykselliseksi muun muassa sen,
että selvitystä valittajan varoista ei ollut käytetty häntä vastaan siinä mielessä, että sillä
olisi saatu näyttöä aiemmasta rikoksesta. Häntä ei ollut myöskään syytetty siitä, että
hän olisi jättänyt antamatta tietoja, jotka saattoivat selvittää hänen syyllisyyttään vireillä olevassa tai odotettavissa olevassa rikosasiassa. Henkilö oli tuomittu siitä, että hän
oli antanut väärän ilmoituksen varoistaan verottajalle. Kysymys ei ollut pakottamisesta
aiemmin tehdyn rikoksen selvittämiseen vaan rikoksesta itsestään. Oikeutta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen ei voitu ymmärtää siten, että se suojaisi yleisesti toimia, joilla pyritään haittamaan verotarkastuksia. Sopimattomia eivät
myöskään olleet toimet, joilla haluttiin saada selville tietoja, joita mahdollisesti voitiin
käyttää myöhemmässä rikosasiassa.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2013:2 henkilö A oli tuonut Suomeen nuuskaa B:n toimeksiannosta, ja B oli myynyt sitä eteenpäin. Korkein oikeus katsoi, että
koska A:ta ja B:tä vastaan ei veroilmoitusvelvollisuuden aikana ollut vireillä nuuskan
maahantuontia koskevaa rikostutkintaa, ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen ei ollut
merkinnyt sitä, että A ja B olisivat joutuneet rikosasiassa myötävaikuttamaan oman
syyllisyytensä selvittämiseen.
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Helsingin hovioikeuden tuomiossa 21.5.2015 nro 122052 hovioikeus totesi, että vastaaja ei ollut ulosottoselvitystä toimitettaessa ollut rikoksesta epäillyn asemassa. Vastaaja ei siten ollut joutunut tietojenantovelvollisuuden täyttämisellä välittömään vaaraan
oman rikoksensa tunnustamisesta tai selvittämisestä.

Erillään tuli siis pitää tilanteet, joissa henkilöä tietojen antamatta jättämisen tai väärien tietojen antamisen ohella syytetään myös jostain aikaisemmasta ja ilmoitusvelvollisuuteen läheisesti liittyvästä rikoksesta40. Itsekriminointisuojaa ei ollut loukattu,
jos sanktion uhalla hankittuja tietoja ei käytetä selvityksenä jostakin muusta rikoksesta, johon henkilöt olisivat syyllistyneet jo ennen virheellisten tietojen antamista.
Itsekriminointioikeutta voidaan sen sijaan loukata, jos hallinnollinen prosessi ja rikosprosessi ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja hallinnollinen prosessi edeltää rikosprosessia ja henkilöltä tällöin vaaditaan painostavin pakkokeinoin tietoa, joita voidaan
käyttää myöhemmin rikosprosessissa.
Tapauksessa Marttinen v. Suomi (2004) henkilöä vastaan oli aloitettu esitutkinta sen
selvittämiseksi, oliko hän syyllistynyt väärien tietojen antamiseen varoistaan ulosottoselvitysten ja konkurssiasian yhteydessä. Esitutkinnan aikana asiassa toimitettiin ulosottoselvitys, jossa henkilön oli tullut sakon uhalla ilmoittaa varansa. Henkilö oli kieltäytynyt katsoen, että ulosottoselvitys koski samoja seikkoja kuin esitutkinta. Henkilö
oli velvoitettu sakon uhalla antamaan ilmoitus. Lakiin ei tuolloin sisältynyt turvatakeita
ulosotolle annettujen tietojen käyttämisestä. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että henkilöä olisi voitu syyttää velallisen petoksesta, jos häneltä vaaditusta selvityksestä olisi
ilmennyt, että hänellä oli varoja, joita ei ollut ilmoitettu aiemmissa ulosottoselvityksissä
eikä konkurssissa. Henkilölle oli jäänyt vain kaksi vaihtoehtoa, joko antaa vaadittu selvitys tai ottaa uhkasakko maksettavakseen. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että henkilöä vastaan aloitettu esitutkinta ja ulosottoselvitys olivat koskeneet samoja seikkoja.
Häntä vastaan oli asian yhteydessä näin ollen käytetty pakkoa, ja hänen oikeutensa olla
vaiti ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen oli hävitetty olennaisilta osiltaan.

3.5 Itsekriminointisuojan henkilöllinen ulottuvuus
Esitutkintalain mukaan itsekriminointioikeus koskee rikoksesta epäiltyä. Itsekriminointisuojan tarkoituksena on suojata rikoksesta epäiltyä viranomaisten epäasianmukaiselta pakottamiselta ja muulta epäasialliselta toiminnalta.
Esitutkinnalla pyritään saamaan selville koko rikoskokonaisuus eli muun muassa
kaikki rikokseen osalliset henkilöt. Kuulusteluissa saattaa tällöin tulla selville kuulusteltavan lisäksi myös muita henkilöitä, joita tullaan myöhemmin syyttämään samasta
rikoksesta tai jostain sen osasta. Yhtä epäiltyä kohtaan esitutkinnassa kohdistettu epäasiallinen painostus ja pakottaminen esitutkinnassa voisi tällöin koitua myös muiden
epäiltyjen vahingoksi.

40

Korvenmaa 2012 s. 247.
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Tapauksessa KKO 2010:41 A oli tuomittu törkeästä kätkemisrikoksesta, koska hänen
oli katsottu peittäneen ja häivyttäneen omaisuutta, joka oli katsottu B:n törkeällä velallisen petoksella hankkimaksi. Korkein oikeus oli aiemmin antamallaan ratkaisulla
purkanut B:lle törkeästä velallisen petoksesta annetun tuomion ja hylännyt syytteen
itsekriminointisuojasta johtuvilla perusteilla.
Korkein oikeus lausui itsekriminointisuojan tarkoituksena olevan rikoksesta epäillyn
oman tahdon suojaaminen viranomaisten epäasiallista pakottamista vastaan. B:llä oli
näin ollen ollut oikeus olla vaiti omaisuuttaan koskevista tiedoista. Sen sijaan korkeimman oikeuden mielestä ei ollut perusteltua katsoa, että myös A:n toimet kyseisen
omaisuuden kätkemiseksi olisivat oikeutettuja. Kysymyksessä oli B:tä rangaistusseuraamuksilta suojannut vastuuvapausperuste, jonka oikeusvaikutukset olivat rajoittuneet
vain itse tekijään.
Ihmisoikeustuomioistuin on tapauksessa Huhtamäki v. Finland (2012) hyväksynyt tämän korkeimman oikeuden kannan, jonka mukaan itsekriminointikielto ulottui vain
päätekijään ja kätkemisrikoksesta voitiin tuomita tästä huolimatta41.
Tapauksessa KKO 2012:16 A:ta syytettiin neljästä törkeästä velallisen petoksesta sillä perusteella, että hän oli ulosotto- ja konkurssimenettelyissä jättänyt ilmoittamatta
omaisuuttaan. B:tä puolestaan syytettiin avunannosta näihin rikoksiin. Korkein oikeus
katsoi, että vaikka A:lla oli ollut oikeus vaitioloon omaisuuttaan koskeviin tietoihin
liittyen, ei ollut perusteltua katsoa, että myös B olisi vapautunut rangaistusvastuusta,
kun tämä oli auttanut omaisuuden kätkemisessä A:n velkojilta.

Melander kyseenalaistaa korkeimman oikeuden linjan ja katsoo itsekriminointisuojan
olevan perus- ja ihmisoikeutena turvattu oikeus, joka ajankohtaistuu oikeusprosessin
tietyssä vaiheessa. Kysymyksessä on epäillyn oikeus valita, miten hän toimii poliisikuulustelussa tai rikosprosessissa. Melander katsoo, että kysymyksessä on rikoksen
rakenteen kannalta objektiivinen tunnusmerkistötekijä, joka käsillä olevassa soveltamistilanteessa vaikuttaa rikostunnusmerkistön täyttymiseen. Itsekriminointisuoja
tulisi nähdä ”tunnusmerkistönmukaisuuden poissulkevana tilannesidonnaisena vastuusta vapauttavana perusteena, joka kulloinkin käsillä olevassa itsekriminointisuojan
aineelliset edellytykset täyttävässä soveltamistilanteessa neutraloi rikostunnusmerkistön.” Tällöin myöskään osallisia ei voitaisi saattaa rikosvastuuseen.42
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 27.3.2014 nro 693 pääsyyte oli osittain hylätty itse
kriminointisuojan perusteella. Avunantajan osalta hovioikeus vetosi edellä esiteltyihin
korkeimman oikeuden ratkaisuihin (KKO 2010:41 ja KKO 2012:16) ja katsoi, ettei
itsekriminointisuoja ulottunut vastaajaan, jolle syyttäjä vaati rangaistusta avunannosta.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 1.7.2013 nro 1951 vastaaja katsoi, ettei hänen kanssavastaajansa esitutkintakertomusta voinut hyödyntää näyttönä häntä vastaan, koska
kanssavastaajan kertomus oli vääristynyt tämän sairastaman diabeteksen johdosta.

41
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Hirvelä–Heikkilä 2013 s. 294
Melander 2013 s. 82–83.
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Hovioikeus katsoi, että itsekriminointisuojan tarkoituksena on suojata rikoksesta epäillyn omaa tahtoa viranomaisten suorittamaa pakottamista vastaan. Hovioikeus katsoi,
ettei tällaista menettelyä ollut näytetty käytetyn.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 25.11.2013 nro 3104 vastaaja katsoi, ettei hänen
esitutkinnassa ilman avustajaa antamiansa esitutkintakertomuksia voida hyödyntää
hovioikeudessa. Samaan perusteeseen vetosi myös kaksi kanssavastaajaa. Hovioikeus
katsoi, että itsekriminointisuojan vaikutus koskee kertomuksen antajaa muiden vastaajien osalta kysymyksen ollessa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä ja
yksittäisen tapauksen olosuhteissa. Hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut estettä käyttää
vastaajan esitutkintakertomusta näyttönä myös kanssavastaajia vastaan.

Jälkimmäisestä hovioikeuden ratkaisuista saattaisi olevan luettavissa, että syytettynä
olevalla henkilöllä olisi mahdollisuus vedota myös toisen henkilön itsekriminointisuojaan, mikäli tämän antamalla kertomuksella olisi vaikutusta hänen asiansa käsittelyyn ja mikäli edellytykset vetoamiseen myös muutoin täyttyvät. Pitäisin tätä ja
Melanderin näkemystä puolustettavana. Epäasiallisella pakottamisella ja painostuksella esitutkinnassa saatujen tietojen käyttämisellä syytettä tukevana näyttönä kanssavastaajia kohtaan on mielestäni yhtymäkohtia tilanteeseen, jossa tietoja käytettäisiin
itse vastaajaa kohtaan. Katsoisinkin, että itsekriminointisuojan voisi katsoa ulottuvan
koskemaan avunantajaa tai kanssavastaajaa ainakin tilanteessa, jossa päävastaajan
itsekriminointisuojaa loukaten saatu esitutkintakertomus on käytännössä ainoa tai raskauttavin näyttö avunantajan tai kanssavastaajan syyksilukemisen puolesta. Jos tuomioistuin sulkee mainitun aineiston pois oikeudenkäyntiaineistosta katsoen syytetyn
itsekriminointioikeutta loukatun, katsoisin, ettei sitä tulisi käyttää näyttönä myöskään
muita henkilöitä vastaan. Katsoisin, että tapahtunut perusoikeusloukkaus olisi siinä
määrin vakava, että kyseisen oikeudenkäyntiaineiston käyttäminen ei olisi perusteltua
myöskään avuantajaa kohtaan.

3.6 Vaikeneminen esitutkinnassa
Syyttäjälaitoksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan syyttäjän tehtävänä on
huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta käsiteltävänä olevassa asiassa.
Syyttäjällä on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla näyttämistaakka niiden seikkojen suhteen, joihin hänen vaatimuksensa nojautuu. Epäillyllä ei
ole velvollisuutta millään tavoin myötävaikuttaa tutkinnassa. Hän voi näin ollen tyytyä pysymään täysin passiivisena esitutkinnan ja myöhemmin rikosprosessin aikana.
Syyttäjän on esitettävä sellainen näyttö syyllisyyden puolesta, että tuomioistuimelle
ei jää varteen otettavaa epäilyä syyllisyydestä.
Itsekriminointisuoja antaa rikoksesta epäillylle mahdollisuuden vaieta esitutkinnan
aikana. Epäillyllä ei ole velvollisuutta millään tavoin ottaa kantaa hänelle esitettyihin
kysymyksiin, vaan hän voi olla kaikin tavoin myötävaikuttamatta esitutkintaan. Epäillylle voidaan kuitenkin esittää kysymyksiä hänen vaikenemisestaan huolimatta.
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Tapauksessa John Murray v. Iso-Britannia (1996) henkilö oli pidätetty epäiltynä terrorismista. Pidätyksen yhteydessä hänelle oli kerrottu oikeudesta olla vaiti, mutta että
vaikenemista voitaisiin pitää todisteena häntä vastaan. Häneltä evättiin mahdollisuus
avustajan käyttöön esitutkinnassa 48 tunnin ajaksi, koska avustajan käytön epäiltiin
muun muassa vaikeuttavan tutkintaa. Tänä aikana henkilöä kuulusteltiin 12 kertaa kaikkiaan yli 21 tuntia, jona aikana hän kieltäytyi vastaamasta yhteenkään hänelle esitettyyn kysymykseen. Kahden viimeisen kuulustelun aikana hänellä oli ollut mahdollisuus
neuvonpitoon avustajansa kanssa. Avustajalla ei kuitenkaan ollut oikeutta olla läsnä
kuulusteluissa. Myöskään oikeuskäsittelyn aikana henkilö ei lausunut mitään eikä esittänyt myöskään todistelua. Sen sijaan syyttäjän puolelta esitettiin runsaasti todistelua
henkilöä vastaan. Henkilö tuomittiin lopulta esitetyn näytön ja vaikenemisen perusteella kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.
Ihmisoikeustuomioistuin korosti, että vaikka sopimuksessa ei sinänsä varsinaisesti
vaikenemisoikeutta mainitakaan, oikeus vaieta on keskeinen ja laajalti tunnustettu oikeus. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi olevan ilmeistä, että tuomiota ei voitu perustaa
yksinomaan syytetyn vaikenemiseen. Tuomioistuin katsoi toisaalta myös, että syytetyn
vaikeneminen voitiin ottaa huomioon harkittaessa syyttäjän esittämää näyttöä, jos se
edellytti syytetyn selitystä. Tuomioistuin katsoi, että asiassa esitetty syyksi lukemisen
puolesta esitetty varsin vakuuttava näyttö huomioon ottaen oli ollut ymmärrettävää,
että kansallinen tuomioistuin oli voinut tehdä johtopäätöksiä syytetyn vaikenemisesta.
Harkinnassa voitiin myös ottaa huomioon syytetyn käyttäytyminen. Asiassa ei myöskään voinut katsoa, että todistustaakka olisi siirtynyt syyttäjältä syytetylle. Henkilöä oli
myös varoitettu useaan otteeseen vaikenemisen mahdollisista vaikutuksista.

Kirjoitushetkellä voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 5 §:n mukaan oikeus voi harkita kaikki asiassa esitetyt seikat huomioon ottaen asianosaisen menet
telyn merkityksen, mikäli tämä oikeuden määräyksestä huolimatta ilman pätevää
syytä jättää vastaamatta asian selvittämistä tarkoittavaan kysymykseen. Epäillyllä ja
myöhemmin syytetyllä on siis mahdollisuus ja oikeus vaieta rikostutkinnan aikana.
Tuomioistuimella on puolestaan mahdollisuus tehdä tästä vaikenemisesta omat johtopäätöksensä. Jos syyttäjä on esittänyt näyttöä syyllisyyden puolesta, tuomioistuimella on mahdollisuus lukea syytetyn vaikeneminen prosessin aikana tätä vastaan.
Hallituksen esityksessä katsotaan, että ilmeistä on, että syytetyn vaitiolo voidaan ottaa
huomioon, kun harkintaan syyttäjän näytön vakuuttavuutta, jos tilanne antaa aiheen
vaatia syytetyltä selitystä43.
Tapauksessa KKO 2004:24 vastaaja kieltäytyi kertomasta, mistä hän oli saanut haltuunsa suuren määrän varastettua tavaraa. Korkein oikeus viittasi oikeudenkäymiskaaren
17 luvun 5 §:ään ja lausui, että rikosoikeudenkäynnissä rikoksesta syytetyllä ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa asian selvittämiseen ja näin ollen hänen ei myöskään tarvitse vastata esitettyihin kysymyksiin. Vaikenemista ei näin ollen voitu ottaa huomioon
ratkaisevana aihetodisteena vastaajaa vastaan. Korkein oikeus viittasi edellä esitettyyn
ihmisoikeustuomioistuimen Murray-tapaukseen ja katsoi, että vaikeneminen voitiin ottaa huomioon syytettä tukevana seikkana. Korkein oikeus tuomitsi vastaajan ja lausui,
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että vastaajan puolesta ei ollut tuotu esiin mitään näyttöä tai siitä tehtyä päätelmää horjuttavaa seikkaa, vaikka sellaiseen olisi ollut ilmeisen helposti mahdollisuus.
Myös tapauksessa KKO 2011:91 korkein oikeus viittasi Murray-tapaukseen ja lausui,
että ”syytetyn vaikenemisesta voidaan tehdä johtopäätöksiä lähinnä vain niissä tilanteissa, joissa hänen toiminnassaan taikka lausumissaan on jokin selvä selitystä vaativa
ristiriita, josta hänellä olisi mahdollisuus halutessaan esittää selvitystä”.

Epäillyllä ei siis vaikenemisestaan huolimatta ole pelkoa siitä, että todistustaakka
kääntyisi hänelle. Vaikeneminen voidaan kuitenkin lukea epäiltyä vastaan, jos asiassa
on esitetty muutakin epäiltyä vastaan puhuvaa näyttöä ja vaikeneminen koskee sellaista seikkaa, jonka selvittäminen onnistuisi parhaiten tutkittavalta. Vaikka syyttäjällä
onkin näyttötaakka niiden seikkojen osalta, joihin hänen rangaistusvaatimuksensa perustuu, ei vastaaja kuitenkaan voi heittäytyä täysin passiiviseksi. Tuomioistuimella on
oikeus tehdä omat johtopäätöksensä siitä, jos epäilty ei anna mitään selitystä itselleen
vahingollisen tosiseikan olemassaolosta.
Samoin on ajateltava tilannetta, jossa syytetty kyllä antaa selityksen jollekin itselleen vahingolliselle seikalle, mutta selitys on niin puutteellinen, ylimalkainen tai jopa
epälooginen, että se ei itse asiassa tuo valaistusta asiaan. Epäillyn voidaan kuitenkin
katsoa olevan paras asiantuntija omassa asiassaan. Jotta syytetty voisi horjuttaa syyttäjän esittämää tapahtumankulkua, voi se tapahtua vain esittämällä loogisen ja uskottavan selityksen tapahtumille. Usein hän on ainoa taho, jonka tällaisen selityksen voi
antaa. Muussa tapauksessa tilanne on mielestäni tosiasiassa aika lähellä tilannetta,
jossa mitään selitystä ei olla annettu.
Vaikenemisella tarkoitetaan paitsi puhumista eli omaehtoista kertomista ja esitettyihin kysymyksiin vastaamista myös esimerkiksi itse hankitun asiakirjanäytön hankkimista.
Funke-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin totesi viranomaisten toimien olleen ihmis
oikeussopimuksen 6 artiklan vastaisia, kun syytetty oli pakotettu luovuttamaan tietoja
viranomaisille. Tapauksessa JB v. Sveitsi (2001) henkilöä vastaan oli aloitettu veron
korotusmenettely ja määrätty samalla velvollisuus esittää selvitystä. Henkilö ei toimittanut vaadittua selvitystä, mutta oli myöntänyt jättäneensä ilmoittamatta tuloja. Tämän
johdosta viranomainen määräsi arvionvaraisen veronkorotuksen. Henkilölle määrättiin
myöhemmin vielä kurinpidollinen sakko laiminlyönnistä toimittaa vaadittuja asiakirjoja. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että asiassa ei ollut voinut poissulkea sitä mahdollisuutta, että henkilö olisi luovuttaessaan asiakirjat samalla antanut tietoja, joiden perustella hän olisi voinut joutua alttiiksi veropetossyytteelle. Henkilön 6 artiklan mukaisia
oikeuksia oli rikottu.

Saunders-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin kävi rajanvetoa tämän asian suhteen.
Se katsoi, että itsekriminointisuoja koskee pääasiassa henkilön tahtoa. Sitä ei ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kuitenkaan voinut laajentaa koskemaan rikosasioissa
käytettäviä pakkokeinoja, joilla hankintaan henkilön tahdosta riippumatonta näyttöä,
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kuten erilaisia veri-, virtsa- ja kudosnäytteitä44. Myöskään pakkokeinojen käyttö ei ole
sopimuksen vastaista menettelyä. Esitutkintaviranomaisella on mahdollisuus turvautua takavarikkoon. Ratkaisevana tekijänä on aktiivisen toiminnan kohde. Itsekriminointisuoja suojaa epäillyn velvoittamista aktiiviseen toimintaan. Sen sijaan esimerkiksi takavarikossa aktiivinen toimija on viranomainen eikä itsekriminointisuoja näin
ollen sovellu.45

3.7 Oikeus avustajaan
Epäillyn oikeuksien kannalta keskeinen esitutkintaan liittyvä elementti on oikeus
lainopilliseen apuun. Oikeuden turvautua avustajaan voidaan katsoa olevan erityisen
merkittävä silloin, kun epäilty on vapautensa menettäneenä. Tällöin hänen asemansa
on erityisen herkkä ja haavoittuva. Epäillyllä on tällöin hyvin rajoitettu mahdollisuus
hankkia näyttöä ja muuta oman asian kannalta tärkeää materiaalia. Osapuolten aseman voidaan myös katsoa tällöin olevan myös erityisen epätasapainoinen.
Kuulusteltavalla on esitutkintalain 4 luvun 10 §:n mukaan oikeus käyttää esitutkinnassa avustajaa. Lainkohdan mukaan esitutkintaviranomaisen on nimenomaisesti
huolehdittava siitä, että asianosaisen oikeus avustajaan myös tosiasiallisesti toteutuu.
Tällä pyrittäisiin siihen, että avustaja olisi mukana mahdollisimman aikaisesta vaiheesta lähtien. Kuulustelut olisi esimerkiksi pyrittävä ajoittamaan siten, että avustajalla olisi mahdollisuus päästä paikalle ja osallistua kuulusteluun.46
Huolehtimisvelvollisuuden sisältö ja laajuus riippuu esitutkintalain esitöiden
mukaan muun muassa selvitettävänä olevasta rikoksesta. Iso osa lievistä rikoksista
ratkaistaan rikesakko- tai rangaistusmääräysmenettelyssä, joissa ei yleensä ole tarpeen pohtia kuultavan tarvetta avustajaan. Joskus kuitenkin esimerkiksi aiheutetun
vahingon huomattava määrä voisi kuitenkin puoltaa tarvetta avustajan käyttöön, vaikka teko itsessään olisikin sinänsä lievä. Esitutkinnan pitämisellä saattaa olla joissain
tapauksissa kiire. Epäiltyä saattaa olla välttämätöntä puhutella jo tapahtumapaikalla.
Tällöin avustajan saaminen paikalle ei ole millään tavoilla itsestään selvää. Myös kuulusteltavan ikä vaikuttaa avustajan tarpeeseen.47
Tapauksessa Salduz v. Turkki (2008) ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että syytetyllä
oli oikeus avustajaan jo poliisikuulustelujen alkuvaiheessa, jolloin hänen asemansa on
erityisen suojaton. Varhainen mahdollisuus avustajan saamiseen kuului tärkeisiin prosessuaalisiin takeisiin. Rikoksesta epäillyllä tuli olla mahdollisuus avustajan käyttöön
heti ensimmäisestä poliisikuulustelusta lukien paitsi, jos erityisissä oloissa osoitettiin,
että mahdollisuutta avustajaan ei voitu pakottavista syistä antaa. Tällöinkään syytetyn
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6 artiklan mukaisten oikeuksien käyttöä ei kuitenkaan saanut epäasianmukaisesti vaikeuttaa. Oikeus koski varsinkin tilannetta, jossa henkilöä syytettiin törkeistä rikoksista
ja joissa voitiin odottaa ankaraa rangaistusta. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Salduzin kohdalla avustaja oli evätty pelkästään ihmisoikeussopimuksen kanssa ristiriidassa olevan lain määräyksiin viittaamalla. Hänen 6 artiklan mukaisia oikeuksiaan oli
loukattu yksistään jo tuosta syystä. Pidätysaikana sattuneita puutteita ei ollut kyetty
korjaamaan avustajan avun myöhemmällä sallimisella. Ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti vielä huomiota valittajan ikään ja korosti oikeudellisen avun merkitystä alaikäisen
ollessa poliisin huostassa.

3.7.1 Avustajasta luopuminen
Ihmisoikeussopimuksen 6(3) c kohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan
välityksellä. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 1 momentin
mukaan rikoksesta epäillyllä on oikeus itse huolehtia puolustuksestaan esitutkinnassa
ja oikeudenkäynnissä. Epäilty voi näin ollen kieltäytyä avustajan käytöstä niin esitutkinnassa kuin oikeudenkäynninkin aikana.
Keskeistä avustajasta luopumisessa on vakuuttua siitä, että aloite avustajasta luopumiseen on lähtöisin epäillystä itsestään ja että hän on tietoinen niistä seurauksista,
joita hänelle voi aiheutua siitä, että hän on antanut lausumia kuulusteluissa ilman
lainopillista avustajaa.
Ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään luonut vähimmäistakeita avustajasta luopumiselle. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen perusteella voidaan muotoilla perusraamit, joiden perusteella avustajasta luopumisen voidaan katsoa olevan
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta katsottuna pätevä. Luopumisen
tulee ensinnäkin olla yksiselitteinen eli asiassa ei saa jäädä mitään epäselvyyttä siitä,
onko epäilty tosiasiassa halunnut luopua avustajan käyttämisestä. Epäillyn tulee olla
tietoinen, mitä vaikutuksia avustajasta luopumisella voi olla hänen asemaansa. Hänen
tulee myös olla tietoinen, että hänellä on oikeus olla vaiti ja olla myötävaikuttamatta
oman syyllisyytensä selvittämiseen. Epäillyllä tulee olla tietty vähimmäissuoja eli hänen tulee olla selvillä, mistä rikoksesta häntä epäillään, jotta hän voi suorittaa arvion
luopumisen oikeudellisista vaikutuksista.
Tapauksessa Płonka v. Puola (2009) ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että henkilöllä oli
oikeus luopua avustajan käyttämisestä. Jotta luopuminen voisi olla pätevä ihmisoikeussopimuksen edellyttämillä tavoilla, luopumisen tuli olla selvä ja kiistaton sekä henkilölle tuli taata asian merkitys huomioon ottaen vähimmäissuoja.48
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However, if it is to be effective for Convention purposes, a waiver of the right to take part in the trial
must be established in an unequivocal manner and be attended by minimum safeguards commensurate
to its importance.
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Tapauksessa Pishchalnikov v. Venäjä (2009) ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että avustajasta luopumisen tulee olla paitsi vapaaehtoista myös perustua tietoiseen oikeudesta
luopumiseen. Luopujan tulee osoittaa, että hän on tietoinen niistä vaikutuksista, joita
avustajasta luopumisella saattaa olla. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että epäillyn oikeus avustajaan on esimerkki erityistä suojaa tarvitsevista oikeuksista.
Tapauksessa KKO 2012:45 henkilöä oli kuulusteltu ilman avustajaa ja tulkkia. Esitutkintapöytäkirjan mukaan henkilölle oli kyllä kerrottu oikeudesta avustajaan, mutta ei
oikeudesta olla vaiti ja myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. Korkein oikeus katsoi, että henkilön puolustautumismahdollisuuksia ja itsekriminointisuojaa oli tapauksessa rikottu.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 9.1.2013 nro 23 vastaaja katsoi muun ohella, että hänen esitutkintakertomustaan ei voitu käyttää häntä vastaan, koska hän ei ollut pätevästi
luopunut avustajan käytöstä eikä hänelle ollut kerrottu oikeudesta olla vaiti.
Hovioikeus katsoi ennakkoratkaisun KKO 2012:45 pohjalta, että oikeuden käyttää
avustajaa voidaan katsoa kuuluvan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ytimeen.
Hovioikeus viittasi ihmisoikeustuomioistuimen Salduz-, Płonka- ja Pishchalnikovtapauksissa muotoiltuihin avustajasta luopumisperiaatteisiin. Hovioikeus korosti epäillyn oikeuksia avustajaan jo esitutkintavaiheessa ja katsoi, että oikeudenkäynti voi olla
oikeudenmukainen vain, mikäli syyllisyyttä arvioitaessa ei nojauduta sellaisiin lausumiin, joita annettaessa epäillyllä ei ole ollut mahdollisuutta avustajaan.
Vastaaja oli kuultu 8.–11.5. ilman avustajaa. Hovioikeus katsoi, että koska vastaajalle ei
ollut kerrottu oikeudesta olla vaiti ja myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen, hän ei ollut voinut olla luopunut pätevästi oikeudestaan avustajaan. Esitutkintakertomus oli näin ollen saatu hänen oikeuksiaan loukkaamalla, ja oikeudenmukainen
oikeudenkäynti voitiin turvata ainoastaan estämällä tällä tavoin saatujen kertomusten
esittäminen oikeudenkäynnissä. Hovioikeus katsoi lisäksi, että näiden oikeuksien keskeisen merkittävyyden vuoksi ratkaisevaa ei ollut, oliko vastaajaa mahdollisesti ollut
entuudestaan perillä näistä oikeuksistaan. Hovioikeus epäsi vastaajan 8.–11.5. antamien
esitutkintakertomusten käyttämisen syyllisyyttä tukevana näyttönä.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 27.3.2014 nro 692 vastaaja vaati, että hänen esitutkintakertomustansa ei voitaisi hyödyntää, koska hän oli kertonut itselleen epäedullisia
seikkoja ilman avustajan läsnäoloa.
Hovioikeus totesi, että vastaajalle oli määrätty puolustaja samana päivänä, kun hänet oli
määrätty vangittavaksi. Häntä oli kuulusteltu rikoksesta epäiltynä 21.6., jolloin hän oli
vedonnut oikeuteensa pysyä vaiti ja vaatinut haluavansa tavata avustajaansa. Vastaaja
oli neuvotellut 24.6. avustajansa kanssa 1,5 tuntia, minkä jälkeen häntä oli kuulusteltu samana päivänä ja lisäksi vielä 25.6. Hovioikeus katsoi, että vastaajan luopumista
avustajan käytöstä voitiin pitää yksiselitteisenä ja että asiassa ei ollut estettä 24. ja 25.6.
kirjattujen esitutkintamateriaalien käyttämiseen näyttönä häntä vastaan.

Oikeuskäytännössä on käsitelty myös tapauskohtaisia edellytyksiä avustajasta luopumiselle. Painoarvoa on tällöin asetettu esimerkiksi epäillyn henkilön liittyviin ominaisuuksiin, kuten epäillyn ikään, kielitaitoon ja humalatilaan.
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Tapauksessa Panovits v. Kypros (2009) ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti huomiota
kuulusteluhetkellä 17-vuotiaan vastaajan ikään ja katsoi, että alaikäisen ollessa syytettynä olennaista on, että huomioon otetaan ikä, kypsyys, henkiset kyvyt sekä se, miten
hän on kykenevä ymmärtämään ja ottamaan osaa menettelyyn. Nämä seikat tulee ottaa
huomioon erityisesti esitutkinnassa. Viranomaisten tulee pyrkiä siihen, että alaikäinen
ei tunne oloaan pelokkaaksi ja että hän on ymmärtänyt tutkinnan luonteen, mistä tutkinnassa on kysymys ja mihin rangaistukseen hänet voidaan tuomita sekä hänen oikeudestaan puolustautua ja olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen.
Edellä esitellyssä Płonka v. Puola -tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että
epäilty oli ollut alkoholismin ja edellisenä päivänä tapahtuneen runsaan alkoholinkäytön takia haavoittuvassa asemassa ja että viranomaisten olisi tullut ottaa tämä seikka
huomioon kuulusteluissa ja erityisesti pohdittaessa oikeutta avustajaan.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 7.3.2013 nro 715 vastaaja vetosi siihen, että hänen
hädänalaista tilaansa oli käytetty hyväksi ja että hänet oli väärää ilmoitusta hyväksi
käyttäen kutsuttu kuulusteluihin. Kuulustelut oli käyty vastaajan tultua tapaamaan puolisoaan ulkomailta. Vastaajalla oli ollut mukanaan kuulusteluissa pieni lapsi. Vastaajalla
ei ollut ollut käytössään avustajaa, eikä hän puhunut suomea hyvin.
Hovioikeus totesi, että kuulustelupöytäkirjan merkintöjen mukaan vastaajalle oli ensimmäisellä kuulustelukerralla kerrottu hänen asemansa esitutkinnassa, mistä teosta häntä
epäillään sekä oikeudesta käyttää avustajaa. Niin ikään vastaaja oli pöytäkirjamerkintöjen mukaan ilmoittanut ennen kuulusteluja, ettei hän tarvitse avustajaa. Vastaajalla oli
ollut tulkki ensimmäisellä kuulustelukerralla, ja lisäksi tulkki oli jälkikäteen lukenut
toisen kuulustelukerran pöytäkirjan hänelle vastaajan omalla äidinkielellä. Avustaja oli
tullut toisella kuulustelukerralla paikalle kaksi tuntia kuulustelun alkamisen jälkeen.
Lisäksi vastaajalla oli ollut avustaja, kun hänelle oli luettu tulkin avustuksella toisen
kuulustelupäivän pöytäkirjamerkinnät. Muina kuulustelukerroilla avustajaa tai tulkkia
ei ollut ollut paikalla.
Hovioikeus katsoi, että toisen kuulustelukerran kertomusta ei ollut saatu vastaajan oikeuksia loukaten. Sen sijaan ensimmäisellä ja kahdella viimeisellä kuulustelukerralla
vastaajalla ei ollut ollut avustajaa. Kahtena viimeisenä kertana hänellä ei myöskään
ollut ollut tulkkia. Hovioikeus katsoi myös, että vastaajalle ei ollut ilmoitettu oikeudesta
olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyteensä selvittämiseen. Nämä seikat sekä kuulusteluihin kutsumisesta, kuulustelutilanteesta, kuulusteluissa käytetystä kielestä sekä
vastaajan kielitaidosta esitetty selvitys huomioon ottaen hovioikeus katsoi, että vastaaja
ei ollut luopunut oikeudestaan avustajaan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön ja KKO 2012:45 todetuin tavoin yksiselitteisesti ja oikeuksistaan tietoisena. Tämän
vuoksi näitä kuulustelukertomuksia ei voitu käyttää näyttönä asiassa.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 14.6.2013 nro 1746 (julkinen tuomio) hovioikeus
totesi, että epäilty voi tiettyjen edellytysten täyttyessä luopua oikeudestaan avustajaan
tehokkaasti siten, ettei luopuminen loukkaa hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hovioikeus jatkoi, että epäillyn kuulustelu ilman avustajaa ei tällaisessa tilanteessa muodosta estettä esitutkintakertomuksen käyttämiselle.
Kuulustelupöytäkirjan merkintöjen mukaan vastaajalle oli ennen kuulustelua ilmoitettu
hänen asemansa esitutkinnassa, mistä teosta häntä epäiltiin, oikeudesta käyttää avustajaa
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esitutkinnassa sekä siitä, milloin puolustaja voitiin määrätä. Vastaaja ei ollut kiistänyt sanottujen merkintöjen oikeellisuutta tai väittänyt pyytäneensä paikalle avustajaa.
Hän ei myöskään väittänyt olleensa esitutkinnassa tietämätön oikeudestaan olla vaiti
ja myötävaikuttamatta syyllisyyteensä selvittämiseen. Hovioikeus totesi, että kuulustelupöytäkirjan merkintöjen perusteella vastaaja oli tullut ennen kuulustelua tietoiseksi
häntä koskevan rikosepäilyn sisällöstä. Vastaaja ei kiistänyt tätä.
Hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut myöskään aihetta epäillä vastaajaan ennen kiinni
ottamistaan tapahtuneen runsaan alkoholin käytön vaikuttaneen tämän ymmärrykseen
enää kuulustelutilanteessa ottaen huomioon, että kuulustelu oli tapahtunut iltapäivällä yli vuorokausi hänen kiinniottamisensa jälkeen. Hovioikeus katsoi, ettei vastaajan
oikeutta avustajaan ollut loukattu.

Kiinniotetulla, pidätetyllä ja vangitulla on esitutkintalain 4 luvun 11 §:n mukaan oikeus
pitää yhteyttä avustajaansa. Yhteydenpito voi tapahtua kirjeitse, puhelimitse tai tapaamalla. Yhteydenpidosta on tarkempia määräyksiä tutkintavankeuslaissa (768/2005)
ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa (841/2006). Tavanomainen tilanne avustajan osalta lienee se, että avustaja on paikan päällä esitutkinnassa auttamassa päämiestään. Avustaja ja päämies voivat tällöin esimerkiksi ennen
kuulustelua tai sen aikanakin käydä keskinäisiä neuvotteluja siitä, mikä olisi parhaiten päämiehen edun mukaista. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu. Päämies saattaa olla
yhteydessä avustajaansa vain esimerkiksi puhelimen välityksellä. Oikeuskäytännössä
tällaisen puhelinyhteyden on katsottu olevan riittävä tae avustajan käyttömahdollisuudesta ainakin, mikäli epäilty on menettelyyn suostunut ja hänellä on ollut mahdollisuus tavata avustajaansa myös fyysisesti.
Helsingin hovioikeuden tuomiossa 15.3.2013 nro 844 vastaaja vetosi muun ohella siihen, että hän oli ollut yhteydessä avustajaansa vain puhelimitse. Hovioikeus totesi, että
vastaaja oli ollut yhteydessä avustajaansa puhelimitse kahdeksana päivänä. Kuulustelut
suorittanut poliisi kertoi hovioikeudessa, että vastaajalle oli kuulustelujen aluksi kerrottu hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hänelle oli kerrottu mahdollisuudesta tavata
avustajansa. Vastaaja oli lisäksi tavannut avustajansa kuulustelujen ensimmäisenä päivänä. Poliisi kertoi myös, että vastaaja ei ollut halunnut avustajaansa paikalle.
Hovioikeus katsoi, että vastaajan kuulustelukertomusta voitiin käyttää näyttönä. Hovioikeus perusteli tätä sillä, että vastaajalle oli kerrottu oikeudesta tavata avustajansa ja
että tälle oli annettu luettavaksi ”Kuulusteltavalle tiedoksi”-lomake. Lisäksi vastaaja oli
nimenomaisesti ilmaissut, ettei halua tavata avustajaansa. Hovioikeus katsoi puoltavana
seikkana myös sitä, että vastaaja oli vahvistanut kuulusteluissa kertomansa puolitoista
vuotta myöhemmin.

Vastaajan oikeutta lainoppineen oikeudenkäyntiavustajan käyttämiseen voidaan pitää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisenä elementtinä. Yhtälailla keskeinen
oikeus on epäillyn oikeus olla turvautumatta avustajaan. Oikeuskäytännössä on luotu
edellytyksiä, joiden tulee täyttyä, jotta voidaan katsoa avustajasta luopumisen olevan
pätevää. Esitutkintaviranomaisen tulee esitutkintaa suorittaessaan kiinnittää erityistä
huomiota näihin seikkoihin.
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3.8 Epäillyn henkilöön liittyvät tekijät
Voidaan ajatella, että myös epäillyn henkilökohtaisilla ominaisuuksilla voisi olla vaikutusta siihen tarkkuuteen, miten epäillyn oikeuksien toteutumiseen tulisi suhtautua.
Esimerkiksi ulkomaalaisilla, Suomen oikeusjärjestelmään ja rikosprosessiin tottumattomilla rikoksesta epäillyillä saattaa olla varsin puutteelliset tiedot Suomen oikeusjärjestelmän toiminnasta. Luottamus poliisiin ja oikeuslaitokseen saattaa olla vähäistä
omien huonojen kokemusten jälkeen. Henkilön kielitaito saattaa olla puutteellinen, ja
mahdollisuus saada selkoa esitutkintapöytäkirjasta on tällöin heikko. Kuulustelut on
lisäksi saatettu käydä kielellä, joka ei ole ollut kuulustelijan eikä kuulusteltavankaan
äidinkieli.
Korkein oikeus kiinnitti huomiota tapauksessa KKO 2012:45 siihen, että esitutkintapöytäkirja oli laadittu suomeksi, vaikka kuulustelut oli käyty englannin kielellä. Korkein oikeus katsoi, että epäillyllä ei ollut tällöin mahdollisuutta itse tarkastaa pöytäkirjan sisältöä ennen allekirjoittamista. Se, että kuulusteluja oli käyty englannin kielellä,
ei ollut sinänsä loukannut epäillyn oikeuksia, kun otettiin huomioon epäillyn ja kuulustelijoiden tosiasiallinen kielitaito. Keskinäistä ymmärrystä oli tosin korkeimman oikeuden mukaan voinut vaikeuttaa se, että osapuolet olivat käyttäneet englantia eri tavoin
murtaen.
Helsingin hovioikeuden tapauksessa 10.9.2013 nro 2388 vastaaja vetosi siihen, että hän
oli ollut kuulusteluissa ilman avustajaa ja että hän oli myöntänyt teon toisen henkilön
pyydettyä ja painostettua häntä tekemään niin. Hovioikeus totesi, että kuulustelupöytäkirjaan oli tehty merkintä, jonka mukaan epäillylle oli kerrottu ennen esitutkinnan alkamista hänen asemastaan esitutkinnassa sekä oikeudesta käyttää avustajaa. Hovioikeus
katsoi, että vastaajan rikosrekisteriotteesta ilmenevät seikat huomioon ottaen henkilöllä
oli kokemusta kuulustelutilanteista ja niistä seikoista, joista hänelle oli kuulusteluissa
ilmoitettu. Hovioikeus totesi lisäksi, että vastaajan kertomus oli muuttunut vasta painostajaksi väitetyn henkilön kuoltua. Hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut syytä epäillä
esitutkintapöytäkirjaan tehtyjen kirjausten oikeellisuutta. Hovioikeus katsoi, että esitutkintakertomusta voitiin käyttää asiassa näyttönä ja ettei vastaajan itsekriminointisuojaa
ollut loukattu.
Edellä esitellyssä Helsingin hovioikeuden 9.1.2014 antamassa tuomiossa nro 23 hovioikeus puolestaan korosti oikeudenloukkausten merkitystä (oikeus olla vaiti ja myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen) ja katsoi, ettei epäillyn mahdollisella
aikaisemmin hankitulla tietoisuudella näistä hänelle kuuluvista oikeuksista ollut merkitystä.

Voitaneen katsoa, että merkityksellistä on se, onko epäillylle nimenomaisesti kerrottu
tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla tiedotettu hänen oikeudestaan olla vaiti ja
myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen. Jälkimmäisessä hovioikeuden
tapauksessa hovioikeus katsoi vaitiolo-oikeuden ja myötävaikuttamattomuusoikeuden
olevan niin keskeisiä tekijöitä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin määrittelyssä, että
henkilön mahdollinen oma aikaisempi tietoisuus näiden oikeuksien olemassaolosta
ei korjannut kuulustelussa tehtyä virhettä. Katsoisinkin, että epäillyn mahdolliseen
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aikaisempaan kokemukseen rikosprosessista tulisi suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella. Viranomaisten tulee riittävällä varmuudella varmistua siitä, että epäilty on
selvillä kaikista hänen asemaansa liittyvistä oikeuksista ja että hän on myös nämä
oikeudet ymmärtänyt.

4. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muutos
Oikeusministeriö on antanut 25.4.2014 Eduskunnalle esityksen (HE 46/2014 vp)
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi
suuri osa oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevista pykälistä. Lukuun keskitettäisiin myös säännökset velvollisuudesta ja oikeudesta olla todistamatta.
Uudistuksessa esitetään oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun 18 §:ää, jonka mukaan
jokaisella olisi oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi
hänet tai läheissuhteessa olevan henkilön syytteen vaaraan tai myötävaikuttaisi syyllisyyden selvittämistä. Merkittävä ero nykyiseen asiantilaan olisi kieltäytymisoikeuden
laajentaminen voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren 24 §:n 1 momentin todistajasta koskemaan jokaista. Lakimuutoksen esitöissä viitataan ihmisoikeussopimuksen
6(1) artiklaan, KP-sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen g-kohtaan ja lisäksi Euroopan
unionin perusoikeuskirjan 47(2) artiklaan. Esitöissä korostetaan, että säännös kattaisi
myös muutkin henkilöt kuin todistajan eli myös vastaajan ja asianomistajan. Lisäksi
säännössä mainittaisiin syytteen vaaran lisäksi myös myötävaikuttamisen syyllisyyden selvittämiseen.49 Perustuslakivaliokunta korosti lakiesityksen johdosta antamassaan lausunnossa, että säännös olisi yleissäännös ja koskisi vain todistelua yleisissä
tuomioistuimissa ja että muualla lainsäädännössä on sääntelyä itsekriminointisuojasta
eri asiayhteyksissä50.
Ehdotuksessa on myös esitetty säädettäväksi 17 lukuun 25 §:n 2 momentti, jonka
mukaan tuomioistuin ei saisi hyödyntää 18 §:ssä mainitun vaitiolo-oikeuden vastaisesti hankittua todistetta. Pykälä olisi kiinteässä yhteydessä 18 §:ään. Pykälän esitöissä korostetaan, että hyödyntämiskiellot tulee ottaa huomioon jo esitutkinnassa ja
syyteharkinnassa. Selvästi hyödyntämiskiellon alaisia todisteita ei tule käyttää eikä
edes hankkia. Viime kädessä todisteen hyödyntämiskelpoisuudesta päättää tuomio
istuin.51 Hallituksen esityksen mukaan pykälällä ei olisi tarkoitus muuttaa tilannetta
nykyisestä eli tuomioistuin voi edelleen tehdä johtopäätöksiä vastaajan vaikenemisen
perustella52.

49
50
51
52

HE 46/2014 vp s. 77.
PeVL 39/2014 vp. s. 4.
HE 46/2014 vp s. 85–86.
HE 46/2014 vp s 89.
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Lakivaliokunta katsoi mietinnössään (LaVM 19/2014 vp), että vaikka 2 momentti hallituksen esityksen mukaisessa kirjoitusasussaan näyttäisi koskevan myös tuomioistuinmenettelyä edeltävää vaihetta, kuten esitutkintaa, lainkohdan sijainnista ja
perusteluista olisi kuitenkin pääteltävissä lainkohdan koskevan nimenomaisesti tuomioistuimen velvollisuutta jättää todiste hyödyntämättä. Valiokunta huomautti, että
hyödyntämiskiellot tulee joka tapauksessa ottaa huomioon jo esitutkinnassa. Valiokunnan mukaan olisi suotavaa, että epäilty tai tämän avustaja kiinnittäisi asiaan huomiota esimerkiksi esitutkinnan johdosta antamassaan loppulausunnossa.

5. Lopuksi
Itsekriminointisuojalla on ensinnäkin tärkeä symbolinen merkitys. Se määrittelee valtion ja sen oikeuspiirissä olevien henkilöiden välistä suhdetta ja antaa henkilöille suojaa valtion epäasiallista vallankäyttöä vastaan. Se siten omalta osaltaan tasapainottaa
epäillyn ja valtion epätasapainoista asemaa. Itsekriminointisuojalla voidaan ajatella
olevan myös prosessin luotettavuutta vahvistava merkitys53.
Olen edellä pyrkinyt osoittamaan, että itsekriminointisuojalla on symbolisen merkityksensä lisäksi myös olennainen käytännöllinen merkitys, vaikka siihen ei välttämättä kovin usein vedotakaan. Tässä kirjoituksessa on keskitytty itsekriminointisuojaan
esitutkinnassa eli rikostutkinnan siihen vaiheeseen, jossa ihmisoikeustuomioistuimen
näkemyksen mukaan luodaan raamit mahdolliselle tulevalle rikosoikeudenkäynnille
ja jolloin epäilty on erityisen haavoittuvassa asemassa54.
Edellä esitellyistä oikeustapauksista on havaittavissa, että epäillyn itsekriminointi
suojan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hänelle riittävän selvästi ilmoitetaan kaikista niistä oikeuksista, jotka hänellä rikoksesta epäiltynä on. Hänen tulee saada nämä
tiedot myös sellaisella kielellä, jota hän ymmärtää riittävän hyvin. Epäillyllä tulee
myös olla tosiasiallinen mahdollisuus käyttää apunaan lainoppinutta avustajaa. Mikäli
hän ei halua turvautua avustajaan, hänellä tulee olla riittävän selvästi tietoinen omista
oikeuksistaan sekä niistä mahdollisista seurauksista, joita avustajan käyttämättömyydestä hänelle voi aiheutua.
Kuten artikkelissa esiintyvistä oikeustapauksien päiväyksistä voi huomata, epäillyn itsekriminointisuojan rikkomiseen esitutkinnassa vedottiin Helsingin hovioikeudessa varsin paljon vielä muutama vuosi sitten. Tuomioistuimien antamat ratkaisut
ulottivat vaikutuksensa myös poliisin esitutkintakäytäntöihin, ja tämän seurauksena
vetoamiset itsekriminointisuojan rikkomiseen ovatkin vähentyneet. Uusissa esitutkintapöytäkirjoissa on poliisin kirjaamana pitkä luettelo seikoista, joista epäillylle on
kerrottu. Pöytäkirjaan on merkitty, että epäillylle on kerrottu tämän asema, oikeus
kuulustelutodistajaan sekä avustajaan. Lisäksi epäillylle on nimenomaisesti kerrottu
53
54

Ervo 2005 s. 241–242.
Salduz v. Turkki (2008) kohta 54.
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oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen. Tältä osin
epäillyn oikeuksiin on kiinnitetty asianmukaista huomiota. Tämä ei kuitenkaan anna
aihetta suhtautua asiaan huolettomasti, vaan epäillyn oikeus olla myötävaikuttamatta
oman syyllisyytensä selvittämiseen tulee ottaa vakavasti myös vastaisuudessa.
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Jussi Tapani, Mikko Vuorenpää, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2012.

126

Tirkkonen, Tauno: Uusi todistuslainsäädäntö, WSOY, Vammala 1949.
Tirkkonen, Tauno: Suomen rikosprosessioikeus II, WSOY, Porvoo 1972.
Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi: Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II, WSOY,
Helsinki 2004.

Oikeuskäytäntö
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut
Funke v. Ranska (25.2.1993)
Imbrioscia v. Sveitsi (24.11.1993)
Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta (17.12.1996)
Tejedor García v. Espanja (16.12.1997)
J.B. v Sveitsi (3.5.2001)
Allen v. Yhdistynyt kuningaskunta (10.9.2002)
Salduz v. Turkki (28.11.2008)
Panovits v. Kypros (11.3.2009)
Płonka v Puola (30.6.2009)
Pishchalnikov v. Venäjä (24.12.2009)
Elomaa v. Suomi (16.3.2010)
Korkeimman oikeuden ratkaisut
KKO 2004:24
KKO 2009:80
KKO 2010:41
KKO 2011:91
KKO 2012:45
KKO 2013:2
Hovioikeuksien ratkaisut
HelHO 9.1.2013 nro 23
HelHO 30.1.2013 nro 994
HelHO 7.3.2013 nro 715
HelHO 15.3.2013 nro 844
HelHO 14.6.2013 nro 1746 (julkinen)
HelHO 1.7.2013 nro 1951
HelHO 10.9.2013 nro 2388
HelHO 25.11.2013 nro 3104
HelHO 23.12.2013 nro 3351
HelHO 27.3.2014 nro 692
HelHO 27.3.2014 nro 693
HelHO 21.5.2015 nro 122052

127

Heikki Kemppinen

Vastakuulusteluoikeuden toteutuminen
rikosoikeudenkäynnissä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen käytännön
valossa

1. Johdanto
Keskeisten prosessioikeudellisten periaatteiden sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan rikosoikeudenkäynnin vastaajan on voitava esittää syyttäjän todistajille1
kysymyksiä ja saatava todistajat kuultavaksi samoissa olosuhteissa kuin hänen itsensä nimeämät todistajat. Vastakuulusteluoikeuden täysimääräistä toteutumista estävät
kuitenkin tilanteet, joissa oikeudenkäyntiaineistoon sisältyy kirjallinen tai muussa
muodossa (esim. kuva- tai äänitallenteena) esitetty todistajankertomus, jonka antamisen yhteydessä vastaajalla ei ole ollut tilaisuutta esittää todistajalle kysymyksiä.
Tällaiset tilanteet, joissa vastaaja ei täysimääräisesti pysty riitauttamaan syytteen puolesta esitetyn todistajankertomuksen uskottavuutta, edellyttävät tuomarilta erityistä
huolellisuutta, jotta vastaajan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu.
Tutkimuskohteena vastakuulusteluoikeuden toteutuminen on kiinnostava erityisesti siksi, että aihepiiri kattaa hyvin erilaisia tilanteita. Kysymys voi olla esimerkiksi
siitä, että todistajan saapuminen oikeudenkäyntiin osoittautuu mahdottomaksi joko
kuoleman, sairauden tai todistajan vastaajaa kohtaan tunteman pelon takia. Tilanne
voi myös olla se, etteivät viranomaiset ole saaneet selville todistajan olinpaikkaa. Lisäksi todistajan kuuleminen voidaan suorittaa anonyymisti, eli salaamalla todistajan
henkilöllisyys tai muutkin tunnistamisen edellyttämät piirteet vastaajalta. Vielä vastakuulusteluoikeus voi jäädä toteutumatta tilanteissa, joissa siihen on esimerkiksi todistajan ikään tai henkiseen tilaan liittyviä syitä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on muotoillut suuren jaoston tunnetussa
ratkaisussa Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt Kuningaskunta (15.12.2011, jäljem-

1

EIT käyttää termiä ”witness” yhteisesti sekä asianomistajista, kanssavastaajista että todistajista ja termillä on oma autonominen merkityksensä EIS 6 artiklassa riippumatta kansallisista prosessisäännöksistä (ks. esim. Luca v Italia, 27.2.2001 kohta 41 ja Pellonpää ym. 2012 s. 623–624). Ottaen lisäksi
huomioon, että todistaja -käsitteen käyttöalaa ollaan laajentamassa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
uudistuksessa (HE 46/2014 vp), käytetään tässä esityksessä termiä ”todistaja” EIT:n tavan mukaisesti.
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pänä Al-Khawaja -ratkaisu) kriteerit, joiden nojalla oikeudenkäynnin tasapuolisuutta
tulee arvioida edellä kuvatuissa vastakuulusteluoikeuden ongelmatilanteissa. EIT on
lisäksi nimenomaisesti todennut, että poissaolevien ja anonyymien todistajien luomat
ongelmat vastaajan vastakuulusteluoikeuden kannalta eivät ole periaatteessa erilaisia
ja että samoja kriteereitä voidaan käyttää oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden arvioimiseen molemmissa tapauksissa (esim. Al-Khawaja -ratkaisu kohta 127, Scholer
v Saksa 18.12.2014 kohdat 50–51). Näin ollen EIT:n kirjallisten todistajakertomusten
käyttämistä koskeva oikeuskäytäntö soveltuu yhtä lailla edellä kuvattuihin erilaisiin
tilanteisiin.
Mainittujen kriteerien mukaan ensin on arvioitava, onko todistajien kirjallisten
kertomusten vastaanottaminen välttämätöntä. Toiseksi on merkityksellistä, muodostavatko kyseiset kertomukset ainoan tai ratkaisevan näytön syytteen tueksi. Kolmanneksi on huomioitava, onko oikeudenkäynnissä huolehdittu puolustuksen oikeuksien
riittävästä turvaamisesta vastakuulusteluoikeuden rajoittamisen kompensoimiseksi
(Al-Khawaja -ratkaisu, kohta 152).
Kriteerit ovat merkittäviä erityisesti siksi, että ennen Al-Khawaja -ratkaisua EIT ei
ollut oikeuskäytännössään pitänyt 6 artiklan mukaisina tilanteita, joissa vastaaja oli
tuomittu ratkaisevasti sellaisen näytön perusteella, jonka osalta kontradiktorisuus ei
ollut missään vaiheessa toteutunut2. Ratkaisun jälkeen 6 artiklan loukkaus on tällaisissa tilanteissa kuitenkin voitu välttää, mikäli vastakuulusteluoikeuden rajoitukset on
riittävästi kompensoitu.
Esittelen artikkelissani EIT:n oikeuskäytäntöä vastakuulusteluoikeuden toteutumisesta valottaakseni tarkemmin tilanteiden arvioinnissa käytettäviä kriteerejä sekä vastaajan oikeuksia tasapainottavia tekijöitä (tai niiden puutetta), joilla EIT on arvioinut
olevan merkitystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta. EIT:n
käytäntöä tarkastellaan aluksi lyhyesti ajalta ennen Al-Khawaja -ratkaisua, minkä jälkeen tarkastelun kohteeksi otetaan tapauksen jälkeinen oikeuskäytäntö. Tällä tavalla
pyrin selvittämään myös sitä, millä tavalla ratkaisun sisältämä linjanmuutos on heijastunut oikeuskäytännön muutoksena.
Olen pyrkinyt valikoimaan tarkastelun kohteeksi riittävän laajan joukon EIT:n ratkaisuja, joissa on ollut kyse tavoittamattomiin jääneistä, vaikenevista tai anonyymeistä
todistajista. Näin ollen olen rajannut tarkastelun ulkopuolelle esimerkiksi lasten kuulemiseen liittyvät ratkaisut3. Vastakuulusteluoikeuden kannalta ongelmalliset tilanteet
liittyvät tyypillisesti kirjallisten todistajankertomusten käyttöön, joten myös artikkelissa käsitellään pääasiallisesti tällaisia tilanteita. Toisaalta EIT:n soveltamisalaltaan
yhtenäisen oikeuskäytännön johdosta tarkastellaan myös anonyymejä todistajia sekä
jossain määrin kuva- ja äänitallenteiden käyttöä.

2
3

Fredman 2013 s. 637.
Aiheesta on paljon EIT:n vakiintunutta oikeuskäytäntöä erityisesti Suomea koskien. Ks. esim. D v.
Suomi (7.7.2009) ja ratkaisun kohdissa 50–51 viitatut aiemmat ratkaisut. Ks. myös KKO 2008:68.
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EIT:n oikeuskäytännön tarkastelun jälkeen siirryn tarkastelemaan kotimaista
oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntöä ja erityisesti sitä, missä määrin EIT:n oikeuskäytännössä määritellyt periaatteet heijastuvat Suomeen. Aihe on ajankohtainen erityisesti
oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevan 17 luvun 1.1.2016 voimaan tulevan uudis
tuksen kannalta.

2. Vastakuulusteluoikeuden toteutumisen taustalla 		
vaikuttavat periaatteet
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus
kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin,
kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta
rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan
kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden
etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin
tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
6 artiklan 3 kohdassa säädetään jokaisen rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeuksista. 3 d kohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus kuulustella tai
kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen
puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa
kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat
EIT on todennut, että 6 artiklan 3 kohdan mukaisissa edellytyksissä on kysymys
6 artiklan 1 kohdan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan yleissäännöksen
erityiskriteereistä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta kokonaisuutena. Näin ollen 6 artiklan 1 kohtaa ja 3 d kohtaa arvioidaan aina yhdessä.
EIT on todennut periaatteen edellyttävän, että vastaaja tietää häntä syyttävien tahojen henkilöllisyyden voidakseen riitauttaa heidän uskottavuutensa ja lisäksi että
vastaajan tulee voida haastaa esitetyn todistelun totuudenmukaisuus ja luotettavuus
kuulemalla mainittuja tahoja suullisesti joko samalla kun todistaja on antanut lausuntonsa tai prosessin myöhemmässä vaiheessa (esim. Al-Khawaja -ratkaisu, kohta 127;
Luca v. Italia, kohdat 37–39).
Taustaltaan kysymys on siis kontradiktorisuuden periaatteesta, jonka mukaan
asianosaisilla on oltava tasapuolinen mahdollisuus perehtyä oikeudenkäyntiaineistoon ja esittää siitä käsityksenä. Periaate rinnastuu EIT:n oikeuskäytännössä erikseen
mainittuun equality of arms -periaatteeseen, vaikka viimeksi mainitun voidaan katsoa edellyttävän pidemmälle vietyä tasapuolisuutta myös käytännössä (esimerkiksi
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vastaajan oikeutta avustajaan)4. Prosessiperiaatteiden osalta aihepiiri liittyy kiinteästi
suullisuuden ja välittömyyden periaatteisiin. Kysymys on jossain määrin myös aineellisen totuuden saavuttamisesta, vaikka vastakuulusteluoikeudesta tämän taustaperiaatteen toteuttajana voidaan suhtautua myös kriittisesti5.

3. EIT:n oikeuskäytäntö ennen Al-Khawaja -ratkaisua6
EIT:n aikaisempi linja EIS:n 6 artiklan 3 d kohdan soveltamisen osalta oli se, että
kontradiktorisuuden puuttumisen johdosta oikeudellisesti virheellistä todistetta (eli
useimmiten kirjallista kertomusta, jonka antajaa vastaaja ei ollut saanut vastakuulustella) ei saa käyttää ainoana tai ratkaisevana (”sole or decisive”) näyttönä vastaajan
syyllisyydestä. Mikäli näin tehtiin, oli EIS 6 artiklaa loukattu.
Vanha linja käy selvimmin ilmi seuraavasta tapauksesta, joka koski vaitiolo-oikeuttaan käyttänyttä kanssavastaajaa:
Luca v. Italia (27.2.2001): Valittajan kanssavastaaja oli käyttänyt vaitiolo-oikeuttaan,
jolloin hänen esitutkinnassa antamaansa kertomusta voitiin lain mukaan hyödyntää.
Valittaja oli tuomittu huumausainerikoksesta ainoastaan kanssavastaajan kertomuksen
perusteella eikä valittaja ollut voinut missään vaiheessa esittää tälle kysymyksiä. 6 artiklaa oli rikottu.

”Sole or decisive” -kriteeri on EIT:n aiemmassa oikeuskäytännössä ollut yksiselitteinen ja poikkeukseton.
Toisaalta EIT on jo ennen Al-Khawaja -ratkaisua pitänyt kyseisen arvioinnin esikysymyksenä sitä, olivatko kansalliset viranomaiset toimineet riittävästi saadakseen
todistajan oikeudenkäyntiin kuultavaksi ja siten syytetyn vastakuulusteluoikeuden
toteutetuksi. Vanhan oikeuskäytännön perusteella jää kuitenkin jossain määrin epäselväksi, ovatko viranomaisten toimintavelvollisuuden puutteet seikkoja, jotka laukaisevat 6 artiklan loukkauksen myös tilanteissa, joissa kertomus ei ole ainoa tai ratkaiseva
näyttö vastaajan syyllisyydestä.
EIT on jo aikaisemman linjansa mukaan todennut, että sopimusvaltion on toimittava aktiivisesti (”positive steps”) taatakseen vastaajan vastakuulusteluoikeuden toteutumisen. Mikäli viranomaiset ovat kuitenkin toimineet huolellisesti ja todistajien
kutsumiseksi on tehty kaikki kohtuulliset toimenpiteet, ei todistajien poissaolo sinänsä tarkoita sitä, että asiaa ei voitaisi käsitellä ja oikeudenkäyntiä järjestää. Tuomioistuinten tulee kuitenkin arvioida kontradiktorisuuden puutteen rasittamaa todistelua
erityisellä huolella.

4
5
6

Tapanila 2004 s. 35.
Tapanila 2004 s. 18–20.
Laajempi katsaus vanhempaan oikeuskäytäntöön löytyy mm. teoksesta Tapanila 2004 s. 128–146.
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Seuraavissa kahdessa tapauksessa on ollut kysymys ulkomailla vankeusrangaistusta suorittavasta todistajasta.
Solakov v. Makedonia (31.10.2001): Valittaja oli tuomittu huumausainerikoksista
muun muassa viiden todistajan kertomuksen perusteella. Tutkintatuomari oli syyttäjän
läsnä ollessa kuullut näitä todistajia Yhdysvalloissa, missä todistajat suorittivat vankeusrangaistuksia. Valittaja ja hänen avustajansa eivät olleet heille tarjotusta mahdollisuudesta huolimatta osallistuneet kuulusteluun. Kertomusten sisältöä ei ollut riitautettu, eikä valittaja ollut tuonut esiin mitään kysymyksiä, joita hän olisi halunnut esittää
todistajille. Kertomuksia oli arvioitu huolellisesti. Vaikka kertomukset olivat tärkeitä
syytteen kannalta, oli syytteen tueksi myös muita todisteita. 6 artiklaa ei ollut rikottu.
Haas v. Saksa (17.11.2005, päätös): Valittaja oli tuomittu lentokonekaappaukseen
liittyvistä rikoksista. Syytteen tueksi esitetty todistelu perustui keskeisesti libanonilaisessa vankilassa vankeusrangaistusta suorittaneen henkilön kertomukseen sekä kahden anonyymin ilmiantajan kertomuksiin, jotka oli kaikki esitetty oikeudenkäynnissä
kuulemiset suorittaneiden poliisitodistajien kertomina. Vangin kertomus oli osin myös
esitetty kirjallisesti. EIT totesi, että saksalaiset viranomaiset olivat nähneet huomattavasti vaivaa yrittääkseen saada libanonilaisen henkilön oikeudenkäyntiin kuultavaksi
mutta Libanonin viranomaiset eivät olleet suostuneet hänen luovuttamiseensa. Lisäksi
todistajien välittämää vangin kertomusta oli tarkasteltu erityisellä huolella eikä hänen
antamiaan kirjallisia kertomuksia ollut pidetty itsenäisenä näyttönä. Ilmiantajien henkilöllisyyden salaamiselle oli ollut rikosten terroristinen tausta huomioiden perusteltu
syy, valittajalla oli ollut mahdollisuus kuulustella kertomukset oikeudenkäynnissä esittäneitä henkilöitä, eivätkä kertomukset olleet ratkaiseva näyttö syyllisyyden puolesta.
Valittajan syyllisyydestä oli myös muuta näyttöä. Valitus oli ilmeisen perusteeton.

Haas -tapauksen erityisenä piirteenä oli se, että todistajien kertomukset kuultiin kuulustelut suorittaneiden henkilöiden suullisesti esittäminä7. Kun kysymys ei siten ollut
kirjallisesta kertomuksesta vaan kuulopuhetodistelusta, voidaan todistajan kertomuksen vastaanottamista tässä tapauksessa pitää vielä tavallista ongelmallisempana.
Seuraava ratkaisu osoittaa, että toimimisvelvollisuus koskee myös muutoksenhakuastetta riippumatta siitä, mitä alemman oikeusasteen tapahtumista voitaisiin päätellä.
Mild ja Virtanen v. Suomi (26.7.2005): Valittajia syytettiin törkeästä varkaudesta.
Syyttäjä oli nimennyt kuultavaksi teosta aiemmin tuomitut kanssavastaajat, jotka olivat
haastettuina jääneet pois käräjäoikeuden istunnosta. Toinen kanssavastaaja oli lisäksi
peruuttanut esitutkinnassa antamansa kertomuksen ja ilmoittanut, ettei hän tulisi saapumaan istuntoon lainkaan. Syyttäjä vetosi kanssavastaajien esitutkintakertomuksiin. Käräjäoikeus ei ottanut kertomuksia huomioon ja hylkäsi syytteet. Hovioikeus ei yrittänyt
haastaa kanssavastaajia, otti heidän kertomuksensa huomioon ja tuomitsi valittajat. EIT
totesi, että käräjäoikeus oli useita kertoja yrittänyt saada kanssavastaajia saapumaan
oikeudenkäyntiin. Hovioikeus ei kuitenkaan ollut näin tehnyt. Tätä ei voitu pitää hyväksyttävänä siitä huolimatta, että kanssavastaajien aiempi käytös teki hovioikeuden
menettelyn jossain määrin ymmärrettäväksi. Laki ei myöskään sisältänyt keinoja kanssavastaajien oikeudenkäyntiin velvoittamiseksi ja heidän kertomuksensa muodostivat
todistusaineiston tärkeän osan. 6 artiklaa oli rikottu.
7

Näin myös jäljempänä käsitellyssä tapauksessa Scholer v. Saksa.
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6 artiklan 3 d kohta vaikuttaa myös valittajan oikeuteen omien todistajiensa kuulemiseen. Joskus kysymys voi olla tilanteesta, jossa todistaja on samaan aikaan sekä
syyttäjän että vastaajan nimeämä.
Pello v. Viro (12.4.2007): Valittaja oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta. Syytteessä sekä syyksilukevissa tuomioissa niin käräjä- kuin hovioikeudessa oli nojattu muun muassa kahden todistajan esitutkintakertomuksiin. Todistajia ei ollut saatu haastettua käräjäoikeudessa, sillä kutsut olivat palanneet avaamattomina tuomioistuimelle. Valittaja oli myös itse halunnut kuulla kyseisiä todistajia.
EIT totesi, että todistajien lausunnot olivat vastaajan syyllisyyden kannalta olennaisia
eivätkä tuomioistuimet olleet riittävästi pyrkineet varmistamaan heidän läsnäoloaan
oikeudessa. Huomionarvoista oli myös se, ettei hovioikeus ollut edes yrittänyt kutsua
todistajia ja että toinen todistajista oli jopa ollut läsnä hovioikeuden istunnossa yleisönä. Valittajan pyyntöihin todistajien kuulemiseksi ei ollut riittävästi otettu kantaa.
6 artiklaa oli rikottu.

Seuraavassa ratkaisussa on käsitelty viranomaisen toimenpiteiden lisäksi vastakuulusteluoikeudesta luopumisen merkitystä.
Bonev v Bulgaria (8.6.2006): Valittaja oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta. Kahden silminnäkijätodistajan esitutkintakertomuksia käytettiin
syytettä tukevina todisteina, koska toinen oli kuollut ennen oikeudenkäyntiä ja toisen
kutsuminen oli todettu mahdottomaksi, sillä hänellä ei ollut vakituista asuinpaikkaa
eikä hän ollut asunut poliisille aiemmin antamassaan osoitteessa. Kertomukset olivat
ratkaiseva näyttö syytteen puolesta. Toisen todistajan etsimiseksi ei ollut tehty mitään
toimenpiteitä, eikä hänen etsimistään voitu pitää ylittämättömänä esteenä. 6 artiklaa
oli rikottu. Kysymys oli myös siitä, oliko valittaja luopunut vastakuulusteluoikeudestaan suostumalla kertomusten lukemiseen. EIT totesi, että oikeudesta luopumisen tuli
olla yksiselitteistä. Valittajalla ei ollut ollut avustajaa eikä hänelle ollut ilmoitettu mitä
seurauksia kertomusten käyttämisellä saattoi olla. Näin ollen valittaja ei ollut luopunut
vastakuulusteluoikeudestaan.

Viimeisenä esimerkkinä vielä seuraava ratkaisu:
Gossa v. Puola (9.1.2007): Valittaja oli tuomittu kätkemisrikoksesta. Syytteen puolesta oli käytetty kuulustelunsa jälkeen Yhdysvaltoihin lähteneen kanssavastaajan esitutkintakertomusta. Todistaja oli antanut syyttäjille väärän Yhdysvalloissa sijaitsevan
osoitteen. Tuomioistuimet olivat yrittäneet turhaan tiedustella todistajan osoitetta suurlähetystöjen kautta saadakseen hänet kutsuttua istuntoon. EIT katsoi, että viranomaisten toimintaa ei voitu pitää riittämättömänä. Valittajalla oli ollut mahdollisuus kiistää
todistajan kertomus ja tuomioistuimet olivat asianmukaisesti arvioineet kertomuksen
luotettavuutta ja sille annettavaa painoarvoa. Tuomio ei perustunut ainoastaan tai ratkaisevasti todistajan kertomukseen. 6 artiklaa ei ollut rikottu (äänin 6–1). Vähemmistö
kritisoi erityisesti viranomaisten päätöstä päästää todistaja poistumaan maasta ennen
oikeudenkäyntiä.

EIT on edellä kuvatuissa ratkaisuissaan tarkastellut tuomioistuimen toimimisvelvollisuutta erityisesti termien ”lack of diligence” (ratkaisut Haas ja Gossa) sekä ”every
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reasonable effort” (Mild ja Virtanen sekä Pello8) ja ”insuperable obstacles” avulla.
Termien erilainen käyttö viitannee siihen, että esimerkiksi Haas-tapauksessa kyse oli
sinänsä tunnetussa paikassa mutta tavoittamattomissa olevasta todistajasta ja kahdessa
muussa tapauksessa kateissa olevista todistajista. Selvää lienee, että pelkkä epäonnistunut haastaminen ei riitä täyttämään kaikkien kohtuullisten toimenpiteiden edellytystä, vaan tuomioistuimen on tarvittaessa turvauduttava myös virka-apuun todistajien
kutsumiseksi pääkäsittelyyn. Tuomioistuimen toimimisvelvollisuus on jossain määrin
erilainen riippuen siitä, onko kyseessä tietymättömissä oleva todistaja (esim. Gossa,
Mild ja Virtanen) vai esimerkiksi toisessa valtiossa vankeusrangaistusta suorittava
henkilö (Solakov, Haas).
Uudemman oikeuskäytännön valossa on edellä todetun mukaisesti kiinnostavaa,
että EIT on arvioinut kontradiktorisuuden puutteen rasittaman todistusaineiston merkitystä myös niissä tilanteissa, joissa viranomaisten toimimisvelvollisuus ei ole täyttynyt (Bonev, Mild ja Virtanen). Tällöin merkitystä on ollut ”sole or decisive” kriteerillä, kuten myös sillä, miten kontradiktorisuuden puute on otettu huomioon.
Edellä on kuvattu tilanteita, joissa todistaja on joko saavuttamattomissa (yleensä
ulkomailla vankilassa) tai hänen olinpaikkansa on tuntematon. Anonyymit todistajat
ja heidän antamansa kertomukset ovat oma erillinen tapausryhmänsä, joiden osalta
EIT on jo vanhassa oikeuskäytännössään muodostanut erityisiä arviointikriteerejä.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että termillä tarkoitetaan tässä tapauksia, joissa tuomioistuin on erikseen myöntänyt todistajalle anonymiteetin. Joissain tilanteissa näin
voi olla siitä huolimatta, että vastaaja tietää, kenestä tai keistä henkilöistä on kyse.
Anonyymillä todistajalla ei myöskään yksinomaan tarkoiteta henkilöä, joka esittää
kertomuksensa oikeudenkäynnissä, vaan kyse voi olla myös pelkästään esitutkinnassa
käytetystä anonymiteetistä9.
Keskeinen ratkaisu vanhemmasta oikeuskäytännöstä on Doorson-tapaus.
Doorson v Hollanti (26.3.1996): Vastaaja oli tuomittu huumausainerikoksesta osin
anonyymien huumeidenkäyttäjien tutkintatuomarille antamien kertomusten perusteella. Anonymiteetin myöntämiselle oli ollut asialliset ja riittävät syyt, ottaen huomioon
asian laatu ja todistajien pelko kostotoimista. Vastaajan avustaja oli ollut paikalla kuulemisessa ja voinut esittää todistajille kysymyksiä. Tasapainottavia tekijöitä oli riittävästi,
eivätkä kertomukset olleet ainoa tai ratkaiseva näyttö syyllisyydestä. Tuomioistuin oli
tarkastellut kertomuksia riittävän huolellisesti. 6 artiklaa ei ollut rikottu (äänin 7–2).

EIT muotoili Doorson-ratkaisussa (kohdat 69–70, 72, 76) anonyymien todistajien
anta
mien kertomusten arvioinnin pääperiaatteet. Niiden mukaan anonymiteetin
myöntämiselle on oltava asialliset ja riittävät syyt. Tuomioistuinten on lisäksi huolehdittava, että anonyymin todistajanlausunnon puolustukselle aiheuttamille puutteille
8

9

Samaa termiä on käytetty myös ratkaisussa Taal v Viro (22.11.2005), jossa todettiin 6 artiklan 3 d kohdan loukkaus kun oikeudenkäyntiä pakoilevat todistajat olivat ilmoittaneet esteestä saapua istuntoon,
eikä heitä tämän johdosta ollut kuultu lainkaan.
Ks. jäljempänä Sarkizov ym. v Bulgaria (17.4.2012).
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on riittävästi tasapainottavia tekijöitä. Tuomion ei myöskään tule perustua kokonaan
tai ratkaisevasti anonyymille kertomukselle.
Kriteerit vastaavat jossain määrin aiemmin esitettyjä poissaolevien tai vaikenevien
todistajien tapauksia, erityisesti ”sole or decisive” -kriteerin osalta. Asiallisten ja riittävien syiden kriteeri muistuttaa jossain määrin tuomioistuimen toimimisvelvollisuuden osalta todistajien poissaolotapauksissa käytettyjä termejä.
Van Mechelen ym v Hollanti (23.4.1997): Vastaajat oli tuomittu tapon yrityksestä ja
törkeästä ryöstöstä anonyymien poliisien tutkintatuomarille antamien kertomusten perusteella. EIT piti ongelmallisena sitä, että kyse oli nimenomaan poliiseista, vaikkakin
myös heidän tapauksessaan anonymiteetille saattoi olla poikkeuksellisesti perusteita.
Ainoastaan tutkintatuomari oli ollut paikalla kuulemisessa ja puolustus oli ainoastaan
kuullut heidän äänensä. EIT katsoi, ettei asiassa käynyt ilmi, miksei kuulemisia ollut
voitu suorittaa puolustukselle vähemmän haitallisella tavalla eikä poliiseihin väitetysti
kohdistunutta uhkaa ollut tutkittu riittävästi. Kertomukset olivat ratkaiseva näyttö vastaajien syyllisyydestä eikä tasapainottavia tekijöitä ollut riittävästi. 6 artiklaa oli rikottu
(äänin 6-3).

EIT totesi nimenomaisesti (kohta 64), että Van Mechelen -tapaus erosi Doorson
-tapauksesta siten, että Doorson -tapauksessa todistajien kokema uhka oli ollut riittävästi selvitetty ja heitä oli kuultu vastaajan avustajan läsnä ollessa10.

3.1 Yhteenveto EIT:n vanhasta oikeuskäytännöstä
Yhteenvetona kaikista edellä käsitellyistä tapauksista voidaan siis todeta, että 6 artiklan 3 d kohdan loukkaus on aina liittynyt tilanteisiin, joissa poissaolevan tai anonyymin todistajan kertomus on ollut ainoa tai ratkaiseva näyttö vastaajan syyllisyydestä.
Kirjallisen kertomuksen merkitys jutun kokonaisnäytön kannalta on siis ollut keskeinen arviointiperuste11. Merkitystä on lisäksi ollut vastaajan omalla toiminnalla sekä
tuomioistuimen kertomuksen arviointiin käyttämällä huolellisuudella ja harkinnalla.
Tapauksissa, joissa 6 artiklan 3 d kohtaa on loukattu, on kertomuksen merkityksen
lisäksi usein ollut myös muita ongelmallisia tekijöitä esimerkiksi viranomaisten toimimisvelvollisuuteen liittyen. Poissaolevien ja anonyymien todistajien tapauksia on
arvioitu pitkälti samanlaisin kriteerein.
Hieman epäselväksi jää, onko kertomuksen käyttämisen perusteltavuuden arviointi
myös vanhassa oikeuskäytännössä ollut esikysymys, joka on voinut johtaa 6 artiklan
3 d kohdan loukkaukseen riippumatta siitä, onko kertomus ollut ainoa tai ratkaiseva
näyttö. Tapaukset Pello v. Viro (kertomukset ”olennaisia”) ja Mild ja Virtanen v. Suomi (kertomukset ”tärkeä osa todistelua”) näyttäisivät viittaavan tähän, vaikka usein
tilanne onkin ollut toisenlainen.
10
11

Näin myös edellä esitetyssä Haas-tapauksessa, jossa tosin kertomukset esitettiin poliisitodistajien välityksellä.
Näin myös Tapanila 2004 s. 129.
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4. Al-Khawaja -ratkaisu
Tapauksessa oli kysymys kahdesta eri asiasta, joiden käsittely oli yhdistetty. Al-Khawaja
-asiassa vastaajan epäiltiin käyttäneen lääkärin ominaisuudessaan seksuaalisesti hyväkseen kahta hänen hoidettavanaan ollutta naispotilasta hypnoosin aikana. Toinen
potilaista oli tehnyt itsemurhan, mutta hän oli sitä ennen kertonut asiasta kahdelle
ystävälleen ja poliisille. Vastaaja oli tuomittu syytteen mukaisesti.
Tahery -asiassa vastaajan epäiltiin puukottaneen toista henkilöä selkään tappelun
aikana. Eräs henkilö oli myöhemmin kertonut poliisille, että vastaaja oli tekijä, vaikka
asianomistaja itse ei ollut nähnyt tekijää. Todistaja oli ilmoittanut pelkäävänsä oikeuteen saapumista iranilaisyhteisössään vallitsevien tiukkojen sidonnaisuuksien vuoksi.
Tuomari oli kuullut todistajaa väliverhon takaa ja hyväksynyt hänen kirjallisen kertomuksensa käyttämisen todisteena. Vastaaja oli tuomittu syytteen mukaisesti.
Molemmissa tapauksissa oli siten kyse oikeudesta poissa olleen todistajan kirjallisen kertomuksen käyttämisestä vastaajan syyllisyyttä tukevana näyttönä. EIT:n jaosto
katsoi ratkaisussaan, että 6 artiklan 3 d kohtaa oli loukattu molemmissa tapauksissa.
Ratkaisussaan EIT:n suuri jaosto arvioi aiemmassa oikeuskäytännössä kehitettyä
”sole or decisive” -kriteeriä. EIT täsmensi kriteerin sisältöä siten, että termiä ”ratkaiseva” (desicive) tulee tulkita suppeasti, tarkoittaen todistelua, joka on siinä määrin merkittävää tai tärkeää, että jutun lopputulos todennäköisesti määräytyy sen perusteella.
EIT totesi, ettei mainittua sääntöä tullut soveltaa joustamattomasti eikä poissaolevan
todistajan kertomuksen käyttäminen ainoana tai ratkaisevana näyttönä vastaajan syyllisyydestä automaattisesti johtanut 6 artiklan 3 d kohdan loukkaamiseen. Vastaajan
oikeuksia tasapainottavien prosessuaalisten takeiden olemassaololla oli tärkeä merkitys säännön soveltamisen kannalta. Näihin takeisiin kuului todistajankertomuksen
luotettavuuden asianmukainen arviointi (kohdat 146–147).
Al-Khawaja -tapauksen osalta EIT totesi asianomistajan kertomuksella olleen
yksinomainen tai ainakin ratkaiseva merkitys vastaajan syyllisyyden kannalta. Kertomuksen luotettavuutta kuitenkin tuki se, että hän oli kertonut asiasta kahdelle,
myöhemmin oikeudessa kuullulle ystävälleen pian tapahtumien jälkeen ja että hän
oli antanut poliisille näiden kertomusten kanssa olennaisesti yhdenmukaisen lausuman. Lisäksi asianomistajan kertomus vastasi jutun toisen asianomistajan kertomusta.
Näissä oloissa ja huomioiden tuomarin valamiehistölle antama tarkka ohjeistus, EIT
katsoi, että oikeudenkäyntiin oli kokonaisuutena sisältynyt riittävästi prosessuaalisia
takeita eikä 6 artiklaa ollut rikottu (kohdat 153–158)12.

12

Ratkaisu oli tältä osin äänestys. Kaksi tuomaria eivät hyväksyneet 15 tuomarin enemmistön esittämää uutta tulkintalinjaa ja olivat sitä mieltä, että 6 artiklan 3 d kohtaa oli loukattu myös Al-Khawaja
-asiassa. Yhdistynyttä Kuningaskuntaa edustanut kansallinen tuomari Nicholas Bratza sen sijaan muutti mieltään jaostoratkaisusta ja oli enemmistön kannalla. Kenties tästä syystä Bratza jätti ratkaisuun
oman, perusteluiltaan eriävän mielipiteensä.
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Tahery -tapauksen osalta EIT totesi, että todistajan kertomus oli ratkaiseva, ellei
suorastaan yksinomainen näyttö vastaajan syyllisyydestä. Asiaan ei kuitenkaan liittynyt mitään prosessuaalisia takeita, jotka olisivat oikeuttaneet tuomion perustamisen
kertomukseen. Kertomus ei saanut tukea esimerkiksi asianomistajan kertomuksesta
eikä sitä ollut annettu sellaisissa oloissa, että sitä olisi ilman muuta näytöllistä tukea
tullut pitää riittävän luotettavana. Näin ollen 6 artiklaa oli rikottu (kohdat 159–165).
Tapauksesta voidaan ensinnäkin todeta, että siihen sisältyvät kaksi asiaa ovat laadultaan varsin erilaisia. Al-Khawaja -asiassa kyse oli ennen oikeudenkäyntiä kuolleesta asianomistajasta ja Tahery -asiassa pelkäävästä todistajasta, joka ei kuitenkaan
ollut anonyymi todistaja13. Etenkin Al-Khawaja -asian osalta suuren jaoston antamaa
ratkaisua voidaan kuitenkin pitää merkittävänä siksi, että EIT hyväksyi siinä ensimmäistä kertaa ainoan tai ratkaisevan näytön muodostaneen kertomuksen käyttämisen
todisteena ilman, että 6 artiklaa oli rikottu.
Käytännössä ratkaisussa määritellyt kriteerit tekevät ”sole or decisive” -säännöstä
entistä joustavamman, jolloin tapauskohtainen arviointi saa uuden painoarvon. Ratkaisun perusteella voisi myös otaksua, että kansallisten tuomioistuinten perusteluiden
merkitys nousee kiperissä jutuissa entistä tärkeämpään asemaan.

5. Al-Khawaja -ratkaisun jälkeinen oikeuskäytäntö
EIT on Al-Khawaja -ratkaisun jälkeen antanut hyvin monta 6 artiklan 3 d kohtaa koskevaa ratkaisua. Jokaisessa ratkaisussa on viitattu Al-Khawaja ja Tahery -tapauksessa
muotoiltuihin arviointikriteereihin (kohta 152, ks. edellä luku 1).
Seuraavissa tapauksissa on arvioitu erityisesti sitä, onko kirjallisten kertomusten
vastaanottaminen ollut välttämätöntä.
Karpenko v. Venäjä (13.3.2012): Vastaaja oli tuomittu törkeästä ryöstöstä useiden
oikeudenkäynnistä pois jääneiden kanssavastaajien kirjallisten kertomusten perusteella. Näistä henkilöistä kaksi oli tuomittu samaan kokonaisuuteen liittyvistä teoista jo
aiemmin ja heitä kuultiin todistajan asemassa valittajaa vastaan. EIT totesi, että näiden
henkilöiden kertomukset muodostivat yksinomaisen näytön valittajan syyllisyydestä.
Tuomioistuimen ilmoitusta siitä, että todistajien kutsuminen oli ollut mahdotonta, ei
voitu esitetyn aineiston perusteella pitää uskottavana ja kysymystä oli arvioitu vain pinnallisesti. Näin ollen viranomaiset eivät olleet tehneet kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä todistajien kutsumiseksi ja 6 artiklaa oli rikottu.
Chmura v. Puola (3.4.2012): Vastaaja oli tuomittu sieppauksesta ja ryöstöstä. Oli riidatonta, että tuomio oli perustunut ratkaisevasti bulgarialaisen asianomistajan kertomukseen. Asianomistajaa ei ollut tavoitettu kuultavaksi oikeudenkäyntiin, vaikka häntä

13

Hänelle ei siis ollut myönnetty anonymiteettiä. Hänen henkilöllisyytensä oli myös kaikkien asianosaisten tiedossa eikä häntä ollut erikseen kuultu oikeudessa, vaikkakaan nämä seikat eivät välttämättä
tarkoita, ettei henkilö olisi anonyymi todistaja.
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oli etsitty poliisin sekä Bulgarian suurlähetystön avulla. Asianomistajaa oli esitutkinnan
aikaan kuultu tuomioistuimessa ja kuulustelu oli videoitu. Valittajalle oli varattu tilaisuus osallistua asianomistajan kuulusteluun. 6 artiklaa ei ollut rikottu.14
Schatschaschwili v Saksa (17.4.2014, suureen jaostoon 8.9.2014): Vastaaja oli tuomittu ryöstöstä. Asianomistajat olivat oikeudenkäynnin aikana asuneet Latviassa ja
virka-apupyynnön jälkeen ilmoittaneet latvialaiselle tuomioistuimelle kieltäytyvänsä
todistamasta vedoten tapauksen aiheuttamaan kärsimykseen. EIT totesi, että saksalaisella tuomioistuimella ei ollut Latviaan tehdyn virka-apupyynnön jälkeen tosiasiallista
mahdollisuutta saada asianomistajia kuultavaksi Latviasta käsin. Asianomistajien todistukset eivät olleet ratkaisevia mutta niillä oli huomattava painoarvo. Todistusaineisto
kokonaisuudessaan muodosti tapahtumista koherentin kuvan, joka tuki asianomistajien
kertomuksia ja teki valittajan väitteet mahdottomiksi. Valittaja oli lisäksi myöntänyt
osan tapahtumista eikä ollut osoittanut asianomistajien kertomuksissa mitään ristiriitoja. 6 artiklaa ei ollut rikottu (ään. 5–2).

Oikeuskäytäntö eroaa aikaisemmasta erityisesti siksi, että kuten Chmura -tapauksesta
huomataan, ratkaisevan näytön muodostavan kertomuksen käyttäminen ei välttämättä
johda 6 artiklan 3 d kohdan loukkaukseen. Chmura-tapauksessa merkitystä saattoi
olla myös sillä, että kysymys oli videoidusta kertomuksesta, ei kirjallisesta kertomuksesta. EIT on myös uudemmissa ratkaisuissaan nimenomaisesti todennut, että
poissaolevan todistajan kertomuksen esittämisen syyn arviointi on esikysymys, jota
on tarkasteltava ennen kysymystä kertomuksen merkityksestä näyttönä. Näin ollen
6 artiklan 3 d kohdan loukkaukseen voi johtaa myös tilanne, jossa kertomus ei ole
ollut ainoa tai ratkaiseva näyttö15. Ratkaisuissa on tältä osin viitattu Al-Khawaja ja
Tahery -ratkaisua edeltävään oikeuskäytäntöön, jossa tosin asiaa ei ole todettu näin
selväsanaisesti. Käytännössä sekä vanhoissa että uudemmissa ratkaisuissa on lähes
aina käsitelty kertomuksen esittämisen syyn ja viranomaisten toimimisvelvollisuuden
lisäksi myös ”sole or decisive” -kysymystä.
Aihepiiriin saataneen selvyyttä tulevaisuudessa, kun suuri jaosto antaa ratkaisunsa
Schatschaschwili -tapauksessa. Jaostoratkaisussa vähemmistöön jääneet tuomarit toivat esiin mm. sen, että todistajien kuulemismahdollisuutta ei ollut selvitetty riittävästi
ennen kirjallisten kertomusten käyttämistä.
Seuraava ratkaisu koskee toisessa valtiossa vankeusrangaistusta suorittanutta todistajaa.
Stefancic v. Slovenia (25.10.2012): Vastaaja oli tuomittu huumausainerikoksista. Tuomion perusteena oli muun muassa erään Iso-Britanniassa vankeusrangaistustaan suorittaneen todistajan kertomus. Todistajaa ei ollut saatu kuljetettua Sloveniaan oikeudenkäyntiä varten vaan tutkintatuomari oli kuullut häntä erikseen Iso-Britanniassa. EIT
totesi, että kertomuksen käyttämiseen oli hyväksyttävä syy. Kertomus ei ollut ainoa tai

14

15

Ks. vastaavasti myös Fafrowicz v Puola 17.4.2012. Kyseisessä tapauksessa pois jääneen todistajan
kertomus ei tosin ollut ainoa tai ratkaiseva näyttö valittajan syyllisyydestä. Tapaus oli kuitenkin samankaltainen faktojensa ja lopputuloksen osalta kuin Chmura-tapaus.
Ks. esim. Efendiyev v. Azerbaizan 18.12.2014, kohta 41.
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ratkaiseva näyttö vastaajan syyllisyydestä. Valittajan avustajalla oli ollut mahdollisuus
olla paikalla todistajan kuulemistilaisuudessa ja todistajalle olisi voitu esittää kysymyksiä ainakin tutkintatuomarin välityksellä. 6 artiklaa ei ollut rikottu.

Seuraavassa tapauksessa oli kyse oikeudenkäynnissä järkytyksen vuoksi vaienneesta
asianomistajasta.
Gani v. Espanja (19.2.2013): Vastaaja oli tuomittu muun muassa raiskauksesta ja
sieppauksesta. Asianomistajan kuuleminen oikeudenkäynnissä oli keskeytynyt hänen
järkytyksensä vuoksi, eikä vastakuulustelua ollut voitu toteuttaa. Asianomistajan kertomus oli ainoa näyttö vastaajan syyllisyydestä. Vastaajan avustajalla oli ollut mahdollisuus osallistua asianomistajan kuulusteluun esitutkinnassa. Lääkärit olivat vahvistaneet
asianomistajan kärsineen posttraumaattisesta stressistä. Asianomistajan oikeudessa
osittain antama kertomus tuki hänen aiempaa kertomustaan, minkä lisäksi kertomuksen
tueksi oli esitetty välillistä todistelua. Tuomioistuin oli arvioinut asianomistajan kertomusta huolellisesti. 6 artiklaa ei ollut rikottu.16

Kysymys oli siis jälleen tapauksesta, jossa ero vanhaan oikeuskäytäntöön on nähtävissä. Seuraavissa tapauksessa on ollut kysymys todistajien lakisääteisestä vaikenemis
oikeudesta.
Hümmer v. Saksa (19.7.2012): Vastaaja oli tuomittu pahoinpitelystä muun muassa
asianomistajina olleiden perheenjäsentensä esitutkinnan aikana antamien kertomusten
perusteella. Vastaaja itse ei kärsimänsä sairauskohtauksen vuoksi muistanut teoista mitään. Perheenjäsenet olivat oikeudenkäynnissä käyttäneet vaitiolo-oikeuttaan. Oikeudessa oli kuultu perheenjäsenten kertomukset vastaanottanutta tutkintatuomaria. EIT
totesi, että todistajien kertomukset olivat ratkaiseva näyttö vastaajan syyllisyydestä.
Kertomukset olivat myös osin ristiriitaisia eikä vastaajalle ollut määrätty avustajaa todistajien kuulustelua varten. Vastaaja ei ollut voinut kiistää kertomusten sisältöä koska
hän ei muistanut tapahtumista mitään. 6 artiklaa oli rikottu.
Sievert v Saksa (19.7.2012): Vastaaja oli toiminut poliisina ja tuomittu kuolemantuottamuksesta poliisiasemalla sattuneen tapahtuman johdosta. Tapauksen todistajina olleet
poliisit kieltäytyivät vastaamasta eräisiin vastaajan esittämiin kysymyksiin vedoten itsekriminointisuojaan. EIT totesi, että todistajilla oli ollut perusteltu syy kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. Tuomioistuin oli arvioinut heidän kertomuksiaan huolellisesti
ja muu esitetty todistelu vahvisti kertomusten luotettavuutta. 6 artiklaa ei ollut rikottu
(ään. 6-1).17

EIT:n ja kansallisten tuomioistuinten välistä dialogia kuvaa seuraava tapaus, jossa
annettua kansallista ratkaisua käsiteltiin laajasti Al-Khawaja ja Tahery -ratkaisussa,
sillä Yhdistyneiden Kuningaskuntien tuomioistuin oli kieltäytynyt soveltamasta ”sole
or decisive” -sääntöä Al-Khawaja ja Tahery -jutun jaostoratkaisun jälkeen. EIT:n suuri
16

17

Toisena seksuaalirikoksiin liittyvänä ratkaisuna voidaan mainita Aigner v Itävalta (10.5.2012), jota
käsitellään tarkemmin tuonnempana jaksossa 8.3. Tässäkin tapauksessa kyse oli ollut ratkaisevasta
näytöstä, eikä 6 artiklan 3 d kohtaa ollut rikottu.
Ks. vastaavana tuoreempana tapauksena El Khoury v Saksa (9.7.2015).
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jaosto arvioi näitä seikkoja omassa ratkaisussaan ja dialogin voitaneen katsoa päättyvän EIT:n Horncastle -asiassa antamaan ratkaisuun.
Horncastle ym. v. Yhdistynyt Kuningaskunta (16.12.2014): Tapaukseen oli yhdistetty kaksi asiaa, jossa toisessa (Horncastle ja Blackmore) kyse oli ennen oikeudenkäyntiä
kuolleesta asianomistajasta ja toisessa (Marquis ja Graham) pelon takia oikeudenkäyntiä paenneesta asianomistajasta. Ensimmäisessä asiassa EIT totesi, että asiassa voitiin
perustellusti katsoa, ettei asianomistajan kertomus ollut ratkaiseva näyttö18. Vaikka
kertomus olisi ollut ratkaiseva näyttö vastaajien syyllisyydestä, oli asiassa riittävästi
vastaajien oikeuksia tasapainottavia menettelyitä, kuten tehokas ja asianmukaisesti sovellettu lainsäädäntö, tuomarin tarkat ohjeet valamiehistölle ja muu esitetty todistelu.
Toisessa asiassa EIT totesi, että asianomistajan kertomuksen käyttämiselle oli ollut perusteltu syy eikä hänen kertomuksensa ollut ratkaiseva näyttö vastaajien syyllisyydestä.
6 artiklaa ei ollut rikottu kummassakaan tapauksessa.

Kuten edellä on todettu, anonymiteetti voidaan myöntää myös todistajalle, jonka
henkilöllisyys on vastaajan tiedossa. Al-Khawaja -ratkaisussa todetulla tavalla anonyymeja ja poissaolevia todistajia koskevat tilanteet eivät ole kovinkaan erilaisia ja
näin ollen ratkaisuissa onkin arvioitu kertomusten esittämistä samoin kriteerein kuin
edellä.
Sarkizov ym. v. Bulgaria (17.4.2012): Vastaajat oli tuomittu parituksesta muun muassa eräiden prostituoitujen antamien kertomusten perusteella. Kyseisille todistajille
oli myönnetty anonymiteetti esitutkintavaiheessa eikä heitä ollut esitutkinnan jälkeen
saatu kuulusteltua oikeudenkäynnissä. EIT totesi, että vaikka asiassa ei ollut selvitetty
anonymiteetin myöntämisen perusteita, oli se tapauksen tosiseikkojen perusteella ollut
hyväksyttävissä. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että vastaajat olivat saaneet tietoonsa
todistajien henkilöllisyyden. Tuomioistuin oli riittävällä tavalla pyrkinyt saamaan todistajat oikeudenkäyntiin kuultaviksi. Todistajia oli kuultu tuomarin toimesta ja vastaajat
olivat kieltäytyneet esittämästä heille kysymyksiä. Todistajien kertomukset eivät olleet
ainoa tai ratkaiseva näyttö. 6 artiklaa ei ollut rikottu.
Pesukic v. Sveitsi (6.12.2012): Vastaaja oli tuomittu taposta ja huumausainerikoksista
muun muassa erään anonyymin silminnäkijätodistajan kertomuksen perusteella. EIT
totesi, että anonymiteetin myöntämiselle oli ollut perusteltu syy mahdollisten kostotoimien johdosta. Todistajan kertomus ei ollut ainoa näyttö, mutta sillä oli huomattava
painoarvo vastaajan syyllisyyden puolesta. Oikeuden puheenjohtaja oli kuulustellut
todistajaa ja hänen henkilöllisyytensä oli ollut hänen sekä syyttäjän tiedossa. Kuulustelussa olivat olleet läsnä kaikki oikeudenkäynnissä läsnä olleet henkilöt paitsi vastaaja ja
hänen avustajansa. Avustajallakin oli ollut oikeus esittää kysymyksiä todistajalle ääni
yhteyden kautta. 6 artiklaa ei ollut rikottu.
Ellis, Simms ja Martin. v. Yhdistynyt Kuningaskunta (25.4.2012, päätös): Vastaajat
oli tuomittu murhasta ja murhan yrityksestä. Eräälle todistajalle oli myönnetty anonymiteetti. EIT totesi, että anonymiteetin myöntämiselle oli ollut perusteltu syy mah-

18

Kyse oli ilmeisesti siitä, että kansallisessa tuomiossa näytöstä oli käytetty termiä ”decisive”. Kansallinen ratkaisu oli kuitenkin annettu ennen käsitteen täsmentämistä Al-Khawaja ja Tahery -ratkaisussa.
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dollisten kostotoimien johdosta. Todistajan kertomus oli mahdollisesti ollut ratkaiseva
näyttö vastaajien syyllisyydestä. Kaikki henkilöt vastaajia lukuun ottamatta, myös vastaajien avustajat, olivat saaneet olla paikalla kun todistaja antoi kertomuksensa. Tuomari oli harkinnut anonymiteetin myöntämisen edellytyksiä useassa eri päätöksessä sekä
huolellisesti ohjeistanut valamiehistöä kertomuksen arvioinnissa. Valitus oli selvästi
perusteeton.19

Viimeisenä esimerkkinä vielä seuraava tapaus, jossa oli kyseessä varsin poikkeuksellinen tilanne. Anonymiteettiä ei ollut myöntänyt tuomioistuin vaan sisäministeriö.
Lisäksi henkilöitä kuultiin siten, että toiset henkilöt välittivät oikeudelle heidän kertomuksensa (kuten edellä kuvatussa tapauksessa Haas v Saksa).
Scholer v. Saksa (18.12.2014): Vastaaja oli tuomittu järjestäytyneen rikollisryhmän
toimintaan liittyneestä huumausainerikoksesta. Poliisit olivat oikeudenkäynnissä kertoneet mitä eräs ilmiantajana toiminut henkilö ja peitetehtävissä toiminut poliisi olivat
havainneet ja heille kertoneet. EIT katsoi, että ilmiantajan kertomus oli ratkaiseva todiste vastaajan syyllisyyden kannalta, mutta hänen ja poliisin henkilöllisyyden salaamiseen oli ollut peruste uhkausten ja mahdollisten kostotoimien johdosta. Todistajien
suojelun perusteella asiassa oli perusteita myös sille, ettei todistajia kuultu oikeudessa.
Vastaajalla oli ollut mahdollisuus esittää kuultavana olleiden poliisien kautta kirjallisia kysymyksiä kyseisille henkilöille ja tuomari oli arvioinut kertomuksia huolellisesti.
6 artiklaa ei ollut rikottu (ään. 4-3) Vähemmistö oli sitä mieltä, että todistajia olisi tullut
kuulla esim. videoyhteydellä, ottaen huomioon, että heidän ulkonäkönsä oli vastaajan
tiedossa. Vähemmistö kiinnitti huomiota myös siihen, että kysymysten esittäminen
kuultavana olleiden poliisien kautta oli vastaajan kannalta ongelmallista, ottaen huomioon, että poliisit olivat osallisia asiaan.

5.1 Yhteenveto EIT:n uudemmasta oikeuskäytännöstä
Al-Khawaja -ratkaisun vaikutus on selvästi havaittavissa ratkaisun jälkeisestä oikeus
käytännöstä. Useissa jutuissa EIT on nimenomaan todennut, että pois jääneen tai
anonyymin todistajan kertomus on ollut ratkaiseva näyttö, mutta tästä huolimatta
6 artiklaa ei ole rikottu.20 Lopputulokseen on tällöin päädytty nimenomaan vastaajan
oikeuksia tasapainottavia seikkoja arvioimalla.
EIT on selvästi todennut Al-Khawaja -ratkaisussa esitettyjen arviointikriteerien
keskinäisen suhteen. Kertomuksen vastaanottamisen välttämättömyys on aina esikysymys, joka voi johtaa loukkaukseen myös silloin, kun kyse ei ole ainoasta tai ratkaisevasta näytöstä. Toisaalta vastaajan oikeuksia tasapainottavien tekijöiden arviointi on
tarpeen vain silloin, kun kyse on ainoasta tai ratkaisevasta näytöstä. Käytännössä EIT

19

20

Kysymys oli siis tutkittavaksi ottamista koskevasta päätöksestä, joilla on tyypillisesti vähemmän merkitystä kuin tuomioilla. Ratkaisusta annettiin kuitenkin poikkeuksellisesti oma tiedote ja siihen on
viitattu varsin usein EIT:n käytännössä.
Ainakin edellä kuvatut tapaukset Chmura, Gani, Aigner, Horncastle, Ellis, Pesukic ja Scholer. Ratkaisuja on varmasti enemmänkin.
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on kuitenkin useissa ratkaisuissa arvioinut kaikkia kolmea kriteeriä riippumatta edellä
mainituista seikoista.
Kertomuksen vastaanottamisen välttämättömyyden arviointi perustuu usein melko
selvään analyysiin kansallisten viranomaisten (poliisi, tuomioistuimet) toiminnasta.
Mikäli todistajan olinpaikkaa on pyritty aktiivisesti selvittämään viranomaisten avulla
sekä esimerkiksi oikeusapupyynnöillä ja näistä seikoista voidaan esittää selvitystä,
ei toiminnassa useinkaan ole nähty moitittavaa ja kertomusten vastaanottaminen on
voitu sallia. Arvion vastaparina on anonyymien todistajien kohdalla arvioitu sitä, onko
anonymiteetin myöntämiselle ollut peruste.
Ratkaisujen perusteella voidaan havaita, että kansallisen tuomioistuimen arvio kertomuksen luonteesta ainoana tai ratkaisevana näyttönä on usein suuri merkitys EIT:lle.
Vain harvoin EIT on ollut eri mieltä, mikäli kansallinen tuomari on selvästi ottanut
kantaa kyseiseen seikkaan21. ”Sole or decisive” -kriteerin soveltaminen on vaikuttanut
Al Khawaja -ratkaisun jälkeen varsin ongelmattomalta. Mielenkiintoista tältä osin on
kuitenkin se, että nähdäkseni EIT:n on arvion tehdäkseen välttämättä arvioitava esitetyn todistelun näyttöarvoa sekä kirjallisen kertomuksen osalta että ilman sitä, vaikka
näytön arviointi on julkilausutusti kansallisen tuomioistuimen tehtävä.
Kansallisen tuomion perustelut asettuvat kriittiseen asemaan etenkin tasapainottavien tekijöiden arvioinnissa. Tällöin kiinnitetään tyypillisesti erityistä huomiota siihen, miten huolellisesti poissaolevan todistajan kertomusta on tuomiossa tarkasteltu22.
Muina tasapainottavina tekijöinä on huomioitu muun muassa relevantin lainsäädännön sisältöä ja sen soveltamista, todistajan kuulemisen järjestämistä (kuka on kuulustellut, onko vastaajalla/tämän avustajalla ollut mahdollisuus olla läsnä ja/tai esittää
kysymyksiä), kertomuksen laatua, vastaajan mahdollisuutta riitauttaa kertomuksen
sisältö sekä muuta asiassa esitettyä todistelua.

6. Suomalaista oikeuskäytäntöä vastakuulusteluoikeudesta
Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä on melko vähän tapauksia, jotka koskevat
nimenomaisesti kirjallisten todistajankertomusten käyttämistä.
Tapauksessa KKO 2000:71 oli kysymys asianomistajan esitutkintakertomuksen
käyttämisestä. Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli pahoinpidellyt kihlattuaan B:tä. B selitti häntä käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuulusteltaessa, että hän ei halunnut lausua asiassa mitään, jolloin B:n esitutkinnassa antama
kertomus otettiin huomioon. KKO katsoi, ettei B:n asianomistajana tarvinnut kertoa
mitään eikä vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Näin ollen vastaajan läheiselle
kuuluva todistajan kieltäytymisoikeus ei koskenut häntä. B:n esitutkinnassa antama
kertomus saatiin tässä tapauksessa lukea käräjäoikeuden pääkäsittelyssä ja ottaa todis
teena huomioon.
21
22

Ks. kuitenkin Horncastle -tapaus edellä.
Ison Britannian osalta tätä vastaavat tuomarin valamiehistölle antamat ohjeet.
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KKO katsoi, että B:n esitutkinnassa antama kertomus oli ollut pääasiallinen näyttö
asiassa ja sillä oli näin ollen ollut ratkaiseva merkitys sille, että A:n oli voitu katsoa
syyllistyneen siihen, mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta. Kun A:lla ei kuitenkaan
ollut B:n kieltäytymisen johdosta tilaisuutta kuulustuttaa B:tä ja kun muu jutussa esitetty näyttö ei ollut riittävä selvitys A:n syyllisyydestä, syyte hylättiin.23 KKO viittasi
ratkaisussaan nimenomaisesti EIS 6 artiklan 3 d kohtaan.
KKO on myöntänyt samasta aihepiiristä valitusluvan 2015-20 (Vaasan HO
22.4.2014 R 14/276), jonka lupakortti kuuluu seuraavasti: kysymys siitä, voitiinko
asianomistajan esitutkintakertomus ottaa pahoinpitelyä koskevassa asiassa syyllisyyttä tukevana näyttönä huomioon, kun asianomistajana oli rikosasian vastaajan kihlattu, joka oli käräjäoikeudessa kokonaan kieltäytynyt tulemasta todistelutarkoituksessa
kuulluksi.
Tapauksessa KKO 2007:101 oli kysymys tavoittamattomiin jääneiden todistajien
esitutkintakertomusten käyttämisestä. Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta muun
ohella kahdesta parituksesta ja nimennyt todistajiksi kaikkiaan viisi henkilöä, joista
kolme oli maksullisia seksipalveluja tarjonneita ulkomaalaisia. Käräjäoikeus sai annettua kutsun pääkäsittelyyn tiedoksi yhdelle viimeksi mainituista. Käräjäoikeuden
pääkäsittelyyn maksullisia seksipalveluja tarjonneista henkilöistä ei tullut kukaan.
Käräjäoikeus peruutti pääkäsittelyn ja pyysi ulkomaan viranomaiselta oikeusapua
henkilöiden kuulemiseksi videoneuvottelua käyttäen. Ulkomaan poliisiviranomainen
oli tavoittanut yhden henkilöistä, mutta kaksi muuta oli jäänyt tavoittamatta. Kun tavoitettukin henkilö oli esteen vuoksi poissa, kuuleminen ei ollut onnistunut tälläkään
tavoin. Käräjäoikeus otti tämän jälkeen huomioon maksullisia seksipalveluja tarjonneiden henkilöiden esitutkintakertomukset oikeudenkäyntiaineistona.
KKO totesi, että käräjäoikeus oli esillä olevassa asiassa pyrkinyt siihen, että ulkomailla olevia todistajia voitaisiin kuulla. Todistajien menettelystä oli kuitenkin voitu
perustellusti päätellä, että heitä ei todennäköisesti saataisi yrityksistä huolimatta kuultaviksi. Todistajat olivat näin ollen olleet tavoittamattomissa ja heidän esitutkintakertomuksensa oli voitu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla ottaa
huomioon asiaa ratkaistaessa. KKO totesi lisäksi, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan tavoittamatta jääneen todistajan esitutkintakertomuksen käyttäminen oikeudenkäynnissä edellytti, että todistajan tavoittaminen oli
ollut mahdotonta ja toimivaltaiset viranomaiset olivat aktiivisesti etsineet todistajaa.
Kertomus ei myöskään saanut olla ainoa tai ratkaiseva seikka, johon tuomio perustettiin.
23

Näin myös korkeimman oikeuden julkaisemattomassa ratkaisussa asiassa R2010/279 (10.8.2011) sekä
Helsingin hovioikeuden julkaistussa ratkaisussa HelHo 2012:19 (3.10.2012 ja 31.10.2012 nrot 2954 ja
2955). KKO:n ratkaisua on kritisoitu varsin voimakkaasti oikeuskirjallisuudessa erityisesti siltä osin,
kun OK 17 luvun 20 §:n mukaisen läheisen kieltäytymisoikeuden ei katsottu koskevan asianomistajan
asemassa olevaa vastaajan läheistä. Samoin on kritisoitu esitutkintakertomuksen lukemista OK 17 luvun 32 §:n 2 momentin nojalla tällaisessa tilanteessa. Ratkaisua ei ole kaikilta osin noudatettu sitä seuranneessa hovioikeuskäytännössä. Ks. näkemyksistä kootusti Virolainen – Pölönen 2003 s. 278–279.
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Näytön arvioinnissa KKO totesi, että esitutkintakertomukset olivat tukeneet kuultujen todistajien kertomuksiin perustuvaa näyttöä, mutta esitutkintakertomukset eivät
olleet olleet ratkaiseva näyttö asiassa. Näin ollen esitutkintakertomusten huomioon
ottamiseen oikeudenkäynnissä ei ollut tälläkään perusteella estettä. A:n syyksi luettiin
paritusrikos syytteen mukaisesti.
Ratkaisu vastaa EIT:n Al-Khawaja -ratkaisua edeltänyttä linjaa. Tästä syystä olisi
erityisen mielenkiintoista mikäli korkein oikeus saisi käsiteltäväkseen rajatapauksen,
jossa kysymys olisi ainoasta tai ratkaisevasta näytöstä ja vastaajan oikeuksia tasapainottavia seikkoja jouduttaisiin arvioimaan Al-Khawaja -ratkaisun ja sen jälkeisen
uudemman EIT:n oikeuskäytännön valossa.
Aihepiiriä on sivuttu myös tapauksessa KKO 2008:59, jossa hovioikeus oli ennen
pääkäsittelyn toimittamista lähettänyt käsittelyn jouduttamiseksi kullekin henkilölle,
jota oli käräjäoikeudessa kuulusteltu todistelutarkoituksessa tai todistajana, jäljennöksen hänen käräjäoikeuden tuomioon kirjatusta kertomuksestaan. Hovioikeus oli
pyytänyt heitä tutustumaan kertomukseensa etukäteen ja varautumaan korjaamaan
pääkäsittelyssä kertomuksessaan havaitsemansa virheet. Pääkäsittelyssä osa asian
omaisista kuulustelluista oli esittänyt kertomuksiin korjauksia ja täydennyksiä. Sen
jälkeen heille oli saanut esittää kysymyksiä. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli
menetellyt virheellisesti kun käräjäoikeuden tuomioon kirjattuihin kertomuksiin oli
vedottu vaikka kyse ei ollut siitä, että todistaja olisi poikennut aiemmin kertomastaan
tai selittänyt, ettei halua lausua mitään. Näin ollen käräjäoikeuden tuomioon kirjattujen kertomusten hyödyntämisessä on syytä olla varovainen myös silloin, kun näin
toimitaan prosessiekonomisista syistä.
Tapauksessa KKO 2013:97 oli kyse lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tilanteesta, jossa asianomistaja A:ta oli kuultu esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa. Hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa A oli kieltäytynyt kertomasta tapahtumista
mitään. Kysymys oli muun muassa A:n esitutkinnassa pääosin kirjallisena antaman
kertomuksen näyttöarvosta.
Korkein oikeus totesi aluksi EIT:n oikeuskäytäntöä mukaillen, että asianomistajalla
oli niin halutessaan oikeus vaieta oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen esitutkintakertomusta
voitiin tällöin hyödyntää samalla tavalla kuin todistajankin osalta. Jollei vastaajalle
ollut varattu tilaisuutta kuulustella todistajaa oikeudenkäynnissä tai esitutkinnassa ja
kyseinen todistajankertomus oli ainoa tai ratkaiseva syytettä tukeva todiste, esitutkintakertomusta ei yleensä voitu lainkaan ottaa todisteena vastaan. Eräissä tilanteissa,
esimerkiksi jos todistajaa ei tämän iän tai sairauden johdosta voitu kuulla oikeudenkäynnissä, kiellosta kuitenkin poikettiin. Vastakuulusteluoikeuden puutteesta johtuva
vastaajan puolustautumismahdollisuuksien heikkeneminen edellytti kuitenkin tällöin
tasapainottavia tekijöitä, kuten erityistä huolellisuutta häntä vastaan esitetyn näytön
arvioinnissa.
Vielä korkein oikeus jatkoi seuraavasti: samalla tavalla kuin syytettä tukevan todistajan tai muun kuultavan poissaolo myös tällaisen henkilön vaikeneminen siinä
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oikeudenkäynnissä, jossa kertomuksen luotettavuus arvioidaan ja näyttöratkaisu tehdään, oli omiaan heikentämään vastaajan puolustautumismahdollisuuksia. Jollei todistelutarkoituksessa kuultavaa henkilöä voitu kuulustella oikeudenkäynnissä normaalilla tavalla, tuomioistuimen oli tällöinkin arvioitava kertomusta erityisellä huolella ja
varovaisuudella, vaikka vastakuulustelumahdollisuus olisi toteutunut aikaisemmassa
vaiheessa. Tällaisessa tilanteessa oli otettava huomioon myös vaikenemisen syyt ja
otettava tarvittaessa erikseen arvioinnin kohteeksi se, miten esitutkintakertomus oli
annettu ja miten kuultavan kertomus oli syntynyt.
A:n esitutkintakertomuksen hyödyntämisen osalta korkein oikeus totesi, että kertomusta voitiin hyödyntää ylemmissä oikeusasteissa, koska A:ta oli kuultu käräjäoikeudessa ja vastaaja oli voinut esittää hänelle kysymyksiä. Korkein oikeus arvioi
A:n kertomusta ja sitä vastaan esitettyä näyttöä seikkaperäisesti. Johtopäätöksenään
korkein oikeus totesi, että muun muassa A:n kertomuksen muuttuminen sekä sen erot
varsin vahvana ja yhdenmukaisena pidettyyn vastanäyttöön heikensivät sen luotettavuutta. Syytteet hylättiin.
Ratkaisussa on varsin laajasti käsitelty EIT:n Al-Khawaja -ratkaisun jälkeistä oikeuskäytäntöä. Koska kysymys oli näytön arvioinnista, ei kysymys kertomuksen merkityksestä ainoana tai ratkaisevana näyttönä tai vastaajan oikeuksia tasapainottavien
tekijöiden arviointi kuitenkaan tullut nimenomaisesti arvioitavaksi. On myös mielenkiintoista, että KKO on todennut, ettei esitutkintakertomusta voida tietyissä tilanteissa
ottaa lainkaan vastaan todisteena (kurs. tässä). KKO:n tämän toteamuksen yhteydessä viittaamissa EIT:n ratkaisuissa (Al-Khawaja -ratkaisu sekä Luca v Italia) näin ei
ole kuitenkaan suoranaisesti todettu vaan kysymys on ollut tuomion perustamisesta
kokonaan tai yksinomaan tällaiseen kertomukseen. Toteamus vaikuttaisi myös olevan ristiriidassa aikaisemman ratkaisun KKO 2000:71 kanssa ja lienee osasyy siihen,
että valituslupa on myönnetty edellä kuvatussa asiassa 2015-20, jossa käräjäoikeus oli
nimenomaan jättänyt ottamatta vaienneen asianomistajan esitutkintakertomusta vastaan ratkaisuun KKO 2013:97 viitaten. Mahdollisena osasyynä valitusluvan myöntämiselle on tietysti myös ratkaisun KKO 2000:71 herättämä runsas oikeustieteellinen
keskustelu.24

7. Vastakuulusteluoikeuden ongelmakohtia koskeva 		
suomalainen lainsäädäntö tällä hetkellä
VOK25 17 luvun 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tuomioistuimessa ei saa, ellei
laissa toisin säädetä, käyttää todisteena esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa. Saman pykälän 3 momentin
24
25

Ks. alaviite 23.
Jatkossa voimassa olevasta oikeudenkäymiskaaresta käytetään lyhennettä VOK ja 1.1.2016 voimaan
tulevista uudistuksista lyhennettä UOK.
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mukaan tuomioistuin voi sallia, että 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asiakirja tai
lausuma voidaan ottaa oikeudenkäynnissä huomioon, jos todistajaa ei voida kuulla
pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella.
Lain esitöissä (HE 82/1995 vp) on 1 momentin 2 kohdan osalta todettu seuraavaa: rikosasiassakin pääkäsittelyn suullisuus ja välittömyys todistelun osalta tarkoittaa sitä, että ainoastaan sellainen todiste, joka on esitetty suullisesti pääkäsittelyssä,
voidaan ottaa huomioon asiaa ratkaistaessa. Ehdotettu säännös on tarpeellinen myös
sen vuoksi, että Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaamisesta tehdyn yleissopimuksen (Sops 19/90) 6 artiklan 3 d kohdan nojalla rikosasian
vastaajalla on oikeus kuulustella myös sellaista todistajaa, jonka avulla syyttäjä pyrkii
näyttämään toteen rikosasian vastaajalle epäedullisen seikan. Myös korkein oikeus on
ratkaisussaan (KKO 1991:84) todennut, että kertomusta, joka on ainoastaan merkitty
oikeuden pöytäkirjaan, ei voida käyttää todisteena, jos syytetyllä ei ole ollut mahdollisuutta kuulustella kertomuksen antajaa. Käsiteltävänä olevassa kohdassa kirjattuun
lausumaan rinnastetaan muulla tavalla tallennettu lausuma. Sellainen muu tallenne
voi olla esimerkiksi äänite tai videotallenne.
3 momentin osalta esitöissä on todettu seuraavaa: vaikka sanottu asiakirja tai lausuma voidaan ottaa oikeudenkäynnissä huomioon, momenttiin ei sisälly kannanottoa
siitä, mikä todistusarvo sellaisella asiakirjalla tai lausumalla asiassa on. Sellaisen
aineiston hyödyntämistä todisteena rajoittaa jo edellä selostettu ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien turvaamisesta tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 3 d kohta. Joissakin tapauksissa momentissa tarkoitetulla aineistolla voi olla muuta todistelua jossain
määrin täydentävä vaikutus.
Esitöissä ei ole tarkemmin käsitelty sitä, mitä tarkoittaa se, ettei todistajaa voida
kuulla pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoittanee
sitä, että todistaja on kuollut, kadonnut tai vakavasti sairas26. 17 luvun 11 §:n 3 momentissa puhutaan nimenomaan todistajasta, vaikka 1 momentin 2 kohta kattaa sanamuotonsa mukaisesti kaikkien asianosaisten esitutkinnassa antamat lausumat. Tällä ei
kuitenkaan liene suurta käytännön merkitystä.
Niitä tilanteita, joissa todistaja on paikalla mutta kieltäytyy lausumasta mitään,
koskee VOK 17 luvun 32 §:n 2 momentti, jonka mukaan todistajan aikaisemmin oikeudelle, syyttäjälle tai poliisiviranomaiselle antama kertomus luetaan todistajaa kuulusteltaessa vain silloin, kun hän todistajanlausunnossaan poikkeaa siitä, mitä hän aikaisemmin on kertonut tai kun todistaja kuulustelussa selittää, että hän ei voi tai halua
lausua mitään asiassa. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 6 luvun
7 §:n 2 momentin mukaan kyseinen lainkohta koskee myös todistelutarkoituksessa kuulusteltavaa asianosaista. Menettely on oikeuskäytännön mukaan mahdollinen myös silloin, kun vaikeneva asianomistaja on vastaajan oikeudenkäymiskaaren
17 luvun 20 §:n mukainen läheinen, jolla olisi todistajan asemassa oikeus kieltäytyä
todistamasta (KKO 2000:71).
26

Tapanila (2004 s. 158) viittaa kuolemaan tai katoamiseen. Vakavasta sairaudesta puhutaan KKO:n ratkaisussa 2007:101.
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8. Vuonna 2016 voimaan tuleva relevantti lainsäädäntö
1.1.2016 voimaan tuleva uudistettu oikeudenkäymiskaaren 17 luku sisältää aiempaa
enemmän vastakuulusteluoikeuden toteutumisen ja sen ongelmakohtien kannalta rele
vantteja säännöksiä.

8.1 Todistajan käsite
Merkityksellistä on ensinnäkin se, että UOK 17 luvun 29 §:n 1 momentin mukaan
jokaista muuta kuin asianosaista voidaan kuulustella todistajana. Lisäksi rikosasiassa
voidaan pykälän 2 ja 3 momentin mukaan kuulla todistajana myös asianomistajaa, jolla ei ole vaatimuksia sekä kanssavastaajia ja muita 3 momentissa erikseen mainittuja
henkilöitä. 2 ja 3 momentissa tarkoitetut henkilöt eivät kuitenkaan vanno todistajan
vakuutusta eikä heihin voida kohdistaa pakkokeinoja todistamisesta kieltäytymisen
johdosta.
Mikäli asianomistaja, jolla ei ole vaatimuksia, on myös vastaajan läheinen, saisi hän siis aiemmasta oikeuskäytännöstä poiketen UOK:n nojalla kieltäytyä todistamasta. Kieltäytymisoikeutta rajoittaa kuitenkin jäljempänä käsiteltävä UOK 17 luvun
18 §:n 2 momentti. UOK 17 luvun 29 §:n säännös johtaa myös siihen, että todistajan
käsite yhdenmukaistuu pitkälti EIT:n linjan kanssa.

8.2 Todistajien kirjallisten kertomusten käyttäminen todisteena
VOK 17 luvun 11 §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 3 momenttia vastaava säännös on
UOK 17 luvun 24 §:n 2 momentissa, jonka mukaan tuomioistuimessa ei saa käyttää
todisteena esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla
tallennettua lausumaa, ellei laissa toisin säädetä, paitsi jos lausuman antajaa ei voida
kuulustella pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella taikka hän on jäänyt asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta tavoittamatta, eikä asian ratkaisemista tulisi
enää viivyttää.
Säännöksen uutuutena on kolmas poikkeusperuste, eli tavoittamatta jääneen henkilön kertomuksen huomioon ottaminen asian joutuisan käsittelemisen vuoksi. Säännös
on esitöissä yhdistetty UOK 17 luvun 8 §:n 5 momentin säännökseen, jonka mukaan
viivytyksen estämiseksi tuomioistuin voi evätä näytön, joka on jäänyt asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta tavoittamattomiin. Tältä osin esitöissä (HE 46/2014
vp s. 56) on korostettu todisteen merkityksen arviointia sekä asianosaisten intressien
punnintaa. Lisäksi on todettu, että käytännössä kohta koskisi ennen muuta tilanteita,
joissa todistajaa ei tavoiteta rikosasiassa kuultavaksi. Kohta soveltuisi vasta sitten,
kun todistajaa on pyritty aktiivisesti tavoittamaan. Kohdan soveltamiseen liittyy olennaisesti se, voidaanko tavoittamattomiin jääneen todistajan asemesta vedota toiseen

148

todisteeseen. Vielä esitöissä on todettu, että todisteen torjumiseen on suhtauduttava
jossain määrin varoen ja etusijalla on asianosaisten vapaaehtoinen luopuminen näytöstä.
Esitöissä on 24 §:n 2 momentin osalta lisäksi todettu (HE 46/2014 vp s. 84), että
käytännössä peruste tulisi sovellettavaksi silloin, kun todistajaksi nimetty on jäänyt
tavoittamattomiin, mutta käytettävissä olisi kuitenkin hänen esitutkintapöytäkirjaan
tallennettu kertomuksensa. Vastaavasti voitaisiin käyttää käräjäoikeudessa kertynyttä
aineistoa, jos henkilöä ei tavoiteta hovioikeuden pääkäsittelyä varten. Näissä tapauksissa on perusteltua sallia aikaisemman lausuman käyttö. Siksi tallennetta voitaisiin
hyödyntää todisteena, jos lausuman antaja on jäänyt asianmukaisista toimenpiteistä
huolimatta tavoittamatta, eikä asian ratkaisemista tulisi enää viivyttää.
UOK 17 luvun 24 §:n 2 momentissa on siten eroteltu toisistaan tilanteet, joissa
todistajaa ei voida kuulustella ja joissa hän on jäänyt asianmukaisista toimenpiteistä
huolimatta tavoittamatta. Lain esitöissä on jälkimmäisen tilanteen osalta viitattu EIT:n
oikeuskäytäntöön viranomaisten todistajan etsimisen hyväksi tekemien toimenpiteiden osalta, minkä lisäksi on käsitelty korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2007:101.
Muuten kriteerien sisältöä ei ole esitöissä juurikaan avattu. Näin ollen etenkin asianmukaisten toimenpiteiden käsite saanee sisältönsä edellä käsitellystä EIT:n ratkaisukäytännöstä. Kuten edellä on todettu, entisellään pysyvää VOK:n mukaista säännöstä
kuulustelun mahdottomuudesta ei ole kyseisen säännöksen esitöissä lainkaan määritelty tarkemmin.
Toisaalta kriteereissä lienee myös päällekkäisyyttä. Tapauksessa KKO 2007:101
on todettu VOK 17 luvun 11 §:n 3 momentin kattavan esimerkiksi ne tilanteet, joissa
todistaja on kuollut, vakavasti sairas tai tavoittamattomissa esimerkiksi ulkomailla.
Kuvattu tapaus koski tavoittamatta jääneitä todistajia, joiden osalta katsottiin VOK
17 luvun 11 §:n 3 momentin mukaisesti, ettei heitä voitu kuulustella pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella. Tällä perusteella voisi kenties ajatella, että VOK:n
mukainen kuulustelun mahdottomuus tulisi tulevaisuudessa koskemaan erityisesti
kuolleita ja vakavasti sairaita todistajia ja uusi kriteeri tietymättömissä olevia ja sen
johdosta tavoittamatta jääneitä todistajia. Uuteen kriteeriin liittyy kuitenkin erityis
edellytys siitä, ettei asian ratkaisemista tulisi enää viivyttää, mitä kuulustelun mahdottomuutta koskeva tilanne ei sanamuotonsa mukaan edellytä. Erottelulla ei kuitenkaan
liene suurta käytännön merkitystä.

8.3 Kuva- tai äänitallenteen käytöstä erityisesti seksuaalirikoksissa
VOK 17 luvun 11 §:n 2 momentissa on ollut säännös alle 15-vuotiaan tai henkiseltä
toiminnaltaan häiriintyneen henkilön kuulustelusta laaditun kuva- tai äänitallenteen
käyttämisestä silloin, kun syytetyllä on ollut mahdollisuus esittää kuulusteltavalle
kysymyksiä. UOK:ssa tällaisten kuulustelukertomusten käyttöala laajenee. UOK 17
luvun 24 §:n 3 momentin mukaan seuraavien esitutkinnassa videotallenteeseen tai
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siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen tallennettua kuulustelua voidaan käyttää todisteena, jos syytetylle on varattu asianmukainen mahdollisuus esittää
kuulusteltavalle kysymyksiä:
1) henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toiminta on häiriintynyt;
2) 15–17-vuotias asianomistaja, joka on erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu;
3) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen
15–17-vuotias asianomistaja, joka ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi;
4) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen
18 vuotta täyttänyt asianomistaja, jos kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi hänen terveytensä tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa.
Pykälän 3 momentti säilyy siis olennaisesti ennallaan (joskin termi ”asianmukainen”
on lisätty korostamaan syytetyn oikeuksia), mutta kohdat 2–4 tuovat pykälän soveltamisalaan uusia henkilöryhmiä, joista kenties merkittävimpänä voidaan pitää 4 kohdan
mukaisia täysi-ikäisiä seksuaalirikosten asianomistajia.
Esitöiden (HE 46/2014 vp s. 84) mukaan uusi 2 kohta liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS
korvaamisesta 24(1a) artiklassa edellytettyyn lainsäädäntöön.
3 ja 4 kohtien osalta UOK:n säännökset muuttuivat lakivaliokunnassa. Esitöissä (HE 46/2014 vp s. 84–85) esitetyn säännöksen mukaisesti 3 kohta olisi kattanut
mainittujen seksuaalirikosten asianomistajat iästä riippumatta. Erillistä 4 kohtaa ei
esitöissä ollut. Perusteluissa nojataan etenkin EIT:n tapaukseen Aigner v. Itävalta
(10.5.2012), jossa oli kysymys seksuaalirikoksen asianomistajan kuulustelusta laaditun kirjallisen kertomuksen käyttämisestä todisteena kun asianomistaja ei halunnut tulla kuulluksi oikeudenkäynnissä ja Itävallan laki antoi tähän mahdollisuuden.
EIT katsoi, että asianomistajan esitutkinnassa antama kertomus sai olla ratkaiseva
todiste, kun häntä oli kuulusteltu syytetyn ja hänen avustajansa läsnä ollessa ja kun
avustaja oli voinut esittää hänelle kysymyksiä. Huomionarvoista verrattuna esitettyyn
3 kohtaan on kuitenkin se, että Aigner-tapauksessa asianomistajan kuulemisen suoritti
tutkintatuomari. Tapauksessa kuulustelusta oli laadittu myös videotallenne, mutta sen
katselu oikeudenkäynnissä ei ollut onnistunut27.
Perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan (PeVL 39/2014 vp) esitettyä 3 kohtaa
ongelmallisena. Valiokunta viittasi Aigner-tapauksen lisäksi EIT:n ratkaisuun asiassa
Isgro v Italia (19.2.1991) ja totesi, että kummassakin tapauksessa henkilön kuulemiselle oikeudessa oli ollut este, joka oli tuomioistuimen selvitettävissä. Perustuslaki-

27

Ratkaisun kohdan 13 mukaan videota katseltaessa oli käynyt ilmi, että nauha oli tyhjä.
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valiokunnan mukaan sääntelyyn, jossa kuulusteluoikeutta pääkäsittelyssä rajoitetaan,
tulee lähtökohtaisesti suhtautua erittäin pidättyvästi. Samalla valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että asianomistajan kertomukseen kohdistuva luotettavuusarviointi on
seksuaalirikostapauksissa korostuneessa asemassa, eikä edellytyksiä asianmukaisen
luotettavuusarvioinnin tekemiselle tule heikentää ilman tehokkaita kompensoivia oikeusturvatakeita. Näin ollen 3 kohtaa esitettiin muutettavaksi esimerkiksi siten, että
se koskisi sellaista mainittujen seksuaalirikosten asianomistajaa, jota ei heikentyneen
terveydentilan tai muun vastaavan painavan syyn vuoksi voida kuulla oikeudenkäynnissä.
Myös lakivaliokunta totesi lausunnossaan (LaVM 19/2014), että täysi-ikäisten
seksuaalirikosten asianomistajien (ehdotettu 3 kohta) henkilökohtaista kuulemista
tuomioistuimissa ei tule korvata esitutkinnassa laaditulla tallenteella, ellei tuomio
istuimessa tapahtuva kuuleminen aiheuttaisi heille poikkeuksellista henkistä rasitusta.
Tallenteeseen turvautumisen ei tullut olla seurausta pelkästään siitä, että asianomistaja
ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi. Valiokunta korosti myös esitutkinnan jälkeen ilmenevien lisäkysymysten merkitystä sekä sitä, ettei asianomistaja välttämättä
pystyisi esitutkinnan yhteydessä riittävästi arvioimaan kieltäytymisensä merkitystä.
Näin ollen 3 kohtaa muutettiin ja pykälään lisättiin uusi 4 kohta. 4 kohdassa mainittua merkittävää haittaa valiokunta täsmensi siten, että haitta voi olla tuomioistuinkuulemisesta aiheutuva muu kuin sairaudeksi luettava psyykkisen tilan häiriintyminen,
joka vaikeuttaa merkittävästi asianomistajan mahdollisuuksia elää normaalia elämää
ja joka ilmenee esimerkiksi vakavana keskittymiskyvyn puutteena tai pelkotilana.
Valiokunta myös korosti vastaajan oikeusturvan edellyttävän, ettei tallennettuun kertomukseen vetoaminen saa alentaa näyttökynnystä rikosasiassa.
Säännös jättänee oikeuskäytännössä täsmentyväksi sen, milloin käsillä on sellaiset
olosuhteet, että pykälän 4 kohtaa voidaan soveltaa. Kysymys voi tällöin olla hyvin
hankalasta arviointitilanteesta.

8.4 Kieltäytymisoikeuttaan käyttävä asianomistaja
Edellä sivutun asianomistajan kieltäytymisoikeuden kannalta mielenkiintoinen on
UOK 17 luvun 18 §:n 2 momentti, jonka mukaan sen estämättä, mitä 17 §:ssä [Vastaa
olennaisin osin VOK 17 luvun 20 §:ää] ja edellä tässä pykälässä säädetään asianosaiseen 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön vaitiolo-oikeudesta,
tuomioistuin voi rikosasiassa päättää, ettei todistajana kuultavalla asianomistajalla,
jolla ei ole vaatimuksia, ole vaitiolo-oikeutta, jos on syytä epäillä, ettei hän ole itse
päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä.
Esitöissä (HE 46/2014 vp s. 77–79) on todettu, että sääntelyn lähtökohtana olisi, että läheisellä on vaitiolo-oikeus, mutta tuomioistuin voisi momentissa säädetyin
edellytyksin päättää, ettei vaitiolo-oikeutta asianomaisessa tapauksessa olekaan. Tarkoituksena nimenomaan on, että päätöksen tekee viranomainen, mikä voi ehkäistä
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läheiseen kohdistuvia kostotoimenpiteitä, kun asianomaisen läheisen mielipide ei
sellaisenaan ratkaise kysymystä vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Vaitiolo-oikeuden
syrjäyttämiseen riittäisi, että on syytä epäillä, ettei läheinen ole itsenäisesti päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Kynnys ”syytä epäillä” on varsin alhainen. Tuomioistuin joutuisi ilmeisesti yleensä turvautumaan esille tulleiden seikkojen perusteella tehtävään kokonaisharkintaan. Tuomioistuin voisi luonnollisesti myös käyttää
kyselyoikeuttaan ja kysyä syytä vaikenemiselle esimerkiksi silloin, kun läheinen on
esitutkinnassa antanut kertomuksen. Vaikka momentilla olisi ilmeisesti suurin merkitys parisuhteissa tapahtuneissa väkivaltarikoksissa, sen soveltamisala koskisi läheisiä
yleisesti.
Kysymys on siis uudesta säännöksestä, joka seuraa UOK 17 luvun 29 §:n 2 momentin mukaista todistajan käsitteen laajentamista asianomistajiin, joilla ei ole vaatimuksia. Esitöissä on tunnistettu kyseiseen uudistukseen liittyvät ilmeiset riskit tilanteista,
joissa esimerkiksi vastaajana oleva asianomistajan puoliso painostaisi asianomistajan
olemaan esittämättä vaatimuksia ja käyttämään vaitiolo-oikeuttaan.28 Toisaalta lainkohta asettaa tuomioistuimet varsin haastavan tehtävän eteen. Lienee hyvin hankalaa
pohtia esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa koskevassa pahoinpitelytapauksessa milloin
kysymys on asianomistajan itsenäisesti tekemästä päätöksestä ja milloin ei. Laki
valiokunta on mietinnössään (19/2014 vp) korostanut, että esitutkintaviranomainen
ja syyttäjä mahdollisuuksien mukaan hankkivat ja varautuvat esittämään todistelua
uhkaamisesta ja painostuksesta, mikäli sellaista epäillään esiintyneen.
Alhainen kynnys vaitiolo-oikeuden syrjäyttämiseen voinee johtaa siihen, että esitutkintakertomus otetaan huomioon myös aidoissa kieltäytymistapauksissa. Toisaalta,
kun asianomistajan kertomus lienee usein keskeinen näyttö vastaajan syyllisyyden
puolesta ja kun kertomuksen näyttöarvo on ratkaisussa KKO 2000:71 lausutunkin
mukaisesti itsenäisesti vähäinen, ei tällaisessa tilanteessa vastaajan oikeuksille voine
aiheutua suurta vahinkoa29.

8.5 Anonyymi todistelu
UOK:n uutuutena on myös anonyymi todistelu, josta säädetään UOK 17 luvun 21, 33,
43, 44 ja 53§:issä sekä ROL:n uusissa 5 luvun 11 a – 11 e §:issä, 7 luvun 5 a §ssä sekä
11 luvun 4 §:n 3 momentissa. Vastakuulusteluoikeuden kannalta merkityksellinen on
erityisesti UOK 17 luvun 53 §, jonka mukaan tuomioistuin voi rikosasiassa päättää,
28
29

Tähän seikkaan on tosin kiinnitetty huomiota jo ratkaisun KKO 2000:71 perustelujen osalta eriävässä
mielipiteessä.
Toisaalta esitutkintakertomusten käyttämisen ”trendiä” parisuhdeväkivaltatapauksissa voidaan pitää
myös ongelmallisena vastakuulusteluoikeuden kannalta. Asianajaja Markku Fredman esitti todistelutoimikunnan mietintöön (69/2012) jättämässään eriävässä mielipiteessä, että asianmukainen vastakuulusteluoikeus voidaan varmistaa vain mahdollistamalla pakkokeinojen käyttäminen myös asianomistajia kohtaan, joilla ei ole vaatimuksia.
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jos se on anonyymin todistajan henkilöllisyyden salaamiseksi välttämätöntä, että häntä kuullaan pääkäsittelyssä näkösuojan takaa tai vastaajan läsnä olematta taikka hänen
henkilökohtaisesti läsnä olematta käyttäen puhelin- tai videoyhteyttä taikka muuta
soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa. Todistajan ääni voidaan kuulemisessa myös
muuntaa siten, ettei anonyymiä todistajaa voi siitä tunnistaa. Asianosaisille on varattava tilaisuus esittää anonyymille todistajalle kysymyksiä. Sen estämättä, mitä 51 §:n
3 momentissa säädetään, anonyymiä todistajaa kuullaan yleisön läsnä olematta, jos se
on anonyymin todistajan henkilöllisyyden salaamiseksi välttämätöntä.
Esitöissä (HE 46/2014 vp s. 110–111) on todettu, että anonyymiä todistajaa voidaan kuulla siten kuin tavallistakin todistajaa asianosaisten ja yleisön ollessa läsnä,
jolloin ainoaksi eroksi tavalliseen todistajaan jäisi se, ettei anonyymin todistajan
henkilöllisyys tule ilmi. Koska anonyymin todistajan suojeleminen saattaa kuitenkin
edellyttää tarvetta järjestää kuulustelu toisin, pykälässä säädettäisiin anonyymin todistajan kuulemisesta erityisjärjestelyin. Kuulemisessa tulee turvautua keinoon, joka
on lievin poikkeus todistelun avoimuuteen, mutta kuitenkin riittävä anonymiteetin turvaamiseen. Momentti ei oikeuta todistelun suullisuudesta poikkeamiseen.
Edelleen esitöissä todetaan, että anonyymiä todistelua ei saisi järjestää niin, että
asianosaisilla ei ole mahdollisuutta vastakuulusteluun. Tuomioistuin voisi ROL
6 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla määrätä tarkemmin, miten anonyymin todistajan
vastakuulustelu järjestetään. Käytännössä olisi mahdollista toimia esimerkiksi niin,
että oikeuden puheenjohtaja esittäisi kysymykset todistajalle. Asianosaisilta myös
voitaisiin varmistaa ennen jokaista kysymystä, voiko todistaja vastata paljastamatta
henkilöllisyyttään. Lisäksi todistajalla itsellään olisi aikaa arvioida, voiko hän vastata
kysymykseen ilman, että hänen henkilöllisyytensä paljastuu.
Vielä esitöissä on tuotu esiin, että tuomioistuin voisi myös määrätä, että anonyymille todistajalle esitettävät kysymykset on etukäteen toimitettava tuomioistuimelle
ja muille asianosaisille. Näin voitaisiin jo ennakolta harkita kysymysten asianmukaisuutta ja merkitystä anonymiteetin turvaamisen kannalta. Etukäteen toimitettavat kysymykset voivat joissain tapauksissa ilmetä turhiksi tai riittämättömiksi. Tällaisessa
tapauksessa voidaan pitää oikeudenkäynnissä tauko, jonka aikana asianosainen muotoilee tarvittavat lisäkysymykset ja tuomioistuimille ja muille asianosaisille annetaan
tilaisuus perehtyä niihin ennen todistajankuulustelun jatkamista. Tuomioistuimen on
huolehdittava, että vastakuulustelun valmistelua varten annetaan riittävästi aikaa ja
turvataan muutenkin riittävät edellytykset vastakuulusteluoikeuden toteuttamiselle.
Anonyymin todistajan kuulemismenettely tulee siis tarkemmin muodostumaan tulevassa oikeuskäytännössä ja jää paljolti riippumaan tapauskohtaisista seikoista. Tältäkin osin menettely tulee asettamaan tuomarien prosessinjohdolle uusia haasteita,
joiden selvittämiseksi EIT:n anonyymia todistelua koskeva oikeuskäytäntö asettunee
avainasemaan.
ROL 5 luvun 11 b §:n 3 momentin mukaan anonyymistä todistelusta päättänyt
tuomari toimii puheenjohtajana rikosasiassa, jossa kuullaan asianomaista anonyymiä todistajaa. Jos mainittu tuomari on estynyt toimimasta puheenjohtajana, hänen
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asemestaan rikosasian puheenjohtajana toimivan tuomarin on perehdyttävä anonymiteetistä päättämisestä koskevassa menettelyssä kertyneeseen aineistoon. Perehtymisvelvollisuus on myös muutoksenhakutuomioistuimessa rikosasiassa puheenjohtajana
toimivalla tuomarilla.
Tältä osin hallituksen esityksessä oli ehdotettu, että asiaa käsittelevä tuomari ei
tietäisi anonyymin todistajan henkilöllisyyttä. Ehdotusta perusteltiin (HE 46/2014 vp
s. 38) etenkin sillä, ettei tuomari käyttäisi asian ratkaisemisessa tietoja, joita kaikki
asianosaiset eivät ole voineet kommentoida. Lisäksi esityksessä huomioitiin tuomarille anonymiteettiasiassa mahdollisesti syntyvä ennakkokäsitys syytetystä sekä se,
ettei anonyymi todistelu tai todistajan asema (poliisi, kanssavastaaja tms.) saa liian
merkittävää painoarvoa.
Perustuslakivaliokunta (PeVL 39/2014 vp) piti esitystä tältä osin ongelmallisena
ja se muuttui tämän johdosta nykyiseen muotoonsa lakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta totesi, että tieto todistajan henkilöllisyydestä ja siitä, miten hän juttuun
kytkeytyy, ovat todistajan luotettavuuden arviointiin liittyviä keskeisiä perusteita, sillä
ilman niitä todistajan kertomusta joudutaan arvioimaan vailla konkreettista pohjaa.
Tuomarin tietoisuus todistajan henkilöllisyydestä vähentäisi puolustukselle anonyymin todistelun sallimisesta aiheutuvaa haittaa. Jos tuomari tietäisi todistajan henkilöllisyyden, hän voisi paremmin todistelua vastaanotettaessa valvoa totuudessa pysymistä sekä arvioida todistajan luotettavuutta.
Säännökseen tehtyjä muutoksia voidaan pitää EIT:n käytännön kannalta onnistuneina. Kuten perustuslakivaliokunta totesi, on tuomarin tietoisuudelle anonyymin
todistajan henkilöstä annettu merkitystä vastaajan oikeusturvatakeena esimerkiksi
edellä kuvatuissa Doorson- ja Pesukic -tapauksissa. On mielenkiintoista, että hallituksen esityksessä on EIT:n osalta tuotu esiin ainoastaan Ellis ym. -tapaus, jossa syyllisyyskysymyksen ratkaisi valamiehistö, joka puolestaan ei ollut tietoinen anonyymin
todistajan henkilöstä. Säännöstä voidaan kuitenkin nykymuodossaankin pitää varsin
ongelmallisena monijäsenisten kokoonpanojen kannalta todistajan luotettavuuden arviointiin liittyvillä perusteilla. Ongelma aktualisoituu etenkin hovioikeudessa, jossa
kolmijäseninen kokoonpano on rikosasioissa ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto.
Anonyymin todistajan sekä muiden vastakuulusteluoikeuden kannalta ongelmallisten tilanteiden osalta erityisen tärkeänä voidaan pitää uutta ROL 11 luvun 4 §:n
3 momenttia, jonka mukaan jos rikosasiassa on kuultu anonyymiä todistajaa, tuomioistuimen on erityisesti perusteltava, mikä merkitys hänen kertomuksellaan oli näyttönä asiassa ja mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin puolustuksen oikeuksien turvaamiseksi.
Tuomioistuimella on sama perusteluvelvollisuus, jos asianomistajan tai todistajan
henkilökohtaisen kuulemisen asemesta todisteena käytettiin esitutkintapöytäkirjaan
tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa. Tuomio
istuimen on tällöin myös erityisesti perusteltava, miksi asianomistajaa tai todistajaa ei
kuultu henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä.
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Esitöissä (HE 46/2014 vp s. 141) on tältä osin todettu seuraavaa: Tuomioistuimen
tulisi ensinnäkin arvioida jäsennellysti ja perusteellisesti anonyymin todistajankertomuksen luotettavuuteen ja näyttöarvoon liittyviä kysymyksiä. Nimenomaisesti tulee
ottaa kantaa, onko se ainoa tai ratkaiseva todiste. Tämän kysymyksen arvioinnissa
tulee käsitellä kattavasti myös muun näytön merkitystä. Tärkeää on arvioida todisteita
myös siltä kannalta, miltä osin ne tukevat syytettä ja miltä osin ne vaikuttavat syytetyn
eduksi. Tämä velvollisuus olisi yleinen, mutta erityisesti puolustuksen näkemyksiin
anonyymin todistelun merkityksestä on perusteluissa otettava kantaa. Seikan riidattomuus ei suoranaisesti vaikuttaisi perusteluvelvollisuuteen.
Toiseksi perusteluissa olisi tarkoin tehtävä selkoa siitä, mihin puolustuksen oikeuksia turvaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Todistajalle myönnettävä anonymiteetti on
viimekätinen keino todistajan suojelemiseksi ja myös anonyymin todistajan kuuleminen oikeudenkäynnissä on toimitettava niin, että siinä rajoitetaan puolustuksen
oikeuksia mahdollisimman vähän. Siksi perusteluvelvollisuus koskee kuulustelun
toimittamistapaa ja sitä, miksi tämä vaihtoehto on valittu. Merkitystä voi olla myös
sillä, miten kuuleminen esitutkinnassa on toimitettu ja onko puolustuksella ollut mahdollisuus vastakuulusteluun, samaten muilla viranomaisten ja puolustuksen toimilla.
Edellä mainittu perusteluvelvollisuus koskisi myös niitä tilanteita, kun paitsi
todistajaa myös asianomistajaa ei kuultaisi henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä.
Käytännössä suullisen kuulustelun asemesta hyödynnettäisiin esitutkinnassa annettua kirjallisessa muodossa olevaa tai videolle tallennettua kertomusta. Poissa olevan
asianomistajan tai todistajan osalta myös edellytettäisiin perusteluita siitä, miksi häntä
ei ole kuultu henkilökohtaisesti. Toisin sanoen tuomiossa pitäisi esittää ne perusteet,
miksi pääsäännöstä poikkeamisille olisi hyväksyttävä syy.
Perusteluvelvollisuuden laajuuteen vaikuttaisi poissa olon peruste. Esimerkiksi jos
tuomioistuin soveltaisi edellä 1. lakiehdotuksen 17 luvun 25 §:n 2 momenttia, perusteluissa tulisi huolellisesti käsitellä sitä kysymystä, miten poissaolevaa henkilöä on
yritetty saada tuomioistuimeen kuultavaksi ja miksi tavoittamisesta on luovuttu. Jos
taas sama kohta soveltuu siksi, että todistaja tai asianomistaja on kuollut, perusteluissa
riittäisi tämän seikan esiintuominen.
Vaikuttaa siltä, että kyseinen lainkohta on selvästi tuotu lakiin juuri siksi, että EIT:n
oikeuskäytännössä tuomioistuinten perusteluilta on edellytetty erityistä seikkaperäisyyttä tilanteissa, joissa vastaajan vastakuulusteluoikeus ei ole täysimääräisesti toteutunut. Toisaalta perusteluvelvollisuuden korostaminen on myös omiaan helpottamaan
EIT:n työtä tulevaisuudessa, kun kansallisessa tuomioissa on aiempaa todennäköisemmin otettu tarkasti kantaa esiin tulleisiin tilanteisiin ja niiden vaikutuksiin todistajien kertomusten arvioinnin kannalta.
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9. Yhteenveto
EIT:n oikeuskäytännössä on runsaasti erityyppisiä tilanteita koskevia ratkaisuja EIS
6 artiklan 3 d kohdan soveltamisesta. Arviointikriteerien muuttuminen Al-Khawaja
-ratkaisussa on johtanut siihen, että uudemmissa ratkaisuissa EIS 6 artikla ei ole katsottu rikotun monessa tapauksessa, jotka todennäköisesti olisivat johtaneet rikkomukseen aiemmin. Toisaalta vanhassa ja uudessa oikeuskäytännössä on myös paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi kirjallisten kertomusten käytön perusteltavuuden ja vastaajan
oikeuksia tasapainottavien tekijöiden osalta. Etenkin EIT:n uusi oikeuskäytäntö asettaa kuitenkin kansallisille tuomioistuimille paljon vastuuta prosessinjohdon ja tuomioiden perustelemisen osalta kiperissä tilanteissa, joissa vastakuulusteluoikeuden
toteutumiseen liittyy ongelmia.
EIT:n linjaukset ovat välittyneet melko selvästi ja ongelmattomasti suomalaiseen
oikeuskäytäntöön ja lainsäädäntöön. Aiempaa seikkaperäisemmin EIT:n oikeuskäytäntö on korostunut UOK:ta säädettäessä, mikä on nähtävissä erityisesti ROL
11 luvun 4 §:n 3 momentin perusteluvelvollisuutta koskevasta säännöksestä. Toisaalta EIT:n ratkaisuja voidaan tulkita erilaisin tavoin, mikä näkyy etenkin UOK:n säädöshistoriasta Aigner-tapauksen osalta. Toisena tällaisena esimerkkinä voidaan pitää
kysymystä tuomarin tietoisuudesta anonyymin todistajan henkilöllisyydestä.
EIT:n oikeuskäytäntö ei toisaalta ole välttämättä täysin ongelmattomasti sovellettavissa kansalliseen järjestelmäämme, jossa kuultava voi olla todistaja, asianomistaja,
lähiomaisen asemassa oleva todistaja, lähiomaisen asemassa oleva asianomistaja tai
vielä UOK:n mukainen vailla vaatimuksia oleva asianomistaja. Ongelmia lisäävät tältä osin erityisesti tilanteet, joissa kuultava lausuu jotain prosessin aiemmassa vaiheessa ja ilmoittaa myöhemmin, ettei halua lausua asiassa mitään.
Kaiken kaikkiaan sekä EIT:n oikeuskäytäntö että UOK:n lukuisat uudet säännökset
asettavat tuomarit entistä suurempien haasteiden eteen tulevaisuudessa. Näitä haasteita asettavat muun muassa anonyymin todistajan kuulemisjärjestelyt ja kysymykset läheissuhteessa vastaajaan olevan asianomistajan vaitiolo-oikeudesta sekä siitä,
suostutaanko seksuaalirikoksen täysi-ikäisen asianomistajan pyyntöön jäädä pois
oikeudenkäynnistä. Myös vastakuulusteluoikeuden kannalta ongelmallisissa asioissa
annettujen tuomioiden perusteluvelvollisuutta on entisestään korostettu UOK:n säännöksissä. Näin ollen voidaan perustellusti sanoa, että EIS:n 6 artiklan 3 d kohdan
soveltamiskäytännön tuntemisen tulee kuulua jokaisen tuomarin työkaluihin.
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Essi Konttinen-Di Nardo

Erityinen etsintä
– erityistarkastelussa asianajotoimistot
1. Johdanto
Pakkokeinolakiin on viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana tehty huomattavia
osittaisuudistuksia muuttuvien yhteiskuntaolojen ja ihmisoikeusnäkökulman korostumisen paineessa. Viimein vuoden 2014 alussa saatiin voimaan lakia koskeva kokonaisuudistus, jolla yhtenäistettiin lain sisältöä, täsmennettiin tulkintaa aiheuttaneita säännöksiä ja luotiin uusia menettelyjä. Kokonaisuudistuksella pyrittiin vastaamaan siihen
kritiikkiin, jota paitsi kansalliset laillisuusvalvojat että Euroopan ihmisoikeustuomio
istuin olivat esittäneet. Kokonaisuudistuksen yhteydessä muutettiin ja muokattiin
paljon myös kotietsintää koskevia säännöksiä, millä pyrittiin erityisesti poistamaan
esiintyneitä ongelmia luonteeltaan arkaluonteisissa kohteissa toimitettujen etsintöjen
osalta, missä etsinnän ja sitä kautta takavarikon kohteeksi oli vaarana joutua erilaisten
vaitiolo-oikeuksien ja -kieltojen alaista tietoa.
Pakkokeinojen käytössä korostuu voimakkaasti perus- ja ihmisoikeusnäkökulma ja
useilla pakkokeinoilla puututaan tuntuvasti perusoikeuksien ydinalueelle menevästi
niiden kohteeksi joutuvien ihmisten oikeuksiin. Pakkokeinojen luonteen vuoksi lainsäädännön arvioinnin tärkeän osa-alueen muodostaa oikeusturvaan liittyvien säännösten
toimivuuden ja kattavuuden arviointi. Tämä koskee muun muassa pakkokeinojen käytöstä päättämistä, mahdollisuutta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi ja viranomaisten toiminnan valvontaa.1
Yksityis- ja perhe-elämä ja kotirauha ovat perustuslaissa ja kansainvälisissä ih
misoikeussopimuksissa turvattuja perusoikeuksia2. Merkittävimmät Suomea sitovat

1

Oikeusministeriön komiteamietintö 2009:2 s. 100.
Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin
salaisuus on loukkaamaton.
	  Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä
kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten
tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Ks.
HE 309/1993 vp s. 52–53. Perusoikeusuudistuksessa perustuslain 10 §:n 1 momenttiin lisättiin yksi
tyiselämän suojaa koskeva yleislauseke, jolla haluttiin ulottaa perustuslaissa turvattu yksityiselämän
suoja koskemaan kaikkia yksityiselämän ulottuvuuksia. Hallituksen esityksen mukaan yksityiselämän
suojan lähtökohta on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän käsite
omaksuttiin lakiin lähinnä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan vaikutuksesta.
2
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kansainväliset sopimukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7–8/1976) (KP-sopimus)3 4 ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien
ja perhevapauksien suojaamiseksi; SopS 18–19/1990)5 6.
Perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten perusteella yksityis- ja
perhe-elämän sekä kotirauhan loukkaamattomuutta on pidettävä korkealle arvostettavina oikeushyvinä ja näitä oikeuksia on mahdollista rajoittaa ainoastaan tietyillä perusteilla ja edellytyksillä.7 Erityisesti viranomaisten suorittama kotietsintä tarkoittaa
puuttumista näihin oikeuksiin.
Kotietsinnän osalta sen suojan hyväksyttävistä rajoitusperusteista tulee kysymykseen ennen kaikkea rikoksen selvittäminen. Rikosten selvittämistä on tulkittu siten,
että kotirauhan piiriin puuttuva toimenpide tapahtuu rikosten selvittämiseksi, jos kyseessä on konkreettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan.8 Toisaalta
on pidettävä selvänä, että kotirauhansuojaa ei voida rajoittaa hyvin vähäisten rikosten
selvittämiseksi.9 Kotirauhan suojaan kohdistuvan rajoituksen on myös oltava välttämätön, mikä liittyy suoraan rajoituksen oikeasuhtaisuuteen.10
Kun kysymyksessä on erityinen etsintä, joka kohdistuu tilaan, jossa etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan salassa pidettävää tai todistamiskiellonalaista tietoa,
tulevat asiassa arvioitavaksi myös ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaiset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Suomikin on saanut EIT:ltä kriittistä palautetta tältä osa-alueelta, minkä johdosta on myös ryhdytty lainsäädäntöuudistuksiin.
Tarkoitukseni on artikkelissani käydä läpi pakkokeinolain uudistusta erityisesti
etsintöjen osalta keskittyen erityiseen etsintään liittyviin uudistuksiin ja mahdollisiin
ongelmakohtiin. Tarkastelen uudistuksia suhteessa aikaisempaan lainsäädäntöön ja
kansalliseen ja kansainväliseen oikeuskäytäntöön. Käyn myös läpi tutkimusluvalla
Helsingin käräjäoikeudesta ja Helsingin hovioikeudesta käyttööni saamia etsintöjä

3

4

5

6
7
8
9
10

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 17 artiklan mukaan: 1. Kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti tai laittomasti puuttua eikä suorittaa hänen kunniaansa ja mainettaan loukkaavia hyökkäyksiä. 2. Jokaisella on oikeus lain
suojaan tällaista puuttumista tai tällaisia hyökkäyksiä vastaan.
Käytännön toiminnassa on Euroopan ihmisoikeussopimus kuitenkin noussut KP-sopimusta merkittävämpään rooliin johtuen sen kattavammasta valvontajärjestelmästä ja Euroopan ihmisoikeustuomio
istuimen oikeuskäytännön merkityksestä säännösten tulkinnassa.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan: jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perheelämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa
välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden
oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
Ihmisoikeussopimuksessa turvatun kodin suojan alan ihmisoikeustuomioistuin on määritellyt laajasti.
Ks. tästä Niemietz v. Saksa, 16.12.1992.
Ks. rajoitusperusteiden luokittelusta tarkemmin mm. Pellonpää s. 222. Ks. myös Metsäranta.
Ks. PeVL 40/2002 vp s.2, PeVL 18/2010 vp s. 7, Metsäranta s. 79.
Ks. PeVL 40/2002 vp s.2, PeVL 37/2010 vp s. 5.
Ks. mm. Metsäranta s. 83.
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koskevia ratkaisuja ja pyrin niiden kautta hahmottamaan vallitsevaa oikeustilaa huomioiden toki ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden tulkintalinjaukset.
Tarkastelen lisäksi uutena konstruktiona pakkokeinolakiin otetun etsintävaltuutetun käsitettä ja tehtäviä sekä valtuutetun määräämisestä syntynyttä oikeuskäytäntöä.
Lopuksi tarkastelen hieman tarkemmin erityistä etsintää tilanteissa, jossa se toimi
tetaan asianajotoimistoissa ja joissa etsinnän kohteeksi saattaa joutua avustajan todis
tamiskiellon alaista aineistoa. Näihin etsintöjen liittyy huomattavia haasteita ja EIT
onkin antanut useita asiaa koskevia ratkaisuja. Ongelmana asianajotoimistoihin kohdistuneiden etsintöjen osalta on lähtökohtaisesti se, että avustajan ja hänen päämiehensä välinen luottamussuhde on yksi tae oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille ja
edellyttää erityistä suojaa. Milloin etsintä kuitenkin toimitetaan, joutuu tämä luotta
mussuhde koville. Etsintä asianajotoimistossa onkin hyvin arkaluonteinen toimenpide, joka edellyttää erityistä huolellisuutta. Pakkokeinolain uudistuksilla on pyritty vastaamaan myös tähän tarpeeseen ja tarkastelen muun muassa oikeuskäytännön
valossa sitä, miten tässä on onnistuttu.

2. Pakkokeinolain säätäminen ja kokonaisuudistus
Rikosten esitutkintaa ja siinä käytettävien pakkokeinojen sääntelyä koskeva pakkokeinolaki (450/1987)11 tuli voimaan 1.1.1989.12 Lakia muutettiin tämän jälkeen useita kertoja, mikä johti vuosien kuluessa vaikeaselkoiseen säännöskokonaisuuteen.
Pakkokeinolakia uudistettiin laajemmin vuoden 2004 alusta voimaan tulleella laajalla
osittaisuudistuksella (646/2003), jolla pyrittiin vastaamaan esitutkintaviranomaisten
toimintaympäristön muuttumiseen. Uhkakuvana nähtiin jo tässä vaiheessa rikollisuu
den ammattimaistumis- ja järjestäytymiskehitys ja tähän liittyvä rikosten suunnitelmallisuuden lisääntyminen. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä
(HE 52/2002 vp)13 esityksen päätavoitteeksi asetettiinkin törkeiden, ammattimaiseen
ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien rikosten selvittämisen tehostaminen ja
rikoshyödyn jäljittämisen tehostaminen. Samalla kuitenkin kiinnitettiin enenevässä
määrin huomiota myös rikoksesta epäillyn oikeusturvatakeisiin. Tässä yhteydessä
kotietsintää koskevia säännöksiä selvennettiin ja ne ryhmiteltiin uudestaan.
Jo vuoden 2004 laajan osittaisuudistuksen yhteydessä eduskunnan lakivaliokunta
(LaVM 31/2002 vp)14 ja hallintovaliokunta (HaVL 38/2002 vp) pitivät pakkokeinolain kokonaisuudistusta tarpeellisena säännöskokonaisuuden vaikeaselkoisuuden takia. Tässä vaiheessa kokonaisuudistus kuitenkin jäi tekemättä ja sitä saatiin odottaa
vielä kymmenen vuotta.
11
12
13
14

Ks. myös HE 14/1985 vp, PeVL 4/1986 vp ja LaVM 9/1986 vp.
Samalla voimaan tuli täydentäviä menettelysäännöksiä sisältänyt asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (575/1988).
Ks. myös PeVL 36/2002 vp.
Lakivaliokunta korosti myös, että kansalaisten perusoikeuksia rajoittavia toimivaltuuksia laajennettaessa tuli huolehtia myös oikeusturvakeinojen toimivuudesta.
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Jo tässä vaiheessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ja kansalliset laillisuusvalvojat olivat kiinnittäneet muun muassa huomiota ongelmiin niiden kotietsintöjen osalta, joissa etsintä suoritettiin tilassa, esimerkiksi asianajotoimistossa15, jossa
säilytettiin yleisten todistamiskieltojen piiriin kuuluvia salassa pidettäviä tietoja. EIT
kritisoi ratkaisussaan Sallinen ym. v. Suomi asianajajia koskevien todistamisrajoitusten ja asianajajien vaitiolovelvollisuuden suhdetta pakkokeinolain säännöksiin
pitäen niitä epäselvinä. EIT kiinnitti huomiota myös riippumattoman tai lainkäytölli
sen valvonnan puuttumiseen ja katsoi, että ko. tapauksessa etsintä ja takavarikko
oli toimeenpantu ilman asianmukaisia oikeudellisia takeita. Lisäksi muun muassa
valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri piti pakkokeinolain, oikeudenkäymiskaaren ja
asianajajalain säädösten keskinäistä suhdetta epäselvänä liittyen asiamiehen salassapitovelvollisuuden laajuuteen ja kehotti lainsäätäjiä harkitsemaan lainsäädännön tarkistamisen aiheellisuutta.16
Pakkokeinolain vaikeaselkoisuus ja yhteiskunnalliset muutokset lisättynä perus- ja
ihmisoikeuksien painoarvon kasvamisella ja niitä koskevan oikeuskäytännön kehityksellä johtivat lopulta tilanteeseen, jossa pakkokeinolain kokonaisuudistus tuli välttämättömäksi ja sen valmistelu aloitettiin.
Sisäasianministeriön poliisiosasto asetti 11.1.2006 oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Klaus Helmisen selvittämään esitutkintaviranomaisten toimivaltuussäännöksiä. Selvitys ”Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussäännösten uudistamistarpeet”
julkaistiin sisäasianministeriön julkaisusarjan julkaisuna 32/2006. Selvityksessä eh
dotettiin esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistusta ja säännöskokonaisuuden rakenteen kehittämistä. Lisäksi selvitys sisälsi yksityiskohtaisia lainsäädäntömuutosehdotuksia.
Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö asettivat 12.3.2007 toimikunnan, jonka
tehtäväksi annettiin esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistuksen valmistelu. Toimikunta katsoi, että pakkokeinolain soveltamisessa, selkeydessä
ja kattavuudessa oli havaittu puutteita ja säännöksissä muuttamisen tarvetta. Näiden
kysymysten todettiin koskevan erityisesti muun muassa etsintää. Toimikunta totesi
edelleen, että pakkokeinolain yksityiskohtaiset perustelut olivat paikoitellen turhan
suppeita viitatessaan ainoastaan aikaisempaan lainsäädäntöön. Näin ollen vaikka itse
pykäliä ei uuden lain yhteydessä tarvitsisikaan muuttaa, saattaisi soveltamiskäytäntö antaa aihetta perustelujen täydentämiseen.17 Toimikunta antoi mietintönsä18, jonka
perusteella annettiin hallituksen esitys Eduskunnalle esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi (HE 222/2010 vp), mikä lopulta lakiehdotukseen tehtyine
muutoksineen johti uuden pakkokeinolain säätämiseen (806/2011).

15
16
17
18

EIT oli jo ratkaisussaan 16.12.1992 Niemietz v. Saksa katsonut asianajajan toimistotilojen voivan kuulua kodin suojan piiriin.
OKA 22.8.2003, Dnro:t 22/21/00 ja 127/1/00
Oikeusministeriön komiteamietintö 2009:2 s. 100.		
Oikeusministeriön komiteamietintö 2009:2.
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3. Erityinen kotietsintä
3.1 Mitä erityisellä kotietsinnällä tarkoitetaan?
Etsintää pakkokeinona käytetään rikoksen selvittämiseen mukaan lukien rikoksen
tekijän saattamiseen rangaistusvastuuseen teostaan. Etsinnällä pyritään siten löytämään etsinnän kohteena olevasta tilasta takavarikoitavaksi jotain sellaista, joka mahdollistaa edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisen.
Kotietsintämenettelyyn liittyy eräänä erityiskysymyksenä etsinnän toimittaminen
tilassa, jossa sen kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, jonka suhteen henkilöllä
on salassapitovelvollisuus tai -oikeus. Käytännössä kotietsintä on erityistä etsintää
lähinnä silloin, kun tehdään etsintä asianajajan tai muun oikeudellisen avustajan toimistossa tai kodissa. Säännös soveltuu kuitenkin myös etsintöihin, joissa kohde on
esimerkiksi virkamiehen työhuone, lääkärin vastaanottotila, toimittajan asunto tai toimituksen ja kustantamon toimitilat ja näiden palveluksessa olevien henkilöiden asunnot. Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä esillä ovat olleet muun muassa yksittäisten
poliisien työtilat.19 Yhteistä näille tiloille on siis se, että niissä säilytetään yleensä kolmansia henkilöitä koskevia tietoja, joista niitä hallussa pitävällä henkilöllä on salassapitovelvollisuus, ja joista henkilö ei saa oikeudenkäynnissä todistaa. Näitä tietoja
sisältäviä asiakirjoja koskee myös takavarikointikielto. Ratkaisevaa erityisen etsinnän
osalta on siis se, onko etsinnän kohteeksi syytä olettaa joutuvan edellä mainittua tietoa, sillä suojan kohde on nimenomaisesti salassapitovelvollisuus eikä kysymyksessä
oleva paikka sinänsä.20
Edellä mainitun kaltaisiin tiloihin kohdistuneissa etsinnöissä halutun aineiston löytäminen edellyttää pääsääntöisesti sellaista etsimistä, jonka puitteissa poliisin tietoon
tulee myös tällaista todistamiskiellon piiriin kuuluvaa tietoa. Tästä syystä tällaisia
tilanteita koskevalta sääntelyltä edellytetään erityistä tarkkarajaisuutta ja itse etsin
nältä erityistä huolellisuutta. Mikäli etsinnän kohteeksi ei ole syytä olettaa joutuvan suojattua tietoa, etsintä suoritetaan niin sanotusti tavanomaisena kotietsintänä.
Etsinnän luonne ratkeaa lähinnä paikan luonnetta koskevien esitietojen perusteella,
vaikkakin ammatinharjoittamistiloissa erityistä etsintää voidaan pitää lähtökohtaisena
toimintatapana.21
Ennen 1.1.2014 voimaan tullutta pakkokeinolain kokonaisuudistusta laissa ei ollut
eritelty yleistä ja erityistä kotietsintää. Tämä erittely on otettu käyttöön vasta uudistuksen yhteydessä. Vaikka erityinen etsintä terminä onkin siis tuotu lainsäädäntöön
vasta uuden pakkokeinolain myötä, on tällainen todistamiskiellon alaan kuuluvia tietoja sisältäviin kohteisiin tehty etsintä toki ollut jo aikaisemmin sääntelyn piirissä.

19
20
21

Kysymys on ollut Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosepäilystä.
HE 222/2010 vp s. 291. Ks. myös esim. Tolvanen – Kukkonen s. 302–303. Ks. tästä myös AOA
29.5.2015 Dnro 2657/4/14.
HE 222/2010 vp s. 291. Ks. Tolvanen – Kukkonen s. 303.
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Sääntely on kuitenkin ollut jossain määrin vaikeaselkoista eivätkä oikeusturvatakeet
ole olleet riittävällä tasolla.

3.2 Aikaisemmat pakkokeinolain etsintää koskevat säännökset
Vuonna 1989 voimaan tullut pakkokeinolaki (450/1987) useine siihen tehtyine muutoksineen kumottiin 22.7.2011 annetulla uudella pakkokeinolailla (806/2011). Tässä
yhteydessä myös aikaisemman lain 5 lukuun sijoitettuja etsintää koskevia säännöksiä
muutettiin.
Aikaisemmin voimassa olleen etsintää koskeneen 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan,
jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään
kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen
liittyvät seikat, saadaan rakennuksessa, huoneessa taikka suljetussa säilytyspaikassa
tai suljetussa kulkuneuvossa, joka on sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta,
toimittaa kotietsintä takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi taikka muutoin sellaisen
seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.
Saman pykälän 2 momentin mukaan paikassa, joka ei ole sen hallinnassa, jota on
syytä epäillä rikoksesta, saadaan kotietsintä toimittaa vain, kun rikos on tehty siellä
tai epäilty on siellä otettu kiinni taikka muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai
vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus taikka muutoin saadaan selvitystä
rikoksesta.
Takavarikon osalta lain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa säädettiin, että asiakirjaa ei
saa takavarikoida todisteena käytettäväksi, jos sen voidaan olettaa sisältävän sellaista, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:ssä tarkoitettu henkilö ei saa todistaa
oikeudenkäynnissä.
Voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:ssä mainittiin todistamiskiellon kohteena olevan muun muassa virkamies tahi julkista tehtävää tai asiaa toimit
tamaan valittu tai määrätty siitä, mitä hänen tässä toimessaan on salassa pidettävä,
lääkäri, apteekkari tai kätilö tahi heidän apulaisensa siitä, mitä he asemansa perusteel
la ovat saaneet tietää ja mitä asian laadun vuoksi on salassa pidettävä, ellei se, jonka
hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, todistamiseen suostu sekä asiamies tai oikeudenkäyntiavustaja siitä, mitä päämies on hänelle asian ajamista varten uskonut, ellei
päämies todistamiseen suostu.22
Menettelysäännökset ovat myös uuden pakkokeinolain yhteydessä muuttuneen.
Erityisestä etsinnästä sai aikaisemmin päättää myös pääsääntöisesti pidättämiseen oikeutettu virkamies, kun päätöksenteko on nyt siirretty tuomioistuimelle. Kotietsinnän
22

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelua koskevia säännöksiä on muutettu lailla 12.6.2015/732,
joka tulee voimaan 1.1.2016.
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asianmukaisuutta ei ollut myöskään mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi
eikä vanha pakkokeinolaki tuntenut etsintävaltuutetun käsitettä, mikä lanseerattiin uuden lain säätämisen yhteydessä. Menettelysäännöksiin tehtiin myös muita pienempiä
uudistuksia ja tarkennuksia, joita ei tässä artikkelissa yksittäisiä mainintoja lukuun
ottamatta käsitellä.

3.3 Erityinen etsintä voimassaolevan pakkokeinolain mukaan
3.3.1 Määritelmäsäännös
Pakkokeinolain kokonaisuudistuksen yhteydessä lain systematiikkaa muutettiin ja samalla etsintää koskevat säännökset siirrettiin 5 luvusta 8 lukuun. Myös takavarikkoa
koskevat säännökset siirrettiin 7 lukuun. Etsintää koskeviin säännökseen tehtiin myös
useita sisällöllisiä muutoksia ja uudistuksia. Uuden pakkokeinolain säätämisen jälkeen on lakia muutettu jo useita kertoja23 ja muutoksia on kohdistunut myös etsintää
koskeviin pykäliin.
Aikaisemman lain säännökset tunsivat siis vain yhdenlaisen kotietsinnän, joka
kohdistui rakennukseen, huoneeseen taikka suljettuun säilytyspaikkaan tai suljettuun
kulkuneuvoon. Uuden pakkokeinolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen
mukaan paikkaan kohdistuvien etsintöjen uudella jaottelulla pyrittiin siihen, että koti
etsinnän kohteeksi tulee koti sanan varsinaisessa merkityksessä ja eräät siihen välit
tömästi liittyvät tilat ja muuta paikat, ja että etsinnän erityistyypiksi tulee salassa
pitovelvollisen tai salassapitoon oikeutetun luona tehtävä etsintä siihen liittyvien
erityispiirteiden vuoksi.24
Suurin osa 8 luvun kotietsintäsäännöksistä koskee sekä yleistä että erityistä koti
etsintää. Erityisen kotietsinnän erityispiirteet edellyttävät kuitenkin sitä koskevia erityissäännöksiä, jotka liittyvät päätöksentekomenettelyyn, etsintävaltuutetun osallistumiseen etsintään ja riidanalaisen aineiston tuomioistuinkäsittelyyn.
Pakkokeinolain 8 luvun 1 §:n mukaisen määritelmäsäännöksen mukaan:
Erityisellä kotietsinnällä tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10–14,
16, 20 tai 21 §:n mukaan on velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta ja johon ei
tämän lain 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa tai asiakirjan jäljentämistä.

Määritelmäsäännössä käytetään ensinnäkin ilmaisua ”etsinnän kohteeksi on syytä
olettaa joutuvan tietoa”, millä selkeästi viitataan siihen, että etsinnän arvioiminen
erityiseksi kotietsinnäksi edellyttää tietyn kynnyksen ylittymistä, mikä käytännössä
riippuu kysymyksessä olevan tilan pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Mikäli etsintä
23
24

Edilex-tietopalvelun mukaan 12 kertaa.
HE 222/2010 vp s. 290.
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suoritetaan johonkin ammatinharjoittamispaikkaan ja etsinnän kohteena ovat paikassa
olevat asiakirjat, katsotaan etsintä lähtökohtaisesti erityiseksi etsinnäksi. Muiden tilojen osalta taas edellytetään jonkinlaista etukäteistietoa siitä, että tilasta saattaa löytyä
edellä mainitun kaltaista tietoa. Lisäksi arviointiin oletettavasti vaikuttaa se, minkälaisen henkilön salassapitovelvollisuudesta tai –oikeudesta on kysymys. Esimerkiksi
asianajajalla on lähes varmuudella työhuoneessaan salassa pidettävää tietoa. Toisaalta
myös asianajotoimistossa olisi käytännössä mahdollista toimittaa myös yleinen koti
etsintä silloin, kun etsintä suoritetaan jonkun henkilön löytämiseksi taikka jonkun
tietyn esineen etsimiseksi ja etsintä on rajattu siten, ettei salassa pidettäviä tietoja tule
ulkopuolisten tietoon.25 Sinänsä etsinnän toimittaminen asianajotoimistossa yleisenä
etsintänä vaikuttaa haastavalta ja käytännössä tällaiset tilanteet ovat varmasti marginaalisia.
Apulaisoikeusasiamies Pajuoja on 29.5.2015 antamassaan ratkaisussa Dnro
2657/4/14 arvioinut kantelun perusteella sitä, oliko paikanetsintänä aloitettu etsintä
tullut suorittaa erityisenä etsintänä etsintävaltuutetun valvonnassa.
AOA Dnro 2657/4/14 Poliisit olivat kohdistaneet paikanetsinnän A:n yrityksen toimistotilaan, josta oli takavarikoitu tietokone, johon oli kohdistettu laite-etsintä. A:n
asianajaja oli ilmoittanut etsinnän toimitusmiehelle käsityksensä olevan, että etsintä
tuli suorittaa erityisenä etsintänä, johon tuli määrätä etsintävaltuutettu, koska A:n tieto
koneella oli runsaasti asianajajan ja A:n välistä kirjeenvaihtoa. Etsinnän luonnetta ei
ollut asianajajan ilmoituksesta huolimatta muutettu.
AOA totesi ratkaisussaan viitaten hallituksen esitykseen (HE 222/2010 vp), että paikkaan kohdistuvan etsinnän määrittäminen erityiseksi kotietsinnäksi ei riipu kategorisesti
siitä, mihin tarkoitukseen kyseessä olevaa paikkaa yleensä tai pääasiallisesti käytetään.
Suojeluobjektina eivät olleet tietyt, vain esimerkkeinä hallituksen esityksessä mainitut tilat, vaan salassapitovelvollisuus tai -oikeus. Asian arvioinnissa ratkaisevaa oli se,
milloin ja millä perusteilla oli ”syytä olettaa” etsinnän kohteeksi joutuvan salassapidon
alaista tietoa.
AOA totesi edelleen, että asianajajaa velvoittavat säännöt ja ohjeet antoivat aiheen pitää asianajajan ilmoitusta lähtökohtaisesti uskottavana. Näin ollen etsinnän suorittajille
on tullut ”nimenomaista tietoa siitä, että paikasta saattaa löytyä kysymyksessä olevaa
tietoa” ja asianajajan ilmoituksen jälkeen on ollut syytä olettaa etsinnän kohteeksi joutuvan asianajosalaisuuden alaista tietoa. Etsinnässä oli siten AOA:n mukaan toimittu
virheellisesti.
Oikea menettely etsinnässä olisi AOA:n mukaan ollut se, että etsintä olisi pitänyt keskeyttää ja tutkinnanjohtajan olisi pitänyt tehdä päätös erityisestä kotietsinnästä ja etsintään olisi pitänyt määrätä etsintävaltuutettu.

Määritelmäsäännöksessä viitataan lisäksi tietoon, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10–14, 16, 20 tai 21 §:n mukaan vallitsee todistamiskielto taikka -oikeus. Tällainen
25

HE 222/2010 vp s. 291.
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kielto on ensinnäkin valtion turvallisuuteen ja ulkosuhteisiin liittyvistä salaisista tiedoista (10 §). Toiseksi todistamiskielto koskee tuomioistuimen päätösneuvotteluja
sekä sovittelijan tehtävässään saamia tietoja (11 §). Lisäksi kielto koskee pappien
ripin ja vastaavan sielunhoidon yhteydessä saamia tietoja (16 §) ja terveydenhuollon
ammattilaisten tietoonsa saamia henkilön terveyteen liittyviä arkaluonteisia tietoja
ja perheen salaisuuksia (14 §). Toimittajat, toimitus ja kustantaja saavat kieltäytyä
todistamasta heille joukkotiedotusvälineessä julkaistavaksi tarkoitetun tiedon toimittajan henkilöllisyydestä (20 §). Uutena oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 21 §:ään on
otettu säännös oikeudesta ja velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta siltä osin, kuin
todistaminen saattaisi paljastaa oikeudenkäynnissä anonyymisti todistaneen henkilöllisyyden. Edellä mainittujen tahojen todistamiskiellon ja -oikeuden laajuudesta säädetään tarkemmin mainituissa pykälissä, joiden yksityiskohtaista selostamista on tässä
yhteydessä pidetty tarpeettomana.
Käytännössä merkittävimmät ja tämän artikkelin kannalta mielenkiintoisimmat todistamiskiellot, ja tätä kautta erityiseen kotietsintään vaikuttavat takavarikoimiskiellot, liittyvät oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 ja 13 §:iin, joissa säädetään viranomaisten ja oikeudenkäyntiavustajien/-asiamiehien todistamiskielloista.
OK 17:12 §:n mukaan virkamies tai julkisyhteisön työntekijä taikka julkista valtaa
käyttävä tai julkista luottamustehtävää hoitava taikka muu, joka on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla vaitiolovelvollinen, ei saa todistaa siitä, mitä
sisältyy mainitun lain 11 §:n 2 momentin tai oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n 2 momentin nojalla asianosaiselta salassa pidettävään asiakirjaan tai oikeudenkäyntiasiakirjaan, eikä myöskään siitä, mikä olisi asiakirjaan merkittynä pidettävä jommankumman lainkohdan nojalla asianosaiselta salassa,
ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, suostu todistamiseen tai ellei
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n 3 momentista tai sosiaali
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 1 momentista taikka
muusta vastaavasta lainkohdasta muuta johdu.
Todistaa ei saa tiedosta, jota asianosainen ei olisi oikeutettu saamaan esitutkintalain
4 luvun 15 §:n tai pakkokeinolain 10 luvun 60 tai 62 §:n taikka poliisilain 5 luvun
58 tai 60 §:n nojalla, ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, suostu
todistamiseen.
Syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä sekä
poliisin tai muun rikostorjunnasta huolehtivan viranomaisen henkilöstöön kuuluvalla
on velvollisuus kieltäytyä todistamasta poliisilain 7 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiedosta. Syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla syyttäjällä sekä poliisin tai muun rikostorjunnasta huolehtivan viranomaisen henkilöstöön
kuuluvalla on oikeus kieltäytyä todistamasta poliisilain 7 luvun 3 §:n 1 momentissa
tarkoitetusta tiedosta. Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehellä on oikeus kieltäytyä todistamasta vankeuslain 19 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiedosta.26

26

Pykälä on kopioitu artikkelin kannalta merkityksellisin osin.
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OK 17:13 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja taikka tulkki ei saa luvattomasti todistaa siitä, mitä hän on saanut tietää: 1) hoitaessaan oikeudenkäyntiin liittyvää
tehtävää; 2) antaessaan oikeudellista neuvontaa päämiehen oikeudellisesta asemasta
esitutkinnassa tai muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa; 3) antaessaan oikeudellista neuvontaa oikeudenkäynnin käynnistämiseksi tai sen välttämiseksi.
Asianajaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu oikeudenkäyntiavustaja taikka julkinen oikeusavustaja ei saa luvattomasti todistaa yksityisen tai perheen salaisuudesta tai liike- tai ammattisalaisuudesta, josta hän on muussa
kuin 1 momentissa tarkoitetussa tehtävässään saanut tiedon.

Määritelmäsäännön mukaan etsinnässä on kysymys erityisestä etsinnästä silloin, kun
se edellä mainitun lisäksi kohdistuu tilaan, jossa etsinnän kohteeksi voi joutua pakko
keinolain 7 luvun 3 §:ssä säädetyn takavarikoimis- ja jäljentämiskiellon alaista tietoa.27 Viittaamalla takavarikoimiskieltoihin säännös täsmentää erityisen etsinnän alaa.
Takavarikkokieltosäännöstä on jo uuden pakkokeinolain säätämisen jälkeen uudistettu
1.1.2016 voimaan tulleella lailla (737/2015). Tässä yhteydessä säännöstä pyrittiin yhtenäistämään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistamiskieltoja ja vaitiolo-oikeuksia
koskevien säännösten kanssa.
Pakkokeinolain 7 luvun 3 § kieltää takavarikon tai asiakirjan jäljentämisen ensinnäkin silloin, jos kohde sisältää tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10–14,
16, 20 tai 21 §:n nojalla on velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta. Tältä osin
takavarikkokielto ja todistamiskielto ovat yhdenmukaisia, mutta pykälän 2 momentti
täsmentää säännöstä vielä siten, että jos salassapitovelvollisuus tai -oikeus perustuu
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 2 tai 3 momenttiin (neuvottelusalaisuudet) tai
13 (oikeudelliset avustajat), 14 (terveydenhuollon ammattihenkilöt), 16 (papit ja niihin rinnastettavat) tai 20 §:ään (ohjelmatoiminnan harjoittajat ja niihin rinnastettavat),
edellytyksenä kiellolle 1 momentissa säädetyn lisäksi on, että kohde on mainitussa
lainkohdassa tarkoitetun henkilön tai häneen mainitun luvun 22 §:n 2 momentissa
(palveluksessa olevat ja apulaiset) tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön hallussa28
taikka sen hallussa, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus tai -oikeus on säädetty.29
Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että takavarikkokielto on voimassa esimerkiksi
oikeudenkäyntiasiamiehen hallussaan pitämien salassapidon piiriin kuuluvien asiakirjojen osalta niin kauan, kun asiakirjat ovat tämän asiamiehen tai sen asiakkaan hallussa, joita tiedot koskevat. Milloin asiakirja on luovutettu kolmannelle, ei takavari

27
28
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Pykälää on muutettu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelua koskevan uudistuksen (737/2015) yhteydessä vastaamaan tätä uutta sääntelyä. Uusitukset tulevat voimaan 1.1.2016.
Hallussa pitämisen edellytys tarkoittaa sitä, että asianomaisella on tosiasiallinen määräysvalta kohteeseen. Takavarikkokohde on myös hallussa esimerkiksi silloin, kun asianajajan laatima tiedosto on ns.
pilvipalvelussa eli toisin sanoen operaattorin ylläpitämällä internetin kautta käytettävällä palvelemilla
ja kun asianajaja voi tunnuksillaan käyttää asianomaista tiedostoa. Takavarikkoa ei mahdollista se, että
asianajajan ohella myös palveluntarjoaja voi muuttaa tiedostoa tai poistaa sen, kunhan tiedosto ei ole
yleisesti saatavissa (HE 46/2014 vp.). Ks. myös KKO 2001:91.
Ks. myös HE 46/2014.
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koimiskielto ole enää voimassa eikä etsinnän osalta kysymykseen enää välttämättä
tule erityinen etsintä.
Takavarikoimiskiellosta on pykälän 3 momentissa säädetty myös poikkeuksia, jotka liittyvät lähinnä takavarikoimiseen annettuun suostumukseen30 31 ja vaitiolovelvol
lisuuden tai –oikeuden murtamiseen ylitörkeiden rikosten osalta32. Lisäksi takavari
koimiskieltoa ei ole silloin, jos on syytä olettaa, että asiakirja tai muu kohde on
joltakulta rikoksella viety tai että se tuomitaan menetetyksi. Asiakirja tai muu kohde
saadaan myös pitää takavarikoituna tai jäljennettynä, jos sen irrottaminen tai erottaminen muusta takavarikon kohteesta ei ole mahdollista. Tätä säännöstä ei tietystikään
saa käyttää takavarikoimiskiellon kiertämiseen eikä tämän momentin nojalla takavari
koitua kohdetta siten saa hyödyntää esitutkinnassa.
Tarkasteltaessa erityistä etsintää koskevaa määritelmäsääntöä on syytä todeta, että
säännös ei ole sääntelytekniikasta johtuen aivan helposti ja täsmällisesti avautuva,
vaan edellyttää useiden säännösten rinnakkaista tarkastelua. Tätä on toki pidettävä
jonkinasteisena puutteena, mutta toisaalta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksen, ja sitä myötä myös pakkokeinolain 7 luvun 3 §:n takavarikkokieltoja koskevaan
pykälään tehtyjen muutosten johdosta on erityistä etsintää koskeva määritelmäsäännös yksinkertaistunut, kun todistamiskieltoja ja vaitiolo-oikeuksia koskevat säännöt
ovat huomattavasti lähentyneet takavarikkokieltoja koskevan säännöksen kanssa.
Erityisen etsinnän määritelmäsääntöä tulkittaessa voidaan hyvin pitkälle yksinkertaistaen sanoa (huomioon ottamatta säädettyjä poikkeuksia), että kysymyksessä on
erityinen etsintä silloin, kun se kohdistuu tilaan, jossa on salassa pidettävää tietoa ja
tämä salassa pidettävä tieto on salassapitovelvollisuuden omaavan henkilön, tai sen
jonka hyväksi tällainen velvollisuus on säädetty, hallussa.
Erityisen etsinnän määritelmäsäännökseen sisältyviä oikeudenkäyntiasiamiehiä ja
-avustajia koskevia säännöksiä tarkastellaan jäljempänä asianajotoimistoja koskevassa osiossa tarkemmin.

3.3.2 Erityisen etsinnän edellytykset
Pakkokeinolain 8 luvun 2 §:ssä säädetään yleisen ja erityisen etsinnän edellytyksistä.33
Pykälän 1 momentissa säädetään etsinnän edellytyksistä rikoksesta epäillyn hallinnassa olevaan paikkaan.
30

31
32
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PK 7:3 § 3 mom. 1 kohta: ”oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 2 tai 3 momentissa, 12 §:n 1 tai 2 momentissa, 13 §:n 1 tai 3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa taikka 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö,
jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, suostuu takavarikoimiseen tai jäljentämiseen”.
PK 7:3 § 3 mom. 2 kohta: ”oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö
suostuu takavarikoimiseen tai jäljentämiseen” (lähiomaisen suostumus).
PK 7:3 § 3 mom. 3 kohta: ”tutkittavana on rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta, ja tuomioistuin voisi tutkittavaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä velvoittaa
todistamaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 §:n 3 momentin, 13 §:n 2 tai 3 momentin, 14 §:n
2 momentin taikka 20 §:n 2 momentin nojalla”.
Henkilön löytämiseksi tapahtuvasta yleisestä kotietsinnästä säädetään erikseen pakkokeinolain 8 luvun
3 §:ssä.
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PK 8:2 § 1 mom. Yleinen tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn
hallinnassa olevassa paikassa, jos:
1) on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään
kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen
liittyvät seikat; ja
2) etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä:
a) 7 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja tai tieto;
b) 7 luvun 2 §:n nojalla jäljennettävä asiakirja;
c) vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus; tai
d) seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Rikoksesta epäillyn hallinnassa olevaan paikkaan tehtävän etsinnän edellytykset liittyvät siis epäilyyn tietynasteisen rikoksen tekemisestä ja oletukseen siitä, että etsinnällä päästään tiettyyn rikoksen selvittämiseen liittyvään tavoitteeseen.34 Selvää on,
että kotirauhan ollessa korkealle arvostettu oikeushyvä, ei sen rajoittaminen tule kysy
mykseen aivan lievien rikosepäilyjen yhteydessä.35 36 Myöskään henkilön aikaisempi rikollinen tausta ei sinänsä saisi vaikuttaa etsinnän toimittamisedellytyksiin, vaan
kysymyksessä on oltava konkreettiseen rikokseen liittyvä epäilyasema.37
Korkein oikeus on ottanut kantaa suhteellisen tuoreissa ratkaisuissaan KKO
2014:57 ja KKO 2014:58 kotietsinnän edellytyksenä olevaan ”syytä epäillä” -kynnyk
seen. Ratkaisuissa arvioitiin myös suhteellisuusperiaatteen merkitystä kotietsinnän
asianmukaisuuden arvioinnissa sekä kotietsintämenettelyä itsessään. Korkein oikeus
toi ratkaisuissaan esiin kotietsinnän edellytysten osalta, että kotietsinnän tulee perustua tiettyyn rikokseen kohdistuvaan epäilyyn, joten etsintään ryhdyttäessä on oltava
selvillä, minkä rikoksen tutkimiseksi etsintä toimitetaan ja mihin epäily rikoksesta ja
sen mahdollisesta tekijästä perustuu. Kotietsinnän edellytysten olemassaoloa arvioi
daan siis epäillystä rikoksesta etsinnästä päättämisen hetkellä tiedossa olleiden seikkojen perusteella. Laki ei oikeuta kotietsintään sen selvittämiseksi, olisiko syytä epäillä tehdyksi myös muu kuin etsinnän perusteena oleva rikos.
KKO 2014:57 A:n käyttämässä ajoneuvossa ja hänen asunnossaan on toimitettu koti
etsintä sillä perusteella, että hänen on epäilty syyllistyneen rattijuopumukseen ajamalla
moottoriajoneuvoa huumaantuneena ja huumausaineen käyttörikokseen. A:lle ei ole
34
35

36

37

Edellytykset vastaavat aikaisemmin voimassa olevan pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 1 momentin edellytyksiä.
Tähän liittyy kiinteästi pakkokeinolain 1 luvun 2 §:n mukainen suhteellisuusperiaate, jonka mukaan
pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos pakkokeinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle
tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
Joissakin tapauksissa etsintä voidaan tehdä, vaikka rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on kuutta
kuukautta alhaisempi. Tällaisia erityissäännöksiä kotietsinnän edellytyksistä on muun muassa tieliikennelaissa, alkoholilaissa ja ydinenergialaissa. Ks. tarkemmin asiasta Helminen – Fredman – Kanerva
– Tolvanen – Viitanen s. 1054–1056.
HE 222/2010 vp s. 292. Kansalliset laillisuusvalvojat ovat antaneet useita valvontaratkaisuja kotietsinnän edellytyksistä, mitkä ovat täysin valideja myös uuden pakkokeinolain kannalta. Ks. tästä myös
Helminen – Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen s. 1047–1051.
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ennen etsintöjen toimittamista esitetty kirjallista etsintämääräystä, vaan etsinnän tarkoitus on ilmoitettu hänelle suullisesti. Kotietsintä asunnossa on toimitettu kello 4.45.
Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että huumausaineen pikatestistä kieltäytyminen
tai mahdollisesti ärtynyt käyttäytyminen eivät sellaisenaan ole riittäviä perusteita epäillä henkilön olevan huumausaineen vaikutuksen alainen. Saadun selvityksen mukaan
A:n pysäyttämisen ei ollut väitetty perustuneen ajovirheisiin eikä hänen hallustaan ole
pysäyttämisen jälkeen löytynyt huumausainetta. Vaikka A:n onkin luonnehdittu olleen
sekavan oloinen, hänestä ei ollut väitetty tehdyn nimenomaisesti huumausaineen käyttämistä tukevia havaintoja. A:ta koskevasta päihdetutkimuslomakkeesta ilmeni, että
kliinisessä tutkimuksessa tehtyjen kokeiden tulokset ja siinä tehdyt havainnot olivat
olleet normaaleja. Korkein oikeus katsoi, että asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella
kotietsinnästä päätettäessä ei ole ollut riittäviä syitä epäillä, että A olisi käyttänyt huumausainetta. Kotietsinnältä oli siten puuttunut riittävää rikosepäilyä koskeva edellytys.
Korkein oikeus katsoi lisäksi, että A:n kotona aamuyöllä toimitettu kotietsintä oli selvitettävänä olleen rikoksen vähäisyys ja kotietsinnästä kotirauhalle aiheutunut loukkaus
huomioon ottaen ollut suhteellisuusperiaatteen sisältämän pakkokeinon käytön rajoituksen vastainen.
KKO 2014:58 A:n asunnossa oli toimitettu kotietsintä kahteen otteeseen sillä perusteella, että hänen oli epäilty syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen. Kotietsintää
21.9.2011 koskevan tutkintailmoituksen ja kuultavana olleen komisario P:n lausumien
mukaan A:n kotietsintä on perustunut siihen, että A oli tultuaan pysäytetyksi ja tehdyn puhalluskokeen osoittauduttua puhtaaksi kieltäytynyt huumausaineen pikatestistä
perustellen kieltäytymistään testin epäluotettavuudella. A oli pysäytetty ajovirheiden
vuoksi ja häneltä oli turvallisuustarkastuksessa löydetty huumaavia lääkeaineita.
Korkein oikeus katsoi tapauksessa, että huumausaineen pikatestistä kieltäytymistä ei
sinänsä voitu tehdä johtopäätöstä huumausaineen vaikutuksen alaisena olemisesta,
mutta että poliisilla oli kuitenkin A:n ajotavan ja häneltä turvallisuustarkastuksessa
löydettyjen huumaavien lääkeaineiden sekä puhtaan tuloksen antaneen puhalluskokeen
perusteella ollut syytä epäillä A:n syyllistyneen rattijuopumukseen kuljettamalla moottoriajoneuvoa käytettyään huumausainetta ja huumausaineen käyttörikokseen. Korkein
oikeus katsoi kuitenkin, ettei epäilyn takia toimitettu kotietsintä ollut järkevässä suhteessa päämäärään nähden ja oli siten kotietsinnälle asetettujen rajoitusten vastainen.
Toinen A:n asuntoon kohdistunut kotietsintä oli perustunut epäilyyn A:n syyllistymisestä huumausaineen käyttörikokseen. Poliisipartio oli ilmoittanut A:n ajovirheestä ja
kieltäytymisestä huumausaineen pikatestistä puhtaaksi osoittautuneen puhalluskokeen
tekemisen jälkeen. Lisäksi P:lle oli ilmoitettu A:n kertoneen käyttäneensä Xanornimistä huumaavaa ainetta sisältävää lääkettä. P:n tarkistamista tiedoista ilmeni, että
A ei ollut toimittanut poliisiviranomaiselle puheena olevaa lääkettä koskevaa reseptiä,
jonka hän oli aikaisemmin luvannut toimittaa, ja että tuolloin tehtyjen kokeiden mukaan
A:n veressä oli ollut huumaavaa ainetta. A:n hallusta ei ollut pysäyttämisen yhteydessä
tehdyssä tarkastuksessa löydetty huumausainetta.
Tältä osin korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ollut syytä epäillä A:n syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen eikä kotietsinnälle siten ollut ollut laillisia edellytyksiä.
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Myös hovioikeus on ratkaisussaan 1.7.2014 nro 1447 (R 14/656) analysoinut tarkemmin syytä epäillä -kynnystä tilanteessa, jossa väitettiin, ettei kysymyksessä ollut esitetty rikosepäily täyttänyt rikoksen tunnusmerkistöä ja että laillisuusperiaate edellytti
rangaistavan menettelyn täsmällisempää sääntelyä. Käräjäoikeus oli ratkaisussaan
katsonut, ettei kotietsinnälle ollut ollut laillisia perusteita.
HelHO 1.7.2014 nro 1447 (R 14/656) Virkamiehen työpaikalla oli toimitettu koti
etsintä perustuen epäilyyn virkavelvollisuuksien rikkomisesta. Epäilyn osalta oli viitattu mm. poliisilain 1 §:ään, jossa poliisin tehtävinä mainitaan muun muassa rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Etsinnän kohde A esitti,
että pakkokeinojen käyttäminen edellytti, että epäillyn menettelyn katsottiin täyttävän
jonkun tietyn rikoksen tunnusmerkistön ja että virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitseminen edellytti, että virkatoiminnassa noudatettavan virkavelvollisuuden sisältö
oli selvästi määriteltävissä.
Hovioikeus totesi ratkaisussaan, että vaikka poliisilain 1 § oli yleisluonteinen säännös,
joka yksinään ei ollut poliisin toimivallan perusta, ilmaisi se selvästi poliisin virkatehtävien ytimen. Asiassa oli siten kysymys siitä, oliko A haitannut tai vaikeuttanut
rikostutkintaa ja oliko hänen menettelynsä ollut ristiriidassa hänen tehtäviinsä liittyvien
oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa siten, että häntä oli ollut syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Hovioikeus totesi edelleen, että syytä epäillä –kriteerin täyttymiselle asetettu kynnys
oli verraten matala ja tähän nähden ja ottaen huomioon asiassa esitetyt väitteet rikostutkinnan vaikeuttamisesta tai haittaamisesta oli kotietsinnän kohdetta ollut syytä epäillä
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Myöskään rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen
huomioon ottaminen ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. Näin ollen hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että kotietsinnälle oli ollut olemassa lailliset edellytykset.
Etsintä ei ollut myöskään vastoin suhteellisuusperiaatetta.
Hovioikeus korosti vielä lopuksi pakkokeinomenettelyn summaarista luonnetta ja totesi, että epäillyn väitetyksi esitetyn menettelyn perusteellinen arvioiminen tapahtui
syyteharkinnan tai syyteasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimessa.

Momentin 2 kohtaan on aikaisemmasta laista poikkeavasti otettu ilmaisu ”voidaan
olettaa löytyvän”, millä on pyritty selventämään sääntelyä. Etsinnällä on oltava konkreettinen ja perusteltu ennakko-odotus jonkin tutkittavana olevan rikoksen kannalta
merkittävän esineen, asiakirjan tms. löytämisestä. Lisäksi lainkohdassa etsinnän odotukset kytketään kiinteämmin tutkittavana olevaan rikokseen, millä on todennäköisesti tarkoitettu selventää sitä, ettei etsintää voida suorittaa pelkästään epämääräisen
vihjetiedon perusteella tiedustelutyyppisesti kalastellen jonkinlaista näyttöä henkilön
syyllistymisestä rikokseen.38 Sinänsä kohdan uudella muotoilulla ei varmastikaan
ole ollut tarkoitus muuttaa vallitsevaa käytäntöä, vaan lähinnä täsmentää ja selkeyttä
sääntelyn tarkoitusta.

38

HE 222/2010 vp s. 293.
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Pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n 2 momenttia yksinkertaistettiin uuden lain säätämisen yhteydessä, mutta sisällöltään se pysyi entistä 5 luvun 1 §:n 2 momenttia vastaavana. Etsinnän edellytykset ovat momentin mukaan tiukemmat silloin, kun etsintä
toimitetaan paikassa, joka ei ole rikoksesta epäillyn hallinnassa.
PK 8:2 § 2 mom. Paikassa, joka ei ole rikoksesta epäillyn hallinnassa, kotietsintä saadaan toimittaa 1 momentin 1 kohdassa säädetyin edellytyksin vain, jos rikos on tehty
siellä tai epäilty on otettu siellä kiinni taikka jos muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnässä löytyy 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka.39

Apulaisoikeusasiamies on muun muassa kahdessa 12.6.2015 antamassaan ratkaisussa40 ottanut kantaa siihen, mitä 2 momentin erittäin pätevin perustein -edellytykseltä
käytännössä edellytetään.
AOA 818/4/14 Kysymys oli Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisarioon kohdistuneiden rikosepäilyjen tutkinnasta, jossa hänen epäiltyihin rikoksiin liittyen oli epäilty myös hänen vaimoaan ja poikaansa. Kotietsintä oli toimitettu epäillyn vanhempien
asunnossa. Kysymys oli siten kotietsinnän edellytyksistä paikassa, joka ei ollut rikoksesta epäillyn hallussa.
AOA katsoi ratkaisussaan, että epäillyn rikoksen vakavuutta koskeva edellytys oli asiassa täyttynyt. Harkittaessa sitä, oliko asiassa voitu erittäin pätevin perustein olettaa, että
etsinnällä löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus taikka muutoin saadaan selvitystä rikoksesta,
AOA totesi, että kysymys on kussakin yksittäistapauksessa tehtävästä kokonaisharkinnasta, missä oli otettava huomioon Euroopan ihmisoikeussopimus. AOA toteaa edelleen, ettei hän sinänsä ole pitänyt tutkinnanjohtajien kotietsintämääräystä mielivaltaisena tai täysin vailla perusteita olevana, mutta että he eivät ole selvityksissään esittäneet
kokonaisuutena arvioiden niin konkreettisia perusteita kotietsinnän tuloksellisuudesta
kuin pakkokeinolaki edellyttäisi. Asiassa oli painotettu epäiltyjen rikosten selvittämis
intressiä liian vahvasti etsinnän kohteiden kotirauhan kustannuksella.
AOA 819/4/14 Kysymys oli Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisarioon kohdistuneiden rikosepäilyjen tutkinnasta, jossa kotietsintä oli määrätty suoritettavaksi X:n
asunnossa, joka ei ole ollut kotietsinnän toimittamisajankohtana rikoksesta epäilty. Kysymys oli siten kotietsinnän edellytyksistä paikassa, joka ei ollut rikoksesta epäillyn
hallussa.
AOA katsoi ratkaisussaan, että epäillyn rikoksen vakavuutta koskeva edellytys oli asiassa täyttynyt. AOA totesi edelleen, että pelkän kysymyksessä olleen sukulaisuussuhteen
eikä säännöllisienkään vierailujen perusteella voida päätellä lain edellyttämän ”erittäin
pätevän perusteen” vaatimuksen täyttyvän. Rikoksesta epäiltyjen henkilöiden sukulaisten asuntojen kotirauha ei lähtökohtaisesti ole heikommin suojattu kuin muidenkaan

39
40

Pykälää tarkistettiin lailla pakkokeinolain muuttamisesta (1146/2013) lisäämällä siihen selvyyden
vuoksi viittaus 1 momentin 1 kohtaan. Ks. myös HE 14/2013.
AOA 818/4/14 ja AOA 819/4/14.
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ulkopuolisten. Sukulaisuussuhde ja vierailut voidaan toki tapauskohtaisesti ottaa huomioon etsinnän edellytyksiä arvioitaessa, mutta niiden lisäksi tulee olla jotain konkreettista tutkittavana olevaan rikokseen liittyviä konkreettisia tosiseikkoja.
AOA katsoi kuitenkin asiaa kokonaisuutena arvioiden, että tutkinnanjohtajilla oli ollut
harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus päätyä siihen, että tilanteessa oli erittäin pätevät perusteet olettaa kotietsinnällä löydettävän jotain takavarikoitavaa taikka saatavan
jotain selvitystä rikoksesta. Näin ollen kotietsintää voitiin tapauksessa pitää perusteltuna.

Molemmissa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuissa oli siis kysymys etsinnästä paikkaan, joka ei ollut rikoksesta epäillyn hallinnassa. Lisäksi kysymys oli molemmissa
tapauksissa sukulaisuussuhteesta. Vaikka apulaisoikeusasiamies on päätynyt ratkaisuissaan erilaisiin lopputuloksiin, ovat ratkaisut kuitenkin linjassa keskenään. Huomionarviosta ratkaisuissa on se, ettei pelkkä sukulaisuussuhde ja tiivis yhteydenpito
vielä oikeuta kotirauhan suojan rikkomiseen silloinkaan, kun kysymys on vakavasta
rikosepäilystä ja kun rikoksen selvittämisintressin voidaan katsoa olevan korkea. Toisaalta taas apulaisoikeusasiamies tuo esille ratkaisuissaan sen loogisen johtopäätöksen, että rahan tai muun todistusaineiston kätkemisessä on toki perusteltua lähteä siitä,
että tämä saattaa tapahtua sukulaisen tai muun läheisen luokse. Näin ollen tällainen
läheinen suhde voi toki olla tapauskohtaisesti huomionarvoista etsinnän edellytyksiä
arvioitaessa.
Erityistä etsintää koskevissa tapauksissa lähtökohtaisena olettamana on varmaankin ollut se, että useimmiten sovellettavaksi tulee edellä mainittu 2 momentin säännös. Viimeaikainen oikeuskäytäntö liittyen Helsingin huumepoliisin entisen johtajan
rikosepäilyyn ja sitä koskevaan laajaan tutkintaan on kuitenkin osoittanut oletuksen
hieman virheelliseksi. Sinänsä kysymys tässä tutkinnassa on hyvin poikkeuksellisesta
tilanteesta, eikä kovin pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen asiassa olekaan
järkevää.

3.3.3 Erityistä etsintää koskevat menettelysäännökset
Erityisestä etsinnästä päättää pakkokeinolain 8 luvun 15 §:n mukaan tuomioistuin. Jos
yleisessä kotietsinnässä tai paikanetsinnässä ilmenee, että etsintä kohdistuu sellaiseen
tietoon, jonka johdosta toimitettavaksi tulisi yleisen etsinnän sijasta erityinen etsintä,
tai jos erityinen kotietsintä on välttämätöntä toimittaa kiireellisesti, pidättämiseen oikeutettu virkamies päättää erityisen kotietsinnän toimittamisesta.
Pykälän säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä41 on tarkasteltu erityisestä
etsinnästä päättämisen siirtämistä pidättämiseen oikeutetulta virkamieheltä tuomio
istuimelle ja esityksessä on tultu lopputulokseen, että kansalaisten ja eräiden ammatti
ryhmien oikeusturvaan liittyvistä syistä tuomioistuin on liitettävä päätöksentekomenettelyyn, vaikka EIT:n ratkaisukäytännön perusteella tätä ei ole pidetty ehdotto
41

HE 222/2010 vp s. 104 –106.
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mana edellytyksenä. Esityksessä on kuitenkin arvioitu, että viime vuosien käytäntö
saattaa viitata käsityksen muuttumiseen. Säännökseen otettuja poikkeuksia tuomio
istuimen päätösvallasta on perusteltu välttämättömyys- ja tarkoituksenmukaisuusnäkö
kohdilla.
Pakkokeinolain 8 luvun 5 § ja 6 §:ssä säädetään läsnäolosta ja menettelystä koti
etsinnässä. Nämä säännökset koskevat sekä yleistä että erityistä etsintää. Erityisen
etsinnän osalta poikkeuksena on määräys, jonka mukaan erityistä etsintää ei saa toimittaa ilman etsintävaltuutetun läsnäoloa. Etsintävaltuutettu on uudessa pakkokeinolaissa ensimmäistä kertaa esitelty tietynlainen erityistä etsintää valvova ulkopuolinen
kontrollitaho. Etsintävaltuutetun määräämistä ja roolia tarkastellaan artikkelissa jäljempänä.
Läsnäolosta etsinnässä on säädetty siten, että paikalla tulee ensinnäkin mahdollisuuksien mukaan olla etsinnän toimittajan nimeämä todistaja. Toiseksi paikan haltijalle, hänen poissa ollessaan jollekin paikassa asuvalle, työskentelevälle tai muuten
luvallisesti oleskelevalle on varattava tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla tai kutsua
siihen todistaja. Tilaisuutta ei kuitenkaan tarvitse varata, jos se viivyttäisi toimitusta
merkittävästi.42Mikäli kukaan edellä mainituista henkilöistä ei ole ollut toimituksessa
läsnä, tulee sille, jonka luona etsintä on toimitettu viipymättä ilmoittaa etsinnästä,
hänen oikeudestaan saada pyynnöstä esitutkintapäätöksen ja pöytäkirjan jäljennökset
ja oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Etsinnän toimittaja saa lisäksi
käyttää apunaan muuta henkilöä, jolla on etsinnän tarkoituksen saavuttamiseksi välttämättömiä tietoja. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei henkilö saa tietoonsa salassa pidettäviä tietoja tai muitakaan tietoja enempään kuin on välttämätöntä.43
Edellä mainitun muun henkilön läsnäoloa erityisessä etsinnässä on lähtökohtaisesti
pidettävä vaikeasti toteutettavissa ilman, että vaarannettaisiin tiloissa yleisesti olevien
salassa pidettävien tietojen välittyminen. Mahdollista ja puolustettavaa tällaisen muun
henkilön käyttö voisi olla esimerkiksi erityistä tietoteknistä asiantuntemusta vaativassa kohteessa.
Etsintöjen menettelysäännökset ovat pysyneet edellä mainittuja kohtia lukuun otta
matta44 pääpiirteissään ennallaan ja menettelyiden hallinta käytännön työssä on varmasti kohentunut ajan kuluessa. On kuitenkin edelleen huomattava, että isossa osassa
etsintöjä koskevissa ratkaisuissa huomautetaan edelleen erilaisista menettelyvirheistä,
vaikka itse etsinnällä katsottaisiinkin olleen lailliset edellytykset.45
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HE 222/2010 vp s. 295. Aikaisemman lain mukaan poikkeaminen oli mahdollista, jos se olisi viivyttänyt toimitusta. Uudessa pakkokeinolaissa tilaisuuden varaamista on haluttu korostaa sillä, että poikkeaminen olisi mahdollista vain merkittävän viivästymisen tilanteissa. Hallituksen esityksen mukaan aina
olisi tarkkaan harkittava sitä, kuinka kiire kotietsinnän toimittamisella on ja kuinka kauan tilaisuuden
varaamiseen menisi.
Ks. tarkemmin mm. Helminen – Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen s. 1064–1069.
Etsinnän saattamista tuomioistuimen tutkittavaksi tarkastellaan jäljempänä.
Ks. AOA 30.8.2012 Dnro 3236/2/11 s. 2 ja esim. HelHO 1.7.2014 nro 1447 (R 14/656), jossa todettiin,
että kotietsintäpäätöksestä ei käynyt ilmi se, minkä vuoksi kotietsintä oli toimitettu. Menettely oli tältä
osin ollut huolimatonta ja ongelmallista epäillyn oikeusturvan kannalta.
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3.3.4 Etsintävaltuutettu
Pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 4 momentin mukaan erityistä kotietsintää ei saa toimittaa ilman etsintävaltuutetun läsnäoloa. 7 §:n mukaan erityistä kotietsintää varten on
määrättävä etsintävaltuutettu huolehtimaan siitä, että takavarikko tai asiakirjan jäljentäminen ei kohdistu 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tietoon.
Etsintävaltuutetun käsite on lanseerattu ensimmäisen kerran uuden pakkokeinolain
säätämisen yhteydessä. Etsintävaltuutetun mukanaololla erityisissä etsinnöissä on haluttu poistaa niitä epävarmuustekijöitä, jotka ovat liittyneet tilanteisiin, joissa etsintä
suoritetaan luonteensa puolesta erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta vaativissa paikoissa, kuten asianajotoimistoissa. Aikaisemmassa laissa sääntely on salassa pidet
tävän materiaalin käsittelyn osalta ollut puutteellista eikä sen osalta ole ollut välitön
tä kontrollimahdollisuutta. Eräänlaisen puolueettoman asiantuntijan mukaanotto on
nähty ratkaisuna tähän ongelmaan.46
Etsintävaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista säädetään pakkokeinolain 8 luvun 8 §:ssä.
PK 8:8 §: Etsintävaltuutetuksi on määrättävä suostumuksensa perusteella asianajaja,
julkinen oikeusavustaja tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut muu henkilö,
joka asiantuntemuksensa ja käytännön kokemuksensa perusteella on etsinnän kohde
huomioon ottaen sopiva toimimaan etsintävaltuutettuna kyseessä olevassa tapauksessa.
Etsintävaltuutetuksi ei saa määrätä henkilöä, joka on epäiltynä, syytteessä tai tuomittu rikoksesta, joka on omiaan vähentämään hänen luotettavuuttaan etsintävaltuutetun
tehtävässä.
Etsintävaltuutetun yksittäistapaukseen liittyvien kelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä esitutkintalain (805/2011) 11 luvun 3 §:ssä säädetään avustajan kelpoisuusvaatimuksista.
Etsintävaltuutettu ei saa ilman hänet määränneen viranomaisen lupaa asettaa toista sijaansa. Hänelle annettu määräys voidaan pätevästä syystä peruuttaa.

Etsintävaltuutetuksi voidaan siis säännöksen mukaan määrätä myös muu kuin lakimies. Tämä tulee kysymykseen kuitenkin käytännössä varmasti suhteellisen harvoin.
Mahdollisuus tällaisen muun henkilön määräämiseen on kuitenkin haluttu jättää mahdolliseksi tilanteissa, joissa tarvitaan jonkin erityisalan asiantuntemusta. Hallituksen
esityksessä47 on mainittu esimerkkinä tilanne, jossa tarvitaan tietoteknistä asiantuntemusta teknisen laitteen toimintoihin liittyvistä kysymyksistä. Vastaavia tilanteita voi
toki olla muitakin, vaikka lainoppineen henkilön määräämistä tehtävään on hänen
oikeudellisen asiantuntemuksen vuoksi pidettävä lähtökohtana.48 Etsintävaltuutettuja
on mahdollista määrätä myös useita.
Etsintävaltuutetulla on tärkeä rooli etsinnän yhteydessä, sillä hänen tulee valvoa
sitä, ettei takavarikko tai asiakirjan jäljentäminen kohdistu kielloilla rajoitettuun
46
47
48

Ks. tästä myös Esitutkinta- ja pakkokeinokomitean mietintö 2009:2 s. 150.
HE 222/2010 vp s. 298.
HE 222/2010 vp s. 298.
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tietoon. Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös asiakirjojen mahdollinen jälkikäteinen
seulonta. Hänen tehtävänään ei kuitenkaan ole muilta osin etsinnän asianmukaisen
toimittamisen valvonta.49 Valtuutetulla on luonnollisesti salassapitovelvollisuus etsinnän yhteydessä hänen tietoonsa tulleista asioita (PK 8:9 §).
Pakkokeinolain 8 luvun 11 §:n mukaan erityisen kotietsinnän toimittajan on otettava asianmukaisesti huomioon etsintävaltuutetun käsitys tiedon soveltuvuudesta taka
varikon tai asiakirjan jäljentämisen kohteeksi. Päätöksen asiasta tekee kuitenkin pidättämiseen oikeutettu virkamies eikä etsintävaltuutetun mielipide sinänsä sido tätä.50
Etsintävaltuutetun mielipiteet on kuitenkin kirjattava pöytäkirjaan 19 §:ssä säädetysti.
Jos etsinnässä päädytään ottamaan haltuun aineistoa valtuutetun vastustuksesta huolimatta, on aineisto sinetöitävä ja on viipymättä ja viimeistään kolmen päivän kuluttua sinetöimisestä saatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi, saadaanko sinetöityä
aineistoa tutkia tai hyödyntää.51 Tällöin valtuutettua voidaan kuulla tuomioistuimessa
asiasta. Sinänsä etsintävaltuutetun kuuleminen voisi olla mahdollista myös etsinnän
edellytysten jälkikäteisen tuomioistuintutkinnan yhteydessä.
Etsintävaltuutetun mukanaolo erityisissä etsinnöissä on siis tullut mahdolliseksi
vuoden 2014 alusta. Käytössäni on ollut 20 Helsingin käräjäoikeuden päätöstä etsintävaltuutetun määräämisestä, joista 15 tapauksessa etsintävaltuutetuksi määrättiin sama
rikosylitarkastaja, yhdessä tapauksessa rikoskomisario, kahdessa tapauksessa asianajaja, yhdessä tapauksessa käräjätuomari ja yhdessä tapauksessa vankilan apulaisjohtaja. Näistä etsintävaltuutetuista kolmella oli oikeustieteellinen korkeakoulututkinto,
kahdella hallintotieteiden maisterin tutkinto ja yhdellä ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Valtuutetuilla on ollut poikkeuksetta pitkä työkokemus.52 Edellä mainituista
tapauksista kaikissa yhtä tapausta lukuun ottamatta etsintävaltuutetuksi määrättiin
henkilö, jota pyynnön esittäjä oli hakemuksessaan esittänyt. Yhdessä tapauksessa
hakemuksessa vaatimuksessa ei ollut mainintaa etsintävaltuutetun henkilöstä. Halli
tuksen esityksessä53 on todettu, että pidättämiseen oikeutettu virkamies ilmoittaisi
tuomioistuimelle etsintävaltuutetuksi suostuneen henkilön ja huolehtisi suostumuksen
hankkimisesta. On kuitenkin mielestäni perusteltua pohtia, onko tätä toimintamallia

49
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HE 222/2010 vp s. 300.
HE 222/2010 vp s. 301.
PK 8:12 §. Tiedossani ei ole artikkelin kirjoittamishetkellä yhtään tuomioistuimen ratkaisua, joka koskisi sinetöidyn aineiston hyödyntämistä.
HelKO 22.1.2014 nro 248 (PK 14/479), HelKO 30.1.2014 nro 369 (PK 14/678), HelKO 13.3.2014
nro 898 (PK 14/2066), HelKO 21.8.2014 nro 2654 (PK 14/6303), HelKO 25.8.2014 nro 2690 (PK
14/6348), HelKO 4.9.2014 nro 2793 (PK 14/6720), HelKO 10.9.2014 nro 2883 (PK 14/6948), HelKO 19.9.2014 nro 3021 (PK 14/7228), HelKO 19.9.2014 nro 3029 (PK 14/7243), 19.9.2014 HelKO
nro 3025 (PK 14/7239), HelKO 19.9.2014 nro 3027 (PK 14/7242), HelKO 19.9.2014 nro 3023 (PK
14/7238), HelKO 30.9.2014 nro 3142 (PK 14/7511), HelKO 21.11.2014 nro 3878 (PK 14/9156), HelKO 3.12.2014 nro 4023 (PK 14/9459), HelKO 15.4.2015 nro 1269 (PK 15/2907), HelKO 15.4.2015
nro 1271 (PK 15/2910), HelKO 20.5.2015 nro 1579 (PK 15/3701), HelKO 10.6.2015 nro 1864 (PK
15/4268), HelKO 18.6.2015 nro 1941 (PK 15/4430).
HE 222/2010 vp s. 299–300.
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pidettävä täysin asianmukaisena. Etsintävaltuutetun ollessa etsintätoimenpiteitä valvova ulkopuolinen ja riippumaton henkilö, joka käyttää julkista valtaa ja johon sovelletaan virkamiestä koskevia rikoslain säännöksiä, pitäisi tuomioistuimen ehkä itsenäisesti päättää etsintävaltuutetun henkilöstä ilman vaatimuksen tekijän esitystä.54
Ymmärrettävää toki on, että tällainen etukäteinen esitys ja suostumus helpottavat ja nopeuttavat asian käsittelyä tuomioistuimessa. Lisäksi on totta, että meillä on
muissakin asioissa vastaava menettely, jossa asianosainen itse ehdottaa ulkopuolisen
henkilön määräämistä tiettyyn tehtävään. Tällaisia ovat muun muassa pesänselvittäjän- ja jakajan ja uskotunmiehen määrääminen. Näitä ei kuitenkaan voida asioiden luonteissa olevien selkeiden erojen vuoksi suoraan verrata toisiinsa. Ongelmana
erityisen etsinnän tilanteissa on myös se, ettei etsinnän kohde itse pääse lausumaan
etsintävaltuutetun henkilöstä sitä määrättäessä. Näin ollen ainakin ulkopuolisen näkökulmasta etsintävaltuutetun riippumattomuus vaikuttaa korostuneemmalta tilanteelta,
jossa ehdotusta henkilöstä ei ole tehnyt etsintälupaa vaatinut taho.

3.3.5 Kotietsinnän saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi
Kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi säädetään pakkokeinolain
8 luvun 18 §:ssä, jonka mukaan:
Sen vaatimuksesta, jonka luona kotietsintä on toimitettu, tuomioistuimen on todettava,
ovatko kotietsinnän toimittamisen edellytykset olleet olemassa taikka onko kotietsinnässä menetelty 5 tai 6 §:n edellyttämällä tavalla. Vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa kotietsinnän toimittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vaatimuksen esittäjä on saanut tiedon etsinnän toimittamisesta.
Kotietsintää koskevan vaatimuksen käsittelemiseen sovelletaan, mitä 3 luvun 1 ja 3 §:ssä
säädetään vangitsemisvaatimuksen käsittelemisestä. Vaatimuksen esittäjälle ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Asia voidaan
ratkaista kansliassa ilman istuntokäsittelyä, jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi.
Tässä pykälässä tarkoitettua asiaa koskevasta tuomioistuimen päätöksestä saa valittaa.

Pykälä ei sisältynyt alkuperäiseen lakiehdotukseen, vaan se sisällytettiin siihen vasta
eduskuntakäsittelyssä sen seurauksena, että EIT antoi Suomea koskevat kaksi koti
etsintäratkaisua55, joissa ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa säädettyä perhe- ja yksityiselämän suojaa katsottiin rikotun. EIT katsoi, että Suomen lainsäädäntö ei tarjonnut
etsinnän kohteena olleelle henkilölle riittäviä oikeusturvakeinoja ennen kotietsintää
tai sen jälkeen.
Tapauksessa Heino v. Suomi poliisi oli toimittanut kotietsinnän asianajotoimistoon
tutkiessaan asianajajan päämiehen vaimon liiketoimia. Asianajaja valitti asiasta EIT:n
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55

Tästä myös Helminen – Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen s. 1077.
Heino v. Suomi, 15.2.2011 ja Harju v. Suomi, 15.2.2011.
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ja väitti kotinsa ja kirjeenvaihtonsa suojan tulleen loukatuksi ja esitti, ettei kotimainen
laki tarjonnut riittävästi suojaa mielivaltaa vastaan.
EIT totesi ratkaisussaan oikeusvaltion periaatteista johtuvien vaatimusten osalta,
että kotimaisen lain tuli tarjota etsinnän ja takavarikon yhteydessä yksilölle suojaa
mielivaltaa vastaan varsinkin käsillä olevan kaltaisissa tapauksissa, joissa viranomaiset saivat kansallisen lain nojalla määrätä etsinnöistä ja toimittaa niitä ilman tuomioistuimen lupaa. EIT katsoi edelleen, että käsillä olevassa tapauksessa valittajalla ei
ollut tehokasta pääsyä jälkikäteen tuomioistuimeen etsintämääräyksen laillisuuden ja
oikeutuksen osalta. Niin ollen valittajan kodin suojaa oli loukattu, kun ei vaadittu tuomioistuimen lupaa eikä etsintämääräystä tai etsinnän toimittamisen tapaa voitu tehok
kaasti saattaa jälkikäteen tuomioistuimen tutkittavaksi.
Tapauksessa Harju v. Suomi rajavartiolaitoksen rikostutkijat olivat toimittaneet
kotietsinnän henkilön kotona, jota epäiltiin laittoman maahantulon järjestämisestä.
Henkilö ei ollut ollut paikalla kotietsintää toimitettaessa eikä häneen otettu yhteyttä
eikä hänen asianajajalleen ilmoitettu etsinnästä. Valittaja väitti kotinsa suojan louk
kausta ja esitti, että kotietsintään ei ollut liittynyt laillisuusvaatimuksen kannalta minkäänlaisia oikeudellisia takeita.
EIT totesi ratkaisussaan tapausta Heino v. Suomi vastaavasti, että kun tuomioistuimen lupaa ei vaadittu, viranomaisilla oli vapaa harkintavalta etsinnän ja takavarikon
asianmukaisuutta ja laajuutta arvioidessaan. Tuomioistuimen lupaan liittyvien takeiden puuttumista saatettiin korvata jälkikäteen toimitetulla tuomioistuintutkinnalla,
mutta käsillä olevassa tapauksessa valittajalla ei ollut tehokasta pääsyä jälkikäteen
tuomioistuimeen etsintämääräyksen laillisuuden ja oikeutuksen osalta. Niin ollen
valittajan kodin suojaa oli loukattu.
Ratkaisujen jälkeen oikeusministeriö toimitti perustuslakivaliokunnalle säännös
ehdotuksen kotietsintöjen saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi. Perustuslaki
valiokunta katsoi lausunnossaan56ehdotuksen täyttäneen Euroopan ihmisoikeussopi
muksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön asettamat vähimmäisvaatimukset.57
Lakivaliokunta totesi mietinnössään käsityksensä olevan, että EIT:n antamat ratkaisut mahdollistivat lainsäätäjää valitsemaan lainmukaisuusarvioinnin etu- tai jälkikäteiskontrollin ja totesi erinäisiin kansallisiin näkökohtiin viitaten, että kotietsinnän
laillisuuden arviointi oli perusteltua rakentaa jälkikäteiselle kontrollille. Lakivaliokunta piti perusteltuna ulottaa jälkikäteiskontrolli myös erityisiin kotietsintöihin,
vaikka niistä päättäminen siirrettiinkin tuomioistuimille ja näin ollen niitä koski myös
jonkinasteinen etukäteiskontrolli. Erityisenkään etsinnän osalta ei etsinnän kohde
kuitenkaan ollut etsinnästä päätettäessä paikalla, joten hänellä ei ollut mahdollisuutta
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PeVL 66/2010 vp s. 4.
Tässä yhteydessä perustuslakivaliokunta esitti myös ryhtymistä toimenpiteisiin yleisestä kotietsinnästä
päättämisen siirtämisestä pääsääntöisesti muille kuin esitutkintaviranomaisille.
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tässä vaiheessa riitauttaa etsinnän edellytysten olemassaoloa.58 Pykälä lisättiin jo aikaisempaan pakkokeinolakiin sen 5 luvun 7 a §:ään, koska säännös haluttiin voimaan
mahdollisimman pian eikä voimaan tuloa haluttu siirtää vuoden 2014 alkuun. Muutos
tulikin voimaan elokuun 2011 alusta lukien.
Uuden pykälän säätämisen yhteydessä lakiin ei kuitenkaan otettu säännöksiä viranomaisten velvollisuudesta ilmoittaa etsinnän kohteelle jälkikäteiskontrollin mahdollisuudesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoikin päätöksen (Dnro 3229/2/11)
kotietsinnän ja takavarikon saattamisesta käräjäoikeuden arvioitavaksi, jossa hän totesi, että ei ole realistista olettaa, että kaikki tuntisivat pakkokeinolain ja varsinkaan
esimerkiksi uuden mahdollisuuden saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi.
Apulaisoikeusmiehen mukaan todettu esitutkintaviranomaisen tulisi kussakin tapauk
sessa erikseen selvästi ilmoittaa mahdollisuudesta saattaa kotietsinnän laillisuus
tuomioistuimen arvioitavaksi. Ilmoittaminen olisi helppo toteuttaa joko kotietsinnän
yhteydessä tai kun kotietsinnästä mukaisesti jälkikäteen ilmoitetaan. Apulaisoikeus
asiamies toimitti käsityksensä esitutkintaa toimittavien viranomaisten tietoon ja lisäksi
oikeusministeriölle pakkokeinolain muutostarpeen arvioimiseksi. Tämän seurauksena
pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momenttiin lisättiin ilmoitusvelvollisuutta koskeva
säännös.59

3.3.5.1 Oikeuskäytäntöä
Toimitettu kotietsintä on ollut mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi nyt
noin neljän vuoden ajan ja kotietsintöjä koskevaa oikeuskäytäntöä on alkanut vähitellen kertyä. Kotietsinnöistä on alioikeuksien lisäksi saatavissa ratkaisuja myös hovi
oikeustasolta ja korkein oikeuskin on muutamaan otteeseen linjannut kotietsintöjä
koskevaa tulkintakäytäntöä. Kotietsintöjen herkän luonteen vuoksi myös apulais
oikeusasiamies on aktiivisesti seurannut ratkaisukäytäntöä ja ottanut osaa menettelyjen arviointiin.
Apulaisoikeusasiamies Pajuoja on 30.8.2012 antanut ratkaisun Drno 3236/2/11,
jossa hän on tarkastellut kotietsintöjä koskevaa soveltamiskäytäntöä ajanjaksolla
1.8.2011–31.3.2012, eli välittömästi etsintöjen saattamista tuomioistuimen tutkittavaksi koskevan pykälän säätämisen jälkeen seuranneen kahdeksan kuukauden ajan.
Käräjäoikeudet olivat tänä aikana antaneet 22 ratkaisua, joissa esitutkintaviranomaisten oli katsottu toimineen jollain tavalla lainvastaisesti kahdeksassa tapauksessa60.
Huomionarvioista selvityksessä on se, etteivät käräjäoikeudet katsoneet yhdessäkään
tapauksessa, että kotietsinnälle ei olisi ollut edellytyksiä. Myöhempi jäljempänä esiteltävä ratkaisukäytäntö kuitenkin osoittaa, että tällaisia ratkaisuja on enenevässä
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LaVM 44/2010 vp s. 14–15. Ks. myös HaVL 50/2010 vp s. 6.
Ks. myös HE 14/2013 vp.
Lähes aina kysymys oli ollut siitä, ettei asunnon haltijalle ollut varattu tilaisuutta olla paikalla kotietsinnässä ja/tai kutsua siihen todistaja. AOA Dnro 3236/2/11, 30.8.2012.

180

määrin annettu. Tässä yhteydessä on tietysti vaikea arvioida, johtuvatko poikkeavat
havainnot ainoastaan kysymyksessä olevan otoksen suppeudesta, vai onko ratkaisukäytännössä tapahtunut tosiasiallista tiukentumista.
Koska artikkelin aihe on rajattu koskemaan erityistä kotietsintää, pyrin seuraavassa
keskittymään vain näitä koskeviin ratkaisuihin. Koska yleistä ja erityistä kotietsintää
koskevat säännökset ovat kuitenkin monilta osin yhteneväiset, saadaan erityistä etsintää koskeviin asioihin tulkintakäytäntöä myös yleisiä etsintöjä koskevista päätöksistä.
Olen saanut käyttööni tutkimusluvalla Helsingin käräjäoikeudesta erityisiä kotietsintöjä koskevia ratkaisuja 1.1.2014 lukien, joita seuraavassa käsittelen. Koska osa ratkaisuista on edelleen ainakin osittain salassa pidettäviä, jätän mainitsematta tiettyjä
tunnistetietoja ja mahdollisia yksityiskohtia.61 Sama koskee tutkimusluvalla käyttööni
saamia Helsingin hovioikeuden ratkaisuja.
Helsingin käräjäoikeus on 15.6.2015 antanut kaksi päätöstä nro 1798 ja nro 1799,
joissa se on tutkinut Helsingin käräjäoikeuden aikaisemmin antamien päätösten
19.9.2014 nro 3026 (PK 14/7242) ja nro 3022 (PK 14/7238) nojalla toimitettujen
erityisten etsintöjen edellytykset. Kysymyksessä on ollut kahteen kuopiolaiseen poliisin kohdistuneet etsinnät, kun heidän on epäilty syyllistyneen törkeään virka-aseman
väärinkäyttöön. Käräjäoikeus on todennut molempien etsintöjen osalta, ettei asiassa
ollut esitetty mitään konkreettisia seikkoja, joiden perusteella etsinnän kohteena olevia henkilöitä olisi ollut syytä epäillä etsinnän perusteena olleista rikoksista. Tämän
lisäksi käräjäoikeus katsoi, että etsinnät olivat myös suhteellisuusperiaatteen vastaisia.
Sinänsä asiassa on ollut turhaa tutkia etsinnän edellytyksiä suhteellisuusperiaatteen
kannalta tilanteessa, jossa itse syytä epäillä –kynnyksen ei ole katsottu täyttyneen.
Ilmeisesti päätöksissä on kuitenkin haluttu todeta, että vaikka jonkinasteinen epäily
olisikin ollut olemassa, ei se tässä tapauksessa olisi ollut riittävä tekemään etsinnästä
suhteellisuusperiaatteen asettamissa rajoissa hyväksyttävää. Molemmista ratkaisuista
valitettiin Helsingin hovioikeuteen.
Asiat ovat artikkelin julkaisuajankohtana vireillä Helsingin hovioikeudessa ja ratkaisut asioissa annetaan todennäköisesti kevään 2016 aikana.
Helsingin käräjäoikeus on 1.7.2015 antamassaan päätöksessään tutkinut Helsingin
käräjäoikeuden 16.9.2014 antaman päätöksen62 ja 19.9.2014 antaman päätöksen63 nojalla toimitettujen erityisen kotietsinnän ja laite-etsinnän edellytykset. Käräjäoikeus
on vuonna 2014 antanut luvan edellä mainituille etsinnöille katsoen asiassa olevan
syytä epäillä etsintöjen kohteena olevan henkilön syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttöön. Käräjäoikeus on etsintöjen toimittamisen jälkeen tutkiessaan
etsintöjen edellytyksiä katsonut, että asiassa on etsintälupaa haettaessa ollut silloisten
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Suuri osa Helsingin käräjäoikeudessa ajanjaksolla tehdyistä päätöksistä on koskenut joiltain osin käsittelyssä olevaa Helsingin huumepoliisin entisen johtajan laajaa rikosepäilyä, mutta myös muita ratkaisuja on mukana.
HelKO 16.9.2014 nro 2961 (PK 14/7091).
HelKO 19.9.2014 nro 3024 (PK 14/7239).
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tietojen valossa mahdollista epäillä etsinnän kohteena ollut henkilöä osallisuudesta
tutkittavana olleeseen tekoon, mutta että epäily on voinut käytännössä koskea vain
virkavelvollisuuden rikkomista. Käräjäoikeus on edelleen arvioinut etsinnän toimittamista nimenomaisesti tässä valossa vielä suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta ja
kiinnittänyt huomiota siihen, että tällaisessa tilanteessa on otettava huomioon myös
etsinnän mahdolliset vaikutukset kohteena olevan henkilön maineelle. Käräjäoikeus
päätyi katsomaan, että tarvittavat tiedot olisi saatu etsinnän kohteelta myös ilman
etsintää ja että etsinnät eivät olleet päämäärään nähden järkevässä suhteessa etsinnän
aiheuttamiin haittoihin nähden. Etsinnöille ei käräjäoikeuden mukaan ollut laissa säädettyjä edellytyksiä, vaikka etsinnän kohdetta olikin vuonna 2014 ollut syytä epäillä
rikoksesta.
Ratkaisussa on mielenkiintoista varsinkin se, että siinä on punnittu etsinnöille ase
tettuja rajoituksia lähinnä henkilön maineen kannalta. Useimmissa kotietsintöjä koskevissa ratkaisuissa punninta suojeltavien oikeushyvin osalta koskee nimenomaisesti
kodin- ja yksityisyyden suojaa, mutta varsinkin erityisiä kotietsintöjä koskevana ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että niiden kohdistuessa usein virkamiehiin tai tiettyjen ammattikuntien edustajiin, on etsinnöistä mahdollisesti aiheutuvana haittana juuri
mahdollinen maineen menetys.64 Lisäksi tästäkin ratkaisusta on nähtävissä se seikka,
joka ilmenee jo korkeimman oikeuden ratkaisuista KKO 2014:57 ja KKO 2014:58,
että suhteellisuusperiaatteelle annetaan yhä enenevässä määrin merkitystä ja että se
tuodaan myös päätösten perustelutasolle. Sinänsä suhteellisuusperiaatteen huomioiminen ratkaisuissa ei toki ole mikään uusi asia, mutta ainakin artikkelin laatijan näkemyksen mukaan siihen viitataan enemmän perusteltaessa viranomaisten toiminnalle
asetettavia rajoituksia.
Asiasta on valitettu Helsingin hovioikeuteen. Ratkaisu asiassa annetaan todennäköisesti kevään 2016 aikana.
Helsingin käräjäoikeus on 29.6.2015 antanut päätöksen nro 1662 (PK 14/9390),
jossa se on tutkinut Helsingin käräjäoikeuden 19.9.2014 antaman päätöksen nro 3020
(PK 14/7228) nojalla toimitetun erityisen etsinnän edellytykset. Käräjäoikeus on ratkaisussaan päätynyt edellä mainituista päätöksistä poikkeavaan ratkaisuun ja katsonut, että kysymyksessä olleessa tapauksessa tutkinnanjohtajat ovat voineet olettaa
saavansa haltuun konkreettisia tietoja ja että tätä intressiä oli pidettävä asiassa painavampana kuin etsinnän mahdollisilla vaikutuksilla sen kohteen maineeseen. Etsintä ei
ollut myöskään suhteellisuusperiaatteen vastaista. Asiassa on huomioitu merkittävänä
tekijänä etsinnän kohteen asema komentoketjussa ja tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus verrattuna edellä esiteltyjen päätösten etsinnän kohdehenkilöihin.
Tästäkin päätöksestä on valitettu Helsingin hovioikeuteen, joka antanee ratkaisunsa kevään 2016 aikana.
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Kotietsinnän vaikutus henkilön maineelle on huomioitu myös myöhemmin asianajotoimistoihin kohdistuneita etsintöjä tarkastelevan kappaleen yhteydessä esiintuoduissa EIT:n ratkaisuissa.
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Kuten aiemmin todettua, on vuosien 2014 ja 2015 aikana annettu useita erityistä etsintää koskevia luparatkaisuja65 liittyen nimenomaisesti Helsingin huumepoliisin entisen johtajan rikosepäilyyn. Näiden päätösten nojalla toimitettuja etsintöjä ei
ole kirjoittajan tietojen mukaan saatettu jälkikäteen tuomioistuimen tutkittavaksi lukuun ottamatta edellä mainittuja. Muut, edellä mainittuun rikosepäilykokonaisuuteen
kuulumattomat, erityistä etsintää koskeneet päätökset ovat koskeneet muun muassa
tilanteita, jossa viranomaisen on epäilty kertoneen salassa pidettäviä tietoja tiedotusvälineille, jossa viranomaista on epäilty huumausainerikoksesta, ja jossa henkilöä on
epäilty petoksesta tilanteessa, jossa hänen on epäilty ilman kelpoisuusvaatimuksia
esiintynyt oikeustieteen kandidaattina ja asianajajana.66

4. Erityinen etsintä asianajotoimistossa67
4.1 Oikeudenkäyntiasiamiehen ja-avustajan todistamiskiellosta
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla takaa oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mihin liittyy olennaisena osana oikeus puolustautua itse valitsemansa
riippumattoman oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Oikeusturvan toteutuminen
edellyttää, että puolustus voi toimia asiassa täysin riippumattomasti ja syyttäjänpuolta
vastaavin keinoin. Tärkeänä osana edellä mainittua oikeutta avustajaan on asiakkaan
ja avustajan luottamuksellinen suhde. Henkilön on valitessaan itselleen avustajaa voitava luottaa siihen, että hänen avustajalleen kertomat asiat pysyvät salassa hänen niin
halutessaan. Ilman tällaista luottamuksellista suhdetta vesittyvät myös takeet oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä.
Erityisiä kotietsintöjä toimitetaan myös asianajotoimistoissa, koska niihin tehtyjä
etsintöjä ei ole lainsäädännöllä rajoitettu. Näissä tilanteissa edellä mainittu luottamussuhde ja avustajia koskevat muutkin ilmaisu- ja salassapitorajoitukset joutuvat koetukselle. Etsintä asianajotoimistossa on hyvin arkaluonteinen toimenpide, joka edellyttää erityistä huolellisuutta ja aiheuttaa väistämättä ongelmatilanteita.
Pakkokeinolain 8 luvun 1 §:n määritelmäsäännön mukaan erityinen etsintä on siis
kysymyksessä muun muassa silloin, kun etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan
tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan on velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta ja johon ei tämän
lain 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa tai asiakirjan jäljentämistä.
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Mm. asiat HelKO 20.5.2015 nro 1578 (PK 15/3701), HelKO 22.1.2014 nro 247 (PK 14/481), HelKO
15.4.2015 nro 1270 (PK 15/2910), HelKO 21.8.2014 nro 2653 (PK 14/6303), HelKO 4.9.2014 nro
2792 (PK 14/6720), HelKO 25.8.2014 nro 2689 (PK 14/6348).
HelKO 10.9.2014 nro 2882 (PK 14/6948), HelKO 30.9.2014 nro 3141 ja HelKO 21.11.2014 nro 3879
(PK 14/9156).
Tässä yhteydessä asianajotoimistoa käytetään yleisterminä kun viitataan oikeudellista asiantuntijaapua tarjoavaan liikkeenharjoittajaan ja termi pitää siis sisällään myös lakiasiaintoimistot yms.
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Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 § koskee siis oikeudenkäyntiasiamiehen ja
-avustajan68 todistamiskieltoa. Pykälän 1 momentin mukaan edellä mainitut henkilö
ei saa luvattomasti todistaa siitä, mitä hän on saanut tietää: 1) hoitaessaan oikeudenkäyntiin liittyvää tehtävää; 2) antaessaan oikeudellista neuvontaa päämiehen oikeudellisesta asemasta esitutkinnassa tai muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa; 3) antaessaan oikeudellista neuvontaa oikeudenkäynnin käynnistämiseksi
tai sen välttämiseksi.
Pakkokeinolain määritelmäsäännössä viitataan lisäksi takavarikkokieltoon, joka
tuo lisäedellytyksenä erityisen etsinnän määritelmään sen, että edellä mainittu tieto
pitää olla avustajan hallussa.69
Asianajajia koskee vielä lisäksi asianajajalain 5 c §:n säännös, jonka mukaan asianajaja tai hänen apulaisensa ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen
salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon. Vastaavanlainen säännös on nykyisin myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8.1 §:n 4 kohdassa.
Asiamiesten ja avustajien todistamiskieltoa koskevaa oikeudenkäymiskaaren pykälää uudistettiin lain 17 luvun laajan uudistuksen yhteydessä ja nyt voimassa oleva
pykälä70sääntelee tarkemmin asiamiehen ja avustajan todistamiskiellon alaa. Samassa
yhteydessä muutettiin myös oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 17 §:ää, jossa säädetään
oikeudenkäyntiasiamiesten yleisestä salassapitovelvollisuudesta, vastaamaan sisällöltään todistamiskieltoa koskevaa pykälää.71
Aikaisemmin voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 4 kohdan
mukaan asiamies tai oikeudenkäyntiavustaja ei saanut todistaa siitä, mitä päämies oli
hänelle asian ajamista varten uskonut, ellei päämies todistamiseen suostunut. Pykälä
oli laadittu hyvin väljään muotoon viittaamalla ainoastaan tietoon, joka oli asianajajalle uskottu ”asian ajamista varten”. Sääntelyn epämääräisyys onkin tuottanut paljon
tulkintaongelmia ja siihen kiinnitettiin huomiota muun muassa myös EIT:n ratkaisussa Sallinen ja muut v. Suomi72, jossa EIT katsoi, että pykälässä ei sanottu riittävän
selvästi, koskiko asian ajaminen pelkästään asianajajan ja tämän päämiehen suhdetta
tietyssä jutussa vaiko heidän suhdettaan yleisesti.
68
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Pykälä koskee asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja lupalakimiehiä. Se ei sovellu muihin oikeudellisina avustajina tai neuvonantajina toimiviin. Lakivaliokunta huomautti asiasta mietinnössään (LaVM
19/2014). Se totesi, että tarkoituksena ei ole, että todistamiskielto koskisi kaikkia lakimiehiä, jotka toimivat oikeudellisina avustajina tai neuvonantajina ammatikseen taikka satunnaisesti. Todistamiskielto rajataan koskemaan nimenomaan asianajajia, lupalakimiehiä ja julkisia oikeusavustajia. Viimeksi
mainitut toimivat virkavastuulla, kun taas asianajajia ja lupalakimiehiä koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset ja heidän toimintaansa myös valvotaan. Ehdotetulla rajoituksella pyritään siihen, ettei
todistamiskielto ulotu tarpeettoman laajalle ja mahdollista aiheettomia väitteitä todistamiskiellosta.
Edellä todettu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muu lakimies olisi aina velvollinen todistamaan. Hänen
asemansa ratkaistaisiin ehdotetun OK 17:22.2:n mukaan, jossa säädetään mm. asianajajan palveluksessa tai apuna toimineen henkilön velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta.
PK 7:3 §. Katso lisäksi jo aikaisemmin artikkelissa esitetty.
Pykälä on tullut voimaan 1.1.2016.
Ks. HE 46/2014 vp.
Petri Sallinen ja muut v. Suomi, 27.9.2005.
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Korkein oikeus antoi myös kaksi avustajan todistamisvelvollisuuden alaa koskevaa
ratkaisua (KKO 2003:119 ja KKO 2003:137), joissa se pyrki täsmentämään todistamiskiellon ulottuvuutta. Korkein oikeus katsoi ratkaisuissaan, että todistamiskiellon
ala oli tarkoitettu avustajien yleistä vaitiolovelvollisuutta suppeammaksi ja näin ollen
avustaja saattoi olla velvollinen todistamaan sellaisestakin seikasta, josta hän muuten
olisi vaitiolovelvollinen. Todistamiskieltoa koskevalla ”asian ajamista varten” katsottiin tarkoittavan tietoja, jotka liittyivät nimenomaan vireillä tai odotettavissa olevaan
oikeudenkäyntiin tai muuhun viranomaismenettelyyn eikä yleiseen oikeudelliseen
neuvontaan.73
Nyt oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksella on muutettu avustajien todistamiskieltoa koskeva pykälä vastaamaan sitä tulkintaa, joka aikaisemmin voimassa
olleelle säännökselle oli oikeuskäytännössä annettu. Pykälän 3 momenttiin on kuitenkin otettu vielä lisäksi täysin uusi säännös, jonka mukaan asianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja taikka julkinen oikeusavustaja ei saa myöskään luvattomasti todistaa
yksityisen tai perheen salaisuudesta tai liike- tai ammattisalaisuudesta, josta hän on
muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa tehtävässään saanut tiedon. Momentissa mainitulla ”tehtävällä” tarkoitetaan hallituksen esityksen74mukaan oikeudellista avustamista oikeudenkäynnin ulkopuolisessa asiassa, kuten testamentin laadinnassa tai yrityskaupan tekemisessä sopimusneuvotteluihin osallistumalla tai laatimalla sopimus.
Säännöksellä on tarkoitus suojata asiakkaan ja avustajan välisen suhteen luottamuksellisuutta ja sillä pyritään siihen, että asiakas voi tarpeen tullessa kääntyä avustajan
puoleen ja antaa tälle kaikki tarpeelliset tiedot pelkäämättä, että ne voitaisiin kevein
perustein paljastaa ulkopuolisille. Tämäkin todistamiskielto on purettavissa ylitörkeiden rikosten osalta.75
Näin ollen näyttäisi siltä, että vaikka pykälän 1 momenttia on täsmennetty ja tarkennettu, niin pykälän 3 momenttiin otetulla uudella säännöksellä on pykälän soveltamisalaa itse asiassa laajennettu entisestä tulkinnasta. Näkemykseni onkin, että itse
asiassa etsintätilanteissa on avustajan ja asiakkaan suhteen luottamuksellisuutta korostettu ja takavarikoimiskiellon piiriin on saatettu laajempi osa asiakassuhteeseen
liittyvää tietoa. Sinänsä en epäile, etteikö ongelmallisia tulkintatilanteita olisi edelleenkin edessä, mutta ainakin pintapuolisesti tarkasteltuna vaikuttaisi, että tilanne on
ainakin jossain määrin selkeytynyt.
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Korkeimman oikeuden ottamaa kantaa kritisoitiin muun muassa siitä, että ratkaisu ei ottanut riittävästi
huomioon asianajotoiminnan sisällön olennaista muutosta huomioon ottaen oikeudenhoidon merkitessä asianajajien osalta entistä enemmän ennakollista oikeudellisten toimien läpiviemistä. Ks. vähemmistöön jääneiden oikeusneuvosten lausuntojen lisäksi Esko – Peltonen – Tarkka – Tulokas s. 180–181.
HE 46/2014 vp.
OK 17:13 § 3 mom. Tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa henkilön todistamaan, jos syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta, tai jos erittäin
tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset
sen esittämisestä sekä muut olosuhteet sitä vaativat.
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4.2 Oikeuskäytäntöä etsinnöistä asianajotoimistoissa
Asianajotoimistossa toimitettavaa etsintää koskevat samat edellytykset kuin muitakin
erityisiä etsintöjä. Etsinnän edellytyksiä on esitelty edellä kattavammin, mutta hieman
yksinkertaistaen voidaan todeta, että silloin, kun asianajaja on itse epäiltynä rikoksesta, saadaan etsintä toimittaa pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan
rikoksesta epäillyn hallinnassa olevaan paikkaan, jos on syytä epäillä, että on tehty
rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, ja
jos etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä taka
varikoitava esine, omaisuus, asiakirja tai tieto tai muu seikka, jolla voi olla merkitystä
rikoksen selvittämisessä.
Tilanteessa, jossa epäiltynä on asianajajan asemesta joku muu, saadaan etsintä toimittaa asianajotoimistossa pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan vain,
jos rikos on tehty siellä tai epäilty on otettu siellä kiinni taikka jos muuten voidaan
erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnässä löytyy edellä mainittu esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka. Etsinnän toimittamisen edellytykset ovat tällaisessa
tilanteessa siten huomattavasti tiukemmat, ja voidaan ehkä olettaa, että tämä säännös
tulee 1 momentin säännöstä useammin sovellettavaksi. Tosin täysin poikkeukseton ei
toki ole tilanne, jossa asianajajaa itseään epäillään rikoksesta.
Asianajotoimistonkaan osalta kysymys ei siis etsinnän näkökulmasta ole siitä,
mikä tila etsinnän kohteena on, vaan kysymys on siitä, minkälaista tietoa tilasta on
syytä olettaa löytyvän. Asianajotoimiston kohdalla oletusarvo toki on, että siellä säilytetään edellä mainitun takavarikoimiskiellon alaista materiaalia, mutta sääntelyn
osalta on syytä muistaa, että suojan kohteena on tämä arkaluonteinen tieto, ei paikka
itsessään.76 Tässä yhteydessä on myös syytä todeta, että avustajien todistamiskielloilla
ja aineiston takavarikkokielloilla on tarkoitus suojata avustajan asiakasta ja avustajan
ja asiakkaan välistä luottamussuhdetta. Näitä säännöksiä ei ole laadittu avustajan suojaksi eikä tarkoituksena ole, että niitä tällaisessa tarkoituksessa sovelletaan.
Asianajajan tai muun avustajan vaitiolovelvollisuus voi siten väistyä tilanteessa,
jossa avustaja on itse epäiltynä rikoksesta. Tällöinkin on kuitenkin muistettava, ettei
asianajosalaisuus ole mikään yksi jakamaton kokonaisuus, joka väistyisi kokonaan
asianajajan ollessa rikosepäilyiden kohteena. Asianajosalaisuus voi väistyä osittain
sen johdosta, että asianajaja on itse rikoksesta epäilty ja sitä voidaan siis rajoittaa vain
siinä määrin, kuin se on asianajajaan kohdistuvien rikosepäilyiden selvittämiseksi
tarpeellista. Muiden, rikosepäilyihin nähden sivullisten ihmisten intressi asianajaja
konsultaation salassa pysymiseen, ei lähtökohtaisesti muutu tällaisessa tilanteessa
miksikään.77
Takavarikkokin voidaan suorittaa periaatteessa kaikissa tilanteissa, joissa asianajajaan kohdistuu rikosepäilyitä. Näin on siis paitsi silloin, kun asianajajaa epäillään
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Ks. tästä mm. edellä selostettu ratkaisu AOA Dnro 2657/4/14.
Pölönen s. 1046.
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osallisuudesta päämiehensä rikokseen, mutta myös asianajajan itsenäisesti tekemäksi
epäiltyjen rikosten kohdalla. Silloin kun tutkitaan epäilyä avustajan itsenäisesti tekemästä rikoksesta olemassa riski siitä, että etsinnän yhteydessä takavarikkoon joutuu
tietoja, jotka koskevat rikosepäilyihin nähden täysin sivullisten ihmisten tietoja.78
EIT on antanut useita ratkaisuja liittyen asianajotoimistoissa tehtyihin etsintöihin
ja todennut, että asianajajien häirintä oli EIS:n keskeisten vaatimusten vastaista ja että
siten asianajotoimistossa toimitettuun etsintään tuli suhtautua erityisen tiukasti.79 EIT
on edelleen todennut, että sen oikeuskäytännön mukaan asianajotoimistossa toimitettu etsintä perusti puuttumisen hänen yksityiselämänsä, kotinsa sekä kirjeenvaihtonsa
suojaan.80 Tällainen puuttuminen rikkoi EIS 8 artiklaa paitsi jos laki salli sen ja sillä
oli saman artiklan 2 kohdan mukainen hyväksyttävä tavoite ja se oli välttämätöntä
demokraattisessa yhteiskunnassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta.81 EIT:n ratkaisujen perusteella on mahdollista tulkita, että sinänsä useassakin ratkaisussa, jossa
lopulta EIS 8 artiklaa katsotaan rikotun, on etsinnällä katsottu olleen hyväksyttävät
tavoitteet eli järjestyksen säilyttäminen ja rikollisuuden estäminen.82 Sinänsä itse
etsinnän suorittamispäätökselle ei voida katsoa asetetun tavallista kynnystä korkeampia edellytyksiä, vaikka toki rikosepäilystä edellytetäänkin konkreettista näyttöä. Sitä
vastoin etsinnässä käytettyihin menettelyihin EIT on ottanut tiukan linjan83 ja korostanut asianajajan ja asiakkaan luottamussuhteen suojaa. Myös suhteellisuusperiaate on
korostuneesti esillä näissä ratkaisuissa.84
EIT on ratkaisuissaan myös listannut seikkoja, joita tuli erityisesti huomioida
asianajotoimistoihin tehtyjen etsintöjen osalta. Nämä seikat ovat koskeneet etsintöjen
perusteita ja toimitustapaa, salassa pidettävän aineiston suojaa sekä etsintöjen vaikutusta asianajajan työhön ja maineeseen.85
EIT Kolesnichenko v. Venäjä: Asianajotoimistossa oli toimitettu kotietsintä, kun
asianajajan päämiestä epäiltiin rikoksesta. EIT katsoi 8 artiklaa rikotun, kun etsintöjä
oli toimitettu ilman relevantteja ja riittäviä perusteita ja asianajajan salassapitovelvollisuutta turvaamatta. EIT kiinnitti huomiota, että etsintäluvissa ei ollut sanottu, mitä
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Pölönen s. 1046.
Ks. esim. EIT Kolesnichenko v. Venäjä, 9.4.2009. Heino v. Suomi, 15.2.2011.
Niemietz v. Saksa, 16.12.1992.
EIT Iliya Stefanov v. Bulgaria, 22.5.2008.
Ks. esim. EIT Andre ja muut. v. Ranska, 24.7.2008, EIT Mancevschi v. Moldova, 7.10.2008.
Etsintäpäätöksiltä on edellytetty relevantteja ja riittäviä perusteluja sekä etsinnän kohteen tarkkaa rajausta. Ks. tästä esim. EIT Mancevschi v. Moldova, 7.10.2008.
Ks. mm. EIT Kolesnichenko v. Venäjä, 9.4.2009 ja EIT Andre ja muut. v. Ranska, 24.7.2008.
esim. EIT Kolesnichenko v. Venäjä, 9.4.2009 s. 2. Asianajotoimistoon kohdistuneen etsinnän välttämättömyyttä harkittaessa on otettava huomioon tarjoaako kotimainen laki tehokkaita takeita väärinkäytöksiä ja mielivaltaa vastaan. Huomioon otettavia seikkoja olivat etsinnän perustana olleen rikoksen
vakavuus ja rikosepäilyn perusteltavuus. Lisäksi oli arvioitava vastasivatko toimitukset tuomioistuimen
lupaa ja oliko kohde rajattu kohtuudella, miten etsintä oli suoritettu ja oliko paikalla ollut ulkopuolinen tarkkailija valvomassa asianajajan salassapitovelvollisuuden toteutumista. Edelleen oli arvioitava
etsintöjen vaikutusta henkilöiden työhön ja maineeseen. Ks. myös EIT Robathin v. Itävalta, 3.7.2012,
EIT Iliya Stefanov v. Bulgaria, 22.5.2008, EIT Mancevschi v. Moldova, 7.10.2008.
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esineitä ja asiakirjoja voitiin odottaa löytyvän ja miten ne voisivat olla relevantteja
rikostutkinnan kannalta. Lupapäätöksissä ei ollut sanottu mitään myöskään asianajajan
salassapitovelvollisuuden käsittämän aineiston turvaamisesta. Asianajajan salassapitovelvollisuutta oli vaarannettu tavalla, joka oli suhteeton toimitusten tavoitteisiin nähden. Vaarantamiselle oli voinut olla seurauksia oikeudenhoitoon ja siten EIS 6 artiklan
takaamien oikeuksien käyttöön.
EIT Andre ja muut v. Ranska Asianajotoimistossa toimitettiin kotietsintä, kun asianajajan päämiehenä ollutta sairaalaa epäiltiin verovilpistä. Toimituksessa oli ollut käsillä
kaikki toimiston asiakirjat ja pöytäkirjan mukaan etsinnän yhteydessä takavarikoitiin
lähes 70 asiakirjaa ja mm. asianajajan käsin laatima muistio ja asiakirja, jossa oli hänen
tekemänsä merkintä. Asianajaja väitti, että etsinnällä ja takavarikolla oli loukattu asianajajan ammattisalaisuuden suojaa ja syytetyn oikeuksia.
EIT katsoi, että etsinnällä oli ollut hyväksyttävät tavoitteet eli yleisen järjestyksen säilyttäminen ja rikollisuuden estäminen. EIS 8 artiklan suojan puuttumiseen oikeuttavia
poikkeuksia oli kuitenkin tulkittava ahtaasti ja toimenpiteiden välttämättömyydestä tuli
olla vakuuttavaa näyttöä. Etsinnän yhteydessä takavarikoidut asianajajan muistiinpanot
olivat olleet riidattomasti asianajajan henkilökohtaisia asiakirjoja, jotka sisältyivät
ammattisalaisuuden suojan piiriin. Asianajaja ei ollut missään vaiheessa syytetty tai
epäilty rikoksesta tai osallisuudesta päämiehensä rikokseen ja toimitus oli kohdistettu
asianajotoimistoon yksinomaan siitä syystä, että veroviranomaisten vaatimassa tilintarkastuksessa oli ilmennyt vaikeuksia ja sen vuoksi oli haluttu löytää asiakirjoja, jotka
voisivat vahvistaa sanotut rikosepäilyt. Näissä olosuhteissa EIT piti etsintää ja taka
varikkoja suhteettomina tavoitteisiin nähden.

Tiedossani on artikkelin kirjoitushetkellä, että Helsingin hovioikeus on viime vuosina
antanut vain kaksi asianajotoimistossa toimitettua etsintää koskevaa ratkaisua. Nämä
molemmat on annettu ennen uuden pakkokeinolain voimaantuloa, joten esimerkiksi etsintävaltuutetun määrääminen ei ole ollut mahdollista. Molemmissa tapauksissa
etsintä on toimitettu asianajajaan kohdistuneen rikosepäilyn johdosta.
HelHO 25.6.2013 nro 1837 (R 12/1095) Asianajaja A:n epäiltiin syyllistyneen kahteen törkeään rahanpesuun ja hänen kotiinsa ja toimistoonsa toimitettiin kotietsintä.
Toimistossa käytiin läpi asiakirjoja ja takavarikoitiin 45 asiakirjaa. A saattoi etsinnän
laillisuuden käräjäoikeuden tutkittavaksi sekä etsinnän edellytysten että menettelyn
osalta. Käräjäoikeus katsoi etsinnän edellytysten täyttyneen eikä asiasta ollut tältä osin
enää hovioikeudessa kysymys. Sen sijaan käräjäoikeus katsoi etsintämenettelyn olleen
puutteellista ja että etsinnällä oli aiheutettu enemmän haittaa ja vahinkoa kuin sen suorittamiseksi oli ollut välttämätöntä.
Rikostarkastaja B valitti asiasta hovioikeuteen, joka arvioi etsinnässä noudatetun menettelyn laillisuutta. Hovioikeus totesi, että sitä, millaiset ohjeet kotietsinnän toimittamiseksi tulee antaa ja miten etsinnässä tulee toimia aiheetonta haittaa tai vahinkoa aiheuttamatta, ei ole lainsäädännössämme yksityiskohtaisesti säännelty. Kun asianajajan
vaitiolovelvollisuus oli säädetty tämän päämiehen turvaksi, oli selvää, että kun oli kysy
mys asianajajan hallussa olevista tiloista ja aineistosta, aiheetonta haittaa ja vahinkoa
tuli arvioida paitsi asianajajan myös tämän päämiehen näkökulmasta.
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Hovioikeus totesi edelleen, että ihmisoikeustuomioistuin oli edellyttänyt annettavan
yksityiskohtaisia määräyksiä liittyen tietojen luottamuksellisuuden huomioimiseen ja
tutkittavan aineiston rajaamiseen asianajotoimistoon tehdyissä kotietsinnöissä. A:n toimistoon tehdyn etsinnän osalta oli etsintämääräyksessä erityisohjeena todettu ainoastaan, että ”etsinnässä on huomioitava asianajotoimeksiantoja koskevien tietojen luottamuksellisuus”. Hovioikeus katsoi annettujen ohjeiden olleen puutteellisia ja että näiden
ohjeiden perusteella oli tehty takavarikko, joka oli ollut tarpeettoman laaja, ja näin ollen
ohjeiden puutteellisuuden voitiin arvioida aiheuttaneen enemmän haittaa kuin oli ollut
välttämätöntä. Etsintä oli lisäksi aloitettu ennen kuin A:n avustaja oli ehtinyt paikalle.
Tältäkin osin hovioikeus katsoi asiassa toimitun virheellisesti.

Tässäkin edellä mainitussa ratkaisussa on kotietsinnällä sinänsä vahvistettu olleen
riittävä peruste, mutta että suoritetussa menettelyssä oli toimittu virheellisesti. Kuten
jo aikaisemmin on todettu, on tämä valitettavasti ollut juuri se päällimmäinen ongelma, joka etsintöihin on liittynyt.
HelHo 28.11.2014 nro 2306 (R 14/962) Asianajaja A:ta epäiltiin avunannosta oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja avunannosta laittomaan uhkaukseen. Hänen
toimistoonsa suoritettiin kotietsintä, jossa takavarikointiin datatiedostoja ja asiakirjoja.
Käräjäoikeus katsoi etsinnän edellytysten olleen olemassa, mutta kumosi takavarikon
asiakirjojen osalta. Sekä A että rikoskomisario B valittivat asiasta hovioikeuteen. A vaati hovioikeutta tutkimaan sekä etsinnän edellytykset että sen toimittamisen lainmukaisuuden ja kumoamaan takavarikot. A väitti, että rikosepäilylle ei ollut perusteita ja että
takavarikoitu materiaali sisälsi takavarikoimiskiellon alaista aineistoa.
Hovioikeus katsoi asiassa esitetyn näytön perusteella, että rikosepäily oli ollut olemassa
ja etsinnälle oli siten ollut lailliset edellytykset. Etsintämääräysten osalta hovioikeus
katsoi, ettei kirjausta ”etsintä tehdään A:n työhuoneeseen/työpisteeseen/työtilaan sekä
mahdollisiin muihin asianajotoimisto A:ssa sijaitseviin tiloihin, joissa A säilyttää hallinnassaan olevaa omaisuutta” voitu lähtökohtaisesti pitää riittävän täsmällisenä asian
ajotoimistoon kohdistuvan etsinnän yhteydessä. Tätä puutteellisuutta oli kuitenkin
korjattu suullisella rajauksella, minkä perusteella etsintä oli tosiasiassa toimitettu ja
näin ollen kohdistettu merkitykselliseen aineistoon. Hovioikeus katsoi lisäksi, että pakkokeinolain prosessuaaliset takeet, kuten läsnäolo etsinnässä, pöytäkirjan laadinta ja
oikeussuojakeino toimivat vastapainona puutteellisuudelle. Selkeänä puutteena hovioikeus on myös pitänyt A:n salassapitovelvollisuuden käsittämän aineiston käsittelyn
ohjeistuksen puuttumista. Tähän oli kuitenkin käytännössä kiinnitetty huomiota ja siten
menettelyn katsottiin olleen asianmukaista.
Takavarikkojen osalta hovioikeus on todennut, että takavarikkokielto ei ole voimassa
sellaisen materiaalin osalta, mikä sisältää kysymyksessä olevaan rikosepäilyyn liittyviä
todisteita. Toisaalta asiassa on ollut selvää, että takavarikoitu materiaali on myös sisältänyt A:n päämiehen hänelle asian ajamista varten antamaa tietoa. Hovioikeus on tämän osalta katsonut, että materiaalin läpikäynti on edellyttänyt jonkunlaista selaamista
merkityksellisen aineiston erottamiseksi ja että tämä oli tapahtunut asianajotoimistossa
A:n ja hänen todistajansa läsnä ollessa. Menettelyllä oli pyritty vähentämään etsinnästä
aiheutuvaa haittaa. Asiakirjat oli lisäksi sinetöity säilytettäväksi myöhempää tutkimista varten. Asiassa oli hovioikeuden mukaan toimittu voimassa olleen pakkokeinolain
asettamissa rajoissa. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen siltä osin, kun se oli
kumonnut takavarikon.
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Tässä ratkaisussa tilanne oli siinä mielessä erikoinen, että uusi pakkokeinolaki etsintävaltuutettuineen ja aineiston sinetöinti mahdollisuuksineen oli tullut voimaan ennen
käräjäoikeuskäsittelyä, mutta vasta toimitetun etsinnän jälkeen. Näin ollen asiaan
sovellettiin vanhaa pakkokeinolakia, mutta etsinnässä oli jo mahdollisuuksien mukaan ennakoitu takavarikoitavan aineiston sinetöintimahdollisuutta. Hovioikeuden
annettua ratkaisunsa haki etsinnän suorittanut taho erityiseen etsintään etsintäluvan
käräjäoikeudelta kohdistuen jo aikaisemmin takavarikoituun materiaaliin. Samassa yhteydessä asiaan määrättiin etsintävaltuutettu.86 Ratkaisu on myös muilta osin
mielenkiintoinen, koska siitä ilmenee käytännössä hyvin se ongelma, joka liittyy
asianajotoimistoissa säilytettävän aineiston luonteeseen. Tilanne, jossa aineisto sisältää asianajajaan kohdistuvan rikosepäilyn kannalta merkittävää näyttöä, mutta joka
samalla sisältää hänen asiakassuhteeseensa liittyvää salassa pidettävää tietoa, on hyvin ongelmallinen ja käytännössä vaikeasti ratkaistavissa siten, että sekä asiakkaan
luottamuksensuoja ja toisaalta rikosten selvittämisintressi turvataan.
Tilanteen asianajotoimistoissa toimitettavien etsintöjen osalta voidaan katsoa jossain määrin selkeytyneen ja kohentuneen uuden pakkokeinolain säätämisen yhteydessä, kun säännöksiä on selkeytetty ja etsintävaltuutetun mukanaolo on tullut erityisissä
etsinnöissä pakollisiksi. Samoin säännökset kiistanalaisen aineiston sinetöinnistä ja
tuomioistuinkäsittelystä ovat selkeä parannus aikaisempaan. Ongelmat ja tulkintatilanteet tuskin kuitenkaan ovat täysin ohi, vaikka selkeää parannusta on kuitenkin
havaittavissa.

5. Lopuksi
Vuoden 2014 alusta voimaan tulleella pakkokeinolain kokonaisuudistuksella on parannettu merkittävästi etsintää koskevia säännöksiä luomalla paremmat oikeusturvatakeet etsintöjen kohteeksi joutuneille. Mahdollisuus saattaa etsinnän lainmukaisuus
jälkikäteen tuomioistuinten tutkittavaksi on ollut huomattava ja välttämätön uudistus,
jolla viimekädessä taataan se, että etsintöjä toimitetaan vain perustelluissa tilanteissa
ja noudattaen lainmukaista menettelyä. Myös erityisestä etsinnästä päättämisen siirtäminen tuomioistuimille ja etsintävaltuutetun määrääminen ovat olleet tärkeitä muutoksia aikaisempaan menettelyyn verrattuna ja osaltaan poistaneet varsinkin erityisiin
etsintöihin liittyneitä ongelmia.
Etsintöjen lainmukaisuus on ollut mahdollista saattaa tuomioistuinten tutkittavaksi
nyt noin neljän vuoden ajan ja oikeuskäytäntöä on vähitellen alkanut kertyä. Myös
apulaisoikeusasiamies on aktiivisesti seurannut tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä ja
viranomaisten toimintaa puuttuen tarpeen mukaan havaitsemiinsa epäkohtiin. Nämä
helpottavat viranomaisten toimintaa jatkossa ja toisaalta luovat etsinnän kohteiksi joutuneille takeita menettelyn asianmukaisuudesta.
86

HelKO 3.12.2014 nro 4022 (PK 14/9459).
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Artikkelini ajoittuu etsintöjen näkökulmasta hieman erikoiseen ajankohtaan, kun
vireillä on Helsingin huumepoliisin entisen johtajan Jari Aarnion rikosepäilyt ja näiden tutkintojen aikana on annettu huomattava määrä erityistä etsintää koskevia lupia
sekä liittyen Aarnioon että muihin poliiseihin. Nämä ratkaisut eivät ehkä anna oikeaa
kuvaa etsintäpäätöksistä ja menettelyistä poikkeuksellisen rikoskokonaisuusepäilyn
vuoksi, mutta toisaalta mahdollistavat erityistä etsintää koskevien päätösten määrällisesti laajemman tarkastelun.
Olen artikkelissani halunnut tarkastella myös asianajotoimistoissa tapahtuvia etsin
töjä niiden poikkeuksellisen luonteen vuoksi. Myös EIT on ratkaisukäytännössään
ottanut useasti kantaa tällaisten etsintöjen lainmukaisuuteen ja kritisoinut Suomeakin
säännöstemme epäselvyydestä ja riittävien oikeusturvatakeiden puuttumisesta. Näihin
seikkoihin on nyt sekä pakkokeinolain että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksilla pyritty vaikuttamaan ja mielestäni tässä on ainakin osittain onnistuttu. Varsinkin oikeudenkäyntiavustajia koskevalla todistamiskieltosäännösten selkeyttämisellä
on todennäköisesti positiivinen vaikutus erityisen etsinnän yhteydessä esiin tulevien
takavarikkotilanteiden tulkintaan. Nähtäväksi jää, onko sääntely nykyisessä muodossaan riittävän selkeä vai löytyykö edelleen tulkintaa edellyttäviä tilanteita. Erityisten
etsintöjen osalta ongelmana näyttää edelleen olevan tarkemmin sääntelemättömien
menettelysäännösten noudattaminen. Tämä käy ilmi sekä tuomioistuinten että kansallisten laillisuusvalvojien antamista ratkaisuista, joissa useimmiten puutteiksi havaitaan juuri tällaiset seikat. Sinänsä kehitys näyttää kuitenkin vievän oikeaan suuntaan
samalla kun tietoisuus menettelytavoista ja -säännöistä lisääntyy.
Olen artikkelissani pyrkinyt tuomaan esiin etsintöihin liittyviä säännöksiä lähinnä tehtyjen muutosten valossa ja samalla esittelemään erityisesti erityistä etsintää
koskevaa oikeuskäytäntöä. Etsintöihin liittyy kuitenkin myös muita mielenkiintoisia
näkökulmia, joita en valitettavasti tässä yhteydessä ole voinut tarkastella. Tällaisia
lähempää tarkastelua edellyttäviä aiheita ovat muun muassa etsintöjen riitautusten yhteydessä esitettyjen vahingonkorvausvaatimusten käsittely, etsinnän yhteydessä sine
töidyn aineiston tuomioistuinkäsittely sekä laittomasti saadun aineiston mahdolliset
hyödyntämiskiellot. Näistä saamme toivottavasti lukea joskus myöhemmin.
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Tero Kujala

Suhteellisuusperiaatteen huomioon ottaminen
pakkokeinojen käytöstä päätettäessä

1. Yleistä
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten pakkokeinolain suhteellisuusperiaate on
tarkoitettu otettavaksi huomioon eri viranomaisten päättäessä rikosprosessissa pakkokeinojen käytöstä.
Suhteellisuusperiaatteesta säädetään pakkokeinolain (22.7.2011/806) 1 luvun
2 §:ssä. Läheisesti suhteellisuusperiaatteeseen liittyvät myös saman lain 1 luvun
3 §:ssä ja 4 §:ssä säädetyt vähimmän haitan periaate sekä hienotunteisuusperiaate.
Pakkokeinolain 1 luvun 2 §:n suhteellisuusperiaatetta koskevan pääsäännön mukaan pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos niiden käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen
tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Suhteellisuusperiaate koskee
kaikkia pakkokeinolaissa säädettyjä pakkokeinoja.
Suhteellisuusperiaate on ollut pakkokeinolain säätämä periaate jo aikaisemman
pakkokeinolain (1987/450) aikana. Nykysäännöksen kanssa samansisältöinen säännös sisältyi aikaisemman pakkokeinolain 7 luvun 1 §:ään. Pykälä säädettiin pakkokeinolakiin telekuuntelua ja televalvonnan edellytyksiä laajentaneen lakimuutoksen
yhteydessä (säädös 402/1995, HE 22/1994 vp) ja se tuli voimaan 1.6.1995.
Lain esitöiden (HE 22/1994 vp) mukaan suhteellisuusperiaatteella tarkoitetaan
sitä, että tiettyä pakkokeinoa saa käyttää vain, jos sen käytöllä saavutettava etu tai
tavoiteltu päämäärä on järkevässä suhteessa pakkokeinon aiheuttamiin haittoihin tai
vastakkaisiin etuihin tai arvoihin.
Suhteellisuusperiaatteen huomioiminen pakkokeinojen käytöstä päätettäessä edellyttää näin ollen etuvertailua toisaalta pakkokeinon käytöstä asianosaiselle aiheutuvan haitan ja toisaalta pakkokeinon käytöstä rikoksen selvittämiselle syntyvän hyödyn
välillä. Vertailun suorittaminen saattaa johtaa siihen, että tavoitteen saavuttamiselle
sinänsä tarpeellisen tai välttämättömän keinon käytöstä on luovuttava tai että keinon
käyttöä on jollakin tavalla rajoitettava. (HE 22/1994 vp).
Vaikka eri pakkokeinoissa on lajikohtaisia yksityiskohtaisia säännöksiä intressivertailusta pakkokeinojen käytön mahdollisen hyödyn ja haitan välillä, suhteellisuusperi
aate vaikuttaa pakkokeinon käytön sallittavuuteen myös kokonaisharkinnan tasolla
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siten, että kokonaisharkinnassa nimenomaista huomiota on kiinnitettävä myös rikoksen vakavuuteen ja siihen etujen loukkaukseen, joka pakkokeinon käytöstä seuraa.
Mitä lievempi rikos on, sitä suuremmin intressiharkinnassa painavat pakkokeinon sallimista vastaan puhuvat näkökohdat.
Pakkokeinolain kokonaisuudistuksen (22.7.2011/806) voimaan tulon (1.1.2014)
myötä suhteellisuusperiaatteen merkitys on laissa korostunut. Lisäksi pakkokeinoja
koskevia päätöksiä on myös oikeuskäytännössä alettu perustella siten, että pakkokeinopäätöksiin on avoimemmin perusteltu suhteellisuusperiaatteen mukaista hyöty/
haitta intressivertailua. Suhteellisuusperiaatteen korostuneen merkityksen vuoksi on
näin ollen tarkoituksenmukaista käsitellä tässä yhteydessä suhteellisuusperiaatteen
sisältöä pakkokeinolajeittain.

2. Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot; kiinniottaminen, 		
pidättäminen ja vangitseminen
Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen ovat suoraan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen puuttuvia pakkokeinoja. Pakkokeinoista säädetään pakkokeinolain
2 luvussa. Vähimmäissuojaa koskevat reunaehdot pakkokeinojen käytölle asettaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 5 artikla, jonka mukaan:
Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään
ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä
järjestyksessä:
a) henkilö vangitaan lain nojalla sen jälkeen, kun hänet on tuomittu toimivaltaisessa tuomioistuimessa;
b) henkilö pidätetään tai vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut
tuomioistuimen laillista määräystä tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi;
c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on perusteltua syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen.
Vaikka pakkokeinolaissa ei olekaan asetettu eri pakkokeinolajeja keskinäiseen suhteelliseen järjestykseen sen mukaan, kuinka haitallisena pakkokeinoa on suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta pidettävä, henkilökohtaiseen vapauteen välittömästi
puuttuvia pakkokeinolain 2 luvun säätämiä kiinniottamista, pidättämistä ja vangitsemista voidaan objektiivisesti arvioiden pitää kaikista pakkokeinoista voimakkaimmin
yksilön etuuksiin puuttuvina.
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2.1 Pidättämisen ja vangitsemisen yleisistä edellytyksistä
Jo EIS 5 artiklan sisällöstä johtuu, että henkilökohtaiseen vapauteen puuttuvien pakkokeinojen edellytykset tulee olla kansallisen lainsäädännön tasolla yksityiskohtaisesti säädetty.
Lähtökohtana pidättämiselle ja vangitsemiselle EIS 5 artiklan 1-c kohdan mukaan
on, että ”on perusteltua syytä epäillä henkilön syyllistyneen rikokseen”. Vastaavan
kansallisen säännöksen eli pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n mukaan edellytyksenä on,
että henkilöä voidaan todennäköisin syin epäillä rikoksesta. Rikoksella tarkoitetaan
sellaista aktiivista tekoa tai laiminlyöntiä, joka täyttää jonkin rikostunnusmerkistön
sekä objektiivisen puolen että subjektiivisen puolen tunnusmerkistötekijät.1 Lisäksi
edellytyksenä on, että pidätettävän/vangittavan henkilön voidaan todennäköisin syin
katsoa syyllistyneen kyseiseen rikokseen.
EIS 5 artiklan sisällöstä johtuu vaatimus, että pidättäminen ja vangitseminen eivät
voi perustua viranomaisen mielivallalle, vaan pakkokeinoa käytettäessä viranomaisten tulee osoittaa 5 artiklan 1-c kohdan edellytysten olevan olemassa. Viranomaisten
on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännön mukaan pystyttävä
osoittamaan ne konkreettiset tosiseikat, joiden vuoksi henkilöä epäillään perustelluin
syin rikokseen syyllistymisestä.2
Myös korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2007:7 arvioinut niitä edellytyksiä,
joita tuomioistuimessa on oltava käsillä, jotta arvio rikosepäilyn todennäköisyydestä
voidaan suorittaa asianmukaisesti:
KKO 2007:7 kohta 5: ”Kun tuomioistuimen tehtävänä on huolehtia epäillyn oikeusturvasta, on tärkeätä, että se vaatimusta käsitellessään selvittää ne tosiasiatiedot, joihin
rikosepäilyn väitetään perustuvan. Näin ollen yksin vaatimuksen esittävän virkamiehen viittausta tutkinnassa saatuihin tietoihin tai hänen niiden perusteella tekemäänsä
johtopäätöstä ei voida pitää riittävänä selvityksenä sanotun edellytyksen täyttymisestä.
Merkityksellistä on, että vaatimuksen tueksi esitetään konkreettisia seikkoja, joiden
perusteella syytä epäillä -arvio on mahdollista tehdä.” Ratkaisu KKO 2007:7 koskee
teknistä kuuntelua, mutta lainattu perustelujen kohta on yleistettävissä myös muiden
pakkokeinojen käyttöön.

1
2

Näin mm. Helminen ym. s. 745 alkaen.
Esim. N.C vs. Italia 11.1.2011 (GC): ”Epäilyä voitiin pitää uskottavana vain silloin, kun oli olemassa
tosiseikkoja tai tietoja, joiden perusteella objektiivinen tarkkailija oli vakuuttunut siitä, että ao. henkilö
oli saattanut tehdä rikoksen. Artikla ei edellyttänyt, että poliisilla olisi syytteiden nostamiseen riittävää
näyttöä pidätyshetkellä tai pidätysaikana”. Myös tapaus Adirbelli and others vs. Turkki (2.12.2008):
”EIS 5 artiklan 1 c)-kohdassa tarkoitettu perusteltu epäily rikoksesta edellytti, että oli olemassa tosiseikkoja tai tietoja, jotka vakuuttaisivat objektiivisen tarkkailijan siitä, että henkilö oli saattanut tehdä
rikoksen. Edellytettyjen tosiseikkojen ei tarvinnut olla niin selviä, että ne oikeuttaisivat tuomitsemisen
tai edes syytteen nostamisen. Kuitenkaan sanotun 1 c)-kohdan vaatimusta rikosepäilyn perustelluisuudesta ei EIT:n oikeuskäytännön mukaan tullut venyttää terrorismin torjunnasta johtuvien vaatimusten
vuoksi niin pitkälle, että heikennettäisiin tuon kohdan merkitystä rikoksesta epäillyn takeena. Hallituksen oli siten esitettävä ainakin joitakin tosiseikkoja tai tietoja, jotka olivat omiaan osoittamaan, että
pidätettyjä oli perustellusti epäilty terrorismista.”
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Suhteellisuusperiaate liittyy pidättämisen ja vangitsemisen yleisiin edellytyksiin lähinnä välillisesti sitä kautta, että konkreettisen rikosepäilyn yksilöimisellä tuomio
istuin saa päätöksenteon pohjaksi tietoa rikosepäilyn vakavuudesta ja vahingollisuudesta siten, että suhteellisuusvertailu on ylipäätään mahdollista tehdä.
Pääsääntönä voidaan pitää, että mitä vähäisemmästä rikoksesta on kysymys, sen
tarkemmin tulee harkita, onko pakkokeinon käyttö asiassa välttämätöntä. Esimerkiksi
rikosepäilyyn, josta ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olisi odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta, pidättämistä ja vangitsemista ei tulisi suhteellisuusperiaate huomioiden käyttää.

2.2 Pidättämisen ja vangitsemisen erityisistä edellytyksistä
Sen lisäksi, että henkilöä voidaan todennäköisin syin epäillä rikoksesta, pidättäminen
ja vangitseminen edellyttävät ns. erityisten edellytysten olemassaoloa.
Mikäli epäillystä rikoksesta ei kuitenkaan ole säädetty lievempää rangaistusta kuin
kaksi vuotta vankeutta eli kyse on ns. ylitörkeästä rikoksesta, pidättäminen ja vangitseminen eivät pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n mukaan edellytä erityisiä edellytyksiä.
Mikäli epäillystä rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta
vankeutta, pidättäminen ja vangitseminen edellyttävät lisäksi, että on syytä epäillä
rikoksesta epäillyn a) lähtevän pakoon, karttavan esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai
rangaistuksen täytäntöönpanoa tai b) vaikeuttavan asian selvittämistä hävittämällä,
turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa tai c) jatkavan rikollista toimintaa.
Pidättämisen tai vangitsemisen edellytykset a) paon vaara, b) sotkemisvaara ja
c) rikollisen toiminnan jatkamisvaara ovat käytännössä yleisimmät perusteet, joista
käräjäoikeuden pakkokeinoistunnoissa (yleisten edellytysten olemassaolon lisäksi)
keskustellaan. Toisin kuin yleisten edellytysten osalta, kynnys erityisten edellytysten
täyttymiselle on asetettu pakkokeinolaissa alhaisemmalle ”syytä epäillä” tasolle.

2.2.1 Paon vaara
Pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 2a-kohdan mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty voidaan vangita, mikäli epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai
muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon taikka muuten
karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että mikäli epäillyllä ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, syytä epäillä- kynnys pakenemisesta on lähtökohtaisesti
käsillä. Esitutkintaviranomaiset ovat useissa tapauksissa perustelleet väitettä paon
vaarasta ainoastaan sillä seikalla, että epäillyllä ei ole vakituista asuntoa Suomessa.
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Tilanne on muuttunut uuden pakkokeinolain voimaantulon myötä. Lain esitöissä
(HE 222/2010 vp s. 248 alkaen) todetaan muun ohessa, että:
”Ulkomaalaisen vapaus tulisi vain rajatuissa tapauksissa riistää kohdassa tarkoitetun karttamisvaaran perusteella. Henkilöä ei voida pidättää pelkästään sillä perusteella, että hän asuu ulkomailla. Vangitsemisperusteen edellyttämästä karttamisen
todennäköisyydestä tulee esittää selvitystä. Vähimmän haitan periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisen lisäksi tulisi ottaa huomioon mahdollisuudet saada
epäilty yhteistoiminnassa hänen kotimaansa viranomaisten kanssa tulemaan ulkomailta osallistumaan rikosprosessiin tai tulemaan suorittamaan rangaistusta. Huomioon on otettava kansainvälistä yhteistoimintaa koskevat yleissopimukset ja muut
instrumentit. Rikostutkinta on tällaisissa tapauksissa pyrittävä tekemään mahdollisimman nopeasti, jotta ulkomaalaiselle ei vapaudenriiston kautta tai muuten aiheuteta
aiheetonta haittaa”.
Myös ratkaisussa KKO 2014:29 katsottiin, että vangitsemisen edellytyksiä ei ollut
tapauksessa, jossa laittoman maahantulon järjestämisestä todennäköisin syin epäilty
henkilö oli Ruotsin kansalainen, hänellä oli vakituinen asunto Ruotsissa sekä perhettä Ruotsissa ja Englannissa. Vaikka ratkaisuun sovellettiin vanhaa pakkokeinolakia,
KKO viittasi ratkaisunsa perusteluissa uuden pakkokeinolain esitöihin. KKO:n mukaan (kohta 18):
”A:n henkilökohtaisia olosuhteita koskevista tiedoista on ollut sinänsä perusteltua päätellä, että A saattaa matkustaa heti kotimaahansa, jos hänet kiinniottamisen jälkeen
päästettäisiin vapaaksi. Yksistään tämä seikka ei kuitenkaan tee laissa edellytetyllä tavalla todennäköiseksi sitä, että A karttaa tulevaa rikosoikeudenkäyntiä. Niin kuin lain
esitöissäkin on katsottu, karttamisen todennäköisyydestä tulee esittää selvitystä. Asianmukaisena ei voida pitää sellaista arviointitapaa, että ulkomaalaisen kotimaahan paluun
todennäköisyys suoraan osoittaisi tämän todennäköisesti karttavan oikeudenkäyntiä.”

Näin ollen voidaan todeta, että suhteellisuusperiaate vaikuttaa voimakkaasti myös
paon vaaran edellytysten arviointiin. Riittävää paon vaaran täyttymiseksi ei lain esitöiden ja KKO:n oikeuskäytännön mukaan ole (enää) selvitys siitä, että epäilty poistuisi vapaaksi päästyään Suomesta, vaan pidättämisen ja vangitsemisen edellytyksiä
arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko epäillyn henkilökohtaisissa olosuhteissa tai asiassa muutoin sellaisia konkreettisia tosiseikkoja, joiden perusteella
olisi syytä epäillä rikoksesta epäillyn todella pakenevan siitä huolimatta/riippumatta
että hän vapauduttuaan poistuisi Suomesta.

2.2.2 Sotkemisvaara
Pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 2b-kohdan mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty voidaan vangita, mikäli epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai
muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän vaikeuttaa asian selvittämistä
hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa.
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Sotkemisvaaran osalta kysymykseen voisi tulla esimerkiksi esinetodisteiden hävittäminen tai sellaisiin henkilöihin vaikuttaminen, joita saatetaan kuulla asian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Henkilöihin vaikuttaminen tarkoittaisi uhkailua,
suostuttelua sekä mahdollisesti tietynsisältöisestä kertomuksesta yhdessä sopimista.
Kuten paon vaaran osalta on todettu, myös sotkemisvaaran edellytysten käsillä olo
edellyttää yksilöityä selvitystä niistä konkreettisista tosiseikoista, joiden perusteella
sotkemisvaaran väitetään olevan olemassa. Pelkkää yleisluonteista viittaus pakkokeinolain kyseisen pykälän sanamuotoon ei ole pidettävä riittävänä. Pakkokeinopäätöstä
tehtäessä tulisi olla käytettävissä tiedot, mitä konkreettisia sotkemistoimenpiteitä rikoksesta epäillyn on syytä olettaa tekevän, mikäli hän olisi vapaana ja mihin seikkoihin väite oletetusta sotkemisesta perustuu.3
Lisäksi sotkemisvaaran osalta on huomattava, että sotkemisvaaran täytyy jatkua
koko sen ajan, kun rikoksesta epäilty on vapautensa menettäneenä. Sotkemisvaara on
lähtökohtaisesti suurimmillaan esitutkinnan alkuvaiheessa. Rikoksesta epäillyn mahdollisuudet sotkea asiaa vähenevät luonnollisesti esitutkinnan edetessä, mikäli esitutkintaviranomaiset onnistuvat asian selvittämisessä. Mikäli esitutkintatoimenpiteiden
vuoksi sotkemisvaara poistuu, edellytyksiä vapaudenriistolle ei enää ole. Näin ollen
esimerkiksi sotkemisvaaran olemassaoloa tulisi arvioida jatkuvasti esitutkinnan edetessä. Sen jälkeen, kun asian esitutkinta on kokonaisuudessaan valmistunut, sotkemisvaaraa ei voitaisi katsoa olevan kuin vain erityisen poikkeuksellisista syistä.
Esimerkiksi EIT:n tapaus Debboub 9.11.1999: ”Asian selvittämisen vaikeuttaminen ja
todisteiden hävittäminen olivat olleet ymmärrettäviä rikostutkinnan alkuvaiheissa, mutta niillä ei ollut voinut olla ratkaisevaa merkitystä enää siinä vaiheessa, kun todistajia
oli jo kuulusteltu useissa tilaisuuksissa. Tuomioistuimet eivät olleet perustelleet tarkoin
varsinkaan viimeisimmissä päätöksissään sitä, millä tavoin valittajan vapauttaminen
olisi johtanut asian selvittämisen vaikeutumiseen tai todisteiden hävittämiseen. Siten
vankeuden jatkamista ei ollut voitu enää myöhemmin perustaa sanottuun vaaraan.”

Myös asiassa Swierzko 10.1.2006 EIT katsoi, että rikoksesta epäillyn vangittuna pitäminen yli 3 vuoden ajan ei ollut perusteltua, vaikka sotkemisvaara vangitsemisen
alussa olikin olemassa erityisesti todistajiin vaikuttamisen osalta, mutta ajan kulumisen johdosta sotkemisvaara oli menettänyt asiassa merkityksensä.4
Kotimaisessa oikeuskäytännössä sotkemisvaaraa ja suhteellisuusperiaatetta on käsitelty asiassa KKO 2013:52, jossa oli kysymys henkilön lyhytaikaisesta kiinniottamisesta (noin 15 tuntia) epäiltynä varkausrikoksesta, joka oli tapahtunut ajallisesti yli vuosi ennen kiinniottoa. Asiassa käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus katsoivat, että
pakkokeinon käytölle ei ollut laillista perustetta. Korkeimman oikeuden perustelujen
(kohta 9) mukaan asiassa ei ollut esitetty selvitystä siitä, millä perusteella rikoksesta
3

4

Esim. EIT:n tapaus Becciev v. Moldova 4.10.2005: Tuomion perustelujen mukaan perusteet vangitsemiselle eivät saa rajoittua vain yleiselle ja abstraktille tasolle. Samoin asia EIT:n tuomio asiassa Clooth
v. Belgia 12.12.1999.
EIT:n tuomio asiassa Swierzko v. Puola (10.1.2006).
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epäillyn epäiltiin voivan vaikeuttaa runsas vuosi aikaisemmin tapahtuneen varkauden
selvittämistä sillä tavoin, että hänet oli otettava kiinni suhteellisen myöhään illalla ja
pidettävä kiinniotettuna yli yön kuulustelun suorittamiseen saakka. Kiinniottaminen
todettiin suhteellisuusperiaatteen vastaiseksi. Suhteellisuusperiaatteen vastaisuutta
perusteltiin sillä, että asiassa ei ollut esitetty selvitystä tai muutoinkaan käynyt ilmi
mitään esitutkinnallista perustetta kiireisen tutkintatoimenpiteen suorittamiseen ja
pakkokeinon käyttöön.
Merkittävä oikeudellinen kysymys sotkemisvaaran arvioinnissa on myös, ulottuu
ko sotkemisvaara myös muiden henkilöiden tekemien rikosten sotkemiseen, vai
rajoittuuko sotkemisvaara vain kyseisen rikoksesta epäillyn henkilön väitetyksi tekemiin rikoksiin.
Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että mikäli rikoksesta epäilty myötävaikuttaa
oman rikoksensa selvittämiseen, sotkemisvaara ei lähtökohtaisesti voisi tulla kyseeseen.5 Rikosepäily voi kuitenkin koskea tekoa, jossa oletettavasti rikokseen on syyllistynyt useampia henkilöitä esimerkiksi rikoskumppaneina. Mikäli tällaisessa tilanteessa yksi rikoksesta epäilty myöntää oman osuutensa ja selvittää oman osuutensa,
voidaanko kyseisen henkilön osalta katsoa sotkemisvaaran olevan olemassa esimerkiksi sillä perusteella, että hän vapaana ollessaan varoittaisi rikoskumppaneitaan.
Kysymys on ensisijaisesti siitä, miten tulkitaan pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n
1 momentin 2b-kohdan säätämää käsitettä ”asian selvittäminen”. Viitataanko käsitteellä siihen rikosepäilyyn, josta juuri kyseistä rikoksesta epäiltyä henkilöä voidaan
todennäköisin syin epäillä, vai viitataanko sillä laajemmin rikoskokonaisuuteen, johon voi olla osallisena lukuisia muitakin henkilöitä. Jälkimmäinen tulkinta laajentaisi
pakkokeinojen käytön mahdollisuuksia.
Yksiselitteistä vastausta kysymykseen siitä, voidaanko henkilö pidättää tai vangita muiden mahdollisten rikoskumppanien tekemien rikosten selvittämiseksi ja rikoskumppanien tavoitettavuuden varmistamiseksi ei ole.
Turun hovioikeus on ratkaisussaan THO 2008:6 katsonut, että sotkemisvaara oli
olemassa, vaikka rikoksesta epäilty oli myöntänyt häneen kohdistetut rikosepäilyt.
Sotkemisvaaran katsottiin ratkaisun perustelujen mukaan olleen olemassa, koska rikoksesta epäilty ei esitutkinnassa ollut suostunut kertomaan rikoskumppaninsa nimeä
ja näin ollen oli syytä olettaa, että A vapaaksi päästessään olisi ollut yhteydessä rikoskumppaniin ja yrittänyt vaikuttaa tämän kertomukseen.
On kuitenkin huomattava, että pakkokeinoja ei tulisi voida käyttää sotkemisvaaran osalta painostuskeinona motivoida rikoksesta epäiltyä kertomaan mahdollisten
rikoskumppaneiden tekemisistä. Rikoksesta epäillyllä on aina oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen, johon oikeuteen kuuluu myös pysyä
vaiti häntä esitutkinnassa kuulusteltaessa. Hyväksyttävänä ei erityisesti itsekriminointisuojan näkökulmasta voida pitää sitä, että kieltäytyminen esitutkinnassa kertomasta

5

Helminen ym. s. 831.
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mahdollisista rikoskumppaneista johtaisi pakkokeinojen käyttöön sotkemisvaaran perusteella.
Erityisesti huumausainerikoksia voidaan pitää rikostyyppinä, jossa pakkokeinojen
käyttöä perustellaan sotkemisvaaralla. Perinteisesti huumausainerikoksissa olennainen osa asian näytöstä muodostuu asianosaisten kertomuksista.
Esimerkkinä hankalasta rajatapauksesta voitaisiin pitää huumausainerikosta, jossa
henkilö paljastuu viranomaisille huumausainetta maahan tuotaessa siten, että hänen
hallustaan löytyy suuri määrä huumausainetta. Mikäli henkilö myöntää kyseisen huumausaine-erän maahantuonnin, voidaanko henkilöön kohdistaa pakkokeinoja sotkemisvaaran perusteella sen vuoksi, että asiaan liittyy muita henkilöitä ja muiden henkilöiden osuuden selvittäminen asiassa edellyttää pakkokeinon käyttöä.
Katsoisin, että kysymystä pakkokeinojen käytön hyväksyttävyydestä muiden kuin
pakkokeinon kohteen rikosten selvittämisessä tulee lähestyä suhteellisuusperiaatteen
näkökulmasta siten, että asiassa suoritetaan intressivertailu pakkokeinon käytöstä rikoksesta epäillylle aiheutuvan haitan sekä toisaalta siitä asian esitutkinnalle saavutettavan hyödyn välillä. Mitä vakavammasta rikosepäilystä asiakokonaisuudessa on
kysymys ja mitä suurempi on riski siitä, että rikoksesta epäilty vapaana ollessaan aiheuttaisi asian selvittämiselle haittaa, sitä todennäköisemmin pakkokeinojen käyttöä
voitaisiin pitää puolustettavana.

2.2.3 Rikollisen toiminnan jatkamisen vaara
Pakkokeinolain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 2c-kohdan mukainen pidättämisen ja vangitsemisen peruste rikollisen toiminnan jatkamisvaara on suhteellisuusperiaatteen
näkökulmasta ehkä vähiten ongelmallinen.
Peruste rikoksesta epäillyn vangitsemiseen jatkamisvaaran perusteella on käytännössä ollut joko sellaisen rikoskierteen katkaisemisessa, johon rikoksesta epäilty on
ajautunut. Tällöin rikoksesta epäillyt ovat tavallisemmin olleet joko suhteellisen nuoria tai vaihtoehtoisesti päihdekierteessä olevia henkilöitä. Toinen henkilöryhmä, johon
vangitsemispäätöstä on usein sovellettu ovat rikollisen toiminnan ”elämäntavakseen”
valinneet ”ammattirikolliset”. Perustetta on käytetty myös sellaisten ulkomaalaisten
rikoksesta epäiltyjen kohdalla, joilla ei ole siteitä Suomeen ja joiden epäillään lyhyen
ajanjakson sisällä syyllistyneen Suomessa lukuisiin, pääasiassa omaisuusrikoksiin.
Edellytyksenä henkilön vangitsemiselle rikollisen toiminnan jatkamisen perusteella on, että rikollisen toiminnan jatkaminen on esitetyn selvityksen perusteella todennäköistä. Merkitystä asiaa arvioitaessa on henkilön aikaisemmalla rikollisuudella
sekä muilla asian olosuhteilla.
Mitä vakavampiin rikoksiin ja mitä useammin henkilö on syyllistynyt, sitä todennäköisemmin peruste voidaan hyväksyä. Jos aikaisemmat rikokset ovat lieviä tai niitä
on lukumääräisesti vähän, vangitsemista ei tulisi käyttää.
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2.3 Matkustuskielto vangitsemisen vaihtoehtona
Suhteellisuusperiaatteen merkitystä ja vapaudenmenetyksen viimesijaisuutta on uudessa pakkokeinolaissa korostettu myös lain 5 luvun 4 §:n 3 momentin säännöksellä,
jonka mukaan vangitsemisvaatimusta sekä vangittuna pitämistä koskevaa asiaa käsitellessään tuomioistuimen on harkittava, ovatko 1 §:ssä säädetyt edellytykset olemassa ja tulisiko vangittavaksi vaadittu tai vangittu määrätä vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon.
Säännöstä on tulkittu siten, että tuomioistuimen on viran puolesta otettava vangitsemista koskevaa asiaa käsitellessään käsiteltäväksi myös matkustuskiellon mahdollisuus vangitsemisen asemasta sekä perusteltava ratkaisunsa. Suositeltavaa olisi, että
vangitsemisvaatimuksen tekijä perustelisi oman kantansa matkustuskiellon soveltumattomuudesta jo kirjalliseen vangitsemisvaatimukseen.
On huomattava, että matkustuskiellon sisältö voidaan uuden pakkokeinolain mukaan räätälöidä hyvinkin tarkasti siten, että matkustuskiellolla voidaan pyrkiä saavuttamaan vangitsemisesta asian selvittämiselle koituvat hyödyt ilman rikoksesta
epäillylle aiheutuvaa haittaa. Esimerkiksi sotkemisvaaran olemassaolo ei enää uuden
pakkokeinolain myötä muodosta lähtökohtaista estettä matkustuskiellolle vangitsemisen asemasta, vaan sotkemisvaara voidaan pyrkiä eliminoimaan myös matkustuskiellolla. Rikoksesta epäiltyä voidaan matkustuskiellolla muun ohessa kieltää olemaan
yhteydessä tiettyihin henkilöihin.

2.4 Kohtuuttoman vangitsemisen kielto
Pakkokeinolain 2 luvun 6 §:n mukaan ketään ei saa pidättää ja saman lain 2 luvun
13 §:n mukaan ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos
pidättäminen tai vangitseminen olisi kohtuutonta asian laadun taikka rikoksesta epäillyn/tuomitun iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi.
Pakkokeinolain 2 luvun 6 § liittyy läheisesti suhteellisuusperiaatteeseen tosin siten,
että mahdollista kohtuuttomuutta arvioitaessa paino on enemmän rikoksesta epäillyn
henkilökohtaisissa olosuhteissa kuin intressivertailussa pakkokeinon käytöstä seuraavien haittojen ja hyötyjen välillä.

2.5 Oikeuskäytäntöä
Tutkimusta varten on perehdytty vuosina 2012–2014 Vantaan käräjäoikeudessa käsi
teltyjen vangitsemisvaatimusten ensimmäisten käsittelyjen pakkokeinopäätöksiin
sekä lisäksi selvitetty vangitsemispäätösten lukumäärät vuosilta 2010–2011.
Vantaan käräjäoikeuteen saapui pidättämiseen oikeutetun virkamiehen esittämiä
vangitsemisvaatimuksia vuonna 2010 yhteensä 100 kappaletta, vuonna 2011 yhteensä
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181 kappaletta, vuonna 2012 yhteensä 168 kappaletta, vuonna 2013 yhteensä 113
kappaletta ja vuonna 2014 yhteensä 133 kappaletta. Vaatimusten määrä on näin ollen
tämän 5 vuoden tilastotarkastelun perusteella vaihdellut merkittävästi. Vuosina 2013
ja 2014 vaatimusten määrät ovat olleet alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2011 ja
2012.
Syynä vangitsemisvaatimusten määrän vähenemiseen voi olla toisaalta se, että
vakavia rikosepäilyjä on tullut esitutkintaan vireille vähemmän tai toisaalta se, että
perus
teet vangitsemisvaatimuksen esittämiselle ovat muuttuneet esitutkintaviranomaisten käytännössä rikoksesta epäillyn eduksi tiukemmiksi.
Vuoden 2014 vangitsemisvaatimuksista (133 kpl) ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin 127 ja hylättiin 6. Yhdessäkään asiassa matkustuskieltoa ei käytetty vangitsemisen asemasta, vaikka uusi pakkokeinolaki tästä mahdollisuudesta nimenomaisesti säätää. Matkustuskiellon soveltumattomuutta perusteltiin päätöksissä pääosin
lyhyesti ja muodollisesti.
Vuoden 2013 vangitsemisvaatimuksista (113 kappaletta) ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin 104 ja hylättiin 8. Yhdessä asiassa vangitsemisen asemasta rikoksesta
epäilty määrättiin matkustuskieltoon. Vuoden 2012 vangitsemisvaatimuksista (168
kappaletta) hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä 166 ja hylättiin 1. Yhdessä asiassa rikoksesta epäilty määrättiin vangitsemisen asemasta matkustuskieltoon.
Vangitsemisvaatimuksista epäillyn rikoksen ns. ylitörkeyden (ei lievempää rangaistusta kuin 2 vuotta vankeutta) perusteella vuonna 2014 hyväksyttiin 26/127. Vuoden
2013 osalta epäillyn rikoksen ylitörkeys oli vangitsemisen perusteena 16/104 asiassa
ja vuonna 2012 27/166 asiassa.
Lisäksi on huomattava, että vangitsemisvaatimuksen perusteena olleet rikosepäilyt
ovat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta koskeneet kvalifioituja rikoksia, joiden
rangaistusminimi on ollut vähintään 4 kuukautta vankeutta. Lisäksi tulee huomata,
että vaikka vangitsemisvaatimukset on asian ensimmäisessä käsittelyssä hyvin suurelta osin hyväksytty, vain harva vangitseminen kestää tosiasiassa asian pääkäsittelyyn
saakka. Erityisesti mikäli vangitseminen on hyväksytty ns. sotkemisvaaran perusteella, rikoksesta epäilty vapautetaan asian esitutkinnan edetessä joko esitutkintaviranomaisen tai käräjäoikeuden päätöksellä ennen asian pääkäsittelyä.
Yleisin rikosepäily vangitsemisen perusteena vuonna 2014 oli törkeä huumaus
ainerikos (49 hyväksyttyä ja yksi hylätty vangitsemispäätös). Vangitsemispäätöksiä
oli lukuisia myös rikosnimikkeillä törkeä varkaus (8 vangitsemispäätöstä), törkeä
ryöstö tai ryöstö (10 asiaa), tapon yritys (5 asiaa), törkeä pahoinpitely (6 asiaa), törkeä
petos tai törkeä maksuvälinepetos (5 asiaa). Vuoden 2014 tilastoja voidaan katsoa
vääristävän yhteen henkirikokseen (tappo) liittyneet 10 vangitsemisvaatimusta, joista
8 osalta vaatimus hyväksyttiin syytä epäillä -perusteella ja kahden henkilön osalta
hylättiin.
Vuoden 2013 tilaston osalta yleisiä rikosnimikkeitä vangitsemisen perusteena ovat
olleet törkeä varkaus (19 asiaa), törkeä huumausainerikos (12 asiaa), törkeä maksu
välinepetos (11 asiaa), törkeä veropetos (6 asiaa) ja törkeä petos (5 asiaa).
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Lievempiin rikosepäilyihin perustuneet vangitsemisvaatimukset ovat koskeneet
rikossarjoja lähinnä nimikkeillä petos ja varkaus ja vangitsemisen perusteena on ollut
rikollisen toiminnan jatkamisen vaara. Toisaalta yksi erityisesti Vantaan käräjäoikeudessa usein esiintyvä asiaryhmä on laittoman maahantulon järjestäminen tai sen törkeä tekomuoto, josta rikoksesta epäiltyjä henkilöitä on vangittu pääosin paon vaaran
perusteella. Näitä rikosepäilyjä (törkeä tai perusmuotoinen laittoman maahantulon
järjestäminen) oli vangitsemisvaatimuksissa vuonna 2014 yhteensä 10 kappaletta.
Pääosin rikoksesta epäillyt ovat olleet ulkomaalaisia henkilöitä, joilla ei ole ollut mitään siteitä Suomeen.
Vuosien 2012–2014 osalta yleisin vangitsemisen erityinen edellytys on ollut sotkemisvaara (pakkokeinolaki 2 luku 5 § 1 mom. 2b-kohta). Vangitsemispäätöksiä on
perusteltu sotkemisvaaralla vuonna 2014 84/127 tapauksessa, vuonna 2013 77/104
tapauksessa ja vuonna 2012 108/166 tapauksessa. Erityisesti huumausainerikosepäilyissä vangitsemista perustellaan hyvin tavallisesti nimenomaisesti sotkemisvaaralla.
Vastaavat luvut paon vaaralle ovat 32/127 (2014), 44/104 (2013) ja 71/166 (2012)
sekä rikollisen toiminnan jatkamisvaaralle 34/127 (2014), 27/104 (2013) ja 37/166
(2012). On huomattava, että vangitsemispäätöksen perusteina voi olla yhtä useampi
erityinen edellytys.
Niiden pakkokeinopäätösten perusteluista, joissa vangitsemisvaatimus on hylätty
ilmenee, että noin puolessa tapauksista hylkääminen on perustunut siihen, että vangitsemisen erityiset edellytykset eivät ole täyttyneet ja noin puolessa tapauksista pakko
keinolain 2 luvun 6 §:n (vanhan pakkokeinolain 1 luku 26a §) kohtuuttoman vangitsemisen kieltoon. Perusteena on ollut joko vangittavaksi vaaditun perhesyyt (yksin
vastuussa alaikäisten lasten huollosta) tai asiassa esitetty yksityiskohtainen selvitys
muista vangitsemisesta aiheutuvista kohtuuttomista seurauksista (esimerkiksi työpaikan menetys).
Niissä asioissa, joissa vangitsemisvaatimus on hylätty kohtuuttoman vangitsemisen
kiellon perusteella, rikosepäilyt eivät ole pääsääntöisesti koskeneet vakavia rikoksia,
vaan tekoja, joista olisi yleisen oikeuskäytännön mukaan ollut odotettavissa sakkorangaistus tai ehdollinen vankeusrangaistus. Tätä voidaan sellaisenaan pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisena.
Rikoksesta epäillyn vangitsemiseen johtaneissa päätöksissä vangitsemisen suhteellisuutta ei pääsääntöisesti vuoden 2014 päätöksissäkään ole perusteltu muutoin kuin
yleisellä fraasilla pakkokeinolain suhteellisuusperiaatteen sisältöä referoiden. Ainoastaan lukumääräisesti hyvin harvoissa tapauksissa päätöksen perusteluista ilmeni yksi
tyiskohtaista vertailua pakkokeinon käytön hyödyistä ja haitoista. Tältä osin perustelujen jäämistä sisällöllisesti yleiselle tasolle voidaan ainakin niissä asioissa, joissa
rikosepäilyn kohteena eivät ole erittäin vakavat rikokset, pitää puutteena.
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3. Omaisuuteen kohdistuvat pakkokeinot
3.1 Vakuustakavarikko
Pakkokeinolain 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle
menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Vakuustakavarikosta päättää aina tuomioistuin.
Edellytyksenä vakuustakavarikon määräämiselle on, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai maksamaan hyvitystä taikka menettämään valtiolle rahamäärä.
Lisäedellytyksenä on, että on olemassa vaara, että mainittu henkilö pyrkii välttämään
sakon, vahingonkorvauksen, hyvityksen tai rahamäärän maksamista kätkemällä tai
hävittämällä omaisuuttaan, pakenemalla tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla. Vakuustakavarikkoon saadaan panna omaisuutta enintään määrä, jonka voidaan olettaa
vastaavan tuomittavaa sakkoa, vahingonkorvausta, hyvitystä tai menettämisseuraamusta.
Pakkokeinolajien ns. vaikuttavuusvertailussa vakuustakavarikkoa ei ole pidettävä
yhtä voimakkaasti perusoikeuksiin puuttuvana kuin vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja. Toisaalta vakuustakavarikolla puututaan kuitenkin perustuslaissa sekä Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa säädettyyn omaisuuden suojaan.
Omaisuuden suojasta säädetään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan 1 artiklassa: ”Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia
rauhassa omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten
periaatteiden mukaisesti.” Suomen perustuslain 2 luvun 15 §:ssä sama asia on ilmaistu
tiiviimmin seuraavasti: ”Jokaisen omaisuus on turvattu”.
Vakuustakavarikkoon voidaan siis määrätä ensisijaisesti rikoksesta epäillyn omaisuutta. Myös sellaisen henkilön omaisuutta, joka voidaan tuomita rikoksen johdosta
vahingonkorvausvelvolliseksi tai maksamaan hyvitystä tai rikoksen johdosta menettämään valtiolle rahamäärä voidaan määrätä vakuustakavarikkoon.
Pakkokeinolain 6 luvun 10 §:n mukaan vakuustakavarikon ja väliaikaisen vakuustakavarikon täytäntöönpanossa noudatetaan soveltuvin osin ulosottokaaren 8 luvun
säännöksiä turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta. Edelleen ulosottokaaren
8 luvun 7 §:ssä viitataan täytäntöönpanon osalta ulosottokaaren 4 luvun ulosmittausta koskeviin säännöksiin, jossa on säädetty myös erilaisista ulosmittauskielloista ja
suojaosuuksista velallisen hyväksi. Näin ollen suhteellisuusperiaatteen mukainen menettely vakuustakavarikon täytäntöönpanossa tulee huomioiduksi viimeistään vakuustakavarikkoa koskevassa täytäntöönpanomenettelyssä.
Selvää kuitenkin on, että myös tuomioistuimen tekemä vakuustakavarikkopäätös
on mitoitettava siten, että siitä aiheutuvat haitat pakkokeinon kohteelle minimoidaan.
Pakkokeinolain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vakuustakavarikkoon saadaan panna
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omaisuutta enintään määrä, jonka voidaan olettaa vastaavan tuomittavaa sakkoa,
vahingonkorvausta, hyvitystä tai menettämisseuraamusta.
Ongelmallisia tilanteita vakuustakavarikkoasioissa saattaa muodostua erityisesti
laajoissa rikoskokonaisuuksissa, joiden esitutkinta on alkuvaiheessa ja väitetyn vahingon määrä on epäselvä sekä riidanalainen. Erityisesti rikoskokonaisuuden tutkinnan ollessa alkuvaiheessa vakuustakavarikkovaatimuksissa on ollut havaittavissa ns.
käänteistä varovaisuusperiaateajattelua. Vakuustakavarikkoon on vaadittu määriä,
jotka varmuudella tai ainakin suurella todennäköisyydellä kattavat rikoshyödyn sekä
aiheutetut vahingot. Myös tältä osin vakuustakavarikon tuomitseminen edellyttää
yksilöityä selvitystä ja konkreettisia tosiseikkoja paitsi epäillystä rikoksesta, myös
rikoshyödystä sekä aiheutetusta vahingosta.
Suhteellisuusperiaate tulee arvioitavaksi vakuustakavarikkoasioissa vaatimuksen
vastaajan esittäessä väitteen siitä, että vakuustakavarikko tulisi aiheuttamaan kohteelleen tai kolmannelle haittaa. Tällöin tuomioistuimen harkittavaksi jää, ylittävätkö vakuustakavarikolla väitetyksi saatavat hyödyt siitä väitetyksi aiheutuvat haitat.
Suhteellisuusperiaatteeseen vetoaminen on vakuustakavarikkoasioissa suhteellisen
tavallista erityisesti, mikäli vakuustakavarikkovaatimuksen kohteena on toiminnassa oleva liiketoimintaa harjoittava yritys. Merkityksellistä vakuustakavarikkoasioissa
on luonnollisesti myös sillä seikalla, onko vakuustakavarikko tosiasiassa täytäntöönpantavissa, eli onko vaatimuksen kohteena olevalta taholta tosiasiassa löydettävissä
omaisuutta.
Pakkokeinolain 6 luvun 1 § säätää sanamuotonsa mukaisesti vakuustakavarikon
hyväksymisen kynnyksen suhteellisen alhaiselle tasolle. Lainkohdan mukaan rikos
epäilyn kynnykseksi riittää ”syytä epäillä” ja menettämisseuraamuksen osalta kynnys
on muotoa ”voidaan tuomita korvaamaan” ja ”on olemassa vaara”. Suhteellisuus
periaatteen merkitys korostuu ensisijaisesti vakuustakavarikkoon vaadittavan määrän
kasvaessa suureksi.
Vakuustakavarikoinnin hyväksymisen kynnyksen ”mataluutta” puoltaa toisaalta
sekin, että mikäli vakuustakavarikko osoittautuisi aiheettomaksi ja siitä olisi aiheutunut sen kohteeksi joutuneelle taholle haittaa, haittaa kärsinyt voi vaatia vahinkoa korvattavaksi siten kuin julkisyhteisön korvausvastuusta vahingonkorvauslain 3 luvussa
säädetään. Tältä osin vakuustakavarikko on tietyin osin rinnastettavissa siviilioikeu
dellisiin turvaamistoimiin, joissa turvaamistoimen hyväksymisen kynnys on myös
suhteellisen alhaalla, mutta edellyttää turvaamistoimen hakijalta vakuutta mahdollisten turvaamistoimen aiheuttamien haittojen korvaamiseksi.
Vaikka vakuustakavarikossa on pakkotoimena kysymys ensisijaisesti omaisuuteen
puuttumisesta ja oikeuden loukkausta ei ole pidettävä vakavuudeltaan henkilökohtaisen vapauden loukkaukseen rinnastettavana, suhteellisuusperiaate tulee arvioitavaksi
myös tässä asiaryhmässä, vaikkakin edellä esitetysti periaatteen soveltaminen tapahtuu varsin erilaisessa kontekstissa.
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3.2 Takavarikko ja asiakirjan jäljentäminen
Pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n mukaan esine, omaisuus tai asiakirja, data tai aine voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että:
1) sitä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa;
2) se on rikoksella joltakulta viety; tai
3) se tuomitaan menetetyksi.
Kohtien 2 ja 3 osalta suhteellisuusperiaatteen huomioiminen ei pääsääntöisesti tule
kyseeseen. Jos esine takavarikoinnin kohde on rikokselta joltakulta viety tai se voidaan olettaa tuomittavan menetetyksi, asiassa ei ole muutoin kuin poikkeustapauksissa suurta tarvetta tehdä vertailua takavarikoinnin aiheuttamien haittojen ja hyötyjen
välillä. Sen sijaan kohdan 1 mukainen edellytys takavarikon kohteen käytettävyydestä
todisteena rikosasiassa on altis suhteellisuusarvioinnille.
Selvää on, että kaikkea rikosasiassa todisteena käytettävää materiaalia ei ole tarkoituksenmukaista takavarikoida. Mitä arvokkaammasta omaisuudesta on kysymys ja
mitä suurempaa haittaa omaisuuden takavarikoiminen aiheuttaisi, sitä painavammat
perusteet on jättää omaisuus takavarikoimatta ja järjestää todistelu muulla keinoin,
esimerkiksi luotettavasti dokumentoimalla.
Lisäksi huomiota tulee kiinnittää takavarikon laajuuteen. Vain se omaisuus, joka
välittömästi on pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n säännöksen perusteella takavarikoitavissa, tulee takavarikoida. Omaisuutta ei tule takavarikoida laajemmin. Ratkaisussa
KKO 2010:32, jossa oli kysymys tietokoneen kovalevyn takavarikoinnista lapsipornografian hallussapidon vuoksi, tietokoneen kovalevyn takavarikko kumottiin ja vain
kovalevyn yksittäiset tiedostot tuomittiin valtiolle menetetyksi.
Suhteellisuusperiaatetta sivuavana rajoituksena asiakirjan takavarikosta on pidettävä myös pakkokeinolain 7 luvun 2 §: säännöstä, jonka mukaan asiakirjan takavarikoiminen todisteena käytettäväksi on korvattava sen jäljentämisellä, jos jäljennös on
riittävä todistelun luotettavuuden kannalta.
Kysymys asiakirjan jäljentämisestä takavarikoinnin asemasta on noussut esiin
ainakin vähäistä laajemmissa talousrikosasioiden esitutkinnoissa, jossa takavarikon
kohteena on ollut runsaasti kirjanpitoaineistoa. Esitutkintaviranomaisten puolelta on
vedottu takavarikoinnin puolesta asiakirja-aineiston kopioinnin vaikeuteen ja hankaluuteen, rikoksesta epäillyt ovat vedonneet kirjanpitoaineiston takavarikoinnin liiketoiminnalle aiheuttamaan haittaan.6

6

Näin esimerkiksi asiassa Vantaan käräjäoikeus PK 10/2672 (Ns. Lokapoikia koskeva rikosasia, jossa
yhtiön kirjanpitoaineistoa oli poliisin ilmoituksen mukaan yli 100 mappia pitkältä ajalta).
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4. Etsinnöistä
Pakkokeinolain 8 luvun 1 §:n mukaan paikkaan kohdistuvia etsintöjä ovat kotietsintä,
joka voi olla yleinen tai erityinen kotietsintä, sekä paikanetsintä.
Yleisellä kotietsinnällä tarkoitetaan rikoslain 24 luvun 11 §:ssä tarkoitetussa kotirauhan suojaamassa paikassa toimitettavaa etsintää.
Erityisellä kotietsinnällä tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän
kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
23 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa todistaa oikeudenkäynnissä tai josta
mainitun luvun 24 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu henkilö saa kieltäytyä kertomasta
ja johon ei tämän lain 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa tai asiakirjan
jäljentämistä.
Paikanetsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muussa kuin 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa paikassa, vaikka siihen ei ole yleistä pääsyä tai yleinen pääsy
siihen on rajoitettu tai estetty etsinnän toimittamisajankohtana, taikka jonka kohteena
on kulkuneuvo.
Kotietsinnällä puututaan perustuslain 10 §:n 1 momentin turvaamaan kotirauhaan.
Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia kotiinsa kohdistuvaa kunnioitusta ja että viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä esimerkiksi yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen ja
rikollisuuden estämiseksi tai terveyden tai moraalin suojaamiseksi.
Pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n mukaan yleinen tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos:
1) on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen liittyvät seikat; ja
2) etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä:
a) 7 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu takavarikoitava esine, omaisuus,
asiakirja tai tieto;
b) 7 luvun 2 §:n nojalla jäljennettävä asiakirja;
c) vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus; tai
d) seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.
Yleisestä etsinnästä (kotietsintä) voi päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Erityisestä kotietsinnästä päättää tuomioistuin.
Pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n säätämää kynnystä ”voidaan olettaa löytyvän” on
perusteltu lain esitöissä (HE 222/2010 vp s. 293 alkaen) siten, että asiassa täytyy olla
kotietsinnän menestykselliseen toimittamiseen liittyviä perusteltuja ennakko-odotuksia, jotka liittyvät käytettävissä oleviin tietoihin epäillystä rikoksesta ja rikoksesta
epäillystä. Etsinnän tulee myös liittyä konkreettiseen ja yksilöityyn lain 1 kohdassa
viitattuun rikoksen tutkintaan.
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Etsinnästä päätettäessä ja etsintää toteutettaessa tulee aina huomioida myös suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Esimerkiksi pakkokeinolain 8 luvun 6 §:n mukaan
kotietsintää ei saa ilman erityistä syytä toimittaa kello 22:n ja 7:n välisenä aikana.
Pakkokeinolain esitöissä on todettu, että jälkikäteisessä laillisuusvalvonnassa kyseenalaisina on pidetty sellaisia toimitettuja kotietsintöjä, joiden peruste on liittynyt
henkilön aikaisempaan rikollisuuteen tai konkreettisen rikosepäilyn asemasta tiedustelutyyppisen tiedon hankkimiseen.
Korkein oikeus on ratkaisuissaan KKO 2014:57 ja KKO 2014:58 nimenomaisesti
korostanut suhteellisuusperiaatteen noudattamista kotietsinnän edellytyksistä päätettäessä ja kotietsintää toteutettaessa. Kyseisissä ratkaisuissa korkein oikeus katsoi, että
edellytyksiä kotietsintöjen toteuttamiselle ei tapauksissa ollut. Korkeimman oikeuden
ratkaisujen perustelujen mukaan suhteellisuusperiaate vaikuttaa kotietsinnän edellytyksiin siten, että mitä lievempi rikosepäily on kyseessä, sitä korkeampi kynnys koti
etsinnän toteuttamiselle tulisi asettaa (KKO 2014:58 kohta 16).
Etsinnän tuloksellisuutta koskevat perustellut odotukset: etsintää ei tulisi toteuttaa, mikäli etsinnällä oletettavissa oleva saavutettava hyöty on epätodennäköinen tai
vähäinen. Korkeimman oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan etsinnältä voidaan
edellyttää, että se etukäteen arvioiden on hyödyllinen laissa mainittujen etsinnän tavoitteiden, kuten omaisuuden takavarikoinnin tai epäillyn rikoksen selvittämisen kannalta (KKO 2014:58 kohta 17).

5. Lopuksi
Tutkimuksessa on käyty läpi käytännön tasolla niitä seikkoja, joita eri pakkokeinojen
käyttämisessä tulisi huomioida, jotta pakkokeinojen käyttö ei johtaisi suhteellisuusperiaatteen rikkomiseen.
Lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä pakkokeinojen käytölle on asetettu suhteellisen tiukat edellytykset, johtuen erityisesti siitä, että pakkokeinojen käytöllä puututaan suoraan perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuihin perusoikeuksiin.
Kuten viitatusta ylempien oikeusasteiden kansallisesta oikeuskäytännöstä sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, useissa päätöksissä
on jälkikäteen katsottu että pakkokeinojen käytön edellytyksiä ei ole ollut olemassa ja
päätöksiä on kumottu (kotimainen oikeuskäytäntö) tai että pakkokeinojen käyttö on
rikkonut ihmisoikeussopimuksen määräyksiä (EIT:n oikeuskäytäntö).
Erityisesti ylempien oikeusasteiden oikeuskäytäntö ja suhteellisuusperiaatteen korostaminen päätösten perusteluissa asettaa erityistä huolellisuusvelvoitetta pakkokeinoasioista ensimmäisenä asteena pääasiassa käsitteleville käräjäoikeuksille sekä niille
esitutkintaviranomaisille, jotka oman toimivaltansa puitteissa voivat päättää pakkokeinojen käytöstä.
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Ari Kyllönen

Tuomarin esteellisyydestä
1. Johdanto
Oikeusvaltiossa oikeudenkäynnin tulee paitsi olla puolueetonta myös näyttää siltä.
Suomea sitovaksi tämä periaate tuli 10.5.1990 Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifioinnin yhteydessä. Ristiriita kansallisen lain suhteen poistettiin 1.8.1995 voimaan
tulleen perusoikeusuudistuksen sekä 1.9.2001 voimaan tulleen oikeudenkäymiskaaren 13 luvun uudistamisen myötä. Muutosten seurauksena tuomarin esteellisyyskynnys on madaltunut selvästi aikaisempaan oikeustilaan verrattuna.
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tuomarin esteellisyyttä siten rajattuna, että huomio keskitetään tuomarin eri tilanteissa antamien lausumien ja kannanottojen merkitykseen esteellisyyden kannalta. Tuomarin esteellisyyden yhteydessä usein käsitelty
aihe, saman asian jäävi, ohitetaan tässä yhteydessä.
Olaus Petri kehoitti aikanaan tuomareita sävyisään puhuttelutapaan ja siihen, että
asianosaisen mahdollinen nuhtelu tehtäköön, ”kun asia on tutkittu ja tuomio julistettu,
mutta ei ennen”.1 Juurikaan parempia yleisiä ohjeita on vaikea asettaa. Esteellisyyden
arviointi edellyttää tapauskohtaista harkintaa ja malttia. Vaikkei tuomari viestinnässään onnistuisikaan, ei se aina tarkoita, että hän olisi heti tullut esteelliseksi.
Erinäisten laatuhankkeiden yhteydessä on muun muassa kyselty mielipiteitä tuomareiden toiminnasta. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen
yhteydessä kysyttiin avustajilta ja syyttäjiltä, toimiiko tuomari istunnossa puolueettomasti. Vastaajien vähemmistön mukaan tuomari toimi aina puolueettomasti. Kyselyssä tuli esiin, että tuomari saattaa muun muassa puhetavallaan synnyttää vaikutelman
puolueellisuudesta.2 Helsingin hovioikeuspiirin kyselyssä tuli esiin samantapaisia
kommentteja.3

1

2
3

”Tuomarin pitää sävyisästi puhutella niitä, jotka tulevat Oikeuden eteen; muutoin luullaan, ettei hän
tuomitse oikein, ja sellaisen luulon saapi se, jota pahoin puhutellaan. Sillä tuomarin eteen ei tulla toruttavaksi tahi pahoin puhuteltavaksi, vaan oikeutta etsimään. Mutta jos niin on, että jompaakumpaa
riitapuolta tarvitsee sanoilla nuhdella, niin se tehtäköön, kun asia on tutkittu ja tuomio julistettu, mutta
ei ennen. Tuomari älköön Oikeudessa istuessansa kumpaankaan riitapuoleen vihastuko, sillä viha estää
häntä harkitsemasta, mikä asiassa on oikeus.”
Ks. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja nro VIII, 2007
s. 96.
Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä, Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke 2012.
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2. Oikeusohjeet
Euroopan ihmisoikeussopimuksen4 6 artiklan 1 kohdan mukaan j okaisella on oikeus
kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin,
kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta
rikossyytteestä. Artiklan 2 kohdan mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä
syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
EIS:n 14 artiklan mukaan tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin,
kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, synty
perään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuk
sen 14 artiklan 1 kappaleen mukaan kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia tuomio
istuinten edessä. Päätettäessä rikossyytteestä henkilöä vastaan tai hänen oikeuksistaan
tai velvoituksiaan riita-asiassa jokaisella on oikeus rehelliseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetun toimivaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen edessä.
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisella on
oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti
perustettu.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan tuomarin puolueettomuusvaatimuksella tarkoitetaan sitä, ettei tuomarilla saa olla ennakkokäsitystä tai
etukäteiskantaa asiasta tai omaa halua edistää oikeudenkäynnin toisen osapuolen
etua (subjektiivinen testi), ja toisaalta sitä, ettei oikeudenkäynnin osapuolilla saa olla
ulkonaisten seikkojen johdosta perusteltua aihetta epäillä tuomarin puolueettomuutta (objektiivinen testi). Arvioitaessa tuomarin puolueettomuutta viimeksi mainitulta
kannalta on muun ohella otettava huomioon, antaako tuomarin aikaisempi toiminta tai
hänen jokin erityinen suhteensa asianosaiseen objektiivisesti katsoen asianosaiselle
perustellun aiheen pelätä, että tuomarin puolueettomuus voisi vaarantua. Tuomarin
objektiivinen puolueettomuus riippuu siis siitä, miltä hänen asemansa ja toimintansa
näyttää ulospäin, vaikka tuomari itse tuntisikin itsensä täysin puolueettomaksi.5

4
5

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (SopS
19/1990)
Väinö Voipio arvioi tuomarin esteellisyysperusteita melko modernisti jo vuonna 1957, jolloin hän totesi, että kaikki, mikä realisesti vaikuttaa ihmismielessä puolueellisuutta, perustaa tuomarinjäävin. Tällöin on määreellä ”realisesti” ymmärrettävä: mikä ihmisen kokemuselämässä on yleisesti ja pysyvästi
nähty tuollaisen vaikutuksen aiheuttavaksi. Voidaan sanoa: mikä objektiivisesti ajatellen on tällaista.
Ks. Voipio, Väinö: Voitko olla virkaesimiehesi tuomarina?, LM 1957 s. 534.
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Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvattuun oikeuteen saada asia asianmukaisesti
käsitellyksi kuuluu myös kielenkäytön asianmukaisuus. Virkakielen tulee olla asiallista ja sävyltään mahdollisimman neutraalia.
Valtion virkamieslain 4 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.
Tuomarin esteellisyysperusteista säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa.
Tuomarin lausumien ja kannanottojen arviointiin soveltuu 7 §:n 3 momentti, jonka
mukaan t uomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta
asiassa. Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n 3 momentti on tuomarin esteellisyyttä koskeva yleissäännös, joka jättää esteellisyysarvioinnin yksityiskohdiltaan tapauskohtaisen harkinnan varaan.
Tuomarin haitallisesta ennakkoasenteesta lausutaan myös oikeudenkäymiskaaren
1 luvun 12 §:ssä, jossa puhutaan tuomarin vihasta, ilkeydestä ja ystävyydestä sekä
tuomarin toiminnasta “lahjain ja voiton tähden”.
Myös tuomarin eettisissä periaatteissa korostetaan tuomarin riippumattomuutta ja
puolueettomuutta.6
Laki edellyttää tuomarin esteellisyyteen vetoavalta aktiivisuutta. Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 8 §:n mukaan a sianosaisen tulee tehdä väite tuomarin esteellisyydestä heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa ja saatuaan tiedon asian käsittelyyn osallistuvista tuomareista. Jos asianosainen saa myöhemmin tiedon seikasta,
jolla saattaa olla merkitystä esteellisyyttä arvioitaessa, siihen perustuva väite on esitettävä viipymättä. Asianosaisen on perusteltava väite ja samalla ilmoitettava, milloin
peruste siihen tuli hänen tietoonsa. Asianosainen ei voi vedota tiedossaan olleeseen,
esteellisyyden arvioinnin kannalta harkinnanvaraiseen seikkaan enää sen jälkeen, kun
tuomari on ratkaissut asian, paitsi jos asianosainen osoittaa, että hänellä oli pätevä syy
olla tekemättä väitettä aikaisemmin.
Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 8 §:n prekluusiosäännöksen merkitys on vähentynyt vähitellen lain voimaantulon jälkeen. Tapauksessa KKO 2011:109 korkein oikeus
totesi, että perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan
tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus kuuluvat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ytimeen. Tuomioistuimen puolueettomuus ei suojaa vain asianosaisia vaan koko lainkäytön yleistä luotettavuutta ja uskottavuutta. Euroopan ihmis
oikeustuomioistuin on katsonut tuomarin esteellisyyden perustavaa laatua olevaksi ja

6

Tuomarin eettiset periaatteet, Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry, 2012.
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korjaamiskelvottomaksi oikeudenkäyntivirheeksi. Myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa7 on katsottu tuomarin esteellisyyden edellyttävän jutun palauttamista uutta oikeudenmukaista käsittelyä varten. Kaikki tuomarin esteellisyysperusteet
ovat luonteeltaan ehdottomia niin, että tuomarin on esteellisyyden havaittuaan omasta
aloitteestaan vetäydyttävä tehtävästä. Esteperusteen harkinnanvaraisuus ei siis merkitse sitä, että oikeudenkäyntivirhe olisi vähemmän vakava. Tuomarin esteellisyyden
toteaminen ei lähtökohtaisesti edellytä edes epäilyä siitä, että tuomio olisi virheellinen
tai että esteellisyys olisi tosiasiassa vaikuttanut jutun lopputulokseen.
Laura Ervon mukaan tuomioistuimen on huolehdittava viran puolesta siitä, että
asianosaiset saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Tämän vuoksi harkinnanvaraisenakin pidetty esteellisyysperuste on otettava huomioon prosessin kaikissa
vaiheissa, jos oikeus puolueettomaan tuomioistuinkäsittelyyn muuten vaarantuisi.
Asianosainen ei voi vaatia eikä sopia asiansa käsittelemisestä sen paremmin subjektiivisesti kuin objektiivisestikaan puolueellisessa kokoonpanossa.8
On kuitenkin todettava, että ajan kuluminen yleensä syö esteellisyysväitteen painoarvoa.9

3. Valmistelu
Hallituksen esityksen mukaan tuomarin ennakkoasennetta ratkaisun lopputulokseen
voi osoittaa se, että hän ei kohtele ja informoi asianosaisia tasapuolisesti. Tasapuolisuuden voidaan katsoa vaarantuvan, jos tuomari ilman asiallisia perusteita toimii
selvästi pelkästään toisen asianosaisen eduksi. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun tuomari on neuvonut etukäteen toista asianosaista sellaisissa
asiakysymyksissä, jotka vaikuttavat asian käsittelyyn. Asianosaisen yleinen informointi tai asian käsittelyn vaiheista kertominen ei sen sijaan voi olla peruste esteellisyyteen.10
Robert Liljenfeldtin mukaan tuomarin menettely ja käyttäytyminen oikeudenkäynnin aikana (valmistelussa ja pääkäsittelyssä) saattavat antaa aihetta epäillä esteel
lisyyttä. Puhelimen käytöstä valmistelussa Liljenfeldt toteaa, että informaatio on
jaettava asianosaisille tasapuolisesti ja sillä tavalla, ettei perusteltua epäilyä tuomarin puolueettomuudesta synny. Käyttämällä puhelinkonferenssijärjestelmää vältetään
pitkälti näitä ongelmia. Tällöin asianosaiset saavat saman informaation ja pystyvät

7
8

9
10

KKO 1995:185
Ks. Ervo, Laura: Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus, 2008 s. 70. Vrt. KKO 2014:92:
Asianosaisen käsityksellä tuomarin esteellisyydestä voi olla tärkeä merkitys sellaisessa harkinnan
varaisessa tapauksessa, jossa asianosainen ei pidä tuomaria esteellisenä.
Ks. esim. EIT 26.2.2002 Malminen ja Tanner v. Suomi.
Ks. HE 78/2000 vp s. 47.
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seuraamaan keskustelua koko ajan. Jos tällainen menettely ei ole mahdollinen, on
kuitenkin huolehdittava asianosaisten tiedottamisesta tasapuolisesti.11
Tuomari ei voi pysyä täysin puhtaana vaikutteista valmistelussa. Tuomarilla voi
olla jutun valmistelun myötä jonkinlainen ennakkoasenne asiasta ilman, että häntä
voidaan pitää esteellisenä.12
Käytännössä esteellisyysepäilyjä on synnyttänyt tuomarin valmistelussa toimittama todistelun karsinta. Tuomarin velvollisuutena on karsia turhaa todistelua. Käsitykset todistelun turhuudesta voivat kuitenkin vaihdella suurestikin. Tuomioistuin ei
ilmoita ennen ratkaisun antamista, milloin jonkin seikan tueksi on esitetty riittävästi
näyttöä. Asianosaiset joutuvat tätä arvailemaan. Jos tarjottu näyttö riittäisikin käräjä
tuomarille, se ei välttämättä riitäkään hovioikeudelle, jos asia myöhemmin sinne
menee.13 Monijäsenisessä tuomioistuimessa joudutaan ongelmiin, jos valmistelusta
vastaava jäsen karsii sellaista todistelua, joka juttuun myöhemmin mukaan tulleiden
muiden jäsenten mielestä ei ollutkaan turhaa.
Joskus kiistoja on syntynyt siitä, miten kirjalliset todisteet tulee toimittaa oikeudelle.14
Mikäli tuomari havaitsee, että hän on epäonnistunut valmistelussa esittämässään
kannanotossa, hänen tulee pyrkiä korjaamaan virheensä ennen pääasian ratkaisua.15
Monissa tilanteissa tuomari joutuu tekemään asiaa koskevia päätöksiä jo valmisteluvaiheessa. Tämä ei pääsääntöisesti aiheuta esteellisyyttä. Tuomari ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa itse pääasiaan. Jonkinlainen ennakkokäsitys tuomarille kuitenkin
tällaisten ratkaisujen myötä usein syntyy. Lähtökohtaisesti tätä käsitystä ei voi pitää
kiellettynä.16
EIT 24.5.1989 Hauschildt v. Tanska
Pelkästään vangitsemispäätösten tekeminen esitutkintavaiheessa ei aiheuta tuomarin
puolueettomuuden vaarantumista. Tässä tapauksessa tuomari oli kuitenkin tehnyt yhdeksän vangitsemispäätöstä, joiden perusteena oli viitattu mm. lainkohtaan, joka mahdollisti vangitsemisen jatkamisen, kun oli erityistä syytä epäillä epäillyn syyllistyneen
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Ks. Liljenfeldt, Robert: Tuomarin esteellisyydestä ja ennakkoasenteesta, DL 2001 s. 814.
Ks. Ervo: Kirja-arvostelu: Antti Tapanila, Tuomarin esteellisyys, LM 2008 s. 324.
Ks. Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä s. 63.
Ks. Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä s. 66 ja KKO
2013:91.
Pekka Viljasen mukaan ammattituomarin lisäksi myös lautamies kykenee tarvittaessa luopumaan
aiemmasta kannastaan, kun hänelle esitetään uutta näyttöä asiasta. Näin ollen ulkopuolisellakaan ei
ole aina syytä epäillä lautamiehen puolueettomuutta pelkästään sen takia, että tämä on ilmaissut yksi
tyisesti kantansa vajavaisiin tietoihin perustuen, ks. Viljanen, Pekka: KKO 2008:95, Lautamiehen
virkarikos tuomitsemistoiminnasssa, KKO:n ratkaisut kommentein II 2008, 2009 s. 160. Mielestäni
sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä, kykeneekö käräjäoikeuden puheenjohtaja tai lautamies luopumaan
aiemmasta kannastaan, kun hänelle esitetään myöhemmin uutta näyttöä. Mikäli tuomari on kesken
prosessin ilmoittanut ulkopuoliselle kantansa asiaan, hän on yleensä esteellinen. Meneillään olevan
prosessin vaiheella voi kuitenkin olla merkitystä, ks. HelHO 31.3.2008 päätös nro 882, S 08/125 ja sen
osalta jäljempänä lausuttu.
Ks. HE 78/2000 vp s. 45–46.
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tutkittavaan rikokseen. Tuomarin tuli tuolloin olla vakuuttunut, että syyllisyydestä oli
korkeamman asteen todennäköisyys. EIT katsoi äänestyksen jälkeen, että EIS 6 artiklaa
oli rikottu.17
EIT 6.6.2000 Morel v. Ranska
Tosiseikkojen alustava arviointi ei tee tuomaria esteelliseksi lopullisessa harkinnassa.18
EIT 21.9.2006 Pandy v. Belgia
Tuomarin lausuma toi esille syyttömyysolettaman mukaisen kysymyksen, koska valittajaa oli verrattu tunnettuihin sarjamurhaajiin. Siitä riippumatta, oliko valittaja osaltaan
provosoinut lausuman, ei ollut hyväksyttävää, että lausuman oli antanut tutkintatuomari, jonka oli Belgian oikeuden mukaan toimitettava tutkintaa puolueettomasti, mikä
oikeutti hyvin tiukan tarkastelun. EIT katsoi, että lausumaa voitiin pitää syyllisyyttä
koskevana toteamuksena, joka oli osaltaan antanut yleisölle aiheen uskoa valittajan
syyllisyyteen ja osaltaan ennakoinut toimivaltaisen tuomioistuimen käsitystä. EIS
6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu.
THO 20.8.1998 päätös nro 1745, S 98/47
Käräjätuomari oli oikeudenkäynnin ulkopuolella soittanut vastaajan työnantajalle saadakseen lisää tietoja vastaajan palkasta. Käräjätuomari ei ollut kertonut asianosaisille
mainitusta puhelinkeskustelusta. Menettely antoi aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta. Käräjäoikeuden ratkaisu kumottiin ja asia palautettiin käräjäoikeuteen toisen
esteettömän tuomarin ratkaistavaksi.
Itä-SHO 10.5.2007 päätös nro 604, S 07/109
Käräjätuomarin käyttäytyminen valmisteluistunnoissa 27.4. ja 27.5.2004 viittasi siihen,
että hänen käyttäytymisensä ei ole tuolloin ollut kaikilta osin asiallista. Käräjätuomarin
asian käsittelyn yhteydessä tekemät ratkaisut eivät olleet kuitenkaan sellaisia, että niiden perusteella olisi objektiivisesti arvioiden perusteltua aihetta epäillä käräjätuomarin
puolueettomuutta. Hovioikeus katsoi, ettei käräjätuomarin käyttäytyminen mainituissa
valmisteluistunnoissa ollut ollut sellaista, että hän olisi tullut esteelliseksi ratkaisemaan
kysymyksessä olevaa asiaa.

Päätöstä nro 604 voidaan kritisoida, koska tuomarin esteellisyyden toteaminen ei lähtökohtaisesti edellytä edes epäilyä siitä, että tuomarin tekemä ratkaisu olisi virheellinen tai että esteellisyys olisi tosiasiassa vaikuttanut jutun lopputulokseen.19 Paremmin
esteellisyyttä on arvioitu seuraavassa tapauksessa:
HelHO 6.2.2012 päätös nro 317, R 12/214
Syyttäjät olivat vaatineet, että käräjätuomarit A, B ja C katsotaan esteellisiksi käsittelemään asiaa R 11/2707. Hovioikeus totesi, että Vantaan käräjäoikeus oli jättänyt syytteen osittain tutkimatta ennen pääkäsittelyn aloittamista perustellen ratkaisuaan haastehakemuksen puutteellisuudella ja asianomistajien oikeusturvanäkökohdilla. Ennen
ratkaisuaan käräjäoikeus oli kehottanut syyttäjiä täydentämään syytettä. Hovioikeus
totesi mm., että ylemmän oikeusasteen uudelleen käsiteltäväksi palauttamassa asiassa
17
18
19

Ks. myös EIT 26.10.1984 De Cubber v. Belgia ja EIT 25.2.1992 Pfeifer ja Plankl v. Itävalta.
Ks. myös EIT 10.2.2004 Depiets v. Ranska.
Ks. KKO 2011:109.
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esteellisyysharkinnassa oli keskeistä, koskiko palautus sellaista seikkaa, johon tuomari
oli jo sitovasti muodostanut kantansa. Käsiteltävänä olevassa asiassa käräjäoikeus oli
ennen ratkaisua syyttäjille osoittamissaan täydennyskehotuksissa esittänyt epäilyksensä mm. siitä, voiko syytteen kahdessa kohdassa kuvattu teonkuvaus täyttää siinä väitetyn rikoksen tunnusmerkistön. Tulevassa pääkäsittelyssä käräjäoikeuden ratkaistavana
olivat samat kysymykset. Hovioikeus katsoi, että asianosaisille ja ulkopuolisille oli
objektiivisesti arvioituna saattanut käräjäoikeuden täydennyskehotusten ja tutkimatta
jättämistä koskevan ratkaisun johdosta syntyä perusteltu epäily siitä, että tuomioistuimelle oli muodostunut ennakkoasenne, miten asia oli ratkaistava. Käräjäoikeuden
aikaisemman menettelyn voitiin katsoa vaarantaneen sen jäsenten kyvyn uskottavasti
jatkaa asian käsittelyä. Esteellisyysväite hyväksyttiin.

Seuraavissa kahdessa tapauksessa on ollut kysymys todistelun rajoittamisesta. Tapaus
ten perustelut vaikuttavat asiallisilta.
THO 24.6.2013 päätös nro 1314, S 12/2039
Käräjätuomari A oli ennen pääkäsittelyä tehnyt todistelun rajoittamista koskevan ratkaisun perustellen ratkaisuaan kannanotolla, joka koski yhden kannevaatimuksen osittaista ratkaisua ja jonka mukaan B:n kanne ei voinut tältä osin menestyä. Todistelun
rajoittamista koskeva ratkaisu ei ollut perustunut näytön arviointiin, vaan aikaisemman
ratkaisun oikeusvoimavaikutuksen merkitystä koskevaan juridiseen tulkintaan. A ei ollut ollut pääasiaa ratkaistessaan muodollisesti sidottu käsittelyratkaisussa esittämäänsä
kannanottoon. Se seikka, että kannevaatimuksen osa oli lopulta hylätty muun ohessa samalla perusteella kuin todistelua oli aikaisemmin aiottu rajoittaa, tuki B:n väitettä siitä,
että A:lla olisi jo valmisteluvaiheessa ollut kielletty ennakkoasenne pääasian ratkaisun
osaan. A ei ollut kuitenkaan tosiasiallisesti rajoittanut todistelua tekemänsä ratkaisun
mukaisesti. Käsittelyratkaisu ei siten objektiivisesti arvioiden antanut aihetta epäillä,
että A olisi ollut sillä tavoin sitoutunut esittämäänsä kannanottoon, että hän ei olisi
kyennyt arvioimaan asiaa uudelleen pääkäsittelyn perusteella. Ratkaisu ei ollut loukannut osapuolten oikeutta tasavertaiseen oikeudenkäyntiin. Esteellisyysväite hylättiin.
HelHO 7.5.2014 päätös nro 961, S 13/2221
Käräjäoikeus oli jatketussa valmisteluistunnossa ja pääkäsittelyssä 20.6.2013 katsonut
A:n nimeämät todistajat oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:n nojalla tarpeettomiksi.
Hovioikeus totesi, että oikeudella oli mahdollisuus harkintavaltansa rajoissa katsoa osa
nimetyistä todistajista tarpeettomiksi, koska oikeuden oli myös pidettävä huoli siitä,
ettei asiaan sekoitettu mitään siihen kuulumatonta eikä juttua laajennettu turhalla todistelulla. Käräjäoikeuden ratkaisusta tältä osin voi hakea muutosta pääasian yhteydessä,
joten kysymyksen voi ottaa esille vielä seuraavassa oikeusasteessa. Tämä menettely ei
osoittanut esteellisyyttä käräjätuomarissa varsinkaan kun ei ollut väitetty, että todistajien nimeäminen olisi ollut puolueellista.

Seuraavissa hovioikeuden ratkaisuissa on pohdittu klassista kysymystä siitä, voiko
vangitsija ratkaista pääasian.
Itä-SHO 25.11.2014 päätös nro 942, R 13/631
Käräjäoikeus oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen. Syyttäjä oli valituksessaan toistanut syytteen. Hovioikeus oli 3.2.2014 määrännyt A:n vangittavaksi katsoen, että syyttäjän valituksen perusteella oli todennäköisiä syitä epäillä A:n syyllistyneen kysymyksessä
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oleviin rikoksiin. A väitti, että vangitsemisesta päättäneet hovioikeudenneuvokset olivat
jatkon osalta esteellisiä, koska heillä oli syyttömyysolettaman vastainen ennakkoasenne. Esteellisyysväite hyväksyttiin.

Itä-Suomen hovioikeus on päätöksellään nro 942 asettanut tuomarin esteellisyyskynnyksen tavanomaista alemmas. Helsingin hovioikeus on puolestaan 12.2.2015 antamillaan ratkaisuilla pysytellyt perinteisillä linjoilla. Mielestäni Helsingin hovioikeuden linjaa on pidettävä oikeana.
HelHO 12.2.2015 päätös nro 182, R 13/672
A väitti, että hovioikeudenneuvokset B, C ja D olivat esteellisiä käsittelemään ja ratkaisemaan hovioikeudessa vireillä olevan häntä koskevan rikosasian R 13/672. Käräjäoikeus oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen. Syyttäjän haettua muutosta ja vaadittua samasta rikoksesta syytettyjen E:n ja F:n vangitsemista B, C ja D olivat 8.10. ja
31.10.2014 antamillaan päätöksillä määränneet E:n ja F:n vangittavaksi todennäköisin
syin rikoksesta epäiltyinä. A:n mukaan oli perusteltua epäillä, että tuomareille oli muodostunut syyttömyysolettaman vastainen ennakkokäsitys paitsi E:n ja F:n syyllisyydestä myös A:n syyllisyydestä. Esteellisyysväite hylättiin.
HelHO 12.2.2015 päätös nro 183, R 13/1421
A väitti, että hovioikeudenneuvokset B, C ja D olivat esteellisiä käsittelemään ja ratkaisemaan hovioikeudessa vireillä olevan häntä koskevan rikosasian R 13/1421. Käräjäoikeus oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen näyttämättä jääneenä. Syyttäjän haettua muutosta ja vaadittua A:ta vangittavaksi B, C ja D olivat 31.10.2014 antamallaan
päätöksellä määränneet A:n vangittavaksi todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä. A:n
mukaan oli perusteltua epäillä, että tuomareille oli muodostunut syyttömyysolettaman
vastainen ennakkokäsitys A:n syyllisyydestä. Hovioikeudessa ei ollut nimetty uutta
näyttöä. Esteellisyysväite hylättiin.20
AOA 1763/4/08
Kantelun mukaan käräjätuomari A oli sanonut, että tehdään sovinto, ettei tarvitse kuunnella [päätodistajanne] koottuja selityksiä ja että asiaa on vielä aikaa miettiä yö, ja että
ilmoitatte vaikka yöllä, niin [--] ilmoitetaan, ettei tarvitse tulla. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan valmisteluistunnossakin asian käsittelyn tuli paitsi olla puolueetonta
myös näyttää siltä. Tuomarin tuli siten pyrkiä siihen, että asianosaiset myös kokevat
prosessinjohdon oikeudenmukaiseksi ja puolueettomaksi. A ei näyttänyt onnistuneen
prosessinjohdossaan viimeksi mainitussa suhteessa. Selvityksessään A oli pitänyt mahdollisena, että hän oli saattanut toisessa valmisteluistunnossa asetella sanansa jotenkin
väärin. Selvitys ei kuitenkaan osoittanut, että A olisi toiminut virkavelvollisuuksiensa
vastaisesti. Näin ollen kantelukirjoitus ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Mielestäni todistajankertomuksen leimaaminen etukäteen kootuiksi selityksiksi johtaa tuomarin esteellisyyteen.

20
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Samoin HelHO 12.2.2015 päätös nro 184, R 13/2388.

4. Pääkäsittely ja päätösneuvottelut
Muodollinen prosessinjohto eli tuomarin toimet, joilla järjestetään oikeudenkäyntimenettelyn ulkoinen kulku ei yleensä johda esteellisyysepäilyihin. Toisin on asianlaita aineellisen eli materiaalisen prosessinjohdon osalta.21
Aineellinen prosessinjohto tarkoittaa tuomioistuimen toimia jutun selvittämiseksi.
Sitä koskevan oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 2 a §:n 2 momentin mukaan tuomio
istuimen tulee valvoa, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi eikä asiaan sekoiteta
mitään siihen kuulumatonta. Jos asianosaisen esitys havaitaan epäselväksi tai epätäydelliseksi, tuomioistuimen on tehtävä hänelle riitakysymysten selvittämistä varten
tarpeelliset kysymykset.
Jorma S. Aallon mukaan tuomarin avustavan toiminnan sallittavuuden äärirajan
muodostaa tilanne, jossa tuomari suorittamallaan menettelyllä tulisi asianosaiseen tai
itse asiaan sellaiseen suhteeseen, että häntä olisi pidettävä esteellisenä asian jatko
käsittelyssä. Näinhän voitaisiin sanoa olevan asianlaita esim. silloin, kun tuomari
ohjaa asianosaista niin, että tämä juuri tuomarin avustavan toiminnan johdosta esittää esim. dispositiivisen prosessiväitteen, jonka hyväksyminen johtaa vastapuolen
häviöön. Samoin lienee tuomaria pidettävä puolueellisena jo silloin, kun hän pyrkii
selvittämään kysymystä, olisiko kantajan kanteella ehkä jokin muukin perusta kuin
kanteessa mainittu, tai kysymystä, olisiko vastaajalla ehkä mahdollisesti käytettävissään kannetta vastaan jokin vastaoikeus. Aallon mukaan puolueelliselta tuntuu myös
sellainen menettely, jossa puheenjohtaja ottaa kanteen tarkemman kehittelyn kokonaan itselleen.22
Jyrki Virolainen on todennut materiaalisen prosessinjohdon osalta, että tuomio
istuimelta edellytettävä puolueettomuus vaatii käytännössä tietyn etäisyyden pitämistä asianosaisiin käsittelyn kuluessa. Jollei näin tapahtuisi, ei tuomari voisi enää asian
ratkaisussa suhtautua riittävän ennakkoluulottomasti molempien asianosaisten kannalta asiaan.23 Puolueettomuusvelvoitteen vastainen prosessinjohto voi olla tietoista
tai tiedostamatonta, liian aktiivista tai liian passiivista. Tuomarin tietoinen passiivinen
suhtautuminen prosessinjohtoon on aktiivista menettelyä vahingollisempaa, koska
siitä on usein seurauksena, että asiassa annettava ratkaisu tulee muodostumaan tosi
oloja vastaamattomaksi, siis vääräksi, kun taas aktiivinen vaikkakin toista osapuolta suosiva menettely yleensä päinvastoin johtaa uhkaamassa olevan väärän tuomion
ehkäisemiseen. Joka tapauksessa ei voida perustellusti väittää, että tuomioistuimen
puolueettomuus kärsisi yksinomaan aktiivisen prosessinjohdon takia.24 Virolaisen
mukaan tuomarin on prosessinjohtoa harjoittaessaan otettava huomioon yhtäältä
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Ks. Tarkka, Anna-Stiina: Tasapuolisuuden toteutuminen oikeudenkäynnissä – Prosessinjohdon rooli ja
sen tasapuolisuutta tukevat ja edistävät tehtävät, pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2012 s. 58.
Ks. Aalto, Jorma S.: Tuomarin kyselyvelvollisuudesta siviiliprosessissa, LM 1962 s. 592.
Ks. Virolainen, Jyrki: Materiaalinen prosessinjohto, 1988 s. 130.
Ks. Virolainen: Materiaalinen prosessinjohto s. 134-135.
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puolueettomuusvaatimuksen noudattaminen, toisaalta asian perusteellinen selvittämistavoite. Näiden päämäärien mahdollisimman tasapainoinen saavuttaminen edellyttää “kultaisen keskitien” valintaa materiaalisessa prosessinjohdossa.25 Tuomari ei
tule esteelliseksi yksinomaan sillä perusteella, että johtaa prosessia aktiivisemmin
kuin mihin prosessilain säännökset häntä nimenomaisesti velvoittavat. Kyselyvelvollisuuden ja tuomarin esteelliseksi tekevän prosessinjohdon väliin jää alue, jossa tuomari voi harkintansa mukaan käyttää kyselyoikeuttaan.26
Puolueettomuuden turvaaminen prosessinjohdossa tapahtuu käytännössä parhaiten
siten, että molempia osapuolia “autetaan” tuomioistuimen toimesta tasapuolisesti heti
kun tarvetta siihen ilmenee. Puolueellisesti tuomioistuin menettelee prosessinjohdossa, jos se puuttuu asian selvittämiseen vain toisen asianosaisen esitysten johdosta,
vaikka prosessinjohto olisi tarpeen myös vastapuolen esittämän aineiston osalta. Tuomari ei voi ryhtyä toimimaan minään asianosaisen avustajana ja panemaan tälle “sanat
suuhun”. Puolueettomuus voidaan parhaiten säilyttää, jos prosessinjohdon avulla pyritään saamaan asianosaiset itse toimimaan aineiston selventämiseksi, muuttamiseksi
tai täydentämiseksi. Tuomarin on lisäksi esitettävä kysymyksensä suoraan ja avoimesti, jotta asianosaisille tulee selväksi, mihin tuomari asiaan puuttumisellaan pyrkii.27
Hallituksen esityksen mukaan aktiivinen ja tiukkakaan prosessinjohto ei sinänsä
voi aiheuttaa esteellisyyttä. Päinvastoin oikeudenkäymiskaaren säännökset edellyttävät tuomarilta juuri tällaista menettelyä perusteellisen oikeudenkäynnin aikaansaamiseksi. Tuomarin epäasiallista menettelyä koskevan väitteen tulee olla objektiivisesti
arvioiden perusteltavissa. Tuomaria voidaan pitää esteellisenä, jos menettely on objektiivisesti arvostellen ollut asiatonta ja se osoittaa asennoitumista, joka ulkopuolisenkin näkökulmasta tarkastellen vaarantaa tuomarin puolueettomuuden.28
Ervon mukaan tuomarin asenteellisuutta ilmentävät kommentit ja käyttäytyminen
saattavat ilmentää kiellettyä ennakkoasennetta. EIT:n oikeuskäytäntö osoittaa, että
tuomarin käyttäytymisen perusteella arvioitavaksi tuleva kielletty ennakkoasenne
asianosaisia kohtaan voi vaarantaa objektiivisen puolueettomuuden melko herkästikin. Tuomarilta edellytetään tavanomaista voimakkaampaa kritiikinsietokykyä ja kestävyyttä olla provosoitumatta silloinkaan, kun asianosaiset tai esimerkiksi lehdistö
sitä yrittävät. Käyttäytymisen ja materiaalisen prosessinjohdon tulisi näin ollen pysyä
mahdollisimman neutraalina eli tapahtua niin, etteivät asianosaiset kykene sen perusteella ennakoimaan tuomarin asennetta itse pääasiaan ennenaikaisesti.29
Juha Lappalaisen mukaan tuomarin prosessinjohto, vaikka se olisi sangen aktiivistakin, ei sellaisenaan saata tehdä tuomaria esteelliseksi jatkamaan käsittelyä, vaikka
asianosainen ehkä saattaakin ajatella tuomarin menettelevän puolueellisesti. Vain jos
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Ks. Virolainen: Materiaalinen prosessinjohto s. 139.
Ks. Virolainen: Materiaalinen prosessinjohto s. 144.
Ks. Virolainen: Materiaalinen prosessinjohto s. 146–149.
Ks. HE 78/2000 vp s. 47.
Ks. Ervo: KKO 2005:90, oikeustapauskommentti, LM 2006 s. 285.
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tuomarin voidaan toimillaan katsoa selvästi suosivan toista osapuolta ja osoittavan
ennakkoasennetta, saatetaan tuomari katsoa esteelliseksi.30
Prosessinjohdon osalta on myös otettava huomioon erot riita- ja rikosprosessin välillä. Jos puheenjohtaja osoittaa aukon syyttäjän argumentaatiossa sillä seurauksella,
että syyttäjä tämän aukon heti täyttää, voi esteellisyysepäilyjä syntyä.31 Myös syytetyn
painostaminen tunnustamiseen johtaa helposti tuomarin esteellisyyteen.32
Ääneen ajattelijat ovat vaikeuksissa tuomarin tehtävissä. Jos lautamies arvostelee
kuulusteltavaa todistajaa valehtelusta taikka laukoo muutoin sopimattomia käsityksiä istunnossa, on käräjäoikeuden vaihdettava lautamiestä välittömästi.33 Myös puheenjohtajan kommentit syytetyn valehtelemisesta ovat kiellettyjä.34 EIT:n käytäntö
antaa kyllä tukea sille, että joku lautamiehen sopimaton lausuma voidaan mitätöidä
puheenjohtajan korjaavilla toimilla eli esimerkiksi lautamiehen julkisella nuhtelulla
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Ks. Lappalainen, Juha: Tuomari ja tuomarinvirka, s. 278. Ks. myös Ks. Liljenfeld s. 814.
Ks. Axberger, Hans-Gunnar: Domare ska sopa bort skräp, Svenska Dagbladet, svd.se/opinion
24.10.2006.
Vrt. EIT 23.11.2010 Kriegisch v. Saksa: Tuomari G oli tehnyt syytetty A:lle tauon aikana pöytäkirjaamattoman esityksen siitä, että hän saisi enintään 6 vuoden vankeusrangaistuksen, jos hän tunnustaisi.
Muutoin rangaistus voisi olla 12 vuotta vankeutta. A oli torjunut esityksen ja tehnyt G:stä esteellisyysväitteen mm. sillä perusteella, että G oli esityksellään yrittänyt painostaa häntä. Väite oli hylätty saman
alioikeuden toisen osaston päätöksellä. A oli tuomittu marraskuussa 2004 yhdestä huumausainekaupasta 9 vuodeksi vankeuteen. Syyte oli hylätty kahden muun teon osalta. A:n liittotuomioistuimelle
tekemä valitus oli hylätty kesäkuussa 2005 ja perustuslakituomioistuimelle osoitettu valitus oli jätetty
tutkimatta marraskuussa 2005. A oli väittänyt EIS 6 artiklan 1 kohdan rikkomusta. G:n tapa hoitaa
hänen juttuaan ja aiemmin H:n juttua osoitti, että G oli alusta saakka ollut vakuuttunut hänen syyllisyydestään. EIT katsoi mm., että G:n esityksessään mainitsemat rangaistukset poikkesivat huomattavasti
toisistaan, mikä saattoi herättää epäilyjä siitä, että hän oli tarjoamalla erityisen lievää rangaistusta yrittänyt painostaa A:ta tunnustukseen ja välttyä jutun enemmältä käsittelyltä. EIT ei kuitenkaan voinut
ryhtyä arvailemaan, vastasivatko G:n esittämät rangaistukset kotimaista oikeuskäytäntöä tai oliko tuo
esitys vaikuttanut A:n saamaan rangaistukseen. Kotimaiset tuomioistuimet olivat katsoneet, että esitetty rangaistuksen lieventäminen ei mennyt tuntuvuudestaan huolimatta kotimaisen lain ja käytännön
sallimien rajojen ulkopuolelle. Niin ollen EIT katsoi, ettei G ollut yrittänyt painostaa A:ta. Myöskään
G:n esityksen torjumisen jälkeen toimitettu oikeudenkäynti ei herättänyt epäilyjä alioikeuden puolueettomuudesta. EIT jätti enemmistöäänin valituksen enemmälti tutkimatta.
Ks. Virolainen: Tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuus s. 9.
Ks. Virolainen, Jyrki – Pölönen, Pasi: Rikosprosessioikeus II, Rikosprosessin osalliset, 2004 s. 620.
Vrt. EIT 26.2.2002 Malminen ja Tanner v. Suomi: Valittajia syytettiin mm. yllytyksestä törkeään kavallukseen. Käräjäoikeuden puheenjohtaja totesi toisessa istunnossa, että jokainen saattoi nähdä, mistä
asiassa oli kysymys. Kun Malminen sittemmin ilmoitti osoittavansa, että hän oli syytön, puheenjohtaja
ilmaisi epäilynsä toteamalla, että se olisi vaikea tehtävä. Kun yksi valittajien ohella syytetyistä henkilöistä peitti kasvonsa valokuvaajilta, puheenjohtaja totesi, että milloinkaan rehellisten ihmisten ei
ollut ollut tarpeen piiloutua tässä istuntosalissa. Valittajien mukaan puheenjohtaja oli välinpitämätön ja
kuultaessa heidän nimeämiään todistajia jutteli muiden tuomareiden kanssa sekä kerran jopa leikkasi
kynsiään. EIT pani merkille, että oikeudenkäynti oli alkanut jo vuonna 1994 ja että valittajat olivat
tehneet väitteensä vasta kaksi vuotta myöhemmin pidetyssä viimeisessä istunnossa. EIT ei havainnut
syytä kyseenalaistaa hovioikeuden toteamusta siitä, että valittajat olivat tehneet väitteet estääkseen
käräjäoikeutta antamasta tuomiota. Heidän olisi tullut tehdä huomautuksensa ajoissa. Näissä oloissa
mikään ei osoittanut EIS 6 artiklan rikkomusta. EIT jätti valituksen tutkimatta.
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ja muistuttamalla lautamiehen velvollisuuksista. Myös valitusaste voi joskus korjata
vähäisiä virheitä.35
Kuten valmistelussa myös pääkäsittelyssä tapahtuva todistelun karsinta synnyttää
helposti epäilyjä kielletystä ennakkoasenteesta.36
Myös järjestyksenpito voi synnyttää epäilyjä tuomarin esteellisyydestä.37 Ääri
tapauksessa tuomari voi tuomita järjestyssakon. Tällaisen seuraamuksen tuomitseminen ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tee tuomaria esteelliseksi. Järjestyksenpidon
laiminlyönti puolestaan voi hyödyttää häiriköivää asianosaista. Sen vuoksi myös järjestyksenpidon laiminlyönti voi tehdä tuomarista esteellisen. Hallituksen esityksen
mukaan tuomarin asema saattaa olla verrattavissa asianomistajan asemaan silloin,
kun asianosainen häiritsee oikeudenkäyntiä tai käyttäytyy muutoin asiattomasti tai
loukkaavasti tuomaria kohtaan. Tuomaria ei ole kuitenkaan pidettävä teossa asian
omistajana, koska tällaisen teon on katsottava kohdistuvan lähinnä oikeudenhoitoon ja
tuomioistuimen arvovaltaan eikä tuomariin henkilökohtaisesti.38 Laki antaa tuomarille
riittävät työvälineet prosessinjohtoon ja järjestyksenpitoon. Tuomarin ei tarvitse niitä
keksiä. Silti tuomarin yllättäväkään tempaus ei aiheuta esteellisyyttä, jos se kohdistuu
tasapuolisesti kaikkiin asianosaisiin.39
Myös sillä on merkitystä, miten puheenjohtaja puhuu. Rovaniemen hovioikeus
piirin tuomioistuinten laatuhankkeen yhteydessä toimitetussa kyselyssä tuli esille, että
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37

38
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Ks. EIT 23.4.1996 Remli v. Ranska, EIT 25.2.1997 Gregory v. Isobritannia, EIT 9.5.2000 Sander v.
Yhdistynyt Kuningaskunta ja YK:n ihmisoikeuskomitea nro 387/1989 Karttunen v. Suomi.
Eräs vastaus Helsingin hovioikeuspiirin kyselyyn: “Eräässä jutussa puheenjohtaja ilmoitti käräjäoikeudessa voittaneen puolen toisen todistajan kuulemisen jälkeen, että nyt riittää: hän ei ota vastaan
enempää aikataulutettua ja päätettyä henkilötodistelua, koska kaikki jäljellä olevat viisi todistajaa kertovat vain samasta asiasta. Tässä ei ollut sanaakaan totta, mikä kävi ilmi paitsi käräjäoikeuden
tuomiosta myös todistusteemoista. Puheenjohtaja salli kuulemisen, kun ilmoitin, että asia on hänen
salissaan hänen harkinnassaan, mutta että hänen perustelunsa ei ole totta. Sama tuomari keskeytti
päämieheni asiantuntijatodistajat ja ilmoitti itse tietävänsä asiat paremmin. Tuomioon hän kirjasi omat
´tietonsa´. Jutun lopputulos oli niin paljon valituksen mukainen kuin oikeusjärjestys venytettynä antoi
myöten ja samalla täysin näytön vastainen. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa.” Ks. Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä, Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke 2012 s. 112–113.
Itä-SHO 21.11.2008 päätös nro 1141, S 08/713: Se, että oikeuden puheenjohtaja on päättänyt turvatarkastuksen järjestämisestä, ei tee hänestä esteellistä käsittelemään pääasiaa, jos turvatarkastuksen
järjestämiselle on olemassa peruste.
Ks. HE 78/2000 vp s. 49. Vrt. EIT 15.12.2005 Kyprianou v. Kypros.
Ks. Kiuru, Kari: Laamanni läksytti asianajajia Porvoon oikeudenkäynnissä, HS 30.8.2006 s. A 11.
Apulaisoikeuskansleri 428/1/05: Kantelija oli saattanut palkkasaatavan perimistä koskevan asian käsiteltäväksi työsuojelupiiriin. Piiri oli toimittanut kantelijalle asiassa kirjeen, jonka lopussa oli todettu “Riidassa on nyt kummallakin osapuolella tosiasiat hukassa, toinen puhuu aidasta ja toinen aidan
seipäistä”. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että ilmaus oli hyvin puhekielimäinen eikä sitä välttämättä
voinut pitää täysin ymmärrettävänä eikä varsinkaan asiallisena. Hallintolain 9 §:n 1 momentin mukaan
viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Ilmaisuun voitiin apulaisoikeuskanslerin mukaan kohdistaa arvostelua mainitun lainkohdan perusteella, minkä johdosta hän saattoi
työsuojelupiirin tietoon asianmukaisesta virkakielestä esittämänsä huomiot.
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tuomari voi ilmentää puolueellisuutta kohdistamalla katseensa ja eleensä vain toiseen
osapuoleen tai puhumalla vain toiselle osapuolelle.40 Myös pään nyökyttely tai pudistelu voi ilmentää kiellettyä ennakkoasennetta.41 Muukin toiminta voi tätä osoittaa.
Esimerkiksi sanomalehden lukeminen tai mobiililaitteiden kanssa pelaaminen istunnon aikana osoittaa helposti esteellisyyskynnyksen ylittävää huonoa asennetta.42
Nuorten syytettyjen kohdalla moni tuomari on pitänyt tapanaan pitää pääkäsittelyn
päätteeksi jonkinlaisen puhuttelun. Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta tilanne voi
joskus aiheuttaa tuomarin esteellisyyden. Jos pääkäsittely ei pääty tuomion julistamiseen, mitään puhuttelua ei tule pitää, jos syyte on kiistetty. Joka tapauksessa värikkäitä ilmaisuja pitää välttää. Nuorisorikostyöryhmä esitti, että vaikuttavaa puuttumista
alle 18-vuotiaan vastaajan tekemään rikokseen pyrittäisiin edistämään korostamalla
hänen läsnäoloaan tuomioistuinkäsittelyssä ja tuomioistuimen puheenjohtajalle asetetulla velvollisuudella tarpeen mukaan puhutella tuomittua.43
Myös tuomarin lausumat päätösneuvotteluissa voivat aiheuttaa esteellisyyden, jos
ne tulevat jollakin tapaa julkisuuteen.44
Lautamiesten asemaa on perusteltu sillä, että he lisäävät alioikeuden paikallistuntemusta. Takavuosina lautamiehet saattoivatkin tuoda paikallistuntemustaan esille
päätösneuvotteluissa, vaikkei esille tuotua seikkaa ollut lainkaan käsitelty istunnossa.
Tilanteen ongelmallisuutta ei tuolloin aina ymmärretty.45
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Ks. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja nro VIII, 2007
s. 96.
Myös asianosaisen antaman asiakirjan repiminen tai lattialle heittäminen voi ilmentää kiellettyä ennakkoasennetta. Ks. oikeusasiamies 2309/4/03: A arvosteli käräjätuomari B:n menettelyä törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevan asian käsittelyssä. A kertoi, että B oli repinyt hänen kirjallisen
korvausvaatimuksensa ja käyttäytynyt epäasiallisesti. B:n mukaan keskustelu A:n kanssa oli ajautunut
edestakaisin jankkaamiseksi. B myönsi menettäneensä tilanteessa malttinsa ja lopulta repineen A:n
läsnä ollessa tämän jättämän asiakirjan. EOA totesi, että sopimattomaksi koettu käytös saattaa herättää
epäilyksiä tuomarin asenteellisuudesta, vaikka se ei suoranaisesti horjuttaisikaan luottamusta itse oikeudenkäynnin puolueettomuuteen. Tuomarin on kyettävä suhtautumaan henkilöihin ja mielipiteisiin
ristiriitaisissakin tilanteissa sävyisästi. EOA:n mukaan B:n menettely oli ollut valtion virkamieslain 14
§:n 2 momentin vastaista.
Saksan korkein oikeus kielsi äskettäin tuomareita lähettämästä tekstiviestejä istunnon aikana, ks. Yle
Uutiset 17.6.2015
Ks. Nuorisorikostyöryhmän mietintö, Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2004:12, 2004 s. 2.
Ks. Arolainen, Teuvo: Salaa tehty nauhoitus johti käräjätuomarin jääväämiseen, Helsingin Sanomat
8.11.2006 ja International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: Judge Harhoff disqualified
from Šešelj case, Press Release, 29 August 2013. Tapauksessa HelHO 13.12.2011 päätös S 11/2136
asianosaisen tauon aikana tekemä salanauhoitus johti siihen, että kokoonpano katsoi tulleensa esteelliseksi. Oikeuskansleri OKV/1364/1/2013: Hovioikeuden sisäisetkin keskustelut voivat julkisuuteen
tullessaan olla omiaan horjuttamaan luottamusta oikeudenhoidon tasapuolisuuteen.
Kun lautamiesten kohdalla kyseessä on tuomariryhmä, joka on puoluepoliittisesti aktiivinen ja jonka
tehtävänä on samalla lisätä tuomioistuimen paikallistuntemusta, voidaan Ervon tavoin kysyä, eikö molemmissa ole kysymys juuri asenteellisuudesta. Ks. Ervo: Kirja-arvostelu: Antti Tapanila, Tuomarin
esteellisyys, LM 2008 s. 323.
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EIT 23.4.1996 Remli v. Ranska
Algerialaissyntyistä henkilöä syytettiin taposta. Oikeudenkäynnin yhteydessä yhden
valamiehen kuultiin kertovan olevansa rasisti. EIT katsoi tuomioistuimen puolueettomuutta loukatun, koska väitteen todenperäisyyttä ei ollut selvitetty eikä muutoinkaan
ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin puolueettomuuden varmistamiseksi.
EIT 25.2.1997 Gregory v. Iso-Britannia
Valamiesten harkitessa näyttöratkaisua puheenjohtajalle oli toimitettu ilmoitus, jossa
todettiin yhden valamiehistä osoittaneen rasistisia ennakkoluuloja. Valamiestä ei erotettu tehtävästään, mutta puheenjohtaja muistutti valamiehistöä siitä, että asiaa tuli tarkastella yksinomaan näytön perusteella sekä muistutti heitä vannotun valan velvoituksesta.
EIT totesi, että puheenjohtaja oli selvittänyt asiaa ja informoinut asianosaisten avustajia
sekä tiedustellut heidän mielipidettään. Lisäksi puheenjohtaja oli toimittanut valamiehille tiedoksi varsin painokkaan lausuman, josta ilmeni valamiesten velvollisuus harkita
asiaa vailla ennakkoluuloja. EIT katsoi, että mainitut toimenpiteet olivat riittäviä eikä
tuomioistuimen puolueettomuuden vaatimuksesta aiheutunut automaattisesti tarvetta
vaihtaa valamiehiä.
EIT 9.5.2000 Sander v. Yhdistynyt Kuningaskunta
Yksi valamiehistä antoi oikeuden virkailijalle kirjeen, jossa hän pyysi neuvoa sen suhteen, mitä hänen tuli tehdä, kun ainakin kaksi muista valamiehistä oli tehnyt avoimesti
rasistisia huomautuksia ja kertonut vitsejä aasialaisista, minkä vuoksi oli pelättävissä,
etteivät he tuomitsisi syytettyjä näytön vaan rodun perusteella. Ko. valamiestä kehotettiin olemaan liittymättä muiden valamiesten joukkoon, jonka jälkeen tuomari keskusteli
asiasta vastaajan avustajan kanssa. Tämä pyysi valamiesten vapauttamista tehtävästään.
Tuomari päätti kuitenkin kutsua kaikki valamiehet istuntosaliin, jolloin myös ilmoituksen tehnyt valamies liittyi muiden joukkoon. Tuomari luki heille kirjeen ja kehotti
heitä miettimään yön yli vakavasti velvollisuuksiaan ja ilmoittamaan aamulla kirjeellä
oikeuden virkailijalle, jos he eivät mielestään kyenneet tekemään päätöstä yksinomaan
näytön perusteella. Seuraavana aamuna tuomari sai kaksi kirjettä. Yhdessä kirjeessä
oli kaikkien valamiesten allekirjoitukset. Siinä todettiin, että väite rotuun perustuvista
ennakkoasenteista oli väärä ja syvästi loukkaava ja että tuomio pyrittiin antamaan yksinomaan näytön perusteella. Toisessa kirjeessä yksi valamies totesi, että hän oli ehkä
kertonut vitsejä mutta hänellä oli paljon yhteyksiä etnisiin vähemmistöihin eikä hän
ollut millään tavoin rasistinen. Tuomari päätti olla vapauttamatta valamiehiä tehtävästään mutta korosti uudelleen heidän velvollisuuksiaan noudattaa antamaansa valaa tai
vakuutusta. Päätöksellään valamiehet katsoivat valittajan syyllistyneen rikokseen. Yhden vastaajan kohdalta he hylkäsivät syytteen. Tuomari määräsi valittajan 5 vuodeksi
vankeuteen. Valittaja valitti päätöksestä mm. sillä perusteella, että tuomarin olisi tullut
vapauttaa valamiehet tehtävästään. Ylioikeus kuitenkin hylkäsi valituksen. Valittaja
väitti rikkomusta, kun tuomioistuin ei ollut ollut puolueeton. EIT pani merkille, että
käsillä oleva tapaus koski selviä ja täsmällisiä väitteitä siitä, että valamiehet olivat tehneet rasistisia huomautuksia rikosasiassa, jossa syytettynä oli aasialainen. Valamiesten
kirjeiden perusteella EIT katsoi näytetyksi, että ainakin yksi valamies oli esittänyt huomauksia, jotka voitiin ymmärtää aasialaisia koskeviksi vitseiksi. EIS 6 artiklan 1 kohtaa
oli rikottu (4–3).
EIT 20.3.2001 Telfner v. Itävalta
Vaatiessaan valittajalta selitystä, vaikka häntä vastaan ei ollut esitetty prima facie vakuuttavaa selvitystä, tuomioistuimet olivat kääntäneet todistustaakan syyttäjältä syytetylle.
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EIT pani myös merkille, että tuomioistuimet olivat spekuloineet sillä mahdollisuudella,
että valittaja oli ollut alkoholin vaikutuksen alainen, josta, kuten tuomioistuimet olivat
myöntäneet, ei ollut ollut mitään näyttöä. Vaikka sellaisella spekuloinnilla ei ollut ollut
välitöntä merkitystä syytteessä tarkoitetun rikoksen näyttämisen suhteen, se kuitenkin
vahvisti vaikutelmaa siitä, että tuomioistuimilla oli ollut ennalta omaksuttu käsitys valittajan syyllisyydestä. EIS 6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu.
EIT 15.12.2005 Kyprianou v. Kypros
Todistajaa kuultaessa avustaja oli joutunut sanaharkkaan tuomioistuimen jäsenten
kanssa. Tuomioistuin oli tästä syystä omasta aloitteestaan määrännyt avustajalle kurinpitoseuraamuksena viiden päivän vapaudenmenetyksen. EIT:n mukaan kurinpitoseuraamuksesta päätettäessä tuomari toimi myös asianomistajan, todistajan sekä syyttäjän
roolissa, mistä aiheutui tuomioistuimen objektiivisen puolueettomuuden vaarantuminen. EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu. (suuri jaosto)
EIT 16.1.2007 Farhi v. Ranska
Juryn tietyt jäsenet eivät olleet noudattaneet velvollisuutta olla keskustelematta kenenkään kanssa ennen tuomion antamista. Keskustelua oli käyty tauon aikana syyttäjän
kanssa syytetyn ja tämän avustajan olematta paikalla. Tuomioistuin olisi voinut helposti
selvittää, oliko keskustelua käyty ja ketkä juryn jäsenistä olivat osallistuneet siihen.
Pelkästään asianosaisia kuulemalla ei ollut voitu saada selvitystä keskustelun tapahtumisesta tai sen sisällöstä. Päätöksestä ei ilmennyt, olivatko syyttäjä ja juryn jäsenet
myöntäneet keskustelun. EIT totesi, että EIS 6 artiklan 1 kohta perusti tuomioistuimelle velvollisuuden tutkia, oliko se kokoonpanonsa osalta puolueeton tuon kohdan
mielessä, jos kysymys riitautettiin väitteellä, joka ei vaikuttanut ilmeisen aiheettomalta.
EIT katsoi, että valittajan asianajajan tekemä väite oli ollut niin vakava, että oikeuden
puheenjohtajan oli tullut tutkia ilmoitettua tapahtumaa asianmukaisesti. Puheenjohtaja
oli päättänyt selvittää sitä kuulemalla valittajan ja asianomistajan asianajajia, syyttäjää
ja syytettyä. Hallitus ei ollut ilmoittanut, miten sellaisella menettelyllä oli voitu saada
selkoa keskustelun sisällöstä ja juryn asianomaisten jäsenten henkilöistä. Tuomioistuimen olisi tullut käyttää kaikkia saatavillaan olleita keinoja poistaakseen kaikki epäilyt
ilmoitettujen seikkojen tapahtumisesta ja laadusta sekä mahdollisesta vaikutuksesta juryn kantaan. EIT:n mielestä niin olisi voitu tehdä vain kuulemalla juryn jäseniä. EIS
6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.
YK:n ihmisoikeuskomitea nro 387/1989 Karttunen v. Suomi
Lautamies oli kesken todistajan kuulemisen huutanut “hän valehtelee”. Ihmisoikeuskomitea totesi KP-sopimuksen 14 artiklan loukkauksen, kun hovioikeus oli jättänyt
järjestämättä suullisen käsittelyn, vaikka sen avulla olisi voitu korjata ensimmäisessä
asteessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe.
HelHO 3.2.2014 päätös nro 222, R 13/1004
Valituksen mukaan käräjätuomari B oli vangitsemisistunnossa kysynyt A:n puolustajalta: ”Onko laajojen perusteluiden esittäminen todella tarpeen, kun vangitsemisaika
tullee olemaan joka tapauksessa lyhyt, arviolta enimmillään vain yhden kuukauden?” ja
”Onko puolustaja huomioinut, että syytteen nostamisen määräaika on jo ensi viikolla?”
A:n mukaan hänelle oli syntynyt mielikuva, että hänen oli turha esittää perusteluita,
sillä hänet vangittaisiin joka tapauksessa. B ei ollut lausumassaan kiistänyt, että hän
olisi vangitsemisistunnossa menetellyt kuten A oli väittänyt. Hovioikeus katsoi, että
B:n menettely vangitsemisistunnossa oli ollut sellaista, että se oli saattanut antaa ulko
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puoliselle aiheen epäillä B:n puolueettomuutta. A:n esteellisyysväite oli tältä osin riittävästi yksilöity ja objektiivisesti hyväksyttävissä. Hovioikeus katsoi, että B oli ollut
14.2.2013 esteellinen käsittelemään ja ratkaisemaan A:ta koskevaa rikosasiaa. Asia palautettiin käräjäoikeuteen.
HelHO 10.6.2015 päätös nro 840, S 15/1232
A väitti hovioikeuteen toimittamassaan kantelukirjelmässä, että lapsen huoltoa ynnä
muuta koskevan asian istunnossa käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut käräjätuomari B oli tullut esteelliseksi menettelynsä perusteella. Käräjäoikeuden käsittely 23.3.2015 oli ollut monin tavoin puutteellinen. Käsittelyvaiheet eivät olleet olleet
tunnistettavissa eikä käsittelyssä ollut noudatettu niitä perusedellytyksiä, jotka olivat
tunnusomaisia eri käsittelyille. B oli käsittelyn aluksi ilmoittanut, että hän tulee joka
tapauksessa määräämään lapsen asumaan äitinsä luokse. Kantelun liitteenä olleen puretun nauhoituksen mukaan B oli ilmoittanut istunnossa ratkaisun olevan, että lapsi
määrätään asumaan äidin luona. B oli sen jälkeen kertonut lyhyesti ratkaisun perustelut
ja kysynyt: “Haluatteko esittää jotain kirjallisia todisteita tässä asiassa?” Myöhemmin
B oli vielä toistanut saman kysymyksen. Esteellisyysväite hylättiin. (Ei lainv.)

Päätöstä nro 840 voidaan pitää rajatapauksena. Vaikuttaa siltä, että puheenjohtaja on
jossain määrin menettänyt otteensa asiaan. Epäonnistuminen prosessinjohdossa ei
välttämättä tarkoita esteellisyyttä.
AOK 17/50/02
Apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena otettiin tutkittavaksi erään käräjätuomarin
käyttäytyminen ja muu menettely rikosasioiden istunnossa. Osa syyttäjistä kertoi kokeneensa käyttäytymisen ”leukailuna”. Heistä oli tuntunut siltä, kuin istunnossa olisi
keskitytty osoittamaan syyttäjän tietämättömyyttä. Myös todistajien ja asianomistajien
kohtelu oli toisinaan koettu ongelmallisena. Käytettävissä olleen aineiston perusteella
apulaisoikeuskansleri katsoi, että käräjätuomarin käyttäytymisessä oli objektiivisesti
arvioiden ollut piirteitä, jotka perustellusti oli voitu kokea loukkaaviksi. Varsinaisesta
loukkaamistarkoituksesta ei kuitenkaan ollut näyttöä.
OKV 33/31/06 ja 12/31/07
Oikeuskansleri katsoi esitutkinnan perusteella tulleen selvitetyksi, että puheenjohtaja
oli hovioikeuden istunnossa, puhutellessaan tuomion julistamisen jälkeen toista vastaajaa, viitannut “varoittavana esimerkkinä” rikosilmoituksen tehneeseen vastaajaan käyttäen tästä ilmaisua “konna”. Oikeuskansleri katsoi, että puheenjohtaja oli hovioikeuden
istunnossa viitannut vastaajaan käyttäen sellaista epäasiallista ilmaisua, jonka johdosta
hän oli menetellyt valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentin vastaisesti. Oikeuskansleri
saattoi puheenjohtajan menettelystä esittämänsä käsityksen hänen tietoonsa.

Jos tuomarin käyttäytyminen on objektiivisesti arvioiden loukkaavaa, hän on esteellinen jatkamaan asian käsittelyä.46 ”Konna”-nimityksen käyttäminen vastaajasta tekee

46

Vrt. EIT 2.9.2003 Ranson v. Yhdistynyt kuningaskunta: Alioikeuden päätöksen johdanto-osassa valittajaa kehotettiin harkitsemaan itsensä tutkituttamista psykiatrilla. Ylioikeus totesi, että psykiatrin
tapaamisesta valittajalle tehty ehdotus oli vain asianajollista koukerointia. EIT katsoi, että oikeudenkäynti ei kokonaisuutena tarkastellen ollut ollut epäoikeudenmukaista. EIT jätti valituksen tutkimatta.
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tuomarista esteellisen. Asia ei muuksi muutu, vaikka nimitystä käytetään vasta näytön
vastaanottamisen jälkeen.
OKV 19/31/2008
Asiassa ei oikeuskanslerin mukaan voitu osoittaa, että käräjätuomari olisi tahallisesti
vihjaissut syyttäjien tehneen merkintöjä kirjallisina todisteina esittelemiinsä asiakirjoihin. Tuomion sisältö ja sen aiheuttama väärinkäsityksen mahdollisuus näytti oikeuskanslerin mukaan olleen seurausta lähinnä käräjätuomarin perustelemistavasta ja sananvalinnoista.
OKV 12/31/2013
Oikeuskanslerin mukaan esitutkinnan perusteella voitiin päätellä, että käräjätuomari
oli jotakin asianomistajan ymmärryksen puutteeseen viittaavaa sävyltään arveluttavaa
sanamuotoa käyttäen paheksunut istunnossa sitä, että asianomistaja ei kehotuksesta
huolimatta ollut ollut hiljaa. Käräjätuomari oli menetellyt valtion virkamieslain 14 §:n
2 momentin vastaisesti. Oikeuskansleri saattoi tämän käsityksensä käräjätuomarin tietoon.
OA 2829/4/99
Käräjätuomari oli todennut istunnossa: “Juttu haiskahtaa”. Oikeusasiamies kiinnitti käräjätuomarin huomiota viestinnän tärkeyteen ja siihen, että oikeudenkäynnin yhteydessä käytetyt epäsovinnaiset ilmaisut saatetaan helposti ymmärtää väärin.
OA 1700/4/04
Asianajaja kertoi avustaneensa törkeää pahoinpitelyä ja törkeää kuolemantuottamusta
koskevassa asiassa surmansa saaneen omaisia. Yksi asianomistajista oli pääkäsittelyn
aikana aikana vangittuna, ja kantelija kävi hänen kanssaan lyhyen neuvottelun käräjäoikeudessa pidätettyjen tiloissa. Poliisit tulivat tällöin hakemaan kantelijan päämiestä
istuntosaliin. Ennen tätä istunnon puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli oikeussalissa todennut takarivissä seisoneille poliisimiehille kantelijan mukaan seuraavasti:
“Käykää hakemassa [asianomistaja] tänne; [kantelijasta] ei ole niinkään väliä.” Koska
käräjäoikeuden laamanni oli jo keskustellut asiasta käräjätuomarin kanssa, oikeusasiamies katsoi riittäväksi toimenpiteeksi saattaa käsityksensä käräjätuomarin virheellisestä menettelystä tämän tietoon.
OA 388/4/06
Käräjätuomari oli keskeyttänyt avustajan tämän kuulustellessa päämiestään todistelutarkoituksessa sekä lausunut: “Joo - o, mutta Teidän täytyy Te olette juristin tutkinnon
suorittanut mies. Hyvänen aika jos Te ette tämmöistä asiaa ymmärrä niin sitten täytyy
siirtyä toisiin tehtäviin.” Oikeusasiamies katsoi käräjätuomarin menetelleen valtion
virkamieslain 14 §:n ja perustuslain 21 §:n vastaisesti. Oikeusasiamies antoi käräjätuomarille huomautuksen vastaisen varalle valtion virkamieslain ja oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin vastaisesta käyttäytymisestä.
AOA 460/4/11
Kantelijan mukaan kihlakunnansyyttäjä oli käyttänyt 2.2.2011 käymässään puhelinkeskustelussa sanoja ”ählämi ja neekeri”. Syyttäjän puhelinkeskustelussa esittämät lausumat eivät olleet asiallisen virkakielen mukaisia. Hänellä olisi ollut mahdollisuus käyttää
vertauksessaan myös asiallisia sanoja. Apulaisoikeusasiamies saattoi syyttäjän tietoon
käsityksensä siitä, että hyvä hallintotapa edellyttää virkamieheltä asiallista ja neutraalia
kielenkäyttöä.
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5. Sovintoneuvottelut
Myös sovinnon edistäminen voi aiheuttaa esteellisyysväitteitä.47 Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §:n 1 momentin mukaan asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen on pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asia. Pykälän 2 momentin mukaan
katsoessaan sen sovinnon edistämiseksi aiheelliseksi tuomioistuin voi, huomioon
ottaen asianosaisten tahdon, asian laadun ja muut seikat, myös tehdä asianosaisille
ehdotuksensa asian sovinnolliseksi ratkaisuksi.
Asianosaisten käytettävissä on myös vapaaehtoinen tuomioistuinsovittelu, jota
koskee riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annettu laki. Tätä sovittelulakia sovelletaan riita-asioiden ja riitaisten hakemusasioiden sovitteluun yleisessä tuomioistuimessa. Sovittelulaissa säädetään lisäksi
tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sovinnon vahvistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi. Sovittelulain 5 §:n 1 momentin mukaan asiaa sovittelemaan
määrätään sovittelija. Sovittelijana toimii asiaa käsittelevän tuomioistuimen tuomari.
Tuomarin esteellisyys otettiin huomioon sovittelulakia säädettäessä. Sovittelulain
14 §:n 1 momentin mukaan sovittelijan ja hänen avustajansa esteellisyyteen sovelletaan, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan sovit
telija ei saa käsitellä tuomarina oikeudenkäynnissä asiaa, jossa hän on toiminut sovit
telijana.
Hallituksen esityksen mukaan esteellisyyden saattaa aiheuttaa liian aktiivinen pyrkimys sovinnon aikaansaamiseen. Jos tuomari tekee riita-asiassa sovintoesityksen
vastoin asianosaisten tahtoa, sovintoesitys saattaa ainakin joissakin tapauksissa olla
omiaan antamaan siinä häviölle jäävälle asianosaiselle perustellun aiheen epäillä, että
tuomari on sitoutunut sovintoratkaisuunsa niin, että hän ei enää sen jälkeen kykene
ottamaan huomioon kaikkia jutussa esitettäviä näkökohtia ja näyttöä, jotka puhuvat
sovintoesitystä vastaan. Esteellisyys voi kuitenkin syntyä sovintoneuvottelun yhteydessä vain poikkeuksellisesti. Oikeudenkäymiskaaren säännökset nimenomaan edellyttävät tuomarilta aktiivista prosessinjohtoa sovintoratkaisun aikaansaamiseksi.48
Liljenfeldtin mukaan sovintoneuvotteluja on hoidettava niin, ettei asianosaisille
synny epäilyjä tuomarin puolueettomuudesta ja niin, ettei tuomari lukkiinnu tiettyyn ennakkoasenteeseen. Tuomarin ei yleensä tule tehdä konkreettisia ehdotuksia
sovinnoksi ilman asianosaisten pyyntöä tai niin, että he ovat hyväksyneet menettelyn tältä osin. Kun ”pakkosovinto” epäonnistuu, asianosaisten luottamus tuomarin

47

48

Ks. oikeusasiamies 2670/4/98: Toiselle asianosaiselle vastainen sovintoesitys saattaa horjuttaa luottamusta tuomioistuimen puolueettomuuteen, koska asianosainen voi ajatella tuomarin muodostaneen
ennakkokäsityksen asiasta jo ennen näytön vastaanottamista pääkäsittelyssä.
Ks. HE 78/2000 vp s. 47. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportin mukaan esteellisyys valmisteluistunnossa riippunee siitä, kuinka voimakkaan kannan tuomari asiassa ottaa. Esteellisyys ei ole mikään automaatio OK 5 luvun mukaisessa sovintomenettelyssä päinvastoin kuin sovittelulain mukaisessa menettelyssä, ks. Uusi sovittelumenettely riita-asioissa, Helsingin hovioikeuspiirin
laatuhanketyöryhmän raportti, 2006 s. 18.
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puolueettomuuteen saattaa alkaa horjua. Silti on muistettava, että sovintoehdotus
yleensä perustuu paljon puutteellisempaan oikeudenkäyntiaineistoon kuin mitä todistelun vastaanottamisen jälkeen on käytettävissä. Tästä syystä esteellisyyttä ei synny,
jos prosessinjohto on ollut normaalia.49
Lappalaisen mukaan tuomarin aktiivista pyrkimystä sovinnon aikaansaamiseen
ei ole pidetty esteellisyyttä synnyttävänä tekijänä, ei vaikka tuomari olisi päätynyt
sovintoesityksen tekemiseen ja asianosainen olisi hylännyt esityksen. Asianosaisen
luottamus tuomarin puolueettomuuteen saattaa kuitenkin tällaisissa tilanteissa horjua,
mikä puoltaa tuomarin vaihtamista.50
Tuomareiden menettelytavat ja into oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26 §:n 1 momentin mukaisessa sovintoon pyrkimisessä vaihtelevat suurestikin.51 Joku tuomari
saattaa jopa kuulla todistajaa valmisteluistunnossa sovintoon pyrittäessä.52 Tätä on
pidettävä hyväksyttävänä, jos asianosaiset siihen suostuvat. Asianosaisiahan joka
tapauksessa kuullaan sovintoneuvotteluissa, jolloin sovintoneuvotteluihin normaalistikin sekoittuu henkilötodistelua.53 Myös katselmuksen toimittamista valmistelun
yhteydessä voidaan pitää hyväksyttävänä, jos asianosaiset siihen suostuvat.54
Sovintoon pyrkimisen osalta voidaan tässä kohtaa ottaa esille seuraava tapaus:
HelHO 31.3.2008 päätös nro 882, S 08/125
Hovioikeuden pääkäsittelyn jälkeen hovioikeudelta oli tullut aloite sovintoneuvotteluille. Hovioikeuden tuomari oli sovintoneuvottelujen aikana ilmoittanut asianosaisille,
että käräjäoikeuden tuomio tuli muuttumaan ja että jutun ratkaisemisessa hovioikeus
tuli painottamaan kirjallista todistelua. Esteellisyyttä arvioimaan joutunut hovioikeuden toinen kokoonpano katsoi, että hovioikeuden tuomari oli ottamalla kantaa hovioikeuden jo suorittamaan näytön arviointiin ja jutun lopulliseen ratkaisemiseen antanut
objektiivisesti arvioiden perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta. Tuomari oli ilmaisemalla hovioikeuden tulevan ratkaisun sisältöä aikaansaanut käytännössä tilanteen, jossa esteellisyysväitteen tehnyt ja jutun käräjäoikeudessa voittanut asianosainen oli pakotettu tekemään sovinnon välttääkseen itselleen haitallisen hovioikeuden
ratkaisun antamisen. Hovioikeus hyväksyi esteellisyysväitteen ja piti myös muita ratkaisukokoonpanoon kuuluneita tuomareita esteellisinä käsittelemään juttua, vaikka he
eivät olleet osallistuneet sovintoneuvotteluihin.

Mielestäni tuomari voi pyrkiä sovintoon vielä pääkäsittelyn jälkeenkin. Menettelyä
voidaan pitää poikkeuksellisena mutta ei kiellettynä.55 Mallia voidaan hakea Tanskasta.
49
50
51
52
53
54
55

Ks. Liljenfeldt s. 814.
Ks. Lappalainen s. 278.
Tätä on joskus pidetty yhdenvertaisuusongelmana, ks. Leskinen, Markku: Tuomari vai sovintotuomari?,
DL 2001 s. 1079.
Ks. Leskinen s. 1071.
Ks. Leskinen s. 1071.
Ks. Leskinen s. 1071.
Ks. Määttä, Pekka: Tuomarin pyrkimys sovintoon tuomarin esteellisyyden perusteena: Helsingin HO
31.3.2008, S 08/125, Nro 882, Oikeustieto 2008 s. 21 ja Kyllönen, Ari: Tuomarin ennakkoasenne
esteellisyysperusteena, 2012 s. 141.
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Siellä käytetään apuna niin sanottua tuomioehdotusta (dommertilkendegivelse). Sillä
tarkoitetaan tuomioistuimen pääkäsittelyn päätteeksi antamaa selostusta siitä, miten
tuomioistuin tulee ratkaisemaan asian. Asianosaiset voivat hyväksyä heille selostetun
lopputuloksen asian ratkaisuksi, jolloin asiassa ei kirjoiteta yksityiskohtaista tuomiota. Ratkaisunimikkeeksi tulee sen sijaan sovinto. Käytännössä suuri osa sovinnoista
tehdään Tanskassa tällaisen tuomioehdotuksen perusteella. Tuomioehdotus perustuu
samaan oikeudenkäyntiaineistoon, myös todisteluun, jonka perusteella tuomiokin annettaisiin. Menettelyn edut ovat siinä, että ratkaisu sovinto-nimikkeensä vuoksi tulee
välittömästi lainvoimaiseksi ja että tuomioistuimen ei tarvitse laatia yhtä täydellisiä
perusteluja kuin tuomiolla ratkaistavissa asioissa.56
Suomalaisia tuomareita aikanaan koulutettaessa esitettiin esimerkkinä eräs ruotsalainen tuomari, joka tilastojen perusteella ei riita-asioissa juuri muuta tehnytkään kuin
sovintoja. Ilmeisesti osa sovinnoista oli saatu pakottamalla asianosaiset sovintoon.
Koulutuksessa tehtiin tuolloin sikäli virhe, ettei ruotsalaista “turbotuomarin” mallia
tuomittu selväsanaisesti. Seuraukset saattoi arvata. Koulutuksen jälkeen moni suomalainen tuomari syyllistyi sopimukseen painostamiseen tai pakottamiseen.57
Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen yhteydessä kysyttiin
avustajilta, onko tuomari painostanut asianosaisia istunnossa sovintoon. Vastaajien
enemmistön mukaan painostamista oli ilmennyt silloin tällöin. Vastausten mukaan
painostaminen voi tapahtua siten, että tuomari kohdistaa katseensa ja eleensä epätasapuolisesti asianosaisiin vakuuttaessaan, että juttu kannattaisi sopia ja painottaessaan
riitelystä aiheutuvia kustannuksia. Vaikutuksena on, että asianosainen kokee jo hävinneensä jutun tuomarin kohdistaessa sanansa hänelle. Tuomari saattaa myös maanitella
sovintoa arvioimalla jo ennen näytön vastaanottamista osapuolten menestymismahdollisuuksia. Tämän seurauksena sovintoja on tehty mutta päämies on saattanut myöhemmin katua sovintoa toteamalla, että ”kun oli pakko”.58
Myös Helsingin hovioikeuspiirin kyselyssä tuli esiin kommentteja, joiden mukaan
sekä käräjäoikeuksissa että hovioikeudessa tapahtuu toisinaan asiatonta painostusta
sovinnon saavuttamiseksi.59Sovintoon painostamista tai pakottamista ei tule hyväksyä. Se voi johtaa useinkin siihen, että se, joka on oikeassa, joutuu luopumaan oleellisesti hänelle kuuluvista eduistaan. Selvästi väärässä olevan asianosaisen sovinnollisuutta ei tule palkita. On myös huomautettu, että asianosaisella on oikeus tehdä myös
huonoja ratkaisuja prosessissa.60 Yrittäessään pakottaa asianosaiset sovintoon tuomari
tekee itsensä esteelliseksi.61
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Ks. HE 114/2004 vp s. 16.
Ks. Leskinen s. 1076.
Ks. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja nro VIII, 2007
s. 93.
Ks. Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä s. 14, 21,
56–59 ja 104.
Ks. Leskinen s. 1076.
Ks. Määttä s. 21.
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HelHO 14.3.2012 päätös, S 11/483
Yhtiö oli katsonut, että puheenjohtaja A oli esteellinen käsittelemään asiaa, koska hän
oli ennen hovioikeuden pääkäsittelyn aloittamista kartoittaessaan sovinnon mahdollisuutta ilmaissut ennakkokäsityksensä asiasta. Hovioikeus tutki yhtiön väitteen samassa
kokoonpanossa, koska ilman puheenjohtajaa hovioikeus ei ollut päätösvaltainen eikä
hänen tilalleen ollut ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä tuomaria.
Hovioikeus totesi, että väitetty ennakkokäsitys perustui siihen, että puheenjohtaja oli
selostaessaan kirjallista todistusaineistoa ja todistustaakan jakautumista asianosaisten
kesken puheena olevassa työoikeudellisessa asiassa ilmaissut ennakkokäsityksensä siitä, mihin kirjallisten todisteiden perusteella olisi asiassa päädytty. Pelkästään tämän
perusteella A:n ei voitu katsoa osoittaneen ennakkoasennetta erityisesti sen vuoksi, kun
asiassa esitettävä todistelu kokonaisuudessaan oli vielä vastaanottamatta. Näin ollen
väite oli selvästi perusteeton. Hovioikeus katsoi, ettei A eikä hovioikeuden kokoonpano
muutoinkaan ollut tullut esteelliseksi käsittelemään asiaa.

6. Lausumat oikeuskysymyksistä
Liljenfeldtin mukaan tuomarin ennakkoasenne oikeuskysymyksiin tai kokemussääntöihin ei aiheuta esteellisyyttä. Toisenlainen tulkinta johtaisi ylipääsemättömiin vaikeuksiin esim. korkeimmassa oikeudessa. Päinvastoin yhtenäinen oikeuskäytäntö ja
ennustettavuus puoltavat aivan toista menettelyä, ts. sama tuomari tuomitsee mahdollisuuksien mukaan samankaltaisissa asioissa.62 Pertti Välimäen mukaan parhaimmillaan tai pahimmillaan henkilö on asiasta tuomarina eri mieltä kuin tutkijana.63
Kokonaan tuomarin esteellisyyttä ei voida poissulkea oikeuskysymysten kohdalla.
Hallituksen esityksen mukaan tuomarin ennakkoasennetta voisivat osoittaa esimerkiksi hänen voimakkaat kannanottonsa sellaisen etuuden hyväksyttävyydestä, jota
koskeva hakemus hänen tulisi käsitellä ja jossa esille tulevat olosuhteet vastaavat niitä
seikkoja, joita tuomari on esittänyt kannanottonsa tueksi.64
Antti Tapanilan mukaan aikaisempi kannanotto oikeuskysymykseen ei aiheuta ennakkoasenne-esteellisyyttä yhtä herkästi kuin samaa asiaa koskeva näyttöratkaisu.65
Tuomarin oikeudenkäyntiä edeltävä omakohtainen käsitys lain oikeasta tulkinnasta ja
sen tavoitteista voi kuitenkin heikentää asianosaisten mahdollisuuksia tehokkaaseen
prosessaamiseen.66
Jukka Kemppisen mukaan kuvan siteeraaminen verkkokirjoitukseen on sallittua
lainaukselle määrätyin yleisin ehdoin. Jos korkeimman oikeuden presidentti sanoo
tuon saman, hän on Kemppisen mukaan esteellinen, jos sama kysymys tulee myöhemmin vastaan ratkaistavassa jutussa.67
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Ks. Liljenfeldt s. 810 ja 814.
Ks. Välimäki, Pertti: Tuomarin oikeuslähteistä, Esittelijäkoulutus 2010 s. 23.
Ks. HE 78/2000 vp s. 43–44.
Ks. Tapanila, Antti: Tuomarin esteellisyys, 2007 s. 228.
Ks. Tapanila: Tuomarin esteellisyys s. 54–55.
Ks. Kemppinen, Jukka: Blogikirjoitus 27.4.2014
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Oikeuskäytännössä on yleensä katsottu, että tuomari ei ole esteellinen, vaikka hänen kantansa säännösten tulkinnasta olisi ennakoitavissa.68

7. Ratkaisun perustelut ja eri asian jäävi
Joskus ratkaisun perustelut voivat osoittaa, että tuomarilla on ollut kielletty ennakkoasenne ratkaisua tehdessään. Joskus eri asiassa lausuttu voi osoittaa sitä.69
Jos tuomari esimerkiksi kirjoittaa vireillä olevassa tai jossakin toisessa asiassa ratkaisun perusteluihin, että asianosaisen tulisi tutkituttaa itsensä psykiatrilla, voitaneen
katsoa, että tuomari on esteellinen kysymyksessä olevan asianosaisen asioissa.70
Ennen perustelujen kirjoittamista tuomari on ottanut vastaan asianosaisten tarjoaman näytön. Arvostelun kohteena oleva tuomarin lausuma ei siten välttämättä osoita
ennakkoasennetta. Sen sijaan, jos sama lausuma on esitetty ennen näytön vastaanottamista, se voi osoittaa helpommin kiellettyä ennakkoasennetta. Paitsi että perusteluissa
lausuttu voi osoittaa kiellettyä ennakkoasennetta, joskus myös jostakin seikasta lausumatta jättäminen voi osoittaa kiellettyä ennakkoasennetta.71
Hallituksen esityksen mukaan syyttömyysolettaman merkitys on keskeinen ja se
merkitsee sitä, että tuomarin ennakkoasennetta voi rikosasioissa heijastaa sellainenkin
seikka, jolle ei muissa asioissa voitaisi antaa vastaavaa merkitystä.72
Rikos- tai riitajutun pilkkominen voi johtaa tuomarin esteellisyyteen, jos sama tuomari ratkaisee sekä pilottijutun että jälkijutun. Pääkäsittelyjen lisääntymisen myötä
myös hovioikeuksissa saatetaan harkita jutun pilkkomista entistä useammin esim.
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Ks. EIT 16.12.1999 Lie ja Berntsen v. Norja: Oikeuskysymyksestä omaksuttu ennakkokäsitys ei sinällään vaaranna puolueettomuutta, jos kannanoton kohteena ollut seikka arvioidaan oikeudenkäynneissä
eri perustein. KKO 2005:90: Vääräkään käsitys siitä, miten tietty oikeuskysymys on ratkaistava, ei
sellaisenaan tee tuomarista esteellistä. KHO 13.2.2006 T 255: Aiempi kannanottaminen tiettyyn oikeuskysymykseen ei ole OK 13 luvun 7 §:n 2 momentin tarkoittamaa saman asian käsittelyä. Helsingin
HO 6.2.2012 päätös nro 317, R 12/214: Tuomari ei ole esteellinen, vaikka hänen kantansa säännösten
tulkinnasta ja oikeuskysymysten ratkaisemisesta hänen aikaisempien ratkaisujensa perusteella olisi ennakoitavissa.
Ks. Sandgren, Claes: Domares jäv och skiljemans obehörighet, Svensk Juristtidning 2010 s. 703–708.
Vrt. oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §, joka kattaa tuomarin saman asian jäävin. Tuomari on jäävi,
jos hän tai hänen läheisensä on käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin. EIT on tuomioistuimen puolueettomuutta arvioidessaan tulkinnut saman asian käsitteen laajasti, sillä se ei ole kiinnittänyt huomiota
yksinomaan kanteen oikeudelliseen perusteeseen, vaan myös kanteen taustalla olevan tosiseikaston
yhtenevyyteen. Ks. Tapanila: Tuomarin esteellisyys s. 226.
Vrt. EIT 2.9.2003 Ranson v. Yhdistynyt kuningaskunta: Alioikeuden päätöksen johdanto-osassa valittajaa kehotettiin harkitsemaan itsensä tutkituttamista psykiatrilla. Ylioikeus totesi, että psykiatrin
tapaamisesta valittajalle tehty ehdotus oli vain asianajollista koukerointia. EIT katsoi, että oikeudenkäynti ei kokonaisuutena tarkastellen ollut ollut epäoikeudenmukaista. EIT jätti valituksen tutkimatta.
Ks. EIT 24.7.2008 Melich and Beck v. Tshekki ja EIT 25.3.2010 Todorova v. Bulgaria.
Ks. HE 78/2000 vp s. 44. Rikoslain 7 luvun 6–9 §:ssä mainituissa tilanteissa voidaan aikaisempi lainvoimaa vailla oleva rangaistus ottaa huomioon. Syyttömyysolettaman kannalta ongelmia ei synny, koska huomioon ottaminen tapahtuu syytetyn eduksi.
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tilanteissa, joissa joku asianosainen jää saapumatta tai kutsumatta pääkäsittelyyn.
Myös riita- ja rikosasian väliset kytkökset voivat johtaa ongelmiin. Syyttömyysolettaman loukkausta ja samalla kiellettyä ennakkoasennetta voi osoittaa se, että riita-asian
ratkaisua perustellaan sillä, että vastaaja on tehnyt rikoksen, jos aikaisempi rikosprosessi ei ole päättynyt syyksi lukevaan tuomioon.73
Hallituksen esityksen mukaan tuomaria, joka on päättänyt juttujen erottamisesta,
ei voida pitää esteellisenä käsittelemään riita-asiaa sen jälkeen, kun hän on antanut
rikosasiassa ratkaisunsa. Tuomari olisi tässäkin tapauksessa voinut käsitellä jutut yhdessä. Ennakkoasennetta ja siihen perustuvaa epäilystä tuomarin puolueettomuudesta
ei voida pitää oikeutettuna, kun rikosasian päätös on sen lopputuloksesta huolimatta
otettava riita-asiassa sellaisenaan huomioon.74
Lain esitöissä esitettyä kantaa voidaan arvostella. Tapanilan mukaan tuomarin
aikaisemmin käsittelemä rikosasia aiheuttaa esteellisyyden myöhemmin vireille tulevassa riita-asiassa erityisesti silloin, kun rikosjutun yhteydessä on otettu kantaa
riita-asian kannalta keskeiseen kysymykseen. Ennakkoasenne-esteellisyys voi tulla
ajankohtaiseksi silloinkin, kun oikeudenkäynneillä on eri asianosaiset. Tällainen tilanne syntyy helposti, jos esimerkiksi myöhemmän oikeudenkäynnin rikossyytteet
perustuvat todistajan menettelyyn ensimmäisessä oikeudenkäynnissä. Todistajahan ei
ole oikeudenkäynnissä asianosainen, mutta oikeudenkäynnissä annettu perätön lausuma voi johtaa häntä itseään koskevaan rikossyytteeseen.75
Oikeuskäytännön osalta huomiota on kiinnittänyt tapaus KKO 2005:90, jossa
käräjätuomari oli ollut tuomarina pesäpallon sopupelejä koskeneessa pilottijutussa,
jossa hovioikeus oli antanut lainvoiman saavuttaneen ratkaisun. Ryhdyttyään käsittelemään samoja pelejä koskenutta jälkijuttua, käräjätuomarista tehtiin esteellisyysväite, jonka johdosta antamassaan lausumassa käräjätuomari oli ilmoittanut, että hovi
oikeuden pilottijutussa antamassa tuomiossa oli lainvoimaisesti ja hänen käsityksensä
mukaan käräjäoikeutta sitovalla tavalla ratkaistu kysymys siitä, olivatko tietyt pesäpallo-ottelut sovittuja. Käräjätuomaria ei pidetty esteellisenä.76
Tapanilan mukaan tapauksessa KKO 2005:90 esteellisyyden voisi nähdä aiheutuvan kahden eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Ensinnäkin pilkotun jutun kahdessa eri
osassa toimiminen asettaa väistämättä korostetun vaatimuksen tuomarin puolueettomuudesta. Tähän yhdistettynä lausuma näyttökysymyksen arvioinnista, joka ainakin
osittain on virheellinen ja vieläpä puolustuksen kannalta negatiivisella tavalla, vaikuttaa hyvin arveluttavalta puolueettomuutta objektiivisella mittapuulla tarkasteltaessa.77
Ervon mukaan tapauksessa KKO 2005:90 ihmisoikeusnäkökulmasta perustelluin
ratkaisu olisi ollut käräjätuomarin katsominen esteelliseksi jo OK 13:7.2:n perusteella
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Ks. esim. EIT 12.4.2011 Celik (Bozkurt) v. Turkki ja EIT 28.8.2012 Diri v. Turkki.
Ks. HE 78/2000 vp s. 45.
Ks. Tapanila: Tuomarin esteellisyys s. 276. Vrt. KKO 1999:18.
Kysymyksessä on äänestysratkaisu. Vähemmistö piti käräjätuomaria esteellisenä.
Ks. Tapanila: KKO 2005:90, oikeustapauskommentti, DL 2005 s. 1365.
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eli sen vuoksi, että hänelle oli muodostunut kielletty ennakkoasenne samassa asia
kokonaisuudessa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun perusteella. Joka tapauksessa
hän oli esteellinen viimeistään yleisen esteellisyysperusteen nojalla. Käräjätuomaria
oli pidettävä esteellisenä jo yksinomaan sen vuoksi, että hän oli ilmaissut ”itseään
sitovasti” kyseisten otteluiden olleen sopupelejä. Siinäkin tapauksessa, että käräjätuomarilla olisi ollut alunperin toisenlainen käsitys aikaisemman tuomion oikeusvoimavaikutuksesta tällaisessa tilanteessa eikä hän olisi lausunut aikaisemman tuomion
sitovuudesta, häntä oli Ervon mukaan pidettävä esteellisenä.78Virolaisen mukaan tapauksessa KKO 2005:90 OK 13:7.3:n harkinnanvaraista jääviysperustetta on tulkittu
liian suppeasti.79
Mielestäni esitetty arvostelu on siinä määrin oikeaan osunutta, ettei ratkaisulle
KKO 2005:90 tule enää antaa suurta merkitystä tuomarin esteellisyyttä arvioitaessa.
EIT:n mukaan merkittävässä osassa jäsenvaltioita syytteen hylkääminen ei estä
vahvistamasta yksityisoikeudellista vastuuta samojen tosiseikkojen perusteella. EIT
on korostanut, että vaikka korvausasiassa ei tullut puuttua siihen, että rikosta ei ollut luettu syytetyn syyksi, se ei saanut olla esteenä sille, että samoihin tosiseikkoihin perustuva korvausvelvollisuus vahvistettiin lievempien todistustaakkasääntöjen
nojalla.80
EIT on katsonut oikeuskäytännössään, että tuomion perusteluilla voitiin syyllistyä
myös EIS:n 14 artiklan mukaiseen syrjintään, jos se käsitti erilaista kohtelua artiklassa
mainituin perustein eikä vastaajavaltio ollut kyennyt osoittamaan, että sellaiselle kohtelulle oli objektiivisia ja hyväksyttäviä perusteita.
Vahvan pääsäännön mukaan tuomari ei tule esteelliseksi sillä perusteella, että hän
on aikaisemmissa jutuissa tuominnut asianosaisen vahingoksi. Tosin Liljenfeldtin mukaan esimerkiksi rikosasian vastaajan aikaisemmista tuomioista voi syntyä tuomarille
niin kielteinen kuva vastaajasta, että hänellä on ennakkoasenne.81
EIT 25.3.1983 Minelli v. Sveitsi82
Oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu oli perustunut siihen, että rikosilmoituksessa
tarkoitettu artikkeli olisi hyvin todennäköisesti johtanut langettavaan tuomioon, ellei
syyteoikeus olisi vanhentunut. EIT katsoi, että syyttömyysolettama voi tulla loukatuksi
siinäkin tapauksessa, että asiassa ei ole annettu muodollista päätöstä. Riittävää on, että
tuomioistuimen toimi sisältää perustelua, joka viittaa siihen, että syytetty on syyllinen.
Kansallinen tuomioistuin osoitti käyttämällään perustelulla hyväksyvänsä Minellin
syyllisyyden, vaikka hänellä ei ollut ollut tilaisuutta 6 artikkelin 1 ja 3 kohtien sisältämien oikeusturvatakeiden käyttöön. EIS 6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu.
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Ks. Ervo: KKO 2005:90, oikeustapauskommentti, LM 2006 s. 285–286.
Ks. Virolainen: Jääviysongelmista parveketupakointijutussa (KKO 2008:7), DL 2008 s. 269.
Ks. EIT 11.2.2003 Y. v. Norja.
Ks. Liljenfeldt s. 815.
Finlex väittää virheellisesti, että vastapuoli olisi Itävalta. Ks. Finlexin ongelmista oikeusasiamies
2328/4/14.
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EIT 25.8.1993 Sekanina v. Itävalta
Tutkintavankeudesta vaadittua korvausta koskevassa asiassa tuomioistuin oli kotimaisen lain edellyttämin tavoin lausunut päätöksessään vastaajan syyttömyyttä koskevista epäilyistä, vaikka syyte oli lainvoimaisesti hylätty. EIS 6 artiklan 2 kohta soveltui
tapaukseen ja sitä oli rikottu.83
EIT 16.11.2000 Rojas Morales v. Italia
Tuomioistuimen puolueettomuuden katsottiin vaarantuneen aiemmassa tuomiossa käytettyjen kiellettyä ennakkoasennetta ilmentävien sanavalintojen vuoksi. Toisen syytetyn
osalta annetussa aiemmassa tuomiossa oli lukuisia viittauksia valittajaan ja valittajan
asemaan rikollisjärjestössä. Useissa kohdissa valittajan oli sanottu olleen huumekaupan
organisoija ja alkuunpanija.84
EIT 3.10.2002 Böhmer v. Saksa
Ehdollinen rangaistus oli määrätty ehdottomaksi täytäntöönpanoasian yhteydessä perustelemalla määräystä tuomitun tekemällä uudella rikoksella, josta nostetun syytteen
käsittely oli kesken. EIS 6 artiklan 1 ja 2 kohtia oli rikottu.
EIT 11.2.2003 Hammern v. Norja
EIS 6 artiklan 2 kohtaan sisältyi yleinen sääntö siitä, että syytteen hylkäämisen jälkeen
ei enää ollut sallittua ilmaista edes epäilyjä syyttömyydestä. Lagmannsrett oli toistanut
lääketieteen asiantuntijoiden toteamuksia, jotka “osoittavat hyvin suurella todennäköisyydellä, että syytteissä tarkoitettuja lapsia on käytetty seksuaalisesti hyväksi”. Lisäksi
oikeus oli esittänyt laajan yhteenvedon näytöstä, joka viittasi siihen, että Hammern oli
ollut syytteissä tarkoitettujen tekojen tekijä. Oikeudenkäynnissä ja korvausasiassa saadun näytön perusteella oikeus oli katsonut, että valittaja ei ollut näyttänyt todennäköiseksi, että hän ei ollut tehnyt syytteiden perustana olleita tekoja. EIT:n mielestä oikeuden perustelut merkitsivät selvästi epäilyjen esittämistä valittajaa vastaan teoista, joita
koskeneet syytteet oli hylätty. Tosin pysyttäessään lagmannsrettin päätöksen korkein
oikeus oli korostanut 444 artiklaa koskevaa tulkintaansa, jonka mukaan korvauksen
epääminen ei horjuttanut syytteiden hylkäämisestä tehtyä päätöstä eikä herättänyt epäilyjä sen suhteen. EIT piti sinänsä hyvänä sitä, että oli tarkoituksella pyritty välttämäään
kaikkea ristiriitaa EIS 6 artiklan 2 kohdan kanssa. EIT ei kuitenkaan ollut vakuuttunut
siitä, että riidanalaiset toteamukset eivät olisi, vaikka ne oli esitetty sellaisten varottavien lisälausumien kanssa, olleet omiaan herättämään epäilyjä syytteen hylkäämisen
oikeellisuudesta syyttömyysolettaman kanssa yhteensopimattomalla tavalla. EIS 6 artiklan 2 kohta soveltui ja sitä oli rikottu.85
EIT 8.7.2004 Reeves v. Norja
Korvauskysymystä oli käsitelty rikossyytteiden yhteydessä. Korvauksesta olivat päättäneet samat tuomarit, jotka ensin olivat hylänneet syytteen. Norjan rikosprosessilain
mukaan rikoksen syyksilukeminen oli edellyttänyt vähintään 5 ääntä. Kun tuhopolttoa
83
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Ks. myös EIT 21.3.2000 Rushiti v. Itävalta, EIT 17.10.2002 Vostic v. Itävalta, EIT 28.10.2003 Baars
v. Alankomaat, EIT 9.11.2004 Del Latte v. Alankomaat, EIT 29.6.2006 Panteleyenko v. Ukraina, EIT
19.9.2006 Matijasevic v. Serbia, EIT 21.9.2006 Grabchuk v. Ukraina ja EIT 13.7.2010 Tendam v. Espanja.
Ks. myös EIT 7.8.1996 Ferrantelli and Santangelo v. Italia, vrt. KKO 2005:90 ja HelHO 14.9.2005 nro
2920, R 05/2634.
Ks. myös EIT 11.2.2003 O. v. Norja, EIT 11.2.2003 Y. v. Norja ja EIT 15.5.2008 Orr v. Norja.
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koskeneen syytteen hyväksymisen puolesta oli äänestänyt vain 4, syyte oli hylätty.
Määräenemmistövaatimuksella tarkoitettiin turvata syytetyn etuja. Sen sijaan korvauksen myöntämisen osalta riitti yksinkertainen enemmistö. Viiden jäsenen, rikoksen syyksilukemisen puolesta äänestäneiden neljän ja sitä vastaan äänestäneen yhden jäsenen,
mielestä korvauksen myöntämisen edellytykset olivat olleet olemassa. Siten lähinnä
äänestyssääntöjen eroista oli johtunut, että korvauksen myöntämisen osalta oli päädytty toiseen lopputulokseen kuin syytteen hyväksymisen osalta. EIT katsoi, ettei tuollaisessa tapauksessa tuomarin, joka lopputulokseen vaikuttamattomaan enemmistöön
kuuluessaan oli katsonut vastaajan syyllistyneen rikokseen, tarvinnut EIS 6 artiklan
2 kohdan nojalla jättää huomiotta tuolta osin tekemänsä toteamukset seikoista, jotka
olivat relevantteja korvauksen myöntämisen kannalta. Sen sijaan tilanne oli EIT:n mielestä toinen syytteen hylkäämisen puolesta äänestäneen tuomarin kuten tuomari E:n
kohdalta. Hänen perustelujensa ensimmäinen haara (”oli ilmeisen todennäköistä, että
vastaaja oli syyllinen tulipalon sytyttämiseen syytteessä kuvatuin tavoin”) antoi aihetta
kritiikkiin, jos sitä luettiin sellaisenaan. Kuitenkin perustelujen toinen haara (”vaikka
hänen mielestään näyttö ei riittänyt osoittamaan rikokseen syyllistymistä, kun ei voitu sulkea pois mahdollisuutta, että tulipalo oli voinut aiheutua sähköviasta”) oli ristiriidassa ensimmäisen haaran kanssa ja osoitti, että ensimmäisen haaran sananvalinta
oli valitettava kömmähdys. Se, että tuomari E oli perustellut yksityiskohtaisesti saman
tuomion useilla sivuilla syytteen hylkäämistä, osoitti, että sanotulla lausumalla ei ollut
tarkoitettu lukea tuhopolttoa valittajan syyksi. Kun lausumaa luettiin koko tuomion valossa, lukijalle ei voinut jäädä epäilystä korvauksen perustelujen tarkoituksesta: Vaikka
näyttö ei riittänyt osoittamaan rikokseen syyllistymistä, se riitti korvausvastuun toteamiseen. Näissä oloissa EIT ei havainnut, että korvauksesta tehty päätös ja sen perustelut olisivat yhteensopimattomia syytteen hylkäämisen kanssa ja perustaisivat uuden
rikossyytteen valittajaa vastaan. Toisaalta EIT ei sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että
EIS 6 artiklan 2 kohta soveltuisi kyseiseen korvausasiaan sen johdosta, että se liittyi
läheisesti ao. rikosasiaan. EIT ei kuitenkaan havainnut, että korvauksen myöntämisen
perustelut olisivat syyttömyysolettaman kanssa yhteensopimattomia. Valitus oli ilmeisesti perusteeton. EIT jätti valituksen tutkimatta.86
EIT 19.5.2005 Diamantides v. Kreikka
Ylioikeuden syytejaosto oli varauksitta todennut, että valittaja oli syyllistynyt rikoksena rangaistaviin petoksiin. Tuossa vaiheessa oli ollut vireillä yksi petosjuttu. Siten
valittajan oli katsottu syyllistyneen hänen tekemikseen väitettyihin rikoksiin herjausjutussa, joka oli vain välillisesti koskenut näitä tekoja. Hänen syyllisyyttään ei ollut
sitä ennen katsottu näytetyksi rikostuomioistuimessa relevanttien todisteiden perusteella. Ylioikeuden syytejaoston varaukseton toteamus syyllisyydestä oli voinut vaikuttaa
myös tuomioistuinten käsityksiin niiden tutkiessa syytteitä. Syytejaostot olivat jättäneet
täysin huomiotta sen, että eräät syytteistä oli jo lainvoimaisesti hylätty. EIT otti vielä
huomioon ylioikeuden syytejaoston ehdottomat ilmaisut kuten toteamukset siitä, että
valittaja oli perustanut rikollisjärjestön ja johti sitä ja hän oli tehnyt muiden järjestön
jäsenten kanssa tiettyjä rikoksia. Lisäksi syytejaosto oli varsin epätarkasti ilmaissut ne
rikokset, joiden tekijänä valittajaa pidettiin. Syytejaostojen päätökset eivät olleet jättäneet mitään epäilystä siitä, että valittaja oli tehnyt rikoksia, joita koskevat syytteet oli jo
hylätty. EIS 6 artiklan 1 ja 2 kohtaa oli rikottu.
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Ks. myös EIT 11.2.2003 Ringvold v. Norja.
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EIT 10.8.2006 Schwarzenberger v. Saksa
Epäilyjä piirioikeuden puolueettomuudesta ei voitu pitää perusteltuina pelkästään siitä
syystä, että tuomari oli aiemmin tehnyt samaa rikosta koskevia päätöksiä. Piirioikeus
oli tuomiossaan todennut nimenomaisesti, että tosiseikoista tehdyt toteamukset perustuivat pääasiassa D:n omiin lausumiin eivätkä tarkoittaneet valittajan syyllisyyden
arviointia. Piirioikeus oli myös todennut, ettei valittajaa ollut saatu oikeudenkäyntiin,
kun hän oli ollut vankeudessa Espanjassa. Niin ollen tuomarit eivät olleet vielä tutkineet juttua valittajan kohdalta kuten tuomareiden antamista selityksistäkin ilmeni.
Tosiseikkojen arviointi valittajaa vastaan annetussa tuomiossa poikkesi selvästi siitä,
miten niitä oli arvioitu D:tä vastaan annetussa tuomiossa. Edellisessä ei ollut mitään
viittauksia jälkimmäiseen, mikä osoitti, että tuomarit olivat harkinneet valittajan juttua
uudelleen. D:n saaman tuomion toteamukset olivat pääosin olleet D:n omien lausumien
mukaisia. Tuon tuomion mukaan kuolemaan johtaneet iskut oli antanut valittaja eikä D.
Selvittääkseen D:n osallisuuden asteen piirioikeuden oli tullut harkita valittajan toimia
ja tarkoituksia ja selvittää, oliko D tiennyt niistä ja hyväksynyt ne. Niin ollen toteamukset olivat olleet relevantteja D:n tuomitsemisen kannalta. EIT katsoi, etteivät valittajan
epäilyt puolueettomuudesta olleet objektiivisesti perusteltuja eikä EIS 6 artiklan 1 kohtaa ollut rikottu.
EIT 6.2.2007 Garycki v. Puola
Vangittuna pitämisen perusteluissa mainittiin syytetyn tehneen sen rikoksen, josta häntä syytettiin. Ottaen huomioon ilmaisun nimenomaisen ja ehdottoman luonteen EIT
katsoi, että sillä oli julistettu valittaja syylliseksi jo ennen kuin hänen syyllisyytensä
oli laillisesti näytetty toteen. EIS 5 artiklan 3 kohtaa ja 6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu.
EIT 1.3.2007 Geerings v. Alankomaat
Anastusrikoksista tuomittu henkilö oli määrätty menettämään valtiolle hyödyn paitsi
näistä myös niistä rikoksista, joista hänelle esitetyt syytteet oli hylätty. EIS 6 artiklan
2 kohta ei sallinut syytteen lainvoimaisen hylkäämisen jälkeen edes syytetyn syyttömyyden epäilemistä. Ylioikeuden päätös meni kuitenkin vieläkin pitemmälle. EIS
6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu.
EIT 21.6.2007 Kampanellis v. Kreikka
Vangittua valittajaa epäiltiin talousrikoksista. Ylioikeuden syytejaosto vapautti hänet
joulukuussa 2004 130.000 euron takuita vastaan. Jaoston mielestä ei ollut juurikaan
todennäköistä, että hän tekisi vapaana ollessaan muita rikoksia, koska tutkintavankeuden aika oli ollut riittävä järkiinnyttääkseen hänet ja ehkäistääkseen häntä tekemästä
samanlaisia tekoja. EIT totesi, että verbi järkiinnyttää antoi yksiselitteisen vaikutelman
siitä, että tutkintavankeudella oli voinut olla valittajaa rauhoittava ja hänen rikollista
käyttäytymistään jarruttava vaikutus. Riippumatta siitä, missä kohdassa päätöstä sanottu lausuma esiintyi, EIT katsoi, että lausumaa ei voitu pitää hyväksyttävänä, kun sen oli
antanut syytejaosto, jonka tehtäviin Kreikan oikeuden mukaan kuului tutkia asiaa paitsi
syyttäjän myös syytetyn kannalta, mikä edellytti erityisen huomion kiinnittämistä sanavalintoihin. Niin ollen lausuma voitiin rinnastaa toteamukseen valittajan syyllisyydestä,
vaikka sitä ei ollut vielä laillisesti näytetty. EIS 6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu.
EIT 27.9.2007 Stavropoulos v. Kreikka
Henkilön katsottiin sosiaalisen asunnon saadakseen antaneen tahallaan väärän ilmoituksen, vaikka häntä vastaan samasta syystä nostettu syyte oli hylätty lainvoimaisesti. Hallinto-oikeudet olivat perustellakseen käsitystään laiminlyönnin tahallisuudesta
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nimenomaisesti ja varauksitta nojautuneet siihen, että syytteiden hylkääminen oli perustettu syyllisyydestä jääneeseen epätietoisuuteen. Siten ne olivat käyttäneet hallintoriitaan kuulumattomia ilmaisuja, jotka eivät jättäneet mitään epäilyksiä valittajan
otaksutusta tarkoituksesta olla ilmoittamatta kaikkea kiinteää omaisuuttaan. Tämä oli
syyttömyysperiaatteen kanssa yhteensopimatonta. EIS 6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu
(6-1).
EIT 24.3.2009 Poppe v. Alankomaat
Valittaja väitti EIS 6 artiklan 1 kohdan rikkomusta, kun alioikeuden kokoonpanoon oli
kuulunut kaksi tuomaria, jotka aiemmin olivat istuneet muita samoihin tekoihin osallisia vastaan ajettuja juttuja ja näissä jutuissa antamissaan tuomioissa todenneet, että hän
oli tietyin tavoin osallistunut asianomaisiin tekoihin. EIT pani merkille, että valittajaa
oli toisia osallisia vastaan annetuissa tuomioissa pidetty luottohenkilönä, joka oli suorittanut käytännön työn ja/tai tarjonnut palveluja rikollisjärjestössä avainasemassa olleelle henkilölle. Hänen ”töitään” tai ”palvelujaan” ei ollut tarkemmin yksilöity. Hänen
nimensä oli mainittu vain ohimennen pelkästään tarkoituksin kuvata ja selventää sitä
johtavaa asemaa, jossa asianomaisissa jutuissa tuomitut olivat olleet järjestössä. Sen sijaan ei ollut sanottu tai harkittu sitä, täyttikö valittajan kerrottu osallistuminen rikoksen
tunnusmerkistön ja oliko hän siten täydellä varmuudella syyllistynyt rikokseen. Hänen
osallisuuttaan ei ollut millään erityisellä tavalla luonnehdittu oikeudellisesti. EIT katsoi
äänin 6-1, ettei EIS 6 artiklan 1 kohtaa ollut rikottu.87
EIT 14.4.2009 Didu v. Romania
Nojautuen aiempaan näyttöön, jonka perusteella valittajan saamat syytteet oli alemmissa asteissa hylätty, ylioikeus oli katsonut varmuudella näytetyksi, että pöytäkirjan
tarkoittamaa huutokauppaa ei ollut pidetty. Samoin ylioikeus oli pitänyt näytettynä, että
valittaja oli pahoinpidellyt PM:ää. Toisaalta rangaistusvaatimus oli jätetty sillensä, kun
syyteoikeuden oli katsottu vanhentuneen. EIT katsoi, että jo ylioikeuden perustelu saattoi antaa vaikutelman siitä, että valittaja oli tehnyt syytteessä tarkoitetut teot. Ylioikeus
ei ollut pelkästään kertonut rikosepäilyistä taikka esittänyt ennustetta, vaan se oli pitänyt näytettyinä syytteessä kerrottuja seikkoja ilman uutta istuntoa ja lausumatta esitettävästä todistelusta. Sen lisäksi valittaja oli velvoitettu korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Jos syyte olisi hylätty, valittajaa ei olisi voitu määrätä korvaamaan kuluja muutoin kuin
siinä tapauksessa, että hänet olisi velvoitettu korvaamaan vahinkoa. EIS 6 artiklan 1 ja
2 kohtaa oli rikottu.

EIT 25.3.2010 Todorova v. Bulgaria
Alioikeuden ratkaisun perusteluissa oli viitattu siihen, että ehdollista tuomiota ei pidetty vähemmistöryhmissä minkäänlaisena rangaistuksena. EIT myönsi, että tuomioistuimet saivat yleisestävyyttä harkitessaan ottaa huomioon yleisluonteisia seikkoja
kuten maan rikollisuustilanteen ja mahdollisen sosiaalisen turvattomuuden ilmapiirin
sekä suhtautumisen tietyn tyyppisiin rikoksiin. Sellaisille toteamuksille täytyi kuitenkin
olla tietyssä määrin tosiasiaperusteita. Tässä tapauksessa alioikeus ei ollut perustellut
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Vähemmistöön jäänyt tuomari korosti vaikutelmien merkitystä puolueettomuuden harkinnassa käsillä
olevan tapauksen oloissa. Maininnat valittajan osallisuudesta rikoksiin olivat ainakin antaneet vaikutelman X:n ja Y:n puolueellisuudesta. Hänen osallisuuttaan oli kuvattu ja jopa luonnehdittu erityisin
tavoin, kun hänen oli sanottu hoitaneen käytännön työn rikollisjärjestössä.
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mainittua toteamustaan millään tavoin. Alioikeus oli valittajan henkilötietojen kohdalla
maininnut nimenomaisesti hänen etnisestä taustastaan. Alioikeuden toteamus oli koskenut vähemmistöryhmien, romanit mukaan lukien, käsityksiä ehdollisesta tuomiosta.
EIT:n mielestä nämä seikat olivat voineet herättää yleisesti ja myös valittajassa sellaisen mielikuvan, että alioikeus oli tarkoittanut antaa romaniyhteisöä varoittavan rangaistuksen. Myös muut seikat osoittivat valittajan syrjintää. Syyttäjä oli esittänyt ehdollista
rangaistusta tapauksen lieventäviin asianhaaroihin ja valittajan terveydentilaan nähden.
Viimeksi mainitusta seikasta ei ollut lausuttu lainkaan tuomion perusteluissa, vaikka
sillä oli voinut olla olennaista merkitystä sen suhteen, oliko rangaistus määrättävä ehdolliseksi vaiko kiinteäksi. Lisäksi lääkärintodistus oli jätetty huomiotta pelkin muodollisin perustein, vaikka kysymys oli ollut tärkeästä näytöstä valittajan alibiväitteen
tueksi. Ylemmissä oikeuksissa ei ollut korjattu näitä puutteita vaan tuomioistuimet olivat vain yhtyneet alioikeuden perusteluihin. Syrjintäväitteestä ei ollut lausuttu nimenomaisesti. EIT katsoi, että valittajaa oli kohdeltu syrjivästi hänen etnisen alkuperänsä
vuoksi. EIS 14 artiklaa oli rikottu yhdessä EIS 6 artiklan 1 kohdan kanssa.
EIT 3.2.2011 Kabanov v. Venäjä
Piirioikeuden presidentti oli väittänyt, että asianajajalta puuttui ammatilleen sopivat
ominaisuudet. EIT:n mielestä presidentti ei siten ollut suhtautunut valittajaan neutraalisti, vaan oli toteamuksellaan tullut hänen vastapuolekseen. Kun presidentti oli
tosiasiassa aloittanut kurinpitomenettelyn ja päätti juttujen jakamisesta piirioikeuden
jaostoille ja jaostojen kokoonpanosta, EIT katsoi, ettei piirioikeus ollut tarjonnut sellaisia takeita, että kaikki hyväksyttävät epäilyt sen puolueettomuudesta olisi voitu sulkea
pois. Piirioikeus ei ollut myöskään lausunut siitä valittajan pyynnöstä, että valituksen
käsittely siirrettäisiin toiseen piirioikeuteen. Sen sijasta, että valittajan puolueettomuus
epäilyt olisi hälvennetty, piirioikeus oli hylännyt pyynnön sitä lainkaan tarkemmin harkitsematta. EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.
EIT 26.4.2011 Steulet v. Sveitsi
Shikaani-sanaa käytettiin asianomaisen kantonin oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa. Kysymys ei siten ollut ilmaisusta, jota olisi käytetty yksinomaan tarkoituksin halventaa valittajan henkilöä. Näissä oloissa ei voitu katsoa, että tuomari olisi osoittanut
sanan käyttämisellä puolueellisuutta.
EIT 13.9.2011 Ashendon and Jones v. Yhdistynyt kuningaskunta
Jury oli katsonut, ettei valittaja ollut syyllistynyt rikoksiin. Valittaja oli sen jälkeen
pyytänyt korvausta kuluistaan (yli 100.000 puntaa). Evätessään korvausvaatimuksen
oikeuden puheenjohtaja oli todennut mm., että hän ei ollut koskaan 35 vuotta jatkuneen
uransa aikana ollut mukana toisessa rikosjutussa, jossa olisi ollut ilmeisempää, että
syytetyn käyttäytyminen, vaikka se ei ollut johtanut rikoksesta tuomitsemiseen, oli
johtanut syytteen nostamiseen ja, ottaen huomioon olosuhteet ja hyvin suojattomalle
uhrille aiheutuneet seuraamukset ja hänen vammansa, juttu oli yksi niistä, joissa oli
poikkeuksellisia perusteita katsoa, ettei vastaajan tullut saada korvausta kuluistaan. EIS
6 artiklan 2 kohtaa ei ollut rikottu.
EIT 10.1.2012 Vulakh and others v. Venäjä
Syyttömyysolettaman loukkauksen kannalta oli olennaista, oliko lausumalla vain epäilty henkilön syyllistyneen rikokseen vai oliko selvästi sanottu, että henkilö oli tehnyt
rikoksen. Lausumat käsillä olevassa tapauksessa kuuluivat jälkimmäiseen kategoriaan.
Ei ollut mitään hyväksyttäviä perusteita sille, että tuomioistuin antaisi tuollaisia ennen-
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aikaisia lausumia. Lausumat olivat myös kotimaisen oikeuskäytännön vastaisia, kun
sen mukaan ei ollut sopivaa mainita rikostuomiossa henkilöltään niitä ilmoitettuja rikokseen osallisia, joiden syyllisyydestä ei vielä ollut päätetty. Sopivana ei pidetty edes
nimikirjainten mainitsemista. Käsillä olevassa tapauksessa Vitaliy Vulakhin nimi oli
mainittu kokonaisuudessaan. EIT katsoi, että häntä koskeneilla lausumilla oli loukattu
hänen syyttömyysolettamaansa.
KKO 1998:100
Maaoikeuden jäsenet olivat aikanaan ratkaisseet piirirajankäyntiä koskevan valituksen.
Myöhemmässä saman rajan piirirajankäyntiä koskevassa toimituksessa raja oli lain mukaan käytävä entiseen paikkaansa. Tämä ratkaisuperuste huomioon ottaen kysymys ei
ollut samasta asiasta eivätkä maaoikeuden jäsenet olleet esteellisiä ratkaisemaan myöhempää toimitusta koskenutta valitusta.
KKO 23.12.2011 tuomio ja päätös nro 2943, R 2010/277 ym.
A vaati, että käräjätuomari B tuomitaan rangaistukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta sekä maksamaan vahingonkorvausta, koska hän oli A:n
mukaan virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettavia
säännöksiä ja määräyksiä lausumalla käräjäoikeuden 1.2.2007 antamassa päätöksessä lapsen huoltoa ynnä muuta koskevassa asiassa seuraavasti: ”Käräjäoikeus katsoo,
että A:n kroonistama riita ei enää ole lapsen edun mukainen, vaan omiaan vakavasti
vaarantamaan hänen kehityksensä.” A katsoi, että B oli näin menettelemällä loukannut
ja halventanut A:ta virheellisillä ja valheellisilla tiedoilla. Rangaistus- ja korvausvaatimukset hylättiin.
HelHO 12.4.2011 päätös nro 1120, S 10/2820
A vaati, että käräjäoikeuden 19.8.2010 tuomarin esteellisyydestä antama päätös kumotaan ja 16.9.2010 ratkaistu asia palautetaan käräjäoikeuteen. Käräjätuomari B ja notaari
C olivat kuuluneet käräjäoikeuden kokoonpanoon sekä 30.4.2010 ratkaistussa asiassa L 09/894 (asia I) että 16.9.2010 ratkaistussa asiassa L 09/895 (asia II). Kummassakin asiassa oli esitetty sama väite yrityssaneerausmenettelyn aikana tapahtuneesta
kanteesta luopumisesta. B:lle ja C:lle oli siten asiaa I käsiteltäessä syntynyt ennakkoasenne, jonka perusteella he olivat esteellisiä käsittelemään myöhemmin asiaa II.
EIT on arvioidessaan EIS 6 artiklan 1 kohdassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin ja tuomarin objektiivista puolueettomuutta tuomiossaan 1.2.2005
Indra v. Slovakia todennut, että vaikka riidan kohteet teknisessä mielessä erosivat
toisistaan, huomioon tuli ottaa se tosiasia, että kumpikin riita liittyi samaan tapahtumaan.
Esillä olevissa tapauksissa oli ollut edellä mainittuja yhteisiä liittymäkohtia. Käräjäoikeus oli sekä asiassa I että asiassa II ottanut kantaa siihen, oliko kanteesta luovuttu.
Käräjäoikeus oli kummassakin asiassa arvioinut tämän kysymyksen itsenäisesti asiassa esitetyn näytön perusteella eikä aikaisempi ratkaisu ole voinut sitoa käräjäoikeuden harkintaa. Käräjäoikeus oli kummassakin asiassa joka tapauksessa katsonut, että
yrityssaneerausmenettelyssä tehty ratkaisu ei sido konkurssissa. Kysymys oli ollut tältä
osin yleisluonteisesta tulkintakannanotosta. Oikeuskäytännössä joudutaan tavan takaa
tekemään tällaisia tulkintaratkaisuja, mikä ei merkitse sitä, että tuomari tulee esteelliseksi joutuessaan myöhemmin ottamaan kantaa samaan kysymykseen. Asianosaisilla
oli nyt ollut jopa mahdollisuus esittää uusia näkökantoja ja perusteita oman kantansa
tueksi. Tuomarilta edellytettävään ammattitaitoon ja moraaliin kuului, että hän tällaisessa tilanteessa kykenee uudessa jutussa ennakkokäsityksistä vapaana arvioimaan siinä esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa. Hovioikeus katsoi, ettei aikaisempi kannanotto oikeudelliseen kysymykseen ollut voinut vaarantaa B:n ja C:n puolueettomuutta asiassa.
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Valitus hylättiin. Päätöstä nro 1120 voidaan kritisoida, koska käräjäoikeus oli sekä
asiassa I että asiassa II ottanut kantaa siihen, oliko kanteesta luovuttu. Kysymys oli
tosiasianäytön arvioinnista. Tuomarin ammattitaidolla tai moraalilla ei ole merkitystä
esteellisyyttä arvioitaessa. Päätös nro 1120 ei kestä objektiivista testiä. Esteellisyysväite olisi mielestäni pitänyt hyväksyä.
Itä-SHO 16.11.2012 päätös nro 976, H 12/876
Tuomari ei tule esteelliseksi sillä perusteella, että hän on aikaisemmissa jutuissa tuominnut asianosaisen vahingoksi. Myöskään pelkkä asianosaisen tekemä väite tai rikos
ilmoitus virkarikoksesta ei tee tuomaria esteelliseksi. Esteellisyyteen tarvitaan muutakin. Se, että A oli 1.11.2012 pyrkinyt jääväämään määräaikaisen hovioikeudenlaamanni
B:n osin samoilla perusteilla kuin nyt ilman tulosta (Ks. Itä-Suomen HO 8.11.2012 päätös nro 929, H 12/837) viittasi lisäksi vahvasti siihen, että A oli tehnyt rikosilmoituksen
11.11.2012 aiheuttaakseen B:n esteellisyyden. Esteellisyysväite hylättiin.
VaaHO 19.3.2013 päätös nro 361, S 12/782
Johtava laamanni A oli ratkaistessaan 24.3.2010 B:n C:hen ja D:hen kohdistaman rangaistusvaatimuksen virkavelvollisuuden rikkomisesta, katsonut, että apulaisoikeuskanslerin päätöksellä oli jo annettu lopullinen vastaus B:n haastehakemuksesta ilmeneviin näkökohtiin C:n ja D:n menettelystä ja että B oli näin ollen saanut jo tarvitsemansa
oikeussuojan. Nyt kysymyksessä oleva vahingonkorvausasia oli tullut vireille käräjäoikeudessa vain kaksi päivää viimeksi mainitun A:n antaman tuomion jälkeen. Vahingonkorvausvaatimus oli perustunut täsmälleen samaan C:n ja D:n menettelyyn kuin mitä A
oli ratkaisussaan 24.3.2010 arvioinut. Hovioikeus katsoi, että A:n aiemmassa ratkaisussa oli otettu sillä tavoin kantaa myös nyt kysymyksessä olevan vahingonkorvausasian
kannalta keskeisiin kysymyksiin, että oli objektiivisesti arvioiden perusteltua aihetta
epäillä A:lla olleen ratkaistavaan asiaan ennakkoasenne hänen aikaisemmin tekemänsä
ratkaisun vuoksi. Esteellisyysväite hyväksyttiin.
HelHO 8.10.2014 tuomio nro 1945, S 14/985
Käräjätuomari A oli B:n esittämin tavoin viitannut omaan aikaisempaan ratkaisuunsa tuomion perusteluosassa. Viittauksesta voitiin kuitenkin päätellä, että sillä oli ollut
lähinnä tarkoitus osoittaa, mitä asiassa oli aikaisemmin tapahtunut. Lisäksi aikaisemmalla tuomiolla oli ratkaistu tapaamisen täytäntöönpanoa koskeva vaatimus, kun nyt
esillä olevassa asiassa vaatimus oli koskenut henkistä kärsimystä ja tuomio puolestaan
erityisesti sitä, oliko sellaista mahdollista lain mukaan lapsen tapaamisoikeuden toteutumatta jäämisen yhteydessä vaatia. Kysymys ei siten ollut ollut samasta asiasta eikä
A ollut ollut esteellinen ratkaisemaan nyt käsillä olevaa asiaa. Asiassa ei ollut muutenkaan ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi A:ta olisi pidettävä esteellisenä. (Ei lainv.)
VaaHO 25.10.2013 tuomio nro 1123, R 12/954
VaaHO 15.4.2014 tuomio nro 321, R 12/954
Käräjäoikeus oli katsonut A:n ja B:n syyllistyneen rekisterimerkintärikokseen, koska
nämä olivat 16.-26.3.2004 Helsingissä yhdessä aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin antaneet
rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon C Oy:n hallituksen jäsenistä. Hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi oli merkitty A, vaikka B oli tosiasiassa edustanut
yhtiötä. A ja B valittivat hovioikeuteen vaatien syytteen hylkäämistä. Hovioikeus hylkäsi A:n valituksen 25.10.2013 antamallaan tuomiolla. Samassa kokoonpanossa toiminut
hovioikeus hylkäsi B:n valituksen 15.4.2014 antamallaan tuomiolla.
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Vaasan hovioikeuden menettely asiassa R 12/954 ei mielestäni kestä kritiikkiä. Sama
kokoonpano on arvioinut kahdesti samaa tapahtumainkulkua. B:n valituksen käsittelyyn olisi pitänyt määrätä toinen kokoonpano.88
RHO 18.6.2015 päätös nro 340, R 15/400
Aikaisemmassa oikeudenkäynnissä ei ollut ratkaistu kysymystä A:n syyllisyydestä. Aikaisempaan tuomioon ei myöskään ollut sisältynyt sellaisia lausumia, joissa olisi ennakolta otettu kantaa A:n syyllisyyteen tai hänen osallisuuteensa. Vaikka lautamies B oli
ollut aikaisemmassa jutussa käsittelemässä C:n syytettä saman huumausaine-erän maahantuonnista, minkä maahantuonnista A:ta oli myöhemmin syytetty, niin tämä seikka
ei ollut millään tavalla heikentänyt A:n syyttömyysolettaman toteutumista, koska syyte
törkeästä huumausainerikoksesta C:tä vastaan oli hylätty huumausaine-erän maahantuonnin osalta näytön riittämättömyyden vuoksi. Aikaisemman tuomion näyttöratkaisu
ei ollut vaikuttanut A:n mahdollisuuteen heikentää syyttäjän todisteiden uskottavuutta,
vaan sen voitiin katsoa pikemminkin puoltavan A:n syyttömyyttä. Hovioikeus katsoi,
että aikaisemmassa tuomiossa ei ollut ollut kysymys OK 13 luvun 7 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla samasta asiasta eikä myöskään saman asian osasta. Asiassa
ei ollut myöskään ilmennyt seikkoja, joiden perusteella lautamies B:n subjektiivista
puolueettomuutta asiassa olisi ollut syytä epäillä. Lautamies B ei siten ollut ollut esteellinen toimimaan tuomarina nyt kysymyksessä olevassa asiassa. (Ei lainv.)

8. Lausumat viranomaisille
Tuomarin esteellisyys voi joskus tulla ilmi hänen antaessaan lausumaa jollekin viranomaiselle.89
Hallituksen esityksen mukaan tuomarilla voidaan katsoa olevan puolueettomuutta
vaarantava ennakkokäsitys rikosasiassa, jossa hän on tehnyt ilmiannon. Tuomari, joka
on tehnyt ilmiannon esimerkiksi väärästä valasta, on esteellinen käsittelemään ilmi
antoon perustuvaa syytettä.90
Ruotsissa huomiota herätti muutama vuosi sitten tapaus, jossa korkeimman oikeu
den jäsen otti yhteyttä syyttäjään antaakseen neuvoja Palme-murhan tutkintaan liittyen.
Sama tuomari on esittänyt julkisesti kantojaan myös Thomas Quick -tapauksesta.91
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Ks. myös HelHO 26.5.2015 päätös nro 753, S 14/70: Hovioikeus katsoi, ettei pelkästään se seikka, että
hovioikeudenneuvos A ja viskaali B olivat osallistuneet aikanaan käräjäoikeudessa samalla hakemuksella vireille pannun, mutta sittemmin kahdeksi eri oikeudenkäynneissä ratkaistaviksi asioiksi erotetuista asioista ensimmäisen käsittelyyn muutoksenhakuasteessa, aikaansaanut heille ennakkoasennetta, joka olisi estänyt heidän osallistumisensa jälkimmäisen asian käsittelyyn muutoksenhakuasteessa
ottaen huomioon, ettei oikeudenkäynneissä tullut ratkaistavaksi sama oikeuskysymys. Tämän vuoksi
ja kun yhtiö ei ollut esittänyt eikä asiassa muutoinkaan ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että A tai B olisivat olleet esteellisiä jatkamaan asian S 14/70 käsittelyä, väite
heidän esteellisyydestään hylättiin. (Ei lainv.)
Ks. mitä edellä on todettu tapauksesta KKO 2005:90.
Ks. HE 78/2000 vp s. 47.
Ks. Holmén, Christian: Lambertz engagerar sig i Palmemordet, Expressen 26.9.2012, Wiman, Erik
– Sköld, Josefin: HD:s ordförande: Lambertz agerar olämpligt, Aftonbladet 26.9.2012, Westin, Josefin: Lambertz: Poliser kan ha mördat Olof Palme, Aftonbladet 6.10.2012 ja Lapidus, Arne: Lambertz
vägrar ge sig om Quick, Expressen 31.8.2012.
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9. Lausumat tiedotusvälineille
Suomen perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Tuomareilla tämä vapaus on rajoitettu.92
Hallituksen esityksen mukaan tuomari saattaa tulla esteelliseksi, jos hän jutun ollessa vielä kesken ottaa siihen voimakkaasti kantaa tiedotusvälineissä.93 Virolaisen
ja Pölösen mukaan yksi keskeinen ennakkoasennetta osoittava tekijä on tuomarin
kannanotot julkisessa sanassa.94
EIT 16.9.1999 Buscemi v. Italia
Päällikkötuomari oli ennen asian ratkaisua esittänyt julkisesti lausumia, jotka antoivat
ymmärtää, että päätös olisi Buscemille epäedullinen. Menettely rikkoi selvästi puolueettomuusvaatimusta. EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.
EIT 9.2.2006 Freimanis and Lidums v. Latvia
Lavents teki esteellisyysväitteitä piirioikeuden puheenjohtajasta IS:stä ja muista jäsenistä. Väitteet hylättiin. Sittemmin Lavents vaati oikeutta tarkistamaan tiettyjä lääkärinlausuntoja. IS ilmoitti, ettei yhtä Laventsin ilmoittamaa lausuntoa ollut jätetty.
Asianajajat kuitenkin löysivät lausunnon jutun asiakirjoista. Sen johdosta Lavents teki
uudelleen IS:stä esteellisyysväitteen todeten, että tärkeän todisteen salaaminen osoitti
selvästi tämän puolueellisuutta. Yksi oikeuden jäsenistä, ZL, vaati, että IS:n tuli luopua
jutusta. Oikeus hyväksyi vaatimuksen mutta korkein oikeus kumosi päätöksen muotovirheiden vuoksi ja palautti asian todeten, että esteellisyyttä tuli tutkia oikeuden toisessa kokoonpanossa. Kaksi päivälehteä julkaisi marraskuussa 1999 IS:n haastattelun,
jossa tämä totesi mm., että oli jo tottunut hänestä tehtyihin moniin esteellisyysväitteisiin. Oli mahdotonta pitkittää loputtomiin jutun käsittelyä. Jos Laventsin ja Freimaniksen asianajajat todella halusivat jutun käsittelyn kiirehtimistä, juttu voitaisiin päättää 6–7
kuukaudessa. Tämä olisi mahdollista, elleivät he häiritsisi häntä. IS totesi vielä, että
häntä ei voitu ostaa eikä pelotella. Joulukuussa 1999 eräs toinen lehti julkaisi IS:n lausuman, jossa tämä totesi mm., että hän ei todellakaan ymmärtänyt syytettyjä. He eivät
tunnustaneet syyllisyyttään. Heidän oli näytettävä syyttömyytensä. Valittajat väittivät
syyttömyysolettaman loukkausta, kun jutun tuomari oli antanut julkisesti lausumia, jotka osoittivat hänen pitäneen heitä syyllisinä. EIT viittasi Lavents-tapaukseen95, jossa se
oli katsonut EIS 6 artiklan 2 kohtaa rikotun IS:n menettelyn vuoksi. EIT ei havainnut
syytä tulla toiseen tulokseen käsillä olevassa tapauksessa. Tosin IS oli maininnut nimenomaisesti vain Laventsin ja Freimaniksen. Kuitenkin useimmissa väitteissään hän
oli puhunut puolustuksesta ja syytetyistä, jotka ilmaisut olivat selvästi koskeneet myös
Lidumsia. Siten EIS 6 artiklan 2 kohtaa oli rikottu kummankin valittajan kohdalta.
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Ks. Sundin, Jan: Några anteckningar om domarnas yttrandefrihet, Svensk Juristtidning 1991 s. 651–
654 ja Jaakkola, Max: Sananvapauden rajoittaminen työ- ja virkasuhteessa noudatettavan lojaliteettivelvollisuuden perusteella, pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 2012 s. 31 ja 52 sekä EIT 28.10.1999
Wille v. Liechtenstein.
Ks. HE 78/2000 vp s. 47.
Ks. Virolainen – Pölönen s. 621.
EIT 28.11.2002 Lavents v. Latvia
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EIT 5.2.2009 Olujic v. Kroatia
Kurinpitomenettelyn kohteeksi joutunut korkeimman oikeuden presidentti väitti rikko
musta mm. sen vuoksi, että kolme tuomarineuvoston jäsentä oli antanut hänestä puolueellisia lausuntoja valtakunnallisissa lehdissä kurinpitoasian ollessa vielä vireillä.
EIT pani merkille, että neuvoston jäsenten haastattelut olivat ilmestyneet lehdissä, kun
kurinpitoasiaa ei vielä ollut lopullisesti ratkaistu. VM oli haastattelussaan myöntänyt
esteellisyytensä, kun hän oli aiemmin äänestyksessä vastustanut valittajan nimittämistä
korkeimman oikeuden presidentiksi ja ollut itsekin ehdokkaana tuohon virkaan. VM
oli lisäksi kommentoinut kurinpitoasiaa toteamalla, että teot, joihin valittajan oli katsottu syyllistyneen, olivat selkeitä tosiseikoiltaan. Vielä VM oli esittänyt kielteisiä näkemyksiään valittajan puolustuksesta. EIT painotti erityisesti sitä, että VM oli omasta
mielestään ollut esteellinen ja esittänyt vakuuttavia perusteluja tuolle näkemykselleen.
Jopa vaikutelmilla saattoi olla tiettyä merkitystä objektiivisen puolueettomuuden kannalta. EIT:n mielestä VM:n julkiset paljastukset kerrotun äänestyskäyttäytymisensä ja
ehdokkuutensa suhteen perustivat hyväksyttäviä syitä epäillä hänen puolueettomuuttaan. AP, neuvoston presidentti, oli haastattelussaan todennut, että valittaja oli syyllistynyt sopimattomaan menettelyyn käyttäessään henkilökohtaista vaikutusvaltaansa
ja yhteyksiään turvatakseen kahden rikollisen taustan omanneen henkilön taloudellisia
etuja. Lisäksi AP oli pitänyt epätosina valittajan väitteitä kurinpitoasian poliittisista
motiiveista. EIT piti täysin sopimattomana sitä, että AP oli edelleen osallistunut jutun
käsittelyyn, vaikka hän oli neuvoston presidentin asemassa kritisoinut puolustuksen
väitteitä ja käyttänyt julkisesti ilmaisuja, jotka osoittivat, että hän oli jo päätynyt valittajalle vastaiseen käsitykseen, vaikka asiaa ei vielä ollut ratkaistu lopullisesti. Valittajan epäilyt hänen puolueettomuudestaan olivat objektiivisesti perusteltuja. MH oli
haastattelussaan todennut, että hän piti valittajaa ja tämän väitteitä hänen esteellisyydestään koomisina. Lisäksi hän oli sanonut, että valittaja oli kokematon ja tietämätön
henkilö ja vieras ilmestys Kroatian oikeuslaitoksessa. EIT:n mielestä sanotut ilmaisut osoittivat selkeästi hänen puolueellista suhtautumistaan valittajaan. EIS 6 artiklan
1 kohtaa oli rikottu.
KHO 2004:16
Se seikka, että jaoston puheenjohtaja oli sanomalehtihaastattelussa selvittänyt toimittajalle vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisen louhinta- ja murskaushankkeen taustaa, aikaisempia vaiheita ja hankkeen sallittavuutta alueella voimassa olevan
yleiskaavan kannalta sekä omia arvioitaan hankkeen hyväksyttävyydestä, ei tehnyt
puheenjohtajaa hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetuin tavoin ennakkoasenteen perusteella esteelliseksi sittemmin osallistumaan louhinta- ja
murskaushanketta koskevan ympäristölupa-asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen lupa- ja
valvontajaostossa.

Mielestäni omien arvioiden esittäminen hankkeen hyväksyttävyydestä tekee tuomarista esteellisen ratkaisemaan hanketta koskevaa lupa-asiaa. Sen sijaan yleisellä tasolla puhuminen on sallittua, kuten seuraavassa tapauksessa:
KHO 2009:95
Kappalainen A oli kieltäytynyt kahdesti virkatehtävistään toimittaa jumalanpalvelus
yhdessä naispuolisen pastorin kanssa. Tuomiokapituli oli 21.11.2007 määrännyt A:n
erotettavaksi virantoimituksesta kolmeksi kuukaudeksi sekä pappisviran toimittamisesta kolmeksi kuukaudeksi. Tuomiokapitulin puheenjohtajana toiminut piispa B oli Tyrvään Sanomien 11.9.2007 julkaisemassa haastattelussa lausunut, että ”Seuraamuksia
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tulee niille papeille, jotka eivät toimi kaikkien pappien kanssa alttariyhteistyössä.”
B oli lehtihaastattelussa puhunut kirkon linjauksista ja kirkon noudattamasta käytännöstä yleisellä tasolla eikä sen voitu katsoa sisältävän kannanottoa minkään yksittäisen
hallintoasian ratkaisemiseen. Luottamus B:n puolueettomuuteen ei ollut vaarantunut
sillä perusteella, että hän oli hoitanut virkatehtäviään. B ei ollut ollut esteellinen toimimaan tuomiokapitulin puheenjohtajana A:n kurinpitoasiassa.96

HelHO 31.12.2010 päätös nro 3546, R 10/2555
Käräjäoikeuden puheenjohtaja A oli 28.7., 29.7. ja 1.9.2009 julkaistuissa lehtihaastatteluissa ennen pääkäsittelyn alkamista lausunut käsityksenään, että vastaaja B olisi voitu
luovuttaa Ruandaan ja että hän olisi saanut siellä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
A:n mielestä Ruandaan olisi kuitenkin pitänyt lähettää Suomesta valvoja varmistamaan
oikeudenkäynnin asiallisuus. A oli perustanut käsityksensä Ruotsin tekemään ratkaisuun
katsoa, ettei ollut estettä luovuttaa joukkotuhonnasta epäilty henkilö Ruandaan. A:n
lausumista kävi ilmi, että hän oli ottanut kantaa nimenomaan oikeusministeriön päätökseen hylätä B:tä koskeva luovutuspyyntö. Oikeusministeriön päätös oli perustunut
siihen, että vastaajalla saattaisi olla vaikeuksia todistajien kutsumisessa ja kuulemisessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla, että oikeudenmukainen oikeudenkäynti tulisi
turvatuksi. A oli kahdessa haastattelussa todennut, että Ruandassa oli ollut ongelmia,
mutta maan olot olivat kohentuneet. A ei ollut arvioinut haastatteluissa B:tä vastaan
esitettävää näyttöä, kuten sitä, oliko pääkäsittelyssä tarjottava todistelu mahdollisesti
saatu kiduttamalla, eikä hän ollut ottanut kantaa B:n syyllisyyteen. Hän oli päinvastoin
korostanut yhdessä haastattelussa sitä, ettei hän ollut ottanut kantaa syyllisyyskysymykseen. Myöskin edellä mainitussa oikeusministeriön päätöksessä ja A:n viittaamassa
Ruotsin korkeimman oikeuden päätöksessä oli luovuttamisen edellytyksiä harkittaessa
kiinnitetty huomiota erityisesti vastaajan mahdollisuuksiin kutsua ja kuulla todistajia.
Hovioikeus katsoi, että A ei ollut ottanut kantaa asiassa esitettävään näyttöön tai B:n
syyllisyyteen, eikä hänen haastattelulausunnoillaan ollut välitöntä yhteyttä sanottuihin
käräjäoikeuden ratkaistavana olleisiin kysymyksiin. A:n lausumien ei voitu myöskään
katsoa olevan B:lle epäedullisia ja osoittavan sellaista kielteistä asennetta häntä kohtaan,
että A:n voitaisiin katsoa tulleen esteelliseksi käsittelemään asiaa. Hovioikeus katsoi,
ettei A:lla ollut ollut tosiasiallisesti ennakkokäsitystä asiassa. Hänen lausunnoistaan ei
voitu myöskään päätellä, että asiaa ulkopuolisesti tarkastelevalle henkilölle olisi voinut
syntyä objektiivisesti katsoen vaikutelmaa niiden olleen kannanotto kidutuskysymykseen ja siten asiassa myöhemmin esitettävään todisteluun. Esteellisyysväite hylättiin.

96

Ks. KHO 1.8.2001 T 1727: Poliisimies X oli kirjoittanut paikalliseen ilmaisjakelulehteen artikkelipalstalle ”Malmin poliisin piiristä” pakinoita mm. nimimerkillä ”Kysyy kummastellen Malmin Poliisi”. Vaikka kyseisellä pakinapalstalla ei julkaistu poliisin viralliseksi katsottavia kannanottoja, X:n
olisi tullut ymmärtää, että lehden lukijalle oli perustellusti voinut syntyä mielikuva siitä, että pakinat
kuvasivat poliisin piirissä yleisesti vallitsevia käsityksiä ja että kysymys olisi myös poliisin viralliseksi tarkoitetusta tiedotustoiminnasta. Samoin X:n olisi tullut käsittää, että allekirjoituksella ”Kysyy
kummastellen Malmin Poliisi” varustettua kirjoitusta ei voitu pitää tavanomaisena yksityishenkilön
mielipidekirjoituksena. Kirjoituksen sisältö huomioon ottaen X ei ollut käyttäytynyt virka-asemansa ja
-tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Hän oli siten toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Poliisilaitoksen päätös, jolla X:lle oli tuolla perusteella annettu kirjallinen varoitus, ei ollut lainvastainen. Ks. myös
KHO 2011:19.
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10. Muut lausumat
Tuomari voi antaa virassaan tai sen ulkopuolella myös muita sellaisia lausumia, joilla
on merkitystä esteellisyyden kannalta. Mitä vapaammissa yhteyksissä lausuma on annettu, sitä korkeampi esteellisyyskynnys on.97
Sosiaalisen median kehittyminen on tuonut esiin uudenlaisia kysymyksiä tuomarin
esteellisyydestä. Matti Tolvasen mukaan yhteys sosiaalisessa mediassa ei muodosta
naapuruutta kummempaa esteellisyyttä. Tähän voitaneen yhtyä. Tämä tarkoittaa sitä,
että pelkkä some-kaveruus ei ole esteellisyysperuste. Sen sijaan aktiivinen viestittely
voi sellaisen muodostaa.98 Viime vuosien aikana useampi suomalainen poliitikko on
jäänyt kiinni rasistisista tai muukalaisvihaa osoittavista lausumista. On selvää, että
mikäli tuomari antaa rasistisen tai muukalaisvihaa osoittavan lausuman, hän tulee helposti esteelliseksi asiassa, jossa asianosaisena tai kuultavana on etniseen vähemmistöön kuuluva henkilö tai maahanmuuttaja.99
Myös tietyn ammattiryhmän haukkuminen esimerkiksi internetissä voi tehdä tuomarista esteellisen, jos jutussa on asianosaisena tai kuultavana kysymyksessä olevan
ammattiryhmän edustaja.100
Sopimattomuuden kynnys on tuomarin lausuman kohdalla usein epämääräinen.
Siihen vaikuttaa muun muassa paikka, aika ja lausuman abstraktiotaso. Mitä kauempana oikeustalolta kyseenalainen lausuma annetaan, sitä helpommin se voidaan esteellisyysperusteena ohittaa. Ajan kuluminenkin vaikuttaa. Vapaa-ajan puheet voidaan
ottaa vähemmän vakavasti. Jos lausumassa mainitaan yksityiskohtia, joista käsittelyssä oleva oikeusjuttu voidaan yksilöidä, esteellisyys tulee helpommin kyseeseen.101
97
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EIT 9.5.2000 Sander v. Yhdistynyt Kuningaskunta: Rasistisilla vitseillä oli valamiesten oikeudessa kertomina erilainen sävy ja merkitys kuin vitseillä, joita kerrottiin läheisemmissä ja vapaammissa yhteyksissä.
Ks. Larros, Heini: Some-kaveruus voi muodostaa naapuruuden kaltaisen esteellisyyden, Juristikirje
25.5.2012. Euroopasta löytyy muutama tuomari, joka käsittelee työtään sosiaalisessa mediassa, ks.
Hoven, van den, Paul: The Judge On Facebook; Neglecting A Persistent Ritual?, International Journal
For Court Administration, July 2015 s. 23.
Ks. tuomarin rasistisista lausumista Shute, Stephen – Hood, Roger G. – Seemungal, Florence: A Fair
Hearing?: Ethnic minorities in the criminal courts, 2005 s. 5, Kerkelä, Lasse: Mäenpää syö oikeuden
uskottavuutta, HS 27.4.2012 s. A 9, Kerkelä: Olavi Mäenpää pitää kiinni lautamiespaikastaan, HS
28.4.2012 s. A 4, Schultz, Mårten: Domare som hatar invandrare, Västerbottens-Kuriren 3.3.2014 ja
Sandgren: Jäv mot domare, särskilt nämndeman, Svensk Juristtidning 2014 s. 451–452.
Ks. Schultz: Jäviga nämndemän, Sveriges största juridikblogg 20.12.2007.
Ks. HelHO 24.3.2015 päätös nro 435, E 15/557: A oli hovioikeudelle 27.2.2015 toimittamassaan haastehakemuksessa vaatinut eräälle käräjätuomarille rangaistusta muun ohella törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän oli lisäksi esittänyt vahingonkorvaus- ja muita vaatimuksia. A oli haastehakemuksessaan ja täydennyskehotuksen johdosta antamassaan lausumassa esittänyt, että Helsingin hovioikeuden
tuomarit ja esittelijät olivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn, minkä vuoksi asiaa käsittelevät
henkilöt oli nimettävä muualta. Samaa asiaa oli käsitelty Helsingin hovioikeudessa jo kolme kertaa. Lisäksi hovioikeus oli A:ta koskevissa asioissa jatkuvasti tuominnut väärin, minkä vuoksi hovioikeutta sekä
sen tuomareita ja esittelijöitä vastaan oli tuomioistuimissa vireillä rikossyytteitä. Viranomaiset tutkivat
useita Helsingin hovioikeuden käsittelemiä asioita, joissa tuomarit ja esittelijät olivat A:n mukaan etukäteen sopineet oikeudenkäynnin lopputuloksesta. Lisäksi A vetosi siihen, että Helsingin hovioikeuden
virkamiesten keskuudessa oli julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan esiintynyt oikeudenkäynnin osapuolia halventavaa menettelyä sekä ahdistelua, kourimista ja vähättelyä. Esteellisyysväite hylättiin.
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Joskus joku yleisluontoinenkin lausuma voi tehdä tuomarista esteellisen. Tuomari
voi esim. kommentoida hometalojuttuja tai velkajärjestelyasioita siinä määrin erikoisella tavalla, että hän tulee esteelliseksi kommentoinnin kohteena oleviin juttuihin.
Samalla tulee kuitenkin muistaa, että tuomarillakin on lähtökohtaisesti sananvapaus.
Tuomari voi esim. ehdottaa jotakin lainmuutosta, mikä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö hän noudattaisi voimassa olevaa lakia.102
Rikosasioissa tuomarin lausumia tulee arvioida ankarammin, jos näyttää siltä, että
ennakkoasenne voi vaikuttaa syytetyn vahingoksi. Esimerkkinä voidaan mainita Anders Behring Breivikin oikeudenkäynti, jossa lautamies vaihdettiin kesken prosessin,
koska hän oli aikaisemmin kirjoittanut Facebookiin kannattavansa joukkomurhan
tekijälle kuolemantuomiota.103 Ervon mukaan rasististen vitsien kertominen juhannussaunassa ei riitä tekemään tuomarista esteellistä ulkomaalaisia koskevissa asioissa.104
Mielestäni juhannussauna ei aina tuomaria pelasta, mikäli lausuma on tarpeeksi törkeä ja toteennäytetty.
EIT 28.4.2005 A.L. v. Saksa
Kysymys siitä, loukattiinko korvausta vankeusajastaan syytteen sillensä jättämisen jälkeen vaatineen syytetyn kohdalta syyttömyysolettamaa, kun oikeuden puheenjohtaja
ilmoitti kirjeellään syytetyn asianajajalle, että tämän päämies olisi mitä suurimmalla
todennäköisyydellä tuomittu, jos oikeudenkäyntiä olisi jatkettu. EIT pani merkille, että
piirioikeuden mukaan korvauksen myöntäminen valittajalle ei olisi ollut kohtuuden
mukaista. Ylioikeuden mukaan syyte oli alunperin perustunut vahvaan epäilyyn ja edelleen olemassaollut epäily voitiin ottaa huomioon päätettäessä korvauksesta. EIT hyväksyi hallituksen käsityksen siitä, että puheenjohtajan kirje ei ollut korvausvaatimukseen
annetun päätöksen virallinen osa. Kuitenkin virkamiehen epävirallinen lausuma saattoi
asianhaaroista riippuen merkitä syyttömyysolettaman loukkausta. EIT pani merkille,
että puheenjohtajan lausumaa ei ollut annettu julkisesti esim. lehdistötilaisuudessa vaan
kirjeessä, joka oli osoitettu yksinomaan valittajan asianajajalle. Vaikka ilmaisut olivat
moniselitteisiä ja epätyydyttäviä, ylioikeus ja perustuslakituomioistuin olivat selvästi
todenneet, että olisi syyttömyysolettaman vastaista pitää valittajaa syyllisenä. Korvauksen epäämistä ei voitu pitää rangaistuksena tai siihen rinnastettavana toimenpiteenä.
Näissä oloissa, ottaen huomioon lausuman rajoitetut ulkonaiset vaikutukset ja sen, että
ylemmät tuomioistuimet ottivat asianmukaisesti huomioon valittajan EIS 6 artiklan
2 kohdan mukaiset oikeudet, EIT katsoi, ettei puheenjohtajan kirjeellä ollut loukattu
syyttömyysolettamaa. EIT katsoi, ettei EIS 6 artiklan 2 kohtaa ollut rikottu.
KKO 2008:95
Käräjäoikeuden lautamies oli mm. syksyllä 2003 MR:n ja RR:n läsnä ollessa lausunut
käsityksensä V:n ja T:n välisestä asiasta tavalla, joka oli osoittanut hänen suhtautu102

103
104

Ks. oikeusasiamies 1195/4/00: Käräjätuomari oli lehtiartikkelissa mm. arvioinut yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia “löysäksi”. Käräjätuomarilla oli ollut oikeus ilmaista yleisluontoinen
käsityksensä ko. laista ja sen vaikutuksista mm. käräjäoikeuden työtilanteeseen. Hänen esittämissään
näkemyksissä ei ollut ollut mitään sellaista, jota voitaisiin pitää tuomarinviran kannalta ongelmallisena.
Ks. Schultz: Reflektioner från Breivik-rättegången: Domaren och dödsstraffet, Sveriges största juridikblogg 17.4.2012 ja HS 18.4.2012 s. B 2.
Ks. Ervo: Kirja-arvostelu: Antti Tapanila, Tuomarin esteellisyys, LM 2008 s. 321.
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misensa V:hen kohdistettujen rikosepäilyjen uskottavuuteen. Tästä tapahtumasta lautamiestä oli muistutettu syksyllä 2005 MR:n soittamassa puhelussa lautamiehelle. Sen
jälkeen lautamiehen oli täytynyt tiedostaa, että hän oli edellä mainitussa tilaisuudessa
ilmaissut kantansa V:n syyllisyyteen niiden rikosepäilyjen osalta, joiden pohjalta syyttäjä oli sittemmin nostanut Porvoon käräjäoikeudessa syytteen V:tä vastaan. Korkein
oikeus katsoi, että lautamiehen oli täytynyt käsittää sanotun aikaisemman menettelynsä
muodostavan perusteen epäillä hänen puolueettomuuttaan ja siten perustavan esteellisyyden toimia lautamiehenä V:hen kohdistuneessa rikosjutussa. Sen vuoksi lautamiehen olisi pitänyt omasta aloitteestaan vetäytyä sanotun rikosjutun käsittelystä, mutta
hän oli tämän laiminlyönyt. Lautamies tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta
sakkorangaistukseen ja vapautettavaksi lautamiehen tehtävästään.
KHO 2005:45
Se seikka, että ympäristölautakunnan jäsen A oli allekirjoittanut hanketta vastustavan
yleisen kirjelmän ja sillä tavoin osallistunut kunnalliseen päätöksentekoon, ei tehnyt
häntä asiassa esteelliseksi hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella.

Mielestäni hankkeen julkinen vastustaminen tekee tuomarista esteellisen käsittelemään samaa hanketta.
AOK OKV/1269/1/2006
Käräjätuomari oli tuomion antamisen jälkeen lähettänyt varatuomarille sähköpostiviestin, jossa hän oli muun ohella todennut, että varatuomari ei ”viitsinyt tulla paikalle” istuntoon. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että käräjätuomarin sananvalintaa ”viitsinyt tulla
paikalle” voitiin pitää sävyltään epäasiallisena.
OA 1911/4/11
Käräjätuomari B oli edustanut riita-asiassa asunto-osakeyhtiötä sen hallituksen puheenjohtajana ja asianajaja A osakeyhtiön konkurssipesää. Kantelun mukaan B oli ilmoittanut A:lle Tuusulan käräjäoikeuden eteisaulassa heti valmisteluistunnon jälkeen, että
”pidä huolta, ettet tule minun istuntooni Espoon käräjäoikeudessa.” Oikeusasiamies
saattoi käsityksensä käräjätuomari B:n menettelyn virheellisyydestä hänen tietoonsa.

11. Kollektiivijäävi
Entä jos kyseenalaisen lausuman antaa tuomarin esimies? Jos esimerkiksi hovioikeuden presidentti sanoo lehtimiehelle jostakin tuoreesta käräjäoikeuden tuomiosta, että
se tulee muuttumaan hovioikeudessa, miten tilannetta tulisi arvioida? Lähinnä kyseeseen voisi tulla kollektiivijäävi105, jossa koko hovioikeus katsotaan esteelliseksi.
105

Ks. Voipio: Voitko olla virkaesimiehesi tuomarina?, LM 1957 s. 531–544, Saleva, Marja: Miksi hovi
oikeuden tuomarit ratkaisivat työkaverinsa riidan? Turun Sanomat 29.3.2005, Tapanila: Tuomarin
esteellisyys työtoveruuden perusteella, DL 2009 s. 207–227 ja Kyllönen: Kollektiivijäävi, 2011. Samassa työyhteisössä työskenteleminen otetaan huomioon myös pesänjakajan määräämisessä, ks. KKO
2011:31: Pesänjakajaksi esitetty asianajaja oli esteellinen tehtävään, koska hakemuksen pesänjakajan
määräämiseksi oli tehnyt lakimies, joka työskenteli ehdotetun henkilön kanssa samassa asianajotoimistossa. (Vahvennettu jaosto, ään.) Myös tuomarin alaisen sopimaton lausuma voi johtaa kollektiivijääviin, ks. Lehtinen, Toni: Oikeuden virkamiehelle syyte toimittajan uhkailusta, Helsingin Sanomat
26.2.2015 s. A 8.
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Toisaalta tuomareiden itsenäinen asema puhuu sen puolesta, ettei esteellisyyttä synny.
Ratkaisevaa on se, miltä tilanne näyttää ulospäin.106 Tietenkin myös koko tuomioistuin voi antaa esimerkiksi lainvalmistelun yhteydessä vähemmän onnistuneita lausumia, jotka herättävät myöhemmin kysymyksiä esteellisyydestä.
Kollektiivijäävi voi tulla ainakin periaatteessa kysymykseen eräissä muissakin tilanteissa. Kollektiivijäävi voi syntyä, jos esimerkiksi hovioikeuden täysistunto ratkaisee pilkotun asian pilottijutun ja myöhemmin hovioikeuden jonkun kokoonpanon
ratkaistavaksi tulee jälkijuttu, jossa joudutaan ottamaan kantaa samaan tapahtumainkulkuun.
Jotkut hovioikeudet ovat laatineet melko yksityiskohtaisia suosituksia eräiden rikosten syyksilukemisesta ja rangaistusseuraamuksista. Nämä hovioikeudet pyrkivät
tietenkin noudattamaan omia suosituksiaan. Asianosainen, joka valituksessaan vaatii
jotakin suosituksesta poikkeavaa, on heikoilla. Tuomarin esteellisyyden kannalta katsoen tilanne on ongelmallinen.107 Korkein oikeus vastustaa sanotunkaltaisten suositusten laatimista.108 Ruotsissa ei ole laadittu varsinaisia suosituksiksi kutsuttuja yleisiä
ohjeita tuomareille, vaan laaditut taulukot ovat ennen kaikkea rangaistuskäytännön
kuvauksia.109
Myös henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan laatimat suositukset voivat herättää epäilyjä esteellisyydestä, jos tuomioistuimen puolesta annetaan ymmärtää, että
suositukset ovat sitovaa oikeutta. Tietenkin niiden tuomareiden esteellisyyttä voidaan
ensisijaisesti epäillä, jotka ovat olleet laatimassa suosituksia.110
106
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Ks. Danilet, Cristi: Independence and Impartiality of Justice – International Standards, 2008 s. 18 ja
Sandgren: Domares jäv och skiljemans obehörighet, Svensk Juristtidning 2010 s. 690–691.
Myös käräjäoikeudet ja jopa toiset hovioikeudet saattavat noudattaa tällaisia suosituksia. Kaiken lisäksi
rangaistussuositukset on usein laadittu huolimattomasti. Mukaan on otettu hovioikeuden ratkaisuja,
joissa hovioikeuden kädet ovat olleet sidotut syyttäjän tyydyttyä käräjäoikeuden tuomioon alamittaisesta rangaistuksesta huolimatta. Esimerkkinä suosituksiin nojautuvasta perustelutavasta voidaan
mainita tapaus HelHO 26.9.2008 tuomio nro 2702, R 08/1400: ”Helsingin käräjäoikeudessa vuonna
2001 laaditun suosituksen mukaan kysymyksessä voisi olla törkeä petos, kun taloudellinen hyöty oli
8.000–10.000 euroa. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen 8.11.2007 päivätyn raportin ’Rangaistuslajin valinta ja ehdollisen rangaistuksen täytäntöönpano’ mukaan rangaistuslajin valinnassa ns.
KELA-petoksissa alle 5.000 euron omaisuuden arvo voisi vielä johtaa sakkorangaistukseen kun raja
muutoin olisi 3.000–4.000 euroa. Kouvolan hovioikeuspiirissä on laadittu 28.9.2007 päivätyt ohjeelliset rangaistustaulukot rangaistuksen mittaamista varten. Ohjeissa on katsottu, että kysymyksessä voisi
olla törkeä petos, kun vahingon määrä/tavoiteltu hyöty ylittää 7.000 euroa. Kouvolan hovioikeuden
taulukoissa on kuitenkin huomautettu, että muilla tunnusmerkistötekijöillä voi olla vahingon määrää
suurempi merkitys.” Kouvolan hovioikeus julkaisi rangaistuksia koskevat taulukkonsa 28.9.2007. Nimeksi tuli “Ohjeelliset taulukot rangaistuksen mittaamiseen. Rangaistustaulukkotyöryhmä 28.9.2007”.
Myöhemmin nimi muutettiin. Nykyään se on: ”Kouvolan hovioikeuspiirissä tehty selvitys rangaistuskäytännöstä ja rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavista seikoista toistuvasti tehtävissä rikoksissa
28.9.2007”. Syyttäjien toiminnasta ks. Autio, Sari: KKO:n presidentti IS:lle: Miksi syyttäjät eivät valita tuomioista? Ilta-Sanomat 18.1.2008.
Ks. Presidentti Pauliine Koskelon puhe Tuomaripäivällä 17.10.2008 ja Kyllönen: Raportti valtakunnallisesta laatuseminaarista 10.-11.9.2009, 14.9.2009.
Ks. Leinonen, Sanna: Rangaistusarvon määrittämisestä – erityisesti törkeissä huumausainerikoksissa,
pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2013 s. 53.
Ks. Arola, Helmi: Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten käyttämisen perusta, pro gradu
-tutkielma, Turun yliopisto 2011 s. 11 ja 41.
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EIT 19.4.2011 Baturlova v. Venäjä
Piirioikeuden presidentti oli kirjeellään kritisoinut alioikeutta käyttämällä sellaisia ilmaisuja kuin lainkäytöllinen virhe ja lainvastainen päätös. Ylemmän oikeuden presi
dentti sai panna vireille kurinpitomenettelyn kurinpitorikkomukseen syyllistynyttä
tuomaria vastaan. Menettely saattoi johtaa virasta erottamiseen. Lain virheellinen
soveltaminen saattoi Venäjän korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan perustaa kurinpitorikkomuksen. Niin ollen voitiin otaksua, että alioikeus oli ottanut vaarin
kritiikistä ja noudattanut presidentin kirjettä ja päättänyt asiasta eläkerahaston hyväksi.
Alioikeuden toteamukset vastasivat täysin presidentin kirjeellään esittämiä perusteluja.
Siten valittajan tuntemia epäilyjä alioikeuden riippumattomuudesta voitiin pitää objektiivisesti hyväksyttävinä ja EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.
OK 1217/1/04
Korkeimman oikeuden presidentti ei ollut menetellyt vastoin virkavelvollisuuksiaan
osallistuessaan eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajan kutsusta valiokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen hallituksen esityksen mahdollisesta peruuttamisesta käytyyn ja myös hallituksen taholta tarpeellisena pidettyyn neuvotteluun. Asiakirjoista ei
myöskään ilmennyt hänen lausuneen käsiteltävänä olleista asioista sellaista, mikä olisi
katsottava hänen virkavelvollisuutensa vastaiseksi. Esteellisyyden osalta oikeuskansleri
totesi, ettei asiassa ollut tullut ilmi korkeimman oikeuden presidentin antaneen lupausta tai sitoutuneen siihen, miten korkein oikeus tai hän itse tulisi suhtautumaan hovioi
keuksien seulontapäätöksistä tehtyihin muutoksenhakuihin. Oikeuskansleri piti selvänä, ettei presidentiltä ole voitu edes odottaa lupausta korkeimman oikeuden eri jaostojen
suhtautumisesta niiden käsittelyyn tuleviin yksittäisiin asioihin. Presidentti oli toiminut
oikeudellisena asiantuntijana esittäen todennäköisyysarvioita eduskunnan käsittelyssä
olleen lainsäädännön vaikutuksista yleisellä tasolla. Sinänsä lainmuutoksilla aina voi
olla vaikutusta myös muun lainsäädännön tulkintatilanteisiin. Hänen menettelyynsä ei
sisältynyt sellaista, mikä yleisellä tasolla muodostaisi velvollisuuden pidättäytyä ottamasta kantaa seulontamenettelyä koskeviin asioihin korkeimmassa oikeudessa. Eräiden
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa esteellisyyden määrittely
esillä olevassa tapauksessa oli mahdollisesti tulkinnanvarainen. Harkinnanvaraiseen
seikkaan perustuvan tuomarin esteellisyyden toteaminen yksittäisissä oikeudenkäyntiasioissa ei kuulu oikeuskanslerille, vaan oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 9 §:n nojalla
sanotun lain 8 §:ssä mainituin edellytyksin viime kädessä tuomioistuimelle.

12. Lopuksi
Tuomarin esteellisyyttä koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa pyrittiin siihen, että
säännökset vastaisivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamia vaatimuksia.
Tähän on päästy. Säännökset eivät kaipaa korjaamista. Oikeuskäytäntö on puolestaan jatkanut omaa kulkuaan. Tuomarin esteellisyyskynnys on madaltunut edelleen.
Tapauksessa KKO 2015:39 korkein oikeus katsoi, että kihlakunnansyyttäjänvirasta
virkavapaana oleva määräaikainen esittelijäneuvos oli esteellinen toimimaan korkeimmassa oikeudessa esittelijänä rikosasiassa, jossa muutoksenhakijana oli apulaisvaltakunnansyyttäjä. Kimmokkeena tähän ratkaisuun oli esimerkki Ruotsista. Ruotsin
korkein oikeus on ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa, 25.6.2014 antamassaan
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ratkaisussa NJA 2014 s. 482 katsonut, että syyttäjän tehtävästä virkavapaalla ollut ja
hovioikeuden määräaikaisena tuomarina toiminut oli esteellinen käsittelemään rikos
asioita.111
Tapauksessa KKO 2015:39 korkein oikeus toteaa muun muassa, että Valtakunnansyyttäjänvirasto on päällikkövirasto ja että valtakunnansyyttäjällä ja hänen sijaisellaan apulaisvaltakunnansyyttäjällä on oikeus päättää kaikista kihlakunnansyyttäjän
virka-aseman olennaisista seikoista sikäli kuin ne kuuluvat hallintoon. Nimitysvallan
takia valtakunnansyyttäjällä on oikeus päättää myös kihlakunnansyyttäjän virassa
etenemisestä. Valtakunnansyyttäjän hallinnollinen päätösvalta ei ole vapaata harkintaa vaan sitä sääntelee perustuslain 125 §:n 2 momentin säännös virkojen nimitysperusteiden osalta ja virkamieslainsäädäntö. Siitä huolimatta valtakunnansyyttäjän
hallinnolliseen päätösvaltaan jää sääntelemätöntä harkinnanvaraa. Tämä korkeimman
oikeuden perustelu tarkoittanee muun muassa sitä, että ylempää tuomarinvirkaa hakenut tuomioistuimen jäsen on esteellinen asiassa, jota ajaa asianajaja, joka on samalla
tuomarinvalintalautakunnan jäsen.
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Hanna Laine

Asiantuntijan käyttäminen todistelussa
– erityiskysymyksenä mielentilatutkimuksen
määrääminen

1. Johdanto
Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää, että tekijä on rikosoikeudellisesti syyntakeinen.
Syyntakeisuus viittaa tekijän kykyyn ymmärtää tekonsa tosiasiallinen ja oikeudellinen luonne sekä hänen kykyynsä säädellä käyttäytymistään. Rikoksentekijä voidaan
arvioida alentuneesti syyntakeiseksi, jos hänen kykynsä ymmärtää tekonsa tosiasiallinen luonne tai oikeudenvastaisuus tai kyky kontrolloida käyttäytymistään on merkittävästi alentunut. Syyntakeettomalta nämä kyvyt puuttuvat kokonaan tai ovat ratkaisevasti heikentyneet (RL 3:4).
Tuomioistuimen on rikoslain 6 luvun 3 pykälän mukaan rangaistusta määrätessään
otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat
perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Tuomioistuimen on siis tarvittaessa
omasta aloitteestaan hankittava selvitys seuraamuksen määräytymiseen vaikuttavista
seikoista kuten syytetyn mielentilasta ja syyntakeisuudesta tekohetkellä.
Mielentilaa ja syyntakeisuutta selvitetään yleensä lähettämällä rikosasian epäilty
tai vastaaja lääketieteen asiantuntijoiden suorittamaan mielentilatutkimukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (myöhemmin myös THL) osoittaa sairaalan tai muun
laitoksen, jossa mielentilatutkimus suoritetaan1. Mielentilatutkimus sisältää sekä tutkivan lääkärin lausunnon että THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan asiasta
antaman lausunnon. Lausunnot eivät sido tuomioistuinta, vaan tuomioistuin harkitsee
syyntakeisuuskysymyksen itsenäisesti. Selvitystä syyntakeisuudesta voidaan hankkia
myös muilla tavoilla kuin täysimittaisella mielentilatutkimuksella.2
Mielentilatutkimuksen määräämistä ja muuta asiantuntijatodistelua koskevat uudet
oikeudenkäymiskaaren säännökset tulivat voimaan 1.1.2016 samalla kun todistelua

1
2

Mielenterveyslaki 16 §.
Ks. tarkemmin Laine 2015 ss. 121–146, artikkelissa on käsitelty tuomioistuinten perusteluja syyntakeisuuskysymyksissä, syyntakeisuusarvion vaikutusta rangaistusten mittaamiseen ja syyntakeettoman
tekijän tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen selvittämistä.
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yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistettiin kokonaisuudessaan.3 Mielentilatutkimuksia koskeva sääntely pysyi pääosin aiempaa vastaavana. Tutkimukseen
määräämisestä on mahdollista kannella kesken prosessin ylempään oikeusasteeseen
kuten aiemminkin. Mielenterveyslakiin (1116/1990) tehtiin samassa yhteydessä eräitä
täydennyksiä, jotka koskevat lähinnä epäillylle tehtävää mielentilatutkimusta4.
Usein mielentilatutkimukseen päädytään syytetyn (tai rikoksesta epäillyn) omasta pyynnöstä. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilö vastustaa mielentilatutkimuksen
määräämistä. Rikosasian epäiltyä tai vastaajaa ei voida määrätä tutkimukseen tahdonvastaisesti, ellei hän ole vangittuna tai ellei syytettävästä rikoksesta voi seurata
ankarampaa rangaistusta kuin vuosi vankeutta (OK 17:37 §:n 1 momentin alakohta 3).
Tahdonvastaisesti suoritettavalla tutkimuksella puututaan yksilön perustavaa laatua
oleviin oikeuksiin, kuten henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen sekä
itse
määräämisoikeuteen esimerkiksi rajoittamalla liikkumisvapautta, hankkimalla
arkaluonteisia terveystietoja ja pakottamalla henkilö terveydentilaa koskeviin moninaisiin tutkimuksiin. Mielentilatutkimus on myös kestoltaan varsin pitkä, vähintään
useita viikkoja. Tutkimuksen suorittajan on annettava lausunto THL:lle kahden kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. Perustellusta syystä aikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään kahdella kuukaudella. Myös odotusaika tutkimukseen pääsemiseksi voi venyä usean kuukauden mittaiseksi.
Vaikka tutkimus tehtäisiin henkilön suostumuksella, on tuomioistuimen aina harkittava tutkimuksen tarpeellisuutta huolellisesti ja kiinnitettävä huomiota myös mielentilatutkimuksen määräämisen perusteluihin, jotta tutkittavan oikeusturva taataan.
Artikkelissa selvitetään tuomioistuinten käyttämiä perusteluita mielentilatutkimukseen määräämisessä ja pyynnön epäämisessä. Lähdeaineistona on käytetty erityisesti
aiemmin julkaisematonta viimeaikaista Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytäntöä.

3

4

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 12.6.2015/732. Asiaan liittyy hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 46/2014 vp). Vuoden 2015 lopussa voimassa olleen aiemman
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 44 §:ssä tarkoitettua tuomioistuimen määräämää asiantuntijaa on
käytetty harvoin. Käytännössä asianosaiset ovat huolehtineet asiantuntijatodistelusta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yksi keskeisimmistä poikkeuksista on mielentilatutkimus, jonka voi määrätä
vain tuomioistuin. Esimerkkeinä muusta tuomioistuimen hankkimasta asiantuntijatodistelusta voidaan
mainita yliopistollisten sairaaloiden asettamilta asiantuntijoilta pyydettävät lausunnot vakuutuslääketieteellisistä kysymyksistä sekä ns. olosuhdeselvitykset kuntien sosiaalilautakunnilta lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, joissa asiantuntijoina toimivat sosiaaliviranomaiset.
Epäillylle tehtävää mielentilatutkimusta koskevat säännökset jäivät puuttumaan mielenterveyslaista,
kun oikeudenkäymiskaareen lisättiin (244/2006, voimaan 1.10.2006) mahdollisuus määrätä henkilön
mielentila tutkittavaksi erityisin edellytyksin jo siinä vaiheessa, kun hän on rikoksesta epäiltynä.
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2. Mielentilatutkimukseen määräämisen lähtökohdat
Usein mielentilatutkimuksen tarpeellisuus on selvää, ja esimerkiksi murhasta syytetyt määrätään usein mielentilatutkimukseen.5 Toisinaan tuomarin on kuitenkin harkittava tutkimuksen tarpeellisuutta tarkemmin ja punnittava tutkimusta puoltavia ja
vastustavia seikkoja. Syyntakeettomat ja alentuneesti syyntakeiset tulee löytää, jotta
rangaistusvastuu voidaan toteuttaa lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla, mutta yksilöä
tai yhteiskuntaakaan ei tule turhaan kuormittaa raskaalla ja kalliilla mielentilatutkimuksella.
Oikeudenkäymiskaarta on mielentilatutkimuksen osalta muutettu edellisen kerran
vuonna 2006.6 Tällöin lakiin lisättiin vaatimus tutkimusta edeltävästä välituomiosta
ja mahdollisuus tutkia rikoksesta epäillyn mielentila jo ennen pääkäsittelyä. Samalla avattiin myös mahdollisuus kanteluun mielentilatutkimukseen määräämisestä. Jos
mielentilatutkimukseen määräämistä koskeva pyyntö on puolestaan hylätty, oikeusturva toteutetaan tavallisia muutoksenhakukeinoja käyttäen (pääasian yhteydessä).
Mielentilatutkimukselta on edellytetty lainmuutoksesta lähtien tuomioistuimen arviota siitä, että tutkimus on perusteltu.7 Aiemmin muotoilu oli vapaampi ja tuomioistuin
saattoi ”tarpeelliseksi katsoessaan” määrätä vastaajan mielentilan tutkittavaksi eikä
määräys edellyttänyt edeltävää (syyksi lukevaa) välituomiota. Vaatimuksella välituomiosta pyrittiin siihen, ettei mielentilatutkimukseen voitaisi määrätä henkilöä, joka
myöhemmin todettaisiin syyttömäksi itse tekoon. Käytännössä tuomioistuimet ovat
tehneet päätösharkinnan vastaajan syyllistymisestä tekoon ennen mielentilatutkimukseen määräämistä aiemman lain aikanakin.8 Mahdollisuus tehdä mielentilatutkimus
epäillylle ennen pääkäsittelyä voisi periaatteessa edelleen johtaa siihen, että mielentila tutkitaan, vaikka henkilö myöhemmin todetaan syyttömäksi itse tekoon. Tietysti
näin voi käydä myös muutoksenhaun myötä.

5
6
7

8

Wagner-Prennerin tutkimuksen mukaan vuonna 1995 tapoista ja murhista syytetyistä jonkin verran yli
puolet määrättiin mielentilatutkimukseen. Wagner-Prenner 2000 s. 165.
Säädöskokoelmanumero 244/2006, voimaan 1.10.2006. Ks. tarkemmin perusteluista HE 271/2004 vp
s. 29–30 ja 63–66.
OK 17:45 ”Tuomioistuin voi määrätä rikosasian vastaajan mielentilan tutkittavaksi, jos:
1) tuomioistuin on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 5 a §:n mukaisessa välituomiossaan todennut rikosasian vastaajan menetelleen syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä
tavalla;
2) vastaajan mielentilan tutkiminen on perusteltua; ja
3) vastaaja suostuu mielentilatutkimukseen tai hän on vangittuna tai häntä syytetään rikoksesta, josta
voi seurata ankarampi rangaistus kuin vuosi vankeutta.
Tuomioistuin voi syyttäjän taikka rikoksesta epäillyn tai tämän edunvalvojan esityksestä määrätä
1 momentin 2 tai 3 kohdassa säädetyin edellytyksin epäillyn mielentilan tutkittavaksi jo esitutkinnan
aikana tai ennen pääkäsittelyä, jos rikoksesta epäilty on tunnustanut syyllistyneensä rangaistavaksi
säädettyyn tekoon tai jos mielentilatutkimuksen tarve on muutoin selvä. …” (22.7.2011/817, korostus
kirjoittajan).
HE 271/2004 vp s. 64.
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Mielentilan tutkimisen ennen pääkäsittelyä tulisi olla mahdollista vain jutuissa,
jotka ovat rikosoikeudellisesti vaikuttavilta tapahtumatiedoiltaan jo siihen mennessä
tehdyn esitutkinnan perusteella selviä. Lain esitöiden mukaan välituomion antaminen
olisi pääsääntö ja mielentilan tutkiminen ennen pääkäsittelyä olisi poikkeuksellista.9
Vastaajan mielentilan tutkiminen ei edellytä jonkun asianosaisen pyyntöä, vaan
tuomioistuin voi tehdä päätöksen myös viran puolesta. Tällöin asianosaisia on kuulemisperiaatteen mukaisesti kuultava asiasta, ja heille on annettava tilaisuus lausua
käsityksensä tutkimuksen tarpeellisuudesta10.
Mielentilatutkimus lähtee kuitenkin liikkeelle usein juuri asianosaisen tai syyttäjän
esityksestä. Epäillyn tai vastaajan on tarkoituksenmukaista esittää pyynnön tueksi esimerkiksi psykiatrian erikoislääkärin antama lääkärintodistus mielentilatutkimuksen
tarpeellisuudesta. Tämä ei kuitenkaan ole tutkimukseen määräämisen edellytys vaan
tuomioistuin voi harkita mielentilatutkimuksen tarpeellisuutta pelkästään pääkäsittelyssä esiin tulleiden seikkojen ja muun kirjallisen todistelun perusteella. Tutkimuksen tarpeellisuus voi käydä ilmi jo esimerkiksi syytteessä tarkoitetun teon laadun tai
vastaajan kuulemisen perusteella11. Tuomioistuin voi myös pyytää asiantuntijalausunnon mielentilatutkimuksen tarpeellisuudesta esimerkiksi vankilalääkäriltä noudattaen
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun asiantuntijoita koskevia säännöksiä.

2.1 Mielentilatutkimukset tilastojen valossa
Tavallisimmin mielentilatutkimus määrätään rikosasian vastaajalle, kun tuomioistuin
on todennut ensin välituomiossaan vastaajan menetelleen syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Rikoksesta epäillylle tehtäviä mielentilatutkimuksia
on vuoden 2006 lainmuutoksen jälkeen tehty varsin vähän. Näitä ennen pääkäsittelyä tehtyjä tutkimuksia on ollut 5–20 kappaletta vuosittain vuosina 2007–201212 ja
18 kappaletta vuonna 201313.
Mielentilatutkimus tehdään käytännössä ainoastaan vakaviin väkivaltarikoksiin ja
tuhotöihin syyllistyneistä. Vuoden 2011 mielentilalausunnoissa (108 kpl) henkirikossyytteitä oli 46, muita väkivaltarikoksia 39, tuhotöitä 13, seksuaalirikoksia 9 ja muita
syytteitä 1.14 1990-luvun jälkipuoliskolla mielentilatutkimusten lukumäärä laski aiemmasta 250–300:sta alle 200:n. Vuosina 2011–2013 mielentilatutkimusten määrät
(101–112) ovat olleet alhaisimmat vuodesta 1980 lähtien.15 Vuonna 2014 mielentila-

9
10
11
12
13
14
15

HE 271/2004 vp s. 30 ja 65.
HE 271/2004 vp s. 64.
Ibid.
Niemi 2013 s. 9.
Seuraamusjärjestelmä 2014 s. 78.
Eronen, Seppänen ja Kotilainen 2012 s. 1824.
OPTULA rikollisuustilanne 2013 s. 341.
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tutkimuksia tehtiin edelleen vain 110 kappaletta.16 Mielentilatutkimusten vähentynyttä lukumäärää tarkasteltaessa on huomattava, että myös henkirikosten ja tuhotöiden
määrät ovat viime vuosina vähentyneet.
Kun tuomioistuimen on täytynyt vuoden 2006 lakimuutoksen jälkeen perustella
pyyntönsä mielentilatutkimukseen lähettämisestä, on tämä saattanut johtaa siihen,
että niin sanotuista rajatapauksista ei enää ole pyydetty mielentilalausuntoja niin herkästi. Tätä näkemystä puoltaa se, että pyydettyjen mielentilalausuntojen määrä väheni
voimakkaasti – lähes kolmanneksella – heti lakimuutoksen jälkeen. 2000-luvun alku
vuosina mielentilalausuntoja pyydettiin keskimäärin noin 180 kappaletta vuodessa ja
vuonna 2006 enää 134 kappaletta ja vuonna 2007 126 kappaletta17.
Mielentilatutkimus tehdään mielenterveyslain (1116/1990) 3 luvun säännöksiä
noudattaen. Mielentilatutkimuksesta vastaava lääkäri antaa oman lausuntonsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka tämän lausunnon perusteella antaa oman lausuntonsa tuomioistuimelle. Lausunnot voivat poiketa toisistaan. THL:n lausunto ei sido
tuomioistuinta, mutta tuomioistuimet päätyvät melko harvoin lausunnosta poikkeaviin
loppupäätelmiin.18 Lahti on vuonna 2000 julkaistussa oikeustapauskommentaarissaan
kiinnittänyt huomiota siihen, että korkein oikeus on jo 1970- ja 1980-luvulta lähtien
poikennut useammassa ratkaisussaan mielentilalausunnon kannasta ja samalla tiukentanut syyntakeisuusarvioita erityisesti alentuneesti syyntakeisten kategoriassa. Syyntakeisuusarviot ovat siis siirtyneet puhtaan lääketieteellisestä arviosta psykologisnormatiiviseen suuntaan nimenomaan alentunutta syyntakeisuutta harkittaessa.19

2.2 Mielentilatutkimuksen tarpeellisuus
Kynnys mielentilatutkimuksen määräämiseen on verraten korkea jo lainsäädännön perusteella. Tuomioistuimen on erikseen harkittava, onko tutkimus varmasti perusteltu.
Mielentilatutkimus ei ole muiden edellytysten täyttyessäkään aina tarpeen. Henkilön
mielentilasta tekohetkellä voi saada riittävän selvityksen esimerkiksi aiemmin suoritetusta mielentilatutkimuksesta ja siitä annetusta lausunnosta tai muusta materiaalista
kuten ajankohtaisista lääkärinlausunnoista tai psykiatrisen sairaalahoidon hoitokertomuksista. Wagner-Prenner on arvioinut, että 1990-luvun lopussa noin puolelle syyntakeettomina rangaistukseen tuomitsematta jätetyistä oli tehty mielentilatutkimus ja

16
17
18

19

Seuraamusjärjestelmä 2014 s. 78.
OPTULA rikollisuustilanne 2010 s. 367.
HE 44/2002 vp s. 52. 2000-luvun alussa todettiin, että ”Tuomioistuinten syyntakeisuusarvioinnit ovat
seurailleet annettuja mielentilalausuntoja”. Huomaa kuitenkin alentuneen syyntakeisuuden kiristynyt
arviointi, ks. KKO 2000:3 ja KKO 2004:119, joissa vastaajat katsottiin syyntakeisiksi vastoin sekä
mielentilatutkimuksen suorittaneen lääkärin että Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausuntoa.
Ks. myös KKO 2005:48.
Lahti 2000 s. 772, 774–775, oikeustapaukset KKO 2000:3, KKO 1977 II 3, KKO 1987:130 ja KKO
1988:98.
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muiden syyntakeettomuus oli arvioitu aiemman mielentilalausunnon tai erikoislääkärin lausunnon perusteella. Ero alentuneesti syyntakeisina tuomittujen ja suoritettujen
mielentilatutkimusten välillä oli vieläkin suurempi.20 Vuosina 2004–2011 syyntakeettomina tuomittujen määrä on ollut noin kaksinkertainen ja alentuneesti syyntakeisena
tuomittujen määrä yli nelinkertainen verrattuna annettuihin mielentilalausuntoihin.
Tuomioistuimet tekevät siis huomattavan määrän mielentilaa koskevia päätöksiä ilman mielentilatutkimusta. Näistä tapauksista valtaosa – arviolta 80–90 % – koskee
kuitenkin lieviä rikoksia ja niissäkin on tavallisesti ollut käytössä muu lääketieteellinen asiantuntija-arvio.21
Voi myös olla ilmeisen tarpeetonta suorittaa mielentilatutkimus, jos henkilön
diagnosoidut sairaudet tai oireet eivät ole sellaisia, että niillä voisi olla vaikutusta
syyntakeisuuden arviointiin. Järjestelmää ei tietystikään pidä rasittaa ilmeisen perusteettomilla pyynnöillä eikä rikoksesta epäiltyä tai rikosasian vastaajaa tarpeettomilla
tutkimuksilla tai pakkotoimilla. Yksittäistapauksessa mielentilatutkimus saattaa hyvin
olla turhan raskas ja kallis väline22. Punnintaa on suoritettava monesta näkökulmasta.
Jos riittävää selvitystä ei ole muutoin saatavilla ja epäilys alentuneesta syyntakeisuudesta on olemassa, olisi mielentila tutkittava. Muutoin vastaajan teko voitaisiin
seuraamuksen osalta arvioida liian ankarasti, ja tätä ei tietenkään voida pitää hyväk
syttävänä. Lainsäädännön esitöissä on todettu, että jos mielentilatutkimus päätetään
tehdä, niin tuomioistuimen olisi tullut harkinnassaan päätyä siihen, että esiin tulleiden
seikkojen perusteella on syytä epäillä, että syytetty ei ole täysin syyntakeinen. Mikäli
tuomioistuin harkinnassaan päätyy siihen, että syytetty on täysin syyntakeinen eikä
vähentynyttä syyntakeisuutta tai kokonaan syyntakeettomuutta ole syytä epäillä, ei
mielentilatutkimuksen tekeminen olisi perusteltua.23
Henkilöllä tulee vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla taustalla varsin vakava
mielenterveyden tai tajunnan häiriö, jotta syyntakeisuus arvioitaisiin edes alentuneeksi. Jos rikoksesta epäilty tai vastaaja esittää mielentilatutkimuspyyntönsä tueksi tutkimusta puoltavan lääkärinlausunnon tai aiempia sairauskertomusmerkintöjä tai lausuntoja, joissa todetaan vakava mielenterveysongelma, niin mielentilatutkimuspyynnön
eväämiselle tulee olla varsin painavat perusteet. Perusteet on myös syytä julkilausua.
Samoin voi suhtautua todistuksiin psykiatrisesta sairaalahoidosta. Myös vanhempia
lausuntoja ja sairausmerkintöjä voi käyttää tutkimusta puoltavina seikkoina, jos niistä ilmenee riittävän vakava-asteinen ja pysyväisluonteinen mielenterveysongelma tai
kehitysvamma.
Myös tekojen laadulle annetaan merkitystä. Lievästi rangaistavat teot johtavat harvoin mielentilatutkimukseen. Lievissä rikoksissa tutkimuksen käyttöä rajoittaa jo se,
että mielentilatutkimus saattaisi merkitä suurempaa vapaudenmenetysaikaa kuin ri-

20
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Wagner-Prenner 2000 s. 126–129.
Niemi 2013 s. 10.
HE 44/2002 vp s. 61.
HE 271/2004 vp s. 64.

264

koksesta tuomittava rangaistus. Jos henkilö ei suostu mielentilatutkimukseen, tutki
mus edellyttää lisäksi lähtökohtaisesti joko sitä että henkilö on vangittuna tai että häntä syytetään rikoksesta, josta voi seurata ankarampi rangaistus kuin vuosi vankeutta.
Toisaalta esimerkiksi talousrikoksissa tai huumausainerikoksissa vetoaminen syyntakeettomuuteen on harvinaista24. Rikostyyppeinä nämä rikokset vaativat sellaista suunnitelmallisuutta, että niiden käytännön toteuttaminen alentuneesti syyntakeiselle tai
etenkin syyntakeettomalle on jo varsin vaikeaa. Syyntakeisuuteen vaikuttavan vakavan mielenterveysongelman tai vastaavan tilan tulee alentaa tekijän kykyä ymmärtää
tekonsa tosiasiallinen luonne tai oikeudenvastaisuus taikka sairauden tulee vaikuttaa
tekijän itsesäätelykykyyn merkittävällä tavalla. Monimutkaista rikosta on hankala toteuttaa, jos kärsii voimakkaasta todellisuudentajun hämärtymisestä tai jos impulssikontrolli on vakavasti puutteellinen.
Viukari on todennut jo 1970-luvulla, että perusteita mielentilatutkimuksen määräämiseen antavat yleensä rikoksen laatu ja suoritustapa. Mielentilatutkimus olisi ilmeisesti tarpeen, jos teko muuten on kovin poikkeava ja motiiveiltaan käsittämätön.25 Viimeksi mainitut perusteet ovat relevantteja erityisesti silloin, kun aiempaa psykiatrista
sairaushistoriaa on vain vähän tai ei ollenkaan. Myös teon kohdistuminen tekijälle
erityisen läheiseen henkilöön, teon yllätyksellisyys ja tekijän nuori ikä voivat olla
harkinnassa huomioon otettavia seikkoja. Esimerkkinä tämäntyyppisistä perusteluista
voidaan mainita seuraavan alaotsikon alla tarkemmin selostettava Helsingin hovioikeuden ratkaisu 2015:304 (R14/2517).
Myös mielentilatutkimukseen lähetettäväksi harkittavan vastustava suhtautuminen
tulee ottaa huomioon. Mielenterveyslain 15 §:n mukaan syytetty saadaan ottaa mielentilatutkimusta varten sairaalaan ja pitää sairaalassa tahdostaan riippumatta. Vapaudenriisto loukkaa lähtökohtaisesti henkilön perus- ja ihmisoikeuksia, joten päätöksen
mielentilatutkimuksen määräämiseen henkilön vastustaessa tuleekin olla tarkkaan
punnittu. Noin 10 vuotta sitten lainsäädännön esitöissä on tuotu esille, että käytännössä tuomioistuimet ovat päätyneet varsin harvoin määräämään mielentilatutkimuksen
tehtäväksi vastoin syytetyn tahtoa26.
Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 2014:113154 (R 13/2541) on ollut
tarpeen pohtia sitä, olisiko mielentilatutkimuksen määrääminen kuitenkin perusteltua,
vaikka vastaaja T oli luopunut valituksen yhteydessä esittämästään mielentilatutkimuspyynnöstä, ja vastusti sittemmin pääkäsittelyssä mielentilatutkimukseen määräämistä. Tapaus on myös esimerkki teon laadun vaikutuksesta mielentilatutkimuksen
tarpeellisuuden ja syyntakeisuuden arviointiin. Tapauksessa vankilalääkäri oli pitänyt
mielentilan tutkimista perusteltuna. T:tä oli kuultu henkilökohtaisesti hovioikeuden
pääkäsittelyssä ja hän oli hovioikeuden arvion mukaan harkittuna mielipiteenään
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Ks. edellinen kappale, mielentilatutkimukset tilastojen valossa. Tyypillisimmin mielentilatutkimus tehdään väkivaltarikokseen tai tuhotyöhön syyllistyneelle vastaajalle.
Viukari 1972 s. 764.
HE 271/2004 vp. s. 64.
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il
moittanut ettei halunnut mielentilaansa tutkittavaksi. Hän oli kertonut saavansa hyvää hoitoa ja olevansa hyvässä kunnossa ja vetosi myös siihen, että oli ollut
vapautensa menettäneenä jo pitkään. Myös syyttäjä vastusti mielentilatutkimukseen
määräämistä, koska asiakirja-aineiston, puhelinkuuntelujen ja T:n käräjäoikeuskuulemisen perusteella hänessä ei tekohetkellä ollut havaittavissa sellaista harhaisuutta,
jolla voisi olla merkitystä syyntakeisuutta arvioitaessa. Hovioikeus totesi ettei asiassa
ollut esitetty seikkoja, joiden vuoksi mielentilatutkimukseen määrääminen olisi perusteltua. T oli syytteessä sen laatuisista teoista, että nekään eivät antaneet erityistä
aihetta tutkia hänen mielentilaansa. Jutun asiakirjoista käy ilmi, että T ei ollut myöntänyt syyllistyneensä törkeisiin huumausainerikoksiin, joista oli syytettynä. Hän oli
pyytänyt mielentilansa tutkimista oikeastaan sen vahvistamiseksi, ettei hän olisi ollut
kykenevä syyllistymään rikoksiin, eikä varsinaisesti syyntakeisuuden arvioimiseksi.
Hänen väitteensä oli, että hän oli ollut psyykkisesti niin sairas, että ei ollut kyennyt
liikkumaan asunnostaan eikä toimimaan muutoinkaan adekvaatisti. Kuitenkin puhelinkuunteluista oli havaittavissa, että T oli liikkunut asuntonsa ulkopuolella ja pystynyt normaaliin kommunikointiin puhelimitse.
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 2014:390 (R 13/1696) pohdittiin oma-aloitteisesti uuden mielentilatutkimuksen tarpeellisuutta. B:stä oli tehty mielentilatutkimus
vuonna 1994, jonka perusteella käräjäoikeus oli katsonut hänen syyllistyneen vuonna
2012 alentuneesti syyntakeisena törkeään rattijuopumukseen ym. Hovioikeus oli ensin
pyytänyt B:tä ilmoittamaan, onko hänestä saatavissa lääketieteellistä selvitystä vuoden
1994 jälkeiseltä ajalta, ja pyytänyt häntä toimittamaan hovioikeudelle uuden toimintakykyään ja terveydentilaansa koskevan lääkärinlausunnon. Samalla hovioikeus oli
varannut B:lle tilaisuuden lausua siitä, oliko hovioikeuden pyydettävä THL:lta asiantuntijalausunto vuoden 1994 mielentilalausunnon perusteella tai oliko hovioikeuden
määrättävä B:n mielentila tutkittavaksi. B ei toimittanut uudempaa selvitystä terveydentilastaan ja katsoi, että hänen mielentilansa tutkiminen olisi asian laatuun nähden
liian raskas menettely. B totesi lisäksi, ettei hänen syyntakeisuudestaan ollut tarpeen
pyytää asiakirjojen perusteella lausuntoa THL:lta. Hovioikeus katsoi, että B:n määrääminen mielentilatutkimukseen ei asian laatuun nähden ole perusteltua. Aihetta lausunnon pyytämiseen vuodelta 1994 olevan mielentilalausunnon perusteella THL:lta
ei myöskään ollut. Hovioikeus arvioi B:n syyntakeisuuden käytettävissä olevien
asiakirjojen perusteella ja katsoi B:n syyntakeiseksi. Esittelijä jätti asiassa eriävän
mielipiteen ja olisi määrännyt B:n mielentilan tutkittavaksi. Esittelijä katsoi, että B:n
rikokset eivät olleet laadultaan vähäisiä. B oli viimeisen kymmenen vuoden aikana
toistuvasti syyllistynyt törkeisiin rattijuopumus- ynnä muihin pääasiassa liikenne
rikoksiin. Käräjäoikeudet olivat vaihtelevasti tuominneet B:n alentuneesti syyntakeisena ja syyntakeisena. B ei ollut minkäänlaisen psykiatrisen hoidon piirissä. Mielen
tilatutkimuksen yhteydessä B:n mahdollinen hoidon tarve tulisi asianmukaisesti
arvioiduksi. Tuomitun vankeusrangaistuksen pituuteen nähden mielentilatutkimus ei
aiheuttaisi kohtuuttoman pitkää vapaudenmenetysaikaa. Näissä olosuhteissa mielentilan tutkiminen oli esittelijän näkemyksen mukaan perusteltua ja B:n oikeusturvan
kannalta tarpeellista sekä muutoinkin kohtuullista.
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B:n kaltaisten mielenterveysongelmasta tai kehitysvammasta kärsivien rikoksen
uusijoiden kohdalla harkinta on vaikeaa. Tämä ryhmä kärsii usein myös päihdeongelmista eikä ole mielenterveyspalveluiden tai muun hoidon piirissä. Selvitystä mielentilasta tekohetkellä ei näin ollen ole hankittavissa muulla tavalla kuin täysimittaisella
mielentilatutkimuksella. Heidän rikoksensa eivät ole väkivaltarikoksia tai tuhotöitä,
joissa mielentilatutkimus olisi helpommin perusteltavissa. Vapaudenmenetysaika
mielentilatutkimuksessa lähenee tai ylittää tuomittavan rangaistuksen. Toisaalta esi
merk
kitapauksessa B:n vaihteleva tuomitseminen lyhyen ajan sisällä vuorotellen
syyntakeisena ja alentuneesti syyntakeisena herättää epäilyn tuomioistuinten itsenäisten syyntakeisuusarvioiden onnistumisesta.
Mielentilatutkimuksen tarkoitus ei ole arvioida hoidon tarvetta, mutta kohtuullisuuspunninnassa sekään ei ole täysin merkityksetöntä. Olisi yksilön ja yhteiskunnan
kannalta kokonaisuutena järkevämpää, että nimenomaan nämä henkilöt pystyttäisiin
poimimaan ja järjestämään heille tarvittavaa apua. Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Vuonna 2002 uudistettaessa mielentilatutkimusta koskevaa sääntelyä lainsäädännön esitöissä todettiin, että seuraamusjärjestelmässä ei ole riittävässä määrin otettu huomioon alentuneesti syyntakeisten hoidollisia tarpeita. Pienentynyt alentuneesti
syyntakeisten ryhmä on ominaisuuksiltaan aiempaa lähempänä syyntakeettomien
ryhmää, joten tarve alentuneesti syyntakeisten seuraamusjärjestelmän kehittämiseksi
hoidolliseen suuntaan painottuu entisestään.27 Esimerkiksi erilaisia hoidon ja rangaistuksen yhdistelmiä pohdittiin, mutta asia ei ole edennyt.

2.3 Mielentilatutkimuspyyntö vasta hovioikeudessa
Joskus käräjäoikeudessa rangaistukseen tuomittu ja tuomiostaan valittava vetoaa
vasta hovioikeudessa siihen, että hän on ollut syyntakeeton tai alentuneesti syyntakeinen tekohetkellä ja pyytää mielentilaansa tutkittavaksi. Pyyntö tulee useimmiten
heti valituksen yhteydessä, jolloin hovioikeus voi ensin harkita lausunnon pyytämistä
mielentilatutkimuksen tarpeellisuudesta esimerkiksi vankilalääkäriltä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n mukaan tuomioistuimen on mahdollista kuulla asiantuntijaa erityisiä tietoja vaativista kokemussäännöistä sekä niiden soveltamisesta asiassa
ilmenneisiin seikkoihin.
Käytännössä vasta hovioikeusvaiheessa esille nousevat syyntakeisuuskysymykset
ovat useimmiten rajatapauksia, koska selvästi mielentilatutkimuksen tarpeessa olevat
vastaajat pystytään pääsääntöisesti lähettämään mielentilatutkimukseen jo käräjäoikeuskäsittelyn aikana. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi asiassa R 14/2211
(HelHo 2015:121633) syyttäjä oli vaatinut käräjäoikeudessa T:n mielentilan tutkimista. T oli syytteessä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

27

HE 44/2002 vp. s. 62.

267

T vastusti käräjäoikeudessa mielentilatutkimuksen suorittamista ja käräjäoikeus totesi, ettei mielentilan tutkiminen ollut perusteltua, kun mitään selvitystäkään tutkimuksen tarpeellisuudesta ei ollut esitetty. T oli tosin vedonnut lääkärintodistukseen
mielenterveysongelmistaan osoittaakseen, että oli ollut kykenemätön toimimaan
syytteen teonkuvauksen mukaisesti. (Käräjäoikeus oli arvioinut T:n väitteen hänen
aktiiviset toimensa huomioon ottaen epäuskottavaksi.) Tuomion saatuaan T valitti
hovioikeuteen vaatien syytteen hylkäämistä ja mielentilansa tutkimista. Mielentilatutkimuksen jälkeen hovioikeus jätti T:n mielentilalausunnon perusteella syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. T oli tässä vaiheessa jo tahdosta riippumattomassa hoidossa. Esimerkkitapaus osoittaa hyvin mielentilatutkimuksen tarpeen
arvioinnin haasteellisuuden.
Kun vasta valitusasteessa esitetyt mielentilatutkimuspyynnöt ovat usein rajata
pauksia, asiantuntijalausunnon pyytämistä esimerkiksi vankilalääkäriltä on pidettävä pääsääntöisesti perusteltuna, jotta haastavaan lääketieteelliseen arvioon saadaan
tukea. Välituomiossaan 2015:304 (R14/2517) Helsingin hovioikeus ei kuitenkaan
ole pitänyt tarkoituksenmukaisena pyytää asiantuntija-arviota mielentilatutkimuksen
tarpeellisuudesta, koska vastaajan ei ollut väitettykään kärsineen mielenterveysongelmista ennen tekoa. Kun mielentilan tutkimista koskevaa pyyntöä oli perusteltu vain
tekohetkeen ja tekotapaan liittyvillä seikoilla, hovioikeus arvioi tutkimuksen tarpeellisuuden teon laadun ja pääkäsittelyssä esille tulleiden seikkojen perusteella.
Kysymyksessä olevassa tapauksessa V oli ampunut MV:n lähietäisyydeltä ja hovi
oikeudessa oli V:n valituksesta kysymys siitä, oliko teko arvioitava murhan sijasta
tapoksi. V oli vasta hovioikeudessa vaatinut myös mielentilansa tutkimista. Hovi
oikeus punnitsi tutkimuksen tarpeellisuutta useilla argumenteilla. Mielentilatutkimuksen tarpeellisuutta vastaan puhui se, ettei V:n väitetty sairastaneen varsinaista
mielisairautta, eikä hän ollut ollut mielenterveytensä vuoksi tutkittavana tai hoidettavana eikä hän ollut käynyt vankilalääkärin vastaanotolla.
Toisaalta V ja todistajat olivat yhtenevästi kertoneet siitä, kuinka V ja MV olivat
aiemmin riitaantuneet suhteellisen vähäisistä syistä eivätkä olleet olleet pitkään aikaan tekemisissä toistensa kanssa. Teko oli tullut V:n läheisille täysin yllätyksenä.
V:lle oli huumeiden käytön myötä tullut vainoharhaisia ajatuksia ja hänen luonteensa
oli muuttunut. MV oli V:n lapsuuden ystävä. Hovioikeus katsoi, että tekoa voitiin
pitää motiivin vähäisyyteen nähden yllättävänä. Ampuminen oli toteutettu keskellä
päivää toisen henkilön läsnä ollessa ja muutenkin sellaisella tavalla, että V:n on täytynyt suhtautua täysin välinpitämättömästi kiinnijäämisen riskiin. Vielä hovioikeus
kiinnitti huomiota siihen, että V oli ollut tekoaikaan suhteellisen nuori eikä häntä ollut
aikaisemmin tuomittu väkivaltarikoksista. Hovioikeus katsoi, että asiassa on edellä
mainituilla perusteilla viitteitä V:n syyntakeisuuden alentumisesta, minkä johdosta
V:n mielentilan tutkiminen oli perusteltua.

268

Vakavimmissa rikoksissa mielentilatutkimuspyyntöön suhtaudutaan varsin myönteisesti, jos tutkimuksen tarpeellisuudelle löytyy jotain lääketieteellistä selkänojaa.28

2.4 Mielentilatutkimukseen määrääminen vastoin tahtoa
Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa. Artiklan perimmäisenä tarkoituksena on suojata yksilöä
viranomaisten mielivaltaiselta puuttumiselta yksityis- ja perhe-elämään29. Puuttuminen on artiklan mukaan mahdollista vain silloin kun se perustuu lakiin, puuttumisella
on oikeutettu tarkoitus ja kun se on (demokraattisessa yhteiskunnassa) välttämätöntä.
Yksityiselämän suoja kattaa muun muassa henkisen ja fyysisen koskemattomuuden
ja yksilöä koskevan tiedon keräämisen ja käyttämisen. Pakkohoito, pakolla tehdyt
hoitotoimenpiteet tai tutkimukset kohdistuvat henkilökohtaisen koskemattomuuden
ytimeen30.
Ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa puolestaan turvataan oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Vapautta ei saa riistää kuin erikseen mainituissa tilanteissa ja tällöinkin laillisessa järjestyksessä.
Mielenkiintoinen tapaus mielentilatutkimukseen määräämisestä vastoin tutkittavan tahtoa on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsitelty X v. Finland -tapaus
(3.7.2012). Tapausseloste on pitkä, mutta tiivistetysti kysymys oli lastenlääkäristä
(valittaja X), jota syytettiin erään äidin avustamisesta törkeässä vapaudenriistossa.
Äiti oli piilotellut tytärtään hyväksikäyttöepäilyjen vuoksi ja lääkäri oli avustanut
äitiä näissä toimissa. Tapaus oli hyvin komplisoitunut jo tullessaan käräjäoikeuden
käsiteltäväksi31 ja eri vaiheiden jälkeen käräjäoikeus katsoi vuonna 2002 tarpeelliseksi
hankkia mielentilalausunnon sekä äidistä että X:stä. Valittaja X kieltäytyi mielenti
latutkimuksesta ja esitti mm. erään psykiatrin lausunnon, jossa tämä totesi tavanneensa valittajan kahdesti eikä valittajassa ollut havaittavissa merkkejä henkisestä häiriintymisestä. Loppuvuonna 2004 X vangittiin ja toimitettiin mielentilatutkimukseen.
X kuitenkin kieltäytyi suurimmasta osasta tutkimuksia. Sekä tutkimuksesta vastannut
psykiatri että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus katsoivat X:n syyntakeettomaksi ja oikeusturvakeskus määräsi X:n tahdosta riippumattomaan hoitoon, jossa häntä
mm. pakkolääkittiin. Sairaalassaoloaikana X tapasi ulkopuolisen työterveyslääkärin
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Ks. edellisen tapauksen lisäksi esimerkiksi Helsingin hovioikeus 2013:1270 (R12/1912, välituomio).
Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 360.
Henkilöön kohdistuneesta pakkotutkimuksesta sairaalassa esim. Matter v. Slovakia, no. 31534/96
5.7.1999, pakkohoidon jatkamisesta ja pakkolääkinnästä X v. Finland, no. 34806/04 3.7.2012.
X:n kotona ja vastaanotolla oli suoritettu kotietsintä; X oli vangittu, kannellut vangitsemisestaan ja
vaatinut poliisin toimien tutkimista; X oli poliisin päätöksellä määrätty lähestymiskieltoon ko. lasta
kohtaan, jonka päätöksen käräjäoikeus myöhemmin oli poistanut; X oli halunnut käyttää puolustajanaan tiettyä insinööriä, jota ei katsottu puolustajan tehtävään soveltuvaksi ja X:lle oli määrätty hänen
vastustamansa puolustaja.
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ja psykiatrin, jotka molemmat olivat sitä mieltä, että X ei ollut tahdosta riippumat
toman hoidon tarpeessa. Tahdosta riippumaton hoito lopetettiin alkuvuodesta 2006.
X:n sairaalahoidon aikana vuoden 2005 huhtikuussa hänet tuomittiin avunannosta
törkeään vapaudenriistoon, mutta jätettiin syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta.
X:n valitus ihmisoikeustuomioistuimeen kattoi lukuisia viranomaisten menettelyjä. Mielentilatutkimuksen osalta sovellettavaksi tuli EIS 5 artiklan 1 kohdan alakohta
b32. EIT:n mukaan vapaudenriiston tuli olla ensinnäkin laillista EIS 5 artiklan 1 kohdan mielessä ja siihen sisältyi vaatimus ettei vapautta saanut riistää mielivaltaisesti.
Yleisesti vapaudenriisto oli mielivaltaista, jos siihen oli ryhdytty vilpillisessä mielessä. Tästä ei X:n tapauksessa ollut näyttöä. Vapaudenriiston sisältävän mielentilatutkimuksen oli määrännyt käräjäoikeus, jota mielentilatutkimusta vaatineen syyttäjän
käsitykset eivät sitoneet. Toimenpide liittyi asianmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukseen, kun sillä oli tarkoitettu selvittää X:n syyntakeisuutta. Valittajan joulukuussa
2002 tutkinut psykiatri oli todennut, että hän oli tavannut X:n vain kahdesti eikä ollut
toimittanut täydellistä psykiatrista tutkimusta. Niin ollen tuo käräjäoikeudelle jätetty
lausunto ei ollut antanut aihetta luopua mielentilan selvittämisestä. Vaikka valittajan
pitäminen vastoin tahtoaan mielisairaalassa tutkittavana vaikutti kestoltaan varsin pitkältä (marraskuusta 2004 helmikuuhun 2005) toimenpide perustui oikeuden määräykseen eikä lain sallimaa enimmäisaikaa ollut ylitetty. Valittaja oli koko ajan ollut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen valvonnassa. Näissä oloissa EIT jätti valituksen
mielentilan selvittämisen osalta ilmeisen perusteettomana enemmälti tutkimatta.
Tapauksesta voidaan päätellä, että tuomioistuimen harkintavalta mielentilatutkimuksen määräämisessä on katsottu verrattain laajaksi. Vaikka näyttöä mistään aiemmista psyykkisistä häiriöistä ei olisi ja päinvastoin tarjottaisiin vastakkaista todistelua,
voidaan rikoksesta epäillyn mielentila tutkia, jos näin harkitaan tarpeelliseksi. Ihmisoikeustuomioistuimen arvio olisi saattanut olla toinen, mikäli X olisi tutkimuksen
jälkeen todettu syyntakeiseksi. X:n tapaus on toisaalta hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikea terveydenhuollon pakkotoimia on arvioida ulkopuolelta. Suuri osa materiaalista on salassa pidettävää ja julkisten selosteiden antama kuva jää väistämättä
vaillinaiseksi. X:n tapauksen voi julkisen materiaalin varassa lukea myös niin, että
aiemmin psyykkisesti terve, mutta poikkeuksellisen voimakkaasti oikeuksiaan puolustava henkilö on joutunut viranomaisten jonkinasteisen mielivallan kohteeksi. Hänet on suljettu vastoin tahtoaan psykiatriseen hoitolaitokseen useammaksi vuodeksi
ja alistettu hoitoon sekä pakkolääkinnän kohteeksi. Mielentilalausunnon on antanut
yksi lääkäri ja viralliset tahdosta riippumattoman hoidon jatkamisen tarvetta koskevat
arviot on tehty siten, että saman sairaalan lääkärit ovat hyväksyneet toistensa näke-
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”...Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä
järjestyksessä... b. Henkilö pidätetään tai vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä...”.
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mykset. Terveydenhuollon pakkotoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden oikeussuojan
rakenteet ja oikeussuojakeinot eivät ole olleet täysin tehokkaita. EIT katsoikin Suomen rikkoneen pakkohoidon jatkamisessa 5 artiklan 1 kohtaa ja pakkolääkitsemisessä
8 artiklan 2 kohtaa. Sittemmin mielenterveyslain säännöksiä on täydennetty ja tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalla potilaalla on muun muassa mahdollisuus
saada ulkopuolinen arvio ennen tahdosta riippumattoman hoidon jatkamisesta tehtävää päätöstä33.
Joissain tapauksissa mielentilatutkimuksen vastustamisessa kyse on siitä, että
henkilö ei tunnusta syyllistyneensä rikokseen. Kantelu ylemmälle oikeusasteelle perustetaan siihen, että mielentilatutkimus on turha, koska syytekin on aiheeton. Yksin
tällaisella perusteella kantelulla ei käytännössä ole menestymisen mahdollisuuksia,
koska kantelua käsittelevä tuomioistuin joutuisi ottamaan samalla kantaa pääasiassa
annettuun välituomioon.
Tuomioistuimen on harkinnassaan otettava huomioon myös se mahdollisuus, että
tutkimusta vastustava henkilö on sairaudentunnoton. Henkilö voi pystyä käyttäytymään istunnossa kuultaessa jokseenkin adekvaatisti, vaikka hänellä onkin tekohetkellä ollut syyntakeisuutta alentava tai sen poistava tila. Henkilön toimintakyky päällisin
puolin voi olla varsin hyväkin, vaikka hänellä olisi psykoottistasoinen sairaus (ts. harhaisuutta, todellisuudentajun heikkenemistä). Harkinta voi olla todella haastavaa, kuten edellisessä kappaleessa selostettu Helsingin hovioikeuden tapaus R 14/2211 hyvin
osoitti (HelHo 2015:121633, henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu).
Henkilön vastustaessa tutkimusta on tuomioistuimen joka tapauksessa syytä julkilausua ne seikat, joiden perusteella se katsoo mielentilan tutkimisen perustelluksi.
Tutkimukseen vastoin tahtoaan määrätyllä on mahdollisuus kannella tutkimusmääräyksestä ylempään oikeusasteeseen vaikka pääasian käsittely olisi vielä kesken. Kantelu käsitellään kiireellisenä asian luonteesta johtuen.

2.5 Mielentilatutkimuspyynnön hylkääminen
Jos tuomioistuin ei katso tutkimuksen olevan perusteltu, mielentilatutkimuspyyntöä ei
voida hyväksyä. Hylkäävästä ratkaisusta ei ole kantelumahdollisuutta, vaan kantelumahdollisuus on rajattu koskemaan vain mielentilatutkimukseen määrättyä.34 Mielentilatutkimuspyynnön hylkäämisestä voi valittaa pääasian yhteydessä. Helsingin hovi
oikeus on kuitenkin päätynyt ainakin kerran tutkimaan mielentilatutkimuspyynnön
hylkäämistä koskevan kantelun. Ratkaisussa HelHo 2014:893 (R 14/901, julkinen)
kysymyksessä on ollut rikoksesta epäillyn mielentilan tutkimista esitutkinnan aikana
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Ks. mielenterveyslaki 12a§-12d§.
OK 17:45.5 ”Mielentilan tutkimista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Mielentilatutkimukseen määrätty saa kannella päätöksestä. Kantelulle ei ole määräaikaa. Kantelu
on käsiteltävä kiireellisenä.”.
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ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä koskeva pyyntö. Hovioikeus päätyi hylkäämään
pyynnön käräjäoikeuden tavoin.35
Mielentilatutkimuspyynnön hylkäävää ratkaisua koskevan kantelun tutkimiselle voitaisiin vastoin lain sanamuotoa löytää peruste, jos valittaminen vasta pääasian
yhteydessä tekisi tyhjäksi koko valituksen. Näin voisi käydä rikoksesta epäillyn
kohdalla, jos hänellä on joku erityinen peruste saada mielentilatutkimus suoritettua
nimenomaan esitutkinnan aikana ennen pääkäsittelyä. Hänen oikeusturvansa ja muutoksenhakuoikeutensa eivät asiallisesti toteutuisi, jos kantelukiellosta pidettäisiin
kiinni.
Seuraavissa samaa vastaajaa koskevissa Helsingin hovioikeuden ratkaisuissa on
kysymys rikosten laadun vaikutuksesta mielentilatutkimuksen tarpeellisuuden ar
viointiin.
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 2013:3334 (R 12/3090) A oli vaatinut, että hänet jätetään syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n alentuneesti syyntakeisena mm. lukuisista (polttoaineen) näpistyksistä ja
kulkuneuvon kuljettamisista oikeudetta. A vaati hovioikeudessa myös mielentilansa
tutkimista. A:sta oli tehty mielentilatutkimus vuonna 2005 ja hänet oli valituksen
mukaan tuomittu aiemmin useita kertoja alentuneesti syyntakeisena ja useasti jätetty myös rangaistukseen tuomitsematta syyntakeettomana. A vetosi siihen, että hänen
vointinsa oli tekohetkellä aiempaan nähden huonontunut. Hovioikeus hylkäsi mielentilatutkimuspyynnön ja perusteli tutkimuksen tarpeettomuutta A:n henkilökohtaisella
kuulemisella, asiakirjoista saatavalla selvityksellä sekä rikosten laadulla. Käsittelyn
aikana oli myös annettu toisen hovioikeuden ratkaisu, jossa se ei ollut määrännyt A:n
mielentilaa tutkittavaksi siellä käsittelyssä olleiden rikosten vuoksi.
Sama vastaaja A valitti Helsingin hovioikeuteen asiassa R 14/2295 (ratkaisu
2014:148534) katsoen samaan tapaan olleensa syyntakeeton tekohetkellä ja vaatien
mielentilatutkimuksen suorittamista. Syytekohtia erilaisista vähäisistä rikoksista oli
nyt yli 50. A oli käräjäoikeudessa tuomittu rangaistukseen alentuneesti syyntakeisena.
Hovioikeus viittasi aiemman ratkaisun (HelHo 2013:3334) yhteydessä suoritettuun
kuulemiseen, syyttäjän vastauksessaan ilmoittamaan, ettei A:n kuulemisessa käräjäoikeudessa ollut ilmennyt mitään poikkeavaa ja siihen seikkaan, ettei A ollut esittänyt
mitään selvitystä siitä, että hänen mielentilassaan olisi tapahtunut joku olennainen
muutos vuoden 2005 jälkeen. Kun otettiin vielä huomioon tekojen laatu, hovioikeus
katsoi, ettei asiassa ollut ilmennyt perusteltua syytä määrätä A:n mielentilaa tutkittavaksi.
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Ratkaisun julkisessa osassa on vain lopputulos ilman perusteluja.
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3. Asiantuntijan suullisen kuulemisen tarpeellisuus 		
mielentilalausunnon ohella
Uudistetuissa oikeudenkäymiskaaren säännöksissä asiantuntijan kirjallinen lausunto
on pääsääntö. Asiantuntijaa on kuultava tuomioistuimessa suullisesti, jos se on tarpeen lausuntoon liittyvien epäselvyyksien poistamiseksi tai jos tuomioistuin katsoo
sen muusta syystä tarpeelliseksi tai jos asianosainen pyytää asiantuntijan kuulemista
eikä kuuleminen ole tuomioistuimen näkemyksen mukaan ilmeisesti merkityksetöntä.36 Sääntely ei ole suullisen kuulemisen perusteluiden osalta olennaisesti muuttunut.37
Asiantuntijatodistelu on luonteeltaan sellaista, että se on usein paremmin ymmärrettävissä kirjallisessa muodossa. Tuomioistuimella ei ole asiantuntijoita käyttäessään tarvetta havainnoida henkilön suullista kertomusta ja käyttäytymistä kertomusta
annettaessa tai tehdä tästä päätelmiä kertomuksen uskottavuudesta kuten todistajien
kohdalla. Siksi lainsäädännön esitöissä mahdollisuutta kuulla asiantuntijaa suoraan
suullisesti ei ole pidetty tarpeellisena.38
Syyntakeisuuskysymyksissä tuomioistuimet kuulevat pääkäsittelyissä jonkin
verran mielentilatutkimuksen tehneitä lääkäreitä sekä THL:n asiantuntijalääkäreitä kirjallisen mielentilalausunnon täydennyksenä. Usein näin toimitaan silloin kun
asianosaiset ovat erimielisiä syyntakeisuuskysymyksestä tai jos mielentilatutkimuksen tehneen lääkärin lausunto poikkeaa THL:n johtopäätöksistä.
Lahti on kommentoidessaan ratkaisua KKO 2000:3 kiinnittänyt huomiota siihen,
että korkeimman oikeuden olisi ilmeisesti tullut kirjallisen selvityksen ohella kuulla
asiantuntijoita ratkaistessaan syyntakeisuuskysymystä. Tapauksessa sekä mielentilalausuntoehdotuksen laatinut lääkäri että mielentilalausunnon antanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskus katsoivat syytetty A:n alentuneesti syyntakeiseksi, mutta
korkein oikeus päätyi katsomaan A:n toimineen täydessä ymmärryksessä. Lahden
mukaan mielentilatutkimuslausunnoissa painotetun A:n masennustilan ja sen merkityksen arviointiin olisi ilmeisesti tullut kiinnittää tapauksessa enemmän huomiota ja
hankkia siitä lisää selvitystä esimerkiksi mielentilatutkimuslausunnon tai Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon allekirjoittanutta oikeuspsykiatria tuomio
istuimessa kuulemalla.39
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 2013:3314 (R 12/2956) päädyttiin arvioimaan
vastaaja K syyntakeiseksi toisin kuin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus oli katsonut
K:n olleen alentuneesti syyntakeinen, koska hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään oli tekohetkellä merkittävästi alentunut. Käräjäoikeus oli perustanut kantansa
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OK 17 luku 36 §.
HE 46/2014 vp s. 99–100.
HE 46/2014 vp s. 99.
Lahti 2000 s. 774. Tapauksen arviointia on hankaloittanut se, ettei Lahti ole saanut tutkimuslupaa mielentilatutkimusasiakirjaan tutustumiseksi.
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mielentilalausunnon lisäksi muun muassa K:n poikkeukselliseen käyttäytymiseen käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Mielentilalausunnossa K:n katsottiin olleen alentuneesti
syyntakeinen, mutta THL oli lausunnossaan päätynyt siihen, että K oli syyntakeinen.
Hovioikeus kuuli sekä mielentilalausunnon laatinutta lääkäriä että THL:n oikeus
psykiatristen asioiden lautakunnan puheenjohtajaa, joka oli ollut laatimassa THL:n
lausuntoa. Lautakunnan puheenjohtaja oli selvittänyt, että lautakunnan tehtävänä oli
säilyttää eri tutkimussairaaloiden ja lausunnonantajien yhteismitallisuus mielentilatutkimuksista lausuntoja annettaessa. Puheenjohtaja kertoi, etteivät K:lla todetut tarkkaavuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja siihen liittyvä masennus olleet olleet
suorassa syy-yhteydessä syytteenalaisiin tekoihin. Ne eivät tyypillisesti aiheuttaneet
väkivaltaa tai väkivallalla uhkailua. Arvioinnin lähtökohtana oli henkilön syyntakeisuus. Sen, mikä alensi syyntakeisuutta, tuli olla selkeästi dokumentoitua. Tässä tapauksessa tarkkaavaisuushäiriötä ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä oli vaikea pitää
syyntakeisuutta alentavana, koska niiden vaikutusta K:n kykyyn hillitä käyttäytymistään ei ollut riittävästi todennettu.
Asiantuntijoiden kuuleminen on tapauksessa ollut hyvin perusteltua ja sillä on
saatu tarvittavaa lisäinformaatiota K:n sairauksien laadusta ja niiden syy-yhteydestä
syytteenalaisiin tekoihin.
Etenkin asianosaisten pyyntöön asiantuntijan suullisesta kuulemisesta on perusteltua suhtautua lähtökohtaisen myönteisesti, jotta rangaistusvastuun kannalta keskeinen
syyntakeisuuskysymys tulee käsiteltyä asianmukaisesti. Asia on kirjallisen lausunnon
perusteella harvemmin niin selvä, että suullinen kuuleminen olisi etukäteen nähtävissä täysin merkityksettömäksi.
On varmasti niin, että asiantuntijatodistelu on hallituksen esityksessä mainituilla
perusteluilla syytä ottaa vastaan lähtökohtaisesti kirjallisesti. Lausunto tulee tuomio
istuimen käyttöön jäsennettynä ja siihen on helppo myöhemmin palata. Suullinen
kuuleminen voi kuitenkin toimia kirjallisen lausunnon täydennyksenä. Mitä monimutkaisemmasta asiasta on kysymys, sitä perustellumpaa voi olla kuulla asiantuntijaa myös suullisesti, jotta lausunto tulee kokonaisuudessaan oikein ymmärretyksi.
Tähän tietysti viittaa jo säädösteksti, jossa mainitaan suullinen kuuleminen esimerkiksi lausunnon epäselvyyksien poistamiseksi. Epäselvyys-kynnyksenkään ei tarvitse
olla kovin korkealla. Lausunnon epäselvyyden ei tarvitse merkitä lausunnon huonoa
laatua, vaan esimerkiksi tuomioistuimen tarvetta selvittää joitain vaikeasti ymmärrettäviä seikkoja vielä suullisella kuulemisella. Kun syyntakeisuutta arvioidaan lääketieteellisten kriteerien ohella psykologis-normatiiviselta kannalta (kyky ymmärtää teon
tosiasiallinen luonne ja oikeudenvastaisuus sekä kyky säädellä käyttäytymistään), voi
lääketieteen asiantuntijalta jäädä jokin tuomioistuinta erityisesti kiinnostava seikka
kirjallisessa lausunnossa turhan vähäiselle huomiolle40.
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THL on laatinut mielentilalausuntojen laatimisohjeet, joilla osaltaan pyritään siihen, että lausunnot
palvelevat tuomioistuinten päätöksentekoa mahdollisimman hyvin.
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4. Lopuksi
Tuomioistuinten ratkaisuissa mielentilatutkimuksen tarpeellisuutta perustellaan vaih
televasti. On helppo löytää ratkaisuja, joissa mielentilatutkimuspyyntö on esitetty,
mutta pyynnön eväämistä ei ole perusteltu lainkaan. Tuomiossa saattaa olla vain maininta, että vastaajan ei ole osoitettu tai on osoitettu olevan syyntakeeton tai alentuneesti syyntakeinen tekohetkellä. Tämä maininta voi löytyä tuomion loppukaneettina
myös ilman mitään edeltävää merkintää vaatimuksesta tai vetoamisesta syyntakeisuuden alentumiseen. Osittain prosessuaaliset seikat voivat jäädä pöytäkirjamerkintöjen
varaan. Lienee kuitenkin perusteltua, että rikosoikeudelliseen vastuuseen keskeisesti
liittyvä syyntakeisuuskysymys ja mielentilatutkimuksen tarpeellisuus käsitellään tuomiossa riittävästi perusteltuna. Lappi-Seppälä on kiinnittänyt huomiota siihen, että
syyntakei
suuskysymyksiä koskevan järjestelmän seuranta on järjestetty kehnosti.
Tuomioistuinten syyntakeettomuusratkaisujen taustaperustelut jäävät osaksi hämärän
peittoon erityisesti kun henkilön harkitaan olleen alentuneesti syyntakeinen tai syyntakeeton ilman mielentilatutkimuksen suorittamista. Tämä tarjoaa otollisen maaperän
virhetulkinnoille ja pelkoreaktioille.41
Jos henkilöllä ei ole psykiatrista sairaushistoriaa ja hän vastustaa mielentilatutkimusta, on tutkimukseen määräämistä harkittava erityisen huolellisesti, ja perustelut
tulee kirjoittaa auki. Kysymyksessä on niin voimakkaasti yksilön perusoikeuksia rajoittava toimenpidekokonaisuus, ettei siihen tule ryhtyä ilman pitäviä perusteluja. Perusteluilla annetaan osaltaan oikeusturvaa viranomaisten mielivaltaa ja pakkotoimia
vastaan. Perustelujen tulee olla saatavilla myös muutoksenhakuoikeuden toteuttamiseksi. Riittävät perustelut ovat tarpeen kaikissa tapauksissa, eikä myöskään vähiten
siksi, että tuomioistuinten ratkaisuja voidaan arvioida ulkopuolelta asioissa, joissa
suuri osa oikeudenkäyntiaineistosta voi jäädä salaiseksi.
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Jenni Lilja

Hyödyntämiskiellosta – erityisesti
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistus

1. Yleistä hyödyntämiskielloista
Hyödyntämiskielto on prosessuaalinen keino turvata epäillyn oikeuksia rikosprosessissa. Hyödyntämiskiellossa on kysymys siitä, voidaanko todiste, joka on hankittu
vastoin todistamiskieltoa tai muutoin (perus)oikeuksien vastaisesti hyväksyä todisteeksi oikeudenkäynnissä ja käyttää sitä tuomioharkinnassa. Hyödyntämiskielloista
puhutaan todistamiskieltojen yhteydessä, mutta ne eivät kuitenkaan ole yksi ja sama
asia. Hyödyntämiskielto saattaa olla seuraus todistamiskiellosta (epäitsenäiset hyödyntämiskiellot), mutta voi myös tulla sovellettavaksi ilman, että mitään todistamiskieltoa on loukattu (itsenäiset hyödyntämiskiellot).1
Suomessa todisteiden hyödyntämiskieltoon on suhtauduttu perinteisesti varauksella
ja lähtökohtana on ollut vapaa todistelu ja vapaa todisteiden harkinta. Taustalla on ollut
ajatus, että kaikki asiaan kulloinkin liittyvä todistelu tulisi esittää oikeudenkäynnissä,
mistä pääsäännöstä hyödyntämiskielto on poikkeus. Hyödyntämiskieltojen on ajateltu vaikeuttavan aineellisen totuuden selvittämistä. Ainoastaan oikeusviranomaisten
erittäin törkeän menettelyn seurauksena on hyödyntämiskiellon asettamisen katsottu
olleen aiemminkin mahdollista.2
Vapaan todistelun periaate ei saa suoraa tukea perustuslaista, eikä se nauti välitöntä perusoikeuksien suojelufunktiota. Sen sijaan useat hyödyntämiskiellon puolesta
puhuvat oikeushyvät on suojattu perustuslaissa (muun muassa oikeudenmukainen oikeudenkäynti, itsekriminointisuoja, kidutuksen kielto). Vaikka vapaa todistusteoria ei
täytä vaatimuksia, joita perusoikeuksia rajoittavalta lainsäädännöltä edellytetään, sillä
on oikeuskäytännössä perusteltu perusoikeuksiin yltäviä rajoituksia.3
Perus- ja ihmisoikeusnäkökulman korostuttua on hyödyntämiskiellosta säätämiseen alettu suhtautua sallivammin, mikä näkyy ihmisoikeustuomioistuinten ratkai
suissa ja kansallisissa prosessilaissa Euroopassa. Kansainvälisesti on jo yleistä, että
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Pölönen 2003 s. 205.
HE 46/2014 vp s. 28–29 ja 85, Vuorenpää 2009 s. 24 ja Pölönen 2003 s. 209. Jätelain 129 §:ssä on
säännös hyödyntämiskiellosta ja myös syyteneuvottelua koskevaan lainsäädäntöön oli ehdotettu hyödyntämiskieltoa koskevaa säännöstä (HE 58/2013 vp s. 28 ja 33).
Pölönen 2003 s. 213.
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epäillyn oikeuksia rikkoen saatujen todisteiden käyttäminen on mahdollista kieltää.4
Todisteiden hyödyntämiskieltoon liittyy periaatteellisia kysymyksiä, joihin lainsäätäjän myös Suomessa on katsottu olevan tarpeen ottaa kantaa. Lain esitöissä on katsottu,
että tapauskohtainen harkinta ei ole omiaan edistämään ennustettavaa ja yhdenmukaista tulkintalinjaa, vaikka se toisaalta mahdollistaakin kunkin tapauksen erityispiirteiden huomioon ottamisen.5
Ennen 1.1.2016 voimaan tullutta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun (12.6.2015/732)
muutosta todisteiden hyödyntämiskiellosta ei ole Suomessa säädetty laissa, vaan väit
teet todisteiden hyödynnettävyydestä on ratkaistu tapauskohtaisesti oikeuskäytännössä. Uudistuksen yhteydessä hyödyntämiskielloista on nimenomaisesti tarkoitus
säätää laissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan lainmuutoksen myötä voimaantulevaa
uutta lainsäädäntöä hyödyntämiskiellosta. Oikeudenkäymiskaarella tarkoitetaan tässä
artikkelissa lakia siinä muodossa, kun se on voimassa 1.1.2016 alkaen ellei erikseen
muuta ilmoiteta.

2. Todistamiskiellot
Vapaan todistusharkinnan periaatteen mukaisesti tuomioistuinta eivät todisteiden
todistusarvoa harkitessaan sido mitkään muodolliset määräykset. Tuomioistuimella
on oikeus ja velvollisuus harkita vapaasti sille esitettyjen todisteiden todistusvoima.
Harkinnan tulee olla objektiivista ja rationaalista. Lain mukaan tuomioistuimen tulee
huolellisesti arvioida kaikkia asiassa esiin tulleita seikkoja ja niiden näyttöarvoa sekä
päättää, mitä asiassa on pidettävä totena. Riidanalaiset näyttöratkaisut on perusteltava
ja perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on myös selostettava, millä perusteella riitainen seikka on
tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä (OK 17:2.1 ja 24:4).6
Vapaata todistusteoriaa rajoittaa todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta vaitiolo
velvollisuuteensa tai -oikeuteensa vedoten. Todistajalla voi olla velvollisuus kieltäytyä todistamasta tietystä seikasta tai vähemmän rajoittava harkinnanvarainen oikeus.
Velvollisuus kieltäytyä todistamasta on muun muassa virkamiehellä, asianajajalla,
lääkärillä ja papilla kyseisessä tehtävässään saamiensa luottamuksellisten tietojen
osalta. Tietyt sukulaisuussuhteet puolestaan oikeuttavat pidättäytymään todistamasta
seikoista, jotka voisivat saattaa todistajan tai hänen lähiomaisensa syytteen vaaraan.7
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Vuonna 2003 tehdyn selvityksen mukaan EU:n jäsenvaltioita ainoastaan seitsemässä oli lähtökohtaisesti sallittua esittää todisteena EIS 8 artiklaa rikkomalla saatua todistusaineistoa. Fredman 2013
s. 628.
HE 46/2014 vp s. 29.
Jokela 2004 s. 146.
Lappalainen 2012 s. 596–597 ja 652.
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Todistamiskiellot on tapana jaotella todistusteemakieltoon eli seikkoihin, joista ei
saa lainkaan todistaa. Todistuskeinokiellolla puolestaan tarkoitetaan keinoja, joiden
avulla edes sallitusta todistusteemasta ei saa todistaa. Tietyn keinon ollessa kielletty
tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää jotain muuta todistelukeinoa. Todistusmetodikiellolla puututaan todisteen hankkimisessa käytettyyn virheelliseen menetelmään,
vaikka todistaminen tietystä teemasta ja tietyllä keinolla olisi sinänsä ollut sallittua.8
Jotta todistamiskielto olisi tehokas, on oltava mahdollisuus määrätä todistajan vaitiolovelvollisuutta rikkoen antama lausuma hyödyntämiskieltoon. Mahdollisuus asettaa todiste hyödyntämiskieltoon toimii samalla tietyllä tavalla ennalta estävästi pelotteena karsimassa vääriä käytäntöjä. Mikäli hyödyntämiskielto asetetaan, ei kiellon
kohteena olevaa lausumaa voida lainkaan hyödyntää todisteena. Hyödyntämiskielto ei
kuitenkaan ulotu siihen mahdolliseen lisätodisteluun (etäistodisteluun), jota on onnistuttu hankkimaan vaitiolovelvollisuutta rikkomalla annettujen lausumien perusteella.
Suomessa todistamiskiellon rikkomisesta ei kuitenkaan pääsääntöisesti seuraa todisteen hyödyntämiskieltoa.9
Todistamiskielloilla tarkoitetaan kaikkia poikkeamia oikeudenkäymiskaaressa
säädetystä vapaasta todistusteoriasta. Todistamiskieltoja on jaoteltu edelleen absoluuttisiin ja relatiivisiin todistamiskieltoihin, joista jälkimmäistä rikkoen hankittua
todistetta ei välttämättä seuraa hyödyntämiskiellon asettaminen. Sen sijaa absoluuttisen todistamiskiellon rikkomisesta on aina seurauksena hyödyntämiskielto. Hyödyntämiskieltoon ei kuitenkaan ole mahdollista asettaa vastaajalle edullista todistelua.10
Hyödyntämiskielto voidaan asettaa koskemaan todisteita, jotka on hankittu todistamiskieltoa selvästi tai vakavasti loukaten. Todistusharkinnassa on otettava huomioon
myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja ihmisoikeuselinten ratkaisut. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käytännössä on katsottu, että oikeudellisesti
virheellistä tai puutteellista todistetta on tietyin edellytyksin mahdollista käyttää todisteena vakavistakin puutteita huolimatta.11
Vaikka lähtökohtaisesti kaikki näyttö tulee ottaa vastaan syytetyn läsnä ollessa
kontradiktorisessa oikeudenkäynnissä, EIT:n oikeuskäytännössä hyväksyttäviä syitä
todistajan jäämiselle pois oikeudenkäynnistä ovat muun muassa kuolema ja todistajan pelkääminen, jos se johtuu asianosaisen tai hänen puolestaan toimivan uhkauksista tai muusta toiminnasta (Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt Kuningaskunta, suuri
jaosto 15.12.2011). Todistetta voidaan käyttää langettavan tuomion tueksi tällaisen
syyn seurauksena. Mikäli tällainen puutteellinen todistajankertomus on ainoa tai

8
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Vuorenpää 2013 s. 140 ja Pölönen 2003 s. 182–188.
HE 46/2014 vp s. 93 ja Lappalainen 2012 s. 652–653.
Vuorenpää 2009 s. 22–24. Absoluuttisina todistamiskieltoina voidaan pitää valtakunnan turvallisuutta
(OK 17 luvun 10 §), avustajan ja päämiehen välinen keskustelu (13 §), lähiomaisen kieltäytymisoikeus
(17 §), itsekriminointikielto (18 §) ja papin vaitiolovelvollisuus rippisalaisuuden osalta (Kirkkolaki
26.11.1993/1054 5 luvun 2 §).
Fredman 2013 s. 630 ja 634. EIT:n ja kansallisesta oikeuskäytännöstä s. 630–640.
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ratkaiseva todiste asiassa, on vielä tutkittava, onko puolustukselle kompensoitu riittävästi vastakuulustelumahdollisuuden puuttumista.12

3. Hyödyntämiskiellot
3.1 Itsenäiset ja epäitsenäiset hyödyntämiskiellot
Hyödyntämiskieltoja on jaoteltu itsenäisiin tai epäitsenäisiin hyödyntämiskieltoihin.
Epäitsenäistä hyödyntämiskieltoa edeltää todistamiskiellon rikkominen ja hyödyntämiskiellon tarkoituksena on tässä tapauksessa korjata todisteen hankkimisessa tapahtunut virhe. Itsenäinen todistamiskielto puolestaan täyttyy ilman, että sitä olisi
edeltänyt todistamiskiellon rikkominen.13
Mietittäessä epäitsenäisen hyödyntämiskiellon asettamista tulee harkita, onko todistamiskiellon rikkominen lopullisesti ja peruuttamattomasti ehtinyt aiheuttaa suojeltavan intressin loukkauksen. Hyödyntämiskielto tulisi asettaa siinä tapauksessa,
että peruuttamatonta vahinkoa ei ole vielä tapahtunut ja se olisi mahdollista estää.
Jos peruuttamaton vahinko on jo ehtinyt tapahtua tulee miettiä, onko siitä huolimatta
olemassa muita syitä hyödyntämiskiellon asettamiselle.14
Itsenäisen hyödyntämiskiellon edellytys on arvio todisteen hyödyntämisen aiheut
tamista tulevista oikeudenvastaisista seurauksista. Edellytyksenä ei siis ole jo tapahtunut virhe, kuten epäitsenäisessä hyödyntämiskiellossa. Harkinnassa tulee pohtia
pahenisiko suojeltavan intressin loukkaus, jos todiste otetaan vastaan. Huomioon on
otettava useiden tekijöiden painoarvo, kuten rikoksen vakavuus ja se, onko kysymys
henkilöön vai esineeseen kohdistuvasta oikeudenloukkauksesta. Vakavammin on
suhtauduttava henkilöön kohdistuvaan oikeudenvastaiseen menettelyyn. Lisäksi tulee arvioida myös tapaa jolla todisteena käytettävä tieto on saatu. Kynnys hyväksyä
toimivaltaa tahallaan rikkomalla saatu näyttö todisteeksi tulee olla erittäin korkea ja
yleisestävien syiden voidaan katsoa puoltavan sen hylkäämistä. Esimerkkinä itsenäisistä hyödyntämiskielloista ovat poliisin käyttämä rikosprovokaatio tai peitetoiminta
sekä pakkokeinotoimivaltuuksien ylittäminen tai väärinkäyttäminen.15
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HE 46/2014 vp s. 49. Tapauksessa ”Al-Khawaja” katsottiin, ettei sopimusloukkausta ollut tapahtunut,
vaikka langettava tuomio perustui ainakin ratkaisevasti kuolleen asianomistajan esitutkinnassa antamaan kertomukseen. Ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä tällaisissa tapauksissa asianomistajan
kertomus rinnastetaan todistajan kertomukseen. Toisaalta tapauksessa ”Tahery” katsottiin, että langet
tavaa tuomiota ei saatu perustaa todistajan aikaisempaan kertomukseen, joka oli asiassa ratkaiseva
näyttö, kun ainoaa silminnäkijätodistajaa ei hänen pelkäämisensä vuoksi kuultu oikeudenkäynnissä,
eikä riittäviä puolustuksen asemaa turvaavia tekijöitä ollut.
Vuorenpää 2009 s. 23, Pölönen 2003 s. 206–207. (rikosprovokaatiosta: Teixeira de Castro, 9.6.1998).
Fredman 2013 s. 642.
Fredman 2013 s. 641–642 ja Pölönen 2003 s. 206–207.
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3.2 Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistus
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on säädetty itsekriminointisuojasta 6 artiklan
1 kohdassa ja oikeudesta avustajaan 3c kohdassa. Kyseisiä oikeuksia tarkastellaan
EIT:n oikeuskäytännössä rinnakkain, vaikka ne ovat molemmat omia erillisiä oikeuksia. Näistä itsekriminointisuoja on epäillyn kannalta itsenäisenä oikeutena tärkeämpi.
Toisaalta oikeus avustajaan suojaa myös välillisesti epäillyn itsekriminointisuojaa samalla kun se turvaa myös muita epäillyn oikeuksia. EIT ei ole edellyttänyt kansallisilta tuomioistuimilta hyödyntämiskiellon tai muun prosessisanktion asettamista.16
1.1.2016 alkaen voimassa olevan OK 17 luvun 25 §:n mukaan hyödyntämiskiellon
sisältö on seuraava:
Tuomioistuin ei saa hyödyntää todistetta, joka on saatu kiduttamalla.
Tuomioistuin ei saa rikosasiassa hyödyntää 18 §:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden vastaisesti hankittua todistetta. Hyödyntämiskielto koskee myös todistetta, joka on hankittu
muussa menettelyssä kuin esitutkinnassa tai rikosasian oikeudenkäynnissä henkilöltä
pakkokeinon käyttämisen uhalla tai muutoin vastoin hänen tahtoaan, jos hän oli tällöin epäiltynä tai vastaajana rikoksesta taikka esitutkinta tai oikeudenkäynti oli vireillä
rikoksesta, josta häntä syytetään, ja jos todisteen hankkiminen rikosasiassa olisi ollut
vastoin 18 §:ää. Jos kuitenkin henkilö on muussa menettelyssä kuin rikosasian käsittelyssä tai siihen rinnastuvassa menettelyssä antanut lakisääteisen velvollisuutensa täyttämisen yhteydessä totuudenvastaisen lausuman taikka väärän tai sisällöltään totuuden
vastaisen asiakirjan taikka väärän tai väärennetyn esineen, sitä saadaan hyödyntää todisteena velvollisuuden vastaista menettelyä koskevassa rikosasiassa.
Muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todistetta, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista
ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen
vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian
ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet.

3.3 Kidutus sekä epäinhimillinen ja halventava kohtelu (OK 17:25.1)
Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halven
tavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleisso
pimuksen (SopS 59-60/1989)
15 artiklan mukaan jokainen sopimusvaltio huolehtii siitä, ettei mitään lausuntoa, joka
todetaan saadun kidutuksella, käytetä todisteena oikeudellisessa menettelyssä, paitsi
kidutuksesta syytettyä vastaan todisteena siitä, että sellainen lausunto on annettu. Sopimusta voimaan saatettaessa Suomessa katsottiin, että lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö

16

Tapanila 2014 s. 4–5, Vuorenpää 2009 s. 24 ja Pölönen 2003 s. 210.
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täyttävät sopimuksen vaatimukset, kun tuolloin voimassa ollut käytäntö esti kiduttamiseen perustuvan todistelun.17
Kidutus on kielletty useissa kansainvälisissä sopimuksissa sekä Suomen perustuslaissa18. Yleinen ja ehdoton hyödyntämiskielto koskee myös uuden hyödyntämiskieltoa koskevan lainsäännöksen mukaisesti kiduttamalla saatua todistetta. Kiduttaminen
on eräs vakavimmista perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksista ja vaikuttaa oleellisella
tavalla tällä tavoin saadun todisteen luotettavuuteen ja tekee oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaisen.19
Ehdotetussa lainsäännöksessä kiduttamista ei ole tarkemmin määritelty. Sen sijaan
perustuslain kiduttamiskieltoa koskevissa lain esitöissä kiduttaminen on kuvattu erittäin vakavaksi väkivallaksi, joka aiheuttaa henkistä tai fyysistä kärsimystä.20 Myös
YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen määritelmän mukaan kaikki teot, joilla
aiheutetaan tahallisesti kovaa kipua tai kovaa henkistä tai ruumiillista kärsimys ovat
kidutusta.21
Kiduttamista ei tule sallia missään olosuhteissa, joten kielto ei rajoitu vain virkamiesten tai muiden julkisen vallan käyttäjien toteuttamaan kiduttamiseen. Todisteen
hankkimisesta kiduttamalla seuraa aina todisteen absoluuttinen hyödyntämiskielto.
Kiduttajan ei voida sallia hyötyvän tällä tavoin saadusta todisteesta sallimalla sen
käyttäminen, mutta hyödyntämiskiellon kannalta ei sinänsä ole merkitystä sillä kenen
vahingoksi tai eduksi kiduttamalla saatu todiste koituisi. Lähtökohtaisesti kiduttamalla saatua todistetta voidaan pitää hyvin epäluotettavana.22
Kotimaisittain erittäin harvinaista oikeuskäytäntöä kiduttamalla saadusta näytöstä
edustaa Helsingin hovioikeuden ratkaisu (30.3.2012, nro 882, R 10/2555, julkinen
versio), jossa vastaaja oli vaatinut usean todistajana kuullun henkilön kertomusten
asettamista hyödyntämiskieltoon. Tapauksessa on arvioitu kuultavien mahdollista
kidutusta ja sen merkitystä kertomuksen hyödynnettävyydelle. Todistajien kertomusten perusteella oli näytetty, että viranomaiset olivat joko itse pahoinpidelleet vankeja
tai ainakin hiljaisesti hyväksyneet vankien pahoinpitelemisen.
Pahoinpitelyiden katsottiin täyttävän kidutusyleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisen kidutuksen määritelmän, kun pahoinpitelyillä on aiheutettu vangeille
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HE 46/2014 vp s. 86.
Suomen perustuslaki 7 §, Euroopan ihmisoikeussopimus 3 artikla, YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 7 artikla, Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen ja muun julman,
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta (SopS 59-60/1989)
ja Euroopan neuvoston Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan
kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (SopS 16-17/1991).
HE 46/2014 vp s. 86. Gäfgen v. Saksa 1.6.2010. Korkein oikeus on tapauksessa 2007:58 viitannut kidu
tuksella saadun todisteen hyödyntämiskieltoon.
HE 46/2014 vp s. 86 ja HE 309/1993 vp s. 47.
HE 76/2009 vp s. 4 ja 10–13.
HE 46/2014 vp s. 86–87. Hyödyntämiskiellon ei ole tarkoitus suojella kiduttajaa. Kiduttamalla hankittua lausuntoa siitä, että se on annettu, kuten YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen 15 artiklassa
edellytetään, saadaan käyttää todisteena sitä vastaan, jota syytetään kidutuksesta.
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tahallisesti kovaa kipua tai kovaa joko henkistä tai ruumiillista kärsimystä. Tapauksessa katsottiin, että pahoinpitelyjen tarkoituksena oli ollut tietojen tai tunnustuksen
saaminen vangeilta tai heidän rankaisemisensa. Ellei kuultavaa ollut konkreettisesti
uhattu väkivallan käyttämisellä, heihin ei ollut kohdistunut sellaisia kidutusyleissopimuksessa tarkoitettuja tekoja, joilla heille olisi aiheutettu kovaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä. Hovioikeus on tarkastellut väitettyjen pahoinpitelyiden ja vastaajia
koskevien kertomusten välistä syy-yhteyttä. Tällainen syy-yhteys johti tapauksessa
todistajan kertomuksen hyödyntämiskieltoon.
Hovioikeus on lisäksi arvioinut kyseisessä tapauksessa epäinhimillisen ja halventavan kohtelun vaikutusta todistajien kertomusten hyödynnettävyyteen. Ahtaat
olot, huono terveydenhoito ja muut vastaavat seikat ovat EIT:n ratkaisukäytännössä
muodostaneet yleensä EIS 3 artiklan mukaisen epäinhimillisen ja halventavan kohtelun (esimerkiksi tapaukset Skorobogatykh v. Venäjä 22.12.2009, Kouzmin v. Venäjä 18.3.2010, Andrzej Wierzbicki v. Puola 19.1.2010, Goh v. Romania 21.6.2011 ja
Ergashev v. Venäjä 20.12.2011). Asiassa oli katsottu kuultujen henkilöiden kertomusten perusteella selvitetyksi, että Ruandan vankilaolot ainakin 1990-luvulla olivat
olleet niin puutteelliset, että vankien säilyttäminen niissä oli täyttänyt kidutusyleissopimuksen 16 artiklan ja EIS 3 artiklan mukaisen epäinhimillisen ja halventavan
kohtelun määritelmän.
Tässä tapauksessa kaikkia samassa asemassa olleita vankeja oli kuitenkin kohdeltu
yhtäläisesti eikä vankilaoloja ollut pidetty puutteellisina siitä syystä, että vangeilta
olisi saatu tunnustuksia tai tietoja. Kukaan kuulluista ei ollut ilmoittanut, että huonot
vankilaolot olisivat vaikuttaneet heidän vastaajasta antamaansa kertomukseen. Heitä
kuultaessa ei myöskään ollut ilmennyt seikkoja, jotka olisivat viitanneet siihen, että
vankilaoloilla olisi ollut tällaista vaikutusta. Näin ollen hovioikeus katsoi, että huonoilla vankilaoloilla ja vastaajaa koskevilla kertomuksilla ei ollut syy-yhteyttä. Näin
ollen estettä kertomusten hyödyntämiselle ei tällä perusteella ollut.

3.4 Itsekriminointisuoja (OK 17:25.2)
3.4.1 Oikeus kieltäytyä todistamasta
Itsekriminointisuoja on tärkeimpiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ei ole nimenomaista mainintaa itsekriminointisuojasta. Sen sijaan EIT:n oikeuskäytännössä itsekriminointisuojan on katsottu olevan
sopimuksessa tunnustettu oikeus.23 Itsekriminointisuojalla tarkoitetaan syytetyn oikeutta olla vaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. Rikosasiassa tai siihen
rinnastettavassa menettelyssä asianosaisella ei ole totuudessa pysymisvelvollisuutta

23

Tapanila 2014 s. 3.
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tai velvollisuutta lausua muutenkaan mitään johtuen epäillyn oikeudesta olla vaiti ja
vaikuttamatta oman asiansa selvittämiseen. Henkilön velvoittaminen toimimaan aktiivisesti oman syyllisyytensä selvittämiseksi loukkaa itsekriminointisuojaa.24
Epäillyltä edellytetään kuitenkin passiivista sietämistä todisteita hankittaessa jopa
henkilöön käyvän tutkinnan osalta (esimerkiksi kotietsintä, takavarikko, puhalluskoe,
veri-, virtsa- ja ääninäyte tai DNA-testi). Hyödyntämiskielto koskee myös epäiltyyn
läheisessä suhteessa (OK 17:17) olevan henkilön vaitiolo-oikeutta loukaten hankittua
todistetta. Tuomioistuimella on kuitenkin mahdollisuus poistaa vaitiolo-oikeus epäillyn läheiseltä, jolloin hänen lausumaansa ei voida myöskään asettaa hyödyntämiskieltoon.25
Ehdotetun OK 17 luvun 25 §:n 2 momentissa viitataan saman luvun 18 §:ssä säädettyyn itsekriminointisuojaan, joka on sisällöltään seuraava:
Jokaisella on oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hänet tai häneen 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön syytteen
vaaraan tai myötävaikuttaisi hänen tai häneen mainitussa suhteessa olevan henkilön
syyllisyyden selvittämiseen.
Sen estämättä, mitä 17 §:ssä ja edellä tässä pykälässä säädetään asianosaiseen 17 §:n
1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön vaitiolo-oikeudesta, tuomioistuin voi rikosasiassa päättää, ettei todistajana kuultavalla asianomistajalla, jolla ei ole
vaatimuksia, ole vaitiolo-oikeutta, jos on syytä epäillä, ettei hän ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä.

Hyödyntämiskielto koskee vain itsekriminointisuojaa loukkaamalla hankittua suullista tai kirjallista lausumaa taikka esinettä. Sen sijaan jos epäilty suostuu vapaaehtoisesti todistamaan, ei todistetta voida asettaa hyödyntämiskieltoon. Suostumuksen edellytyksenä on suostumuksen antajan tietoisuus oikeudestaan olla vaiti ja vaikuttamatta
oman syyllisyytensä tutkimiseen.26
Rikosasiaan rinnastettavasta menettelystä on kysymys, jos asia kuuluu Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa käytetyn termin ”syyte” alaan, kuten esimerkiksi
hallinnollisen rankaisuluonteisen maksuseuraamuksen määrääminen. Näissä tapauksissa itsekriminointisuoja tulee sovellettavaksi ja sen vastainen todiste on jätettävä
hyödyntämättä. Rikosprosessiin rinnastettavissa menettelyissä annettujen lausumien
hyödyntämisestä ei ole säädetty uudessa OK 25 §:ssä. Ne bis in idem -kiellosta joh
tuen tuomioistuimeen ei edes pitäisi tulla käsiteltäväksi rikosasiaa, jossa käsiteltävänä
on sama asia, joka on jo käsitelty rikosasiaan rinnastettavassa menettelyssä.27
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PeVL 39/2014 s. 4 ja HE 46/2014 vp s. 88–89.
PeVL 39/2014 s. 4 ja HE 46/2014 vp s. 88–89.
HE 46/2014 vp s. 88–89.
HE 46/2014 vp s. 89–90. Rajanvedosta ratkaisuissa Engel ym. v. Alankomaat (8.6.1976) ja Ruotsalainen v. Suomi (16.6.2009).
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3.4.2 Epäillyn oikeus avustajaan
Itsekriminointisuojaan liittyy läheisesti ja osittain erottamattomasti puolustuksen ja
avustajan järjestäminen epäillylle. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(3) artiklassa
säädetään jokaisen rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeudesta puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä ja tarvittaessa
korvauksetta. Itsekriminointisuoja voidaan nähdä näistä kahdesta oikeudesta painavampana. Oikeus avustajaan on itsekriminointisuojan toteutumista turvaava oikeus ja
siten katsottava toissijaiseksi.28
EIT:n mukaan syytetyn oikeuksille tapahtuu periaatteessa korvaamatonta vahinkoa,
jos syytetyn poliisille ilman avustajaa antamia lausumia käytetään langettavassa tuomiossa. EIT:n linja on tämän tulkinnan osalta tiukentunut. Jo aikaisemmin EIT katsoi
syytetyllä olevan oikeuden käyttää avustajaa, mutta Salduz v. Turkki (2008) tapauksessa korostettiin, että syytetyllä tuli olla mahdollisuus käyttää asianajajaa ensimmäisestä kuulustelusta alkaen. EIT:n ja kotimaisten oikeustapausten myötä yhdysvaltalaisista elokuvistakin tutut niin sanotut Miranda-oikeudet (Miranda v. Arizona, 384 U.S.
436) ovat viime vuosina tulleet julkilausutuksi osaksi syytetyn oikeuksia Suomessa
ja Euroopassakin. Kysymyksessä ovat syytetyn oikeus avustajaan ja oikeus olla to
distamatta itseään vastaan.29
EIT:n oikeuskäytännössä on lausuttu seikoista, joita on pohdittava harkittaessa
hyödyntämiskiellon asettamista ja esimerkiksi sitä, milloin epäillyn voidaan katsoa
pätevästi luopuneen oikeudestaan avustajaan. EIT:n oikeuskäytännössä on katsottu,
että luopumisen avustajan käytöstä tulee olla yksiselitteistä ja sisältää tiettyjä sen merkitystä vastaavia minimitakeita. Minimitakeisiin kuuluu, että epäilty voi esimerkiksi ennakoida mahdollisen rangaistuksen ankaruutta (Pischalnikov v. Venäjä, 2009).
Edes epäillyn tietoinen luopuminen avustajan käyttämisestä ei EIT:n oikeuskäytännön valossa välttämättä tee hänen myöhemmin peruutetusta tunnustuksestaan todis
tusaineistoksi kelpaavaa.30
Tapauksessa Titarenko v. Ukraina (2012) syytetyn oikeuksille oli tehty peruut
tamatonta haittaa jo tutkinnan alkuvaiheessa, vaikka syytetty oli myöhemmin avustajan läsnä ollessa toistanut tunnustuksensa. Tuomioistuinten olisi pitänyt poistaa syytetyn lausumia todisteluaineistosta, joka oli tuomion perustana. Tapauksessa Stojkovic
v. Belgia (2011) ei syytetylle ollut kerrottu hänen oikeudestaan vaitioloon, joten EIT
katsoi, että syytetty ei ollut yksiselitteisellä tavalla luopunut oikeudestaan vaitioloon
ja avustajaan.31
Yhteenvetona todettakoon, että avustajan puuttuminen kuulustelusta ei sellaisenaan
riko Euroopan ihmisoikeussopimuksen vähimmäissuojaa, jos epäilty on tehokkaasti
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Tapanila 2013 s. 433.
Fredman 2013 s. 343–344.
Fredman 2013 s. 345.
Fredman 2013 s. 347.
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luopunut oikeudestaan avustajaan. Luopumisen on tällöin tapahduttava vapaaehtoisesti
ja yksiselitteisesti. Edellytyksenä on, että epäillylle on kerrottu hänen oikeudestaan
avustajaan sekä oikeudesta olla vaiti ja myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. Hänen tulee myös olla riittävän tarkasti selvillä häntä koskevan rikosepäilyn
sisällöstä, jotta hän voi arvioida avustajasta luopumisen oikeudelliset vaikutukset.

3.4.3 Kotimaista oikeuskäytäntöä
Myös kotimaisessa oikeuskäytännössä kytkeytyvät toisiinsa itsekriminointisuoja ja
epäillyn oikeus avustajaan. Tapauksessa KKO 2012:45 epäilty oli vaatinut, että hänen
esitutkintakertomuksensa käyttäminen näyttönä kiellettäisiin. Epäillyllä ei ollut ollut
esitutkinnassa avustajaa ja hän oli antanut kertomuksensa englannin kielellä ilman
tulkkia. Tapauksessa oli kysymys siitä, olivatko epäillyn oikeudet avustajaan ja tulkkiin toteutuneet asianmukaisesti esitutkinnassa. Epäillylle oli ennen kuulusteluja ilmoitettu oikeudesta avustajaan, mutta hänelle ei ollut ilmoitettu oikeudesta pysyä vaiti
ja oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. Korkein
oikeus katsoi, että epäillyn puolustautumismahdollisuuksia ja itsekriminointisuojaa
oli rikottu eikä ilman avustajaa annettuun esitutkintakertomukseen saanut vedota.
Tapauksessa todettiin itsekriminointisuojan loukkaus, vaikka epäilty oli ollut tietoinen oikeudestaan olla vaiti ja vaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Tapauksessa
korkein oikeus katsoi, että epäillyllä on oikeus avustajaan heti ensimmäisestä kuulustelusta alkaen. Mikäli epäilty haluaa luopua oikeudestaan, luopumisen on oltava
yksiselitteinen ja epäillyn on oltava tietoinen, mitä asia koskee ja mistä hän on luopumassa. Myös hiljainen luopuminen on mahdollinen, jos syytetty kohtuudella kykenee
ennakoimaan sellaisen käyttäytymisen merkityksen.
Tapauksesta ilmenee, että viranomaisten on kerrottava epäillylle oikeudesta avustajaan ja epäillyn pitää pystyä jotenkin ennakoimaan, millaisesta rikosasiasta on
kysymys. Luopuminen tulee dokumentoida. Jos epäilty on luopunut oikeudestaan
avustajaan, esitutkintaviranomaisten on varmistuttava siitä, että epäilty on tietoinen
itsekriminointisuojasta. Korkeimman oikeuden mukaan oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus voi lähtökohtaisesti toteutua vain, jos syyllisyyttä arvioitaessa ei nojauduta sellaisiin epäillyn lausumiin, jotka on saatu itsekriminointisuojaa loukkaamalla.
Itsekriminointisuojan loukkaamista ei voida korjata noudattamalla pelkästään vapaata
todistusteoriaa, jonka mukaisesti todisteet sallitaan, mutta niiden näyttöarvoa alennetaan olosuhteiden mukaan. Käytännössä lausuma johtaa siihen, että itsekriminointisuojaa loukkaamalla saadut todisteet on määrättävä hyödyntämiskieltoon. Myös
olosuhteisiin ja epäillyn asemaan, kuten ikään ja päihtymystilaan, on ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä kiinnitetty huomiota. Tapaus muutti myös poliisin
käytäntöjä esitutkinnassa. Tapauksen jälkeen kuulusteluissa alettiin informoida epäiltyjä itsekriminointisuojasta, mitä ei aikaisemmin ollut tapana tehdä.32
32
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Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2012:45 oli ensimmäinen Suomessa annettu
oikeustapaus, jossa määrättiin epäillyn esitutkinnassa antama kertomus hyödyntämiskieltoon. Myöhemmässä ratkaisussa KKO 2013:25 oli kysymys siitä, oliko vastaajalle
esitutkinnassa epäiltynä kuuluvia oikeuksia loukattu siten, ettei hänen esitutkintakertomuksiaan olisi voitu käyttää näyttönä häntä vastaan. Hyödyntämiskieltoon ei asetettu esitutkintakertomuksia, jotka oli annettu ilman avustajaa epäillyn ollessa kiinniotettuna ja pidätettynä. Epäilty oli ilmoittanut ettei tarvitse avustajaa. Vaitiolo-oikeudesta
tai itsekriminointisuojasta ei ollut ilmoitettu epäillylle. Itsekriminointisuojaa ei ollut
loukattu, koska epäillyn voitiin olettaa olleen tietoinen rikosepäilystä ja ymmärtäneen
avustajasta ja kuulustelutodistajasta luopumisen merkityksen, koska hän ei ollut ilmoittanut muuta, eikä häntä ollut pakotettu, taivuteltu tai muutoin saatu epäasiallisesti
kertomaan itselleen epäedullisia seikkoja. Avustajasta luopumista oli pidetty yksiselitteisenä. Asiassa ei ollut korkeimman oikeuden mukaan perusteita katsoa, että epäillyn
oikeuksia olisi loukattu niin, että hänen esitutkintakertomuksiaan ei voitaisi käyttää
näyttönä häntä vastaan. Tapauksessa kuitenkin katsottiin, ettei syytettä voinut perustaa
yksin esitutkinnassa annettuihin lausumiin, jotka epäilty oli peruuttanut oikeudessa.
Hovioikeudet ovat suhtautuneet pidättyvämmin epäillyn itsekriminointi
suojaan
kuin korkein oikeus ratkaisussa KKO 2012:45, jossa epäilty itse oli korkeimmassa
oikeudessa ilmoittanut olleensa tietoinen vaitiolo-oikeudestaan. Hovioikeudet ovat
ottaneet useissa tapauksissa huomioon seikkoja, joiden perusteella epäillyn voi olettaa jo ennestään tienneen itsekriminointisuojasta. Tietoisuutta on perusteltu joko sillä,
että henkilö on aikaisemmin ollut syytettynä rikoksesta, neuvotellut avustajan kanssa
ennen kuulustelua tai että tietoisuus vaitiolo-oikeudesta on ilmennyt kuulustelukertomuksesta. Joissakin tapauksissa tietoisuuden on katsottu olleen, koska epäilty ei
ole edes väittänyt olleensa tietämätön itsekriminointisuojastaan. Hovioikeudessa on
myös määrätty hyödyntämiskielto, koska esitutkintaviranomainen ei ollut informoinut epäiltyä itsekriminointisuojasta, kuten tapauksessa KKO 2012:45.33
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (14.6.2013, nro 1746, R 12/1819) vastaaja oli
katsonut, että hänen oikeuttaan avustajaan ja hänen itsekriminointisuojaansa oli loukattu esitutkinnassa, eikä hänen esitutkintakertomustaan voitu käyttää asiassa näyttönä häntä vastaan. Hovioikeus on todennut ratkaisussa, että epäillyn kuulustelu ilman
avustajaa ei muodostanut estettä esitutkintakertomuksen käyttämiselle, mikäli avustajasta luopumista voitiin pitää pätevänä. Vastaajalle oli ilmoitettu hänen asemansa esitutkinnassa, mistä teosta häntä epäiltiin, oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa,
milloin puolustaja voitiin määrätä sekä oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle.
Hovioikeuden ratkaisussa on todettu, että vastaaja ei ollut kiistänyt sanottujen merkintöjen oikeellisuutta tai väittänyt pyytäneensä paikalle avustajaa tai kuulustelutodistajaa. Itsekriminointisuojaan vedotessaan vastaaja ei ollut väittänyt, että olisi ollut
esitutkinnassa tietämätön oikeudestaan olla vaiti ja myötävaikuttamatta syyllisyytensä
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selvittämiseen. Vastaaja oli hovioikeuden toteamalla tavalla tullut tietoiseksi häntä
koskevan rikosepäilyn sisällöstä, mitä hän ei ollut kiistänytkään. Lisäksi ratkaisussa
oli lausuttu ettei aihetta ollut epäillä yli vuorokausi kiinniottamisen jälkeen tapahtuneen alkoholinkäytön vaikuttaneen vastaajan ymmärrykseen enää kuulustelutilanteessa. Esitutkintakertomukseen ei ollut väitettykään vaikutetun epäasiallisin keinoin.
Näillä perusteluilla vastaajan esitukintakertomusta voitiin käyttää asiassa näyttönä
häntä vastaan.
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (27.3.2014, nro 692, R 12/2843) vastaaja oli
vaatinut, että hänen esitutkintakertomuksen määrätään hyödyntämiskieltoon, koska
hän oli kertonut itselleen epäedullisia seikkoja ilman avustajan läsnäoloa. Hovioikeus
on katsonut, että vastaaja oli yksiselitteisesti luopunut oikeudestaan käyttää avustajaa.
Vastaajalle oli määrätty puolustaja samana päivänä, kun hänet oli määrätty vangittavaksi. Kuulustelussa vastaaja oli vedonnut oikeuteensa pysyä vaiti ja hän oli ilmoittanut haluavansa tavata avustajansa. Vastaajan saatua neuvotella avustajansa kanssa
häntä oli kuulusteltu kahtena päivänä ilmeisesti ilman avustajan läsnäoloa. Hovi
oikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että estettä käyttää vastaajan kertomusta häntä
vastaan ei ollut.
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (31.3.2015, nro 1007, R 13/643) neljää vastaajaa oli kuulusteltu esitutkinnassa ilman avustajaa, mihin he olivat suostuneet. Esitutkinnan suorittamisen aikaan tapana ei ollut ollut säännönmukaisesti ilmoittaa kuulusteltavalle oikeudesta olla vaiti ja vaikuttamatta oman rikoksensa selvittämiseen.
Vastaajat olivat oikeudessa ilmoittaneet, etteivät olleet tienneet vaitiolo-oikeudestaan.
Hovioikeus on tapauksessa arvioinut, oliko vastaajille kerrottu tai olivatko he entuudestaan olleet tietoisia olla itsekriminointisuojasta niin, että he ovat ymmärtäneet
avustajasta luopumisen merkityksen ja voineet täten pätevästi luopua oikeudestaan
avustajaan. Hovioikeus katsoi, että ellei epäillyn voida katsoa luopuneen oikeudestaan
pätevästi, ei hänen kertomustaan voida hyödyntää näyttönä oikeudenkäynnissä. Ratkaisussa katsottiin merkityksellistä olevan, mitä ensimmäisenä kuulustelupäivänä oli
kuulusteltavalle kerrottu ja mitä hänen on katsottu tienneen sen perusteella muinakin
kuulustelupäivinä.
Hovioikeus katsoi lopulta, että kahden vastaajan osalta esitutkintakertomusta ei
voitu hyödyntää, koska he eivät olleet ensimmäisellä kuulustelukerralla yksiselitteisesti luopuneet oikeudestaan avustajaan34. Yhden vastaajan osalta katsottiin avustajasta luopumisen olleen pätevä, mutta hänen kertomustaan ei voitu hyödyntää, koska
hänelle ei ollut ilmoitettu itsekriminointisuojasta. Yhden vastaajan esitutkintakertomusta saatiin hyödyntää, koska hänen katsottiin luopuneen oikeudestaan avustajaan ja
hänelle oli esitutkinnassa ilmoitettu oikeudesta olla kertomatta asiasta.
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3.5 Muussa kuin rikosasiassa annetun lausuman hyödyntäminen
Itsekriminointisuojaa saattaa loukata myös muussa menettelyssä kuin rikosoikeudenkäynnin yhteydessä annettu lausuma. Esimerkiksi tapauksessa Marttinen v. Suomi
(21.4.2009) oli kysymys syytetyn oikeuksien loukkauksesta, kun ulosottoselvityksen
yhteydessä vaadittiin sakon uhalla varallisuustietoja velalliselta, jota samaan aikaan
vireillä olleessa esitutkinnassa epäiltiin väärien varallisuustietojen antamisesta aiempien selvitysten ja konkurssiasian yhteydessä. EIT katsoi että, kun valittajaa vastaan
oli aloitettu esitutkinta ja, kun esitutkinta ja ulosottoselvitys olivat koskeneet samoja
seikkoja, häntä vastaan oli kerrotulla menettelyllä käytetty siinä määrin pakkoa, että
hänen oikeutensa olla vaiti ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen oli sivuutettu olennaisilta osiltaan. Täytäntöönpanon tehokkuuden vaatimus
ei oikeuttanut sellaista puuttumista näihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin johtaviin periaatteisiin. Näin ollen EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu. Asiasta on myös
paljon kotimaista korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä35.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan itsekriminointisuoja ei
estä sitä, että henkilöltä vaaditaan hallinnollisissa menettelyissä (esimerkiksi ulos
otto-, konkurssi- ja verotusmenettelyä sekä ympäristönsuojelua varten) tietoja rangaistuksen tai muun pakkokeinon uhalla.36 Mikäli tietoja on hankittu vastoin epäillyn
tahtoa, on tietojen käyttäminen myöhemmässä rikosoikeudenkäynnissä kiellettyä,
vaikka näissä menettelyissä todiste on sinänsä viranomaisen lain mukaisesti hankkima. Jos epäillylle on asetettu pakkokeino, rangaistus tai siihen rinnastettava muu
sanktio tai niiden uhka, katsotaan, että epäilty on luovuttanut tietoa vastoin tahtoaan.
Esimerkiksi lainvastainen pakottaminen tai painostaminen voisi myös johtaa todisteen hyödyntämiskieltoon. Jos mitään edellä mainittua pakkoa ei ole käytetty ja tietoja on luovutettu vapaaehtoisesti hallinnollisessa menettelyssä, niiden käyttämistä ei
ole kielletty myöskään myöhemmässä rikosoikeudenkäynnissä.37 Kyseistä säännöstä sovelletaan vain rikosoikeudenkäynnissä, eikä se koske hallinnollista menettelyä.
Itsekriminointisuoja tulee sovellettavaksi rinnakkaisissa prosesseissa, jolloin rikosprosessin ja hallinnollisen menettelyn ollessa yhtä aikaa meneillään tulee itsekriminointisuoja ottaa hallinnollisessa menettelyssä huomioon.38
Hyödyntämiskielto koskee asianomaisen henkilön muussa kuin rikosprosessissa
luovuttamia tuossa kyseisessä menettelyssä merkityksellisiä tietoja. Mikäli henkilön
ilmoittama tieto ei ole tuossa toisessa menettelyssä merkityksellinen, eikä kyseistä tietoa voitaisi esimerkiksi edes vaatia rangaistuksen uhalla, voidaan sitä käyttää todisteena myöhemmässä rikosprosessissa. Hallinnollisessa menettelyssä saatuja tietoja ei ole
estettä käyttää rikosprosessissa myöskään, jos tietoja on hallinnollisessa menettelyssä
antanut muu henkilö kuin rikoksesta epäilty tai syytetty.39
35
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Rikosasian tulee myös olla vireillä samanaikaisesti kun henkilö antaa lausuman tai
muun todisteen hallinnollisessa menettelyssä. Edellytetty ajallinen yhteys voi vallita
ensinnä siten, että henkilö on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa samanaikaisesti
kuin hän on joutunut hallinnollisessa menettelyssä antamaan myös rikosasian kannalta merkityksellisiä tietoja. Toiseksi henkilön ei välttämättä tarvitse olla epäillyn
tai vastaajan asemassa, jos rikosoikeudenkäynti on jo odotettavissa kyseisten tietojen
antamisen aikaan. Riittävää on, että vähintään esitutkinta on ollut vireillä tällaisen
lausuman antamisen aikaan, jos rikoksesta myöhemmin on nostettu syyte. Ajallinen
yhteys on olemassa silloinkin kun asianomainen rikos on edennyt syyteharkintaan.40
Hyödyntämiskieltojen lisäksi niin sanotuilla palomuurisäännöksillä voidaan velvoittaa tietojen antaminen, mutta samalla taata tietojen antajalle joka tapauksessa tehokas itsekriminointisuoja mahdollisessa erillisessä rikosprosessissa. Palomuurisäännöksen tarkoituksena on, että muussa menettelyssä annettu itsekriminoiva lausuma
jää rikosasiassa oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle tai muuten huomioon ottamatta. Mainittua palomuurisäännöstä on käytetty esimerkiksi ulosottokaaren (705/2007)
3 luvun 73 §:ssä.41
Rajauksena on vielä todettu, että tietyissä viranomaismenettelyissä väärän tiedon
antaminen on itsessään rikos, joten kysymys ei näissä tilanteissa ole todisteiden hankkimisesta aiemmin epäillystä rikoksesta itsekriminointisuojan vastaisesti. Kyseisiä
lausumia voidaan siten käyttää rikosprosessissa syytettä tukevana todisteena.42

3.6 Lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntäminen (OK 17:25.3)
Myös lainvastaisesti hankittua todistetta saa lähtökohtaisesti hyödyntää oikeudenkäynnissä, ellei todisteen hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Tuomioistuimen on tehtävä kokonaisvaltainen arviointi ottaen
huomioon toisaalta asian selvittämisintressi toisaalta tapahtuneen perus- tai muun
oikeudenloukkauksen vakavuus ja oikeusturvanäkökohdat. Lakivaliokunta on lausunnossaan korostanut, että lainvastaisesti hankittu todiste on jätettävä hyödyntämättä
vain poikkeuksellisesti. Esimerkiksi pelkät muotovirheet taikka muut puutteet eivät
voi johtaa todisteen hyödyntämiskieltoon. Hyödyntämiskielto ei ole kurinpitokeino,
jolla puututaan viranomaisten virheisiin tai puutteisiin. Niitä tilanteita varten ovat olemassa rikosoikeudelliset ja virkavastuuseen liittyvät menetelmät.43
Lain säännös vastaa EIT:n käytäntöä, jonka mukaan arvioinnin tulee lähteä siitä,
onko oikeudenkäynti ollut kokonaisuutena oikeudenmukainen ottaen huomioon todisteen hankkimistapa. EIT:n oikeuskäytännössä merkitystä on annettu sille, onko todiste
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voitu oikeudenkäynnissä riitauttaa ja vastustaa sen huomioon ottamista. Lisäksi huomioon on otettu todisteen laatu, olosuhteet, joissa se on hankittu, ja olosuhteiden merkitys todisteen luotettavuudelle, sekä muun laillisesti hankitun näytön olemassaolo.44
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (19.3.2014, nro 627, R 12/2891) vastaajat
olivat vaatineet, että erään henkilön esitutkintakertomusta ei ollut mahdollista ottaa
huomioon, koska vastaajilla ei ollut ollut mahdollisuutta kuulustella henkilöä tämän
kuoleman johdosta. Henkilöä oli kuultu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä ja todistajana kaksi kertaa ennen hänen kuolemaansa. Hovioikeus katsoi käsittelyratkaisussaan,
että esitutkintakertomus voitiin ottaa huomioon, mutta sen näyttöarvoa tuli arvioida
lopullisessa tuomiossa.
Kyseisen tuomion pääasiaratkaisussa todettiin, että näytön arviointi tuomioistuimessa perustuu vapaaseen todistusharkintaan. Kuolleen todistajan esitutkintakertomusta oli todettu rasittaneen vastaajien vastakuulusteluoikeuden puuttumisesta johtuva vastaajien puolustautumismahdollisuuksien heikkeneminen. Tämä seikka yhdessä
sen kanssa, että häntä oli kuultu kysymyksessä olevassa asiassa rikoksesta epäiltynä
heikensivät kuultavan kertomuksen todistusarvoa. Tällainen näyttö ei voinut olla ainoa tai ratkaiseva seikka, johon tuomio perustetaan. Ratkaisussa todettiin, että kuultavan kertomus ei ollut ainoa näyttö asiassa ja sitä arvioitiin suhteessa muuhun esitettyyn näyttöön ja esitettyä näyttöä arvioitiin kokonaisuutena.
Poikkeuksellisessa asemassa ovat myös todistamiskiellot, vaitiolo-oikeudet ja todisteen käyttökiellot (OK 17:9-21 ja 24). Tuomioistuimen pitää viranpuolesta kieltää vaitiolovelvollista todistajaa todistamasta ja vastaavasti hyväksyä todistamisesta
kieltäytyminen siihen oikeutetuille. Vaikka lakiin ei esitetty nimenomaista säännöstä,
jonka mukaan vastoin todistamiskieltoa hankittua todistetta ei saa käyttää oikeudenkäynnissä, käyttökiellon on katsottu seuraavan asian luonnosta.45
Todisteen hyödyntämistä puoltaa asian selvittämisintressi, joka on sitä merkittävämpi, mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys. Toisaalta hyödyntämiskiellon
puolesta puhuvat hyödyntämisestä johtuvat epäedulliset vaikutukset, kuten perus- ja
ihmisoikeuksien loukkaukset tai oikeusturvan vaarantuminen. Myös rikoksen laatu
saattaa vaikuttaa todisteen hyödyntämiseen riippuen siitä, miten vakavasti teko on
vaarantanut yleistä turvallisuutta tai keskeisimpiä perusoikeuksia. Todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus vaikuttaa todisteen hyödynnettävyyteen. Hyödyntämiskiellolle on sitä painavammat perusteet, mitä lähempänä epä
inhimillinen tai halventava kohtelu on kidutusta.46
Todisteen hankkiminen rikoksella ja erityisesti tahallisella rikoksella on moitittavaa. Esimerkiksi rikosprovokaatio on kiellettyä koko EU:n alueella. Sen tarkoituksena
on pyrkiä vaikuttamaan henkilön tahdonmuodostukseen, jotta henkilö ryhtyisi rikokseen, johon hän ei ilman provokaatiota olisi ryhtynyt. Euroopan ihmisoikeustuomio
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istuimen oikeuskäytännön mukaan rikosprovokaatiolla saatuihin todisteisiin perustuva oikeudenkäynti on epäoikeudenmukainen ja provokaatiolla saatujen todisteiden
asettaminen hyödyntämiskieltoon on suositeltava tapa ratkaista asia. Erotuksena
rikosprovokaatiosta on poliisin peitetoiminta Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisena toimintana. Peitetoiminnan on kuitenkin tarkoin noudatettava siitä annettuja
sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.47
Tuomioistuimen on tutkittava väitteet rikosprovokaatiosta. Väitteen tutkimiseksi
tuomioistuimen on saatava selvitystä rikosprovokaatioksi väitetyn toimenpiteen syistä, esimerkiksi siitä, kohdistuiko kohdehenkilöön rikosoperaatiota jo ennen rikosepäilyjä ja esitutkintaviranomaisen, sekä esitutkintaviranomaisen menettelyn tarkemmasta sisällöstä.48
Edelleen harkintaperusteena todisteen hyödynnettävyyden osalta olisi todisteen
luotettavuus. Epäluotettavia todisteita ei tule hyödyntää. Kiduttamalla tai muulla epäasiallisella kohtelulla saatu todiste on lähtökohtaisesti epäluotettava. Kaikenlaisesta
painostuksesta, taivuttelusta ja utelusta saattaa olla seurauksena, että kuulusteltava
kertoo, mitä hänen halutaan sanovan sen sijaa, että hän kertoisi totuuden. Kiduttamalla saadun todisteen hyödyntäminen on OK 17 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan
kiellettyä.49
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti voi vaarantua molempien osapuolten näkökulmasta. Myös asianomistajan oikeusturvan toteutuminen on otettava huomioon todisteen hyödynnettävyyttä harkittaessa. Sen sijaan asianosaisten omalle suhtautumiselle
todisteen hyödynnettävyyteen ei voida antaa merkitystä. Niinpä hyödyntämiskieltoa
harkittaessa myöskään epäillyn kielteiselle suhtautumiselle häntä vastaan esitettyyn
näyttöön ei voida antaa merkitystä harkittaessa todisteen asettamista hyödyntämiskieltoon.50

3.7 Etäisvaikutus
Hyödyntämiskiellon etäisvaikutuksesta (ns. fruit of the poisonous tree) puhuttaessa
tarkoitetaan laittomasti hankittujen todisteiden lisäksi myös sellaisia todisteita, joiden
jäljille on päästy laittoman todisteen avulla. Esimerkiksi esitutkinnassa on mahdollista
laittomasti saatujen todisteiden avulla suunnata tutkintaa ja hankkia uusia laillisia todisteita. Suomessa on perinteisesti nähty sallituksi todisteiden hankkiminen käyttäen
hyväksi laittomasti saatuja todisteita.51

47
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49
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HE 46/2014 vp s. 93–94 ja HE 34/1999 vp s. 7, 12–13 ja 15–16. Suomessa myös todisteprovokaatio on
sallittua valeostoina.
Tapanila ja Pölönen 2015 s. 251.
LaVM 19/2014 vp 2–3 ja 5 ja HE 46/2014 vp s. 94.
LaVM 19/2014 vp 21.
Pölönen 2003 s. 315.
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Etäisvaikutus voi koskea myös kidutuksella, epäinhimillisellä ja halventavalla kohtelulla saatuja todisteita. Kidutuksen käyttäminen aiheuttaa todisteen kategorisen hyödyntämiskiellon, eikä punnintaa ole tarpeen lainkaan suorittaa. EIT on edellyttänyt
hyödyntämiskiellon etäisvaikutusta kidutuksen tasoisella väkivaltaisella menettelyllä
välittömästi hankitulle reaalitodistelulle, mutta tällöin on kuitenkin sijaa punnintaratkaisulle.52
Punnittaessa mahdollista hyödyntämiskieltoa kielletyn kuulustelumetodin yhteydessä painoa on annettava sille, onko metodeilla päästy muiden relevanttien todisteiden jäljille. Mikäli kysymykseen vastataan myönteisesti tulee arvioida, ovatko saadut
todisteet välittömästi merkityksellistä näyttöä. Oikeudenkäynti on epäoikeudenmukainen, mikäli syyksi lukeminen perustuu välittömästi näyttöön, joka on saatu todisteilla, joiden jäljille on päästy kielletyillä kuulustelumetodeilla.53
Muotoseikkojen ohittaminen tai virheet ja puutteet todisteen hankkimistavassa eivät saa johtaa todisteen käytön kieltämiseen. Näin ollen hyödyntämiskielto voi vain
hyvin poikkeuksellisesti ulottua hankkimistavan perusteella tapauksiin, joissa todiste
on joutunut viranomaisten käsiin kolmannen osapuolen tekemän rikoksen perusteella. Toisaalta selvää on, että viranomainen ei voi menetellä lainvastaisesti saadakseen
todisteita.54
Hovioikeus on aikaisemmin mainitussa tapauksessa (30.3.2012, nro 882, R 10/2555)
arvioinut myös etäisvaikutusta eli sitä, estääkö kiduttaminen myöhemmin toisessa
yhteydessä annetun kertomuksen hyödyntämisen. Eräs todistaja oli ilmoittanut kertoneensa vastaajasta siinä yhteydessä, kun häntä oli pahoinpidelty. Kertomusta, jonka todistaja oli tuossa yhteydessä antanut, ei kuitenkaan ollut esitetty kysymyksessä
olevassa oikeudenkäynnissä, eikä todistajan sanotun kertomuksen sisältö ilmennyt
oikeudenkäyntiaineistosta.
Todistajaa oli kuultu uudestaan asianmukaisesti esitutkinnassa, käräjäoikeudessa
ja hovioikeudessa. Hän oli asiaa erikseen tiedusteltaessa ilmoittanut hovioikeudessa,
että hän oli antanut kertomuksensa Suomen viranomaisille vapaaehtoisesti. Asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, jotka olisivat antaneet aihetta epäillä, että todistajaan
aikaisemmin kohdistettu pahoinpitely olisi vaikuttanut hänen kertomukseensa hovi
oikeudessa. Hovioikeus katsoi, että syy-yhteys todistajan pahoinpitelyn ja hänen
kertomuksensa välillä oli katkennut, kun häntä oli kuultu uudestaan asianmukaisesti.
Näin ollen hovioikeus katsoi, että hänen oikeudenkäynnissä antamaansa kertomusta
voitiin hyödyntää.
Myöskään muiden todistajien vankilatiloissa antamiin kertomuksiin ei ollut viitattu
kyseisessä oikeudenkäynnissä. Näin ollen myös heihin kohdistuneiden pahoinpitelyjen, koetun uhan tai epäinhimillisten ja halventavien olosuhteiden ja heidän kertomustensa välinen syy-yhteys olin joka tapauksessa katkennut. Heidän osaltaan ei ollut
52
53
54

Tapanila ja Pölönen 2015 s. 247–249.
Tapanila ja Pölönen 2015 s. 250.
LaVM 19/2014 vp 21. Esimerkkinä pankkivirkailijan tekemä rikos, jonka seurauksena todiste päätyy
Suomen viranomaisen haltuun.
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ilmennyt muutakaan, mikä antaisi aihetta epäillä, että edellä mainitut seikat olisivat
vaikuttaneet heidän kertomuksiinsa hovioikeudessa.

4. Hyödyntämiskiellon asettaminen
Hyödyntämiskieltoa lievempi keino puuttua oikeudellisesti virheellisiin tai puutteellisiin todisteisiin on todisteen näyttöarvon heikentäminen, mikä tarkoittaa, että oikeudellisen virheen sisältävää todistetta ei lähtökohtaisesti saa käyttää ainoana tai ratkaisevana näyttönä syytetyn syyllisyydestä. EIT:n oikeuskäytännön mukaan näyttöarvon
heikentäminen on ensisijainen keino puuttua puutteellisesti hankittuun todisteluun.55
Kun pelkkä todisteen näyttöarvon alentaminen ei riitä, tulee todisteen hyödyntäminen kieltää. EIT on eräissä tapauksissa katsonut hyödyntämiskiellon olevan jossain tapauksissa ainoa keino toteuttaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja välttää
6 artiklan rikkominen. Esimerkiksi rikosprovokaatiolla aikaansaatu näyttö (Texeira de
Castro v. Portugal, 1998), itsekriminointisuojaa rikkomalla hankittu näyttö ja EIS:n
artiklan 3 vastaisella kidutuksella tai muulla tahallisella kaltoin kohtelulla (Jalloh v.
Saksa, suuri jaosto 2006) hankittu todiste on hyödyntämiskelvoton. EIT:n kanta on
epäselvä siltä osin, miten todistamiskieltoon vaikuttaa kidutusta lievempi epäinhimillinen ja halventavan kohtelu.56
Hyödyntämiskiellon seurauksena kiellon kohteena olevaa todistetta ei voida käyttää todisteena kyseisessä oikeudenkäynnissä, eikä sen tulisi vaikuttaa millään tiedostamattomallakaan tavalla tuomion lopputulokseen. Epäillyn kannalta ihanteellisinta
olisi, että hyödyntämiskielto ratkaistaan ennen todisteen vastaanottamista, eikä tuomioistuin tiedä sen sisältöä ratkaisua tehdessään. Tällöin oikeudenkäyntiaineiston
ulkopuolelle jäävä todiste ei pääse vaikuttamaan myöskään alitajuisesta ratkaisun sisältöön.57 Tarvittaessa tuomioistuin tekee todisteiden hyödynnettävyydestä pääasiasta
erillisen ratkaisun, johon pääsääntöisesti haetaan muutosta pääasian yhteydessä. On
mahdollista, että hyödyntämisratkaisuun haetaan muutosta erikseen.58
Pitääkö asianosaisen vaatia hyödyntämiskieltoa vai voiko tuomioistuin ottaa viranpuolesta käsiteltäväkseen kysymyksen hyödyntämiskiellon asettamisesta? Oikeuskirjallisuudessa on esitetty molempiin suuntiin meneviä näkemyksiä. Vaikka tuomioistuinkin voi puuttua viranpuolesta todisteiden hyödynnettävyyteen, lienee käytännössä
todennäköisintä, että vaatimus tulee asianosaiselta itseltään, jolla lienee yleensä paras
tietämys esitutkinnan mahdollisista puutteista. Erityinen velvollisuus tuomioistuimella
on toimia, jos asianosaisille ei ole avustajaa ja oikeuksien loukkaaminen on ilmeistä.59

55
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57
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Fredman 2013 s. 630 ja 634. EIT:n ja kansallisesta oikeuskäytännöstä s. 630–640.
Fredman 2013 s. 643–645.
Fredman 2013 s. 628–629.
HE 46/2014 vp s. 86.
Tapanila 2014 s. 26–27 ja Pölönen 2003 s. 320.
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Oikeuskäytännössä on katsottu asianosaisella olevan vetoamistaakka hyödyntämiskiellon osalta. Hovioikeuksissa asianosaisen vetoamiselle on annettu merkitystä sen
osalta selvitetäänkö hyödyntämiskieltoväitteen yhteydessä sekä oikeutta avustajaan
että itsekriminointisuojan loukkausta. Hovioikeudet ovat perustaneet ratkaisun siihen,
että syytetty ei ollut edes väittänyt olleensa tietämätön itsekriminointisuojasta.60 Jos
syytetty ei ole lainkaan väittänyt pyytäneensä esitutkinnassa paikalle avustajaa, saattaa se osoittaa, että tällaista vaatimusta ei ole esitetty (KKO 2013:25). Helsingin hovioikeus on ratkaisussaan (R 12/1819) katsonut, että epäillyn voidaan tulkita luopuneen
hiljaisesti oikeudestaan avustajaan.61
Hyödyntämiskiellon asettamisesta seuraa pääasian ratkaisijalle haaste. Asiaa ratkaisevan henkilön on pystyttävä jättämään huomiotta ratkaisuharkinnassaan hyödyntämiskieltoon asetettu todiste. Toisaalta vapaan todisteharkinnan seurauksena näytön
arviointi pohjautuu muutenkin usein vastaaviin ristiriitatilanteisiin.62

5. Johtopäätökset
Hyödyntämiskieltoa koskevat vaatimukset on ennen tulevaa lainmuutosta ratkaistu
tapauskohtaisesti vapaata todistusteoriaa noudattaen. Ottaen huomioon oikeuskäytännön hajanaisuuden ja oikeustieteelliset erimielisyydet tuleva lainmuutos on omiaan
yhtenäistämään hyödyntämiskieltoja koskevaa oikeuskäytäntöä. Lainsäädännönmuutoksen myötä hyödyntämiskieltojen sääntely saadaan lopulta lain tasoiseksi. Oikeustieteellisissä kannanotoissa on jo kauan vaadittu tätä epäkohtaa korjattavaksi. Koska
hyödyntämiskielto tulee Suomessa kirjoitettuun lakiin hieman myöhässä on ymmärrettävää, että EIT:n oikeuskäytäntö on otettu vahvasti esille myös lain esitöissä. Pykä
lässä lausutaan julki monilta osin EIT:n oikeuskäytännön kautta myös kotimaisiin
prejudikaatteihin omaksuttu oikeuskäytäntö.
Merkille pantavaa tehdyssä uudistuksessa on, että lakivaliokunta päätyi lausunnossaan lopulta tiukemmalle kannalle kuin hallituksen esitykseen on kirjattu. Voisi sanoa,
että lakivaliokunta on päätynyt perinteisemmän tiukan tulkinnan linjalle hyödyntämiskiellon asettamisen suhteen.
Lainmuutos jättää edelleenkin tuomioistuimille merkittävästi harkintavaltaa muiden
kuin absoluuttisten todistamiskieltojen osalta. Jatkossakin lainkäytössä on harkittava
ja punnittava käsillä olevaa tilannetta kokonaisuutena. Yksittäistapausten erityispiirteet tulee huomioida tapauskohtaisesti oikeuskäytännössä.
Kuten edellä käsitellyistä tapauksistakin on havaittavissa, ovat käytännön tilanteet
moninaisia. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena ennen kuin on mahdollista tehdä
lopullista ratkaisua todisteen hyödynnettävyydestä. Yksittäistapauksissa on usein pal60
61
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Tapanila 2014 s. 26–27 ja Pölönen 2003 s. 320.
Tapanila 2014 s. 13.
Pölönen 2003 s. 210–211.
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jon eri suuntiin vaikuttavia tekijöitä, joiden merkitystä vasta oikeudenkäynnin yhteydessä pystytään arvioimaan kokonaisuutena.
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Annina Nieminen

Viivästymishyvitys ja oikeudenkäynnin
viivästymisen arvioinnin elementit
rikosprosessissa
1. Johdanto
Vuoden 2010 alussa suomalainen lainkäyttäjä sai käytettäväkseen uuden oikeudenkäynnin asian
osaisen oikeusturvan parantamiseksi tarkoitetun instrumentin. Laki
oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (362/2009) (jäljempänä myös ”hyvityslaki”) takaa asianosaiselle oikeuden valtion varoista maksettavaan hyvitykseen,
mikäli oikeudenkäynnin viivästys loukkaa hänen oikeuttaan oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa.
Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvitysjärjestelmä luotiin ensisijaisesti vastauksena Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (jäljempänä ”EIT”) Suomea vastaan
annettuihin tuomioihin, joissa todettiin Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen (jäljempänä ”EIS”)1 6 artiklan 1 kohtaa oikeudenkäyntien pitkän keston
johdosta. Hyvitysjärjestelmän taustalla on myös EIS 13 artiklan mukainen tehokkaan
oikeussuojakeinon vaatimus tapauksissa, joissa väitetään 6 artiklan mukaista oikeutta
loukatun2. Ennen viivästymishyvityksen käyttöönottoa tällaisia, suomalaisen oikeudenkäynnin viivästyksen todenneita tuomioita ehdittiin antaa EIT:ssa kymmeniä. Tyypillisesti kyse oli juuri rikosprosessista3. Hyvitysjärjestelmän käyttöönoton jälkeen
Suomea ei ole tuomittu oikeudenkäynnin EIS 6 artiklan 1 kohdan rikkomisen johdosta oikeudenkäynnin viivästymisen takia – päätöksessä Ahlskog v. Suomi (9.11.2010)

1
2

3

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999).
Suuren jaoston ratkaisussa Kudla v. Puola (26.10.2000) EIT velvoitti valtioita luomaan tehokkaan kansallisen oikeussuojakeinon hyvittämään pitkittyneitä oikeudenkäyntejä. EIT ei katsonut ennen hyvityslain voimassaoloa käytössä olleiden viivästystilanteissa käytettävien oikeussuojakeinojen täyttävän
EIS 13 artiklan edellytyksiä (esim. Vilho Eskelinen v. Suomi (19.4.2007), kohta 82). Ks. lisää esim.
Ervo 2008 s. 121. Hyvitysjärjestelmä on otettu viime vuosina käyttöön myös useassa muussa Euroopan
neuvoston jäsenvaltiossa. HE 233/2008 vp s. 15.
Vuosien 2000–2009 välillä Suomi sai langettavia tuomioita EIS 6 artiklan 1 kohdan joutuisuusvaatimuksen loukkauksen johdosta 47 kappaletta. Lisäksi Suomen hallitus teki asiasta lukuisia sovintoja
sekä antoi yksipuolisia julistuksia. Ks. HE 85/2012 vp s. 5, Fredman 2013 s. 723 ja Pellonpää 2009b
s. 230. Aikavälillä 1.11.1998–31.12.2011 Suomi ehti saada yhteensä 124 langettavaa tuomiota EIT:sta,
vrt. muut Pohjoismaat yhteensä 91. Fredman 2013 s. 890.
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todettiin, että hyvityslain mukainen hyvitys on tehokas keino hyvittää prosessin kohtuuton kesto4.
Hyvitysvaatimuksen ratkaisun tulisi olla annettavissa nopeasti, edullisesti ja mutkattomasti, eikä ole tarkoituksenmukaista, että jo viivästyneessä oikeudenkäynnissä
käytettäisiin tarpeettomasti aikaa ja resursseja hyvitysvaatimuksen ratkaisemiseen.
Kannattavaa ei myöskään ole, että nimenomaan oikeudenkäynnin kestoa koskevan
sivuvaatimuksen ratkaisemiseen kuluisi aikaa, joka olisi pois muusta lainkäyttötoiminnasta5. Hyvitysvaatimus ei välttämättä ole joka tilanteessa pelkkä pääasiaan liittyvä ”suhteellisen yksinkertainen sivuvaatimus”, toisin kuin lain esitöissä todetaan6. Itse
asiassa hyvitysvaatimuksen ratkaiseminen edellyttää melko kattavaa asiaa koskevan
EIT:n käytännön tuntemusta. Hyvityksen myöntämistä koskevien oikeusohjeiden jäsentämiselle on siten faktuaalista tarvetta lainkäyttötoiminnassa7.
Kirjoitukseni koskee ensisijaisesti kysymystä siitä, mitä tulee ja saa ottaa huomioon arvioitaessa, onko oikeudenkäynti viivästynyt siten, että asianosaisella on
oikeus hyvitykseen. Kirjoitus on perinteistä lainoppia sikäli, että pyrin antamaan
selkeyttäviä tulkintakannanottoja sanamuodoltaan suurpiirteisen hyvityslain soveltamisen helpottamiseksi. Huomio on etenkin hyvityslain 4 §:ssä. Painoarvoa annetaan etenkin sellaisille kysymyksille, joiden osalta on olemassa tuoretta kotimaista tai
EIT:n Suomea koskevaa käytäntöä8. Huomio on myös erityisesti sellaisissa tilanteissa
tai jutun ominaispiirteissä, jotka voivat oikeuttaa oikeudenkäynnin pidemmän keston.
Kirjoituksessa tarkastellaan tuoretta kotimaista oikeuskäytäntöä kriittisesti perus- ja
ihmisoikeusnäkökul
masta. Hyvityslain tulkintaympäristöä koskevassa osuudessa
tuodaan esille, miksi ja millä tavoin perus- ja ihmisoikeudet tulee ottaa huomioon
hyvitysvaatimusta ratkaistaessa sekä pyritään tarjoamaan metodista apua tilanteisiin,
joissa joudutaan punnitsemaan eri perus- ja ihmisoikeuksien keskinäistä painoarvoa.
4

5
6
7

8

Ahlskog v. Suomi (9.11.2010) -päätös, kohdat 77–80. Ks. myös HE 85/2012 vp s. 8 ja Hirvelä
– Heikkilä 2013 s. 253, 657–658. Hyvitysjärjestelmä on itse asiassa hyvinkin edullinen tapa ratkaista
viivästymisongelma. Muutaman tuomarin vuosipalkan suuruisella summalla on onnistuttu välttämään
oikeudenkäynnin viivästymistä koskevat oikeudenkäynnit EIT:ssa ja siten myös asian saama huomio
mediassa on vähentynyt. Ks. HE 233/2008 vp s. 20, jossa esitetyn arvion mukaan hyvitystä tultaisiin
maksamaan vuosittain 120 000–200 000 euroa.
Hyvityksen määrää koskevassa lainkohdassa kaavamaisuuden tavoite on erikseen huomioitu. Ks. HE
233/2008 vp s. 25.
HE 233/2008 vp s. 27.
Näin todetaan ja samaan päämäärään pyritään myös Euroopan neuvoston alaisen CEPEJ-komitean
(European Commission for the Efficiency of Justice) selvityksessä kansallisten oikeudenkäyntien pituuden arvioinnista EIT:n käytännön perusteella (31.7.2012). Selvityksen yhtenä nimenomaisena tarkoituksena on tarjota kansallisille lainkäyttäjille apuneuvoja oikeudenkäyntien joutuisuuden takaamiseksi ja arvioimiseksi. Selvityksessä on käyty systemaattisesti läpi Ranskaa, Kreikkaa, Italiaa, Puolaa,
Portugalia ja Turkkia koskevat tuomiot. Ks. CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012), tältä osin s. 6 ja
11.
Käytännönläheisen näkökulman saavuttamiseksi olen tutustunut KKO:n oikeudenkäynnin kestoa ja
viivästymishyvitystä koskeviin ennakkopäätöksiin (Asiasanat ”oikeudenkäynnin kesto” ja ”viivästymishyvitys”, noin 31.12.2014 saakka) sekä Helsingin ja Turun hovioikeuden sellaisiin ratkaisuihin,
joissa on ollut kysymys hyvityslain soveltamisesta (Helsingin ja Turun hovioikeuden tietopalvelut,
asianhallintamerkintä ”hyvitysvaatimus”, systemaattisesti 24.9.2014 saakka annetut ratkaisut).
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Olen tutustunut erityisesti sellaiseen Suomea koskevaan EIT:n ratkaisukäytäntöön,
jossa on kysymys rikosprosessista9. Muita maita koskeva oikeuskäytäntö on valikoitunut kirjoitukseen lähinnä oikeustieteessä, virallisaineistossa ja EIT:n ratkaisukäytännössä esitettyjen viittausten kautta. Pyrin kirjoituksessani välttämään liian suoraviivaisten tulkintasuositusten antamista EIT:n käytännön perusteella, joskin erilaisten
hyvitysasian ratkaisun kannalta merkittävien argumenttien jäsentely EIT:n käytännön
perusteella on nimenomaan kirjoitukseni tavoitteena10.
Oikeudenkäynnin viivästys on korvattavissa viivästyksestä kärsineelle asianosaiselle muillakin tavoin kuin hyvityslaissa tarkoitetulla korvauksella. Kirjoituksessani
ei kuitenkaan ole mahdollisuutta syventyä sinänsä ensisijaiseen viivästyksen huomioi
misen tapaan, eli rangaistuksen lieventämiseen viivästyksen johdosta RL 6 luvun
7 §:n 3 kohdan perusteella, ja sen vaikutuksiin esimerkiksi rangaistuksen laatuun (ehdollinen/ehdoton) tai määrään. En käsittele myöskään viivästyksen johdosta myönnettävissä olevaa vahingonkorvausta11. Itse hyvityslain mukaisen hyvityksen osalta en
käsittele hyvityksen rahalliseen määrään vaikuttavia kysymyksiä, enkä myöskään hyvityslain taustaa, enkä siten arvioi tilannetta EIS 13 artiklan (tehokas oikeussuojakeino) kannalta. Jätän pintaraapaisun tasolle myös oikeuslähdeopin sen osalta, miksi perus- ja ihmisoikeudet tulee ottaa huomioon oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa, miten
ne vaikuttavat toisiinsa ja mitkä niiden valtiosääntöiset erot ovat12. Rajaan kirjoituksen
ulkopuolelle myös perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta sinänsä mielenkiintoisen kysymyksen siitä, voiko muutoksenhaun kohteena olevan sivuvaatimuksen käsittelyn
viivästyminen johtaa viivästymishyvityksen määräämiseen (ks. KKO 2010:87)13.
Aikaperspektiivini on menneeseen kohdistuva ja kysymys on jo tehtyjen tai tekemät-

9
10

11

12

13

Siviili- ja hallintoprosessia koskevat tapaukset ovat saaneet painoarvoa siltä osin kun niissä lausutaan
sellaisia oikeusohjeita, jotka ovat sellaisenaan sovellettavissa myös rikosprosessissa.
Tietyt tapaukset ovat olleet aikanaan merkittäviä pioneeritapauksia ja niiden painoarvo on oikeustieteessä tapahtuneen käytön myötä vain kasvanut. EIT:n jotain muuta valtiota kuin Suomea koskevista
in casu -ratkaisuista ei aina voi varmuudella päätellä mitään kovin yleispätevää. Ks. Ervo 2008 s. 14.
Olen ottanut tämän asian huomioon kirjoitustyössäni ja sen vuoksi muita maita koskeviin EIT-ratkaisuihin viitatessani viittaan usein myös siihen oikeustieteeseen, jossa sanotut ratkaisut on aikaisemmin
huomioitu.
Hyvityslain tarkoittaman hyvityksen lisäksi asianosaiselle voi syntyä oikeus saada korvausta vahingoista yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten nojalla (ks. vahingonkorvauslain 3 luvun
2 § ja 5 luvun 1 §). Ks. myös KKO 2008:10, jossa korkein oikeus perusoikeuksiin nojautuen laajensi
viranomaisten korvausvastuuta koskemaan myös viivästyksen aiheuttamaa kärsimystä aiheettoman vapaudenmenetyksen johdosta.
Olen käsitellyt perus- ja ihmisoikeuksien valtiosääntöisiä eroja käytännön ratkaisutoiminnan kannalta
kirjoituksessani Helsingin hovioikeuden laatuhankkeessa Lapsen asema kansainvälistyvässä maailmassa vuonna 2013: ”Perus- ja ihmisoikeudet huoltajuusriidoissa” s. 136. Ks. aihepiiristä myös esim.
Spolander 2007 s. 136.
Lain sanamuoto eivätkä lain esityöt rajaa mitään asiaryhmiä hyvityslain ulkopuolelle. Hyvityslain
2 §:n 1 kohdan mukaan hyvityslakia sovelletaan tuomioistuimessa käsiteltävässä lainkäyttöasiassa.
Korkein oikeus on kuitenkin mainitussa ratkaisussa tulkinnut hyvityslain 7 §:ää siten, ettei pelkän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen (sivuvaatimus) muutoksenhaussa voitaisi enää tuomita hyvitystä, koska
pääasian käsittely on päättynyt.
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tömien toimenpiteiden arvioinnista, enkä siten pyri antamaan ohjeita siitä, miten asia
saataisiin käsiteltyä mahdollisimman ripeästi14.
Tuomioistuinten toimintaan kohdistuvien säästöpaineiden vuoksi tilanteet, joissa
viivästymishyvitys tulee määrättäväksi, tulevat jatkossa tuskin vähenemään. Hyvityslakia voisi perustellusti kritisoida siitä, ettei se korjaa itse ongelmaa, vaan toimii
esteettisenä laastarina ongelman päällä. Kirjoitukseni ei kuitenkaan ole oikeuspoliittinen eikä sen pääasiallisena tarkoituksena siten ole tarkastella lain onnistuneisuutta
EIS 6 artiklan 1 kohdan asettaman oikeudenkäynnin joutuisuusvaatimuksen takaajana.
Aloitan kirjoituksen esittelemällä hyvityslain tulkintaympäristön eli säännökset
ja oikeuskäytännön, jonka perusteella sanottua lakia tulee tulkita. Erityisen paino
arvon saavat perus- ja ihmisoikeudet sekä niiden soveltamisessa käytettävän metodin
esittely. Seuraavaksi käyn läpi perusasiat sen osalta, milloin oikeudenkäynnin katsotaan viivästyneen hyvityslaissa tarkoitetulla tavalla, eli ensinnäkin kysymyksen siitä,
miten määritetään oikeudenkäynnin kokonaiskesto ja mitä se lähtökohtaisesti saisi
olla. Oikeudenkäynnin kokonaiskeston kohtuullisuuteen vaikuttavat asian merkitys
asianosaiselle sekä asian laatu ja vaikeus. Lopuksi tarkastelen asianosaisen toiminnan
ja toimimattomuuden merkitystä viivästysarvioinnissa valikoiduissa tilanteissa sekä
eräitä muita, prosessinjohtoon tai asiaan ja sen käsittelyyn objektiivisesti liittyviä
perusteita.

2. Hyvityslain 4 §:n tulkintaympäristö
2.1 EIS 6 artiklan 1 kohta ja EIT:n käytäntö
Hyvityslain soveltamisen kannalta ensisijaisen tulkinnallisen lähtökohdan ansaitsee
EIS, sillä sanotun lain 4 §:n 2 momentin nimenomaisen viittauksen johdosta hyvityslakia sovellettaessa otetaan huomioon EIT:n EIS 6 artiklan 1 kappaletta koskeva
soveltamiskäytäntö. Myös hyvityslain esitöiden mukaan oikeudenkäynnin viivästymisen arviointi ja hyvityksen määrä vastaisivat EIT:n käytäntöä, toisin sanoen oikeudenkäynti on viivästynyt niissä tapauksissa, joissa se on myös ihmisoikeussopimuksen
mukaan viivästynyt15. Hyvityslain tulkinnan sitominen EIT:n asettamiin minimivaatimuksiin on siksikin luonnollista, että hyvityslain tarkoituksena on välttää oikeuden
käynnin viivästymistä koskevat prosessit EIT:ssa16.

14
15

16

Vrt. esim. Määttä 2013 ja OM 2007:02.
HE 233/2008 vp s. 1, 15 ja 23. Esitöiden mukaan hyvitysjärjestelmän tarkoituksena on, että viivästyneen oikeudenkäynnin asianosainen saisi kansallisesti vastaavan rahallisen hyvityksen kuin ihmisoikeustuomioistuimesta. Asianosaisen ei siten tarvitsisi viedä asiaa ihmisoikeustuomioistuimeen. HE
233/2008 vp s. 17. Perustuslakivaliokunta piti tätä viittausta onnistuneena huomioon ottaen velvollisuus ihmisoikeusmyönteiseen laintulkintaan. PeVL 2/2009 vp.
Ks. HE 233/2008 vp s. 17.

300

Itsessään melko suppeasanainen hyvityslaki ottaa siten varsin modernisti huomioon
EIS:n dynaamis-evolutiivisen luonteen17, koska se jättää hyvin paljon tilaa EIT:n oikeuskäytännölle säännöksen yksityiskohtien kehittämisessä. Toisaalta voidaan myös
todeta, että se asettaa tuomioistuimille velvollisuuden tuntea hyvinkin tarkkaan tätä
koskevan EIT:n käytännön. Suppea hyvityslaki laveine sanamuotoineen on myös mainio esimerkki ihmisoikeusvelvoitteiden vaikutuksesta Suomen prosessiautonomiaan
– ne kaventavat sitä kansallisesti, mutta välillisesti vahvistavat tuomioistuinten asemaa
suhteessa muihin perinteisen vallan kolmijako-opin toimijoihin, tässä tapauksessa
lainsäätäjään18. Suomalaisessa lainkäytössä näin vahva velvoite tuntea asiaa koskeva
EIT:n käytäntö ja velvoite tuoda se käytännön ratkaisutoimintaan, etenkin alioikeustasolla19, on vielä jokseenkin uutta. Hyvityslaki on siten tässäkin mielessä moderni.
EIS 6 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa
(”within a reasonable time”) oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä20. Kohtuullisuus ratkaistaan kunkin tapauksen olosuhteiden kokonaisarvioinnin
perusteella, jolloin otetaan huomioon erityisesti seuraavat EIT:n oikeuskäytännössä täsmennetyt ja hyvityslain 4 §:stäkin ilmenevät seikat: 1) asian monimutkaisuus
2) asianosaisten, ennen muuta ihmisoikeustuomioistuimeen valittaneen osapuolen
toiminta oikeudenkäynnissä sekä kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten käyt
täytyminen sekä 3) asian merkitys valittajalle21. Seikkoja voidaan pitää selityksenä,
miksi tutkittavana oleva oikeudenkäynti on pitkittynyt22. Toisaalta tietyissä tilanteissa
osa seikoista voi edellyttää normaalia lyhyempää käsittelyaikaa.
EIS 6 artiklan mukainen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältää toiminnan ripeyteen kohdistuvan vaatimuksen lisäksi muitakin menettelyllisiä oikeuksia, kuten kontradiktorisuuden ja osapuolten tasa-arvoisuuden vaatimuksen ja periaatteet syyttömyysolettamasta ja itsekriminointisuojasta. Lisäksi EIT:n käytännössä
on jäljempänä ilmenevällä tavalla esiintynyt itsenäisesti niin sanottu ”hyvän oikeudenhoidon vaatimus”, joka liittyy annettavan ratkaisun oikeellisuuteen sekä prosessi
ekonomiaan yleisemmällä tasolla. Tämä yksi artikla sisältää siten erilaisia periaatteita
ja tavoitteita, oikeusturvavaatimuksia, joista yksittäisen täysimääräinen toteuttaminen
saattaisi johtaa vastaavasti toisen oikeuden loukkaukseen23. Etenkin juuri oikeuden-

17
18
19

20
21
22
23

Ks. tulkintamuodosta esim. Spolander 2007 s. 100–101.
Ks. tästä tendenssistä esim. Pellonpää 2009a s. 232.
EIS:n soveltaminen ja EIT:n käytännön huomioon ottaminen alioikeustasolla ei siten edellytä
hyvitysvaatimuksen osalta esimerkiksi kansallisia ennakkoratkaisuja, niin kuin tilanteessa, jossa EIS
johtaa sellaiseen perustavanlaatuiseen systeemikysymykseen, jota tulee sellaisella linjata. Vrt. esim. ne
bis in idem -tilanteet.
Velvollisuus oikeudenkäyntien loppuunsaattamisesta kohtuullisessa ajassa koskee rikosasioiden ohella
siviilitapauksia sekä hallintolainkäyttöä.
Ks. esim. HE 233/2008 vp s. 5, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 253 ja Fredman 2013 s. 722. Ks. myös
Spolander 2007 s. 150.
Spolander 2007 s. 150.
Ks. myös esim. Spolander 2007 s. 3–8.
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käynnin kohtuullisen ajan vaatimus saattaa kärsiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin muiden tekijöiden paineessa ja etenkin tilanteessa, jossa oikeudenkäynti venyy
asianosaisten toimien ja toimimattomuuden vuoksi24.
EIT ei ratkaise ristiriitoja priorisoimalla vaan optimoimalla ja EIT:n arvio viivästyksen olemassaolosta perustuu EIS:n kokonaisvaltaiseen tulkitaan. EIT:n käytännössä keskenään ristiriitaisten oikeusturvatakeiden kollisiotilanteessa kaikki oikeudenmukaisuuden osatekijät toteutetaan niin pitkälle kuin mahdollista, eikä mitään
sopimuksen kohtaa ole lupa tulkita siten, että se jättäisi sopimuksen jonkun toisen artiklan vaille vaikutuksia.25 Myös hyvitysvaatimuksen taustalla oleva prosessi sisältää
erinäisiä vaiheita ja toimenpiteitä, joiden taustalla vaikuttaa muitakin ihmisoikeuksia
kuin oikeus joutuisaan käsittelyyn, ja tilanne, jossa ensi näkemältä sanottua oikeutta
vaikuttaa loukatun, saattaa mainittu oikeuden rajoitus johtua perustellusti jonkun toisen oikeuden huomioon ottamisesta.
Toisaalta, etenkään käytännön ratkaisutoiminnassa, liiallista teoreettisuutta ei
tarvitse lähteä luomaan sinne, missä se ei ole tarpeen. EIT:n käytäntö viivästyksen
arvioinnissa on pragmaattista. Se on pyrkinyt selvittämään, onko oikeudenkäyntiin
kulunut aika käytetty järkevästi sen jokaisessa asteessa ja kiinnittää erityistä huomioita toimimattomiin, perustelemattomiin aikakausiin26. Kokonaisuutena prosessi saattaa
sisältää osittain valtion, osittain asianosaisen vastuulle kuuluvia viivästystekijöitä ja
osa tekijöistä saattaa olla sekä valtion että asianosaisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tämä prosessin ”pilkkova” lähestymistapa helpottanee yksittäisten hyvi
tysvaatimusten ratkaisua.
EIT on antanut lukuisia Suomea koskevia ratkaisuja, joissa on arvioitu EIS 6 artiklan 1 kohdan loukkausta oikeudenkäynnin pituuden johdosta. Tapanilan mukaan
EIT:n viime vuosina asiassa antamien, Suomea koskevien ratkaisujen analyysi on
ollut jossain määrin summaarista, mikä on johtanut siihen, että kaikkia näkökohtia,
punnintoja ja EIT:n suorittamaa optimointia ei ole kirjoitettu esille27. Sanottu osaltaan
hankaloittaa erinäisten perusteiden painoarvojen tarkastelua etenkin viimeisimmässä,
suomalaisen oikeudenkäynnin joutuisuutta koskevassa EIT:n oikeuskäytännössä.

2.2 PeL 21 §
Viivästymishyvitystä koskevan hallituksen esityksen johdannossa mainitaan jo ennen sanottua artiklaa perustuslain oikeudenkäynnin joutuisuutta koskeva säännös
24
25
26
27

Ks. myös Spolander 2007 s. 6 ja Väätänen 2011 s. 154.
Ervo 2008 s. 15 ja Spolander 2007 s. 99–100. Esim. Leander v. Ruotsi (26.3.1987), kohta 78.
CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 10.
Perustelujen tietynlainen yleispiirteisyys liittyy jäsenvaltion sopimuksen vastaista käytäntöä merkitsevään jatkuvaan tilanteeseen. Ks. Pellonpää ym. 2012 s. 541 ja 546. Ks. Suomea koskien esim. Jokitaipale v. Suomi (6.4.2010) kohdat 33–35. Italia on tunnettu sanotusta ongelmasta, eikä Suomen tilanne
toki ole kehittynyt samoihin mittasuhteisiin. Italian osalta esim. suuren jaoston ratkaisu Di Mauro v.
Italia (28.7.1999) kohdat 23–24.
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PeL 21 §, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai
muussa viranomaisessa28. PeL 22 §:ssä korostetaan, että julkisen vallan on turvattava
perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Perustuslain esityöt eivät anna konkreettista tulkinta-apua ”ilman aiheetonta viivytystä” -ilmaisun sisällön selvittämisessä. Niissä tyydytään toteamaan, että PeL 21 §:n
oikeudenmukaisen oi
keudenkäynnin käsitteen muotoiluun on vaikuttanut ihmis
oikeussopimuksessa omaksuttu käsite29. Oikeustieteessämme on perinteisesti korostettu ihmisoikeusmääräysten asemaa kotimaisen perusoikeussuojan vähimmäistason
määrittäjinä ja perusoikeuksien taso on ymmärretty ihmisoikeuksien tasoa korkeammaksi30. Hyvityslakia tulkittaessa on olennaista, että emme ole sidottuja PeL 21 §:n
osalta EIS:n asettamaan suojan tasoon, vaan perusoikeusmyönteisen tulkinnan avulla olisi mahdollisuus laajentaa hyvityslain tulkintaa siitä, mitä se olisi tilanteessa,
jossa katsottaisiin, että hyvityslain mukainen hyvitys voitaisiin määrätä vain EIS 6
artiklan 1 kohdan tilanteissa. Käytännössä tällaista tulkintaa hankaloittaa se, että PeL
21 §:n ”ilman aiheetonta viivytystä” -käsitteelle ei ole juurikaan annettu itsenäistä,
EIS 6 artiklan 1 kohdan ylittävää sisältöä.
PeL 21 § sisältää EIS 6 artiklan 1 kohdan tavoin sisäisen jännitteen, joka koostuu
osittain eri suuntaan ohjaavista elementeistä: oikeudesta käsittelyn asianmukaisuuteen, joka ilmenee erilaisina vaatimuksina prosessin eri vaiheissa ja eri asianosaisten
osalta eri tavoin, sekä oikeudesta käsittelyn joutuisuuteen. Oikeudenkäynnin aiheettoman viivytyksen vaatimus voi olla jännitteessä toki myös kokonaan muiden perus
oikeuksien kanssa. Oppi perusoikeuden ydinalueesta ja perusoikeuksien punnintaa
koskevat periaatteet voivat ohjata tulkintaa tilanteessa, jossa näitä elementtejä joudutaan tasapainottamaan.
Lisäksi perusoikeudet ja niiden punnintanormit voivat saada itsenäistä merkitystä
nyt kysymyksessä olevassa aihealueessa asianomistajan oikeuksien turvaamisen näkökulmasta. EIS 6 artiklan 1 kohdan on katsottu turvaavan lähtökohtaisesti vain rikoksesta syytetyn oikeutta joutuisaan oikeudenkäyntiin ja EIT:n käytännössä syytetyn
vastapuoli on yleensä vain julkista valtaa käyttävä taho – valtio31. Oikeudenkäynnin
joutuisuuteen liittyvissä kysymyksissä oikeuksien vastakkainasettelua syntyy kuitenkin myös eri asianosaisten, kuten vastaajan ja asianomistajan välille.

28
29
30
31

Oikeustieteessä PeL 21 §:n takaamista oikeuksista puhutaan jokaiselle kuuluvina prosessuaalisina tai
menettelyllisinä perusoikeuksina. Ks. esim. Spolander 2007 85–86.
HE 309/1993 vp s. 21 ja 74. Ks. myös Spolander 2007 s. 87 ja Väätänen 2011 s. 166 ja 154.
Ks. esim. Ojanen 2009 s. 50, Spolander 2007 s. 137 ja Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö
9/2010 s. 127.
Voi myös todeta, että EIT:n käytännössä asianomistajan intressit saattavat jäädä jokseenkin vähälle
huomiolle.
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Oikeustieteessä perusoikeuden ydinalue (vrt. ”reuna-alue”) on ymmärretty alueeksi, johon puuttuminen kovertaisi tyhjäksi perusoikeuden sisällön32. Scheininin sanoin jokaisen perusoikeuden ydin edustaa säännön luonteista perusoikeusnormia,
jolla ei ole sijaa punninnalle (vrt. periaate)33. Perusoikeuksien välisessä kollisio
tilanteessa perusoikeuden ydinsisältö saa etusijan muihin nähden34. Viljasen mukaan
perusoikeuden ydinalueen hahmottamisessa apua voi saada kansainvälisistä ihmis
oikeussopimuksista35. Mielenkiintoista on myös se, että ihmisoikeuksia koskevassa
soveltamiskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa, myös EIS:n kohdalla, on hyväksytty
ajatus ydinalueen loukkaamattomuudesta36.
Scheininin sanoin kukin perusoikeus sisältää myös koko oikeusjärjestyksen tasolla
voimassa olevan periaatteen luonteisen normin37. Valtaosa perusoikeuskonflikteista eri
yksilöiden perusoikeuksien välillä on luonteeltaan periaatekollisioita, jotka ratkaistaan punninnalla38. Punninta relativoi perusoikeuden painoarvon yksittäistapauksessa.
Toisaalta niin sanottu praktisen konkordanssin (käytännöllinen yhteiselämä) teoria39
korostaa, että se perusoikeus, joka kollisiotilanteessa punnitaan toista kevyemmäksi,
ei menetä voimassaoloaan, vaan se on pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman suuressa määrin. Molemmat perusoikeudet hyväksytään toistensa rajoitusperusteina ja punninnan tuloksena pyritään ratkaisuun, joka optimoi kummankin perusoikeuden toteu
tumisen niin pitkälle kuin mahdollista40. Tämä vastaa edellä mainittua optimointia,

32

33
34
35

36

37
38
39

40

Viljanen 2011 s. 160. Sen sijaan perustuslakivaliokunta ei varsinaisesti määrittele, mitä perusoikeuden
ydinalue tarkoittaa. Ks. PeVM 25/1994 vp s. 5. Perusoikeuden ydintä on luonnehdittu varsin pysyväksi. Hautamäki 2011 s. 82. Yksittäinen perusoikeus voi sisältää myös useamman säännön eli ytimen.
Scheinin 2012 s. 134. Toisilla perusoikeuksilla tämä ydin kattaa suuremman osan perusoikeuden sisällöstä, kuten loukkaamattomilla oikeuksilla (oikeus elämään tai kidutuksen kielto), toisilla taas vähemmän. Scheinin 2012 s. 137.
Scheinin 2012 s. 134 ja 137. Aiheeseen liittyvä klassikko on Robert Alexyn alun perin 1968 julkaistu
teos Theorie der Grundrechte.
KM 1992:3 s. 383. Ks. myös Scheinin 2012 s. 137 ja Viljanen 2011 s. 239.
Viljanen 2011 s. 161. Ojanen ja Scheinin ovat esittäneet PeL 21 §:ssä turvatun oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin esimerkkinä perusoikeudesta, joka saa pitkälti sisältönsä EIS 6 artiklasta,
KP-sopimuksen 14 artiklasta ja näiden sopimusmääräysten kansainvälisestä tulkintakäytännöstä. Ojanen – Scheinin 2011 s. 187. PeL 22 §:stä voi johtaa perustuslaintasoisen oikeusperustan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien tulkinnalliselle harmonisoinnille. Ojanen – Scheinin 2011 s. 187.
Scheinin 2012 s. 140. Ajatus kunkin perusoikeuden loukkaamattomasta ytimestä esiintyy myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 (1) artiklassa. Ks. myös Scheinin 2012 s. 141 ja Hautamäki 2011
s. 84.
Scheinin 2012 s. 134.
Scheinin 2012 s. 134.
Teorian on luonut Konrad Hesse, joka oli 1960-luvulta lähtien vaikuttanut saksalainen professori ja
sittemmin Saksan perustuslakituomioistuimen tuomari. Ks. Scheinin 2012 s. 135. Ks. myös Viljanen
2011 s. 139.
Scheinin 2012 s. 134–135. Myös Viljasen sanoin perusoikeussäännökset voidaan ymmärtää optimointikäskyiksi, joiden tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvin kunkin yksilön perusoikeuksien
toteutuminen. Viljanen 2011 s. 139. Lainkäyttäjä on velvollinen valitsemaan ratkaisuissaan sellaisen
tulkintavaihtoehdon, joka parhaiten edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan normatiivinen perusta PeL 22§:ssä. Teoria ei siten johda siihen epätoivottavaan
tilanteeseen, että perusoikeudet asettautuisivat keskinäiseen hierarkkiseen järjestykseen. Scheinin 2012
s. 134. Hautamäki sivuaa tavoitteen merkitystä. Hautamäki 2011 s. 95.
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jota EIT suorittaa tulkitessaan EIS:sta. Scheinin mukaan sen sijaan säännön luonteiset
perusoikeusnormit (perusoikeudet ytimet) eivät voi koskaan, oikein tulkittuna, olla
ristiriidassa41.
Hautamäki on todennut, että joidenkin perusoikeuksien kohdalla olisi houkuttavaa
puhua niiden periaateluonteisuudesta varsinkin, jos kyseisen perusoikeuden ydinaluetta ei ole juuri osattu tai pyritty määrittämään42. PeL 21 §:n joutuisuusvaatimuksen
kohdalla sanottu tulkinta tuntuisi erityisen houkuttelevalta. On vaikea kuvitella sellaisia tilanteita, joissa oikeudenkäynnin joutuisuus olisi sääntöluonteensa johdosta abso
luuttisesti ensisijainen perusoikeus oikeudenkäynnissä43 prosessin erinäisiin takeisiin
ja puhumattakaan annettavan ratkaisun oikeellisuuteen liittyvien pe
rusoikeuksien
kustannuksella. Sen sijaan toki on kuviteltavissa tilanteita, joissa asioiden joutui
suusvaatimus korostuu ja joissa perusoikeus ”kovertuisi tyhjäksi” kohtuuttoman
viivyttelyn johdosta. Tällaisia tilanteita voisi olla esimerkiksi oikeudenkäynnissä,
jossa asianosainen on peruuttamattomasti vakavasti sairas, ja jonka perusoikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa toki jäisi olemattomaksi,
mikäli oikeudenkäynti olisi tavattoman pitkä. Näissä tilanteissa ollaan lähempänä
ydintä ja oikeudenkäynnin joutuisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota44, mutta
en kuitenkaan allekirjoittaisi sitä, että tällöin oikeus joutuisaan käsittelyn muodostaisi
säännön, joka ei voisi missään tilanteessa olla konfliktissa toisen perusoikeussäännön kanssa45. Scheininin perusoikeuden ydintä koskevan teorian mukaisesti tulkittuna
PeL 21 §:n mukainen oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa olisi siten ymmärrettävä periaateluonteiseksi perusoikeusnormiksi.

2.3 Muut
Tämänpäiväisessä käytännön lainkäyttötyössä verraten vähäisessä määrin käytännön
vaikutuksia ilmentävän Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaan jokaisella on
41
42
43
44

45

Scheinin 2012 s. 137.
Hautamäki 2011 s. 86. Hautamäki mainitsee esimerkkinä elinkeinovapauden.
Ks. edellä Scheinin, jonka mukaan sääntöluonteiset perusoikeusnormit eivät voi olla konfliktissa.
Ks. myös Väätänen 2011 s. 164, jonka mukaan PeL 21 §:n joutuisan käsittelyn ydinalueeseen kuuluvien asioiden joutuisuusvaatimus korostuu, kun taas on ajateltavissa olevan myös ”reuna-alueen” asioita, joissa joutuisuusvaatimusta tarkastellaan lievemmin ajallisin kriteerein. Väätänen on myös esittänyt,
että kun asian joutuisan käsittelyn perusoikeus turvaa toista perusoikeutta, jota koskee rajoituskielto
(esim. oikeus elämään, terveyteen ja ihmisarvoiseen kohteluun), ollaan asian viivytyksettömän käsittelyn perusoikeuden ytimessä. Väätänen 2011 s. 165.
Viljanen on todennut, että käytännössä perusoikeuden ydinalueen koskemattomuuden vaatimuksella
ei normaaleissa tilanteissa ole useinkaan itsenäistä merkitystä, koska perusoikeuden ydinalueeseen
puuttuvat rajoitukset lienevät poikkeuksetta suhteellisuusvaatimuksen, mutta myös ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia. Viljanen 2011 s. 161. Viljanen toteaa myös, että lainsäädäntötyössä ajatusta perusoikeuden ydinalueesta on toistaiseksi käytetty lähinnä käänteisesti. Viljanen 2011 s. 161. Saman
joudun toteamaan itsekin tässä kirjoituksessa PeL 21 §:n joutuisuusvaatimuksen osalta.
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tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman kohtuutonta viivytystä46. Asian joutuisan käsittelyn vaatimus ilmenee myös Euroopan
unionin oikeuden piirissä. EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
tehokasta oikeussuojaa koskeva periaate on jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuva yhteisön oikeuden yleinen periaate, joka on vahvistettu EIS 6 ja
3 artikloissa ja uudelleen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohdassa.
Periaatetta sovelletaan jäsenvaltiossa niiden pannessa täytäntöön yhteisön oikeutta.47
Joutuisuusvaatimuksen tulkinnan suuntaviivoja on ammennettavissa myös kansallisten ylimpien laillisuusvalvojien valvontakäytännöstä48. Väätäsen mukaan asian käsittelyn viivästymisen aiheellisuutta arvioidessaan ylimmät laillisuusvalvojat ovat arvioineet muun muassa käsiteltävän asian laatua, asianosaista sekä hänen toimintaansa
ja olosuhteisiinsa liittyviä tekijöitä, viranomaisten toimintaan ja toimintaedellytyksiin
liittyviä tekijöitä, sääntelyn funktiota sekä käsittelyn viivästymisen seurauksia ja vaikutuksia49.
Lainsäädännön tasolla hyvityslain soveltamisen kannalta samantyyppistä kysymystä koskee RL 6 luvun 7 §:n 3 kohta rangaistuksen lieventämisestä ajan kulumisen perusteella50. Rangaistuksen lieventäminen tai alentaminen on ensisijainen keino hyvittää oikeudenkäynnin kohtuuton kesto51. Hyvityslailla ja sanotulla rikoslain
säännöksellä on samoja tavoitteita52 ja niiden soveltaminen voi tulla kysymykseen
käytännössä samoissa tilanteissa. Oikeuskäytännössä RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan
46
47
48
49

50

51
52

Toisaalta Ojanen kannustaa sanotun sopimuksen käyttöön tuomioistuintyössä ja esittää sen tuovan lisäarvoa. Ojanen 2011 s. 448.
Koska rikosprosessioikeus ei sellaisenaan kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, en tässä kirjoituksessa
käsittele EU-tuomioistuimen kysymystä koskevaa oikeuskäytäntöä. Vrt. Spolander 2007 s. 9.
Oikeusasiamiehen kansliaan ja oikeuskanslerinvirastoon saapuu vuosittain noin 20–30 sellaista kantelua, joissa on kysymys oikeudenkäynnin viipymisestä. HE 233/2008 vp s. 11.
Väätäsen mukaan ylimpien laillisuusvalvojien käytännössä kohtuullista käsittelyaikaa hallintoprosessissa arvioitaessa on käytetty myös kriteereitä, joilla kuluneen ajan pituutta on pyritty suhteuttamaan
muiden asioiden käsittelyaikoihin. Yhtenä arviointikriteerinä on käytetty kulloisenkin viranomaisen
keskimääräisiä käsittelyaikoja, joi
hin tapauskohtaisia käsittelyaikoja on verrattu. Ks. esim. Eoak
27.11.2009 Dnro 2687/4/08, Eoak 18.8.2010 Dnro 1641/4/09 ja Eoak 18.8.2010 Dnro 1137/4/09. Ks.
Väätänen 2011 s. 270, 292–293.
RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon rikoksen
tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika, jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi
tästä syystä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Ks. myös RL 6 luvun
12 §. Hyvityslain kannalta samantyyppistä kysymystä hallintoprosessin puolella koskee myös vuoden
2010 alussa voimaan tullut hallintolainkäyttölain 53 a § hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen lieventämisestä ajan kulumisen perusteella. Sitä on sovellettu muun muassa veronkorotusasioissa.
Ks. hyvityslain 6 §:n 4 momentti ja viittaussäännös hyvityslain 2 §:n 2 momentti. HE 2008/233 vp
s. 22 ja 26.
RL 6 luvun 7 §:n 3 kohtaa koskevista esitöistä ilmenee, että mainittu kohta perustuu osittain samoihin
syihin (ks. etenkin ”sielullisten kärsimysten hyvittäminen”) kuin mihin hyvityslaki pyrkii (”asianosaiselle koituneen huolen, haitan ja epävarmuuden eli aineettoman vahingon korvaaminen”). RL 6 luvun
7 §:n 3 kohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan muun muassa, että ylipitkäksi muodostunut prosessi ja siihen liittyvät sielulliset kärsimykset voidaan ottaa sanktiokumulaatiota koskevien
periaatteiden nojalla huomioon osana rikoksen seuraamusta. HE 44/2002 vp. s. 201–202. Ks. myös
KKO 2004:58, kohdat 20 ja 21. Toki säännösten tavoitteissa on erojakin.
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ja hyvityslain soveltamisessa on huomioitu samat perus- ja ihmisoikeudet sekä niiden tulkintakäytäntö53. Tiettyjä eroja hyvityslain ja rikoslain mainitun säännöksen
soveltamistilanteissa ja tulkinnoissa kuitenkin on, kuten jäljempänä näemme kokonaiskestona huomioon otettavan ajan kohdalla.

3. Oikeudenkäynnin kokonaiskesto
3.1 Oikeudenkäynnin alkamisajankohta
Jotta voitaisiin arvioida oikeudenkäynnin kokonaiskeston kohtuullisuutta yksittäisessä tapauksessa, on tarpeen käydä ensin läpi eräitä perusasioita ja suuntaviivoja koko
naiskeston määrittämisestä ja kohtuullisuudesta yleisellä tasolla. Oikeudenkäynnin
kokonaiskesto lasketaan oikeudenkäynnin alkamisajankohdasta siihen, kun hyvityslain 9 §:ssä tarkoitettu ratkaisu hyvityksestä tehdään54.
Oikeudenkäynnin alkamisen ajankohdasta säädetään hyvityslain 5 §:ssä. Rikos
asian vastaajan osalta säännös vastaa EIT:n 6 artiklan 1 kohdan osalta omaksuttua
tähänastista tulkintakäytäntöä, ja sitä tulee arvioida vastaavien perusteiden mukaan
kuin EIT:ssa55. Lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan oikeudenkäynnin kestona
huomioon otettava aika alkaa rikosasiassa vastaajan osalta siitä, kun toimivaltainen
viranomainen on ilmoittanut vastaajalle hänen tekemäkseen epäillystä rikoksesta tai
kun häneen kohdistettu rikosepäily on olennaisesti vaikuttanut hänen asemaansa56.
Toisin sanoen rikosasian vastaajan kannalta oikeudenkäynnin alkamishetken osalta ratkaiseva on se hetki, josta lukien epäilty on tosiasiallisesti syytetyn asemassa57.

53

54
55
56

57

Ks. esim. R 11/2050 ja R 12/57 HelHO 28.2.2013 nro 651 (ei lainvoimainen keväällä 2015) s. 134,
jossa todetaan, että oikeuskäytännössä oikeudenkäynnin keston alkamisajankohtaa ja kohtuullista kestoa on nyttemmin rangaistusta määrättäessä arvioitu samankaltaisin perustein kuin hyvityslaissa. Myös
korkeimman oikeuden argumentaatiosta on havaittavissa, että sen tulkitessa RL 6 luvun 7 §:n 3 kohtaa
se on viitannut pääasiassa PL 21 §:ään ja EIS 6 artiklan 1 kohtaan, ei niinkään rikoslain esitöihin. Ks.
esim. KKO 2006:11 ja 2006:33.
HE 233/2008 vp s. 23.
HE 233/2008 vp s. 17, 24–25. Ks. myös Fredman 2013 s. 722.
EIT:n käytännössä oikeusohjeen pohjana ovat ratkaisut Deweer v. Belgia (27.2.1980) ks. etenkin kohta
46 ja Eckle v. Saksa (15.7.1982) kohta 73. Suomen osalta ks. esim. Kangasluoma v. Suomi (20.1.2004)
kohta 26. Ks. myös Spolander 2007 s. 140. Vrt. oikeudenkäynnin alkamisajankohta ROL 5 luvun 1 §:n
2 momentin ja itsekriminointisuojan osalta. Ks. tästä esim. Frände 2011 s. 403. Perusoikeusmyönteisestä näkökulmasta säännöksessä tarkoitettu ”toimivaltainen viranomainen” voisi olla muukin viranomainen kuin poliisi. Ks. tästä myös Määttä 2012 s. 417–418.
Ervo 2008 s. 122. Oikeuskäytännössä on tiivistäen todettu ratkaisevan ajankohdan olevan se, jolloin
vastaajaan on kohdistettu syytteeseen johtaneen rikoksen johdosta ensimmäisen kerran rikosoikeudellisia toimenpiteitä. Ks. esim. KKO 2005:73, KKO 2010:31 ja R 12/2946 HelHO 18.10.2013 nro 2756
s. 4. Hallintoprosessissa esimerkiksi veroasioissa huomioon otettava aika alkaa siitä, kun henkilö saa
tiedon veroviranomaisen laatimasta verotarkastuskertomuksesta, joka sisältää lisäveroa koskevan ar
vion veronkorotuksineen. Ks. esim. Janosevic v. Ruotsi (23.7.2002) kohta 92. Muiden hallintosanktioiden osalta asianosaista voitaneen pitää rikoksesta syytettynä siitä lähtien, kun häntä kuullaan sanktion
määräämistä koskevassa menettelyssä. Ks. esim. OM 2008:05 s. 11.
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Tämä tarkoittaa esimerkiksi hetkeä, jolloin vastaajaa on ensimmäisen kerran kuultu
kysymyksessä olevassa asiassa58, hänet on otettu kiinni tai pidätetty59 tai häneen on
kohdistettu koti- tai muu etsintä60. Aika ei lähde kulumaan, mikäli henkilö ei tiedä
häneen kohdistetuista toimenpiteistä61.
Rikoksen tai rikosilmoituksen tekoaika, vaikka se olisi huomattavasti ennen hyvityslain 5 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta, ei ole hyvityslain mukaisen hyvityksen määräämisen kannalta ratkaiseva (vrt. RL 6 luvun 7 §:n 3 kohta)62. Rikoksen tekoajalla voi
kuitenkin olla välillistä merkitystä myös hyvitystä määrättäessä, mikäli vastaaja saa
RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan perusteella lievennystä rangaistukseensa ajan kulumisen
perusteella ja tämä katsotaan osittain tai sellaisenaan riittäväksi hyvitykseksi oikeudenkäynnin kestosta63. RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan ja hyvityslain soveltaminen perustuu
edellä mainituin tavoin suurelta osin saman EIS 6 artiklan (ja PeL 21 §:n) tulkintaan,
ja siten samaan tavoitteeseen – ajan kulumisen huomioon ottamiseen rangaistuksen
määrässä – päästään kahta eri reittiä64. Oikeuskäytännössä sanottuja säännöksiä on
tarkasteltu rinnakkain65. Näin ollen siltä osin, kun asiassa on olemassa rangaistus, jota
on mahdollista lieventää ajan kulumisen perusteella, voidaan myös rikoksesta kulunut
aika ottaa faktisesti huomioon rangaistusta määrättäessä.
Mikäli asiassa ei kuitenkaan ole rangaistusta, jota lieventää, on tilanne arveluttavampi. Hyvityslain mukaista kokonaiskestoa määritettäessä, ja tältä osin siis rahallista
58

59
60

61
62
63

64

65

Eloranta v. Suomi (9.12.2008) kohta 27. Ks. myös HE 233/2008 vp s. 25. Kysymys tulisi olla nimenomaan virallisesta, kysymyksessä olevaa asiaa koskevan kuulustelun ajankohdasta, ei kuulustelusta,
joka koskee toista asiaa. Esimerkiksi tapauksessa Fryckman v. Suomi (10.10.2006), jossa valittajaa
oli kuulusteltu aiemmin velallisen epärehellisyyden johdosta erään toiseen asian yhteydessä, EIS 6 artiklan 1 kohdan kannalta merkityksellinen ajanjakso alkoi vasta virallisen, kysymyksessä olevaa asiaa
koskevan kuulustelun ajankohdasta. Kohdat 29–31.
Suuripää v. Suomi (12.1.2010) kohta 52.
Lehtonen v. Suomi (13.6.2006) kohta 18 ja Lammi v. Suomi, kohdat 24 ja 25. Ks. myös KKO
2005:73, kohta 11, joka tosin koskee RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan soveltamista. Taustalla samalla tavalla
EIS 6 artikla. Ks. kokonaiskeston alkuhetkestä vastaajan kannalta myös HE 233/2008 vp s. 5 ja Pellonpää ym. 2012 s. 592–593 ja lisää EIT:n käytännön perusteella koottuja oikeudenkäynnin alkamishetken
määrittäviä tapahtumia esim. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 253–254.
Guisset v. Ranska (26.9.2000) kohta 80.
RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana otetaan huomioon rikoksen
tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika.
Rangaistuksen alentaminen on ensisijainen keino hyvittää oikeudenkäynnin viivästyminen rikosasian
vastaajalle. Ks. HE 23/2008 vp s. 26. Viivästys voidaan hyvittää vastaajalle myös muuttamalla rangaistuslaji lievemmäksi tai jättämällä syytetty kokonaan rangaistukseen tuomitsematta. Tarkoituksena ei
ole, että syytetty saa kaksinkertaisen hyvityksen rikoslain ja hyvityslain säännösten nojalla.
Joskin toki RL 6 luvun 7 §:n 3 kohdan ja hyvityslain tavoitteissa ja soveltamisalassa on erojakin.
RL 6 luvun 7 §:n 3 kohtaa sovellettaessa ei voitane jättää rangaistusta lieventämättä kaikkien tässä kirjoituksessa esille tulevien, valtion vastuusta vapauttavien perusteiden johdosta (esim. kansainvälisestä
oikeusavusta johtuva tai EU-tuomioistuimen tuomion odottamisesta johtuva viivästys).
Esim. KKO 2013:100, kohta 44. Ratkaisun perusteluissa sulautetaan yhteen kummatkin seikat, sekä
rikoksesta kulunut aika että oikeudenkäynnin pituus, mikä johtaa rangaistuksen lieventämiseen. Vrt.
säännösten eroja korostava KKO 2012:106 kohdat 61 ja 62, jossa rangaistusta ei lievennetty oikeudenkäynnin viivästymisen perusteella, vaan ottaen huomioon rikoksesta kulunut aika. Ks. myös R 12/2946
HelHO 18.10.2013 nro 2756 s. 4–5.
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hyvitystä määrättäessä, aikaa ennen ensimmäistä toimivaltaisen viranomaisen virallista yhteydenottoa ei voida ottaa huomioon. Sanottu tulkinta on vahvistettu esimerkiksi korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2010:31 perusteluissa, joissa
on hyvitysvaatimuksen osalta nimenomaisesti todettu, että ratkaisevaa hyvityslain
mukaisen hyvityksen arvioinnissa on nimenomaan toimivaltaisen viranomaisen henkilöön kohdistaman toimenpiteen ajankohta, ei se, jolloin henkilö tulee esimerkiksi
tietoiseksi häneen kohdistuvasta rikosilmoituksesta66. KKO toteaa, että ”hyvityslain
tarkoituksena on antaa oikeussuojaa rikosasian viranomaiskäsittelyn kohtuuttoman
viipymisen vuoksi”67.
Ratkaisu on linjassa EIT:n käytännön kanssa, mutta herättää silti kysymyksen siitä,
eikö rikosasian vastaaja todella olisi oikeutettu viivytyksettömään käsittelyyn jo siltäkin ajalta, kun häneen ei vielä virallisesti ole otettu yhteyttä, mutta hän todella tietää,
että viranomaisilla on häneen kohdistuva rikosepäily. Vaikka rikosepäilyä koskevan
tiedon antamista epäillylle ei jatkossa pitkitettäisikään tästä syystä tarkoituksellisesti,
voi näin tapahtua tarkoittamatta68. EIT:n käytännössä kokonaiskäsittelyajan kulumisen laukaiseva ilmoitus, niin sanottu autonominen ”rikossyyte” -käsite69, on saanut
edellä mainituin tavoin monia muotoja, ja voidaan kysyä, onko tarkoituksenmukaista
tulkita EIS 6 artiklan 1 kohtaa siten, että tiedossa oleva käytäntö sääntelisi tyhjentävästi ne tilanteet, jolloin oikeudenkäynnin voidaan katsoa alkaneen.
Vastaajamyönteistä tulkintaa voisi perustella myös perusoikeusnäkökulmasta. Tilanteissa, joissa EIT:n käytännössä muodostuneiden oikeusohjeiden kirjaimellinen
noudattaminen johtaisi suomalaisessa oikeudellisessa toimintaympäristössä kyseenalaiseen lopputulokseen, tarjoaisivat perusoikeudet ja PeL 22 §:n oikeusohje välineen,
jonka avulla esimerkiksi rikosprosessin asianosaisen oikeussuojan tasoa voisi korottaa siitä, mitä se olisi puhtaan ihmisoikeusperusteisen tulkinnan perusteella.
Toisaalta mikäli kokonaiskäsittelyn alkuajankohta määräytyisi sen hetken perusteella, jolloin epäilty saisi tosiasiallisen, myös epävirallisen tiedon häneen kohdistuvasta rikostutkinnasta, tulisi tästä oma näyttökysymyksensä oikeudenkäynnissä. Hyvitys tulisi olla määrättävissä edellä kerrotuin tavoin yksinkertaisesti ja nopeasti, eikä
ole tarkoituksenmukaista, että hyvitysvaatimuksen ratkaiseminen edellyttäisi näyttöä

66
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69

Sanotussa tapauksessa KKO viittaa RL 6 luvun 7 §:n 3 kohtaan ja toteaa, että rikoksesta kulunut pitkä
aika ennen tuomion antamista otetaan huomioon mainitun säännöksen perusteella. Käräjäoikeus oli
rangaistusta määrätessään soveltanut tätä säännöstä. Ks. KKO 2010:31, kohta 7. Asiassa epäilty on
ilmoittanut tulleensa tietoiseksi esitutkinnasta vuonna 2000 ja häntä on kuulusteltu vuonna 2006. Ks.
lisää tapaukseen liittyvää pohdintaa Kastula 2010.
Ks. myös R 12/2946 HelHO 18.10.2013 nro 2756 s. 4, jossa rikosilmoituksen ja esitutkintakuulustelun
välinen aika oli yli kolme vuotta ja tarkasteltavan ajanjakson katsottiin alkaneen esitutkintakuulustelusta.
Samoin pohtii Määttä. Määttä 2011 s. 417.
Käsitteen autonomisuuden ansiosta jäsenvaltiot eivät voi manipuloida prosessin alkamisajankohtaa
itselleen edullisemmaksi. Trechsel 2005 s. 137–138 ja Spolander 2007 s. 147. Prosessin alkamisajankohdan määrittäminen vastaajamyönteisesti ei toki olisi poissuljettua käsitteen autonomisuudesta huolimatta.
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erinäisistä, toisinaan vaikeastikin näytettävistä osakysymyksistä70. Yksi vaihtoehtoinen tulkintatapa, joka ei aiheuttaisi sanottuja näyttöongelmia, voisi olla, että kokonaiskäsittelyajan alkuajankohta määräytyisi esitutkinnan aloittamispäivän perusteella.
Tällaisen tulkintatavan laajamittainen käyttö ei kuitenkaan liene mahdollista ilman
muutosta varsinaisessa laissa.
Asianomistajan kannalta oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkaa
hyvityslain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tämän vaatimuksen vireilletulosta
tuomioistuimessa. Lain esitöissä tarkennetaan alkamisajankohdan alkavan siitä, kun
asianomistaja on esittänyt vaatimuksensa käräjäoikeudessa. Esitöiden mukaan ”oikeudenkäynnin kesto laskettaisiin siten asianomistajan osalta riita-asioiden tapaan,
vastaavasti kuin ihmisoikeustuomioistuimessa”71. Säännös on kuitenkin eri sisältöinen
kuin vakiintunut EIT:n käytäntö asianomistajan kohdalla. EIT:n käytännön mukaan
(ks. esim. Nousiainen v. Suomi (23.2.2010) ja Karlsson v. Suomi (5.9.2006) -päätös)
korvausvaatimuksia esittävän asianomistajan kannalta käsittelyn alkamisajankohtana
on pidetty yksilöityjen korvausvaatimusten esittämishetkeä jo esitutkinnassa72.
Hyvityslakia säädettäessä lakivaliokunta oli katsonut olevan perusteltua, että tarkasteltava aika alkaa vaatimuksen vireille tulosta tuomioistuimessa, sillä muunlainen
tulkinta johtaisi asianomistajan asettamiseen perusteettomasti eri asemaan riippuen
siitä, käsitelläänkö korvausvaatimus rikosasian yhteydessä vai erillisenä siviiliasiana73. Kysymystä on käsitelty myös tuoreessa hovioikeuden Wincapita -ratkaisussa
S 14/1526 HelHO 16.2.2015 nro 201 (ei lainvoimainen keväällä 2015), jossa kuitenkin
on pidättäydytty antamasta kysymykseen nimenomaista kannanottoa. Sanotussa ratkaisussa on muun ohella perusteltu hyvityslain mukaista kantaa viitaten EIT:n käytän
töön74, josta olisi ratkaisun mukaan pääteltävissä, että rikosasian yhteydessä käsitelty
korvausvaatimus, joka on erotettu käsiteltäväksi riita-asioiden käsittelyjärjestyksessä,
on arvioitava siviilioikeudellisia asioita koskevien EIS 6 artiklan määräysten valossa.
Koska EIT:n Suomea koskevista ratkaisuista Karlsson v. Suomi ja Nousiainen v.
Suomi on selvästi luettavissa edellä mainitut oikeusohjeet, ei tämäntyyppiseen tulkintaan olisi tarvetta. Myöskään EIT ei ole voinut tarkoittaa, että asianomistajan asema
heikkenisi tilanteessa, jossa vaatimus erotetaan käsiteltäväksi siviiliasioiden käsitte-
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KKO:n tulkintaa voisi, perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisen tavoitteen kannalta tosin kyseenalaisesti, perustella hyvityslain tarkoituksella kehittää EIT:n oikeuskäytännössä tarkoitettu kansallinen
oikeussuojakeino pitkittyneen oikeudenkäynnin hyvittämiseksi, johon turvautumalla voidaan välttää
oikeudenkäynnit ja Suomea vastaan annetut tuomiot EIT:ssä. Noudattamalla EIT:n käytännön asettamaa minimisuojaa päästään tähän tarkoitukseen.
HE 233/2008 vp s. 25.
Nousiainen v. Suomi (23.2.2010) kohta 20 ja Karlsson ja muut v. Suomi (5.9.2006)-päätös. Ks.
myös Ervo 2008 s. 131. Myös apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan Oka 15.11.2011 Dnro
OKV/1606/1/2009 kiinnittänyt huomiota sanottuun ristiriitaan. Oikeuskirjallisuudessa samoin Kastula, ks. Kastula 2010 s. 869.
Ks. LaVM 13/2012 s. 3.
Tuomiossa on viitattu tältä osin jo melko iäkkääseen EIT:n ratkaisuun König v. Saksa (28.6.1978,
kohdat 88 ja 89).
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lyjärjestyksessä. Prosessien kiinteää yhteyttä koskeva periaate, jota käsittelen alla,
edellyttää, että kokonaiskesto määrittyy ensimmäisen samaan asiakokonaisuuteen
liittyvän oikeudenkäynnin alkuajankohdan perusteella. Rikosasian vastaajan osalta
EIT on nimenomaisesti katsonut myös erillisessä oikeudenkäynnissä päätetyn ja ri
kokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta koskevan oikeudenkäynnin olevan osa rikosprosessia, jonka kesto otetaan huomioon määritettäessä EIS 6 artiklan
1 kohdan mukaista prosessin keston kohtuullisuutta75 – asianomistajaa koskeva tulkinta ei voi olla erilainen. Lisäksi lakivaliokunnan kannasta voitaisiin vastaavasti todeta,
että myös asianomistaja ja rikosasian vastaaja asetetaan perusteettomasti eri asemaan
hyvityslain mukaisella laskentatavalla, jossa asianomistajan oikeudenkäynti lasketaan
alkavaksi vasta tuomioistuimessa, kun taas epäillyn kohdalla oikeudenkäynti alkaa
jo varhain esitutkinnassa. Edelleen, tietynlainen oikeudenkäynnin alkamisajankohtaa
koskeva ”epätasa-arvoisuus” on hyväksytty myös hyvityslain esitöissä, sillä niissä on
todettu, että mikäli vastaajia on useita, oikeudenkäynti on voinut alkaa eri ajankohtina
eri vastaajiin nähden76. Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta edellyttää, ettei kysymystä ratkaista ainakaan asianomistajalle heikomman tulkintavaihtoehdon mukaan.
Asianomistajan kannalta mielenkiintoisen, joskin tutustumani oikeuskäytännön
kannalta vielä teoreettisen, kysymyksen tarjoaa myös se, mistä hetkestä alkaa sellaisen asianomistajan oikeudenkäynti, joka vaatii pelkkää rangaistusta. Hyvityslain ja
sen esitöiden perusteella on riidatonta, että asianomistajalla on oikeus sanotussakin
tilanteessa viivästymishyvitykseen, mikäli muut sen määräämisen edellytykset täyttyvät77. Sen sijaan EIT:n soveltamiskäytännössä EIS 6 artiklan 1 kohta soveltuu lähtökohtaisesti vain rikoksesta syytettyyn, eikä se koske pelkän rangaistusvaatimuksen
esittänyttä asianomistajaa joitain asianomistajan kannalta ”yksityisluontoisiksi”
(”civil rights”) katsottuja rikostyyppejä lukuun ottamatta78. Puolestaan asianomistajan oikeus rikoksesta johtuvaan vahingonkorvaukseen, vaikka vain symboliseenkin, on EIT:n käytännön mukaan luonteeltaan sillä tavoin yksityisluontoinen, että
tällaisiin oikeudenkäynteihin EIS 6 artiklan 1 kohta soveltuu myös asianomistajan
osalta, joskin tällöin niin sanotun ”siviilihaaran” kautta79. Hyvityslain 5 §:n mukaan
75
76
77
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79

Pascal Coste v. Ranska (22.7.2003) (Finlex-tietokanta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä suomeksi (www.finlex.fi/oikeus/eurooppa/feit/). Ks. myös Spolander 2007 s. 149.
HE 233/2008 vp s. 25.
Ks. hyvityslain 3 § ja 5 §:n 1 momentin 3 kohta ja HE 233/2008 vp s. 23.
Ks. etenkin Perez v. Ranska (12.2.2004) (suuri jaosto) kohta 70. Ks. myös Suomea koskevat Aho v.
Suomi (16.10.2007) kohta 40 ja Törmälä v. Suomi (16.3.2004) -päätös. Pelkkä asianomistajan esittämä
rangaistusvaatimus on EIT:n oikeuskäytännössä ymmärretty kostoksi, minkä toteuttaminen ei ole uhrin
vaan yhteiskunnan velvollisuus. Ervo 2008 s. 7, Fredman 2013 s. 891 ja McBride 2009 s. 276–277.
Toisin esim. kunnianloukkausasian asianomistaja ks. Helmers v. Ruotsi (29.10.1991) (plenary) kohdat
29 ja 30. Ks. myös Karlsson ja muut v. Suomi (5.9.2006)-päätös.
Ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta sanottu hyvityslaissa otettu, asianomistajamyönteinen lähestymis
tapa ei toki ole mitenkään ongelmallinen, sillä subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti kaikille kansallisille laeille, jotka asettavat EIS:een verrattuna pidemmälle menevää suojaa, on annettava etusija. En
näe tässä ongelmaa myöskään ihmisoikeussopimuksessa käytettyjen käsitteiden autonomisen tulkinnan kannalta, joka tapaa aiheuttamaan ongelmia tilanteessa, jossa kansallisesti pyrittäisiin rajoittamaan
EIS:n soveltamisalaa siitä miten EIT asian tulkitsee.
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oikeudenkäynti asianomistajan kannalta alkaisi rangaistusvaatimuksen esittämisestä
tuomio
istuimessa, mutta edellä mainittuihin EIT:n tapauksiin viitaten voisi olla
perusteltavissa myös kanta, jonka mukaan se alkaisi jo esitutkinnassa, mikäli rangaistusvaatimus esitettäisiin jo silloin80. Edelleen jäisi kuitenkin kysymys siitä, voisiko
huomioon otettava oikeudenkäynnin aika tältä osin alkaa ennen kuin se alkaisi korvausvaatimusten osalta.

3.2 Oikeudenkäynnin päättymisen ajankohta
Kokonaiskäsittelyajan päättymishetki hyvitysvaatimuksen ratkaisemisen kannalta on
se hetki, jolloin hyvityslain 9 §:ssä tarkoitettu ratkaisu hyvityksestä tehdään81. EIT:n
käytännössä koko
naiskäsittelyn päättymishetki tarkoittaa yleensä lainvoimaisen
tuomion antamishetkeä, joskin on myös todettu, että juttu päättyy siihen, kun asian
käsittely on tosiasiallisesti päättynyt ja asianosainen on ”päässyt oikeuksiinsa”82.
Sanottu tarkoittaa ensinnäkin sitä, että vaikka lähtökohtaisesti esimerkiksi ylimääräiset muutoksenhakukeinot eivät kuulu EIS 6 artiklan soveltamisalaan ja myös hyvitysvaatimuksen ratkaisemisen kannalta merkittävä tarkasteltava ajanjakso päättyy
lainvoimaisen ratkaisun antamiseen, EIT on ottanut huomioon jutun kokonaiskestoa
määrittäessään myös esimerkiksi ajan, joka on kulunut tuomion purkuun KKO:ssa
sekä sen jälkeiseen käsittelyyn käytetyn ajan, kun purkuvaatimus KKO:ssa on menestynyt (ks. riita-asia Toive Lehtinen v. Suomi (22.5.2007))83. Toiseksi oikeudenkäyntien
muodollinen erillisyys esimerkiksi hallinto- ja yleisissä tuomioistuimissa ei ole ratkaisevaa, jos tosiasiallinen oikeuksiin pääsy on vielä kesken (”final determination of the
dispute”) ja riippuu viimeisen oikeudenkäynnin tuloksesta84. Näin ollen jos kysymys
on erottamattomasti toisiinsa liittyvistä samaa riitakysymystä olennaisesti koskevista oikeudenkäynneistä eli samasta asiakokonaisuudesta, oikeudenkäynnin kokonais
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Vrt. em. Nousiainen v. Suomi (23.2.2010) kohta 20 ja Karlsson ja muut v. Suomi (5.9.2006)-päätös.
HE 233/2008 vp s. 23.
Ervo 2008 s. 128 ja 123 ja Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 254. Myös tuloksettoman, pitkittyneen esitutkinnan johdosta vaadittu kärsimyskorvaus voidaan tuomita maksettavaksi, joskin silloin juuri kärsimyskorvauksena. Ks. KKO 2011:38, vrt. HE 233/2008 vp s. 18 ja LaVM 3/2009 vp s. 3. Ks. päättymishetken määrittymisestä täytäntöönpanon kannalta esim. S 14/1526 HelHO 16.2.2015 nro 201 (ei
lainvoimainen keväällä 2015).
Toive Lehtinen v. Suomi (22.5.2007), kohta 38. Ks. myös Pitkänen v. Suomi (9.3.2003), etenkin kohta
70. Ks. myös HE 85/2012 vp s. 4 ja Ervo 2008 s. 127. Samoin EIT:n käytäntöön perustuvassa lainvalmisteluaineistossa on todettu, että ratkaisun hakijalle myönteinen lopputulos ylimääräisessä muutoksenhaussa voi olla osoituksena siitä, että ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian käsittely on
ollut tarpeen asian ratkaisemiseksi ja kuuluu siten kokonaiskestossa huomioon otettavaan aikaan. Ks.
myös OM 2006:21 s. 74.
Ervo 2008 s. 128. Ervo viittaa tapaukseen Pitkänen v. Suomi (9.3.2004), jossa oli kysymys rakennuslain mukaisesta asiasta ja useista peräkkäisistä ja lomittaisista prosesseista.
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kestoa tarkastellaan oikeudenkäyntien ja niihin mahdollisesti liittyvien hallintomenettelyjen muodostaman yhteisajan perusteella (”prosessien kiinteä yhteys”)85.

3.3 Kohtuulliseksi katsottava aika
Kohtuulliseksi katsottavaa aikaa ei ole yksiselitteisesti määritelty EIT:n oikeuskäytännössä ja EIT harkitsee kohtuullisen ajan aina tapauskohtaisesti. Tämän johdosta
EIT:n käytännössä ja oikeuskirjallisuudessa tavataan painottaa, että tarkkoja aikoja
kohtuulliseksi katsottavan keston osalta ei ole mahdollista antaa eikä ole mahdollista yleisellä tasolla tyhjentävästi esittää, milloin oikeudenkäynti on viivästynyt86. Oikeuskäytännön, hyvityslain esitöiden ja oikeuskirjallisuuden perusteella on kuitenkin
esitettävissä hyvityslain soveltamisen kannalta kaksi merkittävää kokonaiskäsittelyn
aikarajaa. Ensinnäkin on aikaraja, jonka alittuessa kokonaiskesto on kohtuullinen sellaisenaan, mutta jonka ylittyessä valtiolla eli hyvitysasioissa kansallisella tuomioistuimella on ratkaisunsa perusteluissa mahdollisuus esittää hyväksyttävät perustelut
oikeudenkäynnin kestolle. Sopimusvaltiolla on tällöin EIT:n käytännössä todistustaakka siitä, että oikeudenkäynnin kesto on oikeutettavissa tapauksen erityispiirteillä
tai muilla pätevillä oikeuttamisperusteilla87. Toiseksi on aikaraja, jonka ylittyessä oikeudenkäynnin kesto on itsessään niin pitkä, ettei sitä voi enää hyväksyttävästi selittää
eräitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta88.
Oikeudenkäynnin kokonaiskesto on kohtuullinen sellaisenaan, mikäli se ei ole yli
3–5 vuotta. Oikeustieteessä muun muassa Ervo on puhunut EIT:n käytäntöön perustuen niin sanotusta ”kolmen vuoden säännöstä”89. Sen sijaan hyvityslain esitöissä raja
vedetään viiteen vuoteen, joskin samalla mainitaan, että aikaraja koskee tapausta, jossa on kysymys suhteellisen tavanomaisesta, kuitenkin laajahkosta asiasta90. ”Viiden
vuoden säännön” puolesta puhuisi myös se, että EIT kysyy yleensä vastaajavaltiolta
erityisperusteluja viivästykseen vasta, jos oikeudenkäynnin kesto on ylittänyt tämän

85

86

87

88
89
90

HE 233/2008 vp s. 5, HE 85/2012 vp s. 4, OM 2008:05 s. 11 ja Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 254. Ks.
esim. yksinomaan hallintoprosessia koskeva Huoltoasema Matti Eurén v. Suomi (19.1.2010) kohdat
28–34.
HE 233/2008 vp s. 23, Ervo 2008 s. 110–111 ja Väätänen 2011 s. 150. Ks. esim. Lammi v. Suomi
(15.11.2005) kohta 26. Tapanilan mukaan EIT tahtoo pitää langat käsissään kohtuullisen ajan määrittämisen osalta. Se ei ole hyväksynyt, että kuluneen ajan kohtuullisuutta arvioitaessa voitaisiin tehdä
esimerkiksi vertailuja muiden sopimusvaltioiden käsittelyaikoihin, vaan kukin tapaus on tarkasteltava
erikseen. Ks. Martins Moreira v. Portugali (26.10.1988) kohta 54. Ks. myös Pellonpää ym. 2012 s. 541.
Ks. esim. Riihikallio v. Suomi (31.5.2007) kohta 27, Vilho Eskelinen ja muut v. Suomi (19.4.2007)
kohta 71 ja Mariapori v. Suomi (6.7.2010) kohta 37. Ervo 2008 s. 121. Ks. myös Tapanila teoksessa
Pellonpää ym. 2012 s. 541.
EIT:n oikeuskäytännössä katsotaan yleensä, että erittäin pitkään jatkuneissa oikeudenkäynneissä viivästyminen jää joka tapauksessa valtio-osapuolen vastuulle. Ks. esim. HE 233/2008 vp s. 6 ja 24.
Ervo 2008 s. 111–113.
HE 233/2008 vp s. 24.
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5 vuotta91. Kuitenkin on huomattava, että erityisen joutuisaa käsittelyä vaativissa asiaryhmissä kohtuullisen käsittelyajan vaatimus voi ylittyä jo aiemmin ja toisaalta erityisen vaikeissa asioissa hyväksyttävä kokonaiskäsittelyaika voi puolestaan muodostua
huomattavankin pitkäksi92.
Oikeudenkäynnin kokonaiskeston on esitetty olevan EIT:n käytännön mukaan
sellaisenaan ilmeisen kohtuuton, mikäli se ylittää 8–10 vuotta93. EIT:n asenne oikeudenkäyntien viivästymisiin lienee tiukentunut viime vuosina pisimmän sallitun
käsittelyajan osalta. Hyvityslain esitöissä (HE 233/2008 vp) puhutaan 10 vuoden
maksimikäsittelyajasta, kun taas lain muutosta koskevissa esitöissä (HE 85/2012 vp)
maksimiaika on laskenut kahdeksaan vuoteen94. Tietyt seikat saattavat kuitenkin oikeuttaa jopa yli 8–10 vuotta kestäneen oikeudenkäynnin ainakin osalta ajaltaan. Euroopan neuvoston alaisen CEPEJ-komitean (European Commission for the Efficiency
of Justice) asiaa koskevan selvityksen mukaan EIT:n käytännön perusteella tällaisessa
tilanteessa, jossa oikeudenkäynnin viivästyminen on ilmeistä, on asianosaisen viipymistä edistävä tai aiheuttava toiminta, kuten pakoilu, seikka, joskin ainoa sellainen,
joka voi oikeuttaa viivästymisen siten, ettei valtio ole siitä vastuussa95.
Kokonaiskeston ohella huomioon otetaan jutun käsittelyaika kussakin oikeusasteessa, esitutkinnassa ja syyteharkinnassa. Lähtökohtana on, ettei käsittely missään
asteessa saisi kestää yli yhtä vuotta.96 Toisaalta Hirvelän ja Heikkilän mukaan EIT
ottaa oikeudenkäynnin keston arvioinnissa huomioon myös sen, miten monessa oi
keusasteessa asiaa on käsitelty97.
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HE 85/2012 vp s. 4–5.
HE 233/2008 vp s. 24. Ks. samoin CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 5. Suomalaistapauksista
lyhimmillään liian pitkäkestoiseksi on arvioitu 3 vuotta 11 kuukautta kestänyt oikeudenkäynti. Ks.
Suuripää v. Suomi (12.1.2010), jossa oli kysymys virkamiehen lahjusrikkomusta koskevasta jutusta ja
virkamies oli pidätetty virantoimituksesta.
HE 233/2008 vp s. 6 ja 24. Ks. myös esim. Fredman 2013 s. 723. Myös Ervon mukaan jutun
kokonaiskäsittelyajan muodostuessa yli yhdeksäksi vuodeksi, rikkoo se helposti itsessään kohtuullisen
ajan vaatimusta, vaikka kysymyksessä olisikin vaikea talousrikosasiasta ja käsittelyyn ei sisältyisikään
pitkiä passiivisia jaksoja. Ervo 2008 s. 116–117. Ks. esim. Ruoho v. Suomi (13.12.2005) etenkin kohdat 33 ja 34. Vrt. Manninen v. Suomi (14.4.2009) kohdat 16–23, jossa talousrikosasian käsittelyssä
7 vuoden 10 kuukauden kokonaiskäsittelyaika riitti loukkaukseen.
HE 233/2008 vp s. 6 ja HE 85/2012 vp s. 5. Kahdeksan vuoden osalta CEPEJ Studies No. 3 (Updated
in 2012) s. 5, kymmenen vuoden osalta oikeuskäytännössä esim. R 10/1189 HelHO 4.3.2011 nro 684
s. 22 ja S 13/505 HelHO 16.7.2013 nro 2098 s. 4.
Asianosaisen toiminnan on oltava tällöin viivästymisen olennainen syy. CEPEJ Studies No. 3 (Updated
in 2012) s. 3, 5 ja 20.
HE 233/2008 vp s. 24 ja OM 2007:02 s. 25. Hovioikeuskäytännössä tämä on todettu muun muassa ratkaisussa R 10/1189 HelHO 4.3.2011 nro 684 s. 22. Hovioikeudessa tapahtunutta viivästystä koskevat
esimerkiksi asiat Molander v. Suomi (7.11.2006), Kajas v. Suomi (7.3.2006) ja Türkiye Is Bankasi v.
Suomi (18.6.2002).
Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 260. Fredman toteaa, että suomalainen rikosprosessi, jossa muutoksenhakuoikeus on laaja, on osaltaan vaikuttanut suomalaisen prosessin ajallisen keston ongelmaan. Muuhun
Eurooppaan verrattuna on poikkeuksellista, että ylemmässä asteessa näyttö arvioidaan uudelleen. Fredman 2013 s. 723.
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4. Asian laatu ja laajuus (Hyvityslain 4 §:n 1 momentin
1 kohta)
Hyvityslain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeudenkäynnin pitkittymisen hyväksyttävästi selittävänä seikkana voi olla asian monimutkaisuus, laajuus ja vaikeus.
Hyvityslain esitöiden mukaan mitä vaikeampi asia on kyseessä, sitä pidempää käsittelyaikaa voidaan yleensä pitää kohtuullisena98. Toisaalta EIT on korostanut, ettei se
ole sidottu vastaajahallituksen näkemykseen jutun vaikeudesta tai helppoudesta, eikä
EIT:n käsitys aina vastaa vastaajavaltion esittämää kantaa99.
EIT on hyväksynyt monimutkaisuuden arvioinnissa lähinnä olosuhteisiin liittyvinä
huomioon otettavina seikkoina muun muassa kirjallisen aineiston laajuuden100, syytettyjen ja todistajien suuren lukumäärän101, suullisten käsittelyjen järjestämisen102,
tosiseikkojen epäselvyyden103, tarpeen hankkia asiantuntijalausuntoja104, tapauksen
kansainväliset kytkennät (esim. tarpeen kansainväliseen oikeusapuun)105 sekä yleisen
ja hallintoprosessin vuorovaikutuksen asiaa käsiteltäessä ja yleisemminkin erilaisten
oikeudenkäyntien keskinäiset vuorovaikutusnäkökohdat106. Oikeudellista monimutkaisuutta edustavat EIT:n käytännössä esimerkiksi tilanteet, joissa on kysymys vaikeista valtiosääntö- tai perustuslaillisista kysymyksistä107, oikeustila on epäselvä ja
se ilmenee lopulta annettavana korkeimman oikeuden ennakkotapauksena108 tai tuomioistuin joutuu soveltamaan ulkomaista lainsäädäntöä109.
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HE 233/2008 vp s. 23.
Ks. esim. Unión Alimentaria Sanders S.A. v. Espanja (7.7.1989) kohdat 32 ja 33 ja Suomen osalta
Lammi v. Suomi (15.11.2005) kohta 27. Ks. myös esim. Pellonpää ym. 2012 s. 540, Spolander 2007
s. 150 ja OM 2007:02 s. 5.
T.K. ja S.E. v. Suomi (31.5.2005) kohta 29 ja Hagert v. Suomi (17.1.2006) kohta 29. Ks. myös
KKO 2011:38, kohta 19.
Mattila v. Suomi (23.5.2006) kohta 15 ja Angelucci v. Italia (19.2.1991) kohta 15. Monimutkaisuuden
arviointiin liittyvät myös heidän tavoittamiseensa ja poissaoloonsa liittyvät ongelmat. Ks. CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 19.
Ja vastaavasti, mikäli sellaista ei ole järjestetty, tulisi ratkaisu olla annettavissa ripeämmin. Ks. Lehtinen v. Suomi (nro 2) (8.6.2006), Saarenpään Loma Ky v. Suomi (13.2.2007) kohdat 30 ja 32 ja Kajas
v. Suomi (7.3.2006) kohta 23.
Ks. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 255, jotka viittaavat perinnönjakoa koskevaan ratkaisuun Horsti v. Suomi (10.11.2009).
Väänänen v. Suomi (20.2.2007) kohta 28.
Knaster v. Suomi (22.9.2009) kohta 30. Ks. lisää kappale 6.6.
Ks. CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 19.
Klein v. Saksa (27.7.2000) kohta 40.
Eskelinen v. Suomi (3.2.2004) -päätös, jossa asian ratkaisusta tuli ennakkopäätös (KKO 2001:70). Ks.
myös Ervo 2008 s. 111 ja Pellonpää ym. 2012 s. 543. Ks. myös S 12/33 HelHO 25.1.2013 nro 248 s. 6.
Türkiye İş Bankasi v. Suomi (18.6.2002) kohta 31. Ks. juridisen vaikeuden osalta myös esim. Pretto
ym. v. Italia (8.12.1983) kohta 32. Ks. hallintoprosessin osalta KHO 2014:90, jossa autoveroa koskevien säännösten tulkinta on muuttui lukuisia kertoja prosessin aikana EU-tuomioistuimen ratkaisujen johdosta. EIT:n käyttämistä kriteereistä lisää Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 255 ja Spolander 2007
s. 150–151.
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Hyvityslaissa mainittu ”laatu”-käsite ei tarkoita, että tietyntyyppiset rikokset, kuten yleensä monimutkaisina pidettävät talousrikokset, oikeuttaisivat sellaisenaan jutun
pitkittymisen (ks. suuren jaoston ratkaisu Pélissier ja Sassi v. Ranska (25.3.1999))110.
Myöskään taloudellinen merkitys itsessään ei tee asiasta monimutkaista111. Myös itsenäisesti ratkaistavat tietyt osakysymykset, joilla voi olla liittymiä suurempaan kokonaisuuteen, voi olla syytä käsitellä nopeammin kuin vaativa talousrikosasia kokonaisuudessaan112. Kuitenkin, mikäli talousrikollisuudella on kansainvälisiä liittymäkohtia,
on CEPEJ-selvityksessä rohjettu todeta, että EIT on käytännössään katsonut tällaiset
rikokset luonnostaan monimutkaisiksi asioiksi113. Talousrikollisuuden vaikeuden yti
messä ei siis toki ole varsinainen taloudellinen arvo, vaan arvioinnin kohteena oleva suunnitelmallinen, mahdollisesti laaja, vakaasti harkittu toiminta, jossa voi olla
toimijoina useita henkilöitä ja yhtiöitä ja joiden suhteita täytyy tarkastella monella
eri tasolla114. Suomen osalta joidenkin langettavien talousrikoksia koskevien EIT:n
ratkaisujen, joita on suurin osa Suomea koskevista viivästysaiheisista ratkaisuista115,
analysoimista vaikeuttaa niiden perustelujen hyvinkin summaarinen luonne116.
Kaiken kaikkiaan asian monimutkaisuus voi sallia korkeintaan asian jonkinasteisen
pitkittymisen, mutta ei kuitenkaan loputtomasti. Hirvelän ja Heikkilän mukaan monimutkaisessa asiassa esimerkiksi 6–8 vuoden kokonaiskäsittelyaika voi vielä hyvinkin
olla sallitun rajoissa, mutta 16 vuotta ei117.
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Pélissier ja Sassi v. Ranska (25.3.1999) kohta 71. Ks. myös Spolander 2007 s. 151,
Pélissier ja Sassi v. Ranska (25.3.1999) kohta 71. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 256. Väätäsen
mukaan sen sijaan ylimpien laillisuusvalvojien käytännössä taloudellinen intressi on esiintynyt yhtenä,
pidempään hyväksyttävään käsittelyaikaan johtavana seikkana. Väätänen 2011 s. 273.
Ks. esim. Jaanti v. Suomi (24.2.2009), jossa kysymyksessä oleva syyte oli koskenut EIT:n mukaan vain
saman päivän aikana tehtyä kolme rahansiirtoa.
Ks. CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 19.
Ks. esim. C.P. ja muut v. Ranska (1.8.2000) (Finlex-tietokanta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisutiivistelmiä suomeksi (www.finlex.fi/oikeus/eurooppa/feit/)). Tapauksessa vaikean talousrikos
asian käsittely kesti 7 vuotta 10 kuukautta. Tapauksessa EIT suhtautui ymmärtäväisesti ”valkokaulusrikollisuuteen”, tässä tapauksessa laajassa mitassa tehtyihin petoksiin useita yhtiöitä vastaan. Rikokset
oli tehty harkituin tavoin käyttäen monimutkaisia luovutustoimia, joilla oli pyritty välttämään viranomaisten valvontaa. Tuomarin oli tullut selvittää keskenään sidottujen yhtiöiden verkosto sekä niiden välisten suhteiden tarkka laatu institutionaalisella, hallinnollisella ja taloudellisella tasolla. EIT:n
mukaan tapaus oli siten erittäin vaikea. Erityisen suunnitelmallisten rikosten vaikeudesta myös esim.
R 11/2050 ja R 12/57 HelHO 28.2.2013 nro 651 (ei lainvoimainen keväällä 2015) s. 135.
Ks. myös Spolander 2007 s. 310.
Ks. esim. konkurssirikosta koskeva Manninen v. Suomi (14.4.2009) kohdat 16–23, jossa EIT katsoi,
ottamatta muutoin kantaa asian vaikeuteen, että kokonaiskäsittelyaika 7 vuotta 10 kuukautta loukkasi
EIS 6 artiklaa.
Ks. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 256, jotka viittaavat esim. ratkaisuun Boddaert v. Belgia (12.10.1992),
jossa vaikean murha-asian käsittely kesti 6 vuotta 2 kuukautta ja em. tapaukseen C.P. ja muut v. Ranska
(1.8.2000).
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5. Asian merkitys asianosaiselle (Hyvityslain 4 §:n
1 momentin 3 kohta)
Hyväksyttävän kokonaiskäsittelyajan pituuteen vaikuttaa myös jutun merkitys asian
osaiselle. Merkitys voi määrittyä rikosasian asianosaisen henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, prosessin kohteella ja odotettavissa olevalla seurauksella tai muulla prosessiin tai asianosaisen olosuhteisiin liittyvällä seikalla. Mitä merkityksellisempi asia
on kyseessä, sitä joutuisammin se tulee käsitellä. Rikosasioissa lähtökohtana on, että
asialla on aina tärkeä merkitys epäillyille ja muille asianosaisille ja rikosprosessin
oletetaan yleensä olevan joutuisaa - joutuisampaa kuin siviili- tai hallintolainkäyttöprosessin118.
EIT:n käytännössä on havaittavissa, että tietyissä tilanteissa joutuisuusvaatimus
korostuu entisestään119. Erityistä joutuisuutta edellytetään ensinnäkin tilanteissa, joissa asianosainen on henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi erittäin heikossa asemassa. Näin on esimerkiksi silloin, kun asianosainen on iäkäs, vaikeasti vammautunut,
vakavasti sairas tai henkisiltä kyvyiltään heikentynyt120. Vaatimuksia tapauksen joutuisalle käsittelylle lienee etenkin, mikäli asianosaisen heikolla terveydentilalla on
syy-yhteys prosessiin johtaneeseen tapahtumaan121. Myös mikäli henkilön terveys122
tai maine123 on prosessin kohteena, tulisi asia käsitellä ripeästi. Toiseksi erityistä joutuisuutta edellyttää sellaisten tapausten käsittely, jotka liittyvät asianosaisen ammattiin, elinkeinoon ja toimeentuloon124. Rikosasian vastaaja on saattanut esimerkiksi
menettää työpaikkansa syytteessä tarkoitettujen tekojen johdosta ja asian pitkä vireilläolo on voinut olla omiaan aiheuttamaan erityistä epävarmuutta tulevaisuudesta, joka
olisi vältettävissä, mikäli asia käsiteltäisiin joutuisammin125. Kolmanneksi erityistä
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Ks. esim. Remes v. Suomi (9.2.2010) -päätös ja KKO 2011:78, kohta 12. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä
2013 s. 260, CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 26. Asianosaisille erityisen merkityksellisiä
asioita ovat rikosasioiden lisäksi esimerkiksi työ- ja perheoikeudelliset jutut, lapsiasiat ja ammatinharjoittamiseen liittyvät asiat. Ervo 2008 s. 110 ja HE 233/2008 vp s. 6. Tosin EIT:n käytännössä korostuu
vastaajan näkökulma.
Ervo 2008 s. 110.
HE 233/2008 vp s. 24. Ks. myös X v. Ranska (31.3.1992) kohta 47 ja OM 2008:05 s. 11. Samoin erityisesti hallintoprosessin osalta Väätänen 2011 s. 282. Ks. myös Trechsel 2006 s. 144.
Ks. tapaus X v. Ranska (31.3.1992) kohdat 31–49, jossa katsottiin jonkin verran yli kaksi vuotta kestänyt Ranskan valtiota vastaan nostettu vahingonkorvausprosessi 6 artiklan vastaiseksi. Tapauksessa
valittaja oli saanut HIV-tartunnan ja sairastunut aidsiin sairaalassa suoritetun verensiirron kautta. Ks.
myös Pellonpää ym. 2012 s. 542.
Bock v. Saksa (29.3.1989) kohta 48. Ks. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 260.
Pieniążek v. Puola (28.9.2004) kohta 28. Ks. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 260.
Ks. esim. Suuripää v. Suomi (12.1.2010) kohdat 60 ja 61, jossa kokonaisaika 3 vuotta 11 kuukautta
kahdessa oikeusasteessa oli liiallinen, koska vastaajana ollut virkamies oli ollut vapautettu asian vuoksi virastaan. Ks. myös KKO 2011:78 kohta 12. Ks. myös KKO 2006:11 kohta 23, jossa kysymys oli
veroviraston virkamiehistä ja heidän viranhoidossa epäillyksi tehdystä rikoksesta. Ratkaisu on annettu
ennen hyvityslain voimaantuloa, mutta taustalla vaikuttavat samat ihmisoikeusvelvoitteet.
Ks. esim KKO 2006:33 kohta 36, jossa tosin on käytännössä sovellettu RL 6 luvun 12 §:n 4 kohtaa. Ks.
myös CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 3.
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kiireellisyyttä edellytetään tapauksissa, jotka käsitellään uudelleen126 tai yleisesti, mikäli syytetty on vangittuna127.
Tässä kohdassa EIT:n omaksumaa käytäntöä voisi perustella kansallisesti opilla
perusoikeuden ydinalueesta. Oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa ”kovertuisi tyhjäksi” esimerkiksi, jos prosessi olisi pitkä tilanteessa, jossa henkilö on kovin
iäkäs tai vakavasti sairas tai toisaalta hyvin nuori, ja oikeudenkäynnin kohteena oleva
olosuhde olisi omiaan vaikuttamaan vakavasti nuoren kehitykseen tai elämään128. Tilanteessa tavoiteltavalla oikeusturvalla ei ole ratkaisevaa merkitystä sanotun asianosaisen kohdalla enää hyvin pitkän ajan kuluttua. Samat perusteet on esitettävissä myös
esimerkiksi asianosaisen ammattiin liittyvän pitkittyneen oikeudenkäynnin kohdalla
– pitkä epävarmuus voi olla erityisen kohtalokasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että muun muassa näissä tilanteissa olisi perustellumpaa tehdä hienoisia rajoituksia
muun muassa muihin EIS 6 artiklan 1 kohdassa suojattuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeusturvavaatimuksiin. Esimerkiksi tiukat, prosessinjohdon asettamat määräajat prosessin joutuisuuden takaamiseksi olisivat hyvin perusteltavissa.
Asian merkitys asianosaiselle voidaan ottaa huomioon myös käänteisesti eli siten, että mikäli asialla ei ole asianosaiselle objektiivisesti arvioiden suurta merkitystä,
voidaan sanottu seikka ottaa huomioon kohtuullista aikaa määritettäessä ja periaatteessa jopa kohtuullista aikaa pidentävänä seikkana129. Rikosasioiden kannalta lähinnä kuriositeettina mainittakoon, että joissakin asioissa viipyminen saattaa olla jopa
asianosaiselle eduksi, mikä voidaan muun ohella ottaa huomioon harkittaessa viivästysloukkauksen olemassaoloa130.
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Esim. Henworth v. Iso-Britannia (2.11.2004) kohta 29. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 260.
Esim. Abdoella v. Alankomaat (25.11.1992) kohta 24. Kiireellisyys vangitun tapauksessa johtuu myös
EIS 5 artiklan 3 kohdan määräyksestä, joskin sen soveltuvuus loppuu syytetyn tuomitsemiseen ja henkilön ollessa edelleen tuomitsemisen jälkeen vangittuna soveltuvat EIS 6 artiklan 1 kohdan määräykset. Ks. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 260. Ks. myös Spolander 2007 s. 226.
Vrt. Suomen laki, joka tunnustaa erityisaseman kahdella syytettyinä olevien henkilöiden ryhmälle
– alle 18-vuo
tiaille sekä tiettyjen rikosprosessuaalisten pakkokeinojen kohteiksi joutuneille. Ks.
ROL 5 luvun 13 §. Ks. myös Spolander 2007 s. 229.
Ks. esim. asianomistajan korvausvaatimusta koskeva päätös Karlsson ja muut v. Suomi (5.9.2006),
jossa esitutkintaa oli toimitettu yli 3 vuotta. EIT poikkesi normaaleista vaatimuksistaan sen osalta,
miten viranomaiset ovat velvollisia tavoittamaan asianosaisia pakkokeinoin, ja hyväksyi viivästyksen
poliisin asianosaisen tavoittamista koskevien vaikeuksien johdosta. EIT totesi, muun ohella, että asian
merkitys ei ollut sellainen, että se olisi edellyttänyt erityistä joutuisuutta. Ks. myös rikosasian vastaajaa koskeva päätös Remes v. Suomi (9.2.2010), jossa kysymys oli puolestaan oikeudenkäynnin kohtuullisesta ajasta yksinkertaisessa herjausta koskevassa rikosasiassa, jonka käsittelyyn hovioikeudessa
kului noin 2 vuotta, mutta jonka kokonaisaika kolmessa oikeusasteessa jäi noin viiteen vuoteen. EIT:n
mukaan näissä oloissa, vaikka käsittely ei ollut niin joutuisaa kuin yksinkertaisissa rikosasioissa oli
voitu odottaa, EIT katsoi, ottaen huomioon asian merkitys vastaajalle, ettei kohtuullista aikaa ollut vastaajavalittajan osalta ylitetty. Ks. myös Ervo 2008 s. 130–131. Ks. myös edellä alaviitteessä 45 sanottu
perusoikeuden ydinalueelle kuulumattoman oikeuden sisällön roolista lainsäädäntötyössä.
Ekholm v. Suomi (10.7.2007), jossa oli kysymys sosiaaliturvavakuutukseen liittyvästä riita-asiasta.
Asianosaisen takaisinmaksuvelvollisuus ei ollut tullut voimaan ennen oikeudenkäynnin päättymisestä.
Ks. lisää Ervo 2008 s. 112.
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6. Asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuimen toiminta
oikeudenkäynnissä (Hyvityslain 4 §:n 1 momentin 2 kohta)
6.1 Lähtökohta: hyvitysvastuun edellytyksenä valtion vastuulle 		
luettava viivästys
Hyvityslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan oikeudenkäynnin viivästymistä arvioitaessa otetaan huomioon asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta
oikeudenkäynnissä. EIT:n käytännössä – ja siten lähtökohtaisesti myös hyvityslakia
sovellettaessa – vain valtion vastuulle luettavat viivytykset voivat johtaa kohtuullisen ajan rikkomukseen (ks. suuren jaoston ratkaisu Humen v. Puola (15.10.1999))131.
Periaatteessa EIS 6 artiklan rikkomista oikeudenkäynnin kohtuullisen keston osalta ei
voitaisi todeta, ellei kansallisen viranomaisen voitaisi osoittaa toiminnallaan ainakin
osaltaan aiheuttaneen viivästystä132.
Rikosprosessin kannalta keskeinen merkitys on tällöin asiaa käsitelleiden esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten sekä tuomioistuimen käsittelytoimilla133. Valtio on
kuitenkin vastuussa myös muiden kansallisten viranomaisten toimien joutuisuudesta
oikeudenkäynnin aikana134. EIT on erityisesti todennut, että valtioiden on järjestettävä
oikeudenhoitonsa sillä tavoin, että tuomioistuimet kykenevät täyttämään EIS:n asiantuntijanäytön hankintaa koskevat vaatimukset. Asiantuntijanäytön hankintaa tässä
merkityksessä voi olla esimerkiksi mielentilatutkimuksen tekeminen tai sosiaalilautakunnan lausunnon hankinta135. Valtion ja tuomioistuinten vastuuta ei poista se, että
tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta asettaa toista viranomaista velvoittavaa määräaikaa lausunnon antamiselle136.
Tyypillisin ja selkein tilanne, jossa valtio on vastuussa viivästyksestä, on jakso
tai jaksot, jolloin oikeudenkäynti on kokonaan keskeytyneenä (”pitkä passiivinen
131
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Humen v. Puola (15.10.1999) kohta 66. Ks. myös H. v. Ranska (24.10.1989) kohta 55. Rikosasioita
koskevat esim. Lammi v. Suomi (15.11.2005) kohta 32 ja Pedersen ja Pedersen v. Tanska (14.10.2004)
kohta 40 riita-asiaa koskeva Andria Oy ja Karanko v. Suomi (17.7.2007) kohta 25.
Spolander 2007 s. 222. Käytännössä EIT on kuitenkin asettanut valtiolle todistustaakan sen osalta,
että se esittää sellaiset perusteet, jotka oikeuttavat kohtuullisen ajan ylittämisen oikeudenkäynnin kokonaiskeston ylittäessä edellä mainitut 3–5 vuotta. Tätä osoittavat myös Suomea koskevat langettavat
summaariset ratkaisut.
HE 233/2008 vp s. 23.
EIT:n käytännössä on todettu, että mikäli prosessin kokonaiskestoon on vaikuttanut sellaisen instanssin
toiminta, jonka tehtävät kuuluvat julkiselle alueelle ja jotka toimivat valtion valvonnan alaisina, tulee
myös näiden toimintaan soveltaa EIS 6 artiklan 1 kohtaa sen kohtuullista aikaa koskevan vaatimuksen
osalta. Ks. etenkin Kaisti v. Suomi (14.9.2004)-päätös jossa katsottiin, että valtio vastasi viivytyksistä
myös työttömyyskassassa. Ks. myös Ervo 2008 s. 124, 137–139, Spolander 2007 s. 222, Pellonpää ym.
2012 s. 540 ja Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 258.
T. ja muut v. Suomi (13.12.2005) kohta 65, Väänänen v. Suomi (20.2.2007) kohta 30 ja Nuutinen v.
Suomi (27.6.2000) kohta 117. Ks. myös riita-asiaa koskeva Rawa v. Puola (14.1.2003) kohta 53 ja
OM 2007:02 s. 26. Viivästys ei ole perusteltavissa viranomaisten yhteistoiminnan koordinaatioon liittyvillä puutteilla. Wiesinger v. Itävalta (30.10.1991) kohta 62. Ks. Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 258, Ervo
2008 s. 137–139 ja Spolander 2007 s. 227.
Ervo 2008 s. 137–139.
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jakso”)137. Kesto, joka johtuu passiivisuudesta, on yksiselitteinen argumentti viivästymisen puolesta – mikään perusoikeus ei puolla jutun perusteetonta makuuttamista. Kysymys saattaa olla esimerkiksi resurssivajeesta tai organisatorisista puutteista
esimerkiksi juttuseurannassa138. Viivästys yhdessäkin asteessa saattaa johtaa siihen,
että oikeudenkäynti on kokonaisuudessaan viivästynyt EIS 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mikäli kokonaispituus tällöin ylittää EIT:n kohtuullisena pitämän
ajan139. Toisaalta pitkien passiivisten jaksojen puute saattaa olla olennainen peruste
viivästysväitteen hylkäävässä päätöksessä – toisinaan loukkausta ei ole todettu pitkästä kokonaiskestosta huolimatta, mikäli kansallinen prosessi on edennyt koko ajan140.
Näin ollen aktiivisella prosessinjohdolla voi olla merkitystä, vaikka se ei lyhentäisikään ratkaisevasti käsittelyn kokonaiskestoa141.
EIT:n käytännössä on usein todettu, että valtio ei ole vastuussa oikeudenkäynnin
venymisestä siltä osin, kun viivästyksen syy johtuu valittajasta itsestään ja viivästys
on asianosaisen vastuulla142. Valtio ei ole lähtökohtaisesti vastuussa viivästymisestä
myöskään siltä osin, kun viivästys johtuu sellaisesta asianosaisen oikeudenkäyntiä
pitkittävästä toiminnasta, joka ei kuitenkaan ole varsinaisesti asianosaisen, mutta ei
myöskään valtion vastuulla (ns. ”objektiivinen tekijä/este”, ”objective obstacle”)143.
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Ks. esim. Suomi v. Hagert (17.1.2006) kohta 33. Ks. myös Pellonpää ym. 2012 s. 541 ja Spolander
2007 s. 223. Kansallisessa hovioikeuskäytännössä pitkät passiiviset jaksot ovat esiintyneet valtaosassa
hyvitysvaatimuksen hyväksyvissä ratkaisuissa. Ks. esim. S 12/33 HelHO 25.1.2013 nro 248 s. 6. Ks.
suomalaisesta ylimpien laillisuusvalvojien käytännöstä esim. AOA 28.4.2006 D 428/4/06.
Kysymys on nimenomaan pitkistä passiivisista jaksoista. Kuten ennakkopäätöksessä KKO 2011:87
todetaan, asian käsittelyssä voi olla esimerkiksi asioiden käsittelyjärjestyksestä johtuvia lyhyitä passiivisia jaksoja, joita ei voida pitää korvattavana viivästyksenä. KKO 2011:87 kohta 8.
Ks. Ervo 2008 s. 111 ja Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 260. Ks. viivästynyt syyteharkinta asioissa Lehtinen
v. Suomi (nro 1) (13.9.2005), R 10/1189 HelHO 4.3.2011 nro 684 ja R 12/760 Turun HO 16.12.2013
nro 2245 s. 14. Toisaalta tietty, pitkähkökin viranomaisten passiivisuus saattaa olla sallittua, mikäli
jutun kokonaiskesto on vielä kohtuullisen rajoissa. Ks. Nuutinen v. Suomi (27.6.2000) kohta 110, Pretto ja muut v. Italia (8.12.1983) kohta 37 (plenary) ja R 11/468 HelHO 28.3.2012 nro 855. Ks. myös
Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 160 ja 259.
R. v. Suomi (30.5.2006) kohta 119. Kysymys oli huostaanoton päättämisestä ja tapaamisoikeudesta ja
asia oli ollut vireillä yli 2,5 vuotta eri viranomaisissa. Ks. myös KKO 2010:31 kohta 10, jossa tosin
kokonaiskäsittelyaika oli varsin kohtuullinen 3 vuotta 11 kuukautta. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä 2013
s. 259.
Toisaalta EIT on todennut, että tuomioistuinten välitoimien on kuitenkin edistettävä asian käsittelyä
ja oltava tarpeellisia. Ks. Earl v. Unkari (20.1.2004), jossa katsottiin EIS 6 artiklaa rikotun 10 vuotta
kestäneessä perintöriidassa, jossa oli kuitenkin pidetty istuntoja säännöllisesti.
Ks. esim. Lammi v. Suomi (15.11.2005) kohta 32. Spolander 2007 s. 152 ja Hirvelä – Heikkilä 2013
s. 256.
Ks. esim. Eckle v. Saksa (15.7.1982) kohta 82, Erkner ja Hofauer v. Itävalta (23.4.1987) kohta 68,
Debbasch v. Ranska (3.12.2002) (Finlex-tietokanta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu
tiivistelmiä suomeksi (www.finlex.fi/oikeus/eurooppa/feit/)) ja Wiesinger v. Itävalta (30.10.1991) kohta 57. Tapauksiin on viitattu myös selvityksessä CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 20. Vrt. velkomusasiaa koskeva hyvin summaarisesti perusteltu ratkaisu Rafael Ahlskog v. Suomi (13.11.2008),
erit. kohdat 20–24, jossa ilmeisistä objektiivisista seikoista huolimatta vastuu viivästymisestä kohdennettiin valtioon. Valittajan kanssa samaan oikeudenkäyntiin osalliset olivat tehneet useita, käytännössä
oikeudenkäyntiä viivästyttäneitä toimenpiteitä.
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Valtio ei lähtökohtaisesti vastaa myöskään muusta sellaisesta viivästymisestä, joka
on muusta syystä sen kontrollin ulottumattomissa (Ks. kappale 6.6)144. Näissä tapauksissa ensi näkemältä kohtuuttoman pitkä oikeudenkäynti ei välttämättä riko
EIS 6 artiklan 1 kohtaa, eikä viivästys siten tule korvattavaksi asianosaiselle myöskään hyvityslain nojalla.
Tarkastelen jäljempänä EIT:n käytännössä esiintyneitä seikkoja, joiden johdosta
on katsottavissa, että oikeudenkäynnin viivästymiselle (ainakin osalta sen ajalta) on
olemassa oikeutetut perusteet. Esitys kattaa merkittävimmät seikat, mutta ei ole luonnollisestikaan tyhjentävä. Aluksi tarkastelen asianosaisten prosessaamisen tapaa ja
etenkin puolustuksen toteuttamista muun muassa lisäaikapyynnöin ja lisäkirjelmin eli
toimenpitein, jotka vaikuttavat faktisesti oikeudenkäynnin kestoon. Sen jälkeen käyn
läpi syytetyn, muiden asianosaisten ja todistajien piileskelemisen ja oikeudenkäynnin
välttelemisen vaikutuksia kokonaiskeston kohtuullisuuden arviointiin. Tämän jälkeen syvennyn niin sanottuun hyvän oikeudenhoidon vaatimukseen ja muiden, samaa
asiakokonaisuutta koskevien ratkaisujen odottamiseen sekä luopumiseen oikeudesta
kohtuulliseen käsittelyaikaan. Myös oikeuskäytännön yhtenäisyyden varmistaminen
voi joissakin tapauksissa oikeuttaa oikeudenkäynnin tavanomaista pidemmän keston. EIT on suhtautunut ankarasti tuomioistuimen jutturuuhkiin ja resurssivajeisiin
viivästymisen oikeuttamisperusteena, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Lopuksi
käyn läpi vielä EU-tuomioistuimelta pyydettävän ennakkoratkaisun ja kansainvälisen
oikeusapupyynnön vaikutuksia viivästysarviointiin.

6.2 Prosessaamisen tapa ja puolustuksen toteuttaminen
EIT on ollut lähtökohtaisesti haluton katsomaan, että rikosasian vastaaja olisi vastuussa oikeudenkäynnin viivästymisestä145. Rikosasian vastaajan viaksi ei voida lukea sitä, että hän on käyttänyt hyväkseen kaikki kansallisen lainsäädännön tarjoamat
puolustusmahdollisuudet146. Rikosasian vastaajalla ei myöskään ole, toisin kuin siviiliprosessissa joidenkin toimenpiteiden osalta, velvollisuutta aktiivisesti myötävaikuttaa sellaisiin viranomaisten toimenpiteisiin, jotka saattavat johtaa hänen tuomitsemiseensa, eikä häneltä siten edellytetä aktiivista yhteistoimintaa oikeusviranomaisen
kanssa147. Sanotun voidaan nähdä ilmentävän itsekriminointisuojan kanssa läheistä
myötävaikuttamattomuusperiaatetta, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen myötä-
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Ks. myös asian laatua ja laajuutta koskeva kappale 4, jossa on eritelty asian monimutkaisuuden arvioin
nissa huomioon otettavia tekijöitä.
HE 233/2008 vp s. 24, Ervo 2008 s. 131, Trechsel 2006 s. 143 ja Määttä 2013 s. 66.
Ks. esim. Spolander 2007 s. 152, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 256 ja Trechsel 2006 s. 143.
Ks. esim. Eckle v. Saksa (15.7.1982) kohta 82, Debbasch v. Ranska (3.12.2002) ja Barfuss v. Tšekin
tasavalta (31.7.2000) kohta 81. Ks. myös Spolander 2007 s. 152, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 256, Pellonpää ym. 2012 s. 593 ja CEPEJ 31.7.2012 s. 20. Ks. myös esim. KKO 1993:156.
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vaikuttamaan oman syyllisyytensä toteen näyttämiseen, vaan hänellä on oikeus pysyä
passiivisena148.
Periaate ei kuitenkaan ole ehdoton, eikä syytetyllä ole täydellistä oikeutta passiivisuuteen tai suoranaiseen oikeudenkäynnin hidastamiseen ainakaan niin, etteikö siitä
voisi tulla hänelle haitallisia seuraamuksia. Hyvityslain esitöiden mukaan rikosasian
vastaajan, joka suoranaisesti viivyttää oikeudenkäyntiä tai häiritsee sitä, saatetaan katsoa aiheuttaneen rikosasian viipymisen149. Itseaiheutettua prosessin pitkittymistä voi
aiheutua myös esimerkiksi vastaajan pakoilusta tai passiivisuudesta150. Tulkinta on
hyvin perusteltu – näissä tilanteissa henkilö omilla valinnoillaan rajoittaa perusoikeuttaan (ja ihmisoikeuttaan), tässä tapauksessa oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Näissä tilanteissa suojan antaminen olisi Scheininin sanoin paternalismia,
jonka sijaan pääsääntönä tulisi olla perusoikeuksien ja luonnollisesti myös ihmisoikeuksien asema yksilön vapauden turvana151. Oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa on myös kuvattu oikeuskirjallisuudessa dispositiiviseksi normiksi, josta on mahdollista luopua152. Myöskään vastaaja ei siten voisi edellä
mainituista syistä valittaa oikeudenkäynnin pituudesta, mikäli oikeudenkäynti näistä
syistä venyy, eikä siten olla tältä osin oikeutettu viivästymishyvitykseen.
Mainitusta suoranaisesta viivyttämisestä voi olla kyse ensinnäkin tilanteessa, jossa
asianosainen niin sanotusti käyttää ylenmääräisesti prosessuaalisia oikeuksiaan. EIT
on katsonut, että mikäli tällainen toiminta johtaa viivästymiseen, ei valtio tältä osin ole
vastuussa oikeudenkäynnin kestosta153. EIT:n Suomea koskevassa käytännössä muun
muassa tällaista ylenmääräistä prosessuaalisten oikeuksien käyttöä esiintyy asiassa
Lammi v. Suomi (15.11.2005), jossa EIT katsoi ettei viive ollut valtion vastuulla, kun
konkurssiasiaan liittyneen rikosjutun vastaaja itse oli pyytänyt useita lykkäyksiä sekä
vaikeuttanut asian esitutkintaa. Tapauksessa valittaja oli myös tehnyt useita ylimääräisiä muutoksenhakuja, jotka oli sittemmin hylätty, eikä hän ollut asunut vuosiin viralli
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Ervon sanoin itsekriminointisuoja on johdettavissa suoraan EIS 6 artiklan 1 kohdan oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin turvaavasta perusnormista, mutta sillä on yhteys myös syyttömyysolettamaan, joka
puolestaan on turvattu EIS 6 artiklan 2 kohdassa. Ervo 2008 s. 360–362. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä
2013 s. 286–287.
HE 233/2008 vp s. 5. Ks. myös esim. Spolander 2007 s. 152.
Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 256. Erdogan v. Turkki (9.7.1992)-päätös s. 94.
Ks. Scheinin 2012 s. 127. Scheinin ei pidä perusoikeuskonfliktina sitä, että saman henkilön eri perusoikeudet ovat keskenään ristiriidassa. Vrt. tilanne, jossa vastakkain ovat eri henkilöiden eri (tai samat)
perusoikeudet. Scheinin 2012 s. 131.
Ervo 2008 s. 139.
Ks. Debbasch v. Ranska (3.12.2002), jossa rikosasian vastaaja oli jatkuvasti moittinut tutkinnan kulkua, tehnyt lukuisia valituksia ja vaatinut tutkinnan täydentämistä. Ks. viittaus tapaukseen Hirvelä
– Heikkilä 2013 s. 257. Myös asiassa Klamecki v. Puola (28.3.2002) kohdat 92–94, EIT katsoi prosessin viivästymisen pääsyyn olevan rikosasian vastaajassa ja hänen kanssavastaajassaan, kun vastaaja
muun ohella jätti ilman laillista estettä toistuvasti osallistumatta käsittelyyn. Ks. CEPEJ Studies No. 3
(Updated in 2012) s. 21.
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sessa osoitteessaan, jolloin viranomaisten ja tuomioistuinten oli ollut vaikeaa ottaa
häneen yhteyttä154.
Sen sijaan rikosasian vastaajan erinäisten lisäaikapyyntöjen toteamisessa oikeudenkäynnin tarkoitukselliseksi pitkittämiseksi tulee olla hyvin varovainen. EIT on usein
todennut ratkaisujensa perusteluissa, ettei valittajan viaksi voi lukea sitä, että hän on
pyytänyt aikaa valmistellakseen puolustustaan155. Lisäaikapyyntö tässä tarkoituksessa ilmentää muun muassa kontradiktorista periaatetta ja tasa-arvoisuuden vaatimusta,
jotka ovat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tekijöitä. Mahdollisuus asianmukaiseen puolustukseen on niin merkittävä osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, että
sen rajoittaminen oikeudenkäynnin joutuisuuden edistämiseksi on hyvin rajallista156.
Ratkaisevaa on, että rikosasian vastaaja ei oikeudenkäynnin muissa vaiheissa syyllisty viivyttelevään käyttäytymiseen tai muutoinkaan haittaa oikeudenkäynnin asian
mukaista kulkua eikä tule muutoinkaan ilmi, että tämä tarkoituksella viivyttäisi sitä157.
Merkityksellistä on toki myös se, että lisäaikaa koskevalla pyynnöllä on hyväksyttävä
tarkoitus. Pyynnön sallittuja perusteita ovat olleet esimerkiksi tapauksessa Fryckman
v. Suomi (10.10.2006) aika lisätodisteiden toimittamiseksi, rinnakkaisen hallintoprosessin tuloksen odottamiseksi ja lisätutkinnan toimittamiseksi158.
Myös puolustustarkoituksessa oikeudelle toimitettujen selvitysten, lisäkirjelmien
tai todisteiden osalta EIT on ollut haluton katsomaan, että rikosasian vastaaja viivyttäisi asian käsittelyä siten, että häntä voisi tästä kritisoida. Esimerkiksi asiassa Lehtinen v. Suomi (nro 2) (8.6.2006) vastaaja oli jättänyt hovioikeudelle kaikkiaan 15
lisäkirjoitusta ja tehnyt hallituksen mukaan uusia vaatimuksia useilla kerroilla. EIT:n
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Ks. tapauksesta lisää Ervo 2008 s. 132–133 ja Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 256. Myötävaikuttamatto
muusperiaatteesta huolimatta myös esimerkiksi esitutkinnan tietoinen ja aktiivinen vaikeuttaminen voi
tulla huomioon otetuksi peräti RL 16 luvun mukaisena rikoksena silloin, kun haitanteko täyttää jonkin
viranomaista vastaan tehdyn rikoksen tunnusmerkistön. Ks. Ervo 2008 s. 374–375.
Ks. esim. Ruoho v. Suomi (13.12.2005) kohta 31, Kajas v. Suomi (7.3.2006) kohta 25 ja Fryckman v.
Suomi (10.10.2006) kohta 49. Vrt. Paulow v. Suomi (14.2.2006)-päätös, jossa oli kysymys veronkorotusasian asianosaisen valituksesta oikeudenkäynnin pituuden johdosta. Valittajan lausuman lisäaikaa
koskeneen pyynnön katsottiin muun ohella myötävaikuttaneen viivästykseen. Veronkorotusasioissa
EIT katsoo EIS 6 artiklan rikoshaaran soveltuvan kysymyksessä olevaan menettelyyn ja oikeudenkäyntiin. Ks. myös EIS 6 artiklan 3 kohdan b kohta, jonka mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on
vähimmäisoikeutenaan muun muassa oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan.
Kontradiktorisen periaatteen kannalta on merkityksellistä, että rikosprosessissa asianosaiset ovat
lähtökohtaisesti keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa, jolloin syytetyn yhtäläisen kohtelun turvaamiseksi on lisäksi noudatettava syytetyn suosimisen periaatetta (favor defensionis). Ks. Spolander
2007 s. 4. Rikosasian vastaajan oikeus riittävään aikaan valmistellakseen puolustustaan on tunnustettu
kotimaisessa oikeuskäytännössä jo ennen perusoikeusuudistusta ks. KKO 1993:19, jossa ratkaisua perusteltiin YK:n KP sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen b kohdalla ja EIS 6 art 3 kappaleen b kohdalla.
Ks. tästä lisää esim. Spolander 2007 s. 155.
Ks. esim. Ruoho v. Suomi (13.12.2005) kohta 31, Kajas v. Suomi (7.3.2006) kohta 25 ja Fryckman v.
Suomi (10.10.2006) kohta 49.
Fryckman v. Suomi (10.10.2006) kohta 49. Ks. myös R 10/1216 ja H 10/78 HelHO 1.10.2010 nro 2563
s. 5–6, jossa on samoin katsottu, että vastaaja ei ole viivyttänyt oikeudenkäyntiä pyytäessään lykkäystä
lisätutkinnan suorittamiseksi.
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mukaan asiassa ei silti ollut mitään näyttöä siitä, että vastaaja olisi tarkoituksella viivyttänyt tai muutoin haitannut oikeudenkäynnin asianmukaista kulkua, eikä häntä
voitu kritisoida siitä, että hän oli puolustautunut laatimalla kirjelmiä159.
Rikosasian vastaajan oikeudenkäyntiä faktisesti viivyttävä toiminta, jonka ei voida
varsinaisesti katsoa olevan vastaajan itsensä ”vastuulla”, voidaan kuitenkin ottaa huomioon ”objektiivisena tekijänä”, josta myöskään valtio ei välttämättä ole vastuussa160.
Tällainen viivästymistä aiheuttava objektiivinen tekijä voi olla esimerkiksi istuntojen
toistuva peruuntuminen asianosaisen laillisen esteen vuoksi161, rikosasian vastaajan
laiminlyönti toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa tai se, että asianosainen käyttää
hyväkseen kansallisen järjestelmän suomat oikeussuojakeinot, kuten muutoksenhakumahdollisuudet162. Näkisin tällaisina objektiivisina tekijöinä huomioon otettavina
seikkoina myös jatkuvan lisäajan pyytämisen ja oikeudelle toimitetut tavattoman run
saat ja laajat lisäkirjelmät ja todisteet.
Rikosasian vastaajan ja asianomistajan toimintaa ja toimimattomuutta tarkastellaan
EIS 6 artiklan 1 kohdan soveltamisen osalta ja siten myös hyvitysasioissa jokseenkin
eri tavoin. Asianomistajan viaksi voidaan lukea ainakin osa viivästymisestä helpommin kuin vastaajan. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että siviiliprosessin asianosaisen
– eli tässä tapauksessa asianomistajan163 – velvollisuutena on, että hän täyttää hänelle
kuuluvat prosessuaaliset velvoitteet, pidättäytyy käyttämästä mitään viivytystaktiikoita ja turvautuu kansallisen lainsäädännön takaamiin keinoihin oikeudenkäynnin
pituuden lyhentämiseksi164. Etenkin tarkoituksellinen viivyttely ja turha prosessin pitkittäminen voi johtaa siihen, että osa vastuusta sälytetään asianosaiselle itselleen165.
Asianosai
sen toimiin voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi tilanteessa, jossa
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Ks. myös Kajas v. Suomi (7.3.2006) kohta 25 ja suuren jaoston ratkaisu Reinhardt ja Slimane-Kaïd v.
Ranska (31.3.1998) kohta 99. Ks. lisää Ervo 2008 s. 114–115 ja Spolander 2007 s. 152.
Ks. esim. Eckle v. Saksa (15.7.1982) kohta 82, Erkner ja Hofauer v. Itävalta (23.4.1987) kohta 68,
Debbasch v. Ranska (3.12.2002) (Finlex-tietokanta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä suomeksi (www.finlex.fi/oikeus/eurooppa/feit/)) ja Wiesinger v. Itävalta (30.10.1991) kohta
57. Tapauksiin on viitattu myös selvityksessä CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 20. Ks. myös
Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 257.
Ks. CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 21, jossa on viitattu vain ranskaksi saatavilla olevaan
tapaukseen Rashid v. Bulgaria (nro 2) (5.6.2008). Tapauksessa oli kysymys tilanteesta, jossa rikosasian
vastaaja toistuvasti jätti osallistumatta kuulusteluun tai oikeuden istuntoon terveydentilansa vuoksi.
Ks. esim. Eckle v. Saksa (15.7.1982) kohta 82. Ks. myös CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 20,
jossa on viitattu tältä osin tapaukseen X. v. Luxemburg (4.3.2008), jota ei tosin löydy EIT:n Hudoc-tietokannasta.
Siviiliprosessia koskevien periaatteiden voidaan katsoa soveltuvan rikosasian asianomistajaan, jonka
kohdalla on kysymys EIS 6 artiklan 1 kohdan siviilihaaran soveltamisesta, eikä hänen toimiaan ja toimimattomuuttaanhan voi selittää syyttömyysolettamalla ja myötävaikuttamattomuusperiaatteella.
Unión Alimentaria Sanders S.A. v. Espanja (7.7.1989) kohta 35. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä 2013
s. 257. Valittajan eduksi katsotaan, että hän on pyytänyt asian kiirehtimistä. Se ei kuitenkaan ole
välttämätöntä etenkään mikäli vastaajavaltio ei osoita, että kiirehtimisellä olisi ollut jotain merkitystä asiassa. Ks. Ceteroni v. Italia (15.11.1996) kohta 24, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 257. Ks. myös
HE 233/2008 vp s. 24.
Ervo 2008 s. 138.
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asianosainen viivyttelee vastauksissaan ja muissa tuomioistuimen määräämissä toimissa ilman hyväksyttävää syytä166.
Asianomistajan viivyttelyksi ei kuitenkaan luonnollisestikaan katsota järkevien
prosessi- tai muiden väitteiden tekemistä eikä sitä, että tämä käyttää hyväkseen
oikeus
järjestyksen tarjoamat oi
keussuojakeinot ja erityisesti muutoksenhakumahdollisuudet167. Kaiken kaikkiaan oikeudenkäynnin joutuisuuden turvaamisen tai jälkikäteisen oikeudenkäynnin kohtuullisen ajan arvioinnin ei tule tapahtua mitenkään
kevyin perustein muiden EIS 6 artiklan 1 kohdan oikeudenmukaisen oikeudenkännin
oikeussuojatakeiden kustannuksella. Ervon mukaan EIS 6 artiklan oikeudet ovat ennen kaikkea aktiivisia osallistumisoikeuksia, mikä tarkoittaa sitä, että oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä osapuolet saavat ajaa asiaansa aktiivisesti ja tosiasiallisesti
osallistumalla oikeudenkäyntiin tasa-arvoisesti vastapuolen kanssa168. Käytännössä
tämä tarkoittaa rajoitettuja mahdollisuuksia tulkita viivästyksen johtuneen asianosaisesta myös tilanteissa, joissa hän on muun muassa pyytänyt lisäaikaa oikeudenkäyntiin valmistautumista varten tai toimittanut lisäkirjelmiä.
EIT:n Suomea koskevassa käytännössä oikeudenkäynnin viivästymisen on todettu olevan valittajan vastuulla myös esimerkiksi tapaturmaeläkettä koskevassa asiassa
Lamu v. Suomi (17.9.2002). Tapauksessa valittaja oli muun muassa pyytänyt KKO:ssa
kaksi kertaa lykkäystä lääkärintutkimusten vuoksi ja jättänyt useita lääkärinlausuntoja
vielä KKO:n kiirehdittyä asiaa ja asetettua määräajan.169 Samansuuntaisesti tapauksessa Molander v. Suomi (7.11.2006) EIT piti herjaukseen perustuvassa korvausjutussa
asian käsittelyyn käräjäoikeudessa kulunutta kahta vuotta jutun oloissa kohtuullisena, kun asianosaiset olivat pitkittäneet jutun valmistelua nostamalla vasta- ja lisäkanteita170. Nimenomaan asianomistajasta johtuva viivästys ja siitä johtuva valituksen
hylkääminen on todettu muun muassa asiassa Proszak v. Puola (16.12.1997), jossa
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HE 233/2008 vp s. 23. Pienimuotoisella ajan tuhlauksella ei tosin ole vaikutusta, ellei sillä voida
katsoa olevan merkittävää vaikutusta kokonaispituuteen. Ks. suuren jaoston ratkaisu Kudla v. Puola
(26.10.2000) kohta 130, jossa asianosaisen poissaolo oikeudesta johti käsittelyn lykkäämiseen seitsemällä kuukaudella. Ks. myös Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 257.
Ks. esim. Erkner ja Hofauer v. Itävalta (23.4.1987) kohta 68 ja Eckle v. Saksa (15.7.1982) kohta 82.
Ks. myös Ervo 2008 s. 136, Spolander 2007 s. 222, HE 233/2008 vp s. 24 ja CEPEJ Studies No. 3
(Updated in 2012) s. 21. Ks. samansuuntaisesti KHO 2014:90. Sen sijaan perusteettomiin ylimääräisiin
muutoksenhakuihin, varsinkin jos niitä on ollut useampia, EIT on suhtautunut tiukemmin.
Ervo 2008 s. 18–19. Ervon mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskiössä on menettelyn
kontradiktorisuus.
Lamu v. Suomi (17.9.2002)-päätös. Ks. lisää Ervo 2008 s. 132. Riita-asiaa koskevassa tapauksessa Hagert v. Suomi (17.1.2006) kohta 31 todetaan valittajan lykkäyspyynnöt ja haastehakemuksen puutteet
käsittelyn pitkittymiseen vaikuttavana seikkana. Ks. myös Ciricosta ja Viola v. Italia (4.12.1995) mm.
kohdat 29 ja 32. Kysymyksessä oli riita-asia, jossa jopa 15 vuoden kokonaiskesto katsottiin hyväksyttäväksi, kun asianosaiset olivat pyytäneet lykkäystä huomattavan runsaasti (yhteensä 17 lykättyä
istuntoa). CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 21.
Molander v. Suomi (7.11.2006) kohta 28. Ks. lisää Ervo 2008 s. 129. Ks. suomalaisesta hovioikeuskäytännöstä S 12/1923 HelHO 27.11.2013 nro 3101 s. 3, jossa on kysymys riita-asian vastaajan oikeudenkäyntiä viivästyttäneistä toimista.
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asianomistaja oli esittänyt lukuisia perusteettomia vaatimuksia, jäänyt perusteetta saapumatta istuntoihin ja kieltäytynyt osallistumasta vaatimuksiinsa liittyvään lääketieteelliseen tutkimukseen171.
Myös viivästys, joka johtuu asianosaisen taitamattomuudesta ajaa asiaansa voi
johtaa siihen, ettei viivästyksen katsota olevan ainakaan siltä osin valtion vastuulla.
Taitamattomuus voi ilmetä esimerkiksi sekavina vaatimuksina tai selvityksinä (ks.
esim. riita-asia Andria Oy ja Karanko v. Suomi (17.7.2007))172. Suomalaisessa hovi
oikeuskäytännössä asianosaisen riita-asian oikeudenkäynnin pituuteen vaikuttavana
toimintana on otettu huomioon muun muassa kanteeseen annettu laaja vastaus, jossa
on viitattu toisiin oikeudenkäynteihin ja riita-asioihin, joissa asianosainen on ollut
asianosaisena, mutta joista ei ole ollut kysymys varsinaisessa asiassa173. Myös taitamaton rikosasian hoito voi aiheuttaa vastaavan seurauksen. Esimerkiksi tapauksessa
Debbasch v. Ranska (3.12.2002) muun muassa vastaajan kohtuuttoman pitkien valituskirjelmien katsottiin merkittävästi vaikuttaneen kokonaispituuteen174. EIT:n oikeuskäytäntö ei ole kuitenkaan tältä osin aivan yksiselitteistä ja myös tämän perusteen
suhteen on syytä erityiseen varovaisuuteen. EIT on suhtautunut esimerkiksi Suomea
koskevassa tapauksessa Horsti v. Suomi (10.11.2009) ilman avustajaa toimineen
asianosaisen epäselviin lausumiin asianosaisen kannalta myötämielisesti175.
Toisaalta sekä EIT:n käytännössä että oikeuskirjallisuudessa on painotettu, että
perusvastuu oikeudenkäynnin etenemisestä on valtiolla176. Oikeudenkäynti tulisi periaatteessa järjestää siten, ettei asianosainen – edes epäilty – pääse perusteettomasti
sotkemaan tai viivyttämään prosessia177. Tämä voi edellyttää asianosaisten aktivoimista muun muassa asettamalla määräaikoja prosessitoimien suorittamiselle178. EIT:n
käytännön mukaan tuomioistuinten täytyy olla tarkkaavaisia myös myöntäessään lyk
käystä tai valvoessaan asiantuntijalausunnoille annettavien määräaikojen noudattamista. Etenkin julkista valtaa käyttävien asianosaisten (kuten verottajan) sekä syyttäjän pyytämän lisäajan ja niistä johtuvan oikeudenkäynnin viivästymisen arvioinnissa
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Proszak v. Puola (16.12.1997) kohta 40. Ks. myös CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 21.
Andria Oy ja Karanko v. Suomi (17.7.2007) kohta 29. Ks. myös Ervo 2008 s. 134–135 ja Hirvelä
– Heikkilä 2013 s. 256.
S 12/2552 HelHO 23.1.2014 nro 122. Asiassa S 12/1923 HelHO 27.11.2013 nro 3101 on otettu huomioon valittajan huomattavan laaja valitus.
Debbasch v. Ranska (3.12.2002).
Horsti v. Suomi (10.11.2009) kohdat 40–42. Kysymys oli perinnönjaon moitetta koskevasta asiasta,
jossa oikeudenkäynnin kestoa ei katsottu asianosaisesta aiheutuneeksi tilanteessa, jossa ilman avustajaa toiminut asianosainen sinänsä pitkitti oikeudenkäyntiä epäselvillä lausumilla. EIT totesi, ettei
asianajajan käyttäminen ole Suomessa pakollista.
Ervo 2008 s. 138. Ks. esim. Väänänen v. Suomi (20.2.2007).
OM 2007:02 s. 5.
OM 2007:02 s. 5.
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vastuu voi jäädä valtion kannettavaksi179. Suomalaisessa oikeuskäytännössä prosessinjohdon roolia ja vastuuta sivuaa riita-asiaa koskeva ennakkopäätös KKO 2011:87,
jossa asianosaisen viivyttely muun muassa vastakanteen virellepanossa ja henkilötodistelun nimeämisessä ei jäänyt yksin asianosaisen vastuulle sen johdosta, että asianmukaisella prosessinjohdolla olisi voitu olennaisesti lyhentää näihin toimiin kulunutta
aikaa180.
Loppujen lopuksi on kuitenkin tärkeää painottaa, että oikeudenkäyntiä viivästyttävä asianosaisen toiminta voi vapauttaa valtion hyvitysvastuusta siitä huolimatta, ettei
varsinaisen viivästyksen katsota kuuluvan asianosaisen vastuulle. Se voi olla edellä
mainittu, valtion vastuualueelle kuulumaton objektiivinen tekijä, joka otetaan huomioon sanotussa roolissa oikeudenkäynnin kokonaiskeston kohtuullisuuden arvioinnissa.

6.3 Syytetyn ja muiden asianosaisten piileskeleminen ja 			
oikeudenkäynnin vältteleminen
Rikosasian asianosaisten erinäisiin prosessuaalisiin toimenpiteisiin liittyy edellä mainituin tavoin melkoista tulkinnanvaraisuutta, mutta on myös toimintaa, jonka osalta
EIT:n käytäntö on yksiselitteistä. EIT:n käytännössä kokonaiskäsittelyaikaan ei lasketa aikaa, jolloin rikosasian vastaaja pakoilee ja välttelee oikeudenkäyntiä. EIT vähentää sanotun ajan oikeudenkäynnin kokonaiskestoa laskiessaan181. Syytetyn, kanssasyytetyn tai todistajan piileskely liittyy yksinomaan välittömästi siihen aikaan, jonka
he ovat asiaa viivyttäneet, eikä piileskely siten automaattisesti oikeuta oikeudenkäynnin viivästymistä koko ajaltaan182. Piileskelijän toiminta vaikuttaa kerrotulla tavalla
näin suoraviivaisesti luonnollisesti vain hänen oman viivästymishyvitysvaatimuksen-
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CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 21. Ks. Ruoho v. Suomi (13.12.2005), jossa syyttäjä oli pyytänyt lykkäystä jopa 8 kertaa ja asianomistajana ollut lääninverovirasto 3 kertaa. Ks. myös Nuutinen v.
Suomi (27.6.2000), jossa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sosiaalilautakunnan lausunnon
antamiseen oli ensin myönnetty aikaa 9 kuukautta ja samaa asiaa koskeneessa toisessa oikeudenkäynnissä uuden lausunnon antamiseen vielä 8 kuukautta. Ks. myös Patrianakos v. Kreikka (15.7.2004)
(Finlex-tietokanta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä suomeksi (www.finlex.
fi/oikeus/eurooppa/feit/)).
KKO 2011:87, kohta 9.
Vayíc v. Turkki (20.6.2006) kohta 44 ja Gelli v. Italia (19.10.1999). Jälkimmäisessä tapauksessa valittaja oli ollut paenneena vankilasta neljän vuoden ja yhden kuukauden ajan, mitä aikaa ei otettu huomioon
kokonaiskäsittelyajassa. Ks. myös McBride 2009 s. 360–361 ja CEPEJ Studies No. 3 (Updated in
2012) s. 20.
Ks. Mattila v. Suomi (23.5.2006) kohta 15, jossa EIT toteaa, että vastaajien piileskelyllä ei voi selittää
oikeudenkäynnin viivästymistä koskien sitä aikaa, kun vastaajat ovat jo olleet vangittuina. Todistajien
poissaoloon rikosoikeudenkäynnistä liittyvät ongelmat on hyväksytty EIT:n käytännössä myös jutun
vaikeuteen liittyväksi tekijäksi. Ks. CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 19, jossa on viitattu vain
ranskaksi saatavilla olevaan ratkaisuun Jean-Claude Boddaert v. Belgia (17.4.1991).

327

sa arviointiin. Mikäli esimerkiksi asianomistaja kärsii oikeudenkäynnin pitkittymisestä vastaajan piileskelyn vuoksi, ei oikeudenkäynnin kohtuullisen kokonaiskeston
arviointi ole näin yksiselitteistä183.
Vastaajan, muun asianosaisen tai todistajan pakoilu edellyttää toimenpiteitä tuo
mioistuimelta tai esitutkintaviranomaisilta. Prosessin joutuisan etenemisen turvaamiseksi näiden täytyy aktiivisesti pyrkiä tavoittamaan sanottuja oikeuden välttelijöitä, eli
käyttää tilanteen vaatimalla tavalla kaikkia käytettävissä olevia toimenpiteitä, kuten
pakkokeinoja. EIT:n mukaan sopimusvaltio kantaa vastuun siitä, että se turvaa riittävät pakkokeinot ja resurssit pakoilevien vastaajien, muiden asianosaisten ja todistajien
tavoittamiseksi ja lainsäädännön puutteet tai viranomaisten passiivisuus eivät vapauta
valtiota vastuusta (ks. esim. Kalle Kangasluoma v Suomi (15.2.2011))184. EIT:n oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että jäsenvaltio eli tuomioistuimet ja viranomaiset
kantavat vastuun siitä, että pakoilevien asianosaisten ja todistajien tavoittamisyrityk
set sekä istunnosta poissaolemisen syyn arviointi näkyvät selvästi kansallisesta tuomiosta ja prosessin aikana kerääntyneestä dokumentaatiosta185.
EIT suhtautuu lähtökohtaisesti ymmärtäväisesti viivästymiseen, joka johtuu vastaajan tai muiden asianosaisten oleskelusta ulkomailla etenkin silloin, kun heidän
tavoittamisekseen tulee turvautua kansainväliseen oikeusapuun186. Mikäli vastaaja
oleskelee pitkiä aikoja ulkomailla suomalaisten viranomaisten ja tuomioistuinten tavoittamattomissa tilanteessa, jossa vastaaja on tietoinen häntä koskevasta vireillä olevasta rikosprosessista, voitaneen olettaa, että hän välttelee oikeudenkäyntiä. Tilanne
lienee ollut tällainen hovioikeuskäytännössä asiassa R 12/2946 HelHO 18.10.2013
nro 2756, jossa viivästymisen todettiin johtuvan pääosin vastaajasta sen vuoksi, että
tämä oleskeli pääkäsittelyä järjestettäessä Egyptissä187. Myös asiassa R 11/2050 ja
R 12/57 HelHO 28.2.2013 nro 651 (ei lainvoimainen keväällä 2015) hyvitysvaatimus
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Ks. Spolander 2007 s. 226, joka viittaa ratkaisuun Santos v. Portugali (22.7.1999) (Finlex-tietokanta
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä suomeksi (www.finlex.fi/oikeus/eurooppa/
feit/). Tapauksessa syytetyn kateissaolo luettiin objektiiviseksi seikaksi, mutta koska kysymyksessä oli
yli 6 vuotta kestänyt prosessi, jonka aikana oli useita viranomaisten toimimattomuuden jaksoja, rikkoi
oikeudenkäynti EIS 6 artiklan 1 kohtaa. Tapauksessa mielenkiintoista on se, että valittaja EIT:ssa oli
asianomistaja eikä rikosasian vastaaja.
Kalle Kangasluoma v. Suomi (15.2.2011) kohta 23. Ks. myös Seppälä v. Suomi (11.1.2011) kohta 24
ja Nousiainen v. Suomi (23.2.2010) kohta 26. Ks. myös Petroff v. Suomi (3.11.2009) kohta 23. Ks.
myös esim. Ervo 2008 s. 391. Ervo on erikseen todennut, että myötävaikuttamattomuusperiaate ei estä
pakkokeinojen käyttämistä – myös syytetty on velvollinen saapumaan oikeudenkäyntiin uhkasakon tai
noudon uhalla. Ervo 2008 s. 360–362.
Ks. ed. kohdassa ilmoitettu oikeuskäytäntö. Myös Spolander kannustaa tuomioistuimia toimimaan
avoimuuden ja läpinäkyvyyden lähtökohdista. Spolander 2007 s. 137.
Ks. jäljempänä kappale 6.6 kansainvälisen oikeusavun hitaudesta viivästymistä oikeuttavana seikkana.
Perustelut ovat kuitenkin tältä osin melko suppeat. Etenkin tavoittamisyritysten edes yleispiirteinen
kirjaaminen tuomioon olisi tarpeen tällaisessa harvinaisessa tapauksessa, jossa viivästyminen siis on
luettavissa vastaajan vastuulle. Ks. myös R 12/760 Turun HO 16.12.2013 nro 2245 s. 14, jossa hyvitysvaatimus hylättiin vastaajan oman pakoilun vuoksi.
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oli hylätty, kun vastaaja oli pakoillut tutkintaa ja oikeudenkäyntiä ulkomailla useita
vuosia ja hänet oli otettu kiinni Australiassa, mistä hänet joidenkin vuosien päästä oli
luovutettu Suomeen188.
Pääkäsittelyt saattavat peruuntua toistuvasti myös esimerkiksi kanssavastaajien tai
todistajien haastamiseen ja paikalle tuloon liittyvien ongelmien vuoksi, ja se voi edelleen aiheuttaa toisten asianosaisten kohdalla oikeudenkäynnin pitkittymistä. EIT on
sinänsä antanut ymmärtää, että mikäli esimerkiksi kanssasyytettyä on tarpeen kuulla ennen tuomion antamista, voi asian käsittelyn pitkittyminen tämän haastamiseen
liittyvien ongelmien takia, esimerkiksi kansainvälisen oikeusapupyynnön viiveiden
johdosta, olla oikeutettua, mikäli tietyt prosessuaaliset takeet varmistetaan189. Suomalaisessa oikeuskäytännössä asian esitutkintavaiheen pitkittyminen on hyväksytty tilanteessa, jossa asian viivästyminen on johtunut ennen kaikkea siitä, että kanssaepäillyn luovutusmenettely Australiasta on kestänyt yli kolme vuotta190.
Toisaalta ratkaisussa R 12/682 Turun HO 22.2.2013 nro 438 on otettu viivästymisarvioinnissa huomioon, ettei rikoskumppanin kertomukselle voida antaa asian selvittämisessä vastaavaa painoarvoa kuin esimerkiksi todistajan kertomukselle ja että
tällä on myös oikeus olla kertomatta mitään asiasta. Siksi tässä tapauksessa katsottiin,
ettei asian käsittelyn viipymisen syyksi voitu hyväksyä kanssaepäillyn tavoittamattomuutta esitutkintaan, vaikka epäillyn rikoskumppanin kuuleminen asiassa olikin ollut
asianmukaista191.
Joka tapauksessa kanssavastaajan, muun asianosaisen tai todistajan kuulemiseen
tai oikeudenkäynnissä paikallaoloon liittyvät ongelmat voinevat olla sellainen objektiivinen tekijä, jonka aiheuttaessa oikeudenkäynnin venymisen yli lähtökohtaisesti sallitun ajan viivästyminen ei olisi valtion vastuulla. Edellytyksenä kuitenkin on,
että tuomioistuin tai esitutkintaviranomainen on käyttänyt hyväkseen riittävällä tavalla käytettävissä olevat pakkokeinot henkilöiden tavoittamiseksi. Oikeudenkäynnin
kokonaiskeston venyessä yli edellä mainitun itsessään kohtuuttomaksi katsotun ajan
8–10 vuotta ei viivästys enää liene selitettävissä kanssavastaajan, toisen asianosaisen
tai todistajan kuulemiseen liittyvillä ongelmilla, toisin kuin hyvitystä vaativan vastaajan itsensä aiheuttaessa oman oikeudenkäyntinsä viivästyksen.
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R 11/2050 ja R 12/57 HelHO 28.2.2013 nro 651, käräjäoikeuden tuomio, jonka hovioikeus on tältä osin
hyväksynyt s. 250. Tuomiossa viivästymisen on todettu johtuneen asianosaisen tekemistä valinnoista ja
hyvitysvaatimus on hänen osaltaan hylätty.
Ks. Pietiläinen v. Suomi (5.11.2002) kohta 43.
S 14/140 HelHO 3.7.2014 nro 1399 s. 5.
R 12/682 Turun HO 22.2.2013 nro 438 s. 2–3. Ks. myös Fredman 2013 s. 726. Myös tapauksessa
R 12/760 Turun HO 16.12.2013 nro 2245 s. 14 kokonaiskäsittelyaika katsottiin vastaajan kannalta
kohtuuttomaksi, vaikka se johtui osittain siitä, että kanssavastaaja pakoili käräjäoikeuden käsittelyä.
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6.4 ”Hyvän oikeudenhoidon vaatimus” ja muiden, samaa 			
asiakokonaisuutta koskevien ratkaisujen odottaminen
Toisinaan rikosasiaan saattaa kytkeytyä läheisesti asia, jota käsitellään samanaikaisesti esimerkiksi hallintotuomioistuimessa192. Rikosasian kokonaisuuteen läheisesti
liittyvää kysymystä voidaan käsitellä samanaikaisesti myös siviiliriitana, ylimääräisin
muutoksenhakukeinoin tai ylimpien laillisuusvalvojien taholta193. Lisäksi joissakin tilanteissa saattaa olla järkevää, että rikosasia saatetaan ensin lainvoimaiseksi ja otetaan
vasta sen jälkeen käsiteltäväksi kysymyksessä olevaan rikokseen liittyvät vahingonkorvausvaatimukset194. Joskus voi myös olla aiheellista odottaa merkittävää ennakkoratkaisua.
Nopeat oikeudenkäynnit eivät kaikissa tapauksissa johda hyvään oikeusturvaan.
EIT pitää arvossa myös hyvää oikeudenhoitoa (”good administration of justice” tai
”proper administration of justice”), joka voi johtaa pidempikestoisiin, mutta oikeudenmukaisempiin prosesseihin195. EIT on todennut, että jossain tapauksessa ratkaisun
lykkääminen ja muiden ratkaisujen odottaminen on joutuisuusvaatimusta yleisemmän ”hyvän oikeudenhoidon vaatimuksen” mukaista, eikä EIS 6 artiklan 1 kohtaa
täten olisi näihin liittyvissä viivästymistapauksissa rikottu196. EIT:n käytännössä on
siten periaatteessa hyväksytty eräänä käsittelyaikaa pidentävänä seikkana ratkaisun
odottaminen toisessa asiaan liittyvässä asiassa197. Olennaista on, että asioilla on todellinen yhteys ja toisen prosessin lopputuloksen odottaminen todella on tarpeellista
kysymyksessä olevalle prosessille198. Ratkaisu tulee antaa mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun odotettu ratkaisu on annettu199.
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Tällainen läheinen yhteys voi olla esimerkiksi veroliitännäisillä rikoksilla. Toisaalta yleinen tuomio
istuin ei ole sidottu hallinnolliseen ratkaisuun ja tapauskohtaisesti ratkaistavaksi jää, missä määrin on
järkevää odottaa hallintoprosessin tulosta.
Ks. Lammi v. Suomi (15.11.2005), etenkin kohdat 29 ja 31.
Ks. esim. Wincapita-asiassa S 14/1526 HelHO 16.2.2015, Vantaan käräjäoikeus 14.4.2014 14/7331 (ei
lainvoimainen keväällä 2015).
Ks. Boddaert v. Belgia (12.10.1992) kohta 39 ja Pafitis ja muut v. Kreikka (26.2.1998) kohta 97. Ks.
CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 11. CEPEJ -selvityksessä viitataan myös vain ranskaksi
saatavilla olevaan ratkaisuun Intiba v. Turkki (24.5.2005).
Ks. myös CEPEJ 31.12.2012 s. 25. Vastaavasti kansallisesti Väätänen on todennut, ettei oikeudenkäynnin asianmukaisuusvaatimuksesta voida tinkiä joutuisuuden nimissä ja viivytyksetön käsittely on sen
pituinen kuin asianmukainen käsittely kulloisenkin asian erityispiirteet huomioon ottaen kohtuudella
edellyttää. Väätänen 2011 s. 167.
Ks. esim. Vilho Eskelinen ja muut v. Suomi (19.4.2007) kohta 69.
Ks. esim. Kitov v. Bulgaria (3.4.2003) kohta 80. Spolander 2007 s. 227. Vrt. Hentrich v. Ranska
(22.9.1994) kohta 61, jossa EIT ei pitänyt EIS 6 artiklan 1 kohdan kannalta perusteltuna sitä, että ylin
oikeus halusi käsitellä yhdessä neljä asiaa, joissa oli esillä samansuuntaisia, mutta toisiinsa liittymättömiä kysymyksiä.
Ks. esim. Ruoho v. Suomi (13.12.2005) kohta 26 ja Mariapori v. Suomi (6.7.2010) kohta 35, jossa
vastaaja oli pyytänyt lykkäystä KHO:ssa olleen asian vireilläolon takia. Käräjäoikeudessa kesti 8 kuukautta pitää pääkäsittely odotetun päätöksen saamisen jälkeen.
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Sanottujen muiden, samaan asiakokonaisuuteen liittyvien ratkaisujen odottaminen on lähtökohtaisesti perusteltua etenkin silloin, kun viivästykseen vetoava henkilö
itse on vaatinut jutun käsittelyn keskeyttämistä ensin mainitun ratkaisun antamiseen
saakka200. Ervo on esittänyt, EIS 6 artiklan 1 kohdan säännös kohtuullisen ajan osalta
on dispositiivinen normi ja oikeudesta kohtuulliseen käsittelyaikaan on mahdollista
luopua201. Esimerkiksi päätöksessä Virolainen v. Suomi (7.2.2006) EIT otti huomioon
asianosaisten yksimielisen toivomuksen siitä, että toinen juttu ratkaistaan ennen kysymyksessä olevaa asiaa, eikä kohtuullisen ajan katsottu sen vuoksi ylittyneen202.
Periaatteessa jopa hiljainen luopuminen saattaisi olla mahdollista, joskin tulkinta
sen osalta vaikuttaa EIT:n käytännössä tiukalta. Esimerkiksi asiassa Mattila v. Suomi
(23.5.2006) EIT katsoi, ettei sallittua luopumista ollut käsittelyaikatauluun suostuminen203. Merkityksellistä luopumista ei EIT:n käytännön mukaan ole myöskään se,
ettei henkilö vastusta muiden asianosaisten esittämiä pyyntöjä tai tuomion antamisen
lykkäämistä204. Sen sijaan hovioikeuden argumentaatiossa on otettu huomioon se, että
viivästymishyvitysasian kantaja ei ole vastustanut asian käsittelyn perusteltua keskeyttämistä hallintoasiassa annettavan ratkaisun odottamiseksi, eikä ole vaatinut asian
ratkaisemista tästä huolimatta205. Hovioikeuden asianosaista vastuuttava lähestymistapa olisi EIT:n mainittua käytäntöä perustellumpaa tämänpäiväisessä rikosprosessuaalisessa ympäristössä, jossa annetaan yhä enemmän merkitystä vastaajan omille, jopa
aineelliseen ratkaisuun vaikuttaville tahdonilmaisuille206.
Toisen samaan asiakokonaisuuteen liittyvän oikeudenkäynnin ratkaisun odotta
minen ei ole hy
väksyttävä viivästysperuste edes asianosaisen itsensä vaatimuksen johdosta, mikäli odotetun oikeudenkäynnin pituus muodostuu kohtuuttomaksi
(ks. riita-asia Toive Lehtinen v. Suomi (22.5.2007)207. Myös rikosasiaa koskevasta
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Ks. esim. Lammi v. Suomi (15.11.2005) etenkin kohdat 29 ja 31. Tapauksessa vastaaja oli pyytänyt
esitutkinnan keskeyttämistä, jotta olisi saatu tiettyjä korkeimman oikeuden ja oikeuskanslerin päätöksiä. Ks. samansuuntaisesti Wincapita-kokonaisuuteen liittyvä R 14/1072 Turun HO 27.6.2014 nro
774, tältä osin lainvoimaiseksi jäänyt käräjäoikeuden tuomio s. 25, jossa kanssavastaajat ovat pyytänet
asian käsittelyn keskeyttämistä, kunnes erääseen kanssavastaajaan kohdistuneista syytteistä on saatu
lainvoimainen ratkaisu. Ks. myös esim. riita-asia S 12/2041 HelHO 21.1.2014 nro 87 s. 11.
Ervo 2008 s. 139. Mattila v. Suomi (23.5.2006) kohta 17 ja Lehtonen v. Suomi (13.6.2006) kohta 21.
Kysymys oli herjausjutusta, jossa jäätiin odottamaan vuosiksi herjauksen kohteeksi joutunutta vastaan nostetun rikosjutun päättymistä. Ervon mukaan kysymys oli tavallaan hiljaisesta luopumisesta
oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Ervo 2008 s. 140. Ks. myös Pellonpää ym. 2012 s. 597. Ks.
myös Lammi v. Suomi (15.11.2005), jossa vastaaja oli esittänyt muun muassa lykkäyspyyntöjä eräiden
muiden asioiden ratkaisujen odottamiseksi.
Mattila v. Suomi (23.5.2006) kohta 17. Ks. myös Lehtonen v. Suomi (13.6.2006) kohta 21. Ervo 2008
s. 140.
Eloranta v. Suomi (9.12.2008) kohta 33.
Ks. esim. S 13/505 HelHO 16.7.2013 nro 2098 s. 5.
Ks. esim. syyteneuvottelua koskeva HE 58/2013 vp ja sen johdosta annetut säännökset.
Toive Lehtinen v. Suomi (22.5.2007) kohta 44. Asiassa vastakanteen käsittely oli ollut keskeytyneenä
lähes viisi vuotta osittain siksi, että valittaja itse oli pyytänyt oikeutta odottamaan lainvoimaisia tuomioita pääkanteista. EIT:n perusteluista on luettavissa, että koska pääkanteita koskeva oikeudenkäynti
oli kestänyt kohtuuttoman pitkän ajan, ei viivettä voitu menestyksekkäästi perustella valittajan omalla
toivomuksella.
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tapauksesta Fryckman v. Suomi (10.10.2006) käy ilmi, että vaikka joissakin tapauksissa saattaa olla järkevää odottaa ratkaisua muissa asiaan kytkeytyvissä oikeudenkäynneissä, ei tämä välttämättä vapauta valtiota vastuusta208. EIT on kiinnittänyt tällaiseen
yhteyteen huomiota ja hyväksynyt sen sinänsä tietynasteisena ”oikeuttamisperus
teena” siten, ettei pitkäkestoisuutta arvioida yhtä ankarasti kuin tilanteessa, jossa keston ylittymistä ei ole mahdollista puolustaa millään järkevällä kriteerillä209. Fryckman
-tapauksessa tuomioistuin oli odottanut KHO:n asiaan liittyvää veropäätöstä, mitä
myös EIT:een valittanut vastaaja oli pyytänyt. Sanotun KHO:n ratkaisun saatuaan käräjäoikeus oli antanut oman tuomionsa puolen vuoden kuluttua. EIT piti perusteltuna
sanotun veroasian ratkaisun odottamista. Se totesi kuitenkin, ettei mainitun oikeudenkäynnin lopputuloksen odottaminen kuitenkaan selittänyt koko pitkää käräjäoikeuden
käsittelyaikaa.
Mikäli veroasian odottaminen todella oli tarpeen, vaikuttaa ratkaisu käräjäoikeuden
näkökulmasta ankaralta. EIT:n ratkaisut kohdistuvat kuitenkin ensisijaisesti valtioon,
eivät yksittäiseen viranomaiseen tai tuomioistuimeen, ja sanotulla ratkaisulla on mahdollisesti haluttu ensisijaisesti vahvistaa, että Suomi on valtiona rikkonut tässä oikeudenkäynnissä EIS 6 artiklan 1 kohtaa. Ervoa lainaten voidaan todeta, että systeemin
täytyy toimia kokonaisuudessaan siten, ettei kohtuullista aikaa jouduta ylittämään210.
Todettakoon kuitenkin, että joissakin tilanteissa kysymysten erottaminen ratkaistaviksi eri oikeudenkäynneissä saattaa jopa jouduttaa niiden lopullista ratkaisemista.
Näin on perusteltu ratkaisua ainakin tuoreessa käräjäoikeuden tältä osin hovioikeuden hyväksymässä Wincapita -ratkaisussa Vantaan käräjäoikeus 14.4.2014 14/7331
(ks. S 14/1526 HelHO 16.2.2015 nro 201) (ei lainvoimainen keväällä 2015), jossa
on todettu, että asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksia ei olisi saatu kokonaisuudessaan käsitellyiksi nopeammin, mikäli niitä ei olisi erotettu rikosasiasta. Rikos
oikeudenkäynti olisi ratkaisun perusteluiden mukaan kestänyt käräjäoikeudessa ja
hovioikeudessa useita kuukausia kauemmin, mikäli vahingonkorvausvaatimukset olisi käsitelty sen yhteydessä.
Koska oikeudenkäynnin kohtuullista kestoa tulee arvioida myös yksittäisen
asianosaisen näkökulmasta, otetaan oikeudenkäynneissä, joissa on monta vastaajaa,
huomioon myös se, olisiko jonkun asianosaisen kohdalla ollut mahdollisuus nopeampaan käsittelyyn. Hovioikeuden ratkaisussa R 11/2050 ja R 12/57 HelHO 28.2.2013
nro 651 (ei lainvoimainen keväällä 2015) on todettu, että sanotussa asiassa, jossa oli
kysymys erittäin suunnitelmallisista ja monimutkaisista rahanpesusyytteistä, kysymyksessä olevat teot liittyivät päätekoihin sillä tavoin, ettei asiakokonaisuuden jaka
minen tässä asiassa olisi ollut tarkoituksenmukaista eikä osin edes mahdollista211.
208
209
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Ks. myös esim. Jokitaipale v. Suomi (6.4.2010) kohdat 32–35.
Fryckman v. Suomi (10.10.2006) kohdat 46 ja 49. Ks. myös Ervo 2008 s. 126. Ks. myös KKO 2005:73,
jossa puolestaan katsottiin, että syyttäjä ei ollut osoittanut, että arvonlisäverovalitusten käsittelyn odottaminen olisi ollut sillä tavoin aiheellista kysymyksessä olevan rikosprosessin käsittelylle, että se olisi
hyväksyttävä peruste käsittelyn viivästymiselle. Ks. kohta 15.
Ervo 2008 s. 126.
R 11/2050 ja R 12/57 HelHO 28.2.2013 nro 651 s. 135.
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6.5 Oikeuskäytännön yhtenäisyyden varmistaminen
Mikäli tuomioistuin päättää odottaa asiassa merkittävää ennakkoratkaisua, voi käsillä
olla EIT:n hyväksymä viivästymisen oikeuttava peruste. Esimerkiksi Suomea koskevassa veronkorotustapauksessa Paulow v. Suomi (14.2.2006)-päätös lääninoikeus oli
odottanut KHO:n ennakkopäätöstä, minkä vuoksi se oli antanut oman päätöksensä vasta yli kolme vuotta veroviraston päätöksen antamisen jälkeen, ja kokonaiskäsittelyaika
oli muodostunut noin kuudeksi vuodeksi. EIT:n mukaan viivästys ei ollut kohtuuttoman pitkä ottaen huomioon, että oli tärkeää varmistaa oikeuskäytännön ja laintulkinnan yhtenäisyys potentiaalisesti monia henkilöitä koskevalla alueella212.

6.6 Tuomioistuimen jutturuuhkat ja resurssivajeet
EIT:n käytännössä resurssipula tai jutturuuhka eivät lähtökohtaisesti vapauta oikeudenkäynnin viivästyessä valtiota vastuusta, sillä valtiolla on velvollisuus järjestää oikeusjärjestelmänsä siten, että sen tuomioistuimet pystyvät täyttämään ihmisoikeus
sopimuksen edellyttämät velvoitteet213. Sopimusvaltioiden vastuu oikeudenkäynnin
joutuisuudesta on objektiivista, eikä se edellytä, että viranomaiset olisivat menetelleet
moitittavasti esimerkiksi siten, että yksittäinen virkamies olisi juttua käsitellessään
syyllistynyt laiminlyöntiin. Myöskään se, että virkamies on ylityöllistetty, sairaus
lomalla tai jopa kohtaisi kuoleman, mitä ei tietenkään katsota sanotun henkilön itsensä viaksi, ei vapauta valtiota vastuusta214. Myös kotimaisessa oikeuskäytännössä on
todettu, että tuomioistuimen työn yleisestä järjestämisestä tai esimerkiksi tuomareiden perustellustakin vaihtumisesta aiheutuva pitempi viivästys voi aiheuttaa valtiolle
hyvitysvelvollisuuden, vaikka viivästys ei olisi aiheutunut kenenkään huolimatto-
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Tapauksessa lääninoikeus oli antanut päätöksensä kuukauden kuluessa KHO:n päätöksen jälkeen. Ks.
lisää Ervo 2008 s. 115–116. Ks. aihealueesta myös Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 259. Myös suomalaisessa oikeuskäytännössä esimerkiksi asiassa S 12/33 HelHO 25.1.2013 nro 248 hovioikeus katsoi, ettei
asian käsittely ollut viivästynyt perusteetta, koska kysymyksessä oli ollut oikeudellisesti epäselvä asia,
josta KKO oli prosessin kuluessa antanut ennakkoratkaisun.
Zimmermann ja Steiner v. Sveitsi (13.7.1983) kohta 29. Tapaus koski hallintotuomioistuinta, mutta oikeusohje on suoraan johdettavissa koskemaan myös yleisiä tuomioistuimia. Ks. Ervo 2008 s. 136–137,
Spolander 2007 s. 232, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 258, Pellonpää ym. 2012 s. 541 ja CEPEJ Studies
No. 3 (Updated in 2012) s. 23. Ks. myös HE 233/2008 vp s. 6. Suomen osalta ks. Narinen v. Suomi
(6.3.2007) kohta 18. Myöskään kotimaisessa laillisuusvalvontakäytännössä määrärahojen puuttumista
tai henkilöstöresurssien riittämättömyyttä ei ole pidetty hyväksyttävänä perusteena asian käsittelyn
viivästymiselle. Ks. Esim. Oka 27.2.2001 Dnrot 499/99 ja 1082/1/99. Väätänen 2011 s. 169.
Ervo 2008 s. 136–137 ja HE 233/2008 vp s. 23. Sinänsä on kyllä mahdollista, että viranomaisen passiivisuus johtaa virkamiehen virkavastuun toteutumiseen. Ks. PeL 118 § ja RL 40 luvun 9 ja 10 §:t
(604/2002). Ks. OM 2008:05 s. 6. Viivästymisessä on harvoin kysymys virkamiesten laiminlyönneistä,
vaan nimenomaan esimerkiksi resurssien puutteesta. Ks. myös HE 85/2012 vp s. 13, jossa tosin on
kysymys hallintoasioista.
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muudesta215. Lisäksi valtion on turvattava tuomioistuimille riittävät välineet, jotta ne
voivat käsitellä asiat kohtuullisessa ajassa (ks. Taavitsainen v. Suomi (8.12.2009))216.
EIT:n käytännössä on kuitenkin hyväksytty viipyminen, kun se on aiheutunut poikkeuksellisesta ja väliaikaisesta tuomioistuimen ruuhkautumisesta, kuten esimerkiksi
tuomioistuinlaitoksen uudelleen organisoinnista tai vaikkapa prosessilainsäädännön
uudistamisesta. Edellytyksenä kuitenkin on, että valtio on ryhtynyt ripeästi riittävän
tehokkaisiin toimiin tällaisten väliaikaisten olosuhteiden korjaamiseksi ja ruuhkien
purkamiseksi. Sen sijaan pitkittynyt tai pysyvä asioiden käsittelyn ruuhkautuminen,
esimerkiksi asioiden määrän kasvaminen niin, että kysymys on rakennemuutoksesta,
ei ole hyväksyttävä syy oikeudenkäyntien pitkittymiselle217.

6.7 Ennakkoratkaisun pyytäminen EU-tuomioistuimelta ja 			
kansainvälinen oikeusapu
Edellä on huomattu, että vaikka valtio ei lähtökohtaisesti vastaisikaan viivästymisestä
niissä tapauksissa, joissa asian käsittelyn viipyminen ei ole suoranaisesti johtunut valtiosta218, ovat tilanteet lopulta usein hyvinkin monitulkintaisia. Valtion kontrollipiirin,
vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun osalta kaikista selkein ja vähiten perusteluja edellyttävä viivästymistilanne on käsillä silloin, kun asian käsittelyn viivästyminen johtuu ennakkoratkaisun pyytämisestä EU-tuomioistuimelta. EIT:n mukaan EU-tuomioistuimessa kulunutta aikaa ei oteta huomioon arvioitaessa pro
sessin pituutta
6 artiklan 1 kohdan nojalla. Muunlaisen tulkinnan olisi katsottu vaarantavan EU-lain-
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KKO 2011:87 kohta 8. Valtio vastaa viivästymisestä, koska se ei ole tässä tapauksessa kyennyt järjestämään oikeudenkäyntimenettelyä sopimuksen tarkoittamalla ja edellyttämällä tavalla. Ervo 2008
s. 129–130 ja 136. Ks. myös Philis v. Kreikka (27.6.1997) kohta 40 (jutturuuhka ja organisatoriset vaikeudet) ja Molander v. Suomi (7.11.2006) kohta 28, jossa todettiin ettei viivästystä ja pitkää passiivista
jaksoa selitä hyväksyttävästi esimerkiksi se, että asian valmistelija on ollut kiinni toisen merkittävän
rikosasian käsittelyssä ja lisäksi hänelle on jaettu muita kysymyksessä olevaa asiaa vanhempia ja kiireellisempiä rikosasioita.
Taavitsainen v. Suomi (8.12.2009) kohta 37. Asiassa oli kysymys kohtuullisesta ajasta rikosjutussa,
jonka ulkomaalaisia avaintodistajia ei saatu oikeuteen ja joita voitiin kuulustella oikeusaputoimin
maassaan vasta sen jälkeen kun käräjäoikeus oli saanut käyttöönsä soveltuvan videoneuvotteluyhteyden. Valtio oli viivytellyt järjestäessään videoneuvottelulaitteet asianomaiseen käräjäoikeuteen, minkä
johdosta oikeudenkäynnin kesto oli muodostunut kohtuuttomaksi ja valittajalle määrättiin suoritettavaksi korvaus.
HE 233/2008 vp s. 23, Ervo 2008 s. 136–137, Hirvelä – Heikkilä 2013 s. 258–259 ja Pellonpää ym.
2012 s. 541. Buchholz v. Saksa (6.5.1981) kohta 63, Zimmermann ja Steiner v. Sveitsi (13.7.1983)
kohdat 29 ja 31 ja Narinen v. Suomi (6.3.2007).
Mikäli viivästyminen johtuu seikasta, joka on kansallisen viranomaisen kontrollin ulottumattomissa ei
viivästys ole valtion vastuulla, mikäli viranomainen tekee kaiken mahdollisen toimivaltansa rajoissa
oikeudenkäynnin kulun edistämiseksi. Ks. Hirvelä–Heikkilä 2013 s. 259. Teoksessa viitataan tältä osin
tapaukseen Wloch v. Puola (19.10.2000) kohdat 149–150.

334

sää
dännön mukaisen ennakkoratkaisumenettelyn (ks. Pafitis ja muut v. Kreikka
(26.2.21998))219.
Myös kansainvälinen oikeusapu saattaa toisinaan viipyä huomattavan pitkiä aikoja. Ennakkopäätöksessä KKO 2011:38 on EIT:n käytäntöön perustuen todettu, että
EIT on ottanut kansainvälisten oikeusapupyyntöjen pitkittymisen huomioon seikkana, joka ei ole pyynnön esittäneen valtion viranomaisten vastuulla220. Toteamus on
ymmärrettävä ja perusteltu, koska vastaukset kansainväliseen oikeusapuun eivät ole
välittömästi kansallisen viranomaisen vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Jotain kuitenkin on tehtävissä, ja jotain EIT on myös yleensä edellyttänyt. Esimerkiksi asiassa
Wloch v. Puola (19.10.2000) kansalliset viranomaiset olivat toistuvasti kiirehtineet
kansainvälisen oikeusavun toteutumista ja asiassa Olsson v. Ruotsi (8.4.2003) -päätös tavoiteltua henkilöä oli tavoiteltu toistuvasti, eikä EIT siten katsonut mainituissa
asioissa viivästyksen olleen kansainvälisen oikeusavun aiheuttaman viivästymisen
osalta valtion vastuulla221. Myös Suomea koskevassa talousrikosasiassa Knaster v.
Suomi (22.9.2009) EIT antoi nimenomaisesti valtion kannalta positiivista painoarvoa sille, että valitusasteessa oli yritetty kiirehtiä kansainvälistä toimintaa222. Näin ollen kansainvälisen oikeusavun hitaus voidaan jossain määrin ottaa huomioon valtion
vastuuta määritettäessä, mutta se ei välttämättä vapauta valtiota vastuusta eikä siten
myöskään hyvitysvelvollisuudesta. Kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten ei
nimittäin sopisi heittäytyä passiiviseksi edes oikeusapupyynnön vastausta odotellessaan.
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Pafitis ja muut v. Kreikka (26.2.1998) kohta 95. Samoin Ervo 2008 s. 137, Hirvelä–Heikkilä 2013
s. 259 ja Pellonpää ym. 2012 s. 541. Ennakkoratkaisupyynnön tekemistä koskeva harkinta on kuitenkin tehtävä kohtuullisessa ajassa. Ks. Pedersen ja Pedersen v. Tanska (14.10.2004). Kriittisemmästä
näkökulmasta ks. Spolander 2007 s. 234. Em. Kreikkaa koskevassa asiassa ei myöskään asianajajien
lakosta aiheutuneita viivästyksiä luettu valtion viaksi, koska Kreikan asianajajayhdistys oli julkisoikeudellisesta luonteestaan huolimatta lähinnä ammattiyhdistys. Pafitis ja muut v. Kreikka (26.2.1998)
kohta 96. Ks. tästä myös esim. Pellonpää ym. 2012 s. 541.
KKO 2011:38 kohta 20. Tapauksen perusteluissa todetaan, että oikeusapupyynnön viipyminen toisen
maan viranomaisella on ollut Suomen esitutkintaviranomaisen suoranaisten vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella (kohta 24). Samansuuntaisesti CEPEJ Studies No. 3 (Updated in 2012) s. 22. Ks. myös
S 14/140 HelHO 3.7.2014 nro 1399 s. 5.
Wloch v. Puola (19.10.2000) kohdat 149–151 ja Olsson v. Ruotsi (8.4.2003)-päätös. Ks. KKO 2011:38
kohta 20.
Knaster v. Suomi (22.9.2009) kohta 39. Koska kokonaiskäsittelyaika kuitenkin oli 9 vuotta, todettiin
EIS 6 artiklan rikkomus tästä huolimatta. Myös rikosasiassa Pietiläinen v. Suomi (5.11.2002) kohta
43 EIT on implisiittisesti myöntänyt, että koska kanssasyytettyä oli ollut tarpeen kuulla valittajan lausumista ennen tuomion antamista, oikeusapupyynnöstä johtuva viivästys sinänsä ei olisi ollut valtion
vastuulla, mikäli tietyt prosessuaaliset takeet vastaajan osalta olisi varmistettu. Ks. myös Väänänen v.
Suomi (20.2.2007) kohdat 28 ja 29. Sanotussa siviiliriidassa käräjäoikeusvaihe kesti noin seitsemän
vuotta, mutta EIT:n ratkaisun mukaan noin kolmen vuoden viivästyminen ei ollut kokonaan valtion
vastuulla, koska osan tästä ajasta asia oli ollut lykättynä valittajan pyytämien todistajanlausuntojen
hankkimiseksi ulkomailta.

335

7. Lopuksi
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä on moderni laki, joka ei päästä lainkäyttäjää helpolla. Toisaalta se velvoittaa tämän tuntemaan hyvinkin kattavasti EIT:n
oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan, ajantasaisen oikeuskäytännön. Toisaalta
lain soveltamistilanteiden kannalta on selvää, ettei jo viivästyneen oikeudenkäynnin
sovi viivästyä enää enempää tämän tyyppisen sivuvaatimuksen käsittelyn takia.
Ensi näkemältä EIT:n viivästymistä koskeva oikeuskäytäntö vaikutti kirjoittajan
näkökulmasta varsin ankaralta. EIT:n käytännön mukaan edes vaikeiden ja laajojen
talousrikosten käsittely ei saa venyä. EIT:n käytännössä todistustaakka viivästymisen
oikeuttavien perusteiden olemassaolosta on siirtynyt valtiolle jo niissä tapauksissa,
joissa oikeudenkäynti on kestänyt kaikissa asteissa vain kolmesta viiteen vuotta.
Edellä esitetystä kuitenkin ilmenee, että EIT:n käytännössä esiintyneet viivästymisen oikeuttavat perusteet ovat varsin kansantajuisia ja perusteltuja. EIT on toistuvasti
lausunut, että vain valtion viaksi luettava viivästys voi aiheuttaa sen, että viivästyminen on valtion vastuulla. Näin ollen, mikäli viivästyminen johtuu asianosaisen itsensä
vastuulle kuuluvasta seikasta (esim. viivästykseen vetoavan pakoilu), niin sanotusta
objektiivisesta tekijästä (esim. vastaajan puolustuksen toteuttaminen, mikä faktisesti
viivästyttää oikeudenkäyntiä) tai muusta valtion kontrollin ulkopuolella olevasta seikasta (esim. kansainvälinen oikeusapu), ei viivästyminen tältä osin ole valtion vastuulla eikä viivästymishyvitystä tule tämän viivästymisen johdosta määrätä. Olennaista
on, että viivästymisen peruste liitetään siihen ajanjaksoon oikeudenkäynnissä, jota se
koskee. Esimerkiksi asianosaisen oikeudenkäynnin pakoilu ei oikeuta oikeudenkäynnin viivästymistä siltä osin, kun oikeudenkäynti viipyy jonkun muun asian vuoksi.
Toisaalta tuomioistuimen tulee joka tilanteessa myös silloin kuin vastaaja omasta
tahdostaan välttelee oikeudenkäyntiä tai kun viivästyminen johtuu kansainvälisen oikeusavun hitaudesta, tehdä parhaansa oikeudenkäynnin kulun edistämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi edellä mainituissa tilanteissa sitä, että asiassa täytyy käyttää käytettävissä olevia pakkokeinoja tai kiirehtiä kansainvälisen oikeusavun
toteuttamista. Tietyissä tilanteissa tuomioistuimen tulee kiinnittää erityistä huomiota
määrätietoiseen prosessinjohtoon ja pitää tiukasti kiinni prosessin kulkua turvaavista, ehkä normaalia lyhyemmistä määräajoista. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei
edellytä kaikkiin vastaajan pyyntöihin suostumista, vaan voi edellyttää prosessin määrätietoista eteenpäin viemistä.
Hyvityslain säätäminen johtui ensisijaisesti Suomen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista. Lain esitöissä kuitenkin nostetaan esille myös perustuslain oikeudenkäynnin joutuisuutta koskeva vaatimus ja perusoikeus. Perusoikeuksien punnintatilanteita koskeva metodi saattaa tarjota joissakin tilanteissa varsin käyttökelpoisen
välineen arvioida oikeudenkäynnin joutuisuuden to
teuttamisen vaatimuksia suhteessa muihin perusoikeuksiin. Käytännössä varsinaisia perusoikeus
konflikteja ei
kuitenkaan ole tässä aihepiirissä esiintynyt juurikaan, ainakaan siten, että niitä olisi
havaittavissa hyvitysvaatimuksen sisältävien tuomioiden tekstistä. Merkityksellisem-
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pää perusoikeuksien kannalta siten tällä hetkellä on, että sellaisissa tilanteissa, joissa
EIT:n käytännössä muodostuneiden oikeusohjeiden noudattaminen johtaisi suomalaisen toimintaympäristön ja oikeuskulttuurin kannalta kyseenalaiseen tilanteeseen,
perusoikeudet tarjoaisivat oikeutuksen EIS:n ja EIT:n antamaa suojaa pidemmälle
meneviin tulkintoihin. Koska kuitenkaan ylinkään oikeusaste ei ole ollut halukas
ylittämään näissä kysymyksissä EIS:n ja EIT:n määrittämää suojan tasoa (ks. esim.
KKO 2010:31), vaatisi EIT:n asettaman tason ylittävä perusoikeusmyönteinen alemman oikeusasteen tulkinta erityistä rohkeutta.
Hyvityslaki konkretisoi oikeudenkäynnin joutuisuutta koskevan perusoikeuden ja
ihmisoikeuden sisältöä. Voidaan todeta, että hyvityslain myötä oikeudenkäynnin joutuisuus on noussut uudella tavalla yhdeksi prosessiin liittyväksi oikeusturvavaatimukseksi muiden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvien oikeusturvavaatimusten
rinnalle. Sen voi nähdä osaltaan oikeuttavan tuomioistuinta painottamaan oikeudenkäynnin joutuisuutta yksittäisissä prosessuaalisissa ratkaisuissa. Hyvityslaki parantaa
siten välittömästi rahallisen korvauksen myötä, mutta myös välillisesti oikeudenkäynnin asianosaisten oikeusturvaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa.
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Riikka Pirttisalo

Itsekriminointisuoja insolvenssioikeudessa
1. Johdanto
Itsekriminointisuojalla tarkoitetaan syytetyn oikeutta olla myötävaikuttamatta oman
syyllisyytensä selvittämiseen. Sen tarkoituksena on suojella rikoksesta syytettyä
viranomaisen epäasiallista painostusta vastaan. Itsekriminoinnin kielto ei rajoitu vain
rikollisen teon tunnustamiseen tai suoranaisesti syyllisyyttä osoittaviin lausumiin,
vaan se ulottuu myös sellaisten pakon alaisena hankittujen lausumien käyttöön, joilla
pyritään osoittamaan rikoksesta epäillyn lausumien ristiriitaisuutta tai epäiltävyyttä
taikka joilla pyritään horjuttamaan hänen uskottavuuttaan.1 Periaate on johdettavissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevasta
6 artiklasta ja sitä koskevasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä.2 Lisäksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen 14 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan oikeus olla tulematta pakotetuksi todistamaan itseään
vastaan tai tunnustamaan syyllisyytensä. Itsekriminointisuojan katsotaan sisältyvän
myös oikeusturvaa koskevaan perustuslain 21 §:ään. Itsekriminointisuojasta käytetään
myös ilmaisuja nemo tenetur se ipsum accusare ja myötävaikuttamattomuusperiaate.3
Itsekriminointisuoja voi tulla sovellettavaksi esitutkinnan ja rikosoikeudenkäynnin
ohella muissakin sellaisissa yhteyksissä, joihin liittyy tietojen hankkimista pakolla.4
1
2

3
4

Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta (kohta 71).
Esimerkiksi tapauksessa J.B. v. Sveitsi (kohta 64) EIT totesi seuraavasti ” Although not specifically
mentioned in Article 6 of the Convention, the right to remain silent and the privilege against self-incrimination are generally recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair
procedure under Article 6 § 1. The right not to incriminate oneself in particular presupposes that the
authorities seek to prove their case without resorting to evidence obtained through methods of coercion
or oppression in defiance of the will of the “person charged”. By providing the accused with protection
against improper compulsion by the authorities these immunities contribute to avoiding miscarriages
of justice and securing the aims of Article 6.” Ks. myös Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila
s. 588–599.
Ks. esim. Ervo 2005 s. 237, Marttila 2005 s. 873, Pentikäinen 2012/2 s. 228 ja Vuorenpää 2012 s. 585.
Periaatteen syntyhistoriasta Euroopassa ks. esim. Bárd 2008 ss. 265.
Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2009:80 merkitsi linjanmuutosta kansallisessa oikeuskäytännössä. Ratkaisu perustui EIT:n ratkaisuun Marttinen vs. Suomi. Tätä aiemmin katsottiin, että itsekriminointisuoja ei ainakaan pääsääntöisesti poistanut rangaistusvastuuta sellaisissa intressikonfliktitilanteissa, joissa on kysymys siviilioikeudellisen ilmoitusvelvollisuuden käyttämisestä. Tämä aikaisempi
oikeustila ilmenee esimerkiksi ratkaisusta KKO 2002:122. Itsekriminointisuojaa KKO on käsitellyt
mm. ratkaisuissaan KKO 2015:6, KKO 2015:1, KKO 2014:82, KKO 2012:45, KKO 2012:16, KKO
2012:5, KKO 2011: 46, KKO 2011: 35, KKO 2010:49 ja KKO 2010:41. Ks. Vuorenpää 2012 s. 586 ja
siinä mainitut lähteet.
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Itsekriminointisuoja ei siten estä sitä, että henkilöltä vaaditaan muussa menettelyssä
tietoja rangaistuksen tai siihen rinnastettavan seuraamuksen tai uhkasakon tai muun
pakkokeinon kuten painostusvankeuden uhalla. Tällaisia muita, rikosprosessin ulkopuolisia tilanteita ovat esimerkiksi ulosotto- tai konkurssimenettely. Molempien menettelyjen tarkoituksena on muun muassa saada selvitystä velallisen omaisuudesta
velkojien intressin vuoksi.5
Konkurssi- ja ulosottomenettelyssä kerätään siten viime kädessä pakolla tietoja
velallisesta ja veloista velkojen täytäntöönpanon toteuttamista varten ja niillä turvataan velkojien omaisuuden suojaa. Menettelyt eivät liity esitutkintaan taikka rikosoikeudenkäyntiin eikä menettelyissä ole tarkoitus kerätä tietoja niitä varten. On kuitenkin mahdollista, että velallista vastaan on samanaikaisesti vireillä rikosprosessi.
Tällöin tietojen keräämisen insolvenssimenettelyssä oikeudenkäynnin ulkopuolella
voidaan mahdollisesti katsoa liittyvän niin läheisesti rikosprosessiin, että sitä ei voida pitää rikosprosessista erillisenä. Tällöin on pohdittava, voidaanko sulkea pois se
mahdollisuus, että insolvenssimenettelyssä pakolla saatuja tietoja käytetään rikos
oikeudenkäynnissä näyttönä. EIT:n käytännön mukaan tällaisessa tilanteessa tulee
olla olemassa riittävän tehokkaat takeet estämään itsekriminointisuojan ydinsisällön
heikentyminen.6
Sekä KL:ssa että UK:ssa on säädetty erinäisistä suojamekanismeista. KL 4 luvun
5a §:n mukaan, jos velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta, hän
ei ole velvollinen antamaan pesänhoitajalle 5 §:ssä tarkoitettuja tietoja niistä seikoista,
joihin epäily tai syyte perustuu.
UK 3 luvun 73 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ulosottomies ei saa luovuttaa
tietoa, joka on olennaisin osin saatu velalliselta kysyttäessä 52 §:n 6–8 kohdassa tarkoitetusta seikasta, jos vastauksesta käy ilmi, että velallinen on saattanut syyllistyä
muuhun kuin ulosottomenettelyssä tehtyyn rikokseen, ja tiedon luovuttaminen saattaa
hänet siinä menettelyssä syytteen vaaraan. UK 3 luvun 91 §:n mukaan ulosottomies
saa kuitenkin antaa hakijalle muun muassa 73 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Hakija ei kuitenkaan saa käyttää näitä tietoja oikeudenkäymiskaaren todistamista koskevien rajoitusten kiertämiseksi eikä velallisen syytteeseen saattamiseksi.
Lisäksi 1.1.2016 voimaan tulevan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin ei saa rikosasiassa hyödyntää 18 §:ssä säädetyn itsekriminointisuojaa koskevan vaitiolo-oikeuden vastaisesti hankittua todistetta. Hyödyn
tämiskielto koskee myös todistetta, joka on hankittu muussa menettelyssä kuin
esitutkinnassa tai rikosasian oikeudenkäynnissä henkilöltä pakkokeinon käyttämisen
uhalla tai muutoin vastoin hänen tahtoaan, jos hän oli tällöin epäiltynä tai vastaajana rikoksesta taikka esitutkinta tai oikeudenkäynti oli vireillä rikoksesta, josta häntä
syytetään, ja jos todisteen hankkiminen rikosasiassa olisi ollut vastoin itsekriminointi
suojaa koskevaa 18 §:ää.
5
6

HE 46/2014 vp s. 89.
Ks. esim. Heaney ja McGuinness v. Irlanti kohta 48.
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Tässä artikkelissa arvioidaan itsekriminointisuojan toteutumista insolvenssime
nettelyissä ja erityisesti kansallisen lainsäädännön sisältämiä mekanismeja itsekriminointisuojan takeina. Aluksi selostetaan lyhyesti edellytykset itsekriminointisuojan
saamiselle. Tämän jälkeen käydään eritellysti lävitse kansallisen lainsäädännön suoja
mekanismeja ja pohditaan niiden riittävyyttä.

2. Itsekriminointisuojan edellytykset 					
insolvenssimenettelyssä
2.1 Samanaikaisuusvaatimus
Itsekriminointisuojan edellytyksiä voidaan systematisoida eri tavoin.7 Perustavanlaatuisin edellytys itsekriminointisuojan saamiselle edellytysten systematisointitavasta
riippumatta on se, että kuuleminen muussa menettelyssä tapahtuu sen jälkeen, kun
henkilö on rikoksesta syytetty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan tarkoittamalla tavalla. EIS:n suomenkielisessä käännöksessä käytetään termiä rikoksesta
syytetty. Todistusvoimaisessa englanninkielisessä versiossa käytetään henkilöön
kohdistuvasta syytteestä ilmaisua criminal charge. Ilmaisuilla tarkoitetaan kuitenkin
muutakin kuin varsinaista rikossyytteen nostamista tuomioistuimessa. Ihmisoikeustuomioistuimen käytännön perusteella henkilö voi olla artiklan tarkoittamalla tavalla
rikoksesta syytetty jo paljon ennen sitä ajankohtaa, kun henkilöä vastaan on nostettu
tuomioistuimessa rikossyyte. Lähtökohtana suojan saamiselle on, että mahdollinen
rikosprosessi on vaikuttanut henkilön oikeudelliseen asemaan. Tällainen tilanne on
käsillä silloin, kun toimivaltainen viranomainen, esimerkiksi poliisi, antaa epäillylle
virallisen ilmoituksen siitä, että hänen epäillään tehneen rikoksen.8 Rikosprosessi voi
kuitenkin vaikuttaa henkilön oikeudelliseen asemaan vielä tätä ennenkin. Esimerkiksi EIT:n ratkaisussa Eckle v. Saksa rikossyyte katsottiin tulleen vireille silloin, kun
esitutkinnan alkamisesta johtuvat toimenpiteet olivat tulleet epäillyn tietoisuuteen ja
alkaneet vaikuttaa hänen asemaansa, vaikka hänelle ei ollutkaan vielä virallisesti ilmoitettu rikosepäilystä. Tapauksessa rikossyyte katsottiin tulleen vireille, kun useita
todistajia oli haastateltu epäiltyyn kohdistuneista rikosväitteistä ja epäilty oli tullut
tietoiseksi näistä haastatteluista ja ne olivat alkaneet vaikuttaa hänen asemaansa.9

7

8
9

Ks. Vuorenpää 2012 ss. 588, Frände 2011 ss. 403. Käsittelen tässä kirjoituksessa edellytykset Vuorenpään käyttämin termein, joita pidän havainnollistavina. Ne ovat samanaikaisuusvaatimus, yhteysvaatimus, relevanttiusvaatimus, palomuurin puuttuminen ja pakko.
HE 2012/86 vp s. 5–6, Vuorenpää 2012 s. 588 ja Frände 2011 s. 403.
Ks. EIT:n ratkaisuista myös esim. Weh v. Itävalta.
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2.2 Yhteysvaatimus
Itsekriminointisuojan saaminen edellyttää lisäksi sitä, että muussa menettelyssä annetulla lausumalla on riittävän kiinteä yhteys rikosprosessissa käsiteltävän asian kanssa.
Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2009:80 todennut vaadittavan yhteyden olevan
olemassa, jos henkilöltä vaaditaan pakon uhalla tietoja, joilla voi olla hänen kannaltaan haitallista merkitystä vireillä olevassa rikosasiassa. Riittävää on jo se, ettei tietoja
vaadittaessa ole voitu sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tiedot saattavat olla merkityksellisiä rikosasiassa. Oikeutta pysyä vaiti on arvioitava syytetyn näkökulmasta
ja niiden tietojen perusteella, joita hänellä tuolla hetkellä on. Syytetyllä ei siten ole
velvollisuutta antaa sellaisia tietoja, joiden hän on perustellusti voinut arvioida vaarantavan tai heikentävän omia puolustusmahdollisuuksiaan. Samasta lähtökohdasta
on arvioitava myös sitä, miten läheisesti tiedot liittyvät siihen rikokseen, josta häntä
samaan aikaan epäillään.10 EIT on ratkaisussaan Saunders katsonut, että itsekrimi
nointisuoja ulottuu myös sellaisiin seikkoihin, joilla voi olla välillistä merkitystä
rikosasian käsittelyn kannalta esimerkiksi vastaajan oman kertomuksen uskottavuutta
heikentävänä todisteena. 11 Tapauksessa Macko ja Kozubal v. Slovakia EIT on toisaalta katsonut, että itsekriminointisuojaa ei loukattu, kun pakonuhkainen kuuleminen
ja rikosepäily koskivat eri oikeustoimia.12 Korkein oikeus onkin muun muassa ratkaisussa KKO 2010:49 todennut, että EIT:n ratkaisukäytäntö osoittaa, että kysymys
itsekriminointisuojan olemassaolosta on ratkaistava aina tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella.
Oikeuskirjallisuudessa Frände katsoo, että pakonuhkaisella kuulemisella saatujen
tietojen ja rikosepäilyn tosiseikkojen täytyy aina olla samat, jotta yhteysvaatimus täyttyy.13 Myös Vuorenpään mukaan yhteysvaatimus täyttyy ainakin silloin, jos pakonuhkainen kuuleminen ja rikosepäily koskevat samoja oikeustosiseikkoja.14 Vuorenpään
tulkintasuosituksen voidaan kuitenkin katsoa käsittävän täysin samojen oikeustosiseikkojen ohella myös tilanteet, joissa saadut tiedot ja rikosepäily eivät koske varsinaisesti samoja oikeustosiseikkoja, mutta tiedoilla esimerkiksi Saunders-tapauksessa
selostetulla tavalla on välillisesti jotakin merkitystä rikosasian käsittelyn kannalta.
Tällaista tulkintasuositusta voidaan pitää perusteltuna.
Se, milloin kysymyksessä ovat samat oikeustosiseikat tai milloin pakon uhalla saatavilla tiedoilla on ylipäätään merkitystä rikosasiassa, vaatii edellä todetusti aina tapauskohtaista arviointia. Arviointi voi olla tarpeen tehdä eritellysti kunkin tosiseikan
osalta erikseen. Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2010:49 arvioinut vaadittujen
tietojen ja rikosasian välistä asiallista yhteyttä konkreettisesti eri omaisuuserittäin.

10
11
12
13
14

KKO 2009:80 kohta 17, Vuorenpää 2012 s. 588.
EIT:n ratkaisu Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta.
EIT:n ratkaisu Macko ja Kozubal v. Slovakia.
Frände 2011 s. 404.
Vuorenpää 2012 s. 589.
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Ratkaisussa oli ollut kysymys tilanteesta, jossa vastaajan omaisuutta oli vuonna 1999
määrätty pantavaksi takavarikkoon ja takavarikon täytäntöönpanemiseksi oli toimitettu viisi ulosottoselvitystä. Samaan aikaan oli ollut vireillä rikosasia, jossa vastaajan
oli epäilty syyllistyneen velallisen petokseen salaamalla omaisuuttaan vuonna 1995
tehdyssä ulosottoselvityksessä. Korkein oikeus muun muassa katsoi, että kun vastaaja
oli käyttänyt määräysvaltaa ja tehnyt yhtiöiden omaisuuteen kohdistuvia oikeustoimia tietyissä yhtiöissä jo ennen 1995 tehtyä ulosottoselvitystä, hän ei ollut voinut
sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että ilmoittamalla nämä yhtiöt tai niiden nimissä olleen
omaisuuden vuonna 1999 ulosmitattavana omaisuutena hän saattaa itsensä syytteen
vaaraan vuonna 1995 tehdyksi epäillystä velallisen petoksesta. Toisen, vuonna 1999
perustetun yhtiön kohdalla korkein oikeus katsoi, että vuonna 1995 toimitettuun ulosottoselvitykseen liittyvä rikostutkinta ja vastaajan velvollisuus ilmoittaa yhtiön osakekanta omaisuutenaan vuonna 1999 toimitetussa ulosottoselvityksessä olivat koskeneet
eri tosiseikkoja, minkä vuoksi vastaajalla ei ollut ollut itsekriminointisuojan tuottamaa oikeutta jättää ilmoittamatta tätä yhtiötä omaisuutenaan ulosottoselvityksessä
vuonna 1999.15
Tosiseikkojen samankaltaisuuden ja tietojen läheisyyden arviointiin liittyy kiin
teästi se, mitä tietoja pakonuhkaisesti rikoksesta epäillyltä vaaditaan. Korkein oikeus
on ratkaisussa KKO 2012:5 arvioinut sen merkitystä, että pesänhoitajan uhkasakko
vaatimuksessa esitetyt velalliselle esitetyt vaatimukset olivat olleet puutteelliset.
Korkein oikeus katsoi, että pesänhoitajan hakemuksessa uhkasakon tuomitsemisesta
tai pesänhoitajan käräjäoikeudelle antamassa lausumassa ei ollut väitetty, että pesänhoitaja olisi vaatinut vastaajaa antamaan joitakin yksilöityjä tietoja tai suorittamaan
tietyn toimenpiteen. Myöskään esitutkinnassa vastaajan osalta tutkittavana olleista
rikosepäilyistä ei ollut esitetty juuri muuta selvitystä kuin rikosnimikkeet. Korkein
oikeus katsoi edelleen, että tuomioistuimella ei ole näiden tietojen nojalla ollut riittäviä perusteita katsoa, että vastaaja oli laiminlyönyt sellaisen pesänhoitajan häneltä vaatiman konkurssivelallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuuden, jonka
hän olisi voinut täyttää toimintamahdollisuuksiensa rajoissa ja tulematta pakotetuksi

15

KKO 2010:49. Korkein oikeus perusteli ratkaisua mm. seuraavasti (kohta 22): ”Korkein oikeus toteaa,
että lähtökohtaisesti A olisi täyttänyt ilmoitusvelvollisuutensa ulosottoselvityksissä jo ilmoittamalla
tosiasiallisen omistuksensa EWFL:ssä tai ainakin tosiasiallisen määräysvaltansa yhtiössä, jolloin ulosottomiehellä olisi ollut mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Ottaen huomioon, että yhtiö on
perustettu vasta vuonna 1999, ei yhtiön nimen ilmoittaminen sellaisenaan olisi millään tavoin osoittanut A:n syyllistyneen velallisen petokseen 4.3.1995.” Ja (kohta 25) ” Tässä tapauksessa täytäntöönpanoviranomaisella ei olisi ollut tarvetta selvittää EWFL:lla olevien saatavien perustetta tarkemmin,
sillä EWFL:n nimissä olleet saatavat olisi voitu periä A:n velkojien hyväksi yksinomaan velkakirjojen
perusteella. Näistä kirjallisina todisteina olevista velkakirjoista tai saatavien siirtokirjoistakaan ei ilmene millään tavoin se, että yhden saatavan oikeusperustana on alunperin ollut hovioikeuden tuomion
kohdassa 7.1 mainittu A:n 11.3.1994 JHC:lle myöntämä 1 miljoonan markan luotto. Tähän ja EWFL:n
perustamisen myöhempään ajankohtaan nähden saatavan yhteys A:han luotonantajana vuonna 1994 on
niin etäinen, että on varsin epätodennäköistä, että sitä koskeva tieto olisi tullut esiin EWFL:ään ja sen
omaisuuteen kohdistuvassa pakkotäytäntöönpanossa.”
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myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen. Tämän vuoksi uhkasakon
tuomitsemiselle ei ollut ollut edellytyksiä. Ratkaisussa katsottiin lisäksi, että vastaajaan kohdistuneet rikosepäilyt ja pesänhoitajan tarvitsemat tiedot olivat saattaneet
koskea samoja seikkoja siten, että tietojen antaminen olisi voinut vaarantaa vastaajan
puolustautumismahdollisuuksia.

2.3 Relevanttiusvaatimus
Relevanttiusvaatimus edellyttää, että annettavien tietojen tulee olla relevantteja vireil
lä olevassa rikosasiassa. Tietojen tulee olla merkityksellisiä myös muun menettelyn
tarkoituksen toteuttamisen kannalta.16 Itsekriminointisuoja ei näin ollen koske seikkoja, joilla on täysin neutraali merkitys syyllisyyskysymystä rikosprosessissa arvioi
taessa. Seikkojen tulee olla sellaisia, joilla voi olla rikosprosessissa henkilölle itselleen
haitallista merkitystä. Kuten edellä todetusti yhteysvaatimusta, myös relevanttiusvaatimusta on arvioitava epäillyn näkökulmasta ja niiden tietojen pohjalta, joita hänellä
sillä hetkellä on.17

2.4 Tietojen antamiseen liittyvä pakko
Itsekriminointisuojan syntyminen edellyttää lisäksi, että epäillyn kuulemista tehostetaan sanktiouhalla. Tällaisista sanktioista tyypillisimpiä ovat uhkasakko, sakko tai
vankeus.18
Konkurssimenettelyssä velalliselle asetetaan tällainen sanktiouhka. KL 4 luvun
5 §:ssä on säädetty velallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuudesta ja 6 §:ssä
pesäluettelon vahvistamisesta ja tietojen antamisesta. Lain 11 §:n 1 momentissa on
säädetty sanktiouhasta seuraavasti: Jos velallinen laiminlyö 5 §:ssä säädetyn myötävaikutus- tai tietojenantovelvollisuutensa niin, että pesänhoitaja ei kykene hoitamaan
tehtäväänsä asianmukaisesti tai kieltäytyy vahvistamasta pesäluetteloa oikeaksi taikka
antamasta 6 §:n nojalla tietoja pesäluetteloa varten, tuomioistuimen on pesänhoitajan
vaatimuksesta määrättävä velallinen sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa. Jollei
velallinen viivytyksettä täytä velvollisuuttaan, hänet on tuomittava uhkasakkoon.
Edelleen 2 momentin mukaan, jos velallinen jatkaa niskoitteluaan 1 momentin
nojalla tuomitusta uhkasakosta huolimatta, tuomioistuin voi pesänhoitajan vaatimuksesta määrätä velallisen vankeuteen, kunnes hän täyttää velvollisuutensa. Velallinen
voidaan uhkasakkoa asettamattakin tai asetettua uhkasakkoa tuomitsematta määrätä

16
17
18

HE 46/2014 vp s. 90, Ks. tietojen merkityksellisyydestä esim. ratkaisu Elomaa v. Suomi.
Vuorenpää 2012 s. 589.
Vuorenpää 2012 s. 589–590 ja Frände 2011 s. 404. Ks. myös ratkaisut Saunders v. Yhdistynyt kuningaskunta ja John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta.
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vankeuteen, jos on ilmeistä, että velallinen niskoittelee uhkasakosta huolimatta. Velal
lista ei saa pitää vangittuna enempää kuin kuusi kuukautta. Jos velallinen luopuu niskoittelusta aikaisemmin, asiasta on ilmoitettava tuomioistuimelle, jonka on jatkettava asian käsittelyä viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua siitä, kun
velallinen on ilmoittanut luopuvansa niskoittelusta. Tuomioistuimen on määrättävä
velallinen päästettäväksi vapaaksi heti, jos edellytyksiä vangittuna pitämiseen ei enää
ole. Velalliselle on ilmoitettava, että niskoittelusta luopumisen vuoksi asian käsittelyä
jatketaan.
Ulosottomenettely sisältää myös sanktiouhan tietojenantamisvelvoitteen tehosteena. Ulosottokaaren 3 luvun 63 §:ssä säädetään uhkasakosta ulosottoselvityksessä.
Lainkohdan mukaan, jos tietojenantovelvollinen kieltäytyy ulosottoselvityksessä antamasta tietoja tai 62 §:ssä tarkoitettu henkilö kieltäytyy luovuttamasta siinä tarkoitettua aineistoa, ulosottomies saa velvoittaa hänet siihen heti tai määräajassa sakon
uhalla.
Sekä konkurssi- että ulosottomenettelyssä tietojen antamista tehostetaan edellä
mainitusti sanktiouhalla. Näin ollen pakkoedellytys itsekriminointisuojalle mitä ilmeisimmin täyttyy näissä menettelyissä aina. Tämä lähtökohta on vahvistettu myös
EIT:n tapauksessa Marttinen v. Suomi, jonka antamisen jälkeen KKO:n linja muuttui
vastaamaan tapauksesta ilmenevää EIT:n kantaa siitä, että itsekriminointisuojaa voi
saada myös insolvenssimenettelyssä.

2.5 Palomuurin puuttuminen
Viimeinen edellytys itsekriminointisuojan saamiselle on, että aineellinen lainsäädäntö
ei sisällä tehokkaita oikeussuojatakeita sen estämiseksi, että sanktiouhalla annettuja
tietoja voidaan käyttää rikosprosessissa henkilöä vastaan. Siten itsekriminointisuoja
voi ulottua myös sellaiseen kuulemiseen, jossa henkilöä kuullaan rikosprosessin ulkopuolella, mikäli mainitunlaisia oikeussuojatakeita ei ole olemassa.19 Itsekriminointisuojaa ei näin ollen saa, mikäli henkilö voi poissulkea sen, että tietoja käytetään häntä
vastaan rikosprosessissa.20
Insolvenssimenettelyjä koskevaan aineelliseen lainsäädäntöön on säädetty suojamekanismeja. Näillä suojamekanismeilla pyritään turvaamaan itsekriminointisuojan
ydinsisältö siten, että insolvenssimenettelyssä henkilö kuitenkin on velvoitettavissa
antamaan tietoa. Seuraavassa käsitellään nämä suojamekanismit eritellysti ja pohditaan, ovatko nämä riittävän tehokkaita suojaamaan itsekriminointisuojan ydinsisältöä.

19
20

Vuorenpää 2012 s. 589 ja Vuorenpää 2011 s. 539.
Frände 2011 s. 404.
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3. Aineellisen lainsäädännön suojamekanismit
3.1 Ulosottokaari
Velallisella on ulosottomenettelyssä velvollisuus antaa ulosottomiehelle kaikki UK
3 luvun 52 §:ssä luetellut tiedot21 huolimatta siitä, että hän tiedot antaessaan kertoisi
syyllistymisestään rikokseen. Ulosottomies ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja edelleen, mikäli siitä johtuisi syytteen vaara. UK 3 luvun 73 §:ssä on säädetty ulosottomiehelle kielto luovuttaa ulosottomenettelyssä saamiaan tietoja. Lainkohdan mukaan
ulosottomies ei saa luovuttaa tietoa, joka on olennaisin osin saatu:
1) henkilöltä, joka on siinä menettelyssä todistajana velvollinen tai oikeutettu kieltäytymään todistamasta siitä seikasta, jollei kieltäytymään oikeutettu anna luovuttamiseen suostumustaan;
2) velalliselta kysyttäessä 52 §:n 6–8 kohdassa tarkoitetusta seikasta, jos vastauksesta käy ilmi, että velallinen on saattanut syyllistyä muuhun kuin ulosottomenettelyssä tehtyyn rikokseen, ja tiedon luovuttaminen saattaa hänet siinä menettelyssä
syytteen vaaraan; tai
3) sivulliselta, jos tieto koskee sivullisen väärinkäytöksiä.
Ulosottomiehen oikeudesta luovuttaa tietoja hakijalle säädetään 91 §:ssä. Mitä
edellä säädetään, koskee tietoja siitä riippumatta, ovatko ne muutoin salassa pidettäviä.
UK:n palomuurisäännösten tarkoituksena on turvata tietojen saaminen ulosottomenettelyssä velkojen täytäntöönpanon toteuttamiseksi silloinkin, kun velallinen voisi
vedota itsekriminointisuojaan. Toisaalta säännösten tarkoituksena on turvata se, ettei
velallisen ulosottoselvityksessä ilmaisemia tietoja käytetä rikosoikeudenkäynnissä
itsekriminointisuojan vastaisesti.22

21

22

UK 3:52:n mukaan velallinen on velvollinen ulosottoasiassa totuudenmukaisesti ilmoittamaan ulosottomiehelle, kun tämä sitä täytäntöönpanossa tarpeellisten tietojen saamiseksi kysyy: 1) henkilö- ja
yhteystietonsa sekä ulosottoasiassa tarpeelliset tiedot perhesuhteistaan sekä elatuksensa varassa olevista henkilöistä; 2) tiedot omaisuudestaan ja muusta varallisuudestaan, tuloistaan ja veloistaan sekä
osakkuudestaan yhtiössä tai jäsenyydestään muussa hänen varallisuusasemaansa vaikuttavassa yhteisössä; 3) tiedot muutoksista, joita seuraavan vuoden aikana on todennäköisesti odotettavissa 2 kohdassa tarkoitetuissa seikoissa; 4) tiedon siitä, miten palkka- tai muu toistuvaistulo määräytyy, sekä tiedon
työpaikastaan ja työnantajan tai muun tulon maksajan yhteystiedot; 5) tiedon siitä, missä luovutusvelvoitteen kohteena oleva tai ulosottomiehelle lain mukaan annettava esine tai asiakirja on; 6) tiedot
varallisuusasemaansa vaikuttavista sopimuksista ja sitoumuksista sekä omaisuudesta, joka on hänen
määräysvallassaan tai käytössään valtuutuksen tai muun vastaavan perusteen, järjestelyn tai sopimuksen nojalla; 7) tiedot vastikkeellisesti tai vastikkeetta luovuttamastaan omaisuudesta, suorittamistaan
maksuista ja tekemistään oikeustoimista, jos tiedot ovat tarpeen sen selvittämiseksi, voidaanko omaisuutta peräyttää ulosottoon takaisinsaantikantein, samoin kuin menettelystä, järjestelystä tai muusta
toimenpiteestä, joka on vaikutukseltaan tällaiseen oikeustoimeen rinnastettava; 8) muut vastaavat tiedot, jotka koskevat hänen taloudellista asemaansa ja toimintaansa.
HE 83/2006 vp s. 46–47 ja HE 216/2001 vp s. 169–171 ja 180-181 sekä LaVM 34/2002 vp s. 15–17.
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Suoja koskee lainkohdan mukaan ainoastaan UK 3 luvun 52 §:n 6–8 kohdissa tarkoitettuja tietoja. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin oikeuskäytäntöön tukeutuen
katsottu, että suojan ulottumista on tulkittava koskemaan myös muita velallisen antamia tietoja, jos ne voivat johtaa velallisen syytteen vaaraan.23
Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2014:82 katsonut, että mainitut UK:n palomuurisäännökset yhdessä niitä täydentävien säännösten ja käytäntöjen kanssa muodostavat riittävän tehokkaan takeen sille, ettei rikoksesta epäillyn velvoittaminen
antamaan ulosottoselvityksessä häneltä vaadittuja tietoja heikennä itsekriminointisuojan ydinsisältöä hänen osaltaan. Ratkaisussa viitataan täydentävinä säännöksinä
ja käytäntöinä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin, jonka mukaan
ulosottoselvitys on salassa pidettävä asiakirja ja velkojien on pidettävä tiedot salassa.
Lisäksi viitataan oikeudenkäymiskaaren todistajan kieltäytymisoikeuteen sekä ratkaisuun KKO 2012:45, jossa on katsottu, ettei itsekriminointisuojaa loukaten hankittuja
vastaajan lausumia saanut käyttää näyttönä tätä vastaan.
Ulosottomiehelle asetetut luovutusrajoitukset eivät koske tietoja siitä, että velallinen on saattanut syyllistyä ulosottomenettelyssä rikokseen. Ulosottomies saa ilmoittaa esitutkintaviranomaisille, mikäli hän havaitsee, että velallinen esimerkiksi salaa
omaisuuttaan tai antaa vääriä tietoja.24 Tällöin kysymyksessä ei ole itsekriminointi
tilanne vaan kysymys on velallisen petoksesta. On kuitenkin huomioitava, että tilanne
saattaa joskus olla sen kaltainen, että samalle velalliselle on tehty useita ulosottoselvityksiä. Jos velallisen toimia tutkitaan esitutkinnassa aikaisemman ulosottoselvityksen johdosta, ei uutta ulosottoselvitystä saa toimittaa esitutkintaa palvelevassa
tarkoituksessa. Jos velallinen uudessa ulosottoselvityksessä pakotetaan paljastamaan
aikaisemmassa ulosottoselvityksessä tekemänsä velallisen petos, loukataan itsekriminointisuojaa.25
UK:n säännös antaa velalliselle suojan siitä riippumatta, oliko hän rikoksesta
epäillyn asemassa. Säännöksen soveltamisen kannalta ei olekaan merkitystä sillä,
täyttyvätkö itsekriminointisuojan saamisen kriteerit. UK:n säännös on tässä mielessä itsekriminointisuojan periaatetta laajempi ja se antaa velalliselle ennakollisemman
suojan. Säännös antaa suojan sellaisellekin rikokseen syyllistyneelle velalliselle, jonka rikos ei ole vielä tullut ilmi.26 UK:n säännöstä voidaankin pitää vähintään riittävänä palomuurina turvaamaan velallisen itsekriminointisuoja. Toisaalta UK:n säännöstä
voidaan pitää onnistuneena ulosottomenettelyn toteuttamisen kannalta. Velallinen ei
23

24
25
26

Linna – Leppänen 2014 s. 577–578. Ulosottomies ei voi antaa velalliselta saatuja tietoja syyttäjä- tai
esitutkintaviranomaiselle, mutta tietoja voidaan käyttää esimerkiksi ulosottovalitusasiassa, täytäntöönpanoriidassa ja takaisinsaantiasian yhteydessä. Hakija ei saa käyttää tällaisia tietoja velallisen syytteeseen saamiseksi. Myöskään esitutkintaviranomaiset tai syyttäjä eivät saa käyttää velallisen ulosottomiehelle antamia tietoja velallisen syytteeseen saamiseksi, vaikka olisivat saaneet ne tietoonsa
esimerkiksi oikeudenkäyntiaineistosta. Ks. LaVM 34/2002 vp.
Todettakoon tässä, että ulosottomiehellä ei milloinkaan ole varsinaista virkavelvollisuutta tehdä rikos
ilmoitusta. (Ks. UK 3:72)
Linna – Leppänen 2014 s. 581–582.
Linna – Leppänen 2014 s. 579.

351

ulosottomenettelyssä voi palomuurisäännöksen johdosta kieltäytyä antamasta tietoja
vetoamalla itsekriminointisuojaansa.27 Näin ollen ulosottomies saa käyttöönsä kaiken
tarvittavan tiedon ja velkojien oikeuksien toteuttaminen helpottuu.
Kaiken kaikkiaan UK:n sisältämää palomuurisäännöstä voidaan pitää varsin kattavana velallisen itsekriminointisuojan näkökulmasta. Tämä johtunee ainakin osin siitä, että ulosoton järjestelmässä on painotettu velkojien omaisuuden suojaan kuuluvaa
maksunsaantioikeutta enemmän kuin velallisen mahdollisten rikosten selvittämistä.28

3.2 Konkurssilaki
Konkurssilaki sisältää erillisen itsekriminointisuojaa koskevan säännöksen. Säännös
eroaa rakenteeltaan merkittävästi UK:n palomuurisääntelystä ja sitä voidaankin kutsua vaitiolomalliksi29. KL 4 luvun 5a §:n mukaan jos velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta, hän ei ole velvollinen antamaan pesänhoitajalle 5 §:ssä
tarkoitettuja tietoja30 niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu.
Ajallisesti itsekriminointisuoja tulee konkurssimenettelyssä sovellettavaksi siten
vain tilanteissa, joissa velallista epäillään rikoksesta ja sitä koskeva esitutkinta tai
myöhempi rikosprosessin vaihe on vireillä. Jos konkurssivelallinen ei ole epäiltynä
rikoksesta, hän ei voi vedota KL:n itsekriminointisuojaa koskevaan säännökseen.31
Velallisen on KL 4 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan ilmoitettava, mikäli hän on
jättänyt antamatta tietoja itsekriminointisuojan nojalla. Jättäessään kertomatta pesänhoitajalle tietoja itsekriminointisuojaa koskevan säännöksen perusteella, velallisen
on yksilöitävä rikosepäily ja sitä koskeva esitutkinta tai syyte.32 Vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta ei ole havaittavissa EIT:n käytännössä. Ilmoittaminen vetoamisesta oikeuteensa antaa yleensä informaation siitä, että velallinen on syyllistynyt johonkin

27

28
29
30

31
32

Ks. Tapanila 2010 s. 583 ja Marttila 2011 s. 562. Vrt. Havansi 2009 s. 529. Havansin mukaan ratkaisujen KKO 2009:80 ja Marttinen vs. Suomi nojalla ulosotto- tai konkurssivelallinen on oikeutettu insolvenssimenettelyssäkin vaikenemaan sellaisesta seikasta, jollaisen osalta ei voida sulkea pois
mahdollisuutta, että tieto tullessaan ilmi saattaa olla merkityksellinen vireillä olevassa esitutkinnassa/
syyteasiassa.
Linna – Leppänen 2014 s. 579.
Linna 2012 s. 251.
KL 4 luvun 5a §:n mukaan velallisen on myötävaikutettava siihen, että pesänhoitaja voi suorittaa hänelle kuuluvat tehtävät ja konkurssimenettely voidaan saattaa asianmukaisesti päätökseen. Velallisen tulee
erityisesti: 1) huolehtia siitä, että pesänhoitaja saa pesään kuuluvan omaisuuden ja velallisen käyttämät
toimitilat hallintaansa sekä pääsyn velallisen tietojärjestelmiin; 2) antaa pesänhoitajalle pesäluettelon
laatimista varten tarpeelliset tiedot konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta ja konkurssisaatavista;
sekä 3) antaa pesänhoitajalle muut tämän tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.
Velallisen on ilmoitettava pesänhoitajalle yhteystietonsa ja oltava tarvittaessa pesänhoitajan tavoitettavissa. Pesänhoitajan pyynnöstä velallisen on saavuttava pesänhoitajan tai velallisen toimitiloihin
1 momentissa säädetyn velvollisuutensa täyttämiseksi.
HE 86/2012 vp s. 13.
HE 86/2012 vp s. 13.
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rikolliseen menettelyyn. Tällaisella ilmoituksella, kuten vaikenemisella, voi olla jotakin merkitystä rikosasian näytön arvioinnissa.33 Voidaankin esittää kysymys, voiko
tällainen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen jo itsessään olla oman syyllisyytensä
selvittämistä ja siten itsekriminointisuojan vastaista.
Lisäksi on tilanteita, joissa velallinen voi olla epäiltynä rikoksesta, mutta velallinen ei itse ole siitä tietoinen. Näissä tilanteissa KL:n itsekriminointisuojaa koskeva
säännös ei tule sovellettavaksi, koska sen soveltaminen perustuu siihen, että velallinen
itse ilmoittaa jättävänsä rikosepäilyn perusteella tietoja antamatta. Näissä tapauksissa
annettujen tietojen hyödyntäminen rikosasiassa velallista vastaan voi olla kuitenkin
ristiriidassa itsekriminointisuojan kanssa. KL:n esitöissä on katsottu, että itsekriminointisuoja tulisi näissä tilanteissa toteutettavaksi jälkikäteen todisteen hyödyntämiskiellon kautta.34
Konkurssimenettelyssä itsekriminointisuojan toteutuminen on siis ratkaistu hyvin
eri tavalla kuin ulosottomenettelyssä. KL ei sisällä todisteen hyödyntämiskieltoa tai
muutakaan UK:n palomuurisäännöksen kaltaista säännöstä. KL:n vaitiolo-oikeutta
koskevaa säännöstä on pidettävä jopa hieman suppeampana kuin itsekriminointisuojan periaatetta EIT:n ratkaisukäytännön valossa.
KL:n säännös on rakenteeltaan samansuuntainen kuin OK:ssa säädetty todistajan
kieltäytymisoikeus. 1.1.2016 voimaan tulevan OK 17:18.1:n mukaan jokaisella on
oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hänet tai häneen
17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön syytteen vaaraan tai
myötävaikuttaisi hänen tai häneen mainitussa suhteessa olevan henkilön syyllisyyden
selvittämiseen.35 Saman luvun 23 §:n mukaan jos henkilö kieltäytyy todistamasta, hänen on ilmoitettava kieltäytymisensä peruste ja saatettava todennäköiseksi sitä tukevat
seikat.36
Sekä KL:n mukaiseen että todistajan vaitiolo-oikeuteen liittyy velvollisuus ilmoittaa kieltäytymisen peruste. Toisaalta todistajan kieltäytymisoikeus ei edellytä syytetyn
asemaa, kuten KL:n mukainen vaitiolo-oikeus. Korkein oikeus on ratkaisussa KKO
2015:6 todennut, että toisin kuin konkurssivelalliselta ja verovelvolliselta ennakkoratkaisuissa KKO 2009:80 ja 2011:46 tarkoitetuissa menettelyissä vaaditut tiedot, todistajalle esitetyt kysymykset liittyvät ensisijaisesti asiaan, jossa hänen kuulemisensa
todistajana on tarpeen, ja kysymysten tarkoituksena on saada selville totuus asiassa.
Tähän nähden on tärkeää, että tuomioistuin saa tietää, mikäli todistajan kertomukseen
33
34
35

36

Könkkölä – Linna 2013 s. 544.
HE 86/2012 vp s. 13.
Aiempi, kirjoitushetkellä voimassa oleva OK 17:24.1: Todistaja saa kieltäytyä kertomasta seikkaa tai
vastaamasta kysymykseen, jos hän ei voisi sitä tehdä saattamatta syytteen vaaraan itseään tai toisia,
joka on häneen sellaisessa suhteessa, kuin 20 §:ssä on sanottu. Todistaja saa niin ikään kieltäytyä antamasta lausumaa, jolla liike- tai ammattisalaisuus tulisi ilmaistuksi, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi,
että todistajaa kuulustellaan niistä.
Aiempi, kirjoitushetkellä voimassaoleva OK 14:25: Joka kieltäytyy todistamasta tai vastaamasta johonkin kysymykseen, mainitkoon samalla kieltäytymisensä perusteen ja tukekoon sitä todennäköisin
syin.
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jää aukko, ja syyn siihen. Todistajan vetoaminen kieltäytymisoikeuteensa ja sen syyn
ilmoittaminen palvelevat siten oikeudenkäynnin tarkoitusta.
Mikäli todistaja ei käytä vaitiolo-oikeuttaan, vaan päättää lausua asiasta, on hänen
pysyttävä totuudessa rangaistuksen uhalla. Tällöin hän saattaa itsekriminointisuojan
vastaisesti joutua myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämistä. Itsekriminointisuojan kannalta syytettynä olevan oikeuksiin ei tulisikaan vaikuttaa se, missä
menettelyssä häntä kuullaan. Näin ollen itsekriminointisuojasta johtuva todistajan samastaminen syytettyyn poistaa kuultavalta totuudessapysymisvelvollisuuden silloin,
kun hän päättää kieltäytymisoikeudestaan huolimatta vastata kysymyksiin.37 Näin
voidaan ajatella olevan myös konkurssivelallisen kohdalla tilanteessa, jossa hän ilmoittaa olevansa oikeutettu pysymään vaiti, mutta kuitenkin päättää antaa tietoja.

3.3 Oikeudenkäymiskaari
Oikeudenkäymiskaareen on 1.1.2016 tulossa voimaan todistelua koskeva uudistus,
jossa yhteydessä lakiin otetaan uusi hyödyntämiskieltoa koskeva säännös. Uuden
OK 17 luvun 25 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin ei saa rikosasiassa hyödyntää
18 §:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden38 vastaisesti hankittua todistetta. Hyödyntämiskielto koskee myös todistetta, joka on hankittu muussa menettelyssä kuin esitutkinnassa tai rikosasian oikeudenkäynnissä henkilöltä pakkokeinon käyttämisen uhalla tai
muutoin vastoin hänen tahtoaan, jos hän oli tällöin epäiltynä tai vastaajana rikoksesta
taikka esitutkinta tai oikeudenkäynti oli vireillä rikoksesta, josta häntä syytetään, ja
jos todisteen hankkiminen rikosasiassa olisi ollut vastoin 18 §:ää. Jos kuitenkin henkilö on muussa menettelyssä kuin rikosasian käsittelyssä tai siihen rinnastuvassa menettelyssä antanut lakisääteisen velvollisuutensa täyttämisen yhteydessä totuudenvastaisen lausuman taikka väärän tai sisällöltään totuudenvastaisen asiakirjan taikka väärän
tai väärennetyn esineen, sitä saadaan hyödyntää todisteena velvollisuuden vastaista
menettelyä koskevassa rikosasiassa.
Kolmannen momentin mukaan muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todistetta, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista ottaen huomioon asian laatu, todisteen
hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys
todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut
olosuhteet.
37
38

Vuorenpää 2012 s. 593–594.
1.1.2016 voimaan tuleva OK 17:18: Jokaisella on oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hänet tai häneen 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön syytteen vaaraan tai myötävaikuttaisi hänen tai häneen mainitussa suhteessa olevan henkilön syyllisyyden
selvittämiseen. Sen estämättä, mitä 17 §:ssä ja edellä tässä pykälässä säädetään asianosaiseen 17 §:n
1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön vaitiolo-oikeudesta, tuomioistuin voi rikosasiassa päättää, ettei todistajana kuultavalla asianomistajalla, jolla ei ole vaatimuksia, ole vaitiolo-oikeutta,
jos on syytä epäillä, ettei hän ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä.
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Toisessa momentissa on nimenomaan kysymys muun muassa insolvenssimenettelyssä saadun tiedon hyödyntämistä myöhemmässä rikosoikeudenkäynnissä. Jos tietoja luovutetaan vapaaehtoisesti menettelyssä, ei niiden käyttäminen ole kiellettyä.
Hyödyntämiskielto koskee siis niitä tilanteita, joissa tietoja on hankittu vastoin henkilön tahtoa pakkokeinon uhalla ja jotka asianomainen henkilö on luovuttanut muussa
menettelyssä kuin rikosprosessissa sen tarkoituksen toteuttamiseksi.
OK:n hyödyntämiskieltoa koskeva säännös on Suomen oikeusjärjestelmässä uudenlainen, mutta ainakin itsekriminointisuojan kannalta tervetullut lisäys. Hyödyntämiskielto turvaa hyvin pitkälle jo itsessään itsekriminointisuojan ydinsisältöä.

4. Lopuksi
Itsekriminointisuojan toteutuminen insolvenssimenettelyissä on toteutettu aineellisessa lainsäädännössä eri tavoin. Ulosottomenettelyssä lähtökohtana on se, että velallisen
tulee antaa menettelyssä kaikki tiedot, mutta tietoja ei saa käyttää velallisen syytteeseen saamiseksi. Konkurssimenettelyssä puolestaan ei ole ulosottomenettelyn kaltaista palomuurisäännöstä. Konkurssimenettelyssä velallisella on oikeus vaieta, mikäli
tietojen antaminen aiheuttaisi hänelle syytteen vaaraan.
Ulosottomenettelyn palomuuria voidaan pitää kattavana takeena sille, että itsekriminointisuojan ydinsisältö on turvattu. Konkurssimenettelyn vaikenemisoikeus edellyttää velalliselta ilmoitusta oikeuden käyttämisestä ja ilmoitusta, mistä rikossyytteestä tai epäilystä on kysymys. Kun EIT:n käytännön nojalla itsekriminointisuojaa saa jo
ennen kuin varsinainen rikossyyte on nostettu, voidaan KL:n itsekriminointisääntelyä
pitää jossain määrin aukollisena. Kuitenkin OK:n pian voimaan tuleva hyödyntämiskielto paikannee nämä aukot. Suomen lainsäädäntö sisältää näin ollen viimeistään
1.1.2016 sellaiset suojamekanismit, että itsekriminointisuoja insolvenssimenettelyissä on turvattu lainsäädännössä siten, että itsekriminointisuojan periaatteeseen ei näissä menettelyissä voine tehokkaasti vedota.
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Heidi Röblom

Täysi-ikäisen asianomistajan kuuleminen
pelkästään esitutkinnassa seksuaalirikoksia
koskevissa asioissa
1. Uudistuksen taustat
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksen yhteydessä laajennetaan myös jonkun
verran mahdollisuutta käyttää asianomistajan esitutkintakertomusta todisteena rikosasiassa. Uudistuksen taustalla on ollut halu suojata seksuaalirikosten uhreja ja huolehtia niin kutsutun rikosuhridirektiivin1 edellyttämistä lainmuutoksista. Juuri seksuaaliseen väkivaltaan tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosten on katsottu olevan sellaisia rikoksia, joissa asianomistaja on erityisen suojelun tarpeessa,
koska rikokset loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta.2 Myös Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt, että esitutkintakertomusta voidaan käyttää
todisteena asiassa, kunhan sen käyttämiseen on hyväksyttävä syy ja myös puolustuksen oikeusturvasta on huolehdittu prosessin aikana. Tällaiseksi hyväksyttäväksi
syyksi on hyväksytty juuri seksuaalirikoksia koskevien oikeudenkäyntien erikois
piirteet ja asianomistajan suojelemisen tarve. Suojelemisen tarve on katsottu olevan
erityisesti alaikäisillä, mutta myös aikuisilla seksuaalirikosten uhreilla.3 Aigner v.
Itävalta -tapauksessa täysi-ikäinen seksuaalirikoksen uhri kieltäytyi kuulemisesta oikeudenkäynnissä. Uhria oli kuultu esitutkinnassa tutkintatuomarin toimesta epäillyn
ja hänen avustajansa läsnä ollessa ja heillä oli myös ollut mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä. Lisäksi kansallinen lainsäädäntö mahdollisti tällaisen menettelyn.
Uhrin kertomus luettiin ja käytettiin todisteena pääkäsittelyssä. Tapauksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei menettely ollut rikkonut Euroopan ihmis
oikeussopimusta.

1
2
3

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU.
HE 46/2014 vp s. 85, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU.
Esim. Aigner v. Itävalta, joka koski juuri täysi-ikäistä asianomistajaa, sekä A.H. v. Suomi, B. v. Suomi ja W.S. v. Puola, S.N. v. Ruotsi ja Bocos-Cuesta v. Alankomaat, jotka koskivat alaikäisiä uhreja.
Ks. myös Ervo (2008) s. 303.

359

2. Asian käsittelyvaiheet ja muutokset
Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun eli todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan luvun uudistamisesta. Muiden uudistuksien
ohella hallituksen esityksessä ehdotettiin muutosta, jonka mukaan asianomistajaa
voitaisiin eräissä seksuaalirikoksissa kuulla pelkästään esitutkinnassa, eli asianomistajan nauhoitettua esitutkintakertomusta ehdotettiin käytettäväksi oikeudenkäynnissä
todisteena (hallituksen esityksessä ehdotettu 17 luvun 24 §:n 3 momentin 3 kohta).
Ehdotettu säännös olisi koskenut rikoslain 20 luvun 1-7 §:ssä mainittuja rikoksia, eli
raiskausta, törkeää raiskausta, pakottamista seksuaaliseen tekoon, seksuaalista hyväksikäyttöä, seksuaalista ahdistelua, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsen
törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä. Kyseessä olevassa momentissa ei olisi menettelyn osalta asianomistajaa koskevaa ikärajaa, eli uudistus olisi koskenut myös aikuisia
asianomistajia.4
Ehdotus poikkesi voimassaolevasta lainsäädännöstä. Nykytilanteessa ainoastaan
alle 15-vuotiaiden tai henkisesti häiriintyneiden henkilöiden video- tai muulle vastaa
valle ääni- ja kuvatallenteelle tallennetut esitutkintakertomukset voidaan käyttää suoraan todisteena pääkäsittelyssä (nykyinen OK 17:11.2, joka säilyy samanmuotoisena
myös uudistetussa 17 luvussa, 17 luvun 24 § 3 momentin 1 kohdassa). Muita, kirjallisia esitutkintakertomuksia voidaan myös käyttää tietyin edellytyksin, mikäli asian
omistaja ei ole tavoitettavissa tai muuten voida terveydentilan tai muun vastaavan
takia kuulla. Muut henkilöt kuullaan henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä tai tietyissä tapauksissa mahdollisesti puhelimen tai videoyhteyden välityksellä. Henkilökohtaisella
kuulemisella on pyritty edistämään ja turvaamaan oikeudenkäynnin välittömyyttä
ja luotettavuutta, asianosaisten mahdollisuutta osallistua prosessiin ja loppupäässä
aineellisen totuuden selvittämistä.5 Oikeuden edessä tapahtuva suullinen ja välitön
kuuleminen on katsottu antavan parhaan ja luotettavimman perustan vapaalle todistusharkinnalle ja päätöksenteolle.6
Hallituksen ehdotuksessa ehdotetun 17 luvun 24 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan
yllä mainittujen seksuaalirikosten asianomistaja olisi kuultu videolle tai muulle rinnastettavalle ääni- ja kuvatallenteelle, mikäli asianomistaja olisi esitutkinnassa ilmoittanut, ettei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi, tai jos se muusta syystä olisi ollut
perusteltua. Se, olisiko asianomistaja tullut kuulluksi pelkästään esitutkinnassa vai
olisiko hän suostunut kuultavaksi oikeudenkäynnissä, olisi siis ollut asianomistajan
itse määrättävissä.

4
5

6

HE 46/2014 vp.
Jokela (2008) s. 479 ja Tapanila (2004) s. 20–21. Keskustelua siitä, onko rikosprosessin tavoitteena aineellinen vai prosessuaalinen totuus mm. Virolainen ja Pölönen (2003) s. 173–175 ja Tapanila (2004).
s 16–17.
Jokela (2008) s. 16–17, Virolainen ja Pölönen (2003) s. 374.
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Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään, että pitävänsä olennaisena sitä, että
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä henkilöllä, jonka esitutkintakertomuksen käyttäminen on ollut sallittua, on ollut este, joka on ollut tuomioistuimen selvitettävissä.7 Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei
hallituksen esityksessä ehdotetussa pykälässä olisi ollut kyse tällaisesta esteestä. Näin
ollen perustuslakivaliokunta katsoi, että kohtaa tulisi muuttaa niin, että se koskisi
”asianomistajaa, jota ei heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan painavan
syyn vuoksi voida kuulla oikeudenkäynnissä”.8 Lakivaliokunnan mietinnössä pykälää
ehdotettiinkin muutettavaksi niin, että 15–17-vuotiaille seksuaalirikoksen asianomistajille jäisi hallituksen ehdotuksessa mainittu valinnan mahdollisuus. Täysi-ikäisille
asianomistajille tällainen menettely tulisi ajankohtaiseksi, mikäli kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi asianomistajan terveyttä tai aiheuttaisi muuta merkittävää
haittaa.9 Eduskunta on hyväksynyt lain lakivaliokunnan muutosehdotuksen mukaisena ja muutettu laki tullee voimaan 1.1.2016.

3. Esitutkintamenettely asianomistajan kuulemisessa
Kuten yllä on mainittu, on 15–17-vuotiaan seksuaalirikoksen asianomistajan esitutkintakertomuksen käyttäminen todisteena oikeudenkäynnissä uuden lain mukaan
asianomistajan itse päätettävissä. Täysi-ikäisten, eli 18 vuotta täyttäneiden asianomistajien kohdalla vaatimuksena on, että kuuleminen vaarantaisi asianomistajan terveyttä
tai aiheuttaisi muuta merkittävää haittaa.10
Itse näen perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan ehdottaman ja eduskunnan
sittemmin hyväksymän muutoksen täysi-ikäisen asianomistajan kohdalla käytännössä hieman ongelmallisena. Lakivaliokunta on katsonut, että esitutkintakertomuksen
tallenne voitaisiin käyttää oikeudenkäynnissä, jos henkilökohtainen kuuleminen ”vaarantaisi asianomistajan terveyden tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa”. Tällä tarkoitetaan lakivaliokunnan mietinnön mukaan ainakin poikkeuksellista

7

8

9

10

PeVL 39/2014 vp s. 3. Perustuslakivaliokunta on mietinnössään viitannut Aigner-tapauksen lisäksi
tapaukseen Isgrò v. Italia 19.2.1991, jossa kyse oli (täysi-ikäisestä) todistajasta, joka oli kadonnut.
Toisaalta Aigner-tapauksessa ei ole mainittu muuta estettä todistamiselle, kuin että asianomistaja oli,
kansallisen lainsäädännön mahdollistamalla tavalla, ilmoittanut ettei halua tulla todistamaan oikeudenkäyntiin. Ymmärtääkseni Itävallan lainsäädäntö pitkälti vastaa hallituksen esityksessä ollutta pykälää,
joten itse en olisi ainakaan Aigner-tapauksen valossa nähnyt ristiriitaa EIT:n käytännön ja hallituksen
esityksen välillä ainakaan tältä osin.
PeVL 39/2014 vp s. 4. Korkein oikeus oli ehdottanut vastaavaa säädöstä jo lausunnossaan oikeus
ministeriölle viitaten jo olemassa oleviin mahdollisuuksiin turvata uhrin oikeudet oikeudenkäynnissä,
Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 30/2013 s. 159.
LaVM 19/2014 vp s. 30. Lisäksi poistettiin viittaus rikoslain 20 luvun 3 §:ään, koska pykälä on kumottu lailla 27.6.2014/509, kun pakottaminen sukupuoliyhteyteen yhdistettiin raiskausta koskevaan
pykälään.
Uusi OK 17 luku 24 § 3 mom. 4 kohta.
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henkistä rasitusta.11 Lakivaliokunnan mietinnössä ei ole tarkemmin määritelty, millainen vaara tai muu merkittävä haitta voisi tulla kyseeseen tai millä tavalla ja millä
perusteilla tämä arvioidaan.
Niissä tapauksissa, jossa rikosepäily ilmenee esimerkiksi asianomistajan psyykkisen oireilun jälkeen hoidon yhteydessä, olisi saatavilla hoitavan lääkärin tai muun vastaavan lausunto siitä, miten henkilökohtainen kuuleminen oikeudenkäynnissä voisi
vaikuttaa asianomistajaan ja hänen terveyteensä. Mikäli rikosepäily kuitenkin paljastuu heti teon jälkeen tai hyvin lyhyen ajan sisällä teosta, herää kysymys miten tulevasta kuulemisesta mahdollisesti aiheutuva terveydellinen tai muu vastaava haitta selvitetään ja arvioidaan, ja kuka tämän arvion suorittaa. Asianomistajalla itsellä tai poliisilla
on hyvinkin rajalliset ellei olemattomat mahdollisuudet arvioida, miten tapahtunut
seksuaalirikos tulee myöhemmin vaikuttamaan asianomistajan terveyteen, saati miten
myöhempi henkilökohtainen kuuleminen pääkäsittelyssä tulee vaikuttamaan asianomistajan terveyteen. Silti tämä pitäisi olla selvillä jo esitutkinnan alkumetreillä, koska
asianomistajan ensikuuleminenkin pitäisi käytännössä videoida ja kaikkien intressissä
on, ettei asian tutkinta tarpeettomasti viivästy. Niissä tapauksissa, joissa jo esitutkinnan alkuvaiheessa on syytä epäillä, ettei asianomistajaa pystytä kuulemaan pääkäsittelyssä, esimerkiksi jo ennen tekoa olemassa olleen mielisairauden takia, tullee se usein
arvioitavaksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella, joka on kirjoitettu samaan muotoon kuin nykyisessäkin lainsäädännössä 17 luvun
11 §:n 2 momentissa (henkilö, ”jonka henkinen toiminta on häiriintynyt”).
Epävarmoissa tapauksissa herää kysymys, tulisiko asianomistajan kuuleminen tallentaa videolle tai muuhun vastaavaan muotoon laissa mainittuja menettelysääntöjä
noudattaen varmuuden vuoksi. Tällainen menettely ainakaan laajemmassa skaalassa
ei mielestäni ole suositeltavaa, koska prosessi vaatii viranomaisresursseja ja vastakuulustelujen järjestäminen voi pitkittää esitutkintaa. Tämän lisäksi se voi aiheuttaa vastapuolelle esimerkiksi oikeudenkäyntikuluja avustajan käyttämisestä asianomistajan
kuulemistilaisuuksissa esitutkinnassa. Lisääntyneet kuulustelukerrat ja epävarmuus
siitä, joutuuko asianomistaja sittenkin mahdollisesti saapumaan pääkäsittelyyn todistamaan, ei myöskään ole omiaan vähentämään asianomistajan kokemaa kärsimystä
prosessin aikana. Lisäksi epävarmuus epäiltyä vastaan esitettävästä todistelusta ei liene ainakaan parantavan epäilynkään oikeusturvaa.
Lain vaatimusten täyttyessä poliisin on siis selvitettävä, haluaako asianomistaja
tulla kuulluksi pelkästään esitutkinnassa vai haluaako hän tulla myös oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti kuultavaksi. Tällöin tulisi asianomistajalle myös tehdä selväksi, mitä nämä vaihtoehdot käytännössä tarkoittavat tulevan prosessin kannalta. Koska
esitutkintakertomuksen käyttämisen edellytyksenä on tietty menettely jo esitutkinnassa, on asianomistajan päätös esitutkinnassa käytännössä lopullinen, ainakin silloin,
jos hän ilmoittaa, että olisi valmis tulemaan myös oikeudenkäyntiin kuultavaksi eikä
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LaVM 19/2014 vp s. 4–5.
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esitutkintakertomusta näin ollen nauhoiteta lain edellyttämiä vaatimuksia noudattaen.
Sinänsä mikään ei nähdäkseni estäisi kuulemasta asianomistajaa henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä, vaikka hänet olisikin kuultu esitutkinnassa menettelysääntöjä
noudattaen tarkoituksena käyttää esitutkintakertomus oikeudenkäynnissä. Jo asian
omistajan oikeus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi ja olla läsnä oman asiansa käsittelyssä estänee tällaisen absoluuttisen kiellon. Lisäksi, ennen kuin asiasta saadaan
selventävää oikeuskäytäntöä, jää ainakin mahdollisuus, että tuomioistuin myöhemmin katsoo, etteivät edellytykset esitutkintakertomuksen käyttämiselle täyty, jolloin
asianomistaja useimmiten joudutaan kutsumaan henkilökohtaisesti kuultavaksi istuntoon. Myös esimerkiksi muutokset asianomistajan terveydentilassa voivat antaa aihetta arvioida asiaa uudestaan, sinänsä seikka joka entisestään vähentää nyt hyväksytyn
lainsäädännön ennakoitavuutta sallitun todistelun suhteen.
Edellytyksenä esitutkintakertomuksen käyttämiselle olisi uuden pykälän mukaan,
että epäillyllä on ollut asianmukainen mahdollisuus esittää kysymyksiä asianomistajalle. Vaatimus asianmukaisuudesta on uusi myös verrattuna nykyään voimassa olevaan lainsäädäntöön alle 15-vuotiaiden kuulemisesta. Tätä on hallituksen esityksessä
perusteltu sillä, että esitutkintakuulustelu ja siinä noudatettu menettely korvaa todis
telun vastaanottamisen pääkäsittelyssä tuomioistuimessa. Näin ollen esitutkintavai
heessa olisi huolehdittava siitä, että epäillyllä olisi mahdollisimman pitkälle vastaavat
mahdollisuudet vastakuulusteluun, kuin mitä hänellä olisi tuomioistuimessa pää
12
käsittelyssä noudatettavassa menettelyssä. Suuri osa hallituksen esitystä vastaan
esitetystä kritiikistä on koskenut juuri esitutkintamenettelyä ja vastakuulustelumahdollisuutta ja sen tosiasiallista toteutumista.13 Asianmukaisuusvaatimus on uudistetussa pykälässä yhteinen täysi-ikäisten, 15–17-vuotiaiden ja alle 15-vuotiaiden esitukintakertomusten käyttämiselle. Asianmukaisuusvaatimuksen lisäämisellä myös
alle 15-vuotiaiden kohdalla ei liene kuitenkaan tarkoitettu juurikaan muutettavan
nykykäytäntöä, koska asiaan ei ole hallituksen esityksessä enemmälti otettu erikseen
kantaa.
Jo hallituksen esityksessä nykyiselle lainsäädännölle, joka siis koskee alle 15vuotiaan kuulemista, on asetettu epäillyn kuulustelumahdollisuudelle ja siitä luopumiselle tiettyjä vaatimuksia. Kuten nykyäänkin alle 15-vuotiaiden kuultavien kohdalla epäillyn luopuminen kokonaan vastakuulustelun mahdollisuudesta tulee tehdä
tietoisena siitä, mitä luopuminen tarkoittaa myöhemmälle prosessille. Suotavaa olisi,
että epäillyllä olisi tässä vaiheessa avustaja, jonka kanssa voisi keskustella asiasta
ja kysymysten esittämisestä tai niiden esittämättä jättämisestä.14 Ellei epäillyllä ole
avustajaa korostuu viranomaisten velvollisuus tehdä epäillylle selväksi sekä epäillyn
12
13
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HE 46/2014 vp s. 85.
Asianajaja Markku Fredmanin eriävä mielipide s. 5, Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja
69/2012. Vastaava kritiikkiä on esitetty sekä avustaja-, tuomioistuin- että oikeusavustajapuolelta, ja
myös syyttäjäpuolelta on kiinnitetty huomiota esitutkintamenettelyyn kohdistuviin vaatimuksiin tällaisessa tapauksessa. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 69/2012 s. 162–170.
Helminen et al. (2012) s. 479.
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oikeudet ja velvollisuudet että prosessin kulku ja ennen kaikkea luopumisen lopullisuus.15 Esitutkintaviranomaisten tulisi myös tarpeen mukaan tehdä viran puolesta
esitys puolustajan määräämisestä epäillylle, ellei epäilty ole hankkinut itselleen avustajaa. Näin tulisi toimia myös sellaisissa tilanteissa, joissa epäilty itse ei katso tarvitsevansa esitutkinnassa avustajaa.16 Tilanne lienee samanlainen myös niissä tilanteissa,
jossa aikuinen asianomistaja kuullaan pelkästään esitutkinnassa, vaikka siihen ei nyt
kyseessä olevan lainmuutoksen yhteydessä ole erikseen otettu kantaa, eli epäillyllä
tulee jo esitutkinnassa olla avustaja, ja ellei hän ole sellaisen itse hankkinut, tulisi
sellainen hänelle pääsääntöisesti viran puolesta määrätä.17
Säännönmukaisesti ainoastaan tutkija esittää kysymyksiä alle 15-vuotiaalle asian
omistajalle ja epäillyn tai hänen avustajansa mahdolliset lisäkysymyksetkin esitetään
tutkijan välityksellä. Vaikka vaatimus asianmukaisesta vastakuulustelumahdollisuudesta on yhteinen kaikenikäisten asianomistajien osalta, se ei tarkoita, että menettelyn
tulisi kaikkien osalta olla sama. Hallituksen esityksessä on katsottu, että täysi-ikäisen
asianomistajan kohdalla ei ole yhtä suurta tarvetta esittää kysymyksiä kuulustelijan
välityksellä kuin esimerkiksi alle 15-vuotiaiden tai 15–17-vuotiaiden asianomista
jien kohdalla.18 Tämä lienee hyvinkin perusteltua. Lapsi on lähtökohtaisesti isomman
suojelun tarpeessa kuin aikuinen asianomistaja, joskin myös aikuisen asianomistajan
kohdalla esimerkiksi terveydentila tai henkiset valmiudet voivat vaikuttaa suojelun
tarpeeseen, ja näin kuulustelun toteuttamistapaan. Tämä käy myös ilmi esitutkintalain määräyksestä, jonka mukaan kuulustelussa on otettava huomioon kuulusteltavan kehitystason asettamat erityisvaatimukset kuulustelumenetelmille, kuulusteluun
osallistuvien henkilöiden määrälle ja muille kuulusteluolosuhteille.19 Jos tavoitteena
on, kuten hallituksen esityksessä on esitetty, että epäilylle olisi tarkoitus antaa mahdollisuuksien mukaan vastaava mahdollisuus vastakuulusteluun kuin pääkäsittelyssä, myös kertomuksen kyseenalaistamiseen tarkoitettujen kysymysten esittämiselle
voitaisiin asettaa erilaiset ja laajemmat mahdollisuudet ainakin täysi-ikäisten asian
omistajien kohdalla. Täysi-ikäisen asianomistajan kohdalla tulisi siis sallia myös
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Ks. myös KKO 2006:107, jossa epäillylle ei ollut varattu tilaisuus esittää kysymyksiä 9-vuotiaalle
asianomistajalle. Koska epäillylle oli jo esitutkinnassa alussa määrätty avustaja, eikä epäilty missään
vaiheessa ollut pyytänyt lisätutkinta, eikä myöskään ollut kiinnittänyt puutteeseen huomiota ennen
Korkeimman oikeuden lausuntopyyntöä, jonka lisäksi epäilty oli itse tarjonnut tallenteen todisteeksi,
voitiin tallenne käyttää todisteena asiassa.
Tätä mahdollisuutta on mainittu HE 190/2002, kun mahdollisuus kuulla alle 15-vuotiaita pelkästään
esitutkinnassa lisättiin lakiin (s. 23). Myös Hirvelä (2007) on katsonut, että avustajan määrääminen
(tarvittaessa viran puolesta) jo esitutkinnassa olisi välttämätöntä epäillyn oikeusturvan kannalta (s. 70).
Ks. myös Helminen et al. (2012), jossa on katsottu, että epäilyllä tulisi olla avustaja (s. 479). Lapsiin
kohdistuvissa rikoksissa esiintyy kuitenkin edelleen tapauksissa, jossa epäilyllä ei ole eikä hänelle ole
määrätty avustajaa esitutkinnassa.
Uudessa esitutkintalaissa on säädetty tutkinnanjohtajan ja syyttäjän velvollisuudesta tehdä esitys puolustajan määräämisestä, kun sille on aihetta ROL 2 §:n nojalla. Esitutkintalaki 4 luku 10 §.
HE 46/2014 vp s. 147.
Esitutkintalaki 9 luku 4 §.
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”vastakuulustelumaisesti” esitettäviä kyseenalaistavia kysymyksiä, toki asiallisuuden
rajoissa, kuten tuomioistuimen pääkäsittelyssäkin.
Silloin kuin esitutkintakertomusta on tarkoitus käyttää todisteena, voi tutkinnanjohtaja esitutkintalain mukaan päättää, että muukin kuin esitutkintaviranomainen voi
kuulustelijan valvonnassa esittää kysymyksiä kuulusteltavalle. Rikoksesta epäillylle
on varattava mahdollisuus esittää kysymyksiä kuulusteltavalle. Jos epäilty niin pyytää, saa myös asiamies tai avustaja esittää hänen kysymyksensä. Kuulustelija voi kuitenkin määrätä, että kysymykset on esitettävä kuulustelijan välityksellä. Syyttäjälle
on varattava tilaisuus olla läsnä kuulustelutilaisuudessa ja hänellä on oikeus esittää
kysymyksiä kuulusteltavalle itse tai kuulustelijan välityksellä.20 Ainakaan epäillyn
osallistuminen asianomistajan kuulusteluun ei näin ollen ole mikään itsestäänselvyys.
Myöskään epäillyn avustajalla ei siis ole lain nojalla ehdotonta läsnäolo-oikeutta
kuulustelussa. Läsnäolo-oikeuksien osalta esitutkintalakia ei ole ehdotettu muutettavaksi. Ainakin epäillyn avustajan läsnäolo olisi kuitenkin kertomuksen myöhemmän
todisteena käytön ja kontradiktorisuusperiaatteen toteutumisen kannalta ehdottoman
suositeltavaa, ellei jopa käytännössä ehdoton edellytys, etenkin jos kyse on täysi-ikäisestä asianomistajasta, ellei läsnäoloa ole jostain erityisestä, esimerkiksi terveyteen
liittyvästä syystä, syytä kieltää. Toivottavaa olisi siis, että esitutkintakuulustelu olisi
mahdollisimman ”oikeudenkäyntimäinen”. Kaikilla asianosaisilla tulisi olla mahdollisuus esittää myös kyseenalaistavia, joskin asiallisia kysymyksiä asianomistajalle,
jotta asianosaisilla ja tuomioistuimella olisi mahdollisimman hyvä perusta ottaa kantaa kertomuksen uskottavuuteen ja asia muutenkin saataisiin mahdollisimman kattavasti selvitettyä. Yllä mainittu hallituksen esityksessä esitetty tavoite sallia epäilylle
mahdollisuuksien mukaan sama vastakuulustelumahdollisuus kuin pääkäsittelyssä
tukisi myös tätä näkökulmaa.
Esitutkintalaissa ei ole suoraan otettu kantaa siihen, tulisiko kuulusteluun osallistua
epäilty itse vai epäillyn avustaja. Asiaa koskee vain edellä selostettu määräys siitä,
että avustaja tai asiamies voi epäillyn pyynnöstä esittää epäillyn kysymykset. Hallituksen esityksessä tai muissa nyt kyseessä olevan lainmuutoksen esitöissäkään ei
ole otettu asiaan erikseen kantaa, muuta kuin yllä selostettu maininta vastakuulustelumahdollisuudesta. Epäillyn henkilökohtainen osallistuminen itse kuulusteluun ei
liene toivottavaa ainakaan pääsääntönä, ottaen huomioon uudistuksen taustalla oleva
tavoite suojella asianomistajaa juuri tällaiselta tilanteelta, jossa asianomistaja joutuisi kasvokkain tai samaan oikeudenkäyntisaliin epäillyn kanssa. Ottaen lisäksi huomioon, että poliisikuulustelu usein suoritetaan oikeussalia paljon pienemmissä tiloissa
ja harvemman henkilön läsnä ollessa lienee tilanne ja kontakti läsnäolijoihin usein
vielä välittömämpi kuin oikeudenkäynnissä tapahtuvassa kuulemisessa. Toki, mikäli
asianomistaja suostuu epäillyn läsnäoloon eikä siitä muuten ole esitutkinnalle haittaa
niin sille ei sinänsä liene estettäkään.
20

Esitutkintalaki 9 luku 4 §.
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Yllämainitussa lainkohdassa ei sinänsä suoraan määrätä, että tutkinnanjohtaja voisi
päättää, että asiamies tai avustaja esittää epäillyn haluamat kysymykset asianomistajalle. Toisaalta lakiteksti ei tätä mahdollisuutta poissulje, koska tutkinnanjohtaja voi
päättää, kuka saa esittää kysymyksiä kuulusteltavalle. Jotta epäillyn asiamies tai avustaja voisi käyttää vastakuulustelumahdollisuutta mahdollisimman tehokkaasti, olisi
tärkeää, että hänellä olisi ainakin mahdollisuus neuvotella esitettävistä kysymyksistä
ja tarvittaessa myös kuulustelun aikana esiin tulleista seikoista päämiehensä kanssa
silloin kuin epäilty itse ei osallistu kuulusteluun.21 Tämän voisi käytännössä hoitaa
esimerkiksi niin, että epäilty seuraa kuulustelua videoyhteyden kautta ja hänelle ja
hänen avustajalleen annetaan mahdollisuus keskustella mahdollisesti esitettävistä kysymyksistä.
Erillinen ongelma on tilanne, jossa epäillyllä ei ole, eikä hän halua, avustajaa
esitutkinnassa. Epäillylle voidaan, kuten yllä on mainittu, määrätä puolustaja viran
puolesta. Ensinnäkin herää yllä mainittu kysymys, voiko epäilty pätevällä tavalla
lopullisesti luopua mahdollisuudesta esittää kysymyksiä asianomistajalle, ellei hänellä ole oikeudellista asiantuntemusta omaavaa avustajaa. Sama kysymys esiintyy jo
nyt ajoittain lapsiin kohdistuneissa rikoksissa. Toiseksi, ellei epäillyllä ole avustajaa
esitutkinnassa, millä tavalla hänen sallitaan käytännössä esittää omat (lisä)kysymyksensä, jos hänen henkilökohtainen läsnäolonsa kuulustelutilanteessa ei ole toivottava?
Voidaanko katsoa vastakuulustelumahdollisuuden olleen pääkäsittelyä vastaava, jos
esimerkiksi poliisin tutkija esittää epäillyn kysymykset asianomistajalle kuulustelu
tilaisuudessa, jossa epäilty, tai kukaan häntä edustava, ei ole ollut läsnä? Jutuissa, joissa asianomistaja on ilmoittanut haluavansa tulla kuulluksi pelkästään esitutkinnassa ja
lain edellytykset menettelylle täyttyvät, olisikin toivottavaa, että epäillylle haettaisiin
puolustaja viran puolesta, ellei hän itse ole sellaista hankkinut, etenkin jos juttu on
laadultaan joko juridisesti tai näytöllisesti edes vähän monimutkaisempi.
Jo nyt voimassa olevassa esitutkintalaissa on säädetty epäillyn oikeudesta esittää
kysymyksiä, mikäli esitutkintakertomusta on tarkoitus käyttää todisteena oikeudenkäynnissä. Tähän on nyt kyseessä olevan lainmuutoksen yhteydessä säädetty tarkennus siitä, että rikoksesta epäillylle on varattava mahdollisuus esittää kysymyksiä kaikista selvittämisen kannalta merkityksellisistä seikoista.22 Hallituksen esityksessä on
katsottu, että kun epäillyn haluamat kysymykset esitetään kuultavalle, on mahdollista,
että esiin tulee uusia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja. Epäilyllä tulee siksi olla
mahdollisuus esittää kysymyksiä myös näistä sekoista. Muutoksella on haluttu painottaa, että epäillyllä tulee olla esitutkinnassa vastakuulustelumahdollisuus kaikilta
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Vrt. Jokela (2008) s. 505. Jokela esittää saman näkemyksen koskien pääkäsittelyssä suoritettavaa kuulustelua asianosaisen läsnä olematta. Jokela katsoo, että pelkkä avustajan läsnäolo ja mahdollisuus
esittää kuultavalle kysymyksiä eivät riitä, vaan myös asianosaiselle itselleen on varattava mahdollisuus
esittää kysymyksiä joko itse tai avustajan tai puheenjohtajan välityksellä.
Muutettu esitutkintalain 9 luvun 4 §:n 2 momentti. Muutos koskee siis myös alle 15-vuotiaita asian
omistajia, ei pelkästään täysi-ikäisiä asianomistajia.

366

osin.23 Yllä selostetun perusteella lienee selvää, että kynnys kysymysten esittämättä
jättämiselle tai kieltämiselle tulisi olla korkea. Pelkästään se seikka, että kysymykset
eivät senhetkisen esitutkintamateriaalin perusteella liittyisi välittömästi asiaan, ei riitä
perusteeksi sille, ettei kysymyksiä esitetä, etenkin jos epäilty esittää perusteen sille,
miten seikka voisi mahdollisesti vaikuttaa asiaan. Epäillyllä voi olla tiedossaan jotain
sellaista, jonka perusteella kysymys liittyy asiaan, ja vastauksesta voidaan mahdollisesti saada uutta relevanttia tietoa.24 Koska koko uudistuksen ideana on, että kuulemista ei enää pääkäsittelyssä, tai muutoinkaan pääkäsittelyvaiheessa, täydennetä, on
sinänsä kaikkien osapuolien, myös asianomistajan ja syyttäjän intressissä, että kuulustelu on mahdollisimman täydellinen, eikä siihen jää puutteita. Mahdolliset puutteet
ja aukot asianomistajan kertomuksessa voivat mahdollisesti myöhemmin vaikuttaa
kertomuksen näyttöarvoon ja näin merkittävästi asian lopputulokseen.25 Toki täysin
asiattomia tai irrelevantteja kysymyksiä ei tarvitse sallia, kuten niitä ei sallittaisi tuomioistuimessa pääkäsittelyssäkään.
Herää myös kysymys esitutkinnan aikataulutuksesta, eli missä vaiheessa epäillylle varataan kyselymahdollisuus. Asianomistajaa kuullaan usein esitutkinnan alku
vaiheessa, jopa ennen kuin epäilty on tietoinen rikosepäilystä, tai mahdollisesti jopa
ennen kuin epäillyn henkilöllisyys on tiedossa. Vaikka epäillyn henkilöllisyys olisi
tiedossa, voisi olla tutkinnallisesti ongelmallista, että epäilty pääsisi kuulemaan asian
omistajan kertomuksen ennen kuin epäiltyä itse on ensimmäistä kertaa kuultu esitutkinnassa. Toisaalta, jotta kontradiktorisuusperiaate toteutuisi mahdollisimman hyvin,
olisi myös tärkeää, ellei jopa edellytettävää, että epäillylle (tai hänen avustajalleen)
annetaan vielä mahdollisuus esittää asianomistajalle tarpeen tullessa kysymyksiä
muun esitutkintamateriaalin valmistuttua.26 Todistajien kertomuksissa tai muussa
asiassa kerääntyneessä näytössä on voinut tulla esille seikkoja, jotka antavat aihetta
uusille kysymyksille. Mikäli epäillylle tai hänen avustajalleen ei suoda vielä tässä vaiheessa mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä, ei vastakuulustelumahdollisuutta voida
mielestäni katsoa asianmukaiseksi eikä pääkäsittelyssä suoritettavaa vastakuulustelua
vastaavaksi. Osa ehdotuksen saamasta kritiikistä sekä tuomioistuin- että oikeusavustaja- ja asianajajapuolelta on kohdistunut juuri vastakuulustelumahdollisuuteen ja sen
asianmukaisuuteen.27 Myös asianomistajan ja syyttäjän näkökulmasta voi tulla tilanteita, jossa on tarpeen täydentää kertomusta tai esittää lisäkysymyksiä esitutkinnassa
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HE 46/2014 vp s. 147.
Toisaalta voidaan myös kysyä, haluaako epäilty tai hänen avustajansa tuoda esille kaikki hänen tiedossaan olevat seikat jo esitutkintavaiheessa. Esimerkiksi Pölönen (2003) on katsonut, että puolustuksen
tulisi (ainakin pääsääntöisesti) tuoda esille omat todisteensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
prosessia (s. 338–339).
Ks. myös HE 46/2014 vp s. 147.
Myös lakivaliokunta kiinnitti omassa mietinnössään huomiota lisäkysymysten mahdolliseen tarpeeseen, toki lähinnä pääkäsittelyyn viitaten. LaVM 19/2014 vp s. 5.
Todistelu yleisissä tuomioistuimissa, Lausuntokooste, s. 156–170. Toisaalta, Tapanila (2004) s. 24 on
esittänyt, että epäillyn vastakuulustelumahdollisuus olisi tehokkaampi, jos se toteutuisi mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.
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esiin tulleista sekoista, jos ja kun niitä kysymyksiä ei enää pysty esittämään myöhemmin oikeudenkäynnin aikana.28 Tämä taas johtaisi siihen, että asianomistajaa kuullaan esitutkinnan aikana ainakin kaksi kertaa, mahdollisesti useammankin, kun hänet
nykyään usein on tarpeen kuulla vain kerran. Ajallisesti ja muutenkin ero siihen, että
asianomistajaa kuullaan kerran esitutkinnassa, jonka jälkeen hänet kuullaan (kerran)
henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä jäänee pieneksi. Mikäli asia etenee ylempiin
oikeusasteisiin, tai pääkäsittelyn järjestäminen syystä tai toisesta venyy, erokin toki
suurenee.
Mitä epäillyn vastakuulustelumahdollisuuden asiallisuudella käytännössä tarkoitetaan jää siis vielä hieman auki. Mikäli asianomistajan kertomus on asiassa keskeinen
näyttö, kuten se suuressa osassa seksuaalirikoksista on, tulevat vaatimukset oikeuskäytännössä varmaan asettumaan korkealle, koska esitutkintakuulemisella korvataan
kuuleminen pääkäsittelyssä. Olisikin ollut toivottavaa, että lainmuutoksen yhteydessä
olisi tarkemmin otettu kantaa epäillyn kyselymahdollisuuden asiallisuuden sisältöön
esimerkiksi liittyen läsnäolo-oikeuksiin ja tehty mahdollisesti tarvittavat korjaukset/
lisäykset esitutkintalainsäädäntöön. Muutoinkin olisi tärkeää sisäistää, etenkin ehkä
esitutkintaa suorittavalla poliisipuolella, että ”normaalissa” esitutkintakuulustelussa
ja sellaisessa esitutkintakuulustelussa, jota on tarkoitus käyttää todisteena oikeudessa, on hieman eri tavoitteet, jonka takia niiden suorittamisessakin tulisi noudattaa eri
menettelyjä.29 Näin ollen todisteeksi tarkoitettua (aikuisen) asianomistajan esitutkintakuulustelua ei tulisi lähestyä niin, että kyse olisi ”normaalista” esitutkintakuulustelusta, jonka perään sallitaan vastakuulustelumahdollisuus, vaan sitä tulisi mielestäni lähestyä enemmän tuomioistuimessa suoritettavan kuulemisen ja siihen liittyvien
käytäntöjen kautta. Näin ollen kuulustelutilaisuuteen ja sen kulkuun tulisi mielestäni
enemmän soveltaa oikeudenkäynnissä käytettyä kuulustelumenettelyä kuin perinteistä ”poliisikuulustelua”.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi siis esitutkintakertomuksen käytön
Aigner v. Itävalta-tapauksessa. Kyseessä olevassa tapauksessa asianomistaja oli kuultu tutkintatuomarin edessä vastaajan läsnä ollessa. Tutkintatuomarijärjestelmäähän
ei Suomessa ole. Suomen lainsäädäntöön on tullut yhä enemmän esitutkintaan liittyviä prosessuaalisia määräyksiä ja oikeudenkäynneissä herää jatkuvasti kysymyksiä liittyen esimerkiksi pakkokeinojen kautta saatujen tietojen ja muun esitutkintamateriaalin käyttöön todisteluna oikeudenkäynnissä ja mahdollisten esitutkinnassa
tapahtuneiden virheiden tai puutteiden vaikutuksesta tähän. Rikosten ja rikollisten
kansainvälistyminen ja siihen liittyvät haasteet esitutkinnalle ja prosessille ovat lisääntyneet. Ottaen lisäksi huomioon tässä kirjoituksessa kyseessä oleva laajentunut

28

29

Toisaalta Itävallassa, jota siis jo mainittu Aigner v. Itävalta-tapaus koskee, on esitöissä katsottu, että
tavoitteena olisi juuri, että asianomistaja kuullaan vain kerran, eikä lisäkuulusteluja enää suoritettaisi.
Siellä on katsottu, että uhrin suojeleminen on tärkeämpää kuin faktojen tarkistaminen. Ko. esityöt on
selostettu Aigner v. Itävalta-tuomiossa kohdassa 23.
Ks. Pölönen (2003) s. 330–331 ja Tapanila (2004) s. 168 esitutkintakuulustelun tavoitteista.
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mahdollisuus esitutkintakertomuksen käyttämiseen ja siihen liittyvät haasteet koskien
esimerkiksi edellytysten täyttymisen arviointia herääkin kysymys, voisiko tutkintatuomarijärjestelmä muodossa tai toisessa tuoda selkeyttä prosessiin.30 Tällöin olisi
mahdollista saada tuomioistuimen ratkaisu siihen, tuleeko asianomistajaa kuulla henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä vai sallitaanko esitutkintakertomuksen käyttö jo esitutkintavaiheessa. Näin ollen säästyttäisiin ”turhaan” tehdyistä vastakuulusteluista ja
videotallenteista, minkä lisäksi asianomistaja saisi jo esitutkinnassa tiedon siitä, miten
prosessi hänen osaltaan tulee etenemään. Olisi varmaan myös epäillyn oikeusturvan
kannalta parempi, jos häntä vastaan esitettävä todistelu olisi mahdollisimman hyvin
tiedossa jo ennen oikeudenkäyntiä. Tällöin esitukintatoimien ja -prosessin jälkikäteinen tarkistelu ja puinti sekä prosessiväitteet todisteiden sallittavuudesta itse pääasian
käsittelyn yhteydessä vähentyisivät ja pääkäsittelyssä voitaisiin keskittyä rikosasian
ytimeen, eli näytön vastaanottamiseen ja arviointiin ja jutun juridiseen arviointiin.
Lisäksi asianomistajan kertomuskin voitaisiin ottaa vastaan tutkintatuomarin edessä
eikä poliisikuulustelussa.

4. Esitutkintakertomuksen käyttö istunnossa
ja sen merkitys näytön arvioinnille
Mikäli esitutkinnassa on huomioitu epäillyn vastakuulustelumahdollisuus asiallisella
tavalla, voitaisiin siis myös yli 15-vuotiaan ja aikuisen seksuaalirikoksen asianomistajan esitutkintakertomusta käyttää näyttönä pääkäsittelyssä. Tällainen menettely eroaa
merkittävällä tavalla nykyisestä henkilötodistelun vastaanottamisesta, jossa on korostettu oikeudenkäynnin suullisuutta ja välittömyyttä sekä asianosaisten että todistajien
henkilökohtaista kuulemista pääkäsittelyssä. Perinteisesti yhtenä oikeudenkäynnin
suullisuuden ja välittömyyden perustana on ollut näytön uskottavuuden ja luotettavuuden arviointi.31 On katsottu, että etenkin pelkästään kirjallisessa muodossa oleva
esitutkintakertomus antaa hyvinkin rajalliset mahdollisuudet arvioida kertomuksen
luotettavuutta.32
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on omassa oikeuskäytännössään korostanut
maiden kansallisen lainsäädännön merkitystä todistelun ja sen eri muotojen sallittavuuden suhteen. Ihmisoikeustuomioistuin arvioi sen sijaan, onko prosessi kokonaisuutena, sisältäen todisteiden vastaanottaminen, ollut oikeudenmukainen.33 Ihmis
oikeustuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei Euroopan ihmisoikeussopimuksen
6 artikla suo vastaajalle rajoittamatonta oikeutta saada todistajia tai uhria henkilö-

30
31
32
33

Helsingin hovioikeuden lausunnossa oikeusministeriölle otettiin kantaa juuri tutkintatuomarijärjestelmän puuttumiseen. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 30/2013 s. 165.
Ks. esim. Tapanila (2004) s. 23–24.
Ks. mm. Jonkka (1991) s. 214 ja Pölönen (2003) s. 186.
Esim. W.S. v. Puola, S.N. v. Ruotsi, Isgrò v. Italia.
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kohtaisesti kuultavaksi tuomioistuimeen, vaan todistajien ja uhrin henkilökohtaisesta
kuulemisesta määrää lähtökohtaisesti kansallinen tuomioistuin.34 Ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin katsonut, että todistajan tai uhrin poissaololle tulee olla hyvä syy.35
Tällaiseksi syyksi on hyväksytty seksuaalirikoksen uhrin suojeleminen.36 Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on myös katsonut, ettei esitutkinnan aikana annettujen kertomusten käyttäminen todisteena sinänsä riko Euroopan ihmisoikeussopimuksen
6 artiklaa, kunhan vastaajan vastakuulustelumahdollisuudesta tai muusta mahdollisuudesta kyseenalaistaa todistetta on huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla jossain vaiheessa prosessia.37
Suomalaisessa lainsäädännössä on suhtauduttu hyvin pidättyväisesti myös pääkäsittelyssä tapahtuviin poikkeuksiin henkilökohtaisesta kuulemisesta. Tämä koskee
etenkin puhelinkuulusteluja, vaikka niissä on kuitenkin kontradiktorisuuden kannalta
keskeinen vastakuulustelumahdollisuus. Myös Korkein oikeus on omassa ratkaisukäytännössään suhtautunut varovaisesti eteenkin puhelinkuulusteluihin viitaten juuri
kertomuksen uskottavuuden arviointiin. Ratkaisussa KKO 2007:82 korkein oikeus
katsoi, ettei hovioikeus olisi saanut kuulla asianomistajaa puhelimitse. Asianomistaja
oli muuttanut kertomustaan poliisin alustavasta puhuttelusta esitutkinnassa. Korkeimman oikeuden mukaan kertomuksen uskottavuutta ei voitu luotettavasti arvioida kuulemalla asianomistajaa puhelimitse. Ratkaisussa KKO 2013:68 on korkein oikeus taas
katsonut, ettei poliisitodistajaa olisi saanut kuulla puhelimitse, koska näyttö asiassa
oli ristiriitaista ja poliisitodistajan kertomus oli keskeinen ja ratkaiseva näyttö. Korkein oikeus on ratkaisussaan viitannut hallituksen esitykseen (HE 190/2002 vp), jossa
on todettu, että mahdollisuudet todistajan uskottavuuden arvioimiseen puhelinkuulustelussa ovat käytännössä olemattomat.
Sinänsä puhelinkuulustelun osalta pitää huomioida se seikka, ettei siinä tiedetä eikä
juuri pystytä varmistamaan missä olosuhteissa kertomus syntyy. Siinä voi esimerkiksi
toinen vieressä oleva henkilö pyrkiä vaikuttamaan kuultavaan eri tavoin. Tuomioistuimella ei myöskään käytännössä ole mitään mahdollisuuksia tarkistaa, onko kerronta
aidosti vapaata vai lukeeko kuultava esimerkiksi suoraan paperista tai esitutkintapöytäkirjasta. Kun käytettävissä on äänen lisäksi myös kuvamateriaalia, on tilanne kuitenkin toinen. Jo videoyhteyden kautta tapahtuvassa kuulustelussa on ainakin jonkinlainen mahdollisuus kontrolloida tai tarkistaa tällaiset olosuhteet, etenkin jos kertomus
34
35
36
37

Esim. W.S. v. Puola, S.N. v. Ruotsi, A.H. v. Suomi, Aigner v. Itävalta, Asch v. Itävalta ja B. v. Suomi.
Esim. Aigner v. Itävalta.
Aikuiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen osalta Aigner v. Itävalta, alaikäisten uhrien osalta mm. S.N.
v. Ruotsi, A.H. v. Suomi, B. v. Suomi ja W.S. v. Puola.
Esim. Aigner v. Itävalta, A.H. v. Suomi, B. v. Suomi ja S.N. v. Ruotsi, myös Ervo (2008) s. 328.
Ihmisoikeustuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei vastakuulusteluoikeuden takaaminen myöskään
välttämättä tarkoita, että vastaaja itse tai hänen avustajansa saisi suoraan esittää kysymyksiä uhrille.
Huomionarvoista on vielä, että tapauksessa Aigner v. Itävalta luettiin oikeudessa uhrin kirjallinen esitutkintakertomus. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että videotallenne kuulustelusta olisi ollut parempi,
koska silloin olisi voitu tehdä havaintoja uhrista kertomuksen aikana, mutta ei pitänyt tätä henkisesti
terveen aikuisen kohdalla välttämättömänä.
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annetaan esimerkiksi toisen tuomioistuimen tiloista.38 Myös asianomistajan videoidun
esitutkintakertomuksen osalta voidaan tehdä havaintoja tällaisista asioista. Etenkin
jos kuulustelutilaisuudessa on paikalla asianomistajan ja tutkijan lisäksi syyttäjä ja
epäillyn avustaja voitaneen katsoa, että mahdollisuudet asiattomaan painostamiseen
ja vaikuttamiseen ainakin itse kuulustelutilanteessa ovat käytännössä olemattomat.
Seksuaalirikokset ovat tyypillisesti rikoksia, joihin ei ole ulkopuolisia todistajia.
Asian näyttö rakentuu siis pitkälti asianosaisten kertomusten varaan. Myöskään teknistä näyttöä tai muuta vastaavaa näyttöä ei välttämättä ole saatavilla, tai sitten saatavilla oleva muu näyttö ei merkittävästi vaikuta jutun näytön arviointiin (esimerkiksi
siemennesteen löytäminen ja siitä tehty DNA-tutkimus, jos sinänsä on riidatonta, että
yhdyntä on tapahtunut ja se on tapahtunut juuri asianomistajan ja epäillyn välillä,
mutta riitaista on se, onko se tapahtunut esimerkiksi pelkotilaa tai väkivallan uhkaa
hyväksi käyttäen).39 Näin ollen näytön arviointi perustuu usein asianosaisten kertomusten uskottavuuden ja luotettavuuden arviointiin. Vaikka selkeän näytön hankkiminen seksuaalirikoksissa on usein haastavaa, on korkein oikeuskin lausunut, ettei näyttökynnys seksuaalirikoksissa kuitenkaan ole alhaisempi kuin muissa yhtä vakavissa
rikoksissa.40 Korkein oikeus on lisäksi katsonut, ettei ainakaan yleensä voida päätyä
syyksi lukevaan tuomioon vain sen perusteella, että asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan uskottavammaksi kuin syytetyn kertomus. Syyksi lukevaan tuomioon tarvitaan asianomistajan antaman uskottavan kertomuksen lisäksi välillistä näyttöä esimerkiksi väitetyn rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista.41
Lakivaliokunnassa eräänä keskeisenä syynä hallituksen esittämän lakitekstin
muuttamiseen, eli sen sovellusalan kaventamiseen, oli syytteiden hylkäämisen riskin
mahdollinen nousu.42 Kysymys herääkin, tulisiko ja tuleeko videoidun esitutkintakertomuksen käyttäminen todisteena pääkäsittelyssä tapahtuvan henkilökohtaisen kuulemisen sijasta vaikuttamaan näytön arviointiin, ja jos tulisi tai tulee vaikuttamaan,
niin miten.
Perinteisesti on siis katsottu, että henkilöä tulee kuulla henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä, jotta tuomioistuin pystyy parhaiten arvioimaan, miten uskottava kertomus
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Esimerkiksi Frände (2009) onkin katsonut, että videokuuleminen olisi melkein suoraan verrattavissa
henkilökohtaiseen kuulemiseen tuomioistuimessa (s. 395). Ks. myös Tapanila (2004) s. 125–126 ja
Pölönen (2003) s. 48–49 ja 186. Lisäksi Ruotsissa on hallituksen esityksessä 2004/05:131 131 (koskien
uudistettua hovioikeusmenettelyä, jossa ehdotettiin, että hovioikeudessa käytettäisiin käräjäoikeudessa
suoritettujen kuulustelujen nauhoja uuden kuulemisen sijasta) todettu, että käräjäoikeudessa videoidun
kertomuksen vastaanottaminen uudestaan hovissa normaalisti antaa yhtä hyvän perustan todistelun
arviointiin kuin henkilökohtainen kuuleminen (s. 201).
Tapanila (2015) s. 573.
Esimerkiksi KKO 2013:96 ja KKO 2014:48, joista ensimmäinen koski täysi-ikäiseen asianomistajaan
ja toinen koski lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Vrt. Tapanila (2015), joka on kuitenkin todennut, että tämä käytännössä kuitenkin vaikuttaa arviointiin näytön riittävyydestä, eli siihen, onko asiassa
selvitetty kaikki olennainen tieto.
KKO 2013:96.
LaVM 19/2014 vp s. 5.
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on. Kysymys herääkin, miten videoitu esitutkintakertomus eroaa tuomioistuimen
pääkäsittelyssä annetusta kertomuksesta. Itse näen, että erona on neljä mahdollisesti
merkittävää seikkaa:
– asianomistaja ei ole henkilökohtaisesti läsnä, jolloin oikeuden kontakti häneen
jää ”etäisemmäksi”
– asianomistaja antaa oikeudessa käytettävän kertomuksensa ajallisesti aikaisemmassa -vaiheessa prosessia kuin vastaaja
– asianomistaja ei uusi kertomustaan
– asianomistajalle ei voida esittää pääkäsittelyssä uusia kysymyksiä, ei asianosaisten eikä tuomioistuimen puolelta
Ensimmäisellä kohdalla voi toki olla ainakin käytännön merkitys uskottavuuden arvioinnin kannalta.43 Tätä voidaan kuitenkin osittain kyseenalaistaa ja kritisoida todistajanpsykologian tutkimustulosten perusteella. Todistajapsykologian saralla tehdyistä
tutkimuksista on selvinnyt, että ihminen on suhteellisen huono arvioimaan kertomuksen uskottavuutta tai luotettavuutta ainakaan käyttäytymisen tai eleiden perusteella.44
Näihin tutkimuksiin on myös korkein oikeus kiinnittänyt ratkaisussaan huomiota.45
Tästä huolimatta juuri käyttäytyminen ja eleet vaikuttavat kuitenkin käytännössä näytön arviointiin.46 Toisaalta, jos tälle annetaan merkitystä, antaa videolta katsottu kertomus melkein vastaavan mahdollisuuden tehdä havaintoja henkilöstä ja hänen käyttäytymisestään kuulustelun aikana kuin henkilökohtainen kuuleminen, joskin kontakti ei
ole yhtä henkilökohtainen.47
Korkein oikeus on todennut, että yllämainittuja eleitä ja käyttäytymistä ”suurempi merkitys on kertomuksella itsessään, kuten sen keskeisen sisällön johdonmukaisuudella, realistisuudella ja muuttumattomuudella sekä yksityiskohtien runsaudella.
Vaikka näytön riittävyyttä arvioitaessa keskitytään rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin, voidaan kuultavien uskottavuutta ja
heidän kertomustensa luotettavuutta tarkasteltaessa pitää merkityksellisinä myös
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Esim. korkein oikeus on lausunnossaan oikeusministeriölle kiinnittänyt huomiota välittömään kuulemisen ja havainnointiin nk. sana vastaan sana-jutuissa. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja
30/2013 s. 158. Ks. myös Virolainen ja Pölönen (2003) s. 374–375 ja Tapanila (2004) s. 23–24.
Väisänen ja Korkman (2014) s. 732–734 ja Yarbrough et al. (2013) s. 74. Myös Ruotsissa hallituksen esityksessä 2004/05:131 on kiinnitetty huomiota todistajanpsykologian tutkimustuloksiin, joissa
on todettu että tuomareilla on tapana yliarvioida henkilökohtaisen kuulemisen merkitystä verrattuna videotallenteella esitettyyn kertomukseen (s. 201). Jonkka (1993) s. 45 ja Tapanila (2015) s. 574
ovat kyseenalaistaneet henkilön käyttäytymisen merkityksen kertomuksen luotettavuuden ja näytön
arvioinnissa.
KKO 2013:96, KKO 2013:97 ja KKO 2014:48. Tapanila (2015) on kiinnittänyt huomiota siihen, että
tämä poikkeaa aikaisemmasta oikeuskäytännöstä (s. 573).
Jonkka (1993) s 45, Optulan tutkimus nro 252 s. 101, Virolainen ja Pölönen (2003) s. 374–375.
Jokela (2008) on katsonut, että välittömyys ja luotettavuus toteutuvat paremmin kuvatallenteissa kuin
kirjallisissa kertomuksissa (s. 477).
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sellaisia kertomusten osia, jotka eivät liity välittömästi rikoksen tunnusmerkkeihin”.48
Tällöin tullaankin kohtiin kaksi ja kolme.
Virhelähteitä asianosaisen kertomuksessa voi karkeasti jaoteltuna olla kaksi: erehtyminen tai valehteleminen.49 Toisessa henkilön erehtyminen ei siis ole tahallista,
vaan henkilö uskoo puhuvansa totta, ja virhelähde on joko itse havainnossa tai sen
muistamisessa. Muistikuvassa oleva virhe voi taas johtua esimerkiksi siitä, että henkilön alkuperäinen muisti on syntynyt väärin tai että muistikuva on myöhemmin vääristynyt esimerkiksi toisen henkilön kertomuksen kuulemisesta.50 Valehteleminen taas
on tahallista väärän tiedon antamista. Henkilön, tai enemmänkin kertomuksen uskottavuuden arvioinnin kannalta tällä jaottelulla voi olla merkitystä, joskin erehtymisen
ja valehtelemisen raja ei aina ole näin yksiselitteinen.51
Kertomusten uskottavuuden arvioinnin kannalta merkitystä voi olla sekä kertomuksen yksityiskohtien määrällä että kertomuksen sisäisellä yhtenäisyydellä ja johdonmukaisuudella.52 Voidaanko katsoa videolle kuullun asianomistajan olevan näiden
osalta jopa paremmassa asemassa kuin vastaaja? Asianomistaja kun saa antaa kertomuksensa yleensä suhteellisen lyhyen ajan sisällä itse teosta (mikäli ilmoitus tehdään
heti tai rikos muuten paljastuu nopeasti teon jälkeen) tai ainakin ajallisesti lähempänä
tekoa kuin epäilty. Sen lisäksi asianomistajan kertomus otetaan vastaan kokonaisuudessaan koska se videoidaan, kun taas epäillyn osalta kuulustelukertomus kirjataan
useimmiten selostusmuotoisesti, ei sanasta sanaan eikä edes välttämättä kysymysvastaus-muotoon. Selostusmuotoisessa kuulustelukertomuksessa jää joitain yksityiskohtia vääjäämättä kirjaamatta eikä kertomus ole yhtä seikkaperäinen kuin videoitu
kuulustelukertomus. Siihen voi jäädä kirjaamatta tapahtumia tai yksityiskohtia, jotka
eivät sillä hetkellä vaikuta tärkeiltä, mutta jotka voivat nousta myöhemmin prosessissa
esille. Lisäksi se on kuulustelua suorittavan poliisin kirjaama selostus kertomuksesta,
ei epäillyn oma, joten on olemassa riski, että poliisin oma tulkinta tai näkemys asiasta
vaikuttaa kirjatun kertomuksen tai sen selostuksen sisältöön.53
Ajankululla voi olla haitallinen vaikutus muistikuviin ja kertomuksiin. Ihminen
voi esimerkiksi unohtaa asioita, muiden ihmisten kertomukset tai mediassa raportoidut asiat voivat vaikuttaa omiin muistikuviin tapahtumista ja jopa oma kertominen
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49
50
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KKO 2013:96 kohta 8. Ks. myös Tapanila (2015), joka on katsonut, että olennaista henkilötodistelun
arvioinnissa on suhteuttaa kertomukset toisiinsa ja muuhun näyttöön, eli arvioida, onko kertomus yhdenmukainen muusta todistelusta ilmenevien seikkojen ja jutun kokonaisuuden kanssa (s. 574).
Jonkka (1993) s. 77, Virolainen ja Martikainen (2010) s. 332–333.
Virhelähteistä yleisesti Schacter (2002) ja Väisänen ja Korkman (2014) s. 730–731.
Ks. esim. Jonkka (1993) s. 77, ja Hervé et al. s. 132.
Jonkka (1993) s. 95–97 ja Fischer et al. (2013) s. 182. Ks. kuitenkin Haapasalo (2008), joka varoittaa,
etteivät todistajanpsykologiset tutkimustulokset ole yleispäteviä tai suoraan sovellettavissa tuomarin
työhön, koska ne koskevat yleisesti ryhmätasoa eivätkä välttämättä päde yksilötasolla (s. 155–156).
Tapanila (2004) s. 189–190, Pölönen (2003) s. 340. Pölönen onkin katsonut, että epäillyn kuulustelupöytäkirjan allekirjoitus olisi tulkittava kirjaimellisen hyväksynnän sijasta niin, että epäilty katsoo
kertomuksen keskeisiltä osin oikein kirjatuksi.
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tapahtumista muille ihmisille voi ajan mittaan vaikuttaa muistikuviin.54 Etenkin jos
esitutkinta venyy, pääkäsittelyn järjestäminen syystä tai toisesta viivästyy, tai asia etenee hovioikeuteen saati korkeimpaan oikeuteen, on luonnollista ja ymmärrettävää,
että henkilön muistikuvat huononevat ja niihin voi tulla virheitä.55 Tämä taas voi johtaa siihen, että sana vastaan sana-jutussa voidaan olla tilanteessa, jossa vastakkain on
asianomistajan mahdollisesti tuoreeltaan annettu kertomus, jota on videoitu ja joka
näin ollen ei edes voi muuttua myöhemmissä kuulemisissa, ja vastaajan kertomus,
johon on voinut tulla aukkoja tai ristiriitaisuuksia, tai vaikutteita esimerkiksi todistajien kertomuksista tai joka ei välttämättä enää ole yhtä seikkaperäinen ja yksityiskohtainen, asioita, jotka sinänsä voivat olla selitettävissä ajan kululla ja sillä, että asia
on prosessin aikana käyty läpi jo useamman kerran. Asianomistajan esitutkinnassa
annettu kertomus on käytettävissä kokonaisuudessaan ja kaikkine yksityiskohtineen,
kun taas vastaajan osalta on mahdollisesti käytössä vain selostusmuotoinen esitutkintakertomus ja tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä kerrotut huonot muistikuvat.
Esitutkinnassa ja muutoin prosessin alkuvaiheissa annetut kertomusten katsotaan
yleensä olevan uskottavampia kuin myöhemmät muutetut kertomukset.56 Muutoinkin
on todettu, että ihmiset pitävät muutettuja kertomuksia osoituksena vilpillisyydestä
ja näin vähemmän uskottavina.57 Lisäksi itse tekoa ympäröivä kertomus siitä mitä on
tapahtunut tekoa ennen tai teon jälkeen voi olla merkittävässä roolissa uskottavuusarvioinnissa, jolloin myös suhteellisen vähäiset yksityiskohdat voivat olla merkittävässä
roolissa lopputuloksen kannalta.58 Onko asianomistajalla siten jopa sellainen ”etulyöntiasema”, joka voidaan katsoa ongelmalliseksi equality of arms -näkökulmasta?59
Tämä mahdollinen epäkohta olisi toisaalta aika helposti poistettavissa sillä, että
myös epäillyn esitutkintakertomus nauhoitettaisiin, joko äänitallenteelle tai videolle,
tai edes kirjattaisiin sanantarkasti kysymys-vastaus-muotoon niissä tapauksissa, jossa
asianomistaja on ilmoittanut, että haluaa tulla kuulluksi pelkästään esitutkinnassa.60
54
55

56
57

58
59

60

Ks. Fisher et al. (luku 7) ja Hervé et al. (luku 5), Schacter (2002) s. 26–27 ja Haapasalo (2008) s. 154.
Esim. Schacter (2002) s. 26–27. Ks. kuitenkin Yuille (1986), jossa erään ryöstön todistajia kuultiin poliisikuulustelussa ja viisi kuukautta myöhemmin uudestaan tutkimustarkoituksessa. Ko. tutkimuksessa
todettiin itse asiassa, että kertomukset muuttuivat hyvin vähän, eikä myöhemmissäkään haastatteluissa
huomattu, että esimerkiksi mediassa esiintyneet väärät tiedot olisivat vaikuttaneet todistajien kertomuksiin. Toki aika (5 kk) on rikosprosessiin verrattuna aika lyhyt.
Virolainen ja Martikainen (2010) s. 338–339. Myös Tapanila (2004) on katsonut, että esitutkinnassa
annetut kertomukset lähtökohtaisesti ovat luotettavampia kuin pääkäsittelyssä annetut (s. 24).
Fischer et. al. s. 178 ja 182. He ovat kuitenkin todenneet (s. 186), että ihmiset jotka kertovat totuudenmukaisesti tai valehtelevat muuttavat kertomustaan yhtä paljon, eri syistä, riippuen enemmän olosuhteista ja esitetyistä kysymyksistä kuin kertomuksen totuudenperäisyydestä. Myös Connolly ja Price
samassa teoksessa s. 192–193.
Esimerkiksi KKO 2014:48.
Tapanila (2004) s. 28 on katsonut, että videoitu esitutkintakertomus voisi johtaa aineellisen totuuden
kannalta parempaan lopputulokseen kun henkilökohtainen kuuleminen, etenkin esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuimessa, mikäli asian käsittely on venynyt.
Ks. kuitenkin Helminen et al. (2012) s. 457–460, jossa on esitetty, että tallentaminen olisi suositeltavampaa kuin kysymys-vastaus-muodossa toteutettu kuulustelu, koska vapaa kertomus on luotettavampi kuin kysymys-vastaus-muodossa annettu kertomus.
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Tällöin olisi myös epäillyn esitutkintakertomus käytettävissä kokonaisuudessaan, mikäli sitä on myöhemmin tarpeen tarkistaa tai käyttää.
Lisäkysymysten tarpeellisuuden poistamiseksi tai ainakin vähentämiseksi olisi ensisijaisen tärkeää, kuten yllä on jo mainittukin, että kuuleminen esitutkinnassa suoritetaan mahdollisimman huolellisesti, että kaikki asiassa osaisena olevat, myös avustajat,
panostavat asian selvittämiseen jo esitutkintavaiheessa, ja että epäillyn vastakuulustelumahdollisuudesta huolehditaan asianmukaisella tavalla. Mikäli asiassa kuitenkin tulee esille uusia seikkoja vasta pääkäsittelyvaiheessa, eikä asianomistaja edelleenkään
halua tulla kuulluksi henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä voitaneen esitutkintaa vielä
tässä vaiheessa täydentää uudella kuulemisella. Tämä toki vesittää uudistuksen tavoitteita, minkä lisäksi se pitkittää prosessia, joten sitä tulisi mahdollisuuksien mukaan
välttää. Tuomioistuimen jäsenten kyselymahdollisuuden poisjäämisellä on loppujen
lopuksi asian käsittelyn kannalta nähdäkseni suhteellisen vähäinen merkitys, koska
ainakin oman kokemukseni perusteella sen käyttäminen on nykyisessä akkusatorisessa prosessissa hyvin vähäistä, ja rajoittuu lähinnä tilanteisiin, joissa puheenjohtajalta
on jäänyt jotain kuulematta. Tällaiset voidaan tarkistaa videota uudelleen katsomalla.
Toki voi esiintyä tilanteita, jossa tuomarille jää joku seikka epäselväksi, ja asianosaiset
eivät ole asiasta esittäneet tarkentavia kysymyksiä.61 Kaikki epäselvyydet ovat ei-toivottuja asioissa, joissa näyttö rakentuu hyvin vahvasti, ellei kokonaan, asianosaisten
kertomusten varaan.62 Tämä entisestään korostaa tarvetta huolellisuudelle esitutkintakuulustelun suorittamisessa.

5. Lopuksi
Lakimuutos on siis tulossa voimaan 1.1.2016. Millainen käytännön merkitys sillä tulee
olemaan ja kuinka korkealle kynnys asianomistajalle aiheutuvasta haitasta asettuu jää
nähtäväksi. Itse en olisi nähnyt suuria ongelmia alkuperäisessäkään lakiehdotuksessa,
jossa siis valinnan mahdollisuus olisi annettu kaikille seksuaalirikosten asianomistajille terveydentilasta ja iästä riippumatta, kunhan asia hoidettaisiin esitutkintavaiheessa huolella. Se olisi mielestäni myös vastannut niin kutsutun rikosuhridirektiivin
henkeä paremmin. Kyseessä olevassa direktiivissä, jossa sinänsä annettaan hyvinkin
61

62

Ks. Ervo (2005) s. 402, joka on katsonut, että epäselvyyksien poistaminen kysymyksillä kuuluu tuomarin velvollisuuksiin, myös silloin, kun se koituu vastaajan vahingoksi. Vrt. kuitenkin Pölönen (2003)
s. 413–422, joka katsoo, että tuomarin velvollisuuksiin kuuluu ROL 6:5.2 nojalla tehdä selventäviä
kysymyksiä asianosaisten vaatimuksista, myös vastaajan vahingoksi. Pölönen on kuitenkin katsonut,
että tuomarin tulee käyttää OK 17:33.3:ssa säädettyä henkilötodisteluun liittyvää kyselyoikeutta varoen ja pidättyväisesti, etenkin jos se voi johtaa todisteluaineiston rikastumiseen vastaajan vahingoksi.
Myös nykyisen lainsäädännön esitöissä on katsottu, että kyselyoikeudella tulisi pyrkiä vain ”joidenkin
epäselviksi jääneiden yksityiskohtien tarkistamiseen” (HE 82/1995). Pykälä löytyy samanmuotoisena
uudessa OK 17:48:ssä, eikä hallituksen esityksessä HE 46/2014 ole asiaan enempää otettu kantaa.
Vastakuulustelumahdollisuuden puuttumiseen oli tuomioistuinpuolen lausunnoissa kiinnitetty huomio
ta, Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 30/2013 s. 164.
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laajaa harkintavaltaa jäsenvaltioille, on määrätty, että uhrin kuuleminen pitäisi hoitaa mahdollisimman vähillä kuulemiskerroilla, ja mahdollisuuksien mukaan tulisi
välttää erityisessä suojelun tarpeessa olevien uhrien kuuleminen oikeudenkäynnissä.
Erityistä suojelua tarvitsevien uhrien arviointi tapahtuu kokonaisarvosteluna, mutta
arvioinnissa huomioitavana seikkana on direktiivissä erikseen mainittuna seksuaalisen väkivallan uhri. Euroopan ihmistuomioistuin on, kuten yllä on selostettu, myös
katsonut, ettei täysi-ikäisen asianomistajan esitutkintakertomuksen käyttäminen ole
sovittamattomissa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kanssa.
Menettelyssä on käytännössä kolme eri keskenään mahdollisesti ristiriidassa olevaa intressiä: asianomistajan suojaaminen, aineellisen totuuden selvittäminen ja vastaajan oikeusturva. Aineellisen totuuden osalta videoidun kuulustelukertomuksen
vastaanottaminen pääkäsittelyssä antaa hyvinkin vastaavanlaiset mahdollisuudet arvioida kertomuksen uskottavuutta kuin henkilökohtainen kuuleminen pääkäsittelyssä.
Kertomuksen ja muistikuvien tarkkuuden osalta tulos voisi mahdollisesti olla jopa
parempi kuin tämänhetkisessä prosessissa. Tämä koskisi ainoastaan asianomistajaa,
mikä voisi olla ongelma vastaajan oikeusturvan näkökulmasta. Asianomistajan ja
epäillyn kertomusten syntyyn liittyvät mahdolliset eriarvoisuusongelmat olisivat kuitenkin ratkaistavissa sillä, että epäillyn kertomus esimerkiksi nauhoitettaisiin niissä
tapauksissa, joissa asianomistaja on ilmoittanut, että haluaa tulla kuulluksi pelkästään
esitutkinnassa. Tällöin, mikäli ilmenee tarvetta tarkistaa epäillyn esitutkintakertomus
myöhemmin, on sekin käytettävissä kokonaisuudessaan.
Toisaalta, hyödyt olisivat saavutettavissa osittain oikeudenkäynnin järjestelyillä,
mihin myös lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota. Jo nyt kuullaan usein asianomistajaa sermin takana. Harvinaisemmaksi on jäänyt lakivaliokunnan ehdottama asian
omistajan kuuleminen vastaajan läsnä olematta.63 Mikäli asianomistajan ja vastaajan
kohtaaminen olisi erityisen tärkeä välttää, voitaisiin tämä järjestää läsnäolon aikatauluttamisella. Toisaalta, kuulustelun järjestäminen vastaajan kokonaan läsnä olematta
voi aiheuttaa vastakuulustelumahdollisuuden osalta ongelmia. Tällaiset menettelyt
eivät kuitenkaan poista pitkittyneestä prosessista aiheutunutta kärsimystä.
Niissä tapauksissa, joissa menettely tulee sovellettavaksi, tulee se kuitenkin vaatimaan kaikilta osapuolilta, poliisilta, syyttäjältä, asianomistajalta, epäillyltä ja avustajilta sitoutumista ja paneutumista jo esitutkintavaiheessa, jotta tapahtumat ja kaikki
relevantti tieto tulisi mahdollisimman kattavasti selvitettyä jo esitutkintavaiheessa,
eikä lisäkuulusteluille olisi tarvetta enää myöhemmin.64 Tämä vaatisi lisäresursseja
esitutkintavaiheessa ja koulutusta ja ohjeistusta ainakin poliisipuolella. Esitutkintaprosessiin kohdistuu entistä kovemmat laatuvaatimukset. Edelleenkin esiintyy ajoit63
64

LaVM 19/2014 vp s. 5.
Ainakin oma kokemukseni on, sekä lapsijutuissa, joissa asianomistaja kuullaan pelkästään esitutkinnassa, että muutoinkin esimerkiksi asioissa, joissa on pyydetty loppulausuntoa, että osa avustajista
kuitenkin tuo mielellään uutta tietoa pääkäsittelyyn ja vetää ns. ”ässän hihasta”. Mikään ei sinänsä
estä tätä, mutta prosessin sujuvuuden näkökulmasta se ei ole toivottavaa. Ks. myös Pölönen (2003)
s. 338–339.

376

tain lapsijutuissa puutteita epäillyn vastakuulustelumahdollisuudessa, vaikka lainsäädäntö on ollut voimassa jo toista kymmentä vuotta. Toisaalta menettely voi varmaan
aidosti vähentää ainakin joidenkin asianomistajien kokemaa kärsimystä prosessin
aikana, etenkin niissä tapauksissa, joissa asia etenee muutoksenhakuvaiheeseen tai
asian käsittely muuten pitkittyy. Tämä olisi taas asianomistajan suojelemisen ja myös
uhridirektiivin tavoitteiden mukaista.
Kuten yllä on mainittu, jää lakivaliokunnan muutoksen jälkeen auki, millaisissa tapauksissa menettely loppujen lopuksi tulee sovellettavaksi. Koska Suomessa ei
ole tutkintatuomari- tai muuta vastaavaa järjestelmää, joka voisi esitutkinnan aikana
ottaa kantaa todistelun hyväksyttävyyteen, jää asiasta päättäminen tuomioistuimelle
pääasian käsittelyn yhteydessä. Koska lakivaliokunta ei ole antanut tarkempia harkintakriteerejä menettelyn edellytyksistä, joudutaan asiassa odottamaan oikeuskäytäntöä. Siihen asti jäänee poliisin ja syyttäjän harkittavaksi, missä asioissa menettelyä
käytetään, jolloin tuomioistuin myöhemmin hyväksyy tai ei hyväksy esitutkintakertomuksen käytön todisteena. Asianomistajan kannalta tällainen tietämättömyys ja epävarmuus tulevasta prosessista ja omasta roolistaan siinä prosessissa ei varmankaan ole
omiaan vähentämään prosessin aiheuttamaa stressiä ja mahdollista kärsimystä.
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Karri Tolttila

Eurooppalainen pidätysmääräys ja
rikoksentekijän syyttäminen muusta kuin
luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta
1. Johdanto
Rikoksentekijän luovuttamisessa on perinteisesti sovellettu erityissäännöksi tai spe
sialiteettisääntelyksi (speciality rule tai rule of speciality) kutsuttua periaatetta, jonka
mukaan luovutetulta henkilöltä ei lähtökohtaisesti saa riistää vapautta, syyttää tai tuomita sellaisesta teosta, josta häntä ei ole luovutettu.1 Säännön taustalla vaikuttaa ennen
kaikkea valtiolliset intressit, ajatus siitä, että luovutuspyyntöä harkitessaan valtion on
tiedettävä mihin kaikkeen se pyyntöön suostuessaan myötävaikuttaa.2 Erityissääntö
varmistaa tällöin sen, ettei luovutettuun henkilöön kohdisteta toimenpiteitä, jotka eivät ole luovuttamispyynnön täytäntöönpanevan valtion kontrollin alaisia ja josta se ei
halua saattaa tätä henkilöä vastuuseen luovuttamisen keinoin.3 Voidaan myös olettaa,
että valtio suhtautuu luovuttamispyyntöön suopeammin, mikäli se saa takeet siitä, että
sen myötävaikutus on rajattu yksinomaan luovutuspyynnössä yksilöidyn rikoksen käsittelyyn.
Tieto siitä, mistä teoista luovutettavaksi pyydettyä henkilöä tullaan syyttämään
pyynnön esittäneessä valtiossa, on välttämätön niille valtioille, jotka eivät halua luovuttaa henkilöitä mistä tahansa rikoksista tai jotka on valtioiden välisissä luovuttamissopimuksissa rajanneet jotkin rikokset luovuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle.4
Perinteisesti tällaisia ovat olleet rikokset, jotka eivät täytä kaksoisrangaistavuuden
vaatimusta sekä erilaiset poliittiset, vero-, valuutta- tai tullirikokset. Esimerkiksi vaatimus kaksoisrangaistavuudesta kävisi tehottomaksi, mikäli luovuttamista pyytäneellä valtiolla olisi luovuttamisen jälkeen mahdollisuus syyttää tai tuomita mistä teosta
tahansa, kuten sellaisesta teosta, joka ei ole rangaistava luovuttamiseen suostuneessa
valtiossa.
Erityissääntö turvaa osaltaan myös kansainvälisen rikosoikeusavun toimivuuden
kannalta tärkeää valtioiden välistä keskinäistä luottamusta. Kun luovuttamispyynnön

1
2
3
4

Näin esimerkiksi Blekxtoon 2005 s. 261–262.
Sihto 2003 s. 1215.
Helenius 2009 s. 462.
Sihto 2003 s. 1215.
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tehneen valtion intressissä on saada henkilö rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan,
kuuluu tämän valtion intresseihin samalla mahdollisten luovuttamisen kieltäytymisperusteiden välttäminen. Tällöin voidaan ajatella, että ilman erityissäännön asettamia rajoituksia luovuttamispyynnössä perusteeksi ilmoitettaisiin ainoastaan sellainen
teko, josta luovuttamista pyytänyt valtio tietää pyynnön vastaanottavan valtion joka
tapauksessa luovuttavan, ja jättäisi pyynnöstä pois ne teot, joista se tietää kyseisen
valtion kieltäytyvän luovuttamasta.5
Valtiollisten intressien ohella oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua erityissäännön merkityksestä yksilön oikeussuojan näkökulmasta.6 Myös Euroopan unionin
tuomioistuin on vuonna 2008 antamassaan ratkaisussaan sivunnut aihetta toteamalla,
että sääntö liittyy luovuttamispyynnön täytäntöönpanojäsenvaltion suvereniteettiin, ja
että etsityllä henkilöllä on säännön nojalla oikeus siihen, että häntä ei syytetä, tuomita
tai muuten riistetä häneltä vapautta muusta kuin hänen luovuttamisensa perusteena
olleesta rikoksesta.7
Unionin tuomioistuin ei ole kuitenkaan tarkemmin perustellut sitä, miten valtiolliset suvereniteettinäkökohdat ja toisaalta yksilön oikeussuoja tulee ottaa säännöksen
(tarkoitusperien) tulkinnassa huomioon. Oikeustieteessä tätä kysymystä on lähestytty välillisen oikeussuojan näkökulmasta. Kun erityissäännöllä turvataan välittömästi
luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion oikeutta arvioida etukäteen, mihin se
myötävaikuttaa luovuttamispyyntöön suostuessaan, ja valtion oikeutta päättää suostumuksensa antamisesta tai epäämisestä tältä pohjalta, edistää säännös rikoksentekijän
oikeusturvaa ainoastaan välillisesti. Näin siksi, että osa perusteista, joilla valtio voi
kieltäytyä luovuttamasta rikoksentekijää, liittyy pitkälti rikoksentekijän suojelemiseen. Tällöin rikoksentekijän kannalta on tärkeää, ettei luovuttamispyyntöön suostumista harkitseva valtio menetä oikeuttaan arvioida kieltäytymisen perusteita.8
Erityissääntöä ei myöskään ole syytä kytkeä vastaaviin funktioihin mitä esimerkiksi syytesidonnaisuus toteuttaa varsinaisessa rikosprosessissa, eli siihen, että rikoksentekijän pitäisi etukäteen tietää, mistä kaikesta häntä tullaan syyttämään luovuttamista
pyytävässä valtiossa.9 Tällaisilla ennakoitavuusnäkökohdilla voisi kuitenkin olla merkitystä, mikäli luovuttamiseen tarvittaisiin rikoksentekijän oma suostumus.10

5
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7
8
9
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Sihto 2003 s. 1216.
Tästä keskustelusta ks. Gilbert 1991 s. 106–107; Zaïri 1992 sekä Levitt 1992 s. 1017–1039.
Asia C-388/08 PPU, Leymann & Pustovarov kohta 44.
Gilbert 1991 s. 106–107 ja Sihto 2003 s. 1216.
Syytesidonnaisuudella pyritään syytetyn puolustautumismahdollisuuksien turvaamiseen. Syytetty saa
tällöin tilaisuuden vastata syyttäjän rangaistusvaatimukseen, eikä tuomioistuimen tuomio tule hänelle
yllätyksenä. Näin esim. Jokela 2008 s. 628. Samaa edellytetään myös kansainvälisissä ihmisoikeus
sopimuksissa (EIS 6 artiklan 3a kohta ja KP-sopimuksen 14 artiklan 3a kohta), joiden mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus viipymättä saada yksityiskohtainen tieto syytteen sisällöstä ja
perusteista.
Sihto 2003 s. 1216

382

2. Erityissääntö eurooppalaista pidätysmääräystä 			
koskevassa puitepäätöksessä
2.1 Yleistä
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen rikoksentekijän luovuttamista koskeva normisto uudistettiin unionin neuvoston vuoden 2002 kesäkuussa antamalla puitepäätöksellä eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovutusmenettelyistä (Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, jäljempänä EAW-puitepäätös).
Suomessa puitepäätös on saatettu voimaan säätämällä laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
(1286/2003, jäljempänä EU-luovuttamislaki).
EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdan mukaan luovutettua henkilöä ei saa
syyttää, tuomita tai muuten riistää häneltä vapautta ennen kyseistä luovuttamista tehdystä muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta, lukuun ottamatta kyseisen artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia. Vastaavasti EU-luovuttamislain
58 §:n 1 momentin mukaan jäsenvaltiosta Suomeen luovutettua henkilöä ei saa asettaa
syytteeseen tai rangaista tai häneltä riistää vapautta muusta ennen luovuttamista tehdystä rikoksesta kuin siitä, joka oli luovuttamisen perusteena. Mainittujen säännöksien lisäksi EAW-puitepäätöksessä on määrätty erityissäännöstä 28 artiklassa (edelleen luovuttaminen toiseen EU:n jäsenvaltioon tai kolmanteen valtioon), 13 artiklassa
(pidätetyn henkilön suostumuksen antamiselle asetettavat ehdot) sekä 21 artiklassa
(kansainvälisten velvoitteiden samanaikaisuus). Keskityn tässä kirjoituksessa arvioimaan puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kieltoa.11

2.2 EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdan soveltamisalasta
EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa kielletään siis riistämästä luovutetulta
henkilöltä vapautta sellaisen teon perusteella, josta häntä ei ole luovutettu, ja syyttämästä ja tuomitsemasta häntä sellaisesta teosta, josta häntä ei ole luovutettu. Kielto
koskee siten vain luovutetun henkilön ennen luovuttamisen täytäntöönpanemista tekemiä tekoja, eikä hänen luovuttamisen jälkeen mahdollisesti tekemiään tekoja.
Merkittävin rajaus puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdan soveltamiselle sisältyy sanotun artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan jäsenvaltiot ovat voineet antaa yleisen suostumuksen 2 kohdassa tarkoitetun erityissäännöstä poikkeamiseen sellaisten jäsenval
tioiden kanssa, jotka ovat antaneet vastaavan ilmoituksen. Suomi ei ole antanut

11

EAW-puitepäätöksen 28 artiklan edelleen luovuttamisen osalta ks. Miettinen 2013.
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tällaista suostumusta, joten Suomen osalta puitepäätöksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yleistä poikkeusta ei sovelleta.12
Edellä selostetun yleisen suostumuksen lisäksi puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohtaan sisältyy joukko poikkeuksia (a-g alakohdat), joiden vallitessa artiklan 2 kohdan
erityissääntöä ei noudateta. Ensimmäinen näistä poikkeuksista koskee tilanteita, joissa henkilö, jolla on ollut tilaisuus poistua sen jäsenvaltion alueelta, johon hänet on
luovutettu, ei ole poistunut sieltä 45 päivän kuluessa lopullisesta vapauttamisestaan
tai on palannut alueelle sieltä poistuttuaan (27 artiklan 3 kohdan a alakohta). Toiseksi
luovutettu henkilö voidaan ennen luovuttamista tehtyjen muiden kuin luovuttamispyynnön perusteena olevien rikosten osalta asettaa syytteeseen tai tuomita, mikäli
rikoksesta ei voi seurata vapaudenmenetystä käsittävää rangaistusta tai turvaamistoimenpidettä (b alakohta); rikosoikeudenkäynti ei johda henkilön henkilökohtaisen
vapauden rajoitusta koskevaan toimenpiteeseen (c alakohta); tai henkilö joutuu muun
kuin vapaudenriiston käsittävän rangaistuksen tai toimenpiteen kohteeksi, mukaan
lukien taloudellinen rangaistus tai sellaisen sijasta määrätty toimenpide, vaikka se
voisikin rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan (d alakohta).
Erityissäännön soveltamisen kannalta edellä luetellut poikkeukset (27 artiklan
3 kohdan b-d alakohdat) ovat erittäin keskeisiä ja niiden oikeaoppinen soveltaminen
edellyttää tarkemman erottelun tekemistä. Alakohdan b mukaan ratkaisevaa on, voiko rikoksesta seurata vapausrangaistus tai vapaudenmenetyksen käsittävä turvaamistoimenpide eli onko rikoksesta säädetty tuollainen rangaistusseuraamus. Sen sijaan
alakohdan c mukaan ratkaisevaa on se, seuraako toimenpiteistä myös tosiasiallinen
henkilökohtaisen vapauden rajoitus eli menettääkö henkilö vapautensa uuden syytemenettelyn vuoksi ja pannaanko tässä menettelyssä tuomittu vapausseuraamus täytäntöön. Sanotusta erottelusta seuraa, että luovuttamispyynnön esittänyt valtio voi
c alakohdan nojalla asettaa luovutetun henkilön syytteeseen ja jatkaa syytetoimia tai
tuomita hänet myös silloin, kun rikoksesta voi seurata henkilökohtaisen vapauden rajoitus, kunhan hänen vapauttaan ei rajoiteta menettelyjen aikana eikä niiden tuloksena. Siten, jos henkilö tuomitaan rangaistukseen tai toimenpiteeseen, joka merkitsee vapaudenmenetystä, tuomiota ei voida panna täytäntöön, ellei henkilö anna e tai
f alakohdassa tarkoitettua luopumisilmoitusta tai pyynnön vastaanottanut valtio
27 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettua suostumusta. Artiklan d alakohta tarkoittaa puolestaan sitä, että henkilö voidaan tuomita sellaiseen sakkorangaistukseen,
josta voitaisiin myös määrätä muuntorangaistus. Erityissääntö ei siten estä muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa, eikä säännös myöskään estä henkilön määräämistä
liiketoimintakieltoon.13

12

13

Se, että jo EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 1 kohdassa on tarjottu mahdollisuus erityissäännön soveltamisen luopumisesta kokonaan, ja että itse erityissääntö mainitaan vasta 2 kohdassa, viittaa siihen, että
EU-lainsäätäjän tarkoituksena lienee ollut erityissäännöstä luopuminen kokonaan.
HE 88/2003 vp s. 55.
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Puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu poikkeus voi kuitenkin aiheuttaa soveltamisongelmia yhtenäisrangaistusta määrättäessä. Voi nimittäin
olla, että henkilöä syytetään samalla kertaa useista muista teoista ja yhteen näistä
sisältyy rangaistus sellaisesta teosta, josta rangaistuksen täytäntöönpano edellyttää
vieraan valtion suostumusta eikä suostumusta ole oikeudenkäynnin aikana saatu.14
Tällöin henkilön luovuttaneen, eli pidätysmääräyksen täytäntöönpanovaltion mahdollisen suostumuksen jääminen myöhemmin saamatta yhden rikoksen osalta saattaisi
siten estää koko yhtenäisrangaistuksen täytäntöönpanon. Näissä tilanteissa voi olla
perusteltua tuomita yhden yhteisen rangaistuksen sijasta kaksi rangaistusta oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 5 §:n nojalla. Tällöin yhteinen vankeusrangaistus voitaisiin tuomita kaikista niistä teoista, joiden osalta suostumusta ei tarvita
rangaistuksen täytäntöönpanemiseksi, ja mikäli jäljelle jäävien tekojen osalta suostumus saadaan jälkeenpäin, on tämä mahdollista ottaa rangaistusta alentavana seikkana
huomioon, siten, että vankeusrangaistusten yhteenlaskettu pituus vastaisi yhtä yhtenäistä rangaistuksen pituutta.15

2.3 Missä vaiheessa EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa 		
tarkoitetun kiellon rikkomiseen voidaan vedota?
EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa tai muuallakaan ei ole tarkempia mää
räyksiä siitä, missä vaiheessa menettelyä artiklassa tarkoitettuun kieltoon voidaan vedota tai kenellä tällainen oikeus on ylipäätään.
Mikäli väite puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kiellon rikkomisesta
esitetään vasta henkilön luovuttamisen jälkeen pääasiaa koskevan rikosasian käsittelyn yhteydessä, on tuo kysymys ratkaistava luovutusta pyytäneen valtion oikeussääntöjen mukaisesti. Suomessa luovutetulla henkilöllä on oikeus vedota väitetyn 27 artiklan 2 kohdan säännöksen rikkomiseen luovuttamisen perusteena ollutta syyteasiaa
käsiteltäessä käräjäoikeudessa sekä myöhemmin muutoksenhaun yhteydessä.16
Entä miten asiaa tulisi arvioida tilanteessa, jossa luovutettavaksi vaadittu henkilö
vetoaa jo luovuttamispyynnön täytäntöönpanon yhteydessä siihen, että syyteasian käsittelyn yhteydessä toisessa valtiossa tullaan loukkaamaan puitepäätöksen 27 artiklan
2 kohdan kieltoa?
Toisin kuin aikaisemmissa luovuttamisinstrumenteissa, EAW-puitepäätös ei salli valtioiden asettavan tekokohtaisia lisäehtoja luovuttamisen täytäntöönpanolle.17
EAW-puitepäätöksen soveltamisalan ulkopuolella valtiot ovat voineet joko kahden tai

14
15
16
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Suostumusmenettelystä tarkemmin jäljempänä kappaleessa 3.
Ks. tästä erimieltä olevan jäsenen lausunto ratkaisussa KKO 2010:59.
Ks. tältä osin esim. KKO 2008:118 ja KKO 2010:59.
Huomaa kuitenkin puitepäätöksen 5 artiklan mahdollistamat ”erityistapauksissa annettavat pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion takuut”.
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monen keskisissä luovuttamissopimuksissaan rajata poliittiset, vero-, valuutta- tai tulli
rikokset luovuttamisvelvoitteidensa ulkopuolelle tai niiden kansallinen lainsäädäntö
voi kieltää luovuttamasta rikoksentekijää silloin, kun pyynnön perusteena on tällainen rikos. Näissä tapauksissa valtiot eivät voi tyytyä siihen, että niiden viranomaiset
rikoksentekijän luovuttaessaan asettaisivat yksinomaan erityissäännön luovuttamispäätökseensä. Saattaahan luovuttamispyynnön perusteena oleva tapahtumainkulku
täyttää samanaikaisesti useamman kuin yhden rikoksen tunnusmerkistön ja jokin
näistä rikoksista voi olla poliittinen, vero-, valuutta- tai tullirikos. Luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion kannalta arvioituna ei olisi riittävää, että sen viranomaiset
kieltäisivät toisen valtion viranomaisia yksinomaan riistämästä luovutetulta henkilöltä
vapautta sellaisen teon perusteella, josta häntä ei ole luovutettu, ja syyttämästä ja tuomitsemasta häntä sellaisesta teosta, josta häntä ei ole luovutettu. Vaan tämän lisäksi on
asetettava ehto, joka kieltää riistämästä luovutetulta henkilöltä vapautta nimenomaan
sanotun poliittisen, vero-, valuutta- tai tullirikoksen perusteella, ja syyttämästä ja tuomitsemasta häntä tällaisesta rikoksesta.18
Vaikka luovuttavaksi vaadittu henkilö kykenisikin esittämään vakuuttavia perusteita väitteensä tueksi, että puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohtaa tullaan loukkaamaan
myöhemmässä rikosoikeudenkäynnissä, ei tämä kuitenkaan mahdollista luovuttamisesta kieltäytymistä. EAW-puitepäätöksen 3 ja 4 artikloissa tyhjentävästi luetellut
kieltäytymisperusteet eivät nimittäin mahdollista luovuttamisesta kieltäytymistä sillä
perusteella, että luovutetulta henkilöltä tultaisiin riistämään vapaus sellaisen teon perusteella tai syyttämään ja tuomitsemaan hänet sellaisesta teosta, josta häntä ei ole
luovutettu.

3. Luovuttamisen laajentamisesta
3.1 Yleistä
Henkilön luovuttamisen jälkeen voi ilmetä tilanteita, joissa havaitaan, että luovutettua henkilöä on tarpeen syyttää muistakin teoista kuin niistä, joihin alkuperäinen
luovuttamispäätös on perustunut. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun
oikeudenkäynnin yhteydessä saattaa ilmetä, että luovutettu henkilö on syyllistynyt
ennen luovuttamistaan myös muihin rikoksiin kuin jotka on mainittu häntä koskevassa
luovuttamispyynnössä ja tätä seuranneessa päätöksessä. Vaikka EAW-puitepäätöksen
27 artiklan 2 kohta kieltää (edellä käsiteltyjen poikkeuksia lukuun ottamatta) syyttämisen tällaisista ”muista rikoksista”, on luovutetun henkilön syyttäminen myös
näistä muista rikoksista mahdollistettu luomalla menettely, jota kutsutaan luovuttamisen laajentamiseksi. Tällöin henkilön luovuttaneelta valtiolta pyydetään suostumusta

18

Ks. tästä esim. Sihto 2003 s. 1216.
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henkilön syyttämiseksi myös muista teoista kuin niistä, jotka ovat olleet luovuttamispäätöksen perusteena.
EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohdan g alakohta sisältää luovuttamisen laajentamista koskevat määräykset, jonka mukaan 2 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei
sovelleta, jos henkilön luovuttanut jäsenvaltio antaa suostumuksensa kiellosta poikkeamiseen. Puitepäätöksen 27 artiklan 4 kohdan mukaan henkilön luovuttaneen jäsen
valtion tulee antaa suostumus, jos rikoksesta, jonka perusteella sitä pyydetään, voitaisiin luovuttaa puitepäätöksen määräysten nojalla. Luovuttaneen valtion suostumusta
ei kuitenkaan tarvita, jos henkilö on suostunut luovuttamiseensa jäsenvaltiossa, josta
hänet oli luovutettu ja luopunut vetoamasta 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kieltoon (27 artiklan 3 kohdan e alakohta) tai jos henkilö on luovuttamisensa jälkeen
nimenomaisesti luopunut vetoamasta 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kieltoon
tiettyjen luovuttamista edeltäneiden tekojen osalta (f alakohta).

3.2 Menettelystä luovuttamista laajennettaessa
EU-luovuttamislain 58 §:n 3 momentin mukaan henkilön luovuttaneen valtion suostumusta Suomessa voi pyytää syyttäjä, joka on toimivaltainen ajamaan syytettä kysymyksessä olevassa rikosasiassa.19 Pyynnön perusteena tulee olla EU-luovuttamislain
60 §:ssä tarkoitettu vangitsemispäätös ja pyynnön liitteenä tulee olla Suomeen luovutetun henkilön kirjallinen lausuma pyynnöstä. Pyynnön tulee sisältää EU-luovuttamislain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

19

Saman lainkohdan mukaan Suomessa 2 momentin 3 kohdan nojalla tuomitun vankeusrangaistuksen
täytäntöönpanoa koskevaa suostumusta voi pyytää Rikosseuraamuslaitos. Säännöksellä on merkitystä myös ns. asianomistajajuttujen kannalta. Asianomistajalla on ROL 5 luvun 17 §:n 3 momentin
nojalla samanlainen oikeus kuin syyttäjälläkin muuttaa esittämäänsä rangaistusvaatimusta syyttäjän
ajamassa rikosasiassa. Myös asianomistajan yksin ajamissa rikosasioissa noudatetaan vastaavia säännöksiä rangaistusvaatimusten muuttamisten osalta (ROL 7 luvun 23 §:n 1 momentin 1 kohta ja saman pykälän 2 momentti). Asianomistaja voi siten tarkistaa syytettään virallisen syyttäjän ajamassa
syytteessä tarkoitetun teon oikeusvoimapiirissä kuten syyttäjäkin. Sen sijaan syytteen laajentaminen
toiseen samaa vastaajaa koskevaan tekoon edellyttää paitsi tuomioistuimen suostumusta myös syyttäjän syyttämättäjättämispäätöstä kyseisen teon osalta (ROL 1 luvun 14 § ja 7 luvun 23 §:n 1 momentin
1 kohta). EU-luovuttamislain 58 §:n 3 momentin perusteella asianomistajalla ei kuitenkaan ole oikeutta
pyytää henkilön luovuttaneelta valtiolta suostumusta henkilön syyttämiseksi myös muista teoista kuin
niistä, jotka ovat olleet luovuttamispäätöksen perusteena. Myöskään tuomioistuin ei tätä voi tehdä,
vaan sanottu suostumuksen pyytäminen on rajattu ainoastaan syyttäjän toimivaltaan kuuluvaksi. Tästä
seuraa, että ns. asianomistajajutuissa, joissa syyttäjä ei syystä tai toisesta pyydä EU-luovuttamislain
58 §:n 3 momentissa tarkoitettua suostumusta, ainoaksi mahdollisuudeksi jää nähdäkseni se vaihtoehto, että asia käsitellään mahdollisen (vankeus)rangaistuksen täytäntöönpanovaiheeseen asti, jolloin
velvollisuus sanotun suostumuksen pyytämiseksi siirtyy Rikosseuraamuslaitokselle. Rikosseuraamuslaitoksella on velvollisuus pyytää EU-luovuttamislain 58 §:n 3 momentissa tarkoitettu suostumus siitä
riippumatta onko asiassa tuomittu rangaistus perustunut syyttäjän vai asianomistajan rangaistusvaatimukseen.
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Luovuttamisen laajentamiseen tarvittavasta vangitsemismääräyksestä on säädetty
tarkemmin EU-luovuttamislain 60 §:n 1 momentissa. Sanotun lainkohdan mukaan,
jos jäsenvaltiosta Suomeen luovutetun henkilön todennäköisin syin epäillään syyllistyneen muuhun kuin luovuttamispäätöksessä tarkoitettuun tekoon, josta voi seurata
vankeusrangaistus ja joka on tehty ennen hänen luovuttamistaan Suomeen, tuomio
istuin voi pidättämiseen oikeutetun virkamiehen pyynnöstä määrätä hänet vangitta
vaksi kyseisestä teosta henkilön syyttämistä koskevan suostumuksen saamiseksi
toiselta jäsenvaltiolta. Rikoksesta epäillyltä ei kuitenkaan saa riistää vapautta tämän
vangitsemispäätöksen nojalla ennen kuin kyseinen jäsenvaltio on antanut suostumuksensa syytteen nostamiseen vangitsemispäätöksessä tarkoitetusta teosta. Vangitsemispäätös raukeaa, jos jäsenvaltio ei anna suostumusta syytteen nostamiseen.
EU-luovuttamislain 60 §:ssä vaaditaan siis vangitsemismääräystä henkilön luovuttaneen valtion suostumuksen saamiseksi muista teoista syyttämiseen. Toisaalta
säännöksessä samalla kielletään luovutetun henkilön henkilökohtaisen vapauden rajoittamisen muun syyn vuoksi kuin sen teon, joka on alun perin ollut luovuttamisen
perusteena. Säännöksessä ei kuitenkaan ole ristiriitaa, kun tehdään ero vangitsemismääräyksen antamisen ja sen täytäntöönpanon eli vapauden riistämisen välillä.
Kun luovuttamisen laajentamista pyydetään, lähtökohtana on, että luovutettu henkilö on jo luovuttamispyynnön esittäneessä valtiossa vapautensa menettäneenä. Toisin
sanoen luovutettu henkilö on määrätty vangittavaksi niistä rikoksista, joiden perusteella hänet on alun perin luovutettu ja tämä vangitsemismääräys on pantu täytäntöön.
Sen sijaan luovuttamisen laajentamista varten annettu vangitsemismääräys ei välttämättä johda vapaudenriistoon, kun henkilö on jo muulla (usein alkuperäisen luovuttamispyynnön) perusteella vapautensa menettäneenä. Luovuttamista laajennettaessa
vangitsemismääräyksen merkitys onkin usein ainoastaan välineellinen. Se osoittaa,
että vangitsemismääräyksen on antanut suostumusta pyytävän valtion puolueeton ja
riippumaton tuomioistuin, joka on tutkinut, onko rikosepäilyn tueksi todennäköisiä
syitä. Tällöin luovuttamisen laajentamista koskevan pyynnön vastaanottaneen valtion
viranomaisen ei tarvitse enää ryhtyä tutkimaan rikosepäilyjä tukevaa näyttöä ja sen
riittävyyttä. Kysymys on näin ollen työnjaosta suostumusta pyytävän ja henkilön luovuttaneen jäsenvaltion viranomaisten välillä.20
Toisinaan eteen voi tulla tilanteita, joissa Suomeen syytetoimenpiteitä varten luovutettu henkilö on aiemmin ehditty tuomita Suomessa vankeusrangaistukseen toisen
asian johdosta, mutta hän on ehtinyt poistua maasta ennen tuon tuomion vangitsemismääräyksen täytäntöönpanemista. Myöskään tällöin luovutetun henkilön aikaisempaa
ja luovuttamishetkellä tiedossa olevaa tuomiota tai siihen sisältyvää vangitsemispäätöstä ei saa saman luovuttamispäätöksen nojalla panna täytäntöön Suomessa, jos tätä
ei ole luovuttamisessa otettu huomioon.

20

Sihto 2003 s. 1219.
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Edellä mainittua tilannetta valaisee hyvin Helsingin hovioikeuden vangittuna pitämistä koskevasta kantelusta 20.3.2014 antama päätös nro 663. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n kahdesta törkeästä veropetoksesta, kolmesta törkeästä kirjanpitorikoksesta
sekä törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen ja määrännyt hänet vangittavaksi. A oli kuitenkin poistunut maasta ennen käräjäoikeuden vangitsemismääräyksen antamista eikä hän ollut ennen maasta
poistumistaan vapautensa menettäneenä vangitsemismääräyksen johdosta. Sittemmin
A luovutettiin Espanjasta Suomeen toisen asian syytetoimenpiteitä varten ja hän oli
tämän toisen asian vuoksi vangittuna Suomessa. Kysymys oli siitä, voitiinko A:n vapautta rajoittaa myös käräjäoikeuden aikaisemmin antaman vangitsemista koskevan
määräyksen nojalla. Hovioikeus totesi, että toisen asian johdosta tehdyn luovuttamispyynnön ja luovuttamisen aikaan oli ollut tiedossa, että A oli määrätty kysymyksessä
olevalla käräjäoikeuden tuomiolla vangittavaksi. Luovuttamisen perusteena ei ollut
kuitenkaan mainittu kysymyksessä olevaa asiaa. Tilanteessa, jossa henkilö luovutettiin uuden asian syytetoimenpiteitä varten Suomeen, hänen aikaisempaa ja luovuttamishetkellä tiedossa olevaa tuomiota tai siihen sisältyvää vangitsemispäätöstä ei voitu
saman luovuttamispäätöksen nojalla panna täytäntöön Suomessa, jos tätä ei ollut luovuttamisessa otettu huomioon. Hovioikeus katsoi, että näissä olosuhteissa A:n vapautta ei voitu rajoittaa käräjäoikeuden vangitsemista koskevan määräyksen nojalla, jollei
siihen saatu A:n tai hänet Suomeen luovuttaneen jäsenvaltion suostumusta.

4. EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdassa mainitulle
”muun rikoksen” teon käsitteelle annettava laajuus
4.1 Yleistä
Henkilön luovuttamisen jälkeen voi ilmetä myös tilanteita, jolloin luovuttamisen perusteena ollut rikos muuttuu syytteen, esimerkiksi rikoksen teonkuvauksen myötä
niin, että kyseessä on ”muu rikos”. Erityissäännön soveltamisen ja rajanvedon tekemiseksi mahdollisen luovuttamisen laajentamisen kannalta voidaan pitää merkittävänä ongelmana, että EAW-puitepäätöksessä tai EU-luovuttamislain esitöissä ei ole
lainkaan otettu kantaa säännön aineelliseen laajuuteen.21 Kysymys on tällöin siitä,
minkälainen laajuus EU-luovuttamislain 58 §:n 1 momentissa ja EAW-puitepäätöksen
27 artiklan 2 kohdassa mainitulle ”muun rikoksen” teonkuvaukselle/rikoskäsitteelle
tulisi antaa.22 Käytännön ratkaisutilanteiden kannalta on tarpeen tietää, millä perusteilla edellä mainitut suostumuksen varainen luovuttamisen laajentaminen ja ilman
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HE 88/2003 vp, jossa viitataan ainoastaan EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohtaan.
Tapani – Tolvanen 2005 s. 658 sekä Helenius 2009 s. 462. Ks. myös Påle 2003 s. 292, joka jakaa erityissäännöksen aineellisen laajuuden ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa brottsbegreppet/gärnings
begreppet.
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tällaista suostumusta tapahtuva luovuttamispyynnön perusteena olleen teonkuvauksen sallitun tarkistamisen tilanteet erotetaan toisistaan. Puitepäätöksen 27 artiklan
2 kohdan rikoskäsitteen tulkitseminen laajaksi merkitsee säännöksen soveltamisalan
kaventumista, kun taas tiukempi tulkinta johtaa päinvastaiseen lopputulemaan, mikä
tarkoittaisi sitä, että syyttäjän pitäisi aina muotoilla luovutuspyynnön perusteena olevan rikoksen teonkuvaus tulevan syytteen teonkuvausta vastaavaksi.
Kysymys erityissäännön rikoskäsitteelle annettavasta laajuudesta ei suinkaan ole
uusi ilmiö. Viimeisen kuluneen 10 vuoden aikana korkein oikeus on antanut useamman ratkaisun, joilla säännön laajuutta on pyritty muotoamaan.

4.2. Erityissäännön suhteesta syytesidonnaisuuteen
Syytesidonnaisuudesta on säädetty nimenomaisesti oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetussa laissa (jäljempänä ROL). Sen 11 luvun 3 §:n mukaan tuomioistuin saa tuomita vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu tai josta tuomioistuin voi omasta
aloitteestaan lain mukaan määrätä rangaistuksen. Tuomioistuin ei ole sidottu rikosnimikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu. Oikeuskirjallisuudessa syytesidonnaisuuden on katsottu merkitsevän sitä, että tuomioistuin on sidottu syytteen teonkuvaukseen, muttei syyttäjän tekemään oikeudelliseen arviointiin
eikä seuraamusta koskevaan vaatimukseen.23
Ratkaisussaan KKO 2004:109 korkein oikeus on antanut erityissäännön tarkoittaman rikoksen käsitteelle saman sisällön kuin sille on annettu tulkittaessa syytesidonnaisuuden laajuutta. Kyseisessä tapauksessa luovuttamispyyntö oli tehty siten, että
etsintäkuulutuksessa A:ta epäiltiin rikoslain 36 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta törkeästä
petoksesta, joka oli tehty 1.10.1992–31.12.1994. Törkeä petos koostui kahdesta osateosta. Ensinnäkin syyttäjä vaati A:lle rangaistusta siitä, kun tämä oli valmistanut marras- ja joulukuussa vuonna 1992 raakanauhasta tyhjiä videokasetteja ja laiminlyönyt
tekijänoikeuslaissa säädetyn velvollisuuden antaa Teostolle kuvanauhan valmistamisesta suoritettavan maksun perinnässä tarvittavat tiedot ja siten erehdyttänyt Teostoa
jättämään perimättä maksu.
Toiseksi syyttäjä vaati A:lle rangaistusta siitä, että hän oli tuonut vuoden 1993
tammikuun ja vuoden 1994 joulukuun välillä kasettien valmistuksessa käytettävää
raakanauhaa ja ilmoittanut raakanauhaa tuodessaan tullille väärän kauppanimikkeen
tekijänoikeuslaissa säädetyn maksun välttämiseksi. Lisäksi syyttäjä syytti etsintäkuulutuksesta poiketen A:ta myös siitä, että tämä oli valmistanut vuoden 1993 tammikuun
ja vuoden 1994 joulukuun välisenä aikana maahantuomastaan raakanauhasta tyhjiä
videokasetteja ja jättänyt tekemättä toiminnastaan ilmoituksen Teostolle.

23

Koponen 1997 s. 274.
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Käräjäoikeus ja hovioikeus perustivat ratkaisunsa kokonaisarvostelun perusteella
siihen, että etsintäkuulutus kattoi koko teonkuvauksen ja syyte voitiin siten jälkimmäisten tapahtumien osalta tutkia. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoi syytetyn
menettelyn tarkoituksena olleen etsintäkuulutuksen mukaan maksujen välttäminen
myös tammikuusta 1993 joulukuuhun 1994, kun taas korkein oikeus päätyi ratkaisussaan eri kannalle. Korkein oikeus vertasi luovutuspyyntöä syytteeseen ja katsoi,
että syyttäjä saisi syytteessään vedota vain niihin oikeustosiseikkoihin, jotka kyseisessä luovutuspyynnössä on mainittu. Koska näin ei ollut syytteessä kuvattujen vuoden 1993 tammikuun ja vuoden 1994 joulukuun välisten tekojen osalta, syytettä A:ta
vastaan ei tuolta osin voitu tutkia.
Oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisuja voidaan puoltaa sillä, että syytetyn toiminnassa on ollut kyse yhden ainoan maksun välttämiseen tähdänneestä teosta. Tapauksessa etsintäkuulutuksen ja syytteen ero
on ollut siinä määrin vähäinen, etteivät syytetyn oikeudet ole tulleet loukatuksi. Toiseksi voidaan kyseenalaistaa loukkaako vähäinen poikkeaminen etsintäkuulutuksessa
esitetyistä oikeustosiseikoista luovuttavan maan suvereniteettia, kun syytetty on luovutettu tiettyyn ajankohtaan ja tiettyihin yksilöityihin videokasetteihin paikantuvasta
sekä tiettyyn asianomistajaan kohdistuvasta törkeästä petoksesta.24
Erityissäännön sitominen tiukkaan syytesidonnaisuuden tulkintaan palvelee kuitenkin vastaajan oikeusturvaa. Mikäli rikos yksilöidään jo luovuttamispyynnössä
syytteen teonkuvausta vastaavasti, palvelee se samalla vastaajan tiedonsaantia tulevan syytteen sisällöstä ja luo pohjan puolustuksen järjestämiselle. Syytesidonnaisuuden haittapuolena taas on, että sen seurauksena voidaan päätyä aineellisesti väärään
tuomioon muodollisella perusteella. Tällöin rikosvastuu jää toteutumatta ja samalla
loukataan asianomistajan intressejä.25
Selostetun korkeimman oikeuden ratkaisun merkittävyyttä vähentää olennaisesti se, ettei siinä ollut kysymys EAW-puitepäätöksen soveltamisesta, ja toisaalta
EAW-puitepäätös asettaa jo itsessään rajoituksia erityissäännön soveltamiselle. Verrattaessa syytesidonnaisuuden ja erityissäännön laajuutta keskenään on nimittäin
otettava huomioon edellä käsitellyt EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohdan b ja c
alakohtien sisältämä rajoitus, jonka mukaan luovutettua henkilöä voidaan erityissäännöstä riippumatta syyttää sellaisesta muusta rikoksesta, josta ei voi seurata vapaudenmenetystä tai jos rikosoikeudenkäynti ei johda henkilön henkilökohtaisen vapauden
rajoitusta koskevaan toimenpiteeseen.26 Mainittu rajoitus johtaa jo itsessään siihen,
että puitepäätöksen mukainen erityissääntö on sisällöltään laajempi kuin syytesidonnaisuus.27 Näissä tapauksissa syyttäjällä on mahdollisuus vedota syytteessään pidätysmääräyksessä olleesta teonkuvauksesta poiketen toisiin oikeustosiseikkoihin.
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Tapani – Tolvanen 2005 s. 664.
Jokela 2008 s. 628.
Tästä tarkemmin Lagodny & Rosbaud 2009 s. 278–280.
Näin esimerkiksi Helenius 2009 s. 465.
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4.3 Erityissäännön suhteesta syytteen tarkistamiseen ja tuomion 		
oikeusvoimavaikutukseen
Ratkaisun KKO 2004:109 yhteydessä oikeuskirjallisuudessa esitettiin kritiikkiä siltä
osin, kun korkein oikeus ei näyttänyt ottavan huomioon lainkaan syytteen tarkastamisen mahdollisuutta ja tuomion oikeusvoimavaikutusta. Mikäli erityissäännön laajuus
on yhtä kuin tuomion negatiivisen oikeusvoiman laajuus, voisi syyttäjä haastehakemuksessaan muotoilla pidätysmääräyksen mukaista teonkuvausta, kunhan se pysyy
oikeusvoimapiirin sisällä. Lisäksi syyttäjä voisi tarpeen vaatiessa tarkistaa syytettä
oikeudenkäynnin aikana ROL 5 luvun 17 §:n 2-3 momentin rajoissa.28
Tarkistamisoikeus tarjoaa syyttäjälle keinon vastata prosessin aikana muuttuvaan
tosiseikastoon. Syytteen tarkistamisoikeus on sidoksissa tuomion oikeusvoimavaikutukseen siten, että syyttäjä saa vedota uusiin seikkoihin vain siinä tapauksessa, jos
näitä seikkoja vastaavaa syytettä ei voisi esittää uudessa oikeudenkäynnissä.29 Oi
keusvoiman vuoksi tiettyyn historialliseen tapahtumaan perustuvat muut mahdolliset
rangaistusvaatimukset prekludoituvat.30 Tuomion oikeusvoimavaikutus antaakin yksilölle oikeusturvaa siten, että tuomittu tai vapautettu henkilö voi olla varma siitä, ettei
häntä enää tulla syyttämään saman tosiasialliseen tapahtumankulkuun kuuluneista
teoista.31 Tästä seuraa, että laajan tuomion oikeusvoimavaikutuksen suominen johtaa
syytetylle laajempaan oikeusturvaan.
Erityissäännön yksilölle antama suoja eroaa kuitenkin oikeusvoimavaikutuksen
antamasta yksilön suojasta. Siinä, missä tuomion oikeusvoiman laaja tulkinta suojaa
yksilön etuja paremmin, erityissäännön osalta kapeampi tulkinta johtaa tehokkaampaan suojaan. Nimittäin niissä tapauksissa, joissa säännön edellyttämää suostumusta
ei saataisi henkilön luovuttaneelta valtiolta, yksilön etua suojataan tehokkaammin,
mikäli luovutusta pyytänyt valtio ei voi vedota uusiin oikeustosiseikkoihin, joihin se
ei ole vedonnut pidätysmääräyksessään. Näin siinäkin tapauksessa, että tuomion oikeusvoimavaikutus estäisi näiden seikkojen uudelleen tutkimisen. Jos erityissäännölle
annetaan tuomion oikeusvoimavaikutusta vastaava laajuus, on tästä seurauksena yksilön suojan kaventuminen.32
Erityissäännön aineellinen laajuus oli seuraavan kerran esillä ratkaisussa KKO
2008:118, joka koski nimenomaan EAW-puitepäätöksen soveltamista. Ratkaisussa oli
kysymys siitä, muuttuiko pidätysmääräyksen perusteena ollut törkeä huumausainerikos muuksi rikokseksi sillä perusteella, että myöhempi syyte koski amfetamiinin
sijasta hasista. Tapauksessa syyttäjä oli pyytänyt antamillaan eurooppalaisilla pidätysmääräyksillä L:n ja P:n pidättämistä ja luovuttamista syytetoimenpiteitä varten

28
29
30
31
32

Tapani – Tolvanen 2005 s. 665.
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Suomeen. Pidätysmääräykseen sisältyneen teonkuvauksen mukaan L ja P olivat yhdessä rikoskumppaniensa kanssa laittomasti tuoneet maahan edelleen levittämistarkoituksessa suuren määrän amfetamiinia. Kun L ja P oli luovutettu Suomeen, syyttäjä
vaati molemmille rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta. Syytteen teonkuvauksen mukaan L ja P olivat yhdessä muiden henkilöiden kanssa tuoneet maahan
edelleen levittämiseen tarkoitetun 26 kilon hasiserän. Tapauksessa sekä L:n että P:n
osalta oli jälkeenpäin saatu luovuttavien valtioiden Puolan ja Espanjan suostumukset
sille, että heitä saatiin syyttää myös törkeästä huumausainerikoksesta, joka käsitti hasiksen maahantuonnin. Luovutus oli kuitenkin tapahtunut amfetamiinin maahantuonnin perusteella. Korkein oikeus esitti EU-tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnössään kysymyksen siitä, miten EAW-puitepäätöksessä käytettyä ilmaisua ”muu kuin
luovuttamisen perusteella ollut rikos” on tulkittava?
EU-tuomioistuimen asiassa antaman ennakkoratkaisun (asia C-388/08 PPU,
Leymann ja Pustovarov, tuomio 1.12.2008) mukaan arvioitaessa sitä, onko kyseessä
”muusta rikoksesta” kuin siitä, joka eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä mainitaan,
on eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä olevaa teonkuvausta verrattava myöhemmässä oikeudenkäyntiasiakirjassa olevaan teonkuvaukseen.33 Teonkuvausten ei kuitenkaan tarvitse olla ehdottoman identtisiä, vaan EU-tuomioistuin muotoili tietyt kriteerit, joiden täyttyessä teonkuvausta voidaan muuttaa pidätysmääräyksestä poiketen.
Ensinnäkin on tarkistettava, ovatko rikoksen keskeiset osatekijät, sellaisena kuin
ne ilmenevät pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa tehdystä kyseisen rikoksen
oikeudellisesta kuvauksesta, ne osatekijät, joiden perusteella henkilö on luovutettu.
Toiseksi on kiinnitettävä huomiota siihen, vastaavatko pidätysmääräyksessä olevat
tiedot ja myöhemmässä oikeudenkäyntiasiakirjassa mainitut tiedot riittävästi toisiaan.
Kolmanneksi EU-tuomioistuin katsoi, että ajankohtaa ja paikkaa koskevat muutokset
ovat sallittuja, kunhan ne perustuvat tietoihin, jotka on pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa pidetyn menettelyn aikana kerätty pidätysmääräyksessä kuvatuista
teoista, kunhan ne eivät muuta rikoksen luonnetta ja kunhan niistä ei aiheudu kieltäytymisperusteita, joista säädetään puitepäätöksen 3 ja 4 artiklassa.34
Ratkaisussaan KKO 2008:118 korkein oikeus ei tarkastellut rikoksen keskeisien
osatekijöiden (tunnusmerkistötekijöiden) sisältöä tarkemmin. Korkein oikeus tyytyi
vain toteamaan, pidättyen samalla EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisussa, että käsillä olleen tapauksen syytteessä mainitut rikoksen keskeiset osatekijät olivat samat
kuin ne, joiden perusteella L ja P oli luovutettu Suomeen. Tähän korkein oikeus päätyi
vertaamalla pidätysmääräyksen ja syytteen keskeisiä osatekijöitä keskenään.
Rikoslain 50 luvun 2 §:n mukaisen törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistöön kuuluu se, että maahan tuodaan tai yritetään tuoda erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta. Tapauksessa pidätysmääräyksessä mainittu erittäin vaarallinen huumausaine, amfetamiini, on vaihtunut syytteessä suureen määrään
33
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huumausainetta, hasikseen. Näin ollen sekä pidätysmääräyksessä että syytteessä on
ollut kyse RL 50 luvun 2 §:n mukaisesta törkeästä huumausainerikoksesta, kun rikoksen keskeiset osatekijät ovat olleet samat.
Aiemmin oikeuskirjallisuudessa Tapani ja Tolvanen ovat esittäneet tapauksen KKO
2004:109 yhteydessä, että erityissääntö edellyttäisi luovutuspyynnön kirjoittamista lähes yhtä tarkaksi kuin syyte.35 EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu näyttäisi tukevan
tätä väitettä siltä osin, kun vaatimuksena on, että pidätysmääräyksessä tulisi vedota
kaikkiin niihin rikoksen keskeisiin osatekijöihin, joihin aiotaan vedota syytteessä.
Selvitettäessä, onko kyseessä muu rikos kuin luovuttamisen perusteena ollut teko,
on keskeisten osatekijöiden lisäksi tarkistettava, vastaavatko pidätysmääräyksessä
olevat tiedot ja myöhemmässä oikeudenkäyntiasiakirjassa mainitut tiedot riittävästi
toisiaan.36 Koska EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan maininnut näiden muiden
tietojen lisäksi erikseen ajankohtaa ja paikkaa koskevat tiedot, voidaan näillä muilla
tiedoilla katsoa tarkoitettavan rikoksen tekovälineitä ja teonkohdetta koskevia olosuhteita.37
EU-tuomioistuin näyttää antaneen tekoaikaa ja -paikkaa koskeville tiedoille laajemman tulkintamahdollisuuden kuin muille tiedoille siten, että ajankohtaa ja paikkaa
koskevat muutokset ovat sallittuja, kunhan ne perustuvat tietoihin, jotka ovat pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa pidetyn menettelyn aikana kerätty pidätysmääräyksessä kuvatuista teoista. Lisäehtona on, etteivät ne muuta rikoksen luonnetta
ja ettei niistä aiheudu kieltäytymisperusteita, joista säädetään puitepäätöksen 3 ja 4
artiklassa.38
Ratkaisussaan KKO 2008:118 korkein oikeus katsoi, että tekoajankohdan osalta
pidätysmääräyksessä ja syytteessä mainitut tiedot vastaavat riittävästi toisiaan, kun tekoajankohta oli täsmentynyt koskemaan tapahtumia pidätysmääräyksessä ilmoitetun
ajankohdan ympärillä. Tekopaikan osalta muutokset olivat perustuneet tutkinnan kestäessä täsmennettyihin tietoihin, kun pidätysmääräyksessä ei ollut ilmoitettu rikoksen
tekopaikkaa Suomessa, ja se oli myöhemmin syytteessä ilmoitettu. Ne eivät myöskään muuttaneet rikoksen luonnetta, eikä niistä aiheutunut puitepäätöksen 3 ja 4 artiklassa ja vastaavasti EU-luovuttamislain 5 ja 6 §:ssä säädettyjä kieltäytymisperusteita.
Syyttäjän oikeuteen tarkistaa syytettä liittyy läheisesti mahdollisuus käyttää tois
sijaisia tai vaihtoehtoisia syytteitä. ROL 5 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan nostettua
syytettä ei saa muuttaa. Syyttäjä voi kuitenkin laajentaa samaa vastaajaa koskevan
syytteen käsittämään toisen teon, jos tuomioistuin esitettävään selvitykseen ja muihin seikkoihin nähden katsoo sen soveliaaksi. Pykälän 2 momentin mukaan syytteen muuttamisena ei pidetä sitä, että syyttäjä rajoittaa syytettään tai ilmoittaa toisen
lainkohdan kuin haastehakemuksessa taikka vetoaa uuteen seikkaan syytteen tueksi.
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Tällaisina uusina seikkoina voidaan lakivaliokunnan mietinnön mukaan pitää seikkoja, jotka luonnehtivat alkuperäisessä syytteessä kuvattua tekoa, toimintaa tai laiminlyöntiä rikosoikeudellisesti merkityksellisessä suhteessa, mutta jotka eivät kuitenkaan
muuta alun perin kuvattua tekoa toteutus- tai ilmenemistavaltaan muunlaiseksi toiminnaksi tai laiminlyönniksi.39
Ratkaisussa KKO 2010:59 oli kyse toissijaisten syytteiden merkityksen tulkinnasta
EU-luovuttamislain 58 §:n erityissäännön yhteydessä. S oli luovutettu eurooppalaisen
pidätysmääräyksen perusteella Suomeen epäiltynä muun ohella törkeistä petoksista,
jotka koskivat ulkomailla sijainneiden kiinteistöjen kauppoja. Pidätysmääräyksen
teonkuvausten mukaan S oli erehdyttämällä saanut asianomistajilta kauppahintojen
maksamiseen tarkoitetut varat aikomattakaan täyttää kauppojen ehtoja. Oikeudenkäynnin aikana S:ää syytettiin toissijaisesti törkeistä kavalluksista, jotka S oli toteuttanut anastamalla kauppahintoina haltuunsa saamansa varat tai laiminlyömällä varojen
tilitysvelvollisuuden.
Arvioidessaan sitä, ovatko toissijaiset syytteet koskeneet muuta rikosta, korkein
oikeus katsoi, että luovuttamispäätöksen perusteena olleen pidätysmääräyksen petossyytteiden ja toissijaisten kavallussyytteiden mukaiset teonkuvaukset ovat sinänsä liittyneet samaan historialliseen tapahtumainkulkuun. Molemmissa oli kysymys
siitä, että S oli asianomistajien kanssa solmimiinsa kiinteistönkauppoihin liittyneellä
rikollisella menettelyllään aiheuttanut asianomistajalle näiden S:lle maksamia kauppahintoja tai niiden osaa vastanneet vahingot. Muutokset teonkuvauksissa eivät siten
olennaisesti muuttaneet kysymyksessä olevien rikosten luonnetta siinä mielessä, että
kysymys oli edelleenkin samojen asianomistajien maksamiin samoihin kauppahintoihin kohdistuneista varallisuusrikoksista.
Toisaalta korkein oikeus katsoi, että muutokset rikosten teonkuvauksissa ja toteuttamistavoissa merkitsivät kuitenkin tunnusmerkistöjen ja tekojen rikosoikeudellisen
luonnehdinnan muuttumista erehdyttämiseen perustuvista petosrikoksista anastus
rikoksiksi. Tähän korkein oikeus päätyi vertaamalla keskenään pidätysmääräyksen ja
toissijaisten syytteiden teonkuvauksia keskenään. Pidätysmääräyksen mukaisten petosrikoksia koskeneiden teonkuvausten mukaan S oli saanut kauppahinnat haltuunsa
erehdyttämällä asianomistajat kauppoihin, kun taas toissijaisten kavallussyytteiden
mukaan hän oli sittemmin anastanut sinänsä laillisesti haltuunsa saamansa kauppahinnat laiminlyömällä asianomistajille kuuluvien kauppahintojen palauttamisen.
Näin ollen toissijaisten syytteiden osalta kyse oli toteuttamistavaltaan toisenlaisesta
kauppahintojen laittomaan saamiseen liittyneestä rikoksesta.
Korkeimman oikeuden tulkintaan on helppo yhtyä, jos nyt käsillä olevaa tapausta
verrataan edellä mainittuun ratkaisuun KKO 2008:118. Ratkaisussa KKO 2008:118
pidätysmääräyksen ja syytteen tunnusmerkistötekijät ovat olleet samat, kun taas tapauksessa KKO 2010:59 nämä tunnusmerkistötekijät eivät ole pysyneet samoina.
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LaVM 9/1997 vp s. 14.
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RL 36 luvun 2 §:n mukaisen törkeän petoksen keskeisiin tunnusmerkistötekijöihin
kuuluu asianomistajan erehdyttäminen tai erehdyksen hyväksikäyttäminen, kun taas
RL 28 luvun 5 §:n mukaisen törkeän kavalluksen tunnusmerkistöihin kuuluu haltuun
saatujen varojen anastaminen. Tällä on myös merkitystä puitepäätöksen 2 artiklan
2 kappaleen soveltamisen kannalta.
EU-tuomioistuin nimittäin asetti Leymann ja Pustovarov -tuomiossaan lisäehdoksi, ettei rikoksen luonne muutu ja ettei muutoksesta aiheudu kieltäytymisperusteita,
joista säädetään puitepäätöksen 3 ja 4 artiklassa. Näistä tärkein koskee puitepäätöksen
4 artiklan 1 kohdan vaatimusta kaksoisrangaistavuudesta.
Puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan siinä luetelluista rikoksista (ns. listarikoksista), kuten petoksesta, sellaisina kuin ne määritellään pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännössä, jos niistä pidätysmääräyksen antavassa jäsenvaltiossa voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus, jonka enimmäisaika on
vähintään kolme vuotta, luovutetaan pidätysmääräyksen perusteella puitepäätöksen
edellytysten mukaisesti ja kaksoisrangaistavuutta tutkimatta. Artiklan 4 kohdan mukaan muiden kuin 2 kohtaan sisältyvien rikosten osalta luovuttamisen edellytykseksi voidaan asettaa se, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena olevat teot
ovat täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan rikoksia niiden rikostunnus
merkistöstä tai luokittelusta riippumatta. Puitepäätöksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan
täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi kieltäytyä panemasta eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöön, jos jossakin 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista
tapauksista eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan.
Korkein oikeus totesi, että tapauksessa luovuttamispäätöksen perusteena olleet petokset olivat sellaisia puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rikoksia, joista
rikoksesta epäilty luovutetaan puitepäätöksen edellytysten mukaisesti teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta. Sitä vastoin toissijaisissa kavallussyytteissä kuvatut anastusrikokset eivät sisälly puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin.
Niiden osalta täytäntöönpanovaltio voi siten asettaa luovuttamisen edellytykseksi sen,
että teot ovat myös täytäntöönpanosta vastaavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan
rikoksia. Kysymyksessä olevat teonkuvausten ja tunnusmerkistöjen muutokset merkitsivät siten sitä, että toisin kuin luovutuksen perusteena olleet rikokset, toissijaisten
syytteiden mukaiset rikokset olivat sellaisia, joista luovuttamiseen liittyi harkinnanvarainen kieltäytymisperuste. Tapauksessa vaatimus kaksoisrangaistavuudesta olisi
käynyt tehottomaksi, mikäli luovuttamista pyytäneellä Suomella olisi luovuttamisen
jälkeen ollut mahdollisuus syyttää tai tuomita sellaisesta teosta, joka ei mahdollisesti
olisi ollut rangaistava pidätysmääräyksen täytäntöönpanovaltiossa.
Kun luovuttamisen perusteena olleiden rikosten keskeiset osatekijät olivat eräiltä
osin poikenneet toissijaisten syytteiden mukaisten rikosten osatekijöistä ja muutokset
teonkuvauksissa ja tunnusmerkistöissä olivat lisäksi merkityksellisiä puitepäätöksessä tarkoitettujen kieltäytymisperusteiden kannalta, päätyi korkein oikeus katsomaan,
että kysymyksessä olleet toissijaiset rangaistusvaatimukset olivat puitepäätöksen
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27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla koskeneet muita kuin luovuttamisen perusteena olleita rikoksia.

5. Yhteenvetoa ja arviointia
Erityissääntö on EAW-puitepäätöksen myötä menettänyt osittain merkitystään jäsen
valtioiden välisessä luovuttamismenettelyssä. Tästä on nimenomaisesti säädetty
EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohtaan sisältyvissä poikkeuksissa. Toisaalta näiden poikkeuksien ulkopuolelle jäävissä tilanteissa erityissäännöllä voidaan nähdä olevan korostunut merkitys yksilön oikeussuojan kannalta. Yksilön oikeussuojafunktiota
korostaa lisäksi se, että EAW-puitepäätöksen myötä luovuttamisen kohteena olevalla
henkilöllä on pidätysmääräyksen täytäntöönpanovaltion suostumuksesta riippumatta
oikeus luopua vetoamasta erityissäännön tarkoittamaan kieltoon. Tällöin mahdollisella täytäntöönpanovaltion suostumuksella ei ole merkitystä. Siirtymä erityissäännön suojaamista valtiollisista intresseistä kohti yksilön suojaamista voidaankin nähdä
osana laajempaa kansainvälisen oikeuden kehitystä, jossa yksilön asema ainoastaan
toimenpiteiden objektina olemisen sijasta painottuu enenevissä määrin oikeuksia
omaavaksi subjektiksi.
Yksilön oikeussuojan kannalta sekä käsittelyn joutuisuuden ja ennakoitavuuden
näkökulmasta olisi tavoiteltavaa, että pidätysmääräykseen sisältyisi mahdollisimman
yksityiskohtainen teonkuvaus niistä rikoksista, joista syyte aiotaan myöhemmässä
oikeudenkäynnissä nostaa. Tämä voi kuitenkin olla ongelmallista, sillä pidätysmääräyksessä ei edellytetä, että pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion tulisi ilmoittaa
listarikosten osalta täydelliset teonkuvaukset. Riittävää on, että pidätysmääräyksen
antaneen jäsenvaltion oikeusviranomainen merkitsee pidätysmääräyslomakkeeseen
rastin asianomaisen tekotyypin kohdalle. Ilman rikosten täydellisiä teonkuvauksia
erityissäännön noudattamisen valvonta voi olla haasteellista.
Tässä yhteydessä on huomattava, että erityissääntö ei kuitenkaan viimekädessä estä
syytetoimia EU-luovuttamislain 58 §:n ja EAW-puitepäätöksen 27 artiklan 2 kohdan
mukaisesta ”muusta rikoksesta”, koska suostumus tähän muun rikoksen syyttämiseen
voidaan saada täytäntöönpanovaltiolta, ja koska suostumus on yleensä annettava, jos
luovuttamisen edellytykset täyttyvät myös tämän muun rikoksen osalta.
Toisaalta näkisin, että erityissäännöstä luopuminen voi myös hyödyttää yksilöä.
EAW-puitepäätökseen ja EU-luovuttamislakiin sisältyvä mahdollisuus siitä, että luovutettava henkilö luopuu vetoamasta erityissääntöön takaa osaltaan sen, että kaikki
häntä koskevat rikokset voidaan käsitellä kerralla, jolloin yhtenäisrangaistus rikoksista voi johtaa alhaisempaan rangaistukseen kuin jos kustakin rikoksesta tuomittaisiin
erikseen rangaistukset.
Korkeimman oikeuden ratkaisujen KKO 2008:118 ja KKO 2010:59 sekä EU-tuomioistuimen asiassa C388/08 PPU, Leymann ja Pustovarov, antaman tuomion perusteella vaikuttaa siltä, että erityissäännön laajuus olisi lähtökohtaisesti sama kuin
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ROL:n mukainen syytesidonnaisuus. ROL 11 luvun 3 §:n mukaisesta syytesidonnaisuudesta seuraa, että tuomioistuin on sidottu syytteen teonkuvaukseen, mutta ei
syyttäjän tekemään oikeudelliseen arviointiin eikä seuraamusta koskevaan vaatimukseen.40 EU-tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että teonkuvausta voidaan tietyin
edellytyksin muuttaa, kunhan ne eivät muuta rikoksen luonnetta ja niistä ei aiheudu
puitepäätöksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja kieltäytymisperusteita. Rikoksen luonteen muuttamista koskeva kielto liittyy siten läheisesti syyttäjän ROL 5 luvun 17 §:n
mukaiseen syytteen tarkistamisoikeuteen ja tuomion negatiiviseen oikeusvoimavaikutukseen. Syyttäjällä ei kuitenkaan olisi ilman pidätysmääräyksen täytäntöönpanovaltion suostumusta oikeutta tarkistaa syytettä siten, että teko muuttuu esimerkiksi
sellaiseksi, joka ei ole enää rangaistava luovutuspyynnön täytäntöönpanevan valtion
lain mukaan. Tästä voidaan päätellä, että erityissäännön laajuuden raja sijaitsee syytesidonnaisuuden ja tuomion oikeusvoimavaikutuksen välillä.
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Laura Törnqvist

Vieraskielisen asianosaisen oikeus
tulkkaukseen ja käännöksiin
rikosoikeudellisissa menettelyissä
1. Johdanto
Suomen perustuslaissa on turvattu jokaiselle oikeus käyttää tuomioistuimessa ja
muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä (17 § 2 mom.). Yhä useammin rikosoikeudellisissa
menettelyissä on kuitenkin muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä (jäljempänä vieraskielisiä) asianosaisia, jotka eivät puhu tai ymmärrä menettelyssä käytettävää
kieltä, suomea tai ruotsia.1
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei toteudu, jos asianosainen ei vieraan kielen
vuoksi pysty ymmärtämään, mistä asiassa on kysymys. Vieraskielisen asianosaisen
oikeuksiin pääsy (access to justice) edellyttää käytännössä joko sitä, että hänelle tulkataan rikosoikeudellinen menettely, tai että tarvittavat asiakirjat käännetään hänen
ymmärtämälleen kielelle.
Kansallinen lainsäädäntö on jo pitkään tunnustanut suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen oikeuden tulkkaukseen ja käännöksiin, jos menettelyn kieli on muu kuin hänen oma kielensä. Myös vieraskielisten asemaa rikosoikeudellisissa menettelyissä on
pyritty viime vuosina parantamaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2010/64/EU oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (jäljempänä tulkkausdirektiivi) tavoitteena on parantaa rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen tulkkaus- ja käännösoikeutta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (jäljempänä
rikosuhridirektiivi) tavoitteena on parantaa asianomistajan asemaa, kuten asianomistajan vastaavia kielellisiä oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä.
Asianosaisen tulkkaus- ja käännösoikeutta määrittävät kansallisissa tuomioistuimissa sovellettavaksi tulevat normit ovat tulkkausdirektiivin täytäntöönpanon vuoksi
muuttuneet siinä määrin, että niiden tarkempi sisältö saattaa olla yksittäiselle lainsoveltajalle vielä epäselvä. Rikosuhridirektiivin täytäntöönpano tulee edelleen laajenta1

Työryhmän mietinnössä ”Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano” on selostettu ulkomaalaisia epäiltyjä ja
syytettyjä koskevien rikosasioiden määrää ja laatua. Ks. s. 16 ja 17.
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maan asianosaisen käännösoikeutta. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on helpottaa
lainsoveltajien työtä ja selvittää asianosaisen tulkkaus- ja käännösoikeutta rikos
oikeudellisissa menettelyissä, lähinnä esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana. Toivon, että artikkelista hyötyisivät erityisesti rikosprosessin eri vaiheissa työskentelevät
virkamiehet sekä asianosaisten oikeudenkäyntiavustajat.
Kirjoitukseni rakentuu niin, että johdannon jälkeen toisessa kappaleessa käsittelen
oikeutta tulkkauksiin ja käännöksiin osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kolmannessa kappaleessa esittelen vieraskielisen asianosaisen oikeutta tulkkaukseen ja
neljännessä oikeutta käännöksiin, sitä koskevaa pätevää kieltäytymistä sekä mahdollisuutta kääntää asiakirja suullisesti. Viidennessä kappaleessa asianosaisen tulkkaus- ja
käännösoikeuden vastinparina erittelen joukon konkreettisia velvollisuuksia, joita tulkkaus- ja käännösoikeuden toteutumisen turvaaminen asettaa esitutkintaviranomaisille
ja tuomioistuimille. Kuudennessa kappaleessa aiheena on oikeudellinen tulkkaaminen
ja kääntäminen sekä sitä koskeva lainsäädäntö ja määräykset. Seitsemännessä kappaleessa keskityn tulkkaus- ja käännösoikeutta koskevan toteamuksen tai päätöksen riitauttamiseen sekä siihen, voiko asianosaisen tulkkaus- ja käännösoikeuden loukkaus
johtaa hyödyntämiskiellon asettamiseen.

2. Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin prosessuaalisena 		
perus- ja ihmisoikeutena
2.1 Kielelliset oikeudet osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden kovaksi ytimeksi voidaan luonnehtia menettelyn kontradiktorisuutta. Kontradiktorinen menettely edellyttää paitsi että asianosaista kuullaan vastapuolen esittämien vaatimusten, väitteiden ja todisteiden johdosta
myös sitä, että asianosaisella on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua häntä koskevaan oikeudenkäyntiin. Ervo on väitöskirjassaan katsonut, että aktiivinen osallistuminen oikeudenkäyntiin on turvattava tosiasiallisella tavalla esimerkiksi oikeusapua
järjestämällä2. Oikeusavun tavoin myös asianosaisen kielellisten oikeuksien turvaaminen parantaa asianosaisen mahdollisuutta osallistua häntä koskevan asian käsittelyyn.
Kielellisten oikeuksien merkitys oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudessa on
olennainen ja yksi konkreettisimmista prosessin kommunikatiivisuuden edellytyksistä. Perusedellytys kontradiktorisen prosessin onnistumiselle on se, että kaikki osapuolet ja keskusteluun osallistuvat kykenevät vaikeuksitta ymmärtämään toisiaan. Kielitaidottomuus ei saa olla este keskusteluun osallistumiselle.3
Kielellisillä oikeuksilla on välineellistä arvoa myös asianosaisen muiden prosessuaalisten oikeuksien toteutumisen kannalta. On mahdotonta ajatella, että esimerkiksi
2
3

Ervo 2005 s. 62. Ks. tarkemmin menettelyn kontradiktorisuudesta s. 57–73.
Ervo 2005 s. 233.
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vastaajan oikeus puolustautua voisi toteutua, jos hän ei ymmärrä menettelyssä käytettävää kieltä.

2.2 Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa suojatut oikeudet
Vieraskielisen asianosaisen tulkkaus- ja käännösoikeuden tausta on kansainvälisten
ihmisoikeussopimusten määräyksissä syytetyn oikeuksista rikosprosessissa. YK:n
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
14 artiklan 3 kappaleen a kohdassa turvataan jokaiselle oikeus saada ymmärtämällään
kielellä tieto häntä vastaan esitetyistä syytteistä. Vastaavasti f kohdassa turvataan syytetylle, joka ei ymmärrä tuomioistuimen kieltä, oikeus maksuttomaan tulkkausapuun.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa on säännökset oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin takeista. Artiklan 3 kohdassa on rikosoikeudenkäyntiä koskevia erityissäännöksiä. Mainitun kohdan a alakohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä
on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden
sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä. Artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus saada maksutta tulkin apua, jos
hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä4. Tulkkaus- ja käännösoikeuden laajuus on hahmottunut tarkemmin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännössä5.
Ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet,
kuten kielelliset oikeudet rikosprosessissa, on perinteisesti nähty rikoksesta epäillyn,
syytetyn tai vastaajan suojana.6 Toisaalta myös asianomistajan kielellisten oikeuksien
merkitystä on viime vuosina korostettu.7 Tästä osoituksena on erityisesti rikosuhri
direktiivi, jonka täytäntöönpano on johtamassa myös kansallisiin lainsäädäntömuutoksiin.

4

5
6
7

Myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 luvussa on vahvistettu lainkäyttöä koskevia oikeuksia.
Esimerkiksi 48 artiklan mukainen oikeus puolustukseen edellyttää muuta kuin menettelyn kieltä ymmärtävälle tai puhuvalle oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin.
Ks. Kamasinski v. Itävalta (19.12.1989), Hermi v. Italia (18.10.2006), Husain v. Italia (24.2.2005) ja
Baka v. Romania (16.7.2009).
Epäilty, syytetty ja vastaaja kuvaavat rikosvastuun kohdehenkilöä eri vaiheissa rikosprosessia.
Kansallisessa lainsäädännössä ei ole asianomistajan määritelmää, mutta oikeustieteessä ja oikeuskäytännössä on pyritty rajamaan asianomistajan käsitettä. Yleisesti asianomistajaksi katsotaan rikoksella
loukatun tai vaarannetun oikeushyvän haltija tai se, jolle on välittömästi syntynyt rikoksen kautta yksityinen oikeudellinen vaade.
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2.3 Kielellisiä oikeuksia koskevat perustuslain säännökset
ja rikosprosessia koskeva kielilainsäädäntö
Myös kansallinen perusoikeusjärjestelmämme tunnustaa kielellisiä oikeuksia. Suomen perustuslain 17 §:n mukaan jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa
viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla.8 Säännöksellä turvataan Suomen kansalliskielten, suomen ja ruotsin asemaa. Perustuslain 6 §:stä voidaan johtaa oikeus kielellisesti
yhdenvertaiseen kohteluun, minkä lisäksi säännöksen 2 momentissa on nimenomaisesti kielletty asettamasta ketään ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan muun
muassa kielen perusteella.
Käsittelykielen valinnasta esitutkinnassa on säännös esitutkintalain (805/2011,
jäljempänä ETL) 4 luvun 12 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa sitä koskevan
lain (jäljempänä ROL) 6 a luvun 1 §:ssä sekä kielilain 14 §:ssä. Esitutkinnan tai oikeudenkäynnin käsittelykieli on joko suomi tai ruotsi. Saamelaisten kotiseutualueella
voidaan tuomioistuimessa asian käsittelykielenä käyttää tietyin edellytyksin saamen
kieltä.
Kielilain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää
tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa Suomen kansalliskielistä omaa kieltään,
joko suomea tai ruotsia (2 §). Jokaisella on esitutkinnassa käytettävästä kielestä riippumatta oikeus käyttää suomea tai ruotsia kielilain 10 §:ssä säädetyllä tavalla. Myös
ROL 6 a luvun 2 §:n mukaan asianosaisella, jonka oma kieli on suomi tai ruotsi, on
silloin, kun oikeudenkäynnissä on käytettävä muuta kuin hänen omaa kieltään, oikeus
tulkkaukseen ja käännökseen sen mukaan kuin kielilaissa säädetään. Oikeudesta käyttää saamen kieltä esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä säädetään saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa. Kielilain 9 §:n mukaan oikeudesta käyttää
viranomaisissa muita kieliä kuin suomen, ruotsin ja saamen kieltä säädetään ETL:ssä
ja ROL:ssa.

3. Asianosaisen oikeus tulkkaukseen
3.1 Tulkkaus esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana
Oikeudesta tulkkaukseen esitutkinnassa säädetään ETL:ssa ja oikeudesta tulkkaukseen rikosasian oikeudenkäynnissä ROL:ssa. Tulkkausdirektiivin 2 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että epäillylle tai syytetylle, joka ei puhu tai ymmärrä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, tarjotaan mahdollisuus tulkkaukseen tutkinta- ja
oikeusviranomaisissa, mukaan lukien poliisikuulusteluissa, oikeuden istunnoissa ja

8

Kielilain 18 §:ssä on säännös suomen- tai ruotsinkielisen oikeudesta tulkkaukseen.
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tarvittavissa välikäsittelyissä. Uhridirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan uhrille, joka
ei ymmärrä tai puhu rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, on annettava hänellä rikosoikeudellisessa menettelyssä noudatettavan asianomaisen rikosoikeudellisen järjestelmän mukaan olevan asemansa mukaisesti pyynnöstä maksuton
tulkkaus ainakin tutkinta- tai lainkäyttöviranomaisten rikosoikeudellisen menettelyn
yhteydessä suorittamissa uhrin kuulusteluissa, mukaan lukien poliisikuulustelut, sekä
tulkkaus sitä varten, että uhri voi osallistua aktiivisesti oikeuden istuntoihin ja tarvittaviin välikäsittelyihin.
Vieraskielisten tulkkausoikeutta koskeva kansallinen lainsäädäntö vastaa jo tällä
hetkellä direktiiveissä edellytettyä tasoa. ETL 4 luvun 12 §:n 4 momentin mukaan vieraskielisellä on oikeus esitutkinnassa käyttää kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua
riittävästi. Esitutkintaviranomaisen on selvitettävä, tarvitseeko asianosainen tulkkausta. Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että asianosainen saa tarvitsemansa
tulkkauksen.9 ROL 6 a luvun 2 §:n 3 momentin mukaan vieraskielisellä vastaajalla tai
asianomistajalla syyttäjän ajamassa rikosasiassa on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen rikosasian käsittelyssä. Tuomioistuimen on viran puolesta huolehdittava siitä,
että vastaaja tai asianomistaja saa tarvitsemansa tulkkauksen.10
Jos esitutkinnassa on todettu asianosaisen tarvitsevan tulkkausta, syyttäjän tulisi
ilmoittaa tästä tuomioistuimelle. Syyttäjän tulisi ilmoittaa tuomioistuimelle esitutkintapöytäkirjaan merkitty kieli, jota vieraskielinen asianosainen ymmärtää ja osaa
puhua riittävästi.11
Vieraskielisellä ei ole oikeutta tulkkaukseen omalla kielellään. Tulkkaus vieraskieliselle voidaan järjestää kielellä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi12. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa ei ole turvattu asianosaiselle oikeutta esiintyä omalla kielellään vaan ainoastaan oikeus ymmärtää tuomioistuimessa käytettävää
kieltä esimerkiksi tulkin välityksellä. Tulkkausdirektiivin johdanto-osan kappaleessa
22 selvennetään, että tulkkaus on tarjottava epäillyn tai syytetyn äidinkielellä tai jollakin muulla kielellä, jota hän puhuu tai ymmärtää, jotta hän kykenee käyttämään

9

10

11
12

Esitutkintaviranomaisella on velvollisuus järjestää tulkkaus ETL 4 luvun 12 §:n 5 momentin nojalla
myös silloin, kun se on kuultavan aisti- tai puhevian takia tarpeen. Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n ja rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n mukaan tulkkausta koskevaa ETL 4 luvun
12 §:ää sovelletaan myös mainittuihin menettelyihin. Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaan
myös eurooppalaiseen pidätysmääräykseen sovelletaan ETL 4 luvun 12 §:ää.
ROL 6 a luvun 2 §:n 4 momentin nojalla tuomioistuimella on velvollisuus huolehtia tulkkauksesta
myös silloin, kun asianosainen on viittomakielinen tai tulkkaus on asianosaisen aisti- tai puhevian
takia tarpeen. Vrt. myös rättegångsbalken 5 luku 6 §. Muiden kuin rikosasioiden osalta kääntämisestä
ja tulkkauksesta yleisissä tuomioistuimissa säädetään oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n 3 momentissa. Muissa kuin rikosasioissa vieraskielisen asianosaisen, joka haluaa tulkkausta tai käännöksen, on
huolehdittava tästä itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laatu huomioon ottaen
toisin määrää. Hallintolainkäytössä tulkkaus- ja käännösoikeus on prosessin viranomaislähtöisyyden
vuoksi osittain samankaltainen kuin rikosprosessissa. Ks. hallintolainkäyttölain 77 §.
HE 63/2013 vp s. 14.
HE 63/2013 vp s. 21.
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täysimääräisesti oikeuttaan puolustukseen ja jotta menettelyn oikeudenmukaisuus
turvataan.
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on aina kokonaisuus, jota turvaavat useat
asianosaisen oikeudet. Yksittäistapauksessa lainsoveltaja joutuu tasapainoilemaan eri
oikeuksien välillä. Tulkkaus on pyrittävä järjestämään niin, ettei se esimerkiksi viivästytä oikeudenkäyntiä liikaa. Yhtä lailla tärkeää on asianosaisen oikeus asian käsittelyyn kohtuullisessa ajassa.
Esitutkinnassa asianosaisen kielitaidon riittävyys on aina harkittava tapauskohtaisesti. Hallituksen esityksessä on katsottu, että asianosaisella tulisi olla asian laatuun
nähden riittävä kielitaito siten, ettei kuulustelu tällä kielellä vaarantaisi hänen oikeusturvaansa. Kielitaidon riittävyyttä arvioitaessa merkitystä voisi olla esimerkiksi sillä,
onko kyse rikesakko- tai rangaistusmääräysmenettelyssä vai tavallisessa rikosprosessissa käsiteltävästä asiasta. Esitutkintaviranomainen voisi valita käytettävän kielen
niin, että tulkkauksen järjestäminen ei aiheuta viranomaiselle kohtuuttomia käytännön vaikeuksia tai kustannuksia.13 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lausunut
ratkaisussa Hermi v. Italia, että tulkkauksen tarvetta arvioitaessa on tutkittava myös
rikoksen laatua ja vastaajalle toimitettuja tiedoksiantoja sen arvioimiseksi, ovatko ne
niin vaikeaselkoisia, että ne edellyttävät tuomioistuimessa käytetyn kielen tarkkaa
ymmärtämistä (Hermi v. Italia, 18.10.2006, kohta 71).
Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2012:45 ottanut kantaa siihen, oliko rikoksesta
epäillyn oikeus tulkkiin toteutunut asianmukaisesti esitutkinnan aikana. Tapauksessa
poliisi oli suorittanut kuulustelut englanniksi. Epäilty vetosi siihen, että hän oli ilmoittanut kuulusteluja suorittaneille poliisimiehille haluavansa kuulusteluihin tulkin.
Epäillyn mukaan hän ja poliisimiehet eivät olleet ymmärtäneet toisiaan, minkä johdosta pöytäkirjat eivät vastanneet hänen kertomaansa. Todistajina kuullut tutkijoina
toimineet poliisit ovat kertoneet, ettei merkittäviä ymmärtämisvaikeuksia ollut ja että
epäilty oli suostunut siihen, että kuulustelut käydään englanniksi ilman tulkkia. Tutkijat olivat ilmoituksensa mukaan suorittaneet valtion virallisen kielitutkinnon englannin kielessä.
Korkein oikeus totesi, että kuulustelukielenä käytetty englanti ei ollut sen enempää
epäillyn kuin kuulustelijoidenkaan äidinkieli. Asiassa saadun selvityksen ja tehtyjen
havaintojen mukaan Nigeriasta kotoisin olleella epäillyllä, jonka äidinkieli oli ibo,
oli taito puhua ja ymmärtää puhuttua englantia, jota Nigeriassa yleisesti käytetään
(pidgin-englanti). Kuulusteluja suorittaneet poliisimiehet ovat todistajina kertoneet
paitsi suorittaneensa valtion virallisen kielitutkinnon myös tottuneensa käyttämään
englantia samankaltaisissa työtehtävissään. Korkein oikeus katsoi, että keskinäistä
ymmärtämistä on voinut vaikeuttaa se, että osapuolet ovat käyttäneet englannin kieltä eri tavoin murtaen, mutta että epäillyn ja kuulustelijoiden tosiasiallinen kielitaito
huomioon ottaen kuulusteleminen englanniksi ei ollut loukannut epäillyn oikeuksia14.
13
14

HE 63/2013 vp s. 29.
Korkein oikeus on toimittanut asiassa suullisen käsittelyn.
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Korkein oikeus vahvisti ratkaisullaan, että tulkkauksen asianmukaisuudessa on kysy
mys tapauskohtaisesta harkinnasta, jossa olennainen merkitys on muun muassa
asianosaisen tosiasiallisella kielitaidolla.

3.2 Etätulkkaus
Etätulkkauksen käyttäminen on mahdollista sekä esitutkinnan että oikeudenkäynnin
aikana. ROL 6 a luvun 2 §:n 5 momentin mukaan jos tuomioistuin harkitsee soveliaaksi, tulkkaus voidaan järjestää käyttämällä videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa
tiedonvälitystapaa, jossa istuntoon osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään,
taikka puhelimitse. Vaikka etätulkkausta voidaan käyttää myös esitutkinnassa, siitä ei
ole ROL:n säännöstä vastaavasta erillistä säännöstä.
ROL 6 a luvun 2 §:n 5 momentin säännöstä sovelletaan tulkkaustilanteisiin, joissa tulkki on etäyhteyden päässä. Säännöksen soveltaminen olisi tuomioistuimen tapauskohtaisessa harkinnassa. Tuomioistuimen olisi huolehdittava asianosaisten riittävästä oikeusturvasta. Tuomioistuimen tulisi myös harkita, edellyttääkö asianosaisten
oikeusturva tulkkauksen järjestämistä videoneuvotteluna tai muuten siten, että istuntoon osallistuvilla on sekä puhe- että näköyhteys keskenään vai voidaanko puhelintulkkausta pitää riittävänä. Etätulkkauksen käytön soveltuvuutta harkitessaan tuomioistuimen tulisi ottaa huomioon, että tulkkauksen tulee olla laadultaan riittävää siten,
että asianosainen voi täysipainoisesti osallistua oikeudenkäyntiin. Harkinnassaan
tuomioistuimen tulisi ottaa huomioon myös asian laatu ja asianosaisten henkilökohtaiset ominaisuudet. Etätulkkausta voitaisiin säännöksessä mainituilla edellytyksillä
käyttää tulkkauksen saatavuuden turvaamiseksi erityisesti kiiretilanteissa tai harvinaisen kielen tulkkausta edellyttävissä tilanteissa.15 Myös esitutkintaviranomaisen tulisi
etätulkkausta käytettäessä huolehtia tulkkauksen riittävästä laadusta ja asianosaisten
oikeusturvasta.16
Etätulkkauksen käyttämiselle on jo nykyään hyvät tekniset mahdollisuudet eri
virastoissa. Kaikissa yleisissä tuomioistuimissa on käytössä videoneuvottelulaitteet.
Myös puhelintulkkausta käytetään sekä tuomioistuimissa että poliisin toiminnassa.17
Etätulkkauksen käyttöala lienee suurin pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa
virastoissa.

15
16

17

HE 63/2013 vp s. 21 ja 22.
HE 63/2013 vp s. 29. Ks. myös rikosuhridirektiivin 7 artiklan 2 kohta, jossa säädetyn mukaan etätulkkausta voidaan käyttää, jollei tulkin fyysinen läsnäolo ole välttämätöntä sen varmistamiseksi, että uhri
kykenee käyttämään oikeuksiaan asianmukaisesti tai ymmärtämään menettelyn kulun.
Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 28.
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3.3 Asianosaisen ja avustajan välisen keskustelun tulkkaaminen
Oikeusapuun oikeutettujen asianosaisten osalta avustajan kanssa käydyistä neuvotte
luista aiheutuneet tulkkauskulut korvataan valtion varoista oikeusapulain nojalla. Oikeusapulain 4 §:n mukaan oikeusapu vapauttaa oikeusavun saajan velvollisuudesta
suorittaa palkkiota ja korvausta asian käsittelyssä tarvitsemastaan tulkkaus- ja käännösavusta. Yksityisen avustajan tulkille maksama palkkio voidaan korvata avustajalle
mainitun lain 17 §:n 1 momentin nojalla maksettavana kulukorvauksena.
Vastaajan osalta ROL 6 a luvun 5 §:ssä säädetään vielä erikseen, että valtion varoista korvataan vastaajan ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa välisen neuvottelun
tarpeellisesta tulkkauksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Toisin kuin korvattaessa oikeusapulain nojalla tulkkauskuluja ROL 6 a luvun 5 §:n säännöksen nojalla
voidaan korvata avustajan ja vastaajan välisen neuvottelun tulkkauksesta aiheutuneet
kustannukset myös silloin, kun vastaaja ei ole vähävarainen, jos edellytykset kustannusten korvaamiselle muuten täyttyvät.
Tarpeellisella tulkkauksella tarkoitetaan ROL 6 a luvun 5 §:ssä samaa kuin tulkkausdirektiivin 2 artiklan 2 kohdassa18. Mainitun direktiivin kohdan mukaan tulkkaus
ta on tarjottava myös epäillyn tai syytetyn ja hänen avustajansa väliseen viestintään
silloin, kun se on välttämätöntä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.
Tulkkausta on tarjottava, jos viestintä liittyy suoraan menettelyn kuluessa suoritettavaan kuulusteluun tai kuulemiseen tai valituksen tekemiseen tai muuhun menettelylliseen vaatimukseen. Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 19 selitetään tarkemmin,
milloin tulkkausta on pidettävä välttämättömänä menettelyn oikeudenmukaisuuden
turvaamiseksi. Mainitun kappaleen mukaan epäillyn tai syytetyn olisi muun muassa
pystyttävä selittämään oma tulkintansa tapahtuneesta oikeusavustajalleen, ilmoittamaan lausunnot, joista hän on eri mieltä, ja kertomaan avustajalleen kaikki tosiseikat,
joita olisi käytettävä hänen puolustuksessaan.
Tulkin käyttäminen avustajan ja asianosaisen välisissä keskusteluissa on välttämätöntä silloin, kun avustajalla ja asianosaisella ei ole yhteistä kieltä. Toinen, usein
kustannustehokkaampi vaihtoehto on se, että kielitaitoinen avustaja neuvottelee itse
vieraalla kielellä. Tällöin avustajalla on oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n mukaisesti oikeus saada valtion varoista 20 prosentilla
korotettu palkkio.

18

HE 63/2013 vp s. 26.
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4. Asianosaisen oikeus käännökseen
4.1 Vastaajan oikeus käännökseen esitutkinnan aikana
ETL 4 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan asian kannalta olennainen esitutkinta-aineistoon kuuluva asiakirja tai sen osa on käännettävä kohtuullisessa ajassa kirjallisesti
asianosaisen käyttämälle kielelle, jos kääntäminen on tarpeen asianosaisen oikeuden
valvomiseksi. Vieraskieliselle voitaisiin antaa käännös kielellä, jota asianosainen ymmärtää ja osaa puhua riittävästi. Tulkkausdirektiivin johdanto-osan kappaleessa 22
selvennetään, että käännökset olisi tarjottava epäillyn tai syytetyn äidinkielellä tai
jollakin muulla kielellä, jota hän puhuu tai ymmärtää, jotta hän kykenee käyttämään
täysimääräisesti oikeuttaan puolustukseen ja jotta turvataan menettelyn oikeudenmukaisuus.
Olennaisella asiakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sisällöllä on keskeinen merkitys asiassa. Esitutkintaviranomainen voisi tarvittaessa harkita kääntämisvelvollisuuden laajuutta yhteistyössä syyttäjän kanssa. Rikoksesta epäillyn osalta ratkaisevaa on
kääntämisen merkitys epäillyn puolustautumismahdollisuuksien turvaamisen kannalta. Kääntämisvelvollisuuden laajuutta harkittaessa huomioon voitaisiin ottaa myös
asian laatu, asianosaisen henkilökohtaiset ominaisuudet sekä se, kuinka vakavasta
rikosasiasta on kysymys.19
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä 4513/4/09 oli kysymys esitutkintapöytäkirjan kääntämisestä vieraalle kielelle. Oikeusasiamies katsoi, että poliisi ei ollut
epäillyn pyynnöstä yleisesti velvollinen laatimaan esitutkintapöytäkirjasta kokonaisuudessaan kirjallista käännöstä vieraalle kielelle. Oikeusasiamies korosti kuitenkin
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttävän, että rikoksesta epäillyllä
on esitutkinnassa oikeus saada tieto keskeisistä asiakirjoista ymmärtämällään kielellä.
Myös eurooppalaiseen pidätysmääräyksen sisältyy kääntämisvelvollisuus. Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaan ilmoitukset ja tiedustelut
on tehtävä luovutettavaksi pyydetyn ymmärtämällä kielellä. Luovutettavaksi pyydetyllä on oikeus saada käännös kiinniottamista ja luovuttamista koskevasta pyynnöstä
eli eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Kiinniottamista ja luovuttamista koskevan
pyynnön kääntämiseen sovelletaan ETL 4 luvun 13 §:n säännöstä olennaisen esitutkinta-aineistoon kuuluvan asiakirjan kääntämisestä.
Asiakirjan kääntäminen ei edellytä vastaajan nimenomaista pyyntöä, vaan käännöksen tarpeellisuus on harkittava viran puolesta. Käännöksen tarpeellisuuteen vaikuttaisi kuitenkin myös asianosaisen oma käsitys asiasta. Harkinnassa voitaisiin sen
vuoksi ottaa huomioon se, onko pyyntö käännöksestä esitetty. Asianosaisen nimen-

19

HE 63/2013 vp s. 30.
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omaisesta pyynnöstä huolimatta käännös voitaisiin jättää antamatta, jos sitä ei ole
pidettävä asianosaisen oikeuden valvomisen kannalta tarpeellisena.20
Kääntämisen tarvetta ja laajuutta harkittaessa olisi jo esitutkinnan aikana syytä
kiinnittää huomiota siihen, ettei oikeudenkäynnin kokonaiskesto muodostu liian pitkäksi ja että kustannukset eivät nouse tarpeettoman suuriksi. Käännökset olisi syytä
rajata vain sellaisiin asiakirjoihin, joilla olisi tosiasiallista merkitystä epäillyn puolustautumisoikeuden toteutumisen kannalta. Erityisesti tutkittaessa suurempia rikoskokonaisuuksia, joissa esitutkinta-aineisto on muodostumassa laajaksi, poliisin olisi
syytä keskustella käännösvelvollisuudesta syyttäjän kanssa hyvissä ajoin.
Esitutkinta-aineistoon sisältyvä olennainen asiakirja tulisi ensisijaisesti kääntää
esitutkinnan aikana. Jos asiakirjaa ei kuitenkaan olisi esitutkintavaiheessa käännetty ja asiakirjan kääntäminen olisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi
tarpeen, tuomioistuimella olisi velvollisuus huolehtia sen kääntämisestä21.
Käännökset olennaisista esitutkinta-aineistoon kuuluvista asiakirjoista on annettava kohtuullisessa ajassa niin, että vastaaja kykenee asianmukaisesti valvomaan
oikeuksiaan rikosprosessissa. Käännösten tulisi olla epäillyn saatavilla sellaisessa
ajassa, että epäillylle jää riittävästi aikaa valmistella puolustustaan tulevassa oikeudenkäynnissä.22
Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n ja rikesakkomenettelyssä annetun lain 7 §:n mukaan esitutkinta saadaan toimittaa noudattamatta ETL 4 luvun 13 §:n
kääntämisvelvollisuutta koskevia säännöksiä. Säännökset mukailevat tulkkausdirektiivin 1 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta menettelyihin, joissa
muu viranomainen kuin tuomioistuin määrää rangaistuksen vähäisistä rikkomuksista.
Lailla sakon ja rikesakon määräämisestä, jonka voimaantulosta ei ole vielä tietoa,
kumotaan sekä rikesakkomenettelystä että rangaistusmääräysmenettelystä annetut
lait. Myös uuteen lakiin on tarkoitus ottaa vastaava kääntämisvelvollisuutta rajoittava
säännös.23

4.2 Asianomistajan oikeus käännökseen esitutkinnan aikana
Myös asianomistajan oikeuteen saada käännös esitutkinnan aikana sovelletaan ETL
4 luvun 13 §:n 1 momentin säännöstä. Voimassa olevan momentin mukaan asianosaiselle
20
21
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HE 63/2013 vp s. 30.
HE 63/2013 vp s. 23. Jos ROL 6 a luvun 3 §:ssä tarkoitettua olennaista asiakirjaa ei ole käännetty
alemmassa oikeusasteessa ja sen kääntäminen on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseksi
tarpeen, muutoksenhakutuomioistuimella on velvollisuus huolehtia asiakirjan kääntämisestä. Turhien
muutoksenhakujen välttämiseksi alempien oikeusasteiden on kuitenkin syytä aina harkintansa mukaan
kääntää olennaiset asiakirjat.
HE 63/2013 vp s. 30.
Oikeusministeriön sivuilla 1.10.2015 julkaistun tiedon mukaan hallituksen esitys uuden lain voimaantuloa koskevasta laista annetaan keväällä 2016, jollei tietojärjestelmähankkeiden etenemisestä muuta
johdu.
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on käännettävä asian kannalta olennainen esitutkinta-aineistoon kuuluva asiakirja tai
sen osa, jos kääntäminen on tarpeen asianosaisen oikeuden valvomiseksi.
Rikosuhridirektiivin täytäntöönpano edellyttää, että asianomistajalle esitutkinnan aikana käännettäviä asiakirjatyyppejä laajennetaan. Uhridirektiivin 5 artiklan
3 kohdan nojalla uhrin tulee saada pyynnöstä käännös tekemäänsä rikosilmoitusta
koskevasta kirjallisesta vahvistuksesta ymmärtämällään kielellä. Rikosuhrityöryhmä
on esittänyt, että vastaava säännös lisätään asiakirjan kääntämistä koskevaan ETL
4 luvun 13 §:n 1 momenttiin.24
Rikosuhridirektiivin 7 artiklan 3 kohdassa on mainittu käännettävinä asiakirjoina
lisäksi rikosoikeudellisen menettelyn lopettamisesta tehty päätös. Tällaisia päätöksiä
ovat direktiivin 6 artiklan 1 kohdan päätökset, jotka koskevat esitutkinnan toimittamatta jättämistä, lopettamista tai päättämistä saattamatta asiaa syyttäjän ratkaistavaksi, tai tällaisten päätösten yhteenveto. Esityksessä ehdotetaan, että ETL 4 luvun
13 §:n 1 momenttiin ja ROL 1 luvun 9 §:n 2 momenttiin lisättäisiin näiden päätösten
kääntämistä koskevat säännökset.25
Voimassa oleva ETL 4 luvun 13 §:n 1 momentti koskee asianosaisen oikeutta
käännökseen. Asianosaisella viitataan sekä epäiltyyn että asianomistajaan. Asiakirjan
kääntäminen ei ole edellyttänyt niin asianomistajan kuin vastaajankaan osalta nimenomaista pyyntöä, vaan käännöksen tarpeellisuus on tullut harkita viran puolesta.
Uhridirektiivissä on katsottu riittäväksi, että asianomistajalle annetaan käännös
pyynnöstä. Rikosuhrityöryhmä on tästä syystä ehdottanut, että momenttia muutetaan asianomistajan osalta siten, että käännös olennaisesta asiakirjasta olisi annettava
asianomistajan pyynnöstä.
Vaikka asianomistajalle annettavan käännöksen tarve arvioidaan vielä nykyisen
säännöksen nojalla viran puolesta, myös tässä harkinnassa on otettu huomioon se,
onko asianomistaja pyytänyt käännöstä. Koska asianomistajalla on oikeus päättää, haluaako hän osallistua rikosoikeudelliseen menettelyyn ja saada tietoja asian käsittelystä, asianomistajan pyynnöllä on jo nykyisin suuri merkitys käännöksen tarpeellisuutta
arvioitaessa. Ehdotus ei siten käytännössä tarkoittaisi tältä osin merkittävää muutosta
nykytilaan.26
Asianomistajan käännösoikeuden laajentaminen esitutkinnan aikana on periaatteel
lisesti tärkeä keino parantaa asianomistajan asemaa rikosprosessissa. Koska asiakirjat
käännetään jatkossa pyynnöstä, käännösten määrä ei todennäköisesti juurikaan kasva
nykyisestä.

24
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Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 26.
Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 29 ja 30.
Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 49.
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4.3 Vastaajan oikeus käännökseen rikosasian oikeudenkäynnissä
ROL 6 a luvun 3 §:n 1 momentin mukaan vieraskieliselle vastaajalle on annettava
kohtuullisessa ajassa maksuton kirjallinen käännös haastehakemuksesta ja tuomiosta
häntä koskevilta osin. Käännös rikosasiassa tehtävästä päätöksestä27 ja muusta olennaisesta asiakirjasta tai sen osasta on annettava, jos se on tarpeen vastaajan oikeuden
valvomiseksi.28
Tulkkausdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan epäillylle tai syytetylle, joka ei
ymmärrä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, on toimitettava kaikkien sellaisten asiakirjojen kirjallinen käännös, jotka ovat keskeisiä sen varmistamisen
kannalta, että hän kykenee käyttämään oikeuttaan puolustukseen ja että menettelyn
oikeudenmukaisuus turvataan. Artiklan 2 kohdan mukaan tällaisia keskeisiä asiakirjoja ovat ROL 6 a luvun 3 §:n 1 momenttia vastaavasti syyte ja tuomio.
Ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota syytteen kääntämisen erityiseen merkitykseen. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan
syytetyllä on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen
syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä. Syytteellä on ratkaiseva merkitys rikosoikeudellisessa menettelyssä, koska syytteen tiedoksiannolla
vastaaja saa tiedon syytteen tosiasiallisista ja oikeudellisista perusteista (Kamasinski
v. Itävalta, 19.12.1989, kohta 79 ja Hermi v. Italia, 18.10.2006, kohta 68).
Tulkkausdirektiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuomioistuimen olisi yksittäistapauksessa päätettävä, onko jokin muu asiakirja keskeinen. Epäilty tai syytetty
tai heidän avustajansa voi esittää tätä koskevan perustellun pyynnön. Epäillyllä tai
syytetyllä on siten tapauskohtaisen harkinnan perusteella oikeus saada käännös myös
muista kuin 2 kohdassa luetelluista asiakirjoista, jos nämä ovat keskeisiä menettelyn
oikeudenmukaisuuden turvaamisen kannalta.
Hallituksen esityksessä on katsottu, että rikosasiassa annettavien päätösten osalta
velvollisuus kirjallisen käännöksen antamiseen riippuu siitä, mikä merkitys kyseisellä
ratkaisulla on vastaajan oikeusturvan toteutumisen kannalta. Päätöksestä olisi annettava kirjallinen käännös, jos kääntäminen on tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi.29
Muulla olennaisella asiakirjalla tarkoitettaisiin asiakirjaa, jonka sisällöllä on keskeinen merkitys asiassa. Kysymyksessä voisi olla esimerkiksi kirjallisten todisteiden tai asianomistajan yksityisoikeudellisten vaatimusten kääntäminen. Ratkaisevaa
olisi kääntämisen merkitys vastaajan puolustautumismahdollisuuksien turvaamisen
kannalta. Kääntäminen ei välttämättä olisi tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi
silloin, kun vastaajalla on mahdollisuus saada selville asiakirjan sisältö avustajansa avulla, eikä asiakirja ole sisällöltään monimutkainen tai vaikeasti ymmärrettävä.
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ROL 11 luvussa on säännökset tuomioistuimen ratkaisusta rikosasiassa. Luvun 1 §:n mukaan pääasian
ratkaisu rikosasiassa on tuomio ja tuomioistuimen muu ratkaisu on päätös.
Vrt. rättegångsbalken 33 luku 9 §.
HE 63/2013 vp s. 22.
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Toisaalta näissäkin tilanteissa kääntäminen voisi olla tarpeen, jos asiakirja-aineisto on
laaja. Kääntämisvelvollisuuden laajuutta harkittaessa huomioon voitaisiin ottaa myös
asian laatu, asianosaisen henkilökohtaiset ominaisuudet sekä se, kuinka vakavasta
rikosasiasta on kysymys.30
Tuomioistuimen tulisi mahdollisimman tarkasti harkita, miltä osin asiakirjojen
kääntäminen on tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi. Tulkkausdirektiivin 3 artik
lan 4 kohdan mukaisesti tuomioistuimella ei ole velvollisuutta kääntää keskeistä asiakirjaa kokonaan. Keskeisistä asiakirjoista voitaisiin jättää kääntämättä sellaiset kohdat, jotka eivät ole merkityksellisiä sen kannalta, että epäilty tai syytetty tuntee häntä
vastaan vireillä olevan asian. Hallituksen esityksessä on katsottu, että haastehakemus
ja tuomio on käännettävä vain siltä osin kuin ne koskevat käännöksen tarpeessa olevaa
vastaajaa. Kun samassa rikosasiassa käsitellään useita vastaajia koskevia syytteitä,
tuomioistuimella ei olisi velvollisuutta kääntää haastehakemusta tai tuomiota siltä
osin kuin ne koskevat muita vastaajia.31
Tuomion kääntämisvelvollisuuden laajuus saattaa tulla pohdittavaksi myös muissa tilanteissa. Asianosainen saattaa pyytää tuomion kääntämistä ensimmäisen kerran
vasta muutoksenhaun yhteydessä hovioikeuden pääkäsittelyn päättyessä. Kun ali
oikeuden tuomiosta ei ole käännöstä, hovioikeuden tuomion kääntäminen ei välttämättä ole riittävää. Alioikeuden tuomio liitetään käytännössä aina hovioikeuden tuomion liitteeksi, ja yksi kirjoitustapa on hovioikeuden tuomion perusteluissa viitata
käräjäoikeuden tuomion perusteluihin. Jos hovioikeus viittaa käräjäoikeuden tuomion perusteluihin, hovioikeus lienee joka tapauksessa velvollinen kääntämään myös
käräjäoikeuden tuomion perustelut.
Asiakirjan kääntäminen ei hallituksen esityksen mukaan edellytä vastaajan nimenomaista pyyntöä, vaan käännöksen tarpeellisuus on harkittava viran puolesta. Käännöksen tarpeellisuuteen vaikuttaa myös vastaajan oma käsitys asiasta. Harkinnassa
voidaan sen vuoksi ottaa huomioon myös se, onko vastaaja nimenomaisesti pyytänyt
käännöstä. Vastaajan nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta käännös voitaisiin jättää
antamatta, jos käännöstä ei ole pidettävä vastaajan puolustautumismahdollisuuksien
kannalta tarpeellisena.32
Säännös edellyttää kirjallisten käännösten antamista kohtuullisessa ajassa. Käännökset olisi annettava sellaisessa ajassa, että asianosainen kykenee asianmukaisesti
valvomaan oikeuksiaan rikosasian käsittelyssä. Haastehakemuksen ja muun olennaisen asiakirjan käännöksen tulee olla vastaajan saatavilla sellaisessa ajassa, että vastaajalle jää riittävästi aikaa valmistella puolustustaan. Jos syyteoikeus on vanhentumassa, haastehakemuksesta tulisi antaa vastaajalle käännös jo haasteen tiedoksiannon
yhteydessä, koska syyteoikeuden vanhentumisen katkeaminen on rikoslain 8 luvun
3 §:ssä kytketty haasteen tiedoksiantoon. Tuomion käännöksen on oltava asianosaisen
30
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HE 63/2013 vp s. 23.
HE 63/2013 vp s. 22.
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saatavilla siten, ettei hänen muutoksenhakuoikeutensa vaarantuisi. Jos tuomiosta
tarvittaisiin kirjallinen käännös, tuomioistuimen tulisi käännättää tuomio siten, että
käännös olisi saatavilla tuomion antamis- tai julistamispäivänä taikka viimeistään
11 luvun 12 §:n 3 momentissa toimituskirjan antamiselle säädetyssä määräajassa.
Tuomion käännättämistä olisi pidettävä sellaisena 11 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuna erityisenä syynä, jonka vuoksi tuomio voitaisiin antaa myöhemmin kuin
14 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä.33

4.4 Asianomistajan oikeus käännökseen rikosasian oikeudenkäynnissä
Voimassa olevan ROL 6 a luvun 3 §:n 1 momentin mukaan asianomistajalle syyttäjän
ajamassa rikosasiassa on annettava pyynnöstä kohtuullisessa ajassa maksuton kirjallinen käännös tuomiosta häntä koskevilta osin sekä käännös rikosasiassa tehtävästä
päätöksestä tai sen osasta, jos käännös päätöksestä on tarpeen asianomistajan oikeuden valvomiseksi. Asianomistajan käännösoikeuteen sovelletaan edellä mainittuja
vastaajan käännösoikeutta koskevia sääntöjä soveltuvin osin.
Rikosuhridirektiivin kansallinen täytäntöönpano tulee edellyttämään, että asian
omistajan oikeutta käännöksiin laajennetaan ROL:ssa.34 Rikosuhridirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaan uhrin tulee pyynnöstään saada käännös tiedoista, jotka ovat
välttämättömiä, jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan rikosoikeudellisessa menettelyssä.
Tällaisten tietojen on sisällettävä ainakin päätös lopettaa uhriin kohdistuneeseen rikokseen liittyvä rikosoikeudellinen menettely ja, uhrin pyynnöstä, tällaisen päätöksen
perustelut tai lyhyt yhteenveto niistä. Lisäksi direktiivin 7 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että uhri saa pyynnöstään käännöksen tuomioistuinkäsittelyn aikaa ja paikkaa
koskevasta ilmoituksesta.
Rikosuhrityöryhmä on esittänyt, että ROL 6 a luvun 3 §:n 1 momenttiin lisätään
säännökset siitä, että asianomistajalle syyttäjän ajamassa rikosasiassa olisi annettava pyynnöstä käännös istunnon aikaa ja paikkaa koskevasta ilmoituksesta ja muusta
olennaisesta asiakirjasta tai sen osasta, jos käännös on tarpeen asianomistajan oikeuden valvomiseksi.
ROL 1 luvun 9 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että vieraskieliselle asianomistajalle olisi annettava pyynnöstä käännös syyttämättäjättämispäätöksestä tai sen yhteenvedosta. Syyttämättäjättämispäätöksen perusteluja ei tarvitsisi kääntää asianomistajalle kokonaisuudessaan vaan lyhyt yhteenveto olisi riittävä.
Käytännössä syyttäjänvirastoissa käännetään syyttämättäjättämispäätöksiä jo nykyisin, jos asianosainen ei ymmärrä kieltä, jolla päätös on laadittu. Tällöin päätöksestä
käännetään asianosaisen ymmärtämälle kielelle syyttäjän laatima tiivistelmä, josta
33
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HE 63/2013 vp s. 25.
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lokakuussa 2014.
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olennainen asia ilmenee. Tämä käytäntö vastaa direktiivin vaatimuksia. Ehdotettu
säännös ei siten merkitsisi suurta muutosta nykytilaan.35
Asianomistajan käännösoikeuden laajennus voidaan nähdä enemmän periaatteellisena uudistuksena. Toisin kuin vastaajan oikeus saada käännös asiakirjasta asian
omistajan käännösoikeus edellyttäisi aina nimenomaista pyyntöä. Käännösoikeuden
laajentaminen ei siten merkitse käytännön tasolla suurta muutosta nykytilaan.

4.5 Asiakirjan suullinen kääntäminen
ETL 4 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan asianosaiselle voidaan kirjallisen käännöksen asemesta kääntää suullisesti olennainen asiakirja tai sen osa tai yhteenveto asiakirjasta, jollei asianosaisen oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.
Voimassa olevan ROL 6 a luvun 3 §:n 2 momentin mukaan vastaajalle tai asianomistajalle voidaan kirjallisen käännökseen asemesta kääntää suullisesti haastehakemus,
tuomio tai muu olennainen asiakirja taikka asiakirjan osa tai yhteenveto asiakirjasta,
jollei asianosaisen oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.
Kansallisesti edellä mainituilla säännöksillä täytäntöönpannun tulkkausdirektiivin
3 artiklan 7 kohdan mukaisesti suullinen käännös tai yhteenveto voidaan antaa, jos se
ei loukkaa menettelyn oikeudenmukaisuutta. Direktiivissä käytetty käsite ”suullinen
kääntäminen” tarkoittaa sekä suullisesta että kirjallisesta muodosta suulliseen muotoon tapahtuvaa kääntämistä36.
Ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan Kamasinski v. Itävalta (19.12.1989) ja
Hermi v. Italia (18.10.2006) ottanut kantaa suulliseen kääntämiseen. Ensin mainitussa
ratkaisussa ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että vieraskielisellä syytetyllä on
oikeus saada tulkin apua kaikkien sellaisten asiakirjojen tai lausumien kääntämiseen
tai tulkkaamiseen, jotka syytetyn on välttämätöntä ymmärtää tai jotka on välttämätöntä kääntää tuomioistuimessa käytetylle kielelle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Kirjallista käännöstä kaikista menettelyyn liittyvistä kirjallisista
todisteista tai virallisista asiakirjoista ei kuitenkaan vaadita. Tulkkausavun on oltava
sellaista, että vastaaja saa tiedon jutusta ja kykenee puolustautumaan, erityisesti hänen on kyettävä esittämään tuomioistuimelle oma käsityksensä tapahtumista (kohta
74). Tuomion kirjallisen käännöksen puuttuminen ei loukannut vastaajan kielellisiä
oikeuksia, koska vastaaja oli riittävästi ymmärtänyt tuomion ja sen perustelut saamiensa suullisten selitysten perusteella kyetäkseen oikeudenkäyntiavustajansa avustuksella valittamaan tuomiosta (kohta 85). Ratkaisussa Hermi v. Italia (18.10.2006)
ihmisoikeustuomioistuin on lisäksi todennut, että 6 artiklan 3 kohdan e alakohdassa
viitataan ”tulkkiin” eikä ”kääntäjään”. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tämä viittaa siihen, että suullinen tulkin apu on ihmisoikeussopimuksen vaatimusten kannalta
35
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Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 59 ja 60.
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riittävää. Myös tässä tapauksessa katsottiin, että tulkkausavun on oltava sellaista, että
vastaaja saa tiedon jutusta ja kykenee puolustautumaan sekä esittämään tuomioistuimelle oman käsityksensä tapahtumista (kohta 70).
Myös hallituksen esityksissä 222/2010 vp ja 63/2013 vp on pohdittu mahdollisuutta tulkata asiakirjan sisältö asianosaiselle. Asianosaisten oikeusturvan toteutumisen
kannalta olennaiset tiedot asiakirjoista ovat yleensä saatavissa tulkkauksen avulla.
Kääntämisen kannalta erityistä merkitystä on todisteena käytettävillä asiakirjoilla.37
Kääntäminen ei välttämättä olisi tarpeen asianosaisen oikeuden valvomiseksi silloin,
kun asianosaisella on mahdollisuus saada selville asiakirjan sisältö avustajansa avulla,
eikä asiakirja ole sisällöltään monimutkainen tai vaikeasti ymmärrettävä.38 Molemmissa hallituksen esityksissä on katsottu, että käännösten laatimisen tarve on suurempi, jos aineisto on laaja.
Suullista kääntämistä koskevissa säännöksissä edellytetään esitutkintaviranomaiselta ja tuomioistuimelta tapauskohtaista harkintaa sen suhteen, onko suullinen
käännös asianosaisen oikeusturvan kannalta riittävä. Tässä harkinnassa tulisi ottaa
huomioon muun muassa asian ja asiakirjan laatu, asianosaisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja se, onko asianosaisella avustajaa, joka huolehtii asianosaisen oikeuksien
toteutumisesta. Kirjallisen käännöksen tarpeeseen vaikuttaisi se, kuinka vakavasta tai
monimutkaisesta rikosasiasta on kysymys tai mikä on rikoksen johdosta odotettavissa
oleva rangaistus. Suullinen käännös voi olla asianosaisen oikeusturvan kannalta riittämätön asiakirjan laadun vuoksi silloin, kun asiakirja sisältää niin paljon yksityiskohtaisia tai monimutkaisia tietoja, että niitä on suullisessa muodossa vaikea ymmärtää.
Tarvetta asiakirjan kirjalliseen kääntämiseen ei yleensä olisi esimerkiksi silloin, jos
poliisin ja syyttäjän välisen yhteistyön perusteella on tiedossa, ettei syyttäjä tule ajamaan syytettä.39
Asiakirja voitaisiin kääntää asianosaiselle suullisesti, vaikka asianosainen nimen
omaisesti pyytää kirjallista käännöstä. Esitutkintaviranomainen ja tuomioistuin voisi
harkinnassaan kuitenkin ottaa huomioon myös asianosaisen oman käsityksen kirjal
lisen käännöksen tarpeellisuudesta. Harkittaessa valintaa kirjallisen ja suullisen
käännöksen välillä voitaisiin ottaa huomioon myös kääntämisen vaikutus menettelyn kestoon ja asianosaisen oikeuteen oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa.
Mahdollista olisi myös, että asianosaiselle ei käännettäisi olennaista asiakirjaa taikka
asiakirjan osaa sellaisenaan, vaan ainoastaan esitutkintaviranomaisen tai tuomioistuimen laatima yhteenveto kyseisestä olennaisesta asiakirjasta. Edellytyksenä kuitenkin
olisi, että suullisen yhteenvedon antamista olisi pidettävä asianosaisen oikeusturvan ja
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen kannalta riittävänä.40
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HE 222/2010 vp s. 204.
HE 63/2013 vp s. 29 ja 30.
HE 63/2013 vp s. 31 ja 40.
HE 63/2013 vp s. 24 ja 31.
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Rikosoikeudenkäynnin kulkua ohjaavat yhä suuremmissa määrin myös prosessi
ekonomiset seikat. Kääntäminen merkitsee aina myös kalliimpaa oikeudenkäyntiä. Jotta kustannukset eivät kasvaisi tarpeettomasti, ensisijaista on selvittää, miltä
osin esitutkinta- ja oikeudenkäyntiaineistoa on käännettävä ja voidaanko asiakirjoja
kääntää osittain. Käännöstarpeen määrittämisen jälkeen esitutkintaviranomaisten ja
tuomioistuinten tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota käännöstapaan. Suullinen kääntäminen on kirjallista käännöstä edullisempi ja nopeampi tapa huolehtia
asianosaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Usein myös suullista yhteenvetoa asiakirjan sisällöstä voidaan pitää riittävänä. Suullinen kääntäminen lienee yksi
parhaimmista tavoista huolehtia vieraskielisen asianosaisen oikeusturvasta kustannustehokkaalla tavalla.
Esitutkinnassa suullinen käännös voitaisiin antaa esimerkiksi kuulustelun yhteydessä. Rikosasian oikeudenkäynnissä suullinen käännös voitaisiin antaa valmistelun
aikana asianosaisen ja avustajan välisessä neuvottelussa tai mahdollisesti lyhyempien
käännösten osalta vielä pääkäsittelyn aikana. Tuomion suullinen kääntäminen tuomiota pääkäsittelyn jälkeen ROL 11 luvun 7 §:n 1 momentin nojalla julistettaessa on
alioikeuksissa vakiintunut käytäntö. Myös pääkäsittelyn jälkeen kansliassa annettava
tuomio voidaan kääntää suullisesti. Suullinen käännös voidaan antaa siten, että tulkki
tulkkaa tuomion asianosaiselle tuomion antamisen jälkeen. Tuomioistuimen kansliassa annettavan tuomion tulkkaaminen voidaan ottaa ennakolta huomioon tulkille maksettavassa palkkiossa.41 Estettä ei liene myöskään sille, että tulkki kääntää tuomion
suullisesti asianosaiselle tämän ja avustajan välisen neuvottelun yhteydessä.
Rikosuhrityöryhmä on esittänyt, että asianomistajan oikeutta käännöksiin laajennetaan rikosuhridirektiivin täytäntöönpanon vuoksi. Säännöstä suullisesta käännöksestä tai suullisesta yhteenvedosta voitaisiin jatkossa soveltaa myös asianomistajalle
käännettävään muuhun olennaiseen asiakirjaan kuin tuomioon tai päätökseen. Asian
omistajalle voitaisiin siten kääntää suullisesti 1 momenttiin lisättäväksi ehdotettu muu
olennainen asiakirja taikka asiakirjan osa tai yhteenveto asiakirjasta, jollei asianomistajan oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.42

4.6 Epäillyn oikeus saada käännös pidättämistä koskevasta 		
päätöksestä ja vangitsemispäätöksestä
Pakkokeinolaissa (806/2011) on säännökset epäillyn oikeudesta pidättämistä koskevan päätöksen ja vangitsemispäätöksen käännöksiin. Tulkkausdirektiiviin 3 artiklan
2 kohdassa vapaudenmenetystä koskeva päätös on luokiteltu tuomion ja syytteen lisäksi epäillyn puolustautumisoikeuden kannalta keskeiseksi asiakirjaksi.

41
42

Ks. myös HE 63/2013 vp s. 25.
Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 61.
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Pakkokeinolain 2 luvun 16 §:n mukaan epäillyllä on oikeus saada kohtuullisessa
ajassa kirjallinen käännös pidättämistä koskevasta päätöksestä ETL 4 luvun 12 §:ssä
tarkoitetulle epäillyn käyttämälle kielelle. Epäillylle voidaan kuitenkin kääntää suullisesti pidättämistä koskeva päätös tai yhteenveto päätöksestä, jollei epäillyn oikeusturva edellytä päätöksen kääntämistä kirjallisesti. Pidättämistä koskevan päätöksen
kääntämiseen sovelletaan lisäksi, mitä ETL 4 luvun 13 §:ssä säädetään olennaisen
esitutkinta-aineistoon kuuluvan asiakirjan kääntämisestä.
Pidättämispäätös käännetään epäillylle yleensä kuulustelun yhteydessä tulkin avulla suullisesti. Esitutkintaviranomaisen tulee tapauskohtaisesti arvioida, edellyttäisikö
epäillyn oikeusturva pidättämispäätöksen kääntämistä tämän lisäksi kirjallisesti. Tässä arvioinnissa voitaisiin ottaa huomioon muun muassa kiinnioton pituus, epäillyn
henkilöön liittyvät seikat, avustajan käyttö sekä se, vaaditaanko epäiltyä edelleen vangittavaksi. Pidättämispäätöksen suullista kääntämistä voitaisiin yleensä pitää epäillyn
oikeusturvan kannalta riittävänä, jos pidätetyllä on avustaja, jonka kanssa hänellä on
mahdollisuus keskustella päätöksen sisällöstä.43
Pakkokeinolain 3 luvun 21 §:n mukaan epäillyllä on oikeus saada kohtuullisessa
ajassa kirjallinen käännös myös vangitsemispäätöksestä epäillyn käyttämälle kielelle.
Päätös voidaan kääntää epäillylle suullisesti samoin edellytyksin kuin pidättämistä
koskeva päätös. Vangitsemispäätöksen kääntämiseen sovelletaan lisäksi, mitä ROL
6 a luvussa säädetään asiakirjan kääntämisestä.
Päätös vangitsemisasiassa annetaan tuomioistuimen istunnossa, jossa on oltava paikalla myös tulkki, jos vangittavaksi vaadittu ei ymmärrä asian käsittelyssä käytettävää
kieltä. Tällöin tulkki kääntää vangitsemispäätöksen epäillylle suullisesti samalla, kun
vangitsemispäätös julistetaan istunnossa. Tuomioistuimen tulisi tapauskohtaisesti arvioida, edellyttäisikö epäillyn oikeusturva vangitsemispäätöksen kääntämistä tämän
lisäksi kirjallisesti. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon muun muassa asian monimutkaisuus ja epäillyn henkilöön liittyvät seikat.44

4.7 Pätevä kieltäytyminen käännöksestä
Voimassa olevan ETL 4 luvun 13 §:n 3 momentin esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että asianosainen saa riittävät tiedot oikeudestaan asiakirjan käännökseen ja tarvittaessa varmistettava, haluaako asianosainen tässä pykälässä tarkoitetusta
asiakirjasta käännöksen. Asianosaiselle voidaan jättää antamatta käännös asiakirjasta,
jos asianosainen luopuu oikeudestaan käännökseen. Vastaavasti ROL 6 a luvun 3 §:n
3 momentin mukaan tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että vastaaja saa riittävät tiedot oikeudestaan asiakirjan käännökseen ja tarvittaessa varmistettava, haluaako
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HE 63/2013 vp s. 33.
HE 63/2013 vp s. 34.
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vastaaja tässä pykälässä tarkoitetusta asiakirjasta käännöksen. Vastaajalle voidaan jättää antamatta käännös asiakirjasta, jos vastaaja luopuu oikeudestaan käännökseen.
ETL:n ja ROL:n säännösten sanamuodoissa korostetaan viranomaisen velvolli
suutta kertoa asianosaiselle hänen oikeudesta käännökseen. Viranomaisten tulisi toimia erityisen aktiivisesti tilanteissa, joissa asianosaisella ei ole avustajaa. Esitutkintaviranomaiset ja tuomioistuimet vastaavat menettelyn oikeudenmukaisuudesta, jolloin
niiden tehtävänä on myös varmistaa, että asianosaiset ovat tietoisia käännöksiä koskevasta oikeudestaan.
Tulkkausdirektiivin mukaan epäillylle ja vastaajalle on ilmoitettava pykälässä säädetystä oikeudesta asiakirjan kirjalliseen tai suulliseen käännökseen sekä käännöksen
maksuttomuudesta. Direktiivin mukaan käännösoikeudesta luopumisen edellytyksenä
on myös, että luopuminen on yksiselitteistä ja vapaaehtoista. Esitutkintaviranomaisen
ja tuomioistuimen olisi tarvittaessa varmistettava epäillyltä tai vastaajalta tai hänen
asiamieheltään asiaa tiedustelemalla, haluaako tämä asiakirjasta käännöksen.45
ETL 4 luvun 13 §:n 3 momentin säännös käännöstä koskevasta oikeudesta luopumisesta lisättiin lakiin epäiltyjä ja syytettyjä koskevan tulkkausdirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Rikosuhridirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä momenttia
ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että siinä ei enää viitattaisi asianosaisiin,
vaan ainoastaan epäiltyyn. Käännösoikeudesta luopumista koskevalla säännöksellä on
merkitystä vain silloin, kun esitutkintaviranomaisen on harkittava käännöksen tarvetta
viran puolesta. Koska säännöstä ehdotetaan muutettavaksi asianomistajan osalta siten,
että asiakirjan kääntäminen edellyttää asianomistajan pyyntöä, pykälän 3 momentilla
ei jatkossa olisi merkitystä asianomistajan kannalta. Vaikka oikeudesta luopumista
koskevaa momenttia ei enää sovellettaisi asianomistajaan, esitutkintaviranomaisen
olisi jatkossakin huolehdittava asianomistajan osalta siitä, että tämä saa riittävät tiedot
oikeudestaan asiakirjan käännökseen.46
ETL:ssa ja ROL:ssa ei ole vastaavaa säännöstä tulkkauksesta kieltäytymisestä.
Pitäisin kuitenkin selvänä, että jos asianosainen kieltäytyy tulkkauksesta, esitutkintaviranomaisen ja tuomioistuimen on syytä varmistua, että tämä ymmärtää luopuvansa
hänelle rikosoikeudellisissa menettelyissä kuuluvasta oikeudesta. Tuomioistuin vastaa menettelyn oikeudenmukaisuudesta, mihin sisältynee velvollisuus huolehtia myös
tosiasiallisesti riittävästä tulkkauksesta prosessin aikana. Tulkkausta ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista järjestää laajemmalti kuin se on asianosaisen kannalta tarpeellista. Kynnys järjestää tulkkaus vastoin asianosaisen tahtoa on syytä näin ollen pitää
korkealla.
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HE 63/2013 vp s. 24, 25 ja 31.
Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 50.
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5. Viranomaisten velvollisuuksista käännös- ja 			
tulkkausoikeuden toteuttajina
5.1 Velvollisuus ilmoittaa kielellisistä oikeuksista
Esitutkintaviranomaisilla on ETL:n säännösten nojalla velvollisuus ilmoittaa asian
osaisille heidän kielellisistä oikeuksistaan esitutkinnan ja rikosasian oikeudenkäynnin
aikana. Epäillylle tehtävistä ilmoituksista säädetään ETL 4 luvun 16 §:ssä. Mainitun
säännöksen mukaan epäillylle on viipymättä ja viimeistään ennen hänen kuulemistaan
ilmoitettava häntä koskevista oikeuksista. Epäillylle on muun muassa ilmoitettava hänen oikeudestaan tulkkaukseen sekä olennaisten asiakirjojen käännöksiin siten kuin
13 §:ssä, pakkokeinolain 2 luvun 16 §:ssä ja 3 luvun 21 §:ssä sekä ROL 6 a luvun
3 §:ssä säädetään. Rikoksesta epäillylle on ilmoitettava oikeuksista epäillyn käyttämällä kielellä.
Rikosuhridirektiivin 4 artiklan 1 kohdan f alakohdassa on edellytetty, että esitutkintaviranomainen ilmoittaa asianomistajalle hänen kielellisistä oikeuksistaan. Esitutkintaviranomaisella on jo nykyisin velvollisuus ilmoittaa asianomistajalle hänen
kielellisistä oikeuksistaan ETL 4 luvun 12 ja 13 §:n sekä 7 luvun 10 §:n nojalla. Koska
asianomistajan oikeuksia koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan muilta osin laajennettavaksi, rikosuhrityöryhmä on esittänyt, että ETL 4 lukuun lisätään uusi ilmoituksia koskeva 18 §, jonka 4 kohdassa mainittaisiin myös oikeudesta tulkkaukseen ja
asiakirjojen käännöksiin esitutkinnassa ja rikosasian oikeudenkäynnissä.47

5.2 Tietojen kirjaamisvelvoite
ETL 9 luvun 6 § 3 momentin mukaan esitutkintapöytäkirjaan on merkittävä esitutkinnassa kuultujen henkilöiden kieli. Vieraskielisen osalta esitutkintapöytäkirjaan on
merkittävä kieli, jota asianosainen ymmärtää ja osaa puhua riittävästi48. Edelleen ETL
9 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla esitutkintapöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan on
merkittävä, jos asianosaista on kuultu tai kuulusteltu tulkin avustuksella, olennainen
asiakirja taikka asiakirjan osa tai yhteenveto asiakirjasta on käännetty asianosaiselle
suullisesti tai asianosainen on luopunut oikeudestaan asiakirjan käännökseen.
Hallituksen esityksen mukaan merkintä voitaisiin tehdä esitutkintapöytäkirjan asemesta myös muuhun soveltuvaan asiakirjaan. Olennaista olisi, että momentissa mainitut seikat olisivat jälkikäteen todennettavissa.49
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Työryhmän mietintö ”Uhridirektiivin täytäntöönpano” s. 24, 50 ja 51.
HE 63/2013 vp s. 14. Esitutkintapöytäkirjan laatimista on ohjeistettu tarkemmin Poliisihallituksen ohjeessa POHADno/2010/2069, 1.7.2010 liite 1: Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta, versio 1.3,
1.7.2010. Käsikirjassa s. 28 ja 29 on ohjeita tulkkaukseen ja käännöksiin liittyen. Vieraskielisten osalta
ei ole erillistä ohjeistusta.
HE 63/2013 vp s. 32.
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Myös rikosasiaa käsittelevä tuomioistuin on velvollinen kirjaamaan vastaavat
tiedot. ROL 6 a luvun 4 §:n mukaan jos asianosaista on kuultu tulkin avustuksella,
3 §:ssä tarkoitettu haastehakemus, tuomio tai muu olennainen asiakirja taikka asiakirjan osa tai yhteenveto asiakirjasta on käännetty asianosaiselle suullisesti oikeuden
istunnossa tai vastaaja on luopunut oikeudestaan asiakirjan käännökseen, tästä on tehtävä merkintä pöytäkirjaan, tuomioon tai päätökseen. Direktiivissä edellytetyn tietojen tallentamisvelvoitteen osalta riittävänä on pidettävä sitä, että näistä tapahtumista
tehdään merkintä joko käräjäoikeuden pöytäkirjaan taikka tuomioon tai päätökseen50.
Velvollisuus kirjata tulkkausta ja kääntämistä koskevat tiedot on tärkeää paitsi asianosaiselle kuuluvien oikeuksien toteutumisen kannalta myös siksi, että se on
omiaan edistämään asiaa eri vaiheissa käsittelevien viranomaisten välistä tiedonkulkua. Vaikka tietojen kirjaamista edellytetään lainsäädännössä, merkinnöissä on kuitenkin edelleenkin ollut havaittavissa puutteita. Puutteelliset merkinnät hankaloittavat
ja viivästyttävät asian käsittelyä erityisesti muutoksenhakuvaiheessa.
Tulkit tilataan pääkäsittelyyn ainakin Helsingin hovioikeudessa jo kuukausia ennen suunniteltua istuntopäivää pääasiassa esitutkintapöytäkirjaan ja käräjäoikeuden
pääkäsittelypöytäkirjaan tehtyjen merkintöjen perusteella. Asianmukaiset merkinnät
helpottavat näin ollen huomattavasti hovioikeuskäsittelyä.
Koska laissa on selvät säännökset tulkkausta ja käännöstä koskevien tietojen kirjaamisesta, puutteissa lienee useimmiten kyse huolimattomuudesta. Esitutkintaviranomaisten ja tuomioistuinten työtä voitaisiin tältä osin helpottaa erilaisilla asiakirjapohjilla ja sisäisillä ohjeistuksilla. Esimerkiksi Helsingin hovioikeudessa on otettu
keväällä 2015 käyttöön rikosasioiden yhtenäinen pöytäkirjapohja. Asianhallintaan tallennetussa pohjassa on jo valmiiksi merkintä tulkista ja tämän tulkkaamasta kielestä
sekä siitä, miltä osin ja miten asianosainen pyytää tuomiosta käännöstä vai luopuuko
hän tätä koskevasta oikeudestaan.

5.3 Velvollisuus korvata valtion varoista tulkkauksesta ja 			
käännöksistä aiheutuneet kustannukset
Rikosoikeudellisissa menettelyissä tarjottava tulkkaus ja käännökset ovat asianosaiselle maksuttomia. Tulkkaus esitutkinnassa ETL 4 luvun 12 §:n nojalla ja asiakirjojen
kääntäminen saman luvun 13 §:n nojalla tapahtuvat valtion varoilla, jollei esitutkintaviranomainen itse huolehdi tulkkauksesta tai kääntämisestä. ROL 6 a luvun 2 §:n mukainen tulkkaus ja saman luvun 3 §:n mukaiset käännökset ovat myös aina asianosaiselle maksuttomia. Myös oikeusapuna korvattavat asianosaisen ja avustajan välisen
neuvottelun tulkkaamisesta aiheutuneet kulut maksetaan valtion varoista.51
50
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HE 63/2013 vp s. 25.
Siviiliasioissa tulkkaus- ja käännöskustannukset eivät muodosta poikkeusta oikeudenkäyntikustannusten jakautumisesta oikeudenkäymiskaaren 21 luvun mukaisesti.
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Ihmisoikeustuomioistuin on tapauksessa Luedicke, Belkacem ja Koc v. Saksa
(28.11.1978) ottanut kantaa juttunsa hävinneiden syytettyjen velvollisuuteen korvata
valtiolle tulkkauksesta ja käännöksestä aiheutuneet kulut. Ihmisoikeustuomioistuin
katsoi, että sanalla ”maksutta” on selvä merkitys. Jos juttunsa hävinnyt joutuisi korvaamaan tulkkauksesta aiheutuneet kulut takaisin valtiolle, oikeus maksuttomaan
tulkkaukseen koskisi ainoastaan juttunsa voittaneita syytettyjä. Ihmisoikeustuomioistuin piti tätä 6 artiklan takaaman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tarkoituksen
vastaisena (kohdat 38–46). Viranomaisen velvollisuuteen korvata tulkkaus- ja käännöskuluja ei näin ollen vaikuta jutun lopputulos.

6. Tulkkaus ja kääntäminen rikosoikeudellisissa 			
menettelyissä
6.1 Määritelmät
Oikeustulkkaus tarkoittaa muun muassa rikosoikeudellisissa asioissa tapahtuvaa puhutuilla kielillä, viittomakielellä tai erilaisilla kielen sisäisillä tulkkausmenetelmillä
toteutettavaa tulkkausta. Oikeustulkilla on oltava kaksi aktiivista työkieltä, joiden
välillä hän tulkkaa: oikeustulkki kääntää suullisesti eli tulkkaa tilanteen osapuolten
puheenvuoroja molempiin suuntiin yleensä joko konsekutiivisesti eli peräkkäistulkkauksena tai simultaanisesti eli samanaikaistulkkauksena. Toinen työkielistä voi olla
myös viittomakieli. Oikeustulkkaukseen kuuluu myös suullinen kääntäminen eli prima vista -tulkkaus, jossa toisella työkielellä kirjoitettu asiakirja käännetään suullisesti
tai viitottuna toiselle työkielelle. Tulkkaus voi tapahtua lähi- tai etätulkkauksena.52
Oikeudellisen kääntämisen käsite ei ole vakiintunut. Oikeudellinen kääntäminen
viittaa kuitenkin usein rikos-, riita-, hakemus- ja eräissä hallinto-asioissa laadittavien
ja esitettävien asiakirjojen kääntämiseen.53

6.2 Tulkkeja ja kääntäjiä koskevat pätevyysvaatimukset
Lainsäädännössä ei ole asetettu rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävälle tulkille tai kääntäjälle koulutuksellisia pätevyysvaatimuksia. ETL 4 luvun 12 §:n 4 momentin mukaan tulkkina saa toimia rehellinen ja muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla on
tehtävän edellyttämät taidot. ETL 4 luvun 13 §:n 4 momentissa on vastaava säännös
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HE 39/2015 vp s. 3 ja 4. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Kääntäjien ammattijärjestö ry, Kuurojen liitto ry ja Suomen Viittomakielen tulkit ry ovat laatineet yhteistyössä Oikeustulkkausohjeet
(3/2001). Ohjeiden tarkoituksena on taata viestinnälle mahdollisimman suotuisat olosuhteet ja varmistaa, että tulkin ja muiden osapuolten välinen yhteistyö sujuu mahdollisimman joustavasti.
HE 39/2015 vp s. 3 ja 4.
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kääntäjän osalta. Myös ROL 6 a luvun 6 §:n mukaan tulkkina tai kääntäjänä saa toimia
rehellinen ja muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän edellyttämät taidot.
Hallituksen esityksessä on katsottu, että tuomioistuimen ja esitutkintaviranomaisen
tulisi tulkin ja kääntäjän sopivuutta arvioidessaan ottaa huomioon tulkin ja kääntäjän
koulutus, kokemus sekä tehtävän laatu. Sopivuutta arvioitaessa tulisi myös kiinnittää
huomiota siihen, onko tulkki tai kääntäjä asiaan tai asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voisi vaikuttaa hänen puolueettomuuteensa. ETL:ssä tai ROL:ssa ei kuitenkaan ole säännöksiä tulkin tai kääntäjän esteellisyydestä. Tulkiksi tai kääntäjäksi tulisi
kuitenkin yleensä määrätä henkilö, jonka puolueettomuutta ei ole syytä epäillä. Myös
muun henkilön käyttäminen tulkkina tai kääntäjänä on mahdollista, esimerkiksi kiiretilanteessa, jossa esteetöntä harvinaisen kielen tulkkia tai kääntäjää ei ole saatavilla.54
Tulkilla ja kääntäjällä tulisi olla tehtävän edellyttämä riittävä kielitaito. Yleisen kielitaidon lisäksi edellytettäisiin asian laatuun nähden riittävää oikeudellisen terminologian tuntemusta. Tulkin osalta tehtävän edellyttämällä taidolla tarkoitettaisiin myös
tulkkaustehtävän vaatimaa tulkkaustaitoa. Tulkin olisi pystyttävä välittämään viesti
muuttumattomana kieleltä toiselle. Tulkin olisi tulkkaustehtävää hoitaessaan oltava
puolueeton ja neutraali. Tulkin tulisi olla sitä ammattitaitoisempi, mitä vaativammasta
tehtävästä olisi kyse.55

6.3 Viranomainen tulkkina tai kääntäjänä
Tulkin tai kääntäjän käyttäminen ei ole välttämätöntä, vaan viranomainen voi myös
itse huolehtia tulkkauksesta tai käännöksestä. Tyypillistä on ainakin se, että kuulustelu
esitutkinnassa suoritetaan asianosaisen siihen suostuessa englanniksi tai jollain muulla poliisimiehen osaamalla kielellä56. Myös rikosasiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä
saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa puheenjohtajan on vierasta kieltä hallitessaan tarkoituksenmukaista tulkata menettelyä asianosaiselle.
Se, että asiaa esitutkinnassa tai tuomioistuimessa käsittelevä henkilö tulkkaa menettelyä tai kääntää suullisesti asiakirjan, ei aina ole kielitaidon puuttumisen tai muun
syyn vuoksi mahdollista. Se, että asian ratkaisija tuomioistuimessa tulkkaa menettelyä tai kääntää suullisesti asiakirjoja, saattaa lisäksi asettaa menettelyn puolueettomuuden kyseenalaiseksi.
Hallituksen esityksessä 222/2010 vp on todettu, että esitutkinnassa olisi pyrittävä
siihen, että tulkkausta eivät suorita esitutkintavirkamiehet tai muut tulkin pätevyyttä
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Ks. myös HE 222/2010 vp, jossa on todettu tulkkauksen järjestämisen voivan olla ongelmallista erityisesti harvinaisten kielten käyttämisen yhteydessä sekä kiireellisissä tilanteissa, joissa kuultavaa on
rikoksen selvittämiseen liittyvistä syistä kuultava pikaisesti (HE 222/2010 vp s. 54 ja 202).
HE 63/2013 vp s. 26–28.
Ks. HE 63/2013 vp s. 28 ja 29. Kelpoisuusvaatimukset koskisivat myös esitutkintaviranomaista silloin,
kun tämä huolehtisi itse tulkkauksesta.
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vailla olevat henkilöt.57 Tulkin kelpoisuutta koskeva säännös ei kuitenkaan estä sitä,
että esitutkintaviranomainen voi joissakin tilanteissa huolehtia itse tulkkauksesta, jos
sillä on tulkkaustehtävän laatuun nähden riittävä kielitaito. Näin voidaan menetellä
erityisesti rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltävissä asioissa, joissa
epäillyn oikeusturvan kannalta on olennaista, että epäilty ymmärtää rikesakon tai rangaistusvaatimuksen keskeisen sisällön.58

6.4 Oikeustulkin erikoisammattitutkinto ja auktorisoitujen
kääntäjien järjestelmä
Tulkkaaminen esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana edellyttää erityisosaamista,
kuten oikeusjärjestelmän rakenteiden tuntemusta ja erityissanaston hallintaa. Tätä
tarkoitusta varten opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2011 lisännyt ammatillisen tutkintojärjestelmän tutkintorakenteeseen oikeustulkin erikoisammattitutkinnon59.
Opetushallitus on 30.5.2013 vahvistanut 1.8.2015 alkaen noudatettavat oikeustulkin
tutkinnon perusteet60.
Oikeustulkin erikoisammattitutkinto on näyttötutkintona järjestettävä tutkinto, jolla
osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa. Näyttötutkinnot ovat riippumattomia ammattitaidon hankkimistavasta. Tutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito
arvioinnin kriteerien mukaisesti tutkintotilaisuuksissa. Opetushallitus nimeää oikeustulkin erikoisammattitutkintoon tutkintotoimikunnan, joka tekee tutkinnon järjestämissopimukset tiettyjen koulutuksen järjestäjien kanssa, jotta ne voivat vastaanottaa
tutkintosuorituksia.61
Suomessa on käytössä auktorisoitujen kääntäjien järjestelmä. Oikeudesta toimia
auktorisoituna kääntäjänä ja auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmästä säädetään laissa auktorisoiduista kääntäjistä. Auktorisoiduksi kääntäjäksi voidaan hyväksyä luotettavaksi tunnettu henkilö, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. Laissa säädetyt edellytykset täyttävälle henkilölle myönnetään oikeus toimia
auktorisoituna kääntäjänä viideksi vuodeksi kerrallaan.
Tulkkausdirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa on edellytetty, että tulkkauksen ja käännösten laadun ja tehokkaan saatavuuden edistämiseksi jäsenvaltioiden on pyrittävä
perustamaan rekisteri tai rekisterit sellaisille itsenäisille kääntäjille ja tulkeille, joilla
on tarvittava pätevyys. Oikeustulkkien rekisterin perustamista selvittävä työryhmä on
katsonut, että auktorisoituja kääntäjiä voidaan pitää edellä mainitussa direktiivissä
57
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HE 222/2010 vp s. 202.
HE 63/2013 vp s. 28.
Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta 179/2011. Tutkinto lisättiin humanistiselle ja kasvatusalalle, kielitieteisiin.
Ks. Opetushallituksen määräys 14/011/2013 näyttötutkinnon perusteista oikeustulkin erikoisammattitutkinnossa.
HE 63/2013 vp s. 19.
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tarkoitettuina riittävän pätevinä kääntäjinä ja auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä
direktiivissä tarkoitettuna kääntäjien rekisterinä. Sen sijaan oikeustulkkien rekisterin
perustamista pidettiin tarpeellisena.62
Oikeustulkkirekisteristä annettavalla lailla on tarkoitus panna tulkkausdirektiivi
täytäntöön siltä osin kuin se koskee oikeustulkkien rekisterin perustamista. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemiseksi tulkilta edellytettäisiin joko oikeustulkin erikois
ammattitutkinnon suorittamista taikka soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista ja riittävän määrän oikeustulkkausopintojen suorittamista. Oikeustulkkirekisteriin
merkitsemisen edellytyksenä olisi lisäksi, että tulkki antaa kirjallisen vakuutuksen,
jossa hän sitoutuu tulkin työtä koskevien lakien ja ammattieettisten säännösten noudattamiseen. Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisestä ja rekisterimerkinnän poistamisesta päättäisi Opetushallituksen yhteydessä toimiva oikeustulkkirekisterilautakunta,
jonka Opetushallitus nimittäisi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016.63
Hallituksen esityksen mukaan tuomioistuimen tai esitutkintaviranomaisen tulisi ensisijaisesti määrätä tulkiksi pätevä ammattitulkki. Tulkiksi voitaisiin kuitenkin
määrätä myös muu tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, jos esimerkiksi kielen harvinaisuudesta tai asian kiireellisyydestä johtuen pätevää ammattitulkkia ei olisi saatavilla.64 Käsitykseni mukaan lähtökohtana olisi pidettävä oikeustulkin määräämistä
tehtävään siinä vaiheessa, kun oikeustulkkeja on riittävästi tarjolla.
Käännöksen laadun turvaamiseksi tuomioistuimen tulisi ensisijaisesti määrätä
kääntäjäksi auktorisoitu kääntäjä. Jos auktorisoitua kääntäjää ei olisi saatavilla, tuomioistuin voisi määrätä kääntäjäksi muun tehtävään sopivan ja kykenevän henkilön.65

6.5 Esitutkintaviranomaisen ja tuomioistuimen velvollisuus huolehtia
tulkkauksen ja käännösten laadusta
ETL 4 luvun 12 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin ja ROL 6 a luvun 6 §:n mukaan
esitutkintaviranomaisen tai tuomioistuimen on määrättävä tehtävään uusi tulkki tai
kääntäjä, jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttää. Ensin mainitut ETL:n säännökset mahdollistavat tulkin tai kääntäjän vaihtamisen myös muusta painavasta syystä.
Tulkkausdirektiivin 2 artiklan 8 kohdassa edellytetään, että tulkkaus, ja 3 artiklan
9 kohdassa, että tarjottavat käännökset ovat riittävän laadukkaita, jotta niiden avulla
voidaan turvata menettelyn oikeudenmukaisuus. Tulkkauksen ja käännösten on oltava laadultaan sellaisia, että epäilty tai syytetty tuntee häntä vastaan vireillä olevan
asian ja kykenee käyttämään oikeuttaan puolustukseen. Direktiivin johdanto-osan
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Oikeustulkkien rekisterin perustamista selvittävän työryhmän muistio s. 26 ja 29.
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen 28.9.2015 eduskunnalle.
HE 63/2013 vp s. 26 ja 28.
HE 63/2013 vp s. 26.
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kappaleen 24 mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tarjottavien tulkkauksen ja käännösten laatua voidaan valvoa, kun toimivaltaisille viranomaisille on yksittäistapauksessa huomautettu siitä. Myös ihmisoikeustuomioistuin on ottanut kantaa
tulkkauksen laatuun. Ratkaisussa Kamasinski v. Itävalta (19.12.1989) on katsottu,
että jotta 3 kohdan e alakohdassa taattu oikeus tulkkaukseen olisi käytännössä toimiva ja tehokas, toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus ei rajoitu ainoastaan tulkin
määräämiseen. Viranomaisten velvollisuudet voivat myös ulottua tulkkauksen asianmukaisuuden jälkikäteiseen valvontaan (kohta 74). Myös ratkaisussa Panasenko v.
Portugali (22.7.2008) ihmisoikeustuomioistuin vahvisti, että tuomioistuimen on tulkkauksen järjestämisen lisäksi valvottava myös sen asianmukaisuutta.
Hallituksen esityksen mukaan asianosainen voisi pyytää, että esitutkintaviranomainen määräisi tehtävään uuden tulkin tai kääntäjän, jos asianosainen katsoisi, että
tulkkauksen tai käännöksen laatu ei ole riittävä menettelyn oikeudenmukaisuuden
turvaamiseksi. Asianosaisen nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta tulkkia tai kääntäjää ei kuitenkaan olisi vaihdettava, jos vaihtamista ei olisi pidettävä asianosaisen
oikeusturvan kannalta tarpeellisena, esimerkiksi jos pyyntö olisi ilmeisen perusteeton.
Esitutkintaviranomaisen tulisi tarvittaessa myös oma-aloitteisesti ryhtyä toimenpiteisiin tulkin vaihtamiseksi tai uuden käännöksen hankkimiseksi, jos esitutkintaviranomainen huomaisi, että tulkkauksen laatu tai tulkin muu menettely tai käännöksen
laatu ei ole asianosaisen oikeusturvan kannalta asianmukainen tai riittävä. Tulkki tai
kääntäjä voitaisiin vaihtaa myös muusta painavasta syystä, esimerkiksi rikostutkinnallisista syistä, jos esitutkintaviranomaisen tietoon tulisi seikkoja, jotka antaisivat
aiheen epäillä tulkin tai kääntäjän luotettavuutta.66
Tuomioistuimen velvollisuutena on huolehtia siitä, ettei asianosaisen oikeusturva
vaarannu sen vuoksi, että tehtävään nimetty tulkki tai kääntäjä ei hallitse tai hoida
tehtäväänsä riittävän hyvin. Jos asianosainen katsoo, että tulkkauksen laatu ei ole riittävä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi, asianosainen voi vaatia, että
tuomioistuin vapauttaa tulkin tehtävästään ja määrää tehtävään uuden tulkin. Samoin
asianosainen voi vaatia kääntäjän vaihtamista, jos asianosainen ei olisi tyytyväinen
käännöksen laatuun. Tuomioistuimen tulee tarvittaessa myös oma-aloitteisesti ryhtyä
toimenpiteisiin tulkin vaihtamiseksi tai uuden käännöksen hankkimiseksi, jos tuomioistuin huomaa, että tulkkaus tai käännös ei laadultaan vastaa sitä, mitä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen edellyttää.67
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HE 63/2013 vp s. 28, 31 ja 32. Vastaavaa muuta painavaa syytä koskevaa säännöstä ei ole ROL:ssa.
HE 63/2013 vp s. 26 ja 27.

426

7. Muutoksenhaku ja hyödyntämiskielto
7.1 Oikeus riitauttaa tulkkausta ja käännöstä koskeva päätös
Hallituksen esityksessä on katsottu, että ETL:n ja ROL:n tulkkaus- ja käännösoikeutta
koskevien säännösten perusteella asianosaisella syntyy oikeus vaatia tulkkausta tai
olennaisen asiakirjan käännöstä tai, jos hän on tyytymätön tulkkauksen tai käännöksen laatuun, uuden tulkin määräämistä tai käännöksen hankkimista.68
Sekä tulkkaus- että rikosuhridirektiivissä on edellytetty, että asianosaisella on kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus riitauttaa ratkaisu, jonka mukaan tulkkausta tai asiakirjojen käännöksiä ei tarvita. Tulkkausdirektiivissä on lisäksi edellytetty
mahdollisuutta valittaa siitä, että tulkkauksen tai käännösten laatu ei ole riittävä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi (tulkkausdirektiivin 2 artikla 5 kohta
ja 3 artikla 6 kohta sekä rikosuhridirektiivin 7 artikla 7 kohta). Tulkkausdirektiivin
johdanto-osan kappaleen 25 mukaan ja rikosuhridirektiivin johdanto-osan kappaleen
35 mukaan jäsenvaltioilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota erillistä mekanismia
tai valitusmenettelyä kielellisten oikeuksien riitauttamista varten.
Esitutkinnan osalta on katsottu riittäväksi, että esitutkintaviranomaisen päätökseen
tyytymätön voi saattaa asian päätöksentekijän esimiehen tai syyttäjän käsiteltäväksi.
ETL 5 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla esitutkintaviranomaisen on noudatettava syyttäjän määräyksiä, joilla pyritään turvaamaan asian selvittäminen siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti. Lisäksi
epäilty voisi vedota tulkkauksen tai käännösten puuttumiseen tai puutteelliseen laatuun asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä, koska tuomioistuin on viime kädessä vastuussa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta.69
Myöskään oikeudenkäynnin aikana tehtävästä ratkaisusta ei ole erillistä muutoksenhakuoikeutta. Rikosasiaa käsittelevän tuomioistuimen tulisi tehdä tulkkaus- tai
käännösoikeutta koskevasta ratkaisusta päätös, josta voitaisiin valittaa pääasian yhtey
dessä. Jos asiassa esitetty vaatimus tulkkauksesta tai käännöksestä hylätään, päätös on
OK 11 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisesti perusteltava.70
Ongelmallisempaa kuitenkin on, miten tuomioistuimen olisi arvioitava tulkkauksen tai käännösten puuttumista tai niiden puutteellista laatua esitutkinnassa. Vastaava
vaikeus koskee myös hovioikeutta, joka arvioi valituksen johdosta asianosaisen kielel
listen oikeuksien toteutumista alioikeudessa. Tulkkaus ja kääntäminen ovat loppujen
lopuksi ainoastaan keinoja toteuttaa keskustelua oikeudenkäynnissä, joiden merkitys
oikeusturvan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta voi olla vaikeasti hahmotettavissa.
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HE 63/2013 vp s. 15 ja 17.
HE 63/2013 vp s. 14 ja 17. Ks. myös LaVM 12/2013 s. 2, josta ilmenee, että osa lausunnonantajista on
pitänyt hallintokantelua päätöksen tehneelle esimiehelle eli poliisipäällikölle parempana oikeussuojakeinona.
HE 63/2013 vp s. 15 ja 17.
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Tuomioistuin voi aina kääntää asiakirjan, jos sitä ei ole käännetty asian käsittelyn
aikaisemmissa vaiheissa ja se pitää käännöstä tarpeellisena. Käännöksen laadun arvioiminen voi sen sijaan olla mahdotonta kielitaidon puuttumisen tai muun syyn takia. Asianosaisen oikeus riittäviin käännöksiin on kuitenkin useimmiten korjattavissa
myös jälkikäteen hankkimalla uusi käännös.
Tulkkauksen osalta tilanne on kuitenkin usein erilainen. Se, onko tulkkaus ollut
asianmukaista, on useimmiten hyvin vaikeasti jälkikäteen todennettavissa. Ensinnäkin
tuomioistuimen on huomioitava, millä kielellä asianosaiselle on järjestetty tulkkaus.
Virheiden mahdollisuus lisääntyy, jos tulkkaus järjestetään muulla kuin asianosaisen
äidinkielellä. Mitä huonommin asianosainen osaa tulkin käyttämää kieltä, sitä epäluotettavampi kertomus on. Toiseksi tulkin käyttämisellä on jo sellaisenaan kertomuksen luotettavuutta heikentävä vaikutus. Asianosaisen kertomus ei voi koskaan täysin
vastata tulkin kautta kuulustelun tai tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä vastaanotettua
kertomusta. Tuomioistuin voi käsittääkseni vain rajallisesti valvoa tulkkauksen asianmukaisuutta tai tulkkauksen vaikutusta asianosaisen kertomuksen luotettavuuteen.
Tärkeää kuitenkin olisi, että tuomioistuin tunnistaisi mahdolliset virhelähteet ja ottaisi
ne huomioon arvioidessaan oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta kokonaisuutena.

7.2 Hyödyntämiskielto tulkkaus- ja käännösoikeutta koskevan 		
loukkauksen johdosta
Hyödyntämiskiellon asettamisella tarkoitetaan laittomasti tai muutoin kielletyllä tavalla hankitun todistusaineiston käytön kieltämistä oikeudenkäynnissä ja sen poistamista oikeudenkäyntiaineistosta. Todistetta ei tällöin oteta vapaasta todistusharkinnasta poiketen lainkaan huomioon.71 Todisteille asetettavasta hyödyntämiskiellosta ei
ole toistaiseksi ollut laissa säännöstä, mutta tilanne on muuttumassa, kun laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta astuu voimaan 1.1.2016.
Hyödyntämiskieltokysymys tulee tuomioistuimessa lähtökohtaisesti esille rikos
asian oikeudenkäynnissä tilanteissa, joissa asianosainen pyrkii saattamaan esitutkinta
kertomuksen tai muun aikaisemmin annetun kertomuksen osaksi laillista oikeudenkäyntiaineistoa. Uudessa OK 17 luvun 24 §:ssä on säännelty ne tilanteet, joissa
esitutkintapöytäkirjaan tai videotallenteeseen tallennettua kuulustelua voidaan lähtö
kohtaisesta kiellosta huolimatta käyttää todisteena. Kysymys voi esimerkiksi olla
tilanteesta, jossa lausuman antajaa ei voida enää kuulla pääkäsittelyssä. Tyypillisin
lienee kuitenkin uuden OK 17 luvun 47 §:n mukainen soveltamistilanne, jossa kuultava suullisessa kertomuksessaan poikkeaa siitä, mitä hän on aikaisemmin tuomio
istuimelle, syyttäjälle tai esitutkintaviranomaiselle kertonut, tai ei anna kertomusta.
Kuultavan aikaisempaa kertomusta saadaan tällöin käyttää todisteena siltä osin kuin
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Pölönen 2003 s. 205.
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suullinen kertomus poikkeaa aikaisemmasta kertomuksesta tai kuultava ei ole antanut
kertomusta.
Asianosaisten kielellisten oikeuksien osalta hyödyntämiskieltotematiikka on kiinnostava siltä kannalta, voiko asianosaisen esitutkinnassa antaman kertomuksen ottaa
osaksi laillista oikeudenkäyntiaineistoa, jos asianosaisen oikeutta tulkkaukseen tai
käännöksiin on esitutkinnassa loukattu.
Uuden hyödyntämiskieltoja koskevan OK 17 luvun 25 §:n nojalla tuomioistuin
ei saa hyödyntää kiduttamalla saadun todisteen (1 momentti) lisäksi rikosprosessissa itsekriminointisuojan vastaisesti hankittua todistetta (2 momentti). Itsenäisenä oikeudenloukkauksena asianosaisen tulkkaus- ja käännösoikeuden rikkomista tultaisiin
jatkossa kuitenkin arvioimaan OK 17 luvun 25 §:n 3 momentin yleissäännöksen nojalla. Sanotun lainkohdan mukaan muissa kuin kiduttamista ja itsekriminointisuojan
loukkausta koskevissa tapauksissa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti
hankittua todistetta, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä
oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle,
todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet.72
Momentissa mainituista harkintakriteereistä ensimmäinen eli asian laatu, neljäs
eli todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja viides eli muut olosuhteet ovat
tapauskohtaisia, oikeudenloukkauksen laadusta riippumattomia kriteerejä, joiden tarkempi käsitteleminen ei ole tämän kirjoituksen aiheena. Sen sijaan harkintakriteereistä toinen ja kolmas eli todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen
vakavuus sekä hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle liittyvät oikeudenloukkaukseen laatuun.
Hallituksen esityksessä on selostettu tarkemmin uuden OK 17 luvun 25 §:n 3 momentin hyödyntämiskiellon harkintakriteerejä 73. Lähtökohtainen olettama on, että yksin hankkimistavan lainvastaisuus ei johda hyödyntämiskieltoon. Hyödyntämiskiellon
edellytyksenä on, että momentissa suuntaa-antavasti mainittujen kriteerien valossa
arvioituna todisteen hyödyntämisen seuraamuksena olisi oikeudenkäynnin muodostuminen epäoikeudenmukaiseksi.74
Oikeudenloukkauksen vakavuuden osalta on katsottu, että mitä lähempänä louk
kaus on kidutusta, sitä vahvemmin todiste tulisi asettaa hyödyntämiskieltoon. Tahallinen toimivallan ylitys olisi vakavampaa kuin virhe menettelyllisessä suhteessa.75 Prosessin oikeudenmukaisuutta suojaavien tulkkaus- ja käännösoikeuksien loukkaukset
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Säännöksen sanamuotoa muutettiin lakivaliokunnassa. Hallituksen esityksessä lähtökohtana pidetty
”Tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä lainvastaisesti hankittu todiste myös, jos...” muutettiin
muotoon ”Muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todistetta,
jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista...”. Ks. tarkemmin
LaVM 19/2014 s. 7 ja 20.
HE 46/2014 vp s. 93 ja 94.
Pölönen – Tapanila 2015 s. 333.
Pölönen – Tapanila 2015 s. 336.
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eivät tietenkään rinnastu kiduttamisen kaltaisiin oikeudenloukkauksiin. Yksin tulkin
puuttuminen asianosaista esitutkinnassa kuultaessa ei näin ollen vielä voisi johtaa siihen, että loukkausta olisi pidettävä vakavana. Koska asianosaisen oikeus tulkkaukseen
ja käännöksiin on hänen laissa säädetty oikeutensa, josta esitutkintaviranomainen on
velvollinen aktiivisesti ilmoittamaan, kielellisiä oikeuksia koskevat oikeudenlouk
kaukset tapahtuvat harvoin tahallisesti. Kysymys on siis näin ollen todennäköisemmin
juuri edellä mainitusta menettelyllisestä virheestä.
Kielellisten oikeuksien merkitys rikosoikeudellisissa menettelyissä on kuitenkin
siinä mielessä poikkeuksellinen, että ne turvaavat konkreettisella tavalla asianosaisen
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Myös muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, kuten oikeus tulla kuulluksi, oikeus avustajaan ja itsekriminointisuoja, jäävät herkästi toteutumatta, jos asianosainen ei pysty kieleen liittyvän esteen
vuoksi ymmärtämään menettelyä. Menettelyä kokonaisuutena arvioitaessa myös kielellisten oikeuksien loukkaus voi vakavuudellaan puoltaa hyödyntämiskiellon asettamista.
Todisteen hankkimistavan merkityksellä tarkoitetaan todisteen luotettavuutta
heikentävää lainvastaista menettelyä76. Hallituksen esityksessä on käytetty esimerkkinä painostuksen ja taivuttelun merkitystä todisteen luotettavuudelle77. On selvää,
että epäasiallinen kuulustelutekniikka voi tehdä asianosaisen kertomuksesta epäluotettavan. Ehkä vielä konkreettisemmin kertomuksen tekee epäluotettavaksi se, että
kuulusteltava ei ole kielellisten ymmärtämisvaikeuksien vuoksi ymmärtänyt hänelle
kuulustelussa esitettyjä kysymyksiä. Pidän selvänä, että jos asianosaista kuullaan ilman tulkkia silloin, kun hänellä on siihen tarve, menettely voi heikentää todisteen
luotettavuutta merkittävästi.
Ihmisoikeustuomioistuin tai korkein oikeus ei ole vielä toistaiseksi antanut ratkaisua, jossa olisi suoraan arvioitu tulkkaus- ja käännösoikeuden vastaisesti hankitun
todistusaineiston hyödyntämistä oikeudenkäynnissä78. Ihmisoikeustuomioistuin on
kuitenkin lukuisissa ratkaisuissaan katsonut, että lainvastaisesti hankitun todistusaineiston hyödyntäminen ei ole 6 artiklan vastaista, jos menettely kokonaisuudessaan
täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset79.
Arvioitaessa kielellisten oikeuksien loukkauksen johdosta asetettavaa hyödyntämiskieltoa voidaan saada tulkinta-apua myös korkeimman oikeuden hyödyntämis76
77
78

79

Pölönen – Tapanila 2015 s. 337.
HE 46/2014 vp s. 94.
Ratkaisussa KKO 2012:45 oli kysymys myös epäillyn oikeudesta tulkkiin, mutta korkein oikeus ei
katsonut oikeutta loukatun eikä sen vuoksi arvioinut hyödyntämiskieltoa tältä osin. Tapanila on epäillyn oikeuksia ja hyödyntämiskieltoja koskevaa hovioikeuskäytäntöä käsittelevässä kirjoituksessaan
maininnut kaksi Vaasan hovioikeuden ratkaisua, jotka ovat sivunneet myös asianosaisen kielellisiä oikeuksia. Ks. tarkemmin Tapanila 2014 ja Vaasan hovioikeuden ratkaisut (R 11/1284, 28.2.2013) sekä
(R12/1228, 4.9.2013).
Schenk v. Sveitsi (12.7.1988), Mantovanelli v. Ranska (18.3.1997), Khan v. Yhdistynyt kuningaskunta
(12.5.2000), P.G. ja J.H. v. Yhdistynyt kuningaskunta (25.9.2001), Allan v. Yhdistynyt kuningaskunta
(5.11.2002) ja Gäfgen v. Saksa (1.6.2010).
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kieltoa koskevista ennakkoratkaisuista KKO 2012:45 ja 2013:25. Tapauksissa on pyritty määrittämään avustajaa koskevan oikeuden ja itsekriminointisuojan loukkausten
seuraamuksia sekä edellytyksiä, joilla epäillyn voidaan katsoa luopuneen oikeudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa. Korkein oikeus katsoi ratkaisussa KKO 2012:45
avustajan puuttumisen osalta, ettei puolustajan määrääminen tai se, että kuulusteltava
on ilman avustajan läsnäoloa jatkanut kysymyksiin vastaamista kuulusteluissa, ole
vapauttanut viranomaisia heille kuuluvasta vastuusta turvata rikoksesta epäillyn puolustus. Kuulusteltavan ei katsottu luopuneen avustajan käytöstä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön edellyttämin tavoin yksiselitteisesti ja tietoisena oikeuksistaan sekä siitä, minkälaisen rikosepäilyn osalta ja millaisin oikeusvaikutuksin hän
tämän tekee. Epäillyn esitutkinnassa antamia lausumia ei saanut käyttää syyllisyyttä
tukevana näyttönä asiassa.
Sekä oikeus avustajaan että oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin ovat välineellisiä,
epäillyn puolustautumisoikeutta turvaavia säännöksiä. Esitutkintaviranomaisilla on
velvollisuus huolehtia, että asianosainen saa tarvitsemansa tulkkauksen ja käännökset
vastaavasti kuin velvollisuus huolehtia mahdollisuudesta käyttää avustajaa. Epäillyn
mahdollisuus puolustaa itseään heikkenee myös silloin kun hänen kielellisistä oikeuksistaan rikosprosessissa ei ole huolehdittu. Se, että epäillyn oikeutta käyttää tulkkia
esitutkinnassa on loukattu, voisi uuden OK 17 luvun 25 §:n 3 momentin mukaan johtaa hyödyntämiskieltoon ainoastaan, jos se vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä
oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle,
todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet.

8. Lopuksi
Kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on tuonut muutospaineita rikosoikeudel
lisia menettelyjä koskevaan lainsäädäntöön. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpanon
johdosta lainsäädännöstämme löytyy kattavat edellä selostetut säännökset asianomistajan ja vastaajan tulkkaus- ja käännösoikeudesta rikosprosessissa. Asianomistajan
oikeutta käännöksiin tullaan edelleen laajentamaan rikosuhridirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä.
Tulkkaus- ja käännösoikeutta koskevien säännösten tavoitteiden toteutuminen
vaatii osakseen myös hyviä käytäntöjä ja yhtenäisiä menettelytapoja. Pääkäsittelyn
pöytäkirjapohjia tuomioistuimissa sekä syyttäjälaitoksen ja poliisihallinnon ohjeita on
syytä kehittää niin, että ne helpottavat virkamiesten työtä tulkkaus- ja käännösoikeuden käytännön tason toteuttajina. Viranomaisten välisen tehokkaan tiedonkulun varmistamiseksi korostan erityisesti tulkkeja ja käännöksiä koskevien tietojen kirjaamisen tärkeyttä. Asianmukaiset pöytäkirjamerkinnät säästävät turhalta työltä erityisesti
muutoksenhakuvaiheessa.
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Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke (aineistopankki eli AIPA-hanke) on käynnistynyt vuonna 2010. Tavoitteena on uusia syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmät
poikkihallinnollisella, yhteisellä ja yhdenmukaisella tietojärjestelmäkokonaisuudella.
Tulevaisuudessa työtä voisi helpottaa, jos asian käsittelyssä tarvittavista tulkeista ja
asiakirjojen käännöksistä tallennettaisiin tiedot suoraan yhteiseen tietojärjestelmä
kokonaisuuteen. Tärkeä osa tulkkaus- ja käännösoikeuden toteutumisen edistämistä
on myös se, että tuomareille, syyttäjille, poliiseille ja avustajille järjestettäisiin koulutusta tulkkauksen ja kääntämisen ammattilaisten kanssa työskentelemisestä.
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Poliisihallituksen ohjeen POHADno/2010/2069, 1.7.2010, Liite 1: Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta, versio 1.3, 1.7.2010.

433

Katri Vainio

Nuoren puhuttelu tuomioistuimessa

1. Johdanto
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan
mukaan asiaa ei voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä, ellei vastaaja ole ollut teon
tehdessään täysi-ikäinen. Käytännössä tämä johtaa pääkäsittelyn toimittamiseen niissä tapauksissa, joissa vastaaja on tekohetkellä ollut 15–18 -vuotias.
Esitöiden mukaan kirjallista menettelyä ei sovelleta nuoriin sillä ”[N]uoren vastaajan henkilökohtaisella läsnäololla pääkäsittelyssä voi olla kasvatuksellista, uusista
rikoksista pidättäytymistä edistävää merkitystä, joka liittyy teon ja esimerkiksi mahdollisesti paikalla olevan asianomistajan kautta teon vaikutusten selvittämiseen.”1
Laista tai muustakaan velvoittavasta normistosta ei ole kuitenkaan löydettävissä velvoitetta, jonka mukaan tuomarin tulisi puhutella pääkäsittelyssä paikalla olevaa nuorta.
Puhuttelun tavoitteena voidaan ajatella olevan nuoren syrjäytymisen ehkäiseminen
ja mahdollisen rikoskierteen pysäyttäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Vuoden 1939 nuoria rikoksentekijöitä koskevan lain esitöissä on todettu, että nuoria tulee yrittää saada yhteiskunnan vastavaikutuksen piiriin2. Rangaistuksen tuomitsemisen sijasta tulee arvioitavaksi myös, mikä on tarkoituksenmukaisin toimenpide
nuoren auttamiseksi ”järjestettyihin elämäntapoihin”3. Yhteiskunnallisen välittämisen
mentaliteetista ovat puhuneet muun muassa oikeusministerikaudellaan Anna-Maja
Henriksson ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen. Henrikssonin mukaan ”tuomarin
päättäväinen mutta samalla ymmärtäväinen puhuttelu voisi olla tärkeä tekijä, jotta
nuori paremmin pystyisi ymmärtämään tekonsa merkityksen ja sen, mitä rikoksen
uusiminen saattaa merkitä hänen elämälleen”. Edelleen Henriksson on tunnustanut
syrjäytymisvaaran aktualisoitumisen jo siinä kohtaa, kun nuori on vastaajana todeten
kuitenkin edelleen, että ”jos puhuttelumenettely edes pienissä määrin voisi johtaa
uusien rikosten ennaltaehkäisyyn ja nuoren syrjäytymisprosessin katkeamiseen, meidän tulisi mielestäni pohtia sitä vakavasti.”4 Jyrki Virolainen on epäillyt tuomarin
puhuttelun merkityksellisyyttä. Voidaankin epäillä, mitä mahdollisuuksia tuomarilla
on lyhyessä ja kieltämättä jäykässä tuomioistuinmenettelyssä tavoittaa nuori jollain

1
2
3
4

HE 271/2004 vp.
HE 10/1939 vp s. 1.
Ibid s. 3.
Henriksson 12.10.2012.
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sellaisella syvyydellä, että nuori siitä yhtäkkiä ojentuisi. Toisaalta voidaan kysyä,
mikä viesti nuorelle annetaan, jos hänen rikollinen käyttäytymisensä ei juuri herätä
mielenkiintoa tuomioistuimessa.

2. Nuorten rikollisuus
Nuorten voi olla vaikea erottaa toisistaan kiellettyä ja rikollista toimintaa. 12–13
vuotiaista 41 % ei tiennyt onko luvaton poissaolo koulusta rikollista, 37 % piti tekoa
rikollisena ja vain 22 % oli sitä mieltä, että kyse ei ole rikoksesta.5 Nuoruusikä on altista aikaa rikoskäyttäytymiselle. Rikoskäyttäytyminen yleistyy voimakkaasti 15–17
ikävuoden tietämillä – erityisesti vahingonteot ja varkaudet ovat tyypillisiä nuoruusiän tekoja.6 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemä tutkimus nuorten rikoskäyttäytymisestä tehtiin kaikille ikäluokan yhdeksäsluokkalaisille, oppilaiden otosmäärän
ollessa noin 57.000. Tutkimusajan sisällä rikoskäyttäytyminen osoitti vähenemisen
tendenssiä. Erityisesti omaisuuden vahingoittamisen ja sen varastaminen oli vähentynyt (78 % kaikesta nuorten rikollisuudesta 68 %:iin). Tutkimuksen mukaan rikoskäyttäytyminen kasaantui siten, että rikoksia tehneistä nuorista alle 10 % oli tehnyt
yli puolet vuoden aikana tehdyistä teoista. Myös nuorten suhtautuminen rikoskäyttäytymiseen oli ankaroitunut. Lain rikkomista murrosiän aikana ’normaalina’ pitävien
osuus oli laskenut noin 20 %. Muutoinkin tutkimuksesta ilmeni, että nuoret enenevästi
torjuvat rikosten tekemisen ymmärtämisen – ajatuksen rikollisen teon vaikuttimena
olevasta pahasta olosta. Lainkuuliaisuus nuorten keskuudessa oli tutkimuksen aikana lisääntynyt. Arvioitaessa syitä tällaiseen muutokseen voidaan spekuloida yleisen
yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttumista (kilpailuhenkisyys lisääntynyt)7. Kuitenkin
rikoskäyttäytymiseen osallistujat kokevat olevansa muita useammin ”epäonnistujia”,
jollaista vaikutelmaa voimakkaan kilpailun voisi ajatella lisäävän.8
Mikä sitten saa nuoren käyttäytymään rikollisesti? Salmi on analysoinut tutkimuksessaan nuorten ominaisuuksia ja taustoja käsitteleviä kysymyksiä sosiaalisen pääoman kautta. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan sellaisia resursseja ja verkostoja,
jotka syntyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja auttavat heitä saavuttamaan
toivottuja päämääriä. Sosiaalinen pääoma voi olla paitsi positiivista myös negatiivista, mikäli sosiaalinen ryhmä tarjoaa alustan yhteiselle rikoskäyttäytymiselle ja jossa omaksutaan rikollisia arvoja. Vahvasta sosiaalisesta yhteisöstä voi seurata myös
jonkun ulkopuolelle jääminen, missä syrjäytymisen vaikutus on sitä suurempi mitä
tiiviimpi muu yhteisö on.
5
6
7
8

Salmi s. 280.
Salmi 2004a s. 30.
Kivivuori s. 67.
(vrt. esim. Liljander 2012 s. 154. ”Miten turvata kehityksen inhimillisyys ja tasapuolisuus globaalia
kilpailua käyvässä uusliberalistisessa yhteiskunnassa, jos kasvavalta osalta väestöä puuttuvat sosiaaliset, kulttuuriset ja koulutukselliset välineet ja valmiudet toimia epäoikeudenmukaisuutta vastaan.”)

436

Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että erityisesti matala itsekontrolli olisi merkittävä taustatekijä rikolliselle käyttäytymiselle. Gottfredsonin ja Hirschin mukaan
itsekontrolli kehittyy jo hyvin nuorena ja vanhempien kasvatuskäytännöt vaikuttavat merkittävästi itsekontrollin kehittymiseen. Moffitin mukaan yhtenä syynä näiden
nuorten ajautumiselle rikollisuuden pariin on epäonnistunut vuorovaikutus muiden
ihmisten kanssa. Vuorovaikutustilanteissa nuorten vaikea käytös saattaa herättää vastapuolessa negatiivisia reaktioita, jotka ovat omiaan vahvistamaan nuoren asosiaalisia
käyttäytymismalleja. Tällöin sosiaalinen pääomakin jää kehittymättä. Salmen mukaan voidaan ajatella, että alhainen itsekontrolli, joka ilmenee impulsiivisena ja usein
myös aggressiivisena käyttäytymisenä, selittäisi sekä sosiaalisen pääoman vähyyttä
että rikoskäyttäytymistä.9
Edelleen Salmen tekemien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että tyttöjen rikoskäyttäytyminen oli suuremmassa määrin ryhmätoimintaa kuin pojilla ja että nuoren
oman rikoskäyttäytymisen ja kaveripiirin varastelun välillä oli erittäin merkitsevä yhteys.10

2.1 Nuori ja lakikasvatus
Filosofian tohtori Pauli Arolan mukaan varsinkin peruskoulussa oikeuskasvatuksen
keskeinen pedagoginen ongelma on suhtautuminen erilaisiin auktoriteetteihin ja normeihin. Opettaja vetoaa usein normien rationaalisuuteen, kun kielteisiä kokemuksia
auktoriteeteista omaava oppilas kokee normit kielteisiksi.11 Ihmisillä ei ole oikeusjärjestelmästä pelkästään positiivista mielikuvaa, sillä oikeusjärjestyksen kanssa tekemisiin joutuneet eivät ole yleensä selvinneet ilman ammattiapua ja kansalaiset ovat
osittain kokeneet saaneensa oikeudenmukaisuuden sijasta epäoikeudenmukaisuutta.12
Suomalaisista nuorista 16 % luotti täysin oikeusistuimiin ja 66 % melko paljon (luvut yhteensä 82 %). Nämä luvut ovat korkeita verrattuna ICCS-tutkimuksen kansainväliseen kehykseen, jossa (vain) 68 % nuorista luotti maansa oikeusjärjestelmään.13
Arolan mukaan olennaista lakikasvatuksessa olisikin positiivisen mielikuvan luominen. Oikeusnormeilla moralisointi ja oppilaiden syyllistäminen ovat vahingollisia
toimintatapoja, jotka eivät tue normien aitoa sisäistämistä.14 Ristiriita on kuitenkin
väistämätön, jos tuomioistuimen rikoksista rankaisevaan rooliin pyritään istuttamaan

9
10
11

12
13
14

Salmi 2005 s. 79–80.
Salmi 2004a s. 148 ja 151.
Arola s. 100. Tätä tukee myös Salmen tutkimus, jonka mukaan mitä vähemmän nuori oli syyllistynyt
kiellettyihin ja rikollisiin tekoihin, sitä kiinnostavampana ja tärkeämpänä tämä piti koulun oikeuskasvatusta. Koulun oikeuskasvatus soveltuisi näin ollen Salmen mukaan parhaiten siis niille nuorille,
ketkä sitä vähiten tarvitsivat. Salmi 2004b s. 287–288.
Hongisto – Ohisalo s. 185.
Suoninen ym., s. 110–111.
Arola s. 100–101.
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positiivisen mielikuvan luomista. Tuomioistuimen edessä oleminen on lähtökohtaisesti nuorelle normaalista poikkeava, ainakin oletettavasti ikävä kokemus. Olennaista
olisikin pohtia, mitä keinoja tuomioistuimella on tavoittaa nuori.

3. Vastaajan nuoruuden huomioonottaminen 			
rikosprosessissa
Johdannossa viitatuin tavoin kirjallista menettelyä ei sovelleta nuoriin, sillä esitöiden
mukaan ”[N]uoren vastaajan henkilökohtaisella läsnäololla pääkäsittelyssä voi olla
kasvatuksellista, uusista rikoksista pidättäytymistä edistävää merkitystä, joka liittyy
teon ja esimerkiksi mahdollisesti paikalla olevan asianomistajan kautta teon vaikutusten selvittämiseen.”15 Olennaista näyttäisi lain esitöiden mukaan olevan siten pääkäsittelyn rooli.
Lain esitöissä on asetettu lähtökohdaksi nuoren vastaajan läsnäolo pääkäsittelyssä. Esitöissä ei ole edellytetty tuomarin aktiivista roolia, vaan lähtökohtana on, että
ollessaan paikalla nuori pystyy jo havainnoimaan ja suorittamaan sellaisia ajatuskulkuja, esimerkiksi teon vaikutuksista, että tämä itsessään voi ehkäistä uusien rikosten
tekemistä.
Nuoren vastaajan ajatteluprosessia voidaan halutessa tukea. Edellä kerrotuin tavoin
merkittävä selittävä tekijä nuorten rikolliseen käyttäytymiseen on alhainen vuorovaikutus, joka on sittemmin johtanut matalaan itsekontrolliin, ja toisaalta nuoren tarve
kuulua ”porukkaan”. Ryhmään kuulumisen merkitys voi näkyä rikollisessa käyttäytymisessä joko siten, että nuori tekee rikoksia sitoutuakseen verrokkiryhmäänsä, tai
siten, että hän on jo syrjäytynyt yhteiskunnan normeista ja rikollinen käyttäytyminen
tarjoaa jonkunnäköistä vaihtoehtoa totaaliselle syrjäytymiselle. Tuomioistuinprosessissa vuorovaikutuksen synnyttämistä edesauttaa, mikäli nuori pystyy ymmärtämään
prosessia, sisäistämään ja hallitsemaan omaa olemistaan tuomioistuimessa, vastakkaisen olettamuksen ollessa, että nuori jää prosessissa ulkopuoliseksi.
Ensimmäinen askel vuorovaikutuksen syntymiseen on, että nuori ymmärtää mitä
hänen ympärillään on tapahtumassa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tiedustelemalla, tietääkö nuori mitä asiaa täällä käsitellään ja kertomalla lyhyesti pääkäsittelyn kulusta. Näin menettelemällä luodaan turvallinen toimintaympäristö, jossa nuori
pystyy seuraamaan ja havainnoimaan asian käsittelyä. Prosessinkulusta voidaan tarvittaessa muistuttaa käsittelyn edetessä. Nuoren sisäisen hallinnan tunteen vahvistaminen luo nuorelle parhaimmillaan paitsi turvallisuutta, myös sitoutumisen tunnetta
tähän normitettuun yhteisöön, kuulluksi tulemisen tunteen sekä luottamusta omaan
kykyyn toimia ja haluta toimia yhteiskunnallisten normien mukaan. Kuulemisen ja
puuttumisen kautta voidaan pyrkiä katkaisemaan negatiivisen käyttäytymismallin
kierrettä.
15
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Nuoret vastaajat eivät kuitenkaan ole välttämättä katuvaisia ja vastaanottavaisia
yhteiskunnan tuomioistuinlaitoksen edessä. Nuorten vastakkaiset käsitykset, tai myös
hermostuneisuus, voi näkyä uhmakkuutena tuomioistuinta tai muita prosessin osapuolia vastaan. Tilanteen negatiivisen kierteen katkaiseminen voi edellyttää tuomioistuimen puuttumista sekä niiden syiden selvittämistä, mikä aiheuttaa nuoren uhmakkaan käyttäytymisen. Mahdollisuutena on esimerkiksi salijärjestelyin erottaa saman
nuorisoryhmän vastaajat toisistaan, tai esimerkiksi vain todeta tilanteen luonne ja
kertoa pääkäsittelyn tarkoitus ja kulku, jolloin valta pääkäsittelyn toimittamisesta ei
niin sanotusti siirry vastaajille. Viimesijaisena tuomioistuimella on käytössään prosessuaaliset keinot, kuten järjestyssakko, mutta tällaisen sakon antamiseen voinee johtaa
nuoren laajenevaan kuulumattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteeseen.
Pyrkimys selvittää käsiteltävänä olevan teon motiiveja on tuomioistuinvetoisesti
mahdollista esimerkiksi nuoren kuulemisen yhteydessä16. Edelleen nuoren oman äänen kuunteleminen on mahdollista esimerkiksi seuraamuskeskustelun yhteydessä17.
Näissä tapauksissa tulee kuitenkin huomioida tilanne kokonaisuudessaan, onko teko
esimerkiksi tunnustettu, ja erityisesti se, että mitään tekoa ei ole syyksi luettu pääkäsittelyn ollessa kesken. Tuomarilla on roolissaan puolueettomuusvelvoite, jota ei saa
horjuttaa edes nuoren oman itseymmärryksen hyvässä tarkoituksessa.18 Tuomarin esteellisyyttä koskevien lakien esitöiden mukaan aktiivinen ja tiukkakaan prosessinjohto
ei sinänsä voi aiheuttaa tuomarin esteellisyyttä, vaan tätä jopa edellytetään perusteellisen oikeudenkäynnin aikaansaamiseksi. Tuomaria voidaan pitää esteellisenä, jos menettely on objektiivisesti arvostellen ollut asiatonta ja se osoittaa asennoitumista, joka
ulkopuolisenkin näkökulmasta tarkastellen vaarantaa tuomarin puolueettomuuden.19
Tuomarin mahdollisesti aktiivinen prosessinjohto ei myöskään Lappalaisen mukaan
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Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 6 luku 5 § 2 momentti: Tuomioistuimen tulee myös valvoa, että
asia tulee asianmukaisesti käsitellyksi eikä asiaan sekoiteta mitään siihen kuulumatonta. Tuomio
istuimen tulee kysymyksin poistaa asianosaisten lausuntojen epäselvyyksiä ja puutteellisuuksia. Vrt.
Oikeudenkäymiskaari 6 luku 2a § 2 mom.: Tuomioistuimen tulee myös valvoa, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi eikä asiaan sekoiteta mitään siihen kuulumatonta. Jos asianosaisen esitys havaitaan epäselväksi tai epätäydelliseksi, tuomioistuimen on tehtävä hänelle riitakysymysten selvittämistä
varten tarpeelliset kysymykset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 6 luku 7 § 1 mom. 6-kohta: [pääkäsittelyssä on] asianosaisten
esitettävä loppulausuntonsa ja siinä tarvittaessa käsityksensä vastaajan syyllisyydestä ja rikoksen seuraamuksesta.
vrt. EIT 2.9.2003 Ranson v. Yhdistynyt kuningaskunta. EIT katsoi, että vaikka tuomarin käyttäytyminen oli ollut hylättävää, tarpeettoman kova tai painostavakaan käyttäytyminen ei välttämättä osoittanut
henkilökohtaista puolueellisuutta. Ks. myös apulaisoikeuskanslerin ratkaisu 17/50/02, jossa on viitattu
tuomarin virkamieslain mukaiseen velvollisuuteen toimia asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla ja jonka mukaan epäasiallinen ja loukkaava käyttäytyminen on tuon lain vastaista riippumatta siitä,
onko virkamiehellä ollut loukkaamistarkoitus vai ei. Tuomarin tulee kiinnittää huomiota asianmukaisen viestinnän tärkeyteen ja ottaa huomioon, että oikeudenkäynnin yhteydessä epäsovinnaiset ilmaisut
saatetaan ymmärtää väärin. Ratkaisussa katsottiin, että ilman loukkaamistarkoitusta asiassa ei ollut
aihetta muuhun, kuin että käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin vastaisuuden varalle virkamieslain
säännökseen.
HE 78/2000 vp s. 47.
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tee tuomaria esteelliseksi jatkamaan asian käsittelyä, ellei tuomarin voida katsoa toimillaan selvästi suosivan toista osapuolta tai osoittavan ennakkoasennetta.20 Tuomarin
toiminnasta ei pitäisi pystyä ennakoimaan tuomarin asennetta itse pääasiaan.21 Siinä
laajuudessa kuin prosessinjohto ei vaaranna tai näytä vaarantavan puolueettoman oikeudenkäynnin toimittamista, voidaan prosessinjohdolla pyrkiä vaikuttamaan nuoren
tulevaan käyttäytymiseen.
Tärkeää on näin ollen pitää erillään, a. itse asian käsittelyn kasvatuksellinen vaikutus ja sen tukeminen ja b. vastaajan puhuttelu syyksi lukemisen jälkeen22. Vaikka
prosessinjohdolla on mahdollista lisätä nuoren ymmärrystä ja vahvistaa hänen minäkuvaansa osallistuvana kansalaisena, yhtä olennaista on myös huomata, että varsinaisen puhuttelun paikka tuomioistuimessa on syyksi lukevan tuomion julistamisen
jälkeen silläkin uhalla, että nuoren keskittyminen ei ole tuomion julistamisen jälkeen
parhaimmillaan. Mikäli pääkäsittelyn kuluessa on jo huomioitu nuoren erityisluonne
vastaajana, muodostaa puhuttelu luontevan jatkumon jo aloitetulle vuorovaikutustilanteelle. Nuoren puhuttelusta tulisi pidättäytyä ja jättää nuoren mahdollinen kasvatuksellinen vaikutus pelkästään tuomioistuinprosessin varaan, mikäli vastaaja on
kiistänyt teon ja tuomio annetaan niin sanottuna kansliatuomiona.
Puhuttelukin voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Puhuttelu voidaankin ymmärtää
joko kuulemisena puhujan ehdoilla tai kuulemisena kuuntelijan ehdoilla. Foucault
on kiinnittänyt huomiota alistamiseen ja kurinpitoon, jossa kurinpidon tehtävänä on
”kuultavan” valvonta (kurittomuuden syiden selvittäminen ja yksilön palauttaminen
kuuliaiseksi). Kurin tavoitteena on luoda yksilössä aikaan itsekuria ja luoda kurista
yksilön omaa käyttäytymistä ohjaava teknologia.23 Kasvatuksellisen tehtävän voidaan
ajatella olevan yhdistelmä erilaista kuulemista. Seuraavassa tarkastelen eri puhuttelutapojen yhteyttä kuulemisen ymmärtämiseen.

4. Puhuttelutavat
Nuoren puhuttelu voi olla tuomarin monologia tai yhteistä keskustelua. Keskustelun aikaansaaminen voi kuitenkin olla ongelmallista. Yleensä asia halutaan saada käsiteltyä
eikä setviä syvällisesti itse rikostapahtumaa.24 Tuomarilta vaaditaankin taitoa havaita,
milloin keskustelua tarvitaan ja miten on kunnioitettava henkilön haluttomuutta keskustella. Useimmille puhuteltaville kaksijakoinen suhtautuminen voi olla tyypillistä.
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Lappalainen s. 278. Ks. myös Liljenfeldt s. 814.
Ervo s. 285.
Puhuttelulle ei ole Suomen lainsäädännössä annettu itsenäistä merkitystä nuorten tekemissä rikoksissa.
Verrattaessa esimerkiksi germaanisiin oikeuskulttuureihin voidaan havaita, että siellä puhuttelu voi olla
jopa itsenäinen, riittävä seuraamus nuoren tekemästä rikoksesta. Ks. esim. Sveitsin Jugendstrafgesetz,
art. 22 ja Saksan Jugendgerichtsgesetz 5 §.
Husa s. 274.
Elonheimo s. 140.
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He samanaikaisesti tietävät tarvitsevansa muutosta, mutta toivovat että näin ei olisi
ja ovat vähäisemmästäkin syystä valmiit perääntymään vanhaan toimintamalliinsa25.
Syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja rikostaustaisiin nuoriin aikuisiin kohdistetaan useita julkisrahoitteisia projekteja. Kristiina Brunila on tutkinut, millaisia vaikuttamismalleja tällaisissa projekteissa käytetään ja niiden vaikutuksia. Rikollista
käyttäytymistä ehkäistäessä nuoreen kohdistetaan ulkopuolista kontrollia tekniikoilla,
joilla saadaan paitsi tietoa yksilöstä, mutta myös rakennetaan tästä mielikuvaa poikkeavana ja toimenpiteitä tarvitsevana kohteena.26 Tällöin alistettavaa nuorta muistutetaan erilaisin säännöin tavoiteltavista ja ideaalista toiminnasta. Säännöt edustavat
kurivallan näkökulmasta kuuliaisuutta varmistavia, normaalistavia toimenpiteitä. Voi
kuitenkin olla, etteivät puhuttelijan ja puhuteltavan eri positioihin perustuvat todellisuudet kohtaa, sillä puhuttelija määrittää millä ehdoin puhuteltava tulee kuulluksi.
Omaan elämään vaikuttaminen edellyttäisi kuitenkin mahdollisuutta päästä selville
itseä ja omaa elämää määrittävistä tekijöistä sekä mahdollisuutta vaikuttaa kyseisiin
tekijöihin.27
Nuorten tunnetyöskentelyssä pyritään terapeuttisella toiminnalla itsesääntelyyn
ja itsensä tarkkailuun. Tunneterapioinnin haittapuolena on sen leimallisuus ja että se
opettaa nuorille mahdollisuuden tulla kuulluksi, kun osaa vastata esitettäviin kysymyksiin oikein, oletettavalla tavalla. Tällöin ongelman alkulähde nähdään nuoressa
itsessä, eikä ympäröivässä ympäristössä.
Monen nuoren kohdalla ongelma liittyy kuitenkin ulkopuolisuuden tunteeseen.
Brunilan tutkimuksissa nuoret kuvailivat yhteiskuntaa etäiseksi, vaikeasti ymmärrettäväksi ja vaikeasti tavoitettavaksi. Nuoret asettivat itsensä ja oman elämänsä yhteiskunnasta erilleen tai jonnekin yhteiskunnan vierelle.28 Verrattaessa tätä Salmen
tutkimustuloksiin nuorten rikoskäyttäytymisen ryhmäluonteesta, voidaan huomata
jotain olennaista nuorten rikoskäyttäytymisen syistä. Vaikka joissain tilanteissa on
hyvä keskustella niistä tunteista, mitä rikoksen tekeminen on aiheuttanut, turhaan
terapeuttishenkisyyteen turvautumalla saatetaan hyvinkin menettää mahdollisuus tarkastella itseä ja omaa elämää laajemmin osana yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisena.29
Liiallinen tunteista puhuminen voi tuottaa jopa pahaa oloa sen seurauksena, että ongelmat opitaan näkemään entistä enemmän itsestä ja omasta kykenemättömyydestä
ja kyvyttömyydestä aiheutuvina. Terapisoituneista kulttuureista on todettu seuraavan
ihmisten näkeminen heikkoina, haavoittuvina ja voimattomina. Sitä vastoin olennaista
olisi nähdä nämä nuoret kyvykkäinä ja halukkaina päättämään omista asioistaan ja
elämästään ja vaikuttamaan myös laajemmin yhteiskuntaan. Vastuun ottaminen itsestä
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Antikainen s. 125.
Foucault.
Brunila s. 86–87.
Ibid s. 89.
Ibid s. 89.
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edellyttää jollakin tavalla selville pääsemistä itseä määrittävistä tekijöistä, mutta myös
mahdollisuutta vaikuttaa niihin.30
Eri teot vaativat puhuttelulta erityyppistä lähestymistapaa. Nuorten vuonna 2004
ilmoittamista teoista 25 % oli vahingontekoja, 43 % anastusrikoksia, 9 % väkivallantekoja ja 23 % päihdetekoja (huumausaineiden käyttö, moottoriajoneuvon kuljettaminen päihtyneenä).31 Voidaan ajatella, että viritetyllä mopolla päihtyneenä ajanutta
nuorta on puhuteltava eri tavoin kuin porukalla ikätoveriaan pahoinpidellyttä vastaajaa. Tarkastelen seuraavasti, miten erilaisia puhetapoja voidaan erotella.

4.1 Valistuspuhe
Valistuspuheessa vaikutuksia tarkastellaan haittojen tai riskien kautta. Valistusdiskurssissa argumentoidaan usein enemmänkin viitaten teon seurauksiin kuin riskeihin.
Riskeillä tarkoitan potentiaalisia, mahdollisia (negatiivisia) vaikutuksia, kun taas seuraukset nähdään väistämättöminä. Diskurssissa on kyse valistuksesta usein moralistisessa hengessä. Kerronnan rakenne on negatiivisten seurausten kehä, jossa haitat
seuraavat toisiaan ”pidemmälle mentäessä”.32 Puhe vaikutuksista perustuu tuomarin
työssään saamiin kokemuksiin, joissa valistus pohjautuu työssä kohdattuihin pysäyttäviin tarinoihin siitä, mitä seuraa toiminnan jatkuessa. Näin ikään kuin pelotellaan
nuorta vanhemman arvovaltaisella kokemuksella siitä, miten nämä asiat menevät.

4.2 Kasvatuspuhe
Jos valistuspuheessa teko on etäännytetty opettavaisiin tarinoihin, niin kasvatuspuheessa nuoren toimintaa käsitellään henkilötasolla. Puheessa painotetaan nuoren
omaa harkintaa ja kykyä päättää siitä, mikä on oikein ja väärin. Kasvatuspuheessa
nuoren toiminta määrittyy moraalisesti vääränä. Nuori on rikkonut lakia, mikä on
aiheuttanut murhetta myös vanhemmille ja lähiympäristölle.
Kasvatuspuheessa rikolliseen toimintaan houkuttelee kaverit ja kokeilemisen halu,
mitä ajatuksia myös nuoret myötäilevät. Tällöin rikollinen toiminta näyttäytyy hyväksyttävänä nuoruuden hairahduksena. Jonkinasteisesta ymmärrettävyydestä huolimatta
tekoa ei pidetä missään nimessä hyväksyttävänä ja nuorta pidetään vastuussa tekemisistään. Puheessa korostetaan nuoren omaa vastuuta lopullisen päätöksen tekijänä. Tulkitsen tätä puhetta osana oikeuskasvatusta, josta voidaan erottaa kaksi puolta:
eettisten ja moraalisten kysymysten pohdinta ja laillisuuskasvatus. Laillisuuskasvatus
on asemaltaan selkeämpi kokonaisuus: yhteiskunnassa säädetään yhteisiä lakeja eli
30
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oikeudellisia normeja, joita tulee kunnioittaa ja noudattaa. Eettiset ja moraaliset kysymykset ovat hankalampia, sillä kysymyksiin oikeasta ja väärästä ei ole olemassa
yksiselitteisiä vastauksia.
Kasvatuspuheessa oletetaan, että nuoret hyväksyvät muun yhteisön normit. Nuorilla voi kuitenkin olla omia moraalisia normeja ja käyttäytymissääntöjä lainsäädännön
lisäksi. Kun nuorten moraalisessa todellisuudessa oikeutettu käyttäytyminen on ristiriidassa virallisten normien kanssa, saa lainsäädäntö väistyä nuorten normijärjestelmän tieltä.33 Kasvatuspuheessa tulisikin miettiä sitä, ovatko yhteiskunnalliset normit
nuorten normeja parempia. Kasvatuspuheessa on moraalinen ja nuhteleva sävy, ja puheen katsotaan onnistuneen, jos se tuottaa nuoressa katumusta ja häpeää.
John Braithwaite on esittänyt, että rikosten käsittelyssä tärkeintä on toimia niin,
että tekijä häpeää rikostaan, minkä avulla tekijä saadaan integroitua uudelleen yhteisön jäseneksi. Tässä viitekehyksessä rikollinen teko on väärin, mutta tekijä ei ole
itsessään paha. Lawrence W. Sherman tukee Braithwaiten teoriaa, mutta muistuttaa,
että epäkunnioittavaksi ja kohtuuttomaksi koettu rangaistus johtaa uhmakkaaseen
ylpeyteen, joka estää katumisen ja sovinnon. Uhma mahdollisesti lisää taipumusta
rikoksiin jatkossakin, siksi häpeän tuottamisessa on käytettävä kohtuullisuutta vastareaktioiden välttämiseksi. Häpeän tuottamisessa on myös leimautumisen riski, eli
lainrikkojan leiman tuleminen osaksi nuoren identiteettiä.34 Stigmatisaatiota voidaan
välttää keskittymällä itse tekoon eikä tekijään ja antamalla tekijälle mahdollisuus
ottaa vastuu. Tehokkaina tapoina estää häpeän vastareaktio ja vapautua häpeästä on
myös anteeksipyytäminen ja -antaminen.35
Oikeuskasvatuksella ei ole selkeää asemaa yhteiskunnan kasvatusinstituutioissa.
Tutkimuksen perusteella nuorten käsitykset oikeusnormeista tai rikosoikeusjärjestelmän toiminnasta ovat heikot36. Nuori asemoidaan kasvatuspuheessa normien rikkojaksi, joka on horjuttanut luottamusta rikkomalla yhteisön sääntöjä. Vaikka nuorta ei
suoraan kutsuta rikolliseksi, passiivisesti lain ylittäminen ilmaistaan kuitenkin esimerkiksi sanomalla ”on tapahtunut rikos”. Kasvatuspuheessa nuoruuden merkitystä
korostetaan valistuspuhettakin enemmälti. Kasvatuspuheessa tasapainoillaan ymmärryksen ja ei-hyväksymisen välillä. Diskurssissa annetaan ymmärtää, ettei nuoren käytös ole epätavallista, mutta varotaan antamasta signaalia, jonka voisi tulkita käyttäytymisen hyväksymiseksi. Puheessa etsitään balanssia leimaamisen ja neutralisaation
välillä; nuorta ei haluta leimata ongelmaiseksi, mutta toisaalta ei haluta antaa hänelle
eväitä neutralisoida tekoaan.37
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4.3 Kontrollipuhe
Kontrollipuheeksi voidaan nimittää puhetapaa, jossa puhuttelu tulee esiin osana
rangaistusjärjestelmää. Kontrollipuheessa käsitellään nuoren tekemää rikosta ja sen
seurauksia sekä puhuttelun taustalla olevaa lakia ja sen tavoitteita. Kontrollipuheessa
kerrotaan myös mitä tapahtuu, jos nuori jatkaa rikollista käyttäytymistään. Pyritään
pelotevaikutukseen, joka on yksi rangaistuksen yleisestävä piirre. Suhteessa kasvatusdiskurssiin puheessa painottuvat teon oikeudelliset ulottuvuudet, kuten moitittavuus
ja rikosoikeudelliset seuraukset. Kontrollidiskurssi on oikeudellinen puhetapa. Tällä
tarkoitan sitä, että oikeudenkäyttöön liittyy oma juridis-tekninen sanastonsa ja muodollisuutensa, josta puhuttelukaan ei ole vapaa. Ammattiterminologia voidaan kokea
vieraannuttavana, eikä siten ole omiaan lisäämään tilaisuuden keskustelunomaisuutta.
Pierre Bourdieun mukaan kieli voidaankin nähdä sosiaalisia eroja ilmentävänä ja uusintavana vallankäytön välineenä38. Se lisää myös epätasa-arvoisuutta nuoren ja viranomaisten kesken, jos nuoret eivät oikeastaan ymmärrä mistä puhutaan. Juridis-tekninen kielenkäyttö ja vuorovaikutuksen dominointi haastattelutyyppisillä kysymyksillä
toimivat kontrollipuheen hallintakeinoina. Ne ovat keinoja, joilla teon lainvastaisuus
pyritään selvittämään nuorelle.
Puhuttelussa viranomaiset ja vanhemmat rakentavat nuoresta kuvaa pahoista tavoista eheytyneenä ja teon vääryyden ymmärtäneenä. Kontrollipuheessa nuoren subjektiasema on olla oikeuskontrollin kohteena. Nuori ottaa osaa tämän position luomiseen myötäilemällä esitettyihin kysymyksiin, jotka ovat ikään kuin retorisia. Nuoren
oletetaan ymmärtävän, minkälaisia vastauksia häneltä odotetaan. Tavoite on, että nuori on ymmärtänyt ”mistä on kysymys” ja ”ottaneensa opiksi” tapahtuneesta.39

4.4 Tukipuhe
Tukipuhe käsittelee nuoren elämäntilannetta ja integrointia yhteiskuntaan. Perusta
diskurssille on puhutteluohjeessa, jonka mukaan puhuttelussa tulee selvittää ”nuoren elämäntilannetta muutoinkin”. Kun kasvatuspuheessa nuorta ohjataan sisäiseen
eli psyykkiseen elämänhallintaan, on tukipuheessa kysymys ulkoisesta eli sosiaalisesta elämänhallinnasta.40 Syrjäytymisen, huonon koulumenestyksen, sosiaalisen
pääoman puutteen katsotaan aiheuttavan rikoskäyttäytymisen riskiä. Pyrkimyksessä tukea nuorta elämänhallinnassa rakennetaan samalla merkityksiä kunnollisesta
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kansalaisesta ja asioista, jotka tämän elämään liittyvät. Tukipuhe pohjaa perinteisille,
syrjäytymismallissa esitetyille riskitekijöille. Nuoret ovat parhaillaan sosiaalistumassa
yhteiskunnan jäseniksi ja rakentajiksi, ja siksi juuri heidän kohdallaan kansalaisuuden
etiikan painottaminen on tärkeää. Nuorten puolittainen kiinnittyminen yhteiskuntaan
tulkitaan viranomaisnäkökulmasta uhkaavana ja toimenpiteitä vaativana41. Nimenomaan koulutus ja ammatti ovat nyky-yhteiskunnassa keinoja, joilla aikuisen status
saavutetaan42. Tässä hallintakeinona on normaalin elämän piirteiden määrittely, joita
ei – samalla tavoin kuin valistuspuheessa – perustella ammatillisilla kokemuksilla.
Sen sijaan ne esitellään yhteisesti jaettuina arvoina siitä, minkälaiset asiat ovat tärkeitä
elämässä. Paino on sellaisilla asioilla kuten terveys, perhe, ystävät ja työ. Nuorta ei
kuitenkaan pyydetä osallistumaan keskusteluun siitä, mitä hän pitää elämässä hyvinä
asioina. Puhuttelun kautta nuoren toivotaan tarttuvan toiseen mahdollisuuteen, sen
sijaan että hän jatkaisi paheellista käyttäytymistä.

4.5 Nuorten vastapuhe
Paul Willisin mukaan varsinkin alistettujen ryhmien nuoret ovat taipuvaisia jäsentymättömään, kulttuuris-ruumiilliseen vastarintaan ongelmia vastaan. Vastarinnan
logiikka voi näyttäytyä yhteiskunnan näkökulmasta väärältä, mutta ryhmän sisältä
ja maailmankuvasta käsin oikealta43. Kirsi Juhila erittelee kaksi erilaista vastapuheen
strategiaa, joilla ihmiset vastustavat leimaavia identiteettejä. Nämä strategiat ovat erojen politiikka ja tavallisuusretoriikka. Erojen politiikassa etsitään uusia identiteettejä
suhteessa etuoikeutettuihin määrityksiin. Tämän kamppailun myötä syntyvät minän
esittämisen tavat ovat omilla ehdoilla syntyneitä ja siksi rinnakkaisessa – ei alisteisessa – suhteessa vallitseviin kategorioihin. Nuorta ajateltaessa tämä yleensä tarkoittaa
hänen tekemäänsä eroa paatuneeseen rikolliseen – hän ei ole paatunut rikollinen. Tavallisuusretoriikassa ihminen puolustaa tai korostaa omaa tavallisuuttaan, koska muut
näkevät hänet erilaisena.44 Nuori käyttää perusteluissaan tavallisuusretoriikkaa: nuori
ei ole rikoskokeiluissaan poikkeuksellinen, vaan toiminut kuin monet muut kaverinsa. Toisaalta kyse on myös neutralisaatiotekniikan mukaisesta vastuun kieltämisestä;
nuoret puolustavat rikoskäyttäytymistään sillä perusteella, että kaveritkin tekevät samoin.45
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Pohjola s. 189.
Komonen s. 77–78.
Jokinen s. 161 ja 178
Juhila s. 20–32.
Sykes & Matza s. 667.
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5. Sokraattinen metodi tuomarin työkaluna puhuttelussa
Arolan esittämän mukaisesti, kun halutaan nuorten sisäistävän normeja, on huomiota kiinnitettävä nuoren omaan ymmärrykseen. Nuori aikuinen oppii mieltämällä ja
ymmärtämällä uusia asioita ja liittämällä uudet asiat aikaisemmin oppimaansa. Tämä
johtaa asioiden aikaisempaa syvällisempään ymmärtämiseen.46 Moralisoinnilla on
harvoin toivottua lopputulosta. Jotta pystytään rakentamaan vanhan päälle, on ensin
pyrittävä selvittämään nuoren lähtötaso. Onko nuori itse edes mieltänyt toimineensa
rikollisesti?
Sokraattisessa metodissa oppimistuloksiin pyritään kyselyn kautta. Jarvisin mukaan kaikki oppiminen syntyy kokemisesta. Sokraattisessa metodissa henkilölle esitetään kysymyksiä tavalla, johon henkilö pystyy vastaamaan ja ilmaisemaan omaa
tietämystään. Metodissa oletetaan henkilön imeneen itseensä tietämättään kulttuurista
tietoa (cultural knowledge), josta hän tulee kyselyn avulla tietoiseksi. Tällä tavoin
henkilö tulee tietoiseksi omista ajatuksistaan, jotka ovat vaikuttaneet (tiedostamatta)
hänen toimintaansa. Sokraattisessa metodissa kohde toimii itse primusmoottorina ja
tuomarin rooliksi tulee tunnustella tilanteen herkkyyttä ja esittää sopivia kysymyksiä.
Sokraattisen metodin huonona puolena voidaan yleisessä keskustelussa pitää sitä, että
sen tuloksena heijastetaan kulttuurisesti hyväksyttäviä ajatuksia ja tietyntyyppistä yhteisöllisyyttä. Se kuitenkin sopii erityisesti nuorten aikuisten kanssa toimimiseen, sillä se hyödyntää heidän kokemuksiaan ja tietoisuuttaan (voimaannuttaminen) ja ottaa
heidät aktiivisiksi toimijoiksi oppimisprosessiin.47 Ajattelisin sokraattisen metodin sopivan puhuttelutavaksi ainakin joissain rikostyypeissä. Vaikka tuomioistuimen edessä
oleminen on nuorelle (toivottavasti) uniikki ja jännittäväkin tapahtuma, voidaan olettaa nuoren paremmin muistavan ja sisäistävän hänen itse sanomansa kuin mahdollisesti tuomarin suusta kuulemansa. Tutkimusten mukaan muistiinpalauttamisprosentti
kohoaa viidestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin 24 tunnin jälkeen oppimistilanteesta tarkasteltuna, kun kuuntelemisen sijasta henkilö joutuu itse puhumaan.48
Sokraattista metodia käytettäessä olisi toivottavaa, että tuomarilla olisi jonkinlaista
sosiaalista herkkyyttä ja tilannetajua. Joissain tilanteissa nuorelle kuuleminen voi olla
puhumista opettavampi vaihtoehto. Tuomarin tulisi kuitenkin pääroolissaan keskittyä
teon arviointiin ja sen syyksiluettavuuteen vastaajalle, eikä pyrkiä aktiivisesti muodostamaan nuoresta kuvaa ihmisenä tulevaa puhuttelua varten. Mahdollinen puhuttelijarooli on pieni sivurooli tuomarin päätehtävään verrattaessa. Olen seuraavaksi yrittänyt hahmotella, miten puhuttelua voisi harjoittaa esimerkiksi sokraattisen metodin
kautta.
* Mitä asiasta on puhuttu? Kotona, koulussa, (ystävien kesken, yhteiskunnallisesti?)
Miten asiasta on puhuttu? Mitä seuraamuksia menettelystäsi on sinulle tähän mennessä aiheutunut? (kasvatuspuhe, tukipuhe)
46
47
48

Konttu s. 186.
Jarvis s. 144.
Cohen ym., s. 175.
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* Ajattelitko tekoa tehdessäsi, että kyseessä olisi rikos? (kontrollipuhe)
• jos ei, mitä ajattelit tekosi olevan?
• (edellisen kysymyksen jälkeen tai jos kyllä-vastaus 1. kysymykseen) miksi valitsit
kuitenkin toimia niin? (kasvatuspuhe)
– jos tekoon liittyy ryhmä
 Olisitko menetellyt samoin, jos olisit ollut tilanteessa yksin (ilman ryhmää)?
 jos olisi toiminut toisin: Miten olisit toiminut toisin?
 Miksi olisit yksin ollessasi toiminut toisin?
 Mitä hyötyä tekosi on tuottanut sinulle ryhmän sisällä?
 Mitä ikäviä seurauksia se on tuottanut ryhmän ulkopuolella?
* Mikä sai sinut toimimaan valitsemallasi tavalla?
* Millä muulla tavoin olisit voinut toimia?
* Mitä tavoittelit teolla? Olisitko päässyt samaan tavoitteeseen toimimalla muulla
tavoin? Miten?
* Miksi toimit tällä kertaa sillä tavoin kuin toimit, etkä sillä tavoin kuin olisit voinut
toimia?
* Mitä hyötyä toisin toimimisesta olisi ollut?
* Mitä haittaa toisin toimimisesta olisi ollut?
* Mitä menettelystäsi on seurannut muille? Mitä olisi voinut seurata?
* Miten toimit seuraavalla kerralla? Miksi? (yhteiskunnallinen perspektiivi)
* Mitä itse ajattelet henkilöistä, jotka toimivat sinun toimimallasi tavalla? Mitä ajattelisit, jos joku olisi toiminut sinulle samoin?
* Mitä voisit muuttaa, ettei näin ylipäätään tapahtuisi?

6. Yhteenveto
Mitä hyötyä nuorten puhuttelusta on? Riskinä on, ettei mitään. Foucaltin mukaan vallan käyttö synnyttää eittämättä vastarintaa silloin, kun se toimii ajatuksena yksilöitä
pakolla normaalistavasta sekä tiheästä, näkymättömästä ja kaikkien ylle ulottuvasta
valvonnasta. Vallan käytön ymmärtäminen ei kuitenkaan vaadi luopumaan kasvatuksellisesta roolista, vaan auttaa ymmärtämään ilmiökentän monivivahteisuuden49.
Tutkimustulosten mukaan merkittävä taustasyy nuorten rikollisuudessa on juurettomuus, kuulumattomuus yhteiskuntaan sekä tietty sosiaalisen pääoman puute, sitä
kautta kuulemattomuus ja kokemukset negatiivisista vuorovaikutustilanteista. Tuskin
nuorten puhuttelu on mikään viisasten kivi yhteiskunnan ongelmiin, mutta sopivasti
harjoitettuna se voisi tukea nuoren yhteiskunnallista integraatiota. Puhuttelun paikka

49

Husa, s. 278–280
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on joko tuomion julistamisen jälkeen tai harkinnanvaraisesti ja rajoitetummin toteutettuna myös kansliatuomioissa istunnon päätteeksi, mikäli nuori on tunnustanut teon.
Kuten yllä on esitelty, tapoja puhuttelun pitämiseen on useita. Sen sijaan, että keskityttäisiin juuri oikeiden sanojen lausumiseen tai henkilön diagnosoimiseen, voisi
hyvä lähtökohta olla nuoren kohtaaminen ja hänen kuulemisensa ilman pyrkimystä
luokittelemiseen. Siten voitaneen saada aikaan jonkinasteinen vuorovaikutustilanne,
josta nuorelle voisi jäädä muistijälkiä vastaisten tilanteiden varalle. Mielekästä olisi,
että tuomarilla olisi puhuttelutilanteessa tietoinen omista puhuttelutavoistaan ja niiden
aiheuttamista reaktioista, ja että hänellä olisi jotain konkreettisia apuvälineitä nuoren
tavoittamiseksi. Liiallisen analysoinnin sijasta olennaista olisi keskittyä positiivisen
puhuttelukokemuksen aikaansaamiseen niin tuomioistuimelle kuin nuorellekin, jonka
kokemuksen kautta syntyy perusta eri vivahteiden havainnoimiselle ja tunnistamiselle.
Tuomarin on mahdollista tuomitsemistyönsä ohella pyrkiä positiiviseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa nuori saa mahdollisuuden hyvityksen tekemiseen tekemästään yhteiskunnallisesta vääryydestä. Peilattaessa nuoren puhuttelua lain esitöihin kirjallisesta käsittelystä ja suullisen menettelyn kasvatuksellisesta funktiosta, voitaneen
ajatella, ettei tuomarin tarvitse tai ole hyväkään ryhtyä nimenomaisesti kasvattajan
rooliin (objektiivisuus). Olaus Petrin ohjeen mukaan ”tuomarin eteen ei tulla toruttavaksi tahi pahoin puhuteltavaksi, vaan oikeutta etsimään. Mutta jos niin on, että
jompaakumpaa riitapuolta tarvitsee sanoilla nuhdella, niin se tehtäköön kun asia on
tutkittu ja tuomio julistettu, mutta ei sitä ennen.” Tavoitteena ei ole lopulta kuitenkaan
tuomarin, vaan pääkäsittelyprosessin mahdollinen kasvattava merkitys kokonaisuudessaan.
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Oona-Karita Vainio

Terrorismin rahoituksen ja edistämisen
kieltävä lainsäädäntö ja kansainvälinen
avustustoiminta
1. Johdanto
Kansainvälinen yhteisö on 2000-luvulla reagoinut terrorismiin hyväksymällä erilaisia
kansainvälisiä sopimuksia terrorismin torjumiseksi ja pyrkinyt luomaan sitä kautta
valtioille velvoitteita sopimusten tavoitteiden toteutumiseksi.1 Terrorismin torjunta
on siten kansainvälisesti merkittävä intressi ja YK:n puitteissa terrorismia käsitteleviä sopimuksia on kaiken kaikkiaan kolmetoista.2 Terrorismia käsitteleviä alueellisia
sopimuksia on niin ikään lukuisia, esimerkiksi Euroopan unionissa siihen on viitattu
useissa asiakirjoissa.3 Kansainvälistä terrorismin vastaista yleissopimusta ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta ole vielä saatu aikaiseksi.4
Jotta terrorismia voidaan torjua, olisi kyettävä määrittelemään mitä terrorismilla
tarkoitetaan. Euroopan neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS terrorismin torjunnasta on artiklassa 1 määritelty terroritekoja seuraavasti: tahallisia tekoja, jotka
luonteensa tai asiayhteytensä vuoksi aiheuttaa vakavaa haittaa maalle tai kansainväliselle järjestölle silloin, kun teko tehdään pelottelutarkoituksessa, tarkoituksessa
pakottaa viranomaiset tai kansainvälinen järjestö tekemään tai jättämään tekemättä
jotain taikka vakavasti horjuttaa tai tuhota valtion tai kansainvälisen järjestön perusrakenteita. Yleispätevää määritelmää käsitteelle ”terrorismi” ei kuitenkaan ole olemassa sen enempää eurooppalaisen kuin kansainvälisen oikeuden alalla.5 Myöskään

1
2
3

4

5

O’Donnel 2006 s. 853.
YK:n lista terrorismia koskevista sopimuksista osoitteessa https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml&menu=MTDSG
Mm. Wienin toimintasuunnitelma EYVL C 19, 23.1.1999, Tampereen päätelmä 15–16.1.1999 kappale IX, koskien yhteistyön tehostamista rikollisuuden vastaisessa toiminnassa ja Haagin ohjelmassa
(2005/C 53/01) terrorismi mainitaan kappaleessa 2 Turvallisuuden vahvistaminen s. 8–9. Terrorismin
torjunta on yksi peruste Euroopan unionin jäsenvaltioiden aineellisen rikosoikeuden lähentämiseksi.
Ks. lisää Melander 2010 s. 268.
O’Donnel kirjoittaa optimistisesti vuoden 2006 lopulla, että kansainvälisen yleissopimuksen laadinta
on loppusuoralla: ”the process of drafting a general treaty against international terrorism is nearly
complete”. O’Donnel 2006 s. 854.
Cassese 2008 s. 163. Ks. myös Ojanen 2007 s. 1053 alaviitteineen. Cassese kuitenkin huomauttaa, että
monissa erillisissä kansainvälisissä sopimuksissa ja eri valtioiden kansallisissa lainsäädännöissä sekä
oikeuskäytännössä terrorismin määritelmä on jokseenkin toinen toisiaan vastaava. Ks. Cassese 2008
s. 164–165.
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kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ei määritellä terrorismia.6 Terrorismirikokset ja terroriteot on helppo liittää liki mihin tahansa poliittiseen tavoitteeseen.
Lisäksi terrorismista puhuttaessa kysymys on raskaamman sarjan turvallisuusretoriikasta.7 Nämä elementit aiheuttavat haasteita pyrittäessä analysoimaan mitä tahansa
menettelyä, joka liitetään syystä tai toisesta terrorismiin. Tämän kirjoitelman tarkoituksena on avata niitä haasteita, joita terrorismin torjuntaan tähtäävät lainsäädännölliset toimenpiteet voivat asettaa kansainväliselle avustustoiminnalle.
Terrorismia esiintyy monesti alueilla, missä on muutoinkin epävakaata: alueella
voi olla käynnissä aseellinen selkkaus tai sellainen on alueella päättynyt hiljattain.
Samoilla alueilla toimii monesti myös avustusjärjestöjä. Konfliktialueilla tai niiden
liepeillä pyrkii toimimaan monenlaisia järjestöjä ja toimijoita ei luonnollisestikaan
ole mitenkään säännelty, saati rajoitettu. Tunnetuimpia toimijoita ovat mm. Punainen
Risti, YK ja MSF (Médecins Sans Frontières). Avustusjärjestöjen toiminta konflikti
alueella on monella tavalla haasteellista: yhden haasteen muodostaa se, että monet
tänä päivänä käytävistä aseellisista selkkauksista ovat kansainvälistä luonnetta vailla
olevia (so. internal / non-international armed conflict ”NIAC”).8 Kansainväliset sopi
mukset sääntelevät huomattavasti vähemmän tämän tyyppisiä konflikteja, eivätkä ne
välttämättä pysty riittävästi vastaamaan lukuisiin oikeudellisiin(kaan) ongelmiin.9
Pyrin tarkastelemaan avustusjärjestöjen toimintamahdollisuuksia alueella, jossa
on käynnissä aseellinen konflikti ottamalla huomioon terrorismirikosten edistämistä ja rahoitusta koskevan lainsäädännön. Aluksi käyn läpi humanitaarisen oikeuden
avustustoimintaa koskevat keskeiset säännöt ja sen jälkeen perehdyn terrorismin
tukemiseen ja rahoittamiseen liittyvään materiaaliin, painopisteen ollessa Suomen
rikoslaissa. Tämän jälkeen pohdin humanitaaristen avustusjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ja mahdollisia ratkaisuja kirjoituksen tematiikkaan liittyen. On tärkeää
havaita, että kirjoitusta rajaa se, että terrorismin rahoittamisen ja tukemisen kieltävää
lainsäädäntöä tarkastellaan nimenomaan aseellisen konfliktin yhteydessä. Humanitaarista avustustoimintaa harjoitetaan toki myös esimerkiksi luonnonkatastrofien yhteydessä alueilla, joissa ei ole käynnissä aseellista konfliktia. Tällöin humanitaarisen
oikeuden säännöt eivät tule sovellettaviksi.

6
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Geneven yleissopimusten II lisäpöytäkirjan (LP II) artiklassa 4 todetaan, että siviiliväestöä vastaan on
aina kiellettyä mm. terroriteot. Geneven yleissopimuksessa IV (GIV), artiklassa 33 kielletään ”yhteisrangaistukset samoin kuin kaikki pelotus-ja terroritoimenpiteet”. Terroritekoja ei kuitenkaan määritellä. LP II artiklassa 13 kielletään kauhun levittäminen siviiliväestön keskuuteen. Lisäpöytäkirja I (LP I),
artiklassa 51 puolestaan kielletään ihmiskilpien käyttö yrityksenä suojata sotilaskohdetta.
Myös Ojanen 2007 s. 1054. Ojanen kirjoittaa terrorismista perus- ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
ICRC Report (30IC/07/8.4) for 30th International Conference of the Red Cross and Crescent: International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. October 2007 s. 20:
”Majority of contemporary armed conflicts are not of an international character”.
ICRC Report (31IC/11/5.1.2) for 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent:
International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. October 2011
s. 12.
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2. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus avustustoiminnan
näkökulmasta
2.1 Lyhyesti kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta
Huolimatta vanhasta sananlaskusta, jonka mukaan sodassa kaikki on sallittua, on todellisuus toinen. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus tarkoittaa sodan oikeussääntöjä; mitä sodan aikana saa tehdä ja mitä ei. Kysymys on sääntelystä jus in bello.10
Humanitaarinen oikeus pyrkii nimenomaan inhimillisistä syistä rajoittamaan aseellisten konfliktien vaikutuksia suojelemalla erityisesti henkilöitä, jotka eivät osallistu tai
eivät enää osallistu taisteluihin. Lisäksi sodan oikeussäännöillä pyritään rajoittamaan
sodankäynninkeinoja ja -menetelmiä.11
Ensimmäinen Geneven sopimus solmittiin 1864. Vuoden 1864 Geneven sopimukseen liittyi 12 valtiota ja siinä säänneltiin haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden paremmasta kohtelusta sodan aikana, siviilien suojelusta sekä sotasairaaloiden ja ambulanssien puolueettomuudesta.12 Geneven sopimukset kehittyivät 1900-luvun alussa,
kunnes aikaisemmat Geneven sopimukset korvattiin vuoden 1949 Geneven yleissopi
muksilla I-IV, joissa säännellään maavoimien haavoittuneiden ja sairaiden kohtelusta (GI), merivoimien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden kohtelusta, sotavankien kohtelusta (GIII) sekä siviilien suojelusta (GIV). Kaikki maailman
valtiot ovat mukana Geneven yleissopimuksissa, viimeisimpänä liittyi Etelä-Sudan
23.1.2013.13 Geneven sopimuksia täydennettiin vuonna 1977 kahdella lisäpöytäkirjalla, joista ensimmäinen koskee kansainvälisen aseellisen selkkauksen uhrien suojelua
ja toinen puolestaan kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten
uhrien suojelua. Nämä lisäpöytäkirjat eivät ole Geneven sopimusten tavoin yleismaailmallisesti voimassa.14
Humanitaarisen oikeuden sääntöjen keskeinen oikeuslähde on myös kansainvälinen tapaoikeus, jonka syntyminen edellyttää yhdenmukaista ja toistuvaa valtiokäytäntöä sekä että valtiot hyväksyvät normin itseään sitoviksi (opinio iuris).15 ICRC
teki 2000-luvun alussa laajan, vuosia kestäneen tapaoikeustutkimuksen, jonka loppu
tuloksena määriteltiin 161 humanitaarisen oikeuden sääntöä, jotka ovat siten kaikkia

10

11
12
13
14

15

Erotuksena jus ad bellum-sääntelystä, jossa on kyse siitä, milloin sotilaallisen voiman käyttö on sallittua ja milloin ei. Humanitaarinen oikeus ei anna vastausta tähän kysymykseen. Ks. tästä mm. Hakapää
2003 s. 471.
Rosén & Parkkari 2004 s. 3.
Forsythe 2005 s. 18 ja Parkkari & Rosén 2004 s. 21–22.
Ks. Lista sopimusvaltioista ICRC:n internetsivuilta http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365.
Tällä hetkellä (1.11.2015) lisäpöytäkirja I:n on ratifioinut 174 valtioita ja lisäpöytäkirja II:n 168 valtiota. Ks. säännöllisesti päivitettävä lista https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/
geneva-conventions.
Ks. tarkemmin kansainvälisen oikeuden tapaoikeuden muodostumisesta esim. Dixon 2007 s. 32–36.
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valtioita sitovia.16 Nämä säännöt soveltuvat aina aseellisessa konfliktissa riippumatta
siitä, onko jokin valtio allekirjoittanut jotakin kansainvälistä sopimusta vai ei.17

2.2 Avustustoiminnan sääntely kansainvälisessä humanitaarisessa 		
oikeudessa
Humanitaarisella avustustoiminnalla on suuri tarve riippumatta siitä, minkä luontoisesta aseellisesta selkkauksesta on kysymys. Siviiliväestö on monesti ilman ruokaa,
vettä, suojaa ja terveydenhuoltoa. Syitä on monia: monesti omaisuus voi olla tuhoutunut taisteluiden seurauksena tai maanviljelysalueet ovat käyttökelvottomia esimerkiksi maamiinojen tai räjähtämättömien, maastoon jääneiden ammusten vuoksi. Väestö
on voinut olla ollut pakotettuna lähtemään kodeistaan ja infrastruktuuri voi olla tuhoutunut.18 Kansainvälisen oikeuden mukaan valtioilla on ensisijainen velvollisuus
huolehtia siviiliväestöstä aseellisen konfliktin aikana, mutta monesti valtiot ovat joko
kyvyttömiä tai haluttomia täyttämään tätä velvollisuuttaan.19 Tästä syystä kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa säännellään humanitaarisesta avustustoiminnasta,
joka on järjestetty jonkin muun tahon kuin valtion toimesta, tarkoittaen avustusjärjestöjä. Voidakseen toteuttaa tätä tehtävää, on avustusjärjestöille taattava nopea ja esteetön pääsy apua tarvitsevien luo.20
Humanitaarisesta avusta, oikeudesta saada sitä ja sen toimittamisesta säännellään
Geneven sopimuksissa I-IV, sopimusten yhteisessä kolmannessa artiklassa sekä tapaoikeudensäännöissä 87–88. Miehitettyjä alueita koskee G IV:n artiklat 55 ja 56 LP
I: 69, avustustoimista säännellään G IV artiklassa 59 ja LP I artiklassa 70. Humanitaarisen avustustoiminnan sallimiseen liittyy myös se, että siviilien nälkään näännyttäminen on sotatoimena kielletty (LP I artiklassa 54 ja tapaoikeuden säännössä 53).
Konfliktin osapuolilla on velvollisuus sallia humanitaarinen apu LP I artiklassa 69, 70
sekä LP II artiklassa 18 ja tapaoikeuden säännöissä kohdassa 55.
Avustuskuljetuksille on taattava myös vapaa kulku (G IV: 23, 59 LP I: 70, tapa
oikeudensäännöt 56 ja toimintaa on muutoinkin helpotettava kaikin tavoin GIV: 142,
LP I:81, tapaoikeuden säännöt 55). ”Puolueettomat ja ihmisystävälliset järjestöt” saavat tarjota palveluksiaan selkkauksen osapuolille (G I-IV artikla 3 ja LP I artikla 70) ja
16
17

18

19
20

Ks. lisää Ulkoministeriön julkaisuja 16 / 2005: Humanitaarinen tapaoikeus – Johdatus Punaisen Ristin
kansainvälisen komitean kansainvälistä humanitaarista tapaoikeutta koskevaan tutkimukseen.
Humanitaarisen oikeuden luonteesta johtuen nämä säännöt koskevat jokaista ihmistä myös henkilökohtaisesti. Näin on myös kansainvälisten sopimusten laita; merkitystä ei siten ole sillä, katsooko joku
kapinallisryhmittymä olevansa vastuusta vapaa siksi, ettei kyseinen ryhmittymä tunnusta valtion tekemiä ratkaisuja kansainvälisten sopimusten suhteen.
ICRC Report (31IC/11/5.1.2) for 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent:
International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. October 2011
s. 23.
Ibid.
Ibid.

454

avustustyöntekijöitä on suojeltava ja kunnioitettava (G IV: 59, LP I: 71, tapaoikeuden
säännöt kohdat 31–32 ).
Humanitaarinen apu on määritelty kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa.
Kysymys on elämän perusedellytyksistä ja niiden turvaamisesta; lyhyesti sanottuna
ruosta, vedestä, suojasta sekä lääkehuollosta, lääkkeistä ja avustustyöntekijöistä.21
Monesti avustusjärjestöt ovat läsnä konfliktialueilla pitkään, jopa vuosikymmeniä,
mistä syystä avustusjärjestöt tekevät paljon muutakin kuin välittömästi henkeä pelastavaa toimintaa. Elinolosuhteita pyritään parantamaan pitkällä aikavälillä esimerkiksi rakennus- ja tieprojekteilla, toimittamalla työkaluja jne.22 Lisäksi avustuksen
toimittamiselle täytyy aina saada lupa, myös sellaisilta ryhmiltä, jotka kontrolloivat
jotakin tiettyä aluetta.23 Joskus avustusjärjestöjen on myös tehtävä yhteistyötä, jotta
avustusjärjestöjen turvallisuus voidaan varmistaa ja jotta avustuskuljetukset pääsisivät perille eheänä.24 Tähän liittyy edellytys siitä, että humanitaarisilla järjestöillä on
oltava keskusteluyhteys kaikkiin konfliktin osapuoliin selittääkseen toimintansa syyt
ja tarkoituksen johdonmukaisesti.25

3. Terroristiryhmän toiminnan edistäminen ja rahoitus
3.1 Terrorismin edistämisen ja rahoittamisen estämiseen tähtäävän
lainsäädännön kehittyminen ja oikeuslähteet
Rikosoikeudessa ensisijainen oikeuslähde on laki ja useimmiten nimenomaan rikoslaki.26 Terrorismirikosten kansallinen kriminalisointi on kuitenkin välitöntä seurausta
kansainvälisestä sääntelystä; keskeisimpinä lähteinä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1373 (2001) ja Euroopan unionin terrorismipuitepäätös ja Euroopan neuvoston terrorismiyleissopimus (SopS 48/2008).27 Lisäksi on mainittava vuoden 1999
terrorismin rahoituksen kieltävä yleissopimus, joka astui voimaan 10.4.2002 (SopS
74/2002). Näiden velvoitteiden täyttäminen on katsottu parhaaksi toteuttaa uudella
rikoslain luvulla 34a.28

21
22
23

24
25

26
27
28

KS. GIV artikla 23 sekä LP 70 ja 71 artikla. Ks. myös Modirzadeh ym. 2011 s. 626. ”Lifesaving assistance”.
Ks. esimerkiksi ICRC Annual Report 2012, Somalia s. 163–168. Ladattavissa osoitteessa: https://
www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2012.pdf. Viitattu 23.9.2014.
ICRC Report (31IC/11/5.1.2) for 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent:
International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. October 2011
s. 25–26.
Modirzadeh ym. 2011, s. 626 ja Metcalfe-Hough ym. 2015 s. 10.
ICRC Report (31IC/11/5.1.2) for 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent:
International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. October 2011
s. 26.
Ks. mm Melander 2010 s. 92.
Ks. tarkemmin Lohse 2012 s. 45.
HE 188/2002 vp s. 3.
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Tämän kirjoituksen kannalta keskeistä kotimaisen lainsäädännön näkökulmasta on
rikoslain 34a luvun 4 § eli terroristiryhmän toiminnan edistäminen sekä rikoslain 34a
luvun 5 § eli terrorismin rahoittaminen sekä 5a § eli terroristiryhmän rahoittaminen.
Terrorismin rahoituksen kieltävä sääntely oli tosin olemassa jo rikoslain 34 luvun 9b
§:ssä (HE 43/2002 vp), jolloin se siis oli osa yleisvaarallisia rikoksia käsittävää lukua.
Kun terrorismia koskeva rikoslain luku luotiin, rahoituksen kieltävä pykälä siirrettiin
samaan lukuun. Käyn seuraavaksi läpi sitä, mitä terrorismin edistämisellä ja rahoittamisella tarkoitetaan.

3.2 Edistämisen käsitteestä
Rikosoikeudellisen vastuun keskiössä on tekijä, joita voi olla useita. Tämän lisäksi
rikoksiin voi liittyä sellaista yhteistyötä, joka ei kuitenkaan täytä rikoskumppanuuden
vaatimuksia.29 Osallisuudessa on kysymys siitä, että kaikkia tiettyyn rikokseen myötävaikuttaneita rangaistaan.30 Myötävaikuttamisella puolestaan viitataan kohteeseen,
johon henkilöt jollakin tavalla liittyvät ja myötävaikuttaminen käsitteenäkin viittaa
siihen, että kysymys on useasta henkilöstä.31 Avunannosta rikokseen säännellään
rikoslain 5 luvun 6 §:ssä.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa (UN Doc. S/RES/1373 (2001) todetaan, että jäsenvaltioiden on estettävä kaikenlainen terroritekojen rahoittaminen
sekä kaikenlainen muukin terrorismin tukeminen: ”Refrain from providing any form
of support, active or passive, to entities or a person involved in terrorist acts, …”.32
Terrorismipuitepäätöksessä sen toisen artiklan 2 (b)-kohdassa mainitaan terrorismirikokseen osallistuminen (participating / participation) terrorismiryhmän toimintaan
ml. tietojen tai aineellisten välineiden antaminen terroristiryhmälle jollakin tavalla
tietoisena siitä, että osallistuminen edistää ryhmän rikollista toimintaa (…contribute
to the criminal activities of a terrorist group). Lohse huomauttaa, että muotoilu ei kuitenkaan tarkoita, että osallistumisen kattavan toiminnan tulisi itsessään olla laitonta.
Riittää, että osallistuja ymmärtää, että kohde on terroristiryhmä ja että ryhmällä on
vireillä jotakin (terrorismi)toimintaa.33 Hallituksen esityksessä todetaan, että tekijän
”on oltava vähintään tietoinen siitä, että hän toimii terroristiryhmän hyväksi”, jolloin
ratkaisevaa tuntuu olevan se, että henkilö tietää, että kyseessä on terroristiryhmä.34

29
30
31
32

33
34

Lohse 2012 s. 97.
Frände 2005 s. 267.
Ibid.
UNSC Doc. S/RES/1373 (2001), 2 (a). Päätöslauselmasta ei suoranaisesti käy ilmi, onko valtion vain
pidättäydyttävä mainituista menettelyistä vai edellytetäänkö valtion myös kriminalisoivan em. toiminta. Hallituksen esityksessä todetaan, että raportointiohjeen perusteella voidaan päätellä, että päätöslauselman lähtökohta on kriminalisointi. Ks. HE 2002/188 vp s. 50.
Lohse 2012 s. 148–149.
HE 2002/188 vp s. 51–52.
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Lisäksi edellytetään tietoisuutta siitä, että ryhmän tarkoituksena on tehdä terrorismi
rikoksia ja että teko edistää nimenomaan tätä toimintaa. Näin ollen tieto siitä, että teko
edistää jotain muuta kuin terrorismitoimintaa, ei täytä edistämisrikoksen tunnusmerkistöä.35
Rikoksen edistämistä ei käsitteenä tunneta rikoslaissa muualla kuin jäljempänä
tarkasteltavasta rikoslain 34a luvussa, joka käsittelee terroristirikoksia. Näin ollen
edistämisestä ei voida rangaista muussa yhteydessä. Edistäminen on kaikkein etäisin
rangaistavuuden piirissä oleva toimintamuoto.36 Terrorismirikoksia koskien edistämisen kriminalisointi sulkee piiriinsä laajemman joukon henkilöitä kuin ns. tavallinen
avunanto, koska terrorismirikosten tekotavat ovat hyvin moninaiset (ja avoimet), mikä
aiheuttaa epäyhteneväisyyttä avunannon ja edistämisen välillä.37
Eräs keskeinen eroavaisuus edistämisen ja avunannon välillä on se, että edistämisen rangaistavuus ei edellytä täytettyä tekoa tai sen yritystä, toisin kuin avunanto.38
Edistämisrikos voi myös tapahtua missä vaiheessa tahansa; ennen päärikosta, sen aikana tai sen jälkeen.39 Lisäksi edistämisrikoksen rangaistavuus edellyttää tietoa siitä,
että teko edistää terrorismirikosta.40 Näitä elementtejä käydään läpi vielä jäljempänä.

3.3 Edistämisen tekotavoista
Edellä on käsitelty melko yleisluonteisesti ja pintapuolisesti terrorismirikosten edistämistä sekä yleisemmältä teoreettiselta tasolta kuin itse lainsäädännön ja sen taustalla
olevan kansainvälisen materiaalin osalta. Seuraavaksi tarkastellaan hieman lähemmin
RL 34a luvun 4 §:n mukaisia tekotapoja. Edistäminen on rangaistavaa, mikäli henkilö toimii nimenomaan edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta
taikka sen valmistelua. Toisaalta riittävää on, että tekijä on tietoinen siitä, että hänen toimintansa edistää em. rikoksia. Edistämisrikoksen tekotavat voidaan ryhmitellä
1) vaarallisten esineiden tai aineiden hankkiminen (aseet, räjähteet, ampumatarvikkeet jne.), 2) toimi- ym. tilojen ja muiden erittäin tärkeiden välineiden tai kulkuneuvojen hankkiminen, 3) ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeän tiedon hankkiminen,
välittäminen, ilmaiseminen tai luovuttaminen. Tiedon tulee olla omiaan aiheuttamaan
vakavaa vahinkoa valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, 4) terroristiryhmän tärkeiden taloudellisten asioiden hoitaminen tai ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeiden taloudellisten tai oikeudellisten neuvojen antaminen sekä 5) rahanpesurikos.
Yritys on aina rangaistava.

35
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37
38
39
40

Ibid.
Ks. HE 188/2002 vp s. 55.
Lohse 2012 s. 107.
Lohse 2012 s. 108.
Ibid.
HE 188/2002 vp s. 55.
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Kirjoituksen kannalta relevantein poiminto edellä lausutusta on lähinnä 2 kohta.
Tärkeätä on ensinnäkin huomata, että toimi- ym. tilojen osalta riittää ainoastaan niiden hankkiminen tai luovuttaminen. Terroristiryhmän tarvitsemia tiloja ei ole millään
tavalla eritelty sen mukaan, missä tarkoituksessa ne ovat. Näin ollen mikä tahansa tila
katsotaan tärkeäksi terroristiryhmän toiminnan kannalta, olipa kyse sitten majoitus
tiloista, varastoista tai mistä tahansa.41
Muiden välineiden ym. osalta edellytetään niiden olevan erityisen tärkeitä terroristitoiminnan kannalta. Hallituksen esityksessä mainitaan muina erittäin tärkeinä
välineinä esimerkiksi tietotekniikka- ja viestintävälineet.42 Välineen tärkeyden arviointi riippuu siitä, kuinka olennainen se on terroriteon suorittamiselle; mikäli sen
puuttuminen estää ryhmää toimeenpanemasta iskua tai lykkää sitä, on kysymyksessä varsin ilmeisesti tärkeä väline.43 Missä laajuudessa välineitä on annettava, ei ole
täyttä varmuutta. Aseiden ym. taisteluvälineiden osalta hallituksen esityksessä ei ole
kyse yksittäisestä tai edes pienestä määrästä aseita tai ampumatarvikkeita tai muita
tarkoitettuja välineitä, vaan ”varustaminen” käsittää laajamittaisemman toiminnan.44
Lohsen käsityksen mukaan terroristiryhmän edistämiselle ei ole asetettavissa mitään
pysyvyys-, jatkuvuus- tai toistuvuusvaatimusta. Näin ollen kertaluontoinen edistämiseksi tulkittava teko riittää.45

3.4 Terrorismin rahoituksen käsitteestä
YK:n terrorismin rahoituksen kieltävän yleissopimuksen keskeinen toteamus on, että
terroritekojen lukumäärä ja vakavuus ovat riippuvaisia rahoituksesta, eivätkä tuolloin
olemassa olleet kansainväliset sopimukset kieltäneet nimenomaisesti rahoituksen
antamista terroristisiin tarkoituksiin. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa määri
tellään, mitä ”varoilla” (funds) tarkoitetaan: kaikenlaista aineellista ja aineetonta
omaisuutta ja etuuksia. Lista ei ole suljettu, joten uudet rahoitusinstrumentit eivät
jää sääntelyn ulkopuolelle. Rahoittamisella puolestaan tarkoitetaan joko suoraa tai
välillistä, laitonta varojen luovutusta tai keräämistä tiedostaen varojen käyttämisen
kokonaan tai osaksi yleissopimuksen 2 artiklan 1. kohdan a ja b-kohdissa tarkoitetun
teon tekemiseen.
Alkuperäinen Suomen rikoslain terrorismin rahoituksen kriminalisoiva lainkohta
perustuu tähän yleissopimukseen. Samalla toteutettiin myös em. YK:n turvallisuus-

41
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Ks. myös Lohse, joka erikseen toteaa, että ”…tai hyväntekeväisyysjärjestön taikka muun laillisen
liiketoimintafasadin suojissa käytetyistä huoneistoista, ne kuuluvat kaikki RL 34s:4, 1:n 2 kohdassa
tarkoitettuihin tiloihin silloin, kun ne ovat tavalla tai toisella terroristiryhmän käytössä.“ Lohse 2012
s. 151.
HE 188/2002 vp s. 53.
Lohse 2012 s. 151.
HE 188/2002 vp s. 52.
Lohse 2012 s. 152–153 alaviitteineen.
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neuvoston päätöslauselman 1373 (2001), joka velvoitti niin ikään terrorismin rahoittamisen kriminalisoitavaksi jäsenvaltioissa.
Financial Action Task Force ”FATF”46 on julkaissut omia terrorismin rahoituksen
vastaisia erityissuosituksia, joista ensimmäiset julkaistiin vuonna 2001.47 Jo näissä
suosituksissa, kohdassa 2, mainitaan terroristiryhmien rahoituksen kriminalisointi:
”Each country should criminalise the financing of terrorism, terrorist acts and terrorist
organisations.” Suositukset eivät ole oikeudellisesti velvoittavia, mutta jäsenvaltiot
ovat sitoutuneita panemaan suositukset täytäntöön kansallisesti.48 Vuonna 2012 FATF
uudisti suosituksiaan ja painotti, että valtioiden tulisi kriminalisoida myös terroristiryhmän tai yksittäisen terroristin rahoittaminen, vaikka liityntää mihinkään eroteltavissa olevaan terroritekoon ei olisikaan.49
Rikoslain 34a:5 §:n mukainen terrorismin rahoittamista koskeva pykälä pitää sisällään saman lainkohdan kohdissa 1-5 mainittujen rikosten rahoitusta. Se ei siten
tarkoita terroristijärjestön tai muun yleisluontoisen toiminnan rahoitusta.50 Rikoslain
34a:5 §:n tultaessa sovellettavaksi rahoittajan täytyy tietää, että hänen toimittamansa
varat on tarkoitus käyttää yhden tai useamman terroriteon tekemistä varten, mutta
toisaalta ei vaadita, että terroriteko konkreettisesti tehdään.51 RL 34a:5 §:n mukainen
terrorismin rahoitus piti sisällään saman lainkohdan kohdissa 1-5 mainittujen rikosten
rahoitusta. Se ei siten tarkoittanut terroristijärjestön tai muun yleisluontoisen toiminnan rahoitusta.52
FATF huomautti Suomea vuonna 2007 tehdyssä raportissa, että yksittäisen terroristin taikka terroristiryhmän rahoitusta ei ole kriminalisoitu53 Tältä pohjalta rikoslain
terrorismin rahoituksen käsite on laajentunut 1.1.2015 lukien, kun rikoslain 34 a luvun 5 a § astui voimaan (terroristiryhmän rahoitus). Samalla muutettiin 34 a luvun
5 §:ää eräillä täsmennyksillä. RL 34a:5 a §:n lisääminen merkitsee keskeistä muutosta:
Sen sijaan RL 34a:5 a §:n mukaan rangaistavaa on suora taikka välillinen varojen antaminen tai kerääminen saman lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulle terroristiryhmälle. Tekijän on oltava tietoinen ryhmän luonteesta terrorismiryhmänä. Tämän mukaan
rahoittajan ei siten tarvitse tietää, että hänen luovuttamiaan varoja käytetään johonkin
terroritekoon. Riittävää on, että varat menevät terroristiryhmälle. Hallituksen esityksessä (HE 18/2014 vp) todetaan, että terroristiryhmän rangaistavuuden perusteena on,
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FATF on hallitusten välinen toimintaryhmä, joka kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä
muidenkin kansainvälistä finanssijärjestelmän uhkien vastaisia toimintamalleja. Ks. www.fatf-gafi.org/
pages/aboutus/
FATF IX Special Recommendations Oct 2001. ”Recognising the vital importance of taking action to
combat the financing of terrorism, the FATF has agreed these Recommendations…” s.2.
Ks. mm. HE 18/2014 vp s. 5. Suomi ollut FATF:n jäsen vuodesta 1991.
FATF International Standards On Combating Money Laundering and The Financing Of Terrorism &
Proliferation The FATF Recommendations 2012 s. 13.
HE 43/2002 vp s. 28.
HE 43/2002 vp s. 28.
HE 43/2002 vp s. 28.
FATF Mutual Evaluation Report 2007 Finland s. 192.
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että kun varat on toimitettu terroristiryhmälle, varojen päätymisestä hyväksyttävään
käyttöön ei ole varmuutta.54 Lisäksi todetaan, että vaikka varat menisivätkin hyväksyttävään tarkoitukseen, vapauttaisi se terroristiryhmän muita varoja terroririkosten
tekemiseen. Toisin sanoen, varojen toimittamisella terroristiryhmälle tulee olla vähintään rikosten tekemisen potentiaalia lisäävä vaikutus.55 Terroristiryhmän rahoittamisen moitittavuuden mittarina on kuitenkin rahoittajan tietoisuus siitä, että saaja on
terroristiryhmä siten kuin 6 §:n 2 momentissa säädetään. Toisekseen edellytetään, että
rahoittajan tarkoituksena on saattaa varat terroristiryhmän käyttöön.56

4. Vaikutukset kansainväliseen avustustoimintaan
4.1 Terrorismirikoksen edistäminen ja rahoittaminen ja 			
humanitaarinen avustustoiminta
Olen pyrkinyt edellä lyhyesti selvittämään niin humanitaarista avustustoimintaa aseellisen selkkauksen aikana kansainvälisen oikeuden pohjalta kuin terrorismin torjuntaan
tähtäävää sääntelyä, keskittyen Suomen rikosoikeuteen, jonka terroristirikoksen edistämistä koskeva sääntely juontuu kansainvälisestä (ml. eurooppalaisesta) tarpeesta.
Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti hieman sitä, mitä mahdollisia haasteita terroristi
rikosten edistämistä ja rahoitusta koskevat säännökset voivat aiheuttaa kansainvälisessä avustustoiminnassa.

4.1.1 Terrorismin edistäminen ja humanitaarinen avustustoiminta
Lyhyesti kerrattuna, avustusjärjestöjen toiminnan kannalta olennaista ovat kontaktit
kaikkiin konfliktin osapuoliin. Avustusjärjestöt toimittavat avustusta, joka voi olla
ruoan ja lääkintähuollon lisäksi myös asumuksia ym. suojaa. Mikael Lohse arvioi väitöskirjassaan, että terrorismirikosten vaikeimmat oikeudelliset ongelmat tulevat koskemaan sallitun ja kielletyn riskin perusoikeuskytkennöillä viritettyjä kysymyksiä.57
Avustusjärjestöjen kohdalla kysymys ei kuitenkaan ole tällaisesta; avustusjärjestöjen
toimintaan kuuluu elimellisesti heidän kontaktinsa kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotka voivat olla myös määritelty terroristiryhmiksi. Avustusjärjestöt myös tavallisesti
ovat tietoisia siitä, minkä nimisen ryhmän kanssa ne ovat tekemisissä. Näin ollen järjestöjen tiedossa on, että kyseinen ryhmä on esimerkiksi ns. listattu58 terroristiryhmäksi. Selvää lienee se, ettei avustusjärjestön tarkoituksena ole tukea terrorismia tai
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HE 18/2014 vp s. 32.
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Lohse 2012 s. 187. Lohse tarkoittaa mm. sanan- ja kokoontumisvapautta koskevia seikkoja.
Esimerkiksi Euroopan Unioni päivittää Eu terror list-tietojaan joka kuudes kuukausi. Ks. http://www.
consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/. Viitattu 4.11.2015.
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terroristijärjestöjä, mutta on muistettava, ettei terroristirikoksen edistämistä koskeva
sääntely tätä edellytäkään. Mikäli henkilöllä on tieto siitä, että hänen toimintansa
edistää terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen tekemistä tai valmistelua, on
tämä riittävä rikosvastuun syntymiselle. Ongelma on siinä, ettei avustusjärjestö voi
olla mitenkään varma siitä, etteikö sen toiminta edistäisi myös ryhmän terrorismitoimintaa. Kohtalaisen selvää lienee se, että suoranainen elämää pelastava toiminta
ei voi tulla kysymykseen terrorismin tukemisena, johtuen jo ihmisoikeussopimusten
määräyksistä. Mutta kuten edeltä on käynyt ilmi, voi avustustoiminta olla myös muuta
ja paljon pidemmälle menevää kehitysyhteistyötoimintaa, jonka tavoitteena on auttaa
ihmisiä pidemmällä tähtäimellä.
Huolimatta avustustoiminnan monipuolisuudesta, on syytä edelleen korostaa, ettei
kansainvälinen humanitaarinen oikeus luo rajoittamatonta oikeutta avustusjärjestöille
tehdä mitä avustustyötä tahansa, milloin tahansa ja millä tavalla tahansa.59 Tällä seikalla on vaikutusta siihen, millä tavalla avustusjärjestöjen tulisi suhtautua toimintaan
konfliktialueilla, ottaen huomioon tässä kirjoituksessa esitellyt haasteet.

4.1.2 Terrorismin rahoitus ja humanitaarinen avustustoiminta
Rikoslain 34 a luvun 5 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 43/2002 vp) todetaan, ettei lainkohta kiellä varojen luovutusta humanitaariseen tarkoitukseen alueelle,
jolla jonkin terroristiryhmän epäillään toimivan.60 Tähän viittaa alkuperäisessä YK:n
yleissopimuksessa ilmaistu ”laiton”-termi. Kysymys ei siten ole siitä, että varojen luovutuksen tulisi täyttää jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön.61 Tällä rajoituksella on
tarkoitus erottaa muussa kuin terroristisissa tarkoituksissa tapahtunut rahoittaminen,
vaikka varat menisivätkin terroristijärjestölle.
Uuden, terroristiryhmien rahoituksen kieltävän, kriminalisoinnin myötä tällainen
rajaus on jäänyt kokonaan pois. Näin ollen vaikuttaisi siltä, etteivät humanitaariset
tarkoitusperät poissulje rahoituksen moitittavuutta millään tavalla. Ongelmat ovat
tänä päivänä siten samansuuntaiset kuin terrorismin edistämistä koskevan kriminalisoinnin kanssa. Rangaistavuus edellyttää ainoastaan sitä, että tekijä on varma, että
1) varat päätyvät terroristijärjestölle ja 2) tarkoituksena on, että varat päätyvät terroristi
ryhmän käyttöön. Avustustoiminnan kenttäolosuhteita pohtiessa on hyvä muistaa, että
monesti terroristiryhmiksi luokiteltavat järjestöt hallitsevat suuriakin alueita valtioiden sisällä. Esimerkiksi Somaliassa islamistinen aseellinen ryhmittymä Al-Shabaab62
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Modirzadeh ym. 2011 s. 643.
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Helsingin käräjäoikeus ratkaisi 19.12.2014 Suomen ensimmäisen terrorismin rahoitusta, värväystä
ym. koskevan asian (R14/7125). Tämä tuomio koski nimenomaan Al-Shabaabiin liittyvän toiminnan
rahoittamista ja asiassa jouduttiin ensin pohtimaan sitä, minkä luontoinen ryhmä Al-Shabaab on. Joulukuussa ei kuitenkaan vielä ollut voimassa terroristiryhmän rahoituksen kriminalisoivaa pykälää, joten
tuomio koski terrorismin rahoitusta RL 34a:5 §:n mukaan.
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hallitsee suurta osaa eteläisestä Somaliasta.63 Näin ollen, mikäli tällä alueella työskentelee, on erittäin todennäköistä, että varoja päätyy nimenomaan Al-Shabaabille. Tällainen ongelma tullee eteen lähinnä tilanteissa, joissa kansainvälinen yhteisö rahoittaa
vaikkapa koulun rakentamista. Tällöin on kyettävä varmistamaan, etteivät varat päädy
terroristiryhmälle, vaikka se kyseistä aluetta hallitsisikin. Vastaavia ongelmia on ollut
myös epävakailla Lähi-Idän alueilla, kuten Syyriassa ja palestiinalaisalueilla.64

4.2 Vaikutukset avustustyöhön
YK:n turvaneuvosto on julistanut monissa päätöslauselmissaan miten tärkeätä on, että
ei-valtiolliset aseelliset ryhmittyvät tekisivät yhteistyötä humanitaaristen avustusorganisaatioiden kanssa, jotta apu saataisiin perille.65 Tämän tavoitteen voi nähdä olevan
ainakin osittain ristiriidassa terrorismin estämiseen liittyvän lainsäädännön kanssa.
Terrorismin torjuntaan tähtäävät kriminalisoinnit voivat vaikuttaa monella tavalla
humanitaarisen avustustoimintaan: henkilökunnan riski joutua syytteeseen kotimaissaan, avustustyöntekijöiden palkanmaksun vaikeutuminen pankkisäännösten vuoksi,
rahoitukseen liittyvät ehdot voivat rajoittaa toimintaa ja vaatimukset valvoa rahoituksen kohteita voivat olla vaikeaa.66 Ongelmia voi ilmaantua myös lahjoitusten osalta.
Lahjoitukset voivat vähentyä, jos lahjoittajat alkavat karttaa tiettyjä kohteita.67 Mikäli
avustusjärjestöt vetäytyvät tietyiltä alueilta kokonaan, voi tämä johtaa paitsi suoranaiseen inhimilliseen kärsimykseen myös siihen, että näillä alueilla ryhtyy toimimaan
”humanitaarisena avustusjärjestönä” sellaiset tahot, joiden todellinen tarkoitus voi
olla muualla kuin puolueettomassa avustustoiminnassa.68
Olen tässä kirjoitelmassa jo viitannut Humanitarian Policy Groupin raporttiin maaliskuulta 2015. Kyseinen raportti perustuu, paitsi aikaisempiin tutkimuksiin ja raportteihin, paljolti haastatteluihin, joita on tehty Iso-Britannian INGO-järjestöille.69 Organisaatioilta on ollut tarkoitus selvittää, millä tavalla Britannian terrorismin torjuntaan
tähtäävät toimenpiteet ovat vaikuttaneet järjestöiden toimintaan konfliktialueilla.70
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Ongelmat ovat nimenomaan yllämainittuja ja käytännössä havaittuja: rahoituksen saaminen on vaikeutunut, pankkitilejä on suljettu ja varoja jäädytetty.71 Järjestöjen hallinnollinen taakka on kasvanut ja järjestöt ovat kokeneet tämän vievän resursseja itse
avustustyöltä ja edunsaajien sekä kumppanien luotettavuusselvitykset ovat saattaneen
johtaa heikentyneisiin suhteisiin paikallisten yhteisöjen ja kumppaniorganisaatioiden
kanssa.72 Ikävänä lieveilmiönä on raportoitu myös avoimuuden väheneminen; kaikissa yhteyksissä ei haluta ilmaista sitä, että avustusjärjestö on tekemisissä aseellisen
ryhmittymän kanssa ja sanktioiden pelko on saanut avustusjärjestöt haluttomammiksi
kertomaan toiminnastaan.73 Tällaista kehitystä pidän erittäin valitettavana, sillä avoimuuden väheneminen ei johda luottamuksen lisääntymiseen avustusjärjestöjen ja
lahjoittajien ja yhteistyökumppanien välillä. Nähdäkseni tällainen läpinäkyvyydestä
tinkiminen saattaa joissain tapauksissa myös madaltaa kynnystä erilaisiin väärinkäytöksiin. Toisaalta se saattaa johtaa myös terrorismin torjuntaan tähtäävän sääntelyn
tulkitsemiseen entistä ankarammin.

5. Lopuksi
Ongelmallisten tilanteiden välttämiseksi voidaan miettiä useita ratkaisuja. Yhtenä
vaihtoehtona on esitetty sitä, että sääntöjä, jotka koskevat kytköksiä aseellisiin ryhmittymiin, kehitettäisiin edelleen. Tämä tarkoittaisi humanitaaristen avustusjärjestöjen
roolin, tarkoituksen ja toimintatapojen selkeää määrittelyä. Tämä saattaa tarkoittaa
uuttaa kansainvälistä sopimusta taikka jonkinlaista muuta kansainvälistä julkilausumaa, jotta humanitaariseen avustustoimintaan liittyvät kysymykset otettaisiin huomioon kansallisissa lainsäädännöissä.74
Toinen vaihtoehto on, että avustusjärjestöt miettivät itse uusia toimintatapoja, joilla voitaisiin varmistaa myös valtioiden ja asevoimien edustajien hyväksyntä neuvotteluille ja muulle tarvittavalle kanssakäymiselle erilaisten aseellisten ryhmittymien
kanssa.75 On sanottu, että tällainen ratkaisu saattaa johtaa avustusjärjestöjen itsesääntelyyn, jossa ne rajoittavat kaikkea tukea, joka saattaisi joutua terroristiryhmälle.76 Ns.
”opting out” -malli puolestaan tarkoittaisi sitä, että jotkut avustusjärjestöt systemaattisesti kieltäytyvät toimimasta sellaisilla alueilla, jossa he voivat joutua tekemisiin
terroristilistoilla olevien aseellisten ryhmittymien kanssa.77
Neljäs malli on se, etteivät avustusjärjestöt paljasta esimerkiksi lahjoittajille tai
viranomaisille sitä, minkä ryhmittymien kanssa ne ovat tekemisissä. Tämä siksi, että
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apu varmasti tavoittaisi myös ne ihmiset, jotka ovat ”terroristiryhmien” hallitsemilla
alueilla.78 Viidentenä vaihtoehtoa mainitaan ns. ”opting in” -menetelmä. Tässä mallissa avustustoimintaa johtaa jokin ulkopuolinen luotettava taho, kuten jokin viranomainen. Tämä tarkoittaa avustusjärjestöjen itsenäisyyden menettämistä, mutta sen
on arvioitu voivan johtaa myös siihen, että avustusta voidaan toimittaa laajemmin ja
johtaa laajempaan sallittuun kanssa käymiseen aseellisten ryhmittymien kanssa, kun
valtiot voivat pitää toimintaa paremmin silmällä.79
Olen sitä mieltä, että ainakin neljäs vaihtoehto eli toiminta kentällä kertomatta kenellekään sitä, minne avustusvarat menevät, on kaikkein huonoin vaihtoehto. Pitkällä
tähtäimellä tällainen salailu aiheuttaa enemmän ongelmia. Viimeisenä mainittu opting
in -ajattelu voi olla avustusjärjestöjen kannalta turvallisin vaihtoehto, mutta se voi johtaa siihen, että valtiot ja viranomaiset ryhtyvät itse määrittelemään, kenelle avustusta
annetaan poliittisten ym. motiivien sanelemana. Tällöin keskiössä ei enää ole humanitaarisen avustuksen puolueeton toimittaminen niille, jotka eniten apua tarvitsevat.
Myöskään opting out -malli ei vaikuta kovinkaan hyvältä. Jos kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset jätetään avun ulkopuolella, tulee heidän asemansa todennäköisesti kurjistumaan entisestään. Tämä taas voi johtaa siihen, että esimerkiksi
terroristijärjestöjen ja terroritekoja suosivien ideologioiden kannatus kasvaa.
On mahdollista, että linjauksia avustustoiminnan ja terrorismin tukemisen ja rahoittamisen kriminalisoinnin välillä tehdään laajemmin vasta oikeuskäytännössä.
Tulkintaohjeita on tällöin vaikeaa löytää. Toisaalta terrorismin torjuntaan tähtäävää
sääntelyä ei ole luotu siksi, että sillä olisi tarkoitus hankaloittaa avustustyötä saatikka
tehdä vilpittömän humanitaarisen avun viemisestä mahdotonta. Tulkintatilanteessa
perusteet ulkoisesti terrorismin edistämisen tunnusmerkistön täyttävän toiminnan sallimiselle on löydettävissä. Kysymys on tällöin punnintatilanteesta, jolloin joudutaan
arvioimaan humanitaarisen avustustoiminnan perusteita ja toisaalta ihmiselämälle
vakavaa vaaraa ja vahinkoa aiheuttavan terroristisen toiminnan estämisen intressiä.
Punninta on helpompaa tilanteessa, jossa on selkeästi kysymys edellä kappaleessa
2.2. selostetutusta humanitaarisen oikeuden määrittelemästä humanitaarisesta avusta;
ihmisillä on oikeus saada apua siten kuin kansainvälisessä oikeudessa säännellään.
Humanitaarisen oikeuden säännöt ovat kuitenkin voimassa vain rajoitetuissa tilanteissa. Erilaiset kehitysyhteistyöhankkeet voivat siten jäädä humanitaarisen oikeuden
soveltamisalan ulkopuolelle. Tällöin punnintaa on tehtävä muilla perusteilla, esimerkiksi ihmisoikeusnormien avulla.
Jonkinlainen sosiaaliadekvaattinen peruste hyväksyä avustustoiminta, kulloinkin
erikseen arvioitavassa tilanteessa, terrorismin torjuntatavoitteesta huolimatta on kuitenkin oltava olemassa. Nyt puheena olevaan ongelmaan edes etäisesti rinnastuvia
punnintatilanteita ei esiintyne kovin usein. Suomalaisesta oikeuskäytännöstä johtoa voi hakea vaikkapa korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2008:93, jossa oli
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kysymys pojan uskonnollisiin ja kulttuurisiin syihin perustuneen ympärileikkauksen
rikosoikeudellisesta arvioinnista. Tässä tapauksessa arvioitiin lapsen etua suhteutettuna hänen ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen asteeseen ja toisaalta niitä
uskonnollisia perusteita, joiden vuoksi toimenpidettä ei voitu pitää pojan kannalta
haitallisena. Korkein oikeus katsoi, ettei kyseessä ollut oikeudenvastainen teko.80
Toinen korkeimman oikeuden ratkaisu, joka saattaa auttaa tulkintaratkaisujen
tekemisessä, on KKO:2013:21. Tässä tapauksessa oli kysymys Geneven pakolaissopimuksen (SopS 78/1968) 31 artiklan vaikutuksesta tilanteessa, jossa henkilö oli
syytteessä väärän matkustusasiakirjan käyttämisestä. Tässä tapauksessa oli kyse siitä, estääkö mainittu 31 artikla81 henkilön tuomitsemista väärennöksestä. Tapauksessa
pohdittiin, kuinka laajaa suojaa pakolaissopimuksessa tarkoitettu henkilö voi saada
maahantuloa ja matkustamista koskevien lakien rikkomisesta.82 Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että asiassa on otettava huomioon pakolaissopimuksen sanamuodon
lisäksi sen tavoitteet ja pyrkimykset pakolaisten suojeluun.83 Korkein oikeus pysytti
hovioikeuden ratkaisun, jolla käräjäoikeuden tuomio väärennöksestä oli hylätty.
Edellä lyhyesti esiteltyjen korkeimman oikeuden ratkaisujen avulla voidaan havaita, että punnintatilanteissa ratkaisevia seikkoja on ollut nimenomaan toiminnan hyväksyttävinä pidetyt perusteet ja siihen suhteutettu, mahdollisesti aiheutettu vahinko.
Toisaalta huomioon on otettu myös sovellettavan lainsäädännön tarkoitus suhteessa
tarkasteltavan lainsäädännön sanamuotoon. Tässä valossa tarkasteltuna voidaan ajatella, että perusteita vilpittömän humanitaarisen avustustoiminnan hyväksyttävyydelle huolimatta ankarasta terrorismin tukemisen ja rahoittamisen estävästä lainsäädännöstä on mahdollista löytää. Kysymys on ihmisten auttamisesta, jolla voidaan nähdä
olevan myös terrorismia vähentävää vaikutusta. Tämän hyvän tarkoituksen osoittaminen on helpompaa, jos voidaan mahdollisimman aukottomasti osoittaa minne ja kenen
hyväksi lahjoitusvarat ovat menneet ja mitä niillä on saatu aikaan.
Mielestäni parasta olisi, mikäli terrorismin estämiseen tähtäävä lainsäädäntö ottaisi humanitaarisen avustustoiminnan ja sen toimintamahdollisuudet paremmin huomioon. Tämän hetkisessä lainsäädännössä kansallisesti tai kansainvälisesti, ei ole
tähän kiinnitetty riittävästi huomiota. Terrorismin edistämistä koskeva sääntely on
varsin avointa, mikä on sääntelyn tavoitteiden kannalta ymmärrettävää. Se voi kuitenkin johtaa ikäviin seurauksiin humanitaarisen työn kannalta. Kansainvälisen yhteisön
olisi kyettävä sopimaan humanitaarisen avustustoiminnan pelisäännöistä siten, että
avustusjärjestöt ja työntekijät kykenisivät edelleen tekemään työtä inhimillisen hädän
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lievittämiseksi, myös pidemmällä aikajänteellä ja riippumatta siitä, minkä ryhmän
hallitsemalla alueella apua tarvitsevat ihmiset ovat.
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Jenny Öberg

Pääkäsittelyjen peruuntuminen
rikosasioissa Helsingin hovioikeudessa
vuosina 2010–2015
1. Johdanto
Hovioikeudessa pääkäsittely rikosasiassa noudattaa oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain (jäljempänä ROL) ja oikeudenkäymiskaaren (jäljempänä OK) säännöksiä. ROL 6 luku säätää pääkäsittelystä ja sen 2 §:ssä säädetään kuudesta tilanteesta,
jolloin pääkäsittelyä ei saa aloittaa vaan se on peruutettava ja sille on määrättävä uusi
käsittelypäivä. Lyhyesti sanottuna pääkäsittely on peruutettava jos syyttäjä, vastaaja,
vastaajan avustaja, asianomistaja tai todistaja on jäänyt pois, jos asianosainen haluaa
esittää uuden tärkeän seikan tai uuden todisteen tai jos käsiteltäväksi ottamiselle on
jokin muu este.
Säännös puhuu pääkäsittelyn peruuttamisesta. Heti alkuun lienee tarpeen todeta,
että tässä kirjoituksessa pääkäsittelyn peruuntumisella tarkoitetaan pääkäsittelyistunnon peruuntumista, ellei toisin mainita. Kun istunto peruuntuu se yleensä tarkoittaa
sitä, että pääkäsittely siirtyy, mikä säännöksessä ilmaistaan siten, että pääkäsittelylle
määrätään uusi käsittelypäivä. Toisinaan istunnon peruuntuminen voi myös johtaa
koko suullisen käsittelyn peruuntumiseen, jolloin asia OK 26 luvun 12 §:n mukaisesti
ratkaistaan esittelystä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella.
Tämä artikkeli on kirjoitettu lainkäyttäjän näkökulmasta. Pääkäsittelyn peruuntuminen on haitallista paitsi asianosaisten oikeusturvan myös tuomioistuimen kannalta.
Peruuntumien merkinnee usein lisätöitä ja asian kokonaiskäsittelyajan pidentymistä. Oikeuslaitoksen tiukassa resurssitilanteessa peruuntumisista aiheutuvat lisätyöt ja
-kustannukset eivät liene aivan merkityksetön seikka.1 On siten kaikkien edun mukaista pyrkiä vähentämään peruutusten määrää.
Eräässä aiemmassa käräjäoikeuksia koskeneessa tutkimuksessa havaittiin, että
isoissa tuomioistuimissa pääkäsittelyjen peruutusprosentti oli usein suurempi kuin
pienissä. Peruuntumisten syistä todettiin, että suuri osa peruutuksista liittyi vastaajan
poissaoloon.2 Helsingin hovioikeus käsittelee suuren määrään rikosasioita vuodessa.
Oletettavaa lienee täten, että peruutustapauksia löytyy merkittävä määrä ja että suuri
1
2

Peruuntumisten haitoista ks. esimerkiksi Frände 2012 s. 1067 ja Jokela 2004 s. 63.
Godzinsky 2000b s. 46.
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osa niistä liittyy vastaajan poissaoloon. Kuinka suuri peruutusprosentti oikeastaan on
ja mistä syistä istunnot hovioikeudessa yleisimmin peruutetaan? Entä kuinka paljon
pidempään kestää rikosasioiden käsittely, kun istunto on peruutettu kerran tai jopa
useammin, kuin niissä, joissa ei peruutuksia ole tapahtunut? Entä miten poissaolotilanteista käytännössä selvitään hankalissa tapauksissa? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joihin tässä artikkelissa pyritään löytämään vastauksia.
Artikkelissa käsitellään aihetta sekä lainopillisesti että empiirisesti. Ensin tarkastelen laissa säädettyjä peruutustilanteita säädös- ja esityötasolla pyrkimyksenä systematisoida käsitteitä ja selvittää lainsäätäjän tarkoitus. Hyödynnän oikeuskirjallisuutta,
oikeuskäytäntöä ja aiempia tutkimuksia aiheesta. Rikosprosessioikeudessa on tärkeää
myös huomioida alan arvo- ja intressiperusteiset oikeusnormit. Viittaan näillä kotimaiseen perustuslakiimme ja rikosprosessin yleisiin ja menettelyllisiin oikeusperiaatteisiin sekä erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen normeihin ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Niiden huomioiminen nousee esille
osiossa, joka käsittelee vastaajan poissaolotapauksia. Tähän liittyvien käytäntöjen
muutostarpeita on hovioikeuksissa viime aikoina mietitty korkeimman oikeuden
helmikuussa 2015 antamien ennakkopäätösten KKO 2015:14 ja 15 vuoksi. Ovatko ne
mahdollisesti jollain tavalla vaikuttaneet hovioikeuden peruutus- tai muihin käytän
töihin?
Lainopillisen osion jälkeen siirryn artikkelin pääosioon, jossa käsittelen peruutuksia rikosasioissa Helsingin hovioikeudessa vuosina 2010–2015 tilastojen ja oikeus
tapausten kautta. Tässä osioissa kuvailen ja esittelen peruutusilmiötä lukumäärien valossa. Yksityiskohtaisia peruuntumisiin liittyviä tietoja olen selvittänyt vuodelta 2014
ja vuodelta 2015 7.6.2015 saakka. Aineiston olen kerännyt hovioikeuden julkisista
diaaritiedoista, pääkäsittelypöytäkirjoista ja ratkaisuista. Tilastollinen selvitys pureutuu sekä peruutusten syihin että seurauksiin. Edelleen tässä osioissa nostan esille joko
yleisyytensä takia tai muuten kiinnostaviksi osoittautuneita peruuntumistapauksia.
Tyyppi- ja esimerkkitapaukset antavat osviittaa siitä, millaisia ongelmat käytännössä
ovat.
Lopun yhteenvedon jälkeen pohdin vielä lyhyesti keinoja ennalta ehkäistä peruuntumisia ja tarkastelen sitä, miten käytännön ongelmatilanteista teoriassa ja käytännössä selvitään. Käytäntöjä on tarkoitus tarkastella kriittisesti.

2. Pääkäsittelyn peruuttamisen sääntely ja viitekehys
OK 26 luku koskee valitusasian käsittelyn jatkamista hovioikeudessa. Pääkäsittelyä säännellään sanotun luvun 13–16 §:issä, kutsuja pääkäsittelyyn ja seuraamusta
asianosaisen poissaollessa 17–23 §:issä ja menettelyä pääkäsittelyssä 24–25 §:issä,
pöytäkirjaa 26–27 §:issä ja tiedoksiantotapaa 28 §:ssä. Sanottu luku ei sisällä säännöstä pääkäsittelyn peruuttamisesta. Sanotun luvun 25 §:n mukaan pääkäsittelyssä
hovioikeudessa noudatetaan soveltuvin osin niitä säännöksiä, jotka ovat voimassa
pääkäsittelystä käräjäoikeudessa.
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Pääkäsittely rikosasiassa käräjä- ja hovioikeudessa noudattaa ROL:n säännöksiä.
Mainitun lain 6 luku sääntelee pääkäsittelyä.
1 § (11.7.1997/689)
Ennen pääkäsittelyn aloittamista tuomioistuimen on selvitettävä, voidaanko asia ottaa
lopullisesti käsiteltäväksi. Tarvittaessa päätetään syytteiden erottamisesta 5 luvun
18 §:n mukaisesti niin, että pääkäsittely voidaan toimittaa yhtäjaksoisesti.
2 § (11.7.1997/689)
Pääkäsittelyä ei saa aloittaa ja se on peruutettava sekä sille on määrättävä uusi käsittely
päivä, jos:
1) syyttäjä on jäänyt pois;
2) vastaaja on jäänyt pois, eikä asia ole sellainen, että se voidaan ratkaista tästä huolimatta;
3) avustaja, joka vastaajalle on määrätty, ei ole saapuvilla taikka saatavissa heti paikalle eikä vastaajalle saada uutta avustajaa, joka voisi heti ryhtyä häntä avustamaan;
4) asianomistaja, jota pitäisi kuulla henkilökohtaisesti, taikka todistaja tai asiantuntija
on jäänyt pois;
5) asianosainen haluaa esittää uuden tärkeän seikan tai uuden todisteen, johon vastapuolen on saatava tilaisuus perehtyä; tai
6) asian ottamiselle lopullisesti käsiteltäväksi on muu este.

Sanotun luvun seuraavissa säännöksissä säännellään muun ohella tilanteita, joissa
pääkäsittely esteestä huolimatta voidaan aloittaa (3 §), todistajan kuulemista vastaajan
poissaolosta huolimatta (3 a §), kuulemista pääkäsittelyn ulkopuolella (4 §) ja aloitetun pääkäsittelyn lykkäämistä (10 §).3 ROL 12 luvun 1 §:n mukaan rikosasioiden
käsittelyssä ja muutoksenhaussa noudatetaan ROL:n säännösten lisäksi oikeudenkäymiskaaren säännöksiä, jolleivät ne poikkea ROL:n säännöksistä.
Hovioikeudessa rikosprosessiin liittyvät henkilöt saavat käräjäoikeusroolinsa lisäksi toisen roolinimikkeen. Riippuen muutoksenhakuasetelmasta esimerkiksi vastaaja voi esiintyä valittajana, syyttäjän tai asianomistajan vastapuolena tai asianosaisen
nimeämänä kuultavana4.
Kutsut pääkäsittelyyn ja henkilön poissaololle asetettava uhat määräytyvät hovioikeudessa eri säännösten mukaan ja osin eri tavoin kuin käräjäoikeusprosessissa. Hovi
oikeudessa sovellettavat säännökset ovat OK 26 luvun 18–22 §:issä. OK 26 luvun
19 §:n 2 momentin mukaan rikosasian vastaajan velvoittamisesta henkilökohtaisesti
saapumaan pääkäsittelyyn on lisäksi voimassa, mitä ROL:ssa säädetään (ROL 8:1,
5 ja 11–13). Sanotut eri roolit vaativat yhteensovittamista. Palaan tähän teemaan vastaajan poissaoloa koskevassa jaksossa.

3

4

Luvun säännöksiin tulee eräitä muutoksia 1.1.2016 (HE 46/2014 vp). Uudistukset koskevat pääasiassa
todistelua. Tässä kirjoituksessa OK:n säännöksiin viitatessa ei tarkoiteta uuden lain (12.6.2015/732)
säännöksiä, vaan tätä muutosta edeltäviä.
Kuultava-nimike poistuu (732/2015).
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Peruutuksiin liittyy läheisesti myös käsite laillinen este. Käytännössä kaikki peruutukset eivät ole ennalta ehkäistävissä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun etsitään
syitä peruuntumisille ja keinoja vähentää pääkäsittelyjen peruuntumisia. Asianosaisia koskevassa OK 12 luvussa on säännöksiä laillisesta esteestä. Sanotun luvun
28 §:ssä laillinen este määritellään esteeksi, joka johtuu sairaudesta tai yleisen liikenteen keskeytymisestä. Säännöksen mukaan myös muu este voidaan hyväksyä lailliseksi. Sanotun luvun 30 §:n mukaan jos asianosaisen poissaolon esitetään tai tiedetään
aiheutuneen laillisesta esteestä tai jos on aihetta otaksua hänellä olevan sellaisen esteen, käsittely on peruutettava.
Kun pääkäsittely peruutetaan, sille on ROL 6 luvun 2 §:n mukaan määrättävä uusi
käsittelypäivä. Laissa ei ole asetettu aikarajaa uuden käsittelyn aloittamiselle. Lain
esitöissä on kuitenkin korostettu velvollisuutta ottaa asia käsiteltäväksi niin pian kuin
mahdollista pääkäsittelyn peruuttamisen aiheuttaneen esteen lakattua. Uusi käsittelypäivä voidaan määrätä ja ilmoittaa saapuvilla oleville asianosaisille heti pääkäsittelyn
peruuttamisen yhteydessä tai siitä voidaan ilmoittaa erikseen myöhemmin.5

3. Peruutuksen syyt lain esitöissä, korkeimman oikeuden
ratkaisuissa ja oikeuskirjallisuudessa
3.1 Peruutus ennen istuntoa ja istunnossa
Sen jälkeen, kun asiassa on päätetty toimittaa pääkäsittely6 pääkäsittelyn peruuttamisen tarve voi ilmetä missä vaiheessa tahansa esimerkiksi viikkoja ennen määrättyä istuntopäivää tai vasta istunnossa7. Käytän näistä kahdesta eri tilanteesta jatkossa
nimitystä etukäteen peruuntuminen ja peruuntuminen istunnossa.
Edellisessä osiossa selostetut säännökset eivät mielestäni yksiselitteisesti systematisoi tai erottele peruutustilanteita tästä näkökulmasta. Eräs tapa hahmottaa asia
on jakaa ”peruutukset” tilanteisiin, jotka johtuvat esteestä ottaa asia lopullisesti ratkaistavaksi (ROL 6:1) ja varsinaisiin ROL 6 luvun 2 §:n peruutustilanteisiin.8 Myös
Liukkonen toteaa, että teknisesti ottaen (vastaajan) poissaolotilanteita on kahdenlaisia
– poissaolo kutsuttuna tai kutsumisen epäonnistuminen9.
ROL 6 luvun 1 §:n mukaan ennen pääkäsittelyn aloittamista tuomioistuimen on
selvitettävä, voidaanko asia ottaa lopullisesti käsiteltäväksi. Säännös ei totea, että pääkäsittely olisi esteen käsillä ollessa peruutettava, mutta käytännössä säännös on niin
5
6

7
8
9

HE 82/1995 vp s. 78, Jokela 2004 s. 67 s.
OK 26 luku 14 § ja 14 a § sääntelee sitä, milloin pääkäsittely on toimitettava. Huomattavaa on myös,
että käytännön toimet pääkäsittelyn järjestämiseksi alkavat yleensä jo ennen muodollisen pääkäsittelypäätöksen tekemistä.
Tilannetta havainnollistavia esimerkkitapauksia tuon esille jaksossa 4.
Karvonen 2003 s. 158.
Liukkonen 2012 s. 109 s.
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ymmärrettävä. Lain esitöiden mukaan tuomioistuimen on pääkäsittelyä aloitettaessa
selvitettävä, voidaanko asia ottaa lopullisesti käsiteltäväksi. Säännöksen tarkoitus on
turvata keskitetyn pääkäsittelyn toteuttaminen. Käytännössä säännös tarkoittaa sitä,
että ennen kuin tuomioistuin aloittaa pääkäsittelyn, asianosaiset, todistajat ja muut,
joiden on oltava saapuvilla, kutsutaan istuntohuoneeseen sen selvittämiseksi, ovatko
he saapuvilla ja voidaanko asia käsitellä.10 Lain esitöiden sana- ja aikamuoto viittaavat siihen, että vielä viimeistään istunnon alussa kaikki prosessinedellytykset11 tulisi
tarkistaa. ROL 6:2 §:n peruutussäännöksen kohdat 1–4 (poisjäännit) lienee ajateltu
istunnossa todettaviksi (on jäänyt pois). Kohdat 5 (uuden todisteen esittäminen) ja
6 (muu syy) sitä vastoin voivat hyvinkin ilmetä myös ennen istunnon alkua.
Käytännössä monia esteitä ilmaantuu nimenomaan ennen pääkäsittelypäivää.
Etukäteen ilmi käyvä este voi olla esimerkiksi se, että huomataan, ettei jotakuta
asianosaista tai todistajaa ole saatu kutsuttua istuntoon tai käy ilmi, että jollakulla
on laillinen este.12 Vasta istunnossa huomattavia asioita voi olla esimerkiksi jonkun
kutsutun vakava päihtymystila. Voi myös olla, että tiedoksiannot on suoritettu, mutta
jonkun kutsutun poissaolo vaikuttaa ilmeiseltä.13
Lain esitöiden ja oikeuskirjallisuuden perusteella kaikki tilanteet eivät yksiselitteisesti ole jompaakumpaa. Esimerkiksi ROL:n peruutussäännöksen esitöissä haastamisen epäonnistuminen on mainittu esimerkkinä peruutussäännöksen ROL 6 luvun
2 §:n 6 kohdan muuna syynä, kun taas Karvonen mainitsee kutsujen tiedoksiannon
epäonnistumisen ROL 6:1:n mukaisena esimerkkinä14.
Vaikkei laki edellä sanotun perusteella ainakaan selkeällä tavalla tee eroa etukäteen ja istunnossa tapahtuvan peruuntumisen välillä, erottelulla voi olla merkitystä
käytännössä. Etukäteen ja ajoissa huomattu este oletettavasti aiheuttanee selvästi vähemmän haitallisia seurauksia. Tämän vuoksi pidän perusteltuna jatkossa ROL:n peruutussäännön kohdittaisen jäsennystavan lisäksi erotella peruutukset ennen istuntoa
ja istunnossa tapahtuneisiin.

3.2 ROL 6 luvun 2 §:n mukaiset peruutustilanteet
3.2.1 Syyttäjä on jäänyt pois (ROL 6:2 §1 kohta)
Rikosasiaa, jossa syyttäjä on asianosainen ei voida koskaan käsitellä syyttäjän poissa ollessa15. Hovioikeuden pääkäsittelyyn syyttäjä kutsutaan aina virkansa puolesta.
OK 26 luvun 18 §:n 4 momentin mukaan syyttäjän on virkansa puolesta oltava läsnä
10
11
12
13
14
15

HE 82/1995 vp s. 78.
Yleisistä prosessinedellytyksistä esimerkiksi Linna 2012 s. 144.
Jokela 2004 s. 62 s.
Rovaniemen laatuhanke 2013 s. 42 ja s. 50.
HE 1995/82 vp s. 79 ja vertaa Karvonen 2003 s. 158 s.
Jokela 2004 s. 64.
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sellaisen asian pääkäsittelyssä, jossa syyttäjä on valittajana tai jossa rikosasian vastaaja on valittanut syyttäjän rangaistusvaatimukseen annetusta käräjäoikeuden ratkaisusta. Syyttäjän on oltava läsnä myös liiketoimintakiellon määräämistä koskevan asian
pääkäsittelyssä.
Koska syyttäjä osallistuu pääkäsittelyyn virkansa puolesta lienee oletettavaa, että
syyttäjän poisjääntitapaukset ovat harvinaisia. Väärinkäsitykset ja sairastuminen saattavat luonnollisesti tulla kyseeseen16.

3.2.2 Vastaajan poissaolo (ROL 6:2 § 2 kohta)
Kuten edellä on todettu pääkäsittely on otsikossa mainitun säännöksen mukaan peruutettava, jos vastaaja on jäänyt pois, eikä asia ole sellainen, että se voidaan ratkaista
tästä huolimatta. ROL:n säännökset koskevat myös hovioikeuskäsittelyä vaikka säännöksen esitöistä on pääteltävissä, että ajatukset säätämisvaiheessa lähinnä ovat olleet
käräjäoikeusmenettelyssä17.
Hovioikeudessa vastaajan poissaolon vaikutus pääkäsittelyn peruutustarpeeseen
riippuu ensisijassa hänen roolistaan hovioikeudessa ja siihen liittyvästä kutsussa mainitusta uhasta. OK 26 luvun 18 §:n 1 momentin mukaan valittaja kutsutaan
hovioikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että valitus hänen poissa ollessaan jätetään sillensä. Perinteisesti Helsingin hovioikeudessa lähdettiin siitä, että valittajan tuli saapua istuntoon henkilökohtaisesti tai asia voitiin jättää sillensä. Sanotun luvun 19 §:n
1 momentin mukaan asianosainen voidaan sakon uhalla velvoittaa saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, jos hänen kuulemistaan pidetään asian selvittämiseksi
tarpeellisena. ROL 8 luvun 1 §:n 3 momentti säätää, että hovioikeudessa toimitettavaan suulliseen käsittelyyn asianosainen määrätään saapumaan henkilökohtaisesti
sakon uhalla, jos se katsotaan asian selvittämiseksi tarpeelliseksi. Jos asia voidaan
ratkaista vastaajan poissaolosta huolimatta, siitä on 4 momentin mukaan kutsussa ilmoitettava samoin kuin siitä, onko vastaajan saavuttava henkilökohtaisesti.
Jos vastaaja on hovioikeudessa kuultavan roolissa (esimerkiksi asian jatkuessa
hovioikeudessa vain kanssavastaajan osalta ja joku asianosainen hänet nimeää kuultavaksi), hänet kutsutaan henkilökohtaisesti sakon uhalla (ROL 8:2.1). Jos vastaaja
tässä roolissa jää saapumatta, on olemassa riski siitä, että pääkäsittely peruuntuu.
Jos vastaaja hovioikeudessa on vastapuolen roolissa, peruuntumisriski riippuu
edellä todetun mukaisesti siitä, katsotaanko hänen henkilökohtainen läsnäolonsa
asian selvittämiseksi tarpeelliseksi vai ei. OK 26 luvun 18 §:n 2 momentin mukaan
valittajan vastapuoli kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla, jos asian käsitteleminen
edellyttää vastapuolen läsnäoloa. Valittajan vastapuoli, jonka kuulemista ei pidetä tarpeellisena, kutsutaan 3 momentin mukaan uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen
poissaolostaan huolimatta.
16
17

Frände 2012 s. 1063. Tapahtuman harvinaislaatuisuuden olettamusta tuennee myös se, ettei lain esitöissä tai oikeuskirjallisuudessa juurikaan tästä peruutussyystä ole kirjoitettu.
HE 1995/82 vp s. 78.
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OK 26 luvun 20 §:n 2 momentin mukaan jos valittajan vastapuoli on jäänyt pois
pääkäsittelystä, johon häntä on kehotettu saapumaan sakon uhalla, hänelle voidaan
asettaa korkeampi uhkasakko. Jos hänet on velvoitettu saapumaan henkilökohtaisesti,
hänet voidaan määrätä tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon. Rikosasiassa
hänet voidaan määrätä tuotavaksi, vaikka hänen ei olisikaan saavuttava henkilökohtaisesti. Jos valittajan vastapuolta ei ole kutsuttu pääkäsittelyyn sakon uhalla, asia
voidaan 3 momentin mukaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.
Sanotun luvun 21 §:n mukaan jos asianosainen, todistaja tai muu kuultava ei sakon
uhasta huolimatta saavu pääkäsittelyyn taikka jos tuotavaksi määrättyä ei tavata tai jos
kutsua ei saada annetuksi tiedoksi, pääkäsittely saadaan, milloin syytä on, toimittaa ja
asia ratkaista poissaolosta huolimatta. Asetettua uhkasakkoa ei tällöin tuomita. Säännöksen esitöissä todetaan, että pääkäsittelyyn kutsuttava tai siihen kutsuttu henkilö
saattaa joskus olla tietymättömissä, pakoilla oikeudenkäyntiä tai muuten olla vaikea
tavoittaa. Jos asianosainen ei hänelle asetetusta sakon uhasta huolimatta saavu pääkäsittelyyn, pääkäsittely saadaan, milloin syytä on, toimittaa ja asia ratkaista asianosaisen poissaolosta huolimatta. Samoin voidaan menetellä, jos tuotavaksi määrättyä ei
tavata taikka jos kutsua pääkäsittelyyn ei saada annetuksi asianosaiselle tiedoksi.18
Kysymykseen henkilökohtaisesta läsnäolotarpeesta hovioikeudessa on lähtökohtaisesti otettu kantaa pääkäsittelypäätöksessä ja kutsussa, mutta poissaolotilanteissa
asiaa on arvioitava vielä uudelleen istunnossa. Lisäksi asianosaisilla voi olla lausuttavaa asiasta. Mikäli asiassa lopulta päädytään siihen, ettei vastapuolen henkilökohtainen läsnäolo ole välttämätön, pääkäsittely voidaan yleensä aloittaa eikä istuntoa
tarvitse peruuttaa.
Rikosasioiden osalta säädetään vielä ROL 8 luvussa erikseen OK 26 luvun säännöksiä vastaavasti asianosaisen läsnäolosta ja käytettävistä uhista. ROL 8:5.1 säätää
vastaajalle asetettavasta sakon uhasta ja 2 momentin mukaan, jos vastaajan on saavuttava henkilökohtaisesti tuomioistuimeen ja hänen käyttäytymisensä perusteella on
aihetta olettaa, ettei hän noudata määräystä, tuomioistuin voi määrätä hänet tuotavaksi istuntoon. Käytännössä tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että vastaaja on jo
käräjäoikeudessa ollut vaikeasti paikalle saatava.
Noutoa vielä tehokkaampi keino vastaajan oikeuteen saamiseksi on hänen määräämisensä vangituksi, mikäli vangituksi määräämisen edellytykset jutussa täyttyvät.
Oikeudesta poisjäänyt syytetty voidaan syyttäjän vaatimuksesta pakkokeinolain 2 luvun säännösten nojalla määrätä vangittavaksi, jos on syytä epäillä, että hän karttaa
oikeudenkäyntiä, ja häntä syytetään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on

18

HE 91/2002 vp s. 49. Jos pääkäsittely kuitenkin toimitetaan ovat vastaajan muutoksenhaun menestymismahdollisuudet kuitenkin rajoitetut. Esitöissä todetaan, että jos pääkäsittelyyn valittajana henkilökohtaisesti kutsuttu rikosasian vastaaja jää pääkäsittelyyn saapumatta ja asiassa on kysymys hänen
lausumansa uskottavuudesta todisteena, käräjäoikeuden ratkaisua hänen lausumansa uskottavuuden
arvioinnista ei 26 luvun 15 §:n 2 momentissa ilmaistun luottamuksensuojaperiaatteen vuoksi yleensä
voida muuttaa.
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vähintään vuosi vankeutta.19 Tämä lienee kuitenkin erittäin harvinaista enää hovioikeusvaiheessa.

3.2.2.1 Sillensä jättäminen
Jos vastaaja hovioikeudessa on valittajan roolissa ja hän jää istunnosta pois, vastaajaa
uhkaa ensisijaisesti asian sillensä jättäminen20. OK 26 luku:
20 § (6.3.1998/165)
Jos valittaja on jäänyt pois pääkäsittelystä, valitus jätetään pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta sillensä.

Sillensä jättämisellä tarkoitetaan oikeudenkäynnin päättymistä asian raukeamiseen,
jolloin käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi21. Hovioikeudessa tilanneetta, jossa valitus istunnossa jätetään sillensä valittajan poissaolon johdosta ei yleensä tulkita pääkäsittelyn peruuntumiseksi eikä sellaista merkintää tehdään pääkäsittelypöytäkirjaan
eikä diaariin. Tulkinta on oikea siinä mielessä, että asia tuolloin käsitellään istunnossa
ja usein ratkaistaan heti sen päätteeksi sillensäjättämispäätös julistamalla. Toisaalta
käytännössä kyse on tilanteesta, jossa aiottua pääkäsittelyä ei aloiteta kyseisessä istunnossa eikä myöhemminkään. Tässä mielessä asian pääkäsittely, sekä istuntona että
käsittelylajina, tosiasiassa ”peruutetaan”. Tällaisella ”peruuttamisella” ja asianosaisen
poisjäännillä ei kuitenkaan ole monia niitä vaikutuksia, mitä varsinaisilla peruutuksilla on. Tämän tutkimuksen jatkon kannalta tämä samalla tarkoittaa sitä, etteivät monet
valittajan poissaolosta johtuvat ”peruuntumiset” ole mukana tilastoissa. Sillensä jättämiset eivät ole varsinaisia peruutuksia.
Edellä sanotusta huolimatta tuon tässä yhteydessä lyhyesti esille viime aikoina hovioikeudessa sen omien menettelyiden kriittistä tarkastelua synnyttäneet tuoreet sillensäjättämisiä koskevat korkeimman oikeuden 17.2.2015 antamat ennakkopäätökset
KKO 2015:14 ja KKO 2015:15. Tapauksissa on kyse tilanteesta, jossa vastaaja – valittaja on henkilökohtaisesti jäänyt pois, mutta paikalle on tullut hänen asiamiehensä.
Aiemman hovioikeuskäytännön mukaan valittaja kutsuttiin aina nimenomaan henkilökohtaisesti sillensä jättämisen uhalla. Tällöin ei ollut harvinainen se tilanne, että
vastaaja – valittajan asiamies saapui istuntoon, mutta päämies ei. Kun OK 12 luvun
29 §:n mukaisesti asianosainen eli valittaja, joka huolimatta siitä, että hänet oli määrätty saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, käytti asiamiestä sijastaan,
vaikka hänellä ei laillista estettä ollut, katsottiin hänet poisjääneeksi ja asia jätettiin
sillensä pääkäsittelyn kohteena olevilta osin eli yleensä syyksilukemisen osalta.

19
20
21

Jokela 2004 s. 65.
Jokela 2010 s. 428.
Jokela 2008 s. 616 ja s. 743 s.

476

KKO 2015:14 Käräjäoikeudessa rikoksista tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen
vaatien syytteiden hylkäämistä. A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti uhalla, että valitus jätetään hänen poissa ollessaan
sillensä. Hovioikeus jätti valituksen rangaistuksen mittaamista lukuun ottamatta sillensä A:n poissaolon johdosta, vaikka pääkäsittelyssä oli ollut paikalla hänen puolustajansa. A:n kantelun johdosta korkein oikeus katsoi, että valituksen sillensä jättäminen
oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 29 §:n ja 26 luvun 20 §:n 1 momentin nojalla oli tässä
tapauksessa perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa ihmis
oikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohdan ja perustuslain 21 §:n kanssa. Koska mainittuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä ei olisi tullut soveltaa, sillensäjättämispäätökset
poistettiin, hovioikeuden myöhemmin pääasiassa antama tuomio kumottiin ja asia palautettiin hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.
KKO 2015:15 A, joka oli tuomittu käräjäoikeudessa rangaistukseen kolmessa syytekohdassa tekijänä tehdyistä rikoksista, oli valittanut hovioikeuteen ja vaatinut yhden
syytekohdan osalta, että hänen katsotaan syyllistyneen tekijäntoimen asemesta avunantoon, ja kahden syytekohdan osalta, että syyte hylätään tai että hänen katsotaan
syyllistyneen tekijäntoimen asemesta avunantoon. Lisäksi A oli vaatinut rangaistuksen
lieventämistä. A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla,
että valitus jätetään hänen poissa ollessaan sillensä. A ei ollut saapunut hovioikeuden
pääkäsittelyyn eikä hän ollut ilmoittanut esteestä. Paikalla ollut A:n asiamies oli pyytänyt asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä siltä osin kuin kysymys oli rikokseen
osallisuutta koskevasta kysymyksestä ja rangaistuksesta. Hovioikeus jätti valituksen
kokonaan sillensä A:n poissaolon vuoksi.22

KKO:n ratkaisujen johdosta käytäntöjä Helsingin hovioikeudessa on tarkistettu ja nykyään asiamiehen edustusmahdollisuus mainitaan valittajan kutsussa.23 Tämän työn
kannalta edellä olevat tapaukset saattavat olla relevantteja, jos ne ovat vaikuttaneet
pääkäsittelyjen peruuntumisherkkyyteen. Tämä riippuu siitä, miten vastaaja – valittajan henkilökohtainen läsnäolovaatimukseen liittyvä poissaolo-ongelma on hovi
oikeudessa käytännössä ratkaistu. Kuten todettua sillensäjättäminen ei ole varsinainen
peruutus, joten se ei näy peruutustilastoissa24. Jos tilanne ratkaistaan jollakin muulla
tavalla kuin istunnon peruuttamisella, helmikuun 2015 jälkeiset vastaajasta johtuvat
peruutustilastot eivät oletettavasti ole muuttuneet. Eräs ainakin teoriassa mahdollinen
vaihtoehto kuitenkin juuri on istunnon peruuttaminen ja vastaaja – valittajan kutsuminen seuraavaan istuntoon sakon uhalla.
Tässä yhteydessä nostan vielä esiin ajatuksen, että kun vastaaja hovioikeudessa
esiintyy valittajana ei hänen yleensä oleteta olevan välinpitämätön ja haluton yhteis-

22
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Tapauksissa keskeiset perustelut liittyivät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Neziraj-ratkaisuun
(Neziraj v. Saksa, 8.11.2012), Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja artiklan 3 c kohdan syytetyn oikeuteen puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä sekä Suomen perustuslain 21 § ja 106
§:ään. KKO vertasi tapauksia myös omiin aiempiin ratkaisuihinsa KKO 2011:30 ja KKO 2012:49.
Aiemmista käytännöistä esimerkiksi Jalanko 2014 s. 12.
Eri asia on, että muutos voi, ja todennäköisesti näkyykin sillensäjättämistilastoissa.
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työhön asian käsittelemiseksi25, niin kuin monesti käräjäoikeudessa tilanne on, kun
vastaajalla on vain hävittävää. Päinvastoin hovioikeudessa valittaja – vastaajalle on
lähinnä voitettavaa. Tämä ja muutenkin eri roolivaihtoehdot hovioikeudessa voisivat
tukea olettamusta, että vastaajasta johtuvat peruutukset hovioikeudessa olisivat harvinaisempia kuin käräjäoikeudessa.

3.2.3 Avustaja (ROL 6:2 § 3 kohta)
Sanotun säännöksen mukaan pääkäsittely on peruutettava jos avustaja, joka vastaajalle on määrätty, ei ole saapuvilla taikka saatavissa heti paikalle eikä vastaajalle saada
uutta avustajaa, joka voisi heti ryhtyä häntä avustamaan. Säännöksen on myös tulkittu
koskevan tilannetta, jossa vastaaja saapuu pääkäsittelyyn ilman avustajaa ja tuolloin
ilmoittaa tarvitsevansa avustajan tai kun tuomioistuin muutoin havaitsee vastaajan
olevan avustajan tarpeessa. Jotta pääkäsittelyä ei jouduttaisi myöhemmin peruuttamaan, avustajan määrääminen tulisi ottaa valmistelevana toimenpiteenä esille jo ennen pääkäsittelyä.26 Tilanne, jolloin ilman avustajaa istuntoon saapuva asianosainen
tuolloin ilmoittaa tarvitsevansa avustajan lienee käräjäoikeuksissa tavallisempi, mutta
on myös mahdollista, että vastaaja vasta käräjäoikeudesta saamansa tuomion jälkeen
havahtuu avustajan tarpeeseen ja haluaa avustajan hovioikeudessa. Lisäksi hovioikeudessa toisinaan tapahtuu avustajanvaihdoksia esimerkiksi luottamuspulan vuoksi.
Lain esitöiden laatimisen aikaan voimassa oli maksuttomasta oikeudenkäynnistä
annettu laki. Myös nykyisen oikeusapulain 8 §:n nojalla vastaajalle voidaan määrätä
avustaja. Edelleen ROL:n 2 luvussa säädetään puolustajan määräämisestä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty joitain kannanottoja sen tulkinnan puolesta, että ROL 6 luvun
2 §:n 3 kohta koskisi nimenomaan vain näitä tuomioistuimen tai muun viranomaisen vastaajalle määräämiä avustajia27. Lain esitöissä todetaan, että vastaaja on voinut
hankkia itselleen avustajan myös omasta aloitteestaan.28 Sanavalinnoista ei selvästi
käy ilmi, onko maininta tarkoitettu lisäesimerkiksi vai poikkeukseksi. Oikeuskirjallisuudessa muun muassa Jokela taas on tulkinnut säännöstä niin, että säännös koskee
myös vastaajan itse hankkimaa avustajaa. Oikeus oikeudelliseen apuun kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksiin. Vastaaja voi itse pyytää avustajaa
tai tuomioistuin voi katsoessaan avustajan välttämättömäksi ottaa asian esille vastaajan kanssa29. Pidän tätä viimeksi mainittua tulkintaa perustellumpana.
Silloin, kun alkuperäinen avustaja ei ole saapuvilla, pääkäsittelyä ei tarvitse peruuttaa, jos saatavilla on joku toinen puolustaja tai avustaja, joka voi välittömästi ryhtyä
hoitamaan tehtävää. Uudeksi avustajaksi määrättävän henkilön on täytettävä säädetyt
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Frände 2012 s. 1063.
Jokela 2004 s. 66, HE 82/1995 vp s. 78.
Frände 2012 s. 1063.
HE 82/1995 vp s. 78.
Jokela 2004 s. 65 ss.
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edellytykset. Edellytyksenä on myös, että vastaaja suostuu tai hänen voidaan kohtuudella edellyttää suostuvan avustajan vaihdokseen ja, että avustajan vaihdon voidaan
muutoin katsoa vastaavan asianosaisen tarkoitusta. Asian on myös oltava laadultaan
sellainen, että uusi avustaja suoriutuu tehtävästään, johon hän välittömästi ryhtyy. Uudelle avustajalle tulee varata sellainen aika asiaan perehtymiseen ja keskusteluun päämiehensä kanssa, että hänellä on yhtä hyvät mahdollisuudet selviytyä avustamisesta
kuin alkuperäisellä avustajalla. Jos avustuksen valmisteleminen ei ole välittömästi
mahdollista, pääkäsittely on peruutettava ja sille on määrättävä uusi käsittelypäivä.30

3.2.4 Asianomistaja (ROL 6:2 § 4 kohta)
Edellä sanotun säännöksen mukaan pääkäsittely on peruutettava jos asianomistaja,
jota pitäisi kuulla henkilökohtaisesti, taikka todistaja tai asiantuntija on jäänyt pois.
Asianomistaja voi hovioikeudessa esiintyä, niin kuin vastaajakin, joko valittajan, vastapuolen tai kuultavan roolissa. Kuten vastaajankin kohdalla hänet on voitu kutsua
henkilökohtaisesti tai ratkaisun uhalla.
Edellä todetulla tavalla OK 26 luvun 19 §:ssä säädetään asianosaiselle asetettavasta sakon uhasta ja 21 §:ssä tilanteesta, jossa asianosainen, eli myös asianomistaja,
todistaja tai muu kuultava ei sakon uhasta huolimatta saavu pääkäsittelyyn taikka jos
tuotavaksi määrättyä ei tavata tai jos kutsua ei saada annetuksi tiedoksi.
ROL 8 luvun 4 §:n mukaan jos asianomistaja, jonka kuulemista pidetään edelleen
tarpeellisena, on jäänyt pois, hänet tuomitaan poissaolon varalta asetettuun uhkasakkoon ja joko velvoitetaan korkeamman sakon uhalla saapumaan tai määrätään tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.
OK 17 luvun 36 §:n mukaan myös todistajan kutsumiseen soveltuvat sakon uhka
ja nouto. Kuten silloin kun vastaaja on vastapuolen tai kuultavan roolissa, myös todistajan ja asianomistajan henkilökohtaisen kuulemisen tarpeellisuutta asian selvittämiseksi tulee vielä tarkastella istunnossa, mikäli hän on jäänyt pois istunnosta.

3.2.5 Uusi seikka tai todiste (ROL 6:2 § 5 kohta)
Otsikon säännöksen mukaan pääkäsittely on peruutettava, jos asianosainen haluaa
esittää uuden tärkeän seikan tai uuden todisteen, johon vastapuolen on saatava tilaisuus perehtyä.
KKO 2005:134 Käräjäoikeuden tuomittua vastaajan pahoinpitelystä hovioikeus katsoi
asianomistajan vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä esittämän uuden lääkärinlausunnon
perusteella selvitetyksi, että pahoinpitelyn seurauksena asianomistajalle oli aiheutunut
käräjäoikeudessa esitetyssä syytteessä mainittujen vammojen lisäksi aivovamma. Hovi
oikeus tuomitsi vastaajan törkeästä pahoinpitelystä ja korotti rangaistusta ja vahingonkorvauksia.

30

HE 82/1995 vp s. 78 ja Jokela 2004 s. 65 ss.
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Kysymys oli siitä, olisiko hovioikeuden tullut omasta aloitteestaan varata vastaajalle
tilaisuus erikseen pääkäsittelyn ulkopuolella perehtyä lausuntoon, jota ei ennen pääkäsittelyä ollut toimitettu vastaajalle.
KKO katsoi, ettei pelkästään lausunnon lukeminen pääkäsittelyssä ja mahdollisuus lausua siellä asiassa ollut riittävää, vaan että hovioikeuden olisi tullut nimenomaisesti tiedustella vastaajalta ja tämän avustajalta, pidettiinkö noudatettua menettelyä riittävänä
vai olisiko vastaajan puolustuksen kannalta tarvetta muuhun. Tämän tiedustelemisen
laiminlyödessään hovioikeus oli menetellyt virheellisesti. Kun vastaaja oli sittemmin
korkeimmassa oikeudessa saanut riittävän mahdollisuuden perehtyä asiassa esitettyyn
selvitykseen ja valmistella puolustustaan, asia voitiin ratkaista välittömästi korkeimmassa oikeudessa eikä sitä ollut tarpeen palauttaa hovioikeuteen.31

ROL:n säännösten mukaan asianosaisten on lähtökohtaisesti ennen pääkäsittelyä ilmoitettava vaatimuksensa ja mitä todisteita he tulevat esittämään ja mitä he kullakin
todisteella aikovat näyttää toteen. ROL 5 luvun 16 §:n nojalla asianosaisen, joka tahtoo pääkäsittelyssä esittää todisteen, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut, on ilmoitettava siitä viipymättä ennen pääkäsittelyä tuomioistuimelle. Tilanne, missä uusi
todiste tai seikka tuodaan esiin vasta pääkäsittelyssä tulisi olla poikkeuksellinen. Niin
voi kuitenkin käydä esimerkiksi silloin, kun vastaaja kääntyy oikeudenkäyntiavustajan puoleen vasta juuri ennen pääkäsittelyä. Tällöin voidaan huomata jokin vastaajalle
edullinen seikka tai todiste niin myöhään, että siitä voi ilmoittaa vasta pääkäsittelyn
alussa. Kohdassa tarkoitettu tilanne voi syntyä myös silloin, kun syyttäjä laajentaa
syytettä oikeudenkäynnin alussa. Silloin hänellä voi olla tarvetta myös esittää jokin
uusi tärkeä seikka tai selvitys, johon vastapuolen on saatava ennen käsittelyä perehtyä.
Rikosasiassa asian lopputulokseen vaikuttava todiste on otettava aina vastaan, vaikka
sitä ei olisikaan vaaditulla tavalla ilmoitettu etukäteen.32
Uusi todiste voi myös olla uusi todistaja ja uuteen seikkaan vetoaminen voi myös
olla yhteydessä edellä syytteen laajentamiseen tai muun uuden vaatimuksen esittämiseen33, johon voi tulla tarvetta ottaa kantaa joko heti ennen pääkäsittelyn aloittamista
tai viimeistään tuomiossa.
Se, mikä on riittävä aika asianosaisen perehtyä uuteen todisteeseen tai seikkaan jää
viime kädessä tuomioistuimen harkittavaksi. Käytännössä yleensä asiaa tiedusteltaneen asianosaisilta. Selvää on, että mitä laajempi ja vaativampi uusi aineisto on, sitä
enemmän aikaa perehtyminen yleensä vaatii.34
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Ratkaisun selostus Jokela 2008 s. 337.
HE 82/1995 vp s. 78–80 ja Jokela 2004 s. 67.
Rovaniemen laatuhanke 2013 s. 50 s.
Frände 2012 s. 1065.
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3.2.6 Muu este (ROL 6:2 § 6 kohta)
Otsikon säännöksen mukaan pääkäsittely on peruutettava jos asian ottamiselle lopullisesti käsiteltäväksi on muu este. Tällainen este voi olla esimerkiksi se, että haastetta
tai kutsua pääkäsittelyyn ei ole saatu annettua tiedoksi. Jos kohdassa tarkoitettu este
on tiedossa jo ennen pääkäsittelyä, käsittelyn peruuttamisesta tulisi ilmoittaa muille kutsutuille etukäteen, jotta he eivät turhaan tulisi pääkäsittelyyn.35 Edelleen muita
esteitä voivat olla tulkin tarve tai haastamisessa tai kutsumisessa tapahtunut virhe36.

3.3 Aiempia pääkäsittelyjen peruuntumisiin liittyviä tutkimuksia
Ehkä laajin käsiteltävänä olevaa aihepiiriä koskeva aiempi tutkimus on de Godzinskyn
Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle vuonna 2000 tekemä tutkimus ”Tietoa uudesta
rikosasioiden oikeudenkäynnistä”. Tutkimuksen taustalla oli vuoden 1997 prosessiuudistus. Tutkimuksen valmistelussa mukana oli oikeusministeriön työryhmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä seurantaa uudistusten vaikutuksista. Tutkittavina
teemoina olivat keskeisesti pääkäsittelyjen peruuntumiset ja niiden syyt.
Itse tutkimus toteutettiin 20:lle käräjäoikeudelle lähetetyllä kyselylomakkeella.
Mukaan oli valittu suuria ja pieniä käräjäoikeuksia. Seuranta-aika oli yksi kuukausi.
Aineistoon päätyi yhteensä reilu 5.000 tapausta, joista 1.568 oli peruutuksia.37
De Godzinskyn tutkimustulosten mukaan peruutusprosentti oli 31. Peruutuksen
syyt oli jaettu seuraavasti: 1) vastaaja poissa haastettuna, 2) vastaajaa ei saatu haastetuksi, 3) vastaaja kuollut, 4) asianomistaja, jota kuultava henkilökohtaisesti, poissa,
5) todistaja jäänyt pois ja 6) muu syy. Eräs tutkimuksen mielenkiinto kohdistui erityisesti vastaajasta johtuviin peruutuksiin. Peruutuksista yhteensä 79 prosenttia liittyi
vastaajan poissaoloon. Yli puolet peruutuksista (52 %) johtui siitä, että vastaajaa ei
ollut saatu haastettua. Asianomistajasta johtui 3 ja todistajasta 2 prosenttia peruutuksista. Kyselyssä selvitettiin lisäksi muun muassa peruuntuneiden juttujen rikosnimikkeitä, käräjäoikeuden koon vaikutusta peruuntumisiin, peruutusten toistuvuutta ja
asioiden kokonaiskäsittelyaikoja.38
Kallioinen ja Ervasti tekivät OPTULA:ssa vuonna 2003 tutkimuksen ”Oikeuden
käyntimenettelyiden ongelmat ja prosessisäännösten soveltaminen”. Tutkimuksessa
on kartoitettu silloin uusien menettelymuotojen toimivuutta ja niiden tuomia ongelmia ennen kaikkea oikeudenkäytön ja sovellettujen prosessisäännösten yhtenäisyyden näkökulmasta. Tarkoituksena oli paikantaa ongelmakohtia ja teemoja, joihin jatkotutkimuksessa ja tuomioistuinten kehittämisessä tulisi erityisesti keskittyä.

35
36
37
38

HE 82/1995 vp s. 79.
Godzinsky 2000b s. 20.
Godzinsky 2000a s. 2 ss.
Godzinsky 2000a s. 17 ss.
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Tutkimusmenetelminä käytettiin aikaisempia tutkimuksia ja selvityksiä, tilastotietoja
(Tilastokeskuksen tuomioistuintilastoja), kyselyitä ja haastatteluita. Rikosprosessin
osalta uutta de Godzinskyn tutkimukseen oli kuitenkin vain asianajajien näkemysten
selvittäminen oikeudenkäytön yhtenäisyydestä eräissä yksittäisissä kysymyksissä.39
Asianajajat pitivät suurimpina ongelmina prosessin hitautta ja peruutuksia40. Tutkijat
toteavat, että mahdollista sääntelytarvetta ongelmien korjaamiseksi on vaikea arvioida
käytössä olleiden aineistojen perusteella. Rikosprosessin toimivuudesta tarvittaisiin
runsaasti lisää empiiristä tutkimusta.41
Jokela on vuonna 2003 tehnyt kyselytutkimusta pääkäsittelyjen peruuntumisista.
Hovioikeuksien osalta kysely vaikuttaa kuitenkin ollen hyvin suppea. Toisaalta muissa
tutkimuksissa ei hovioikeuksien tietoja ole lainkaan käytetty. Viitaten de Godzinskyn
tutkimukseen Jokela toteaa, että noin kolmannes rikosjuttujen pääkäsittelyistä on viime vuosina jouduttu peruuttamaan ja suurissa käräjäoikeuksissa tilanne on ollut paikoittain vieläkin huonompi. Jokelan kyselytutkimuksessa käräjäoikeuden tuomarien
(34) ja syyttäjien (4) vastaukset vaihtelivat 10 ja 50 peruutusprosentin välillä sekä
hovioikeuden tuomarien (9) vastaukset 5 ja 20 peruutusprosentin välillä. Kaikkien
tähän kysymykseen vastanneiden (47) vastausten keskiarvoksi tuli runsaat 20 prosenttia. Jokelan mukaan tämä viittaa siihen, että keskimäärin tilanne on jonkin verran
parantunut aikaisemmasta.42
Edelleen viitaten de Godzinskyn tutkimukseen Jokela toteaa, että valtaosa (noin
80 %) peruutuksista on johtunut vastaajien poissaoloista, joko siten, että oikeuteen
haastettu vastaaja oli jäänyt saapumatta, tai vielä yleisemmin sen vuoksi, ettei vastaajaa ollut saatu edes haastettua. Jokela ilmoittaa päätyneensä samaan tulokseen myös
omassa kyselytutkimuksessaan, joskin useissa vastauksissa mainittiin täydet 100 prosenttia tai sitä lähellä oleva luku.43
Peruutusprosentin ja -syiden lisäksi Jokela selvitti, paljonko (prosentuaalisesti peruutetuista jutuista) todistelua on otettu vastaan pääkäsittelyn peruuttamisesta huolimatta. Hänen mukaansa lähes puolessa vastauksena oli nolla tai yksi prosenttia.
Monissa vastauksissa ilmoitettiin kuitenkin 5, 10, 15 tai 20 ja yhdessä vastauksessa
peräti 99 prosenttia. Viimeksi mainittu vastaus poislukien keskiarvoksi tuli runsaat
neljä prosenttia. Käräjäoikeuksissa mahdollisuutta käytettiin hieman useammin kuin
hovioikeuksissa. Jokela toteaa, että todistelun vastaanotto pääkäsittelyn tultua peruutetuksi on ollut suhteellisen vähäistä, joskin eri tuomioistuinten tai tuomarien käytän39
40
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Ervasti & Kallioinen 2003 s. 1 ss.
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Jokela 2004 s. 63. Jokela toteaa myös, että vanhassa ennen 1.10.1997 voimassa olleessa rikosasiain menettelyssä jutun käsittelyä ei voitu peruuttaa, vaan peruutussyyt aiheuttivat yleensä käsittelyn lykkäämisen. Tämä oli vanhassa menettelyssä pääasiallisin syy lykkäysten yleisyyteen rikosasioissa. Uudessa
menettelyssä on päästy eroon juttujen lykkäämisistä, mutta ongelmaksi on vastaavasti muodostunut
pääkäsittelyjen peruuttaminen erityisesti syytettyjen poissaolojen vuoksi, mistä aiheutuu merkittävää
haittaa rikosasioiden käsittelylle ja muille osallisille.

482

nöissä on ollut eroja. Suurin syy järjestelyn vähäiseen käyttöön on saattanut liittyä
haluun välttää todistajien kahdenkertaista kuulemista, minkä vuoksi tähän velvoittavien säännösten muuttamista Jokelan mukaan kannattaisi harkita. Käytännössä ongelma on suurempi rikosasioissa, joissa pääkäsittelyjä joudutaan peruuttamaan runsaasti
asianosaisten poissaolojen vuoksi.44
De Godzinskyn ja muiden tutkimusten tuloksiin palaan vielä myöhemmin vertausmielessä, kun selvitän tämän artikkelitutkimuksen omia tuloksia.

4. Peruutetut pääkäsittelyt vuosina 2010–2015
4.1 Pidetyt ja peruutetut istunnot vuositasolla
Tämän otsikon alla esiteltävät lukumäärätiedot pohjautuvat Helsingin hovioikeudessa
tilastojen mukaan pidettyihin ja peruttuihin pääkäsittelyihin rikosasioissa. Ilmoitetut
istuntomäärät ovat absoluuttisia lukuja, joten eri vuodet ovat vertailukelpoisia keskenään. Vuoden 2015 osalta tiedot on huomioitu 7.6.2015 asti. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuotta 2015 ei ole otettu mukaan taulukkoon 1 (lukumäärätiedot), mutta
kylläkin kaavioon 1 (prosenttiosuus).
Taulukosta 1 käy ilmi Helsingin hovioikeudessa rikosasioissa pidettyjen (läpivietyjen) pääkäsittelyjen lukumäärä. Yksi pääkäsittely voi sisältää useampia istuntopäiviä. Pidettyjen pääkäsittelyjen määrät vuositasolla vaihtelevat 659:stä vuonna 2014
766:een vuonna 2011 (keskiarvo 712 istuntoa vuodessa). Peruutettujen pääkäsittelyjen lukumäärät vaihtelevat 106:sta vuonna 2010 183:een vuonna 2012 (keskiarvo
148). Peruutettujen pääkäsittelyjen lukumäärä sisältää sekä pääkäsittelyssä että ennen
pääkäsittelyä peruutetut istunnot. Lukumäärällisesti peruutuksia on huomattava määrä, kuten oli oletettavissakin.
Kaaviosta 1 ilmenee, että peruutusprosentti on vuosien 2010 ja 2015 välisenä aikana pysynyt hyvin samana. Peruutusprosentti on vaihdellut 13,5:stä vuonna 2012
19,5:een vuonna 2010. Vuonna 2015 peruutusosuus ei ole kasvanut vaan päinvastoin
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se näyttäisi laskevan edellisestä vuodesta. Keskiarvoksi peruutusprosenttien osalta
saadaan 16,8.
Kaaviosta ei ole nähtävissä selkeää yhtäjaksoisesti nousevaa tai laskevaa trendiä.
Peruutusosuus vuorotellen nousee ja laskee. Tilastojen mukaan hieman alle joka viides pääkäsittely peruuntuu syystä tai toisesta. Osuutta voidaan pitää merkittävänä.
Peruutussyitä tarkastellaan vuosien 2014 ja 2015 osalta jäljempänä.
De Godzinskyn tutkimus käräjäoikeuksien osalta vuonna 2000 päätyi 31 prosentin
peruutusosuuteen45. Suhteessa siihen tilanne Helsingin hovioikeudessa on parempi.
Tulos on myös linjassa Jokelan hovioikeushavaintojen kanssa, joiden mukaan peruutusprosentti vuonna 2003 oli 5:n ja 20:n välillä46. Vertailutietona mainittakoon myös,
että Vaasan hovioikeudessa yleinen peruutusprosentti, sisältäen peruutukset sekä riitaettä rikosasian istunnoissa oli vuonna 2014 noin 13,447.
Tässä kirjoituksessa ei ole tarkemmin matemaattisesti tai muuten tieteellisesti tarkoitus tutkia peruuntumisesta aiheutuvaa lisätyön ja -kustannusten määrää. Se olisi sinänsä mahdollista esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla pyytämällä tuomioistuimen
henkilökuntaa arvioimaan lisätyötuntien määrää. Seuraavat näkemykset perustuvat
omaan kokemukseeni hovioikeuden esittelijänä. Peruuntumisten käytännön vaikutuksista yleisellä tasolla voitaneen todeta, että peruuntumisista useimmiten aiheutuu
jonkin verran lisätyötä. Kun istunto peruuntuu ja siirtyy eteenpäin, kaikki siinä välissä tehtävät toimet kuten uusien kutsujen ja tiedoksiantojen tekeminen ovat ”ylimää-
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räisiä”. Tämä koskee myös peruuntumisia ennen pääkäsittelypäivää. Peruuntumisen
välttämättömyydestä on varmistuttava, uudesta käsittelyajankohdasta sovittava ja
niin edelleen. Osa peruuntumisen syistä on kuitenkin sellaisia, ettei ole aivan selvää
onko työn määrä loppujen lopuksi suurempi vai pienempi. Vaikka mittavat järjestelyt pääkäsittelyn peruuntuessa kokonaan osoittautuisivat turhiksi, on ainakin eräissä
tapauksissa asian ratkaisu silloin yksinkertaisempi. Tästä esimerkkinä istunnon peruuntuminen valituksen peruutuksen johdosta. Voitaneen lähteä siitä, että niissä tapauksissa lisätyötä ei yleensä ole, vaan päinvastoin käsittelyyn tarvittavat resurssit
ovat pienemmät. Eniten harmia aiheutunee istunnossa tapahtuvista peruuntumisista.
Istuntoon osallistuu yleensä valmistelijan lisäksi kolme hovioikeuden jäsentä ja paikalle on saattanut saapua asianosaisia, asiamiehiä ja todistajia pitkältäkin. Poissaolevan kuluvastuu ei ulotu kaikkiin kustannuksiin. Selvänä voitaneen joka tapauksessa
pitää sitä, että vuositasolla noin 100–150 peruutetusta jutusta jonkin verran lisätyötä
ja -kustannuksia aiheutuu.

4.2. Peruutukset, syyt ja seuraukset tilastojen ja oikeuskäytännön 		
valossa vuosina 2014 ja 2015
4.2.1 Tutkimuksen aineisto ja menetelmä
Tässä osioissa tietoja on kerätty asiakohtaisesti Helsingin hovioikeuden julkisista
diaaritiedoista, pääkäsittelypöytäkirjoista ja ratkaisuasiakirjoista. Kummankin vuoden kaikki peruutustapaukset ovat mukana. Kyseessä on siten kokonaistutkimus. Vuoden 2015 osalta tiedot on kerätty 7.6.2015 asti. Systemaattisesti kaikista tapauksista
kerätyt tiedot ovat diaarinumero, asianimike, istunnon peruutuksen ajankohta ja syy,
peruutuskerrat asiaa kohden sekä asian kokonaiskäsittelyaika.48 Esimerkkeinä käytetyt hovioikeuden oikeustapaukset eivät välttämättä ole lainvoimaisia.
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Tässä tarkemmassa tarkastelussa otsikon 4.1 alla ilmoitetuista lukumääristä on seulottu pois ne peruutukset, jotka eivät selvän virhemerkinnän tai muun syyn vuoksi aineistoon kuulu. Aineistossa oli muun
muassa muutama useamman diaarinumeron yhdistetty pääkäsittely, joka on katsottava vain yhdeksi
istunnoksi. Lisäksi peruutusten joukossa oli tapauksia, joista kaikkia etsittyjä tietoja ei ollut saatavilla
esimerkiksi asiakirjojen salassapidon vuoksi tai koska etsittävää tietoa ei käytettävissä olleilla asiakirjoilla riittävällä varmuudella pystytty toteamaan. Edelleen eräät tiedot ovat asiakohtaisia (esimerkiksi
kokonaiskäsittelyaika), kun taas toiset istuntokohtaisia (esimerkiksi peruutuksen syy). Näistä syistä
johtuen tutkittujen populaatioiden lukumäärät (N) eroavat otsikon 4.1 alla ilmoitetuista kokonaislukumääristä ja myös toisistaan sen mukaan mitä tietoa on etsitty ja onko se ollut saatavilla. Tästä huolimatta kyse on edelleen aineiston kokonaistutkimuksesta, jossa kaikki selvitettävissä olleet tapaukset ovat
mukana. Aineiston eli tutkittujen tapausten lukumäärä ilmoitetaan kunkin tutkittavan muuttujan osalta
erikseen kyseessä olevan otsikon alla.
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4.2.2 Asiaryhmät
Taustatietona kiinnostavana voidaan pitää sitä, mitä asiaryhmää peruutetut tapaukset
edustavat. Aineistossa esiintyy lukuisia rikosnimikkeitä, jotka on ryhmiteltävissä laajempiin asiaryhmiin paremman kokonaiskuvan ja vertailukelpoisuuden saamiseksi.
Seuraavat asiaryhmät erottuivat aineistossa selkeästi: talous-, omaisuus-, huumausaine-, väkivalta-, liikennerikokset sekä ryhmä muut rikokset. Talousrikosryhmään on
sisällytetty rikosnimikkeet rikoslain 29, 32, 36–37 ja 39 luvuista, omaisuusrikokset
käsittävät rikoslain 28 ja 31 luvun rikosnimikkeet, huumausainerikokset ovat rikoslain
50 luvun mukaiset, väkivaltarikokset muodostuvat rikoslain 20 ja 21 luvun rikoksista
ja liikennerikokset rikoslain 23 luvun rikoksista. Asiat, joissa on useampi syytekohta,
rikosnimike on valittu törkeimmän rikosnimikkeen mukaan.
Kaaviosta 2 ilmenee, että vuodet 2014 ja 2015 yhteenlaskettuna peruuntumisia tapahtuu eniten väkivaltarikosten ryhmässä (79 peruutettua istuntoa). Talous- ja omaisuusrikosten ryhmässä on lähes saman verran peruutuksia (26 ja 29). Huumausainerikosten ryhmä on myös huomattava, kun niitä vertaa ryhmään muut, jossa tapauksia
oli yhteensä lähes saman verran.
Vertailua tehtäessä on kuitenkin tärkeä huomata, että ylipäänsä hovioikeuteen
saapuneissa asioissa yleisin nimike vuonna 2014 oli pahoinpitely. Muita yleisimpiä
asianimikkeitä olivat lisäksi muun muassa törkeä huumausainerikos ja törkeä rattijuopumus.49 Edellä todettujen lukujen ja seikkojen perusteella ei siis ole todettavissa
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sitä, onko peruuntuminen suhteellisesti tavallisempaa joissain näistä ryhmistä kuin
toisessa.
De Godzinsky käytti omassa tutkimuksessaan seuraavaa asiaryhmäjaottelua: talous- ja omaisuusrikokset, rattijuopumus, väkivaltarikos, liikennerikokset, huumausainerikos, seksuaalirikos sekä muu rikos. Suurimmat peruutusprosentit siinä tutkimuksessa oli omaisuusrikoksissa.50

4.2.3 Peruutus ennen istuntoa vai istunnossa
Yksi tämän kirjoituksen tärkeimmistä selvityksen aiheista on peruutusten syiden selvittäminen. Edellä todetun mukaisesti pidän perusteltuna erottaa etukäteen eli ennen
istunnon alkua peruutetut pääkäsittelyt istunnossa peruutetuista. Taulukosta 2 tarkemmin ilmenevällä tavalla noin 70 prosenttia peruutuksista tapahtui vuosina 2014
ja 2015 etukäteen.
Aineiston läpikäynnissä ilmeni, että etukäteen tapahtuva peruutus voi tapahtua hyvin eri aikaan suhteessa siihen milloin pääkäsittely on ollut tarkoitus toimittaa. Toiset
peruutussyyt tulivat hovioikeuden tietoon hyvissä ajoin (yli viikko) ennen pääkäsittelyä, mutta aineistossa oli myös tapauksia, joissa tieto mahdollisesta peruuttamistarpeesta ilmeni vasta hyvin lyhyen aikaa ennen pääkäsittelyä. Kuten alla tarkemmin
tulen selvittämään peruuntumisen tarve voi johtua monesta eri syystä, jolloin on myös
luonnollista, että tieto siitä tulee eri vaiheessa eikä tiedon ilmoittamisajankohtaan
yleensä voida paljon vaikuttaa esimerkiksi sairastapauksessa. Toisaalta esimerkiksi
valituksen peruutus tuntuisi asialta, joka olisi selvitettävissä hyvissä ajoin. Tosin valituksen peruutuksenkin taustalla olevat syyt voivat olla moninaisia. Peruutustarpeen
ilmoituksen ajankohdalla on siinä mielessä merkitystä, että jos tarve ilmenee ajoissa,
hukkaan menevä työ ja kustannukset ovat paremmin minimoitavissa. Esimerkiksi todistajien kutsumisen peruuttaminen on olennaisesti helpompaa, jos peruutustarve ei
ilmene vasta istuntoaamuna.
50
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HelHO R 14/157 Lähestymiskieltoa koskevassa asiassa oli helmikuussa 2014 päätetty,
että asiassa toimitetaan pääkäsittely 17.6.2014 kello 13 alkaen. Diaaritietojen mukaan
valittaja on samana päivänä 17.6.2014 toimittanut hovioikeudelle valituksen peruutusilmoituksen, minkä vuoksi pääkäsittelyä ei lopulta toimitettu.

4.2.4 Peruutusten syyt
4.2.4.1 Etukäteen peruuntuneiden pääkäsittelyiden syyt
Vuoden 2014 ja 2015 tapauksista etukäteen peruutetuille istunnoille löytyi taulukosta
3 ilmenevät syyt.
Tavallisin syy oli siis valituksen peruutus (noin 50 %). Molempina tutkittavina vuosina noin puolet peruutuksista johtui valitusten peruutuksista. Osuuden suuruuteen
on kuitenkin suhtauduttava hieman varauksella. Ensinnäkin aineistossa oli taulukosta
ilmenevällä tavalla useita tapauksia, joista syytä etukäteen tehdylle peruutukselle oli
vaikea varmuudella todeta (ei tietoa). Se, että selvittämättömien syiden lukumäärä
on vuoden 2015 osalta korkeampi kuin vuoden 2014 osalta, selittyy suurelta osin sillä, että osaa tapauksista, joissa pääkäsittely vuonna 2015 peruuntui ei vielä 7.6.2015
mennessä ollut saatu lopullisesti ratkaistuiksi. Toiseksi valituksen peruutus merkitään
selvästi diaariin. Käytännön kokemuksen perusteella kuitenkin myös kutsujen tiedoksiantamisten epäonnistumiset ovat tavallinen peruutusten syy. Taulukosta ilmenevien
tietojen perusteella viimeksi mainitun kaltaisia tapauksia aineistosta pystyin löytämään vain vajaan 10 prosentin verran. Tiedoksiantamisen epäonnistumisesta ei aina
jää diaariin selvää merkintää eikä asia välttämättä tule esiin myöskään myöhemmin
pääkäsittelypöytäkirjoissa tai tuomiossa. Tiedoksiantojen epäonnistumisia, jotka riittävällä varmuudella on pystytty toteamaan ovat erottuneet lähinnä haastemiehen estetodistuksen perusteella ja myöhempien pöytäkirjamerkintöjen perusteella. Epäonnistuneita tiedoksiantoja ei tässä yhteydessä ole eritelty sen mukaan kenen kutsuminen
on epäonnistunut.
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De Godzinsky ei tutkimuksessaan jakanut peruutuksia ennen istuntoa ja istunnossa
tapahtuneisiin. Hänen tutkimuksensa mukaan 52 prosenttia peruutuksista (N=1.568)
käräjäoikeudessa johtui siitä, ettei vastaajaa ollut saatu haastettua.51
Tämän tutkimuksen aineistosta erottautui myös tapauksia, joissa pääkäsittelyn peruuttamista oli asianosaisen taholta pyydetty (esitetty pyyntö). Tietoa pyynnön taustalla olevasta syystä ei kuitenkaan käytetyn aineiston perusteella juuri ollut saatavilla.
On mahdollista, että tapauksissa on kyse laillisista tai niitä vastaavista esteistä, joista
ei erillisiä kirjallisia päätöksiä ole tehty. Kohtuullisen tavallista lienee myös, että siirtopyyntöön suostutaan, jos pyyntö on perusteltu, vaikkei ehkä varsinaisesta laillisesta
esteestä olisikaan kyse.
HelHO R 13/1619 Avunantoa törkeän velallisen epärehellisyyteen ynnä muuta koskevassa asiassa vastaaja – valittajan uudelta asiamieheltä tuli pääkäsittelyn siirtopyyntö
viikkoa ennen pääkäsittelypäivää. Sanottu uusi avustaja osoittautui myöhemmin myös
itse estyneeksi ja seuraava uusi avustaja ilmoittautuikin viikkoa ennen seuraavaa valmisteltua istuntoa. Sillä kerralla pääkäsittelyä ei kuitenkaan enää peruutettu.

Edelleen aineistosta löytyi pääkäsittelyn toimittamisen ja todistelun esittämisen tarpeeseen liittyviä etukäteisperuutuksia (ei pääkäsittelytarvetta).
HelHO R 13/2203 Törkeää varkautta ynnä muuta koskevassa asiassa B oli valittanut
eräiden kohtien syyksilukemisista ja rangaistuksesta sekä pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista, koska käräjäoikeus oli arvioinut esitetyn näytön väärin. Hovioikeus oli
normaalin käytännön mukaan ennen pääkäsittelypäätöksen tekemistä tehnyt alustavia
järjestelyitä muun muassa pääkäsittelypäivän sopimiseen liittyen. Lopulta asia päätettiin kuitenkin käsitellä ja ratkaista esittelyssä, eli asia ratkaistiinkin pääkäsittelyä toimittamatta. Hovioikeus totesi tuomiossaan 4.7.2014 pääkäsittelyn toimittamistarpeesta
seuraavaa: Käräjäoikeus on kirjannut tuomioonsa varsin seikkaperäisesti kohdittain
asiassa esitetyn suullisen näytön ja perustellut vakuuttavasti näytön arvioinnin niiltä
osin kuin asiassa on vaadittu pääkäsittelyn toimittamista. Hovioikeus katsoi, että B ei
ollut valituksessaan esitetyillä perusteilla horjuttanut henkilötodistelun uskottavuutta.
Asiassa ei jäänyt kokonaisuutena arvioiden varteen otettavaa epäilystä käräjäoikeuden
suullisen näytön arvioinnista. Käräjäoikeuden B:n syyksi lukemat rikokset eivät olleet
laadultaan sellaisia, että asiassa olisi yksin tällä perusteella toimitettava pääkäsittely.
B ei ole valituksessaan vedonnut henkilökohtaisiin seikkoihin, jotka puoltaisivat pääkäsittelyn toimittamista. Pääkäsittelyn toimittaminen katsottiin selvästi tarpeettomaksi ja
pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hylättiin.

Asioissa, joissa asianosaiset esimerkiksi sovitun pääkäsittelyajankohdan jälkeen ovat
siinä uskossa, että pääkäsittely tullaan toimittamaan, saattaa yhtäkkinen ilmoitus
ratkaisun antamisesta tulla yllätyksenä. Tämä tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa
huomioon prosessissa ja mahdollisuuksien mukaan tieto ratkaisemisesta kirjallisessa
menettelyssä ilmoittaa asianosaisille.
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HelHO R 13/3069 Menettämisseuraamusta koskevassa asiassa kyse oli väärennysrikoksella aikaan saaduista maalauksista. Syyttäjä vaati, että ne tuomitaan valtiolle
menetetyiksi. Riitaista oli muun muassa taulujen aitous. Hovioikeus oli päättänyt toimittaa asiassa pääkäsittelyn. Päätöksen jälkeen asianosaiset ilmoittivat kuitenkin, että
riidattomaksi voidaan todeta se seikka, etteivät kysymyksessä olevat teokset ole aitoja.
Hovioikeus varmistui vielä lausumapyynnöllä siitä, ettei valittajilla enää ollut tarvetta
esittää henkilötodistelua taulujen aitoudesta/vääryydestä, minkä jälkeen asia voitiinkin
ratkaista kirjallisesti esittelyssä. Pääkäsittely peruutettiin.

Edellä kuvattu tapaus toimii myös esimerkkinä asian valmistelun tärkeydestä. Niin
sanottuja turhia (riidattomia) pääkäsittelyjen järjestämistä tulisi välttää. Riitaisten ja
riidattomien seikkojen jäsentely valituskirjelmien perusteella on suotavaa, jotta vältytään riidattomien seikkojen todistelulta. Tuomioistuin voi tässä asiassa toimia myös
oma-aloitteisesti.
Yksittäiset etukäteen tehdyt peruutukset liittyivät syytteiden peruuttamisiin ja vastaajan kuolemaan. Ensin mainituissa tilanteessa syyte hylättiin hovioikeudessa (esimerkiksi HelHO R 13/1858). Viimeksi mainitussa tilanteessa lausunnon antaminen
syyksilukemisen ja rangaistuksen osalta raukesi (esimerkiksi HelHO R 13/744).
Johtopäätös näistä ei-varsinaisten, eli ennen pääkäsittelyjä tehtyjen, peruutusten
syiden osuuksista on, ettei niistä edellä todetuista epävarmuustekijöistä johtuen juurikaan tule vetää johtopäätöksiä. Edellä esitettyjä syitä on lähinnä pidettävä esimerkkeinä.

4.2.4.2 Pääkäsittelyssä tapahtuneiden peruuntumisten syyt
Toisin kuin etukäteisperuutusten osalta, lähtökohdat varsinaisten istunnossa tapahtuvien peruutusten syiden selvittämiselle olivat hyvät, koska istunnossa tapahtuva peruutus merkitään pöytäkirjaan kuten yleensä myös peruutuksen syy. Hyvistä lähtökohdista huolimatta aineiston käsittelyssä on jouduttu tekemään eräitä valintoja. Eräs
niistä koskee vastaajan ja asianomistajan roolia hovioikeudessa (ROL 6 luvun 2 §:n 2
ja 4 kohdat). Pohjustin ongelmakenttää eri roolien sovittamisesta edellä otsikon 2 alla.
Kaavioista 3 ilmenevät istunnossa peruutettujen pääkäsittelyiden syyt. Tutkimuksessa käytetty vastaajan rooli on valittu aineistossa yksinomaan kyseisen henkilön
käräjäoikeuden tuomion asianosaisluetteloon merkityn mukaisesti. Toisin sanoen
tilanteet, joissa vastaaja hovioikeudessa on ollut sekä vastaajana että kuultavana ja
tilanteet, joissa vastaaja hovioikeudessa on ollut vain kuultavana on joka tapauksessa tulkittu peruuntuneeksi vastaajan poissaolon vuoksi. Jos yksi ja sama istunto on
peruutettu useamman eri henkilön poissaolon vuoksi kummankin roolit on tulkittu
peruuntumisen syyksi.
Kaaviosta 3 ilmenevällä tavalla vuonna 2014 tavallisin syy istunnossa peruutettuihin istuntoihin oli vastaajan poissaolo istunnosta. Pääkäsittely peruutettiin siis ROL
6 luvun 2 §:n 2 kohdan perusteella 50:ssä prosentissa peruutustapauksista. Toiseksi

490

yleisin peruutussyy oli asianomistajan tai todistajan poissaolo. Pääkäsittely peruutettiin ROL 6 luvun 2 §:n 4 kohdan perusteella 38,6:ssa prosentissa peruutustapauksista.52
De Godzinskyn tutkimuksessa 27 prosenttia peruutuksista tapahtui, koska vastaaja
oli poissa haastettuna ja 3 prosenttia, koska asianomistaja, jota oli kuultava henkilökohtaisesti oli poissa. De Godzinsky selvitti tarkemmin myös syytä, mitä haastamismenetelmää oli yritetty käyttää ja mikä niistä oli epäonnistunut.53 Tämän selvittäminen ei ole kuulunut tämän tutkimuksen tehtäviin.
Istunnossa tapahtuvat peruutukset ovat oletettavasti haittavaikutuksiltaan suuremmat kuin etukäteen tapahtuvat peruutukset. Kun edellä todetulla tavalla merkittävä osa
peruutuksista johtuu asianosaisten poissaolosta, herää kysymys olisivatko poissaolot
vältettävissä? Tämän aineiston pohjalta vastausta voi lähestyä laillisen esteen kautta
ja lähtökohtana on luonnollisesti, ettei laillinen este ole vältettävissä.
Tässä tutkimuksessa ei kaikista peruutuksista systemaattisesti kerätty tietoa siitä
onko peruutus johtunut laillisesta esteestä. Etukäteisperuutusten osalta tiedonsaanti käytettäväksi valituilla lähteillä olisi ollut varsin haastavaa, mutta istunnossa peruutettujen
52

53

Jos vastaajan rooli huomioitaisiin käsittelyssä toisin, eli siten, että tilanteet, joissa vastaaja hovioikeudessa on vain kuultavan roolissa ja tilanteet, joissa vastaaja on sekä vastaajana omassa asiassaan että
kuultavana toisen asiassa, vastaaja tulkittaisiin (myös) ryhmään 4 kuuluvaksi, nousisi viimeksi sanotun
ryhmän osuus peruutuksista ja vastaajan osuus hieman pienenisi. Molemmat tulkinnat ovat mahdollisia, mutta pidän oikeampana ja selkeämpänä aiemmin kerrottua ja kaaviossa 3 käytettyä tulkintavaihtoehtoa. Kuultavaan sovelletaan lähtökohtaisesti asianosaista (tässä tapauksessa vastaajaa) koskevia
säännöksiä, lukuun ottamatta todistajanpalkkiota koskevien säännösten osalta (OK 17:18.3).
Godzinsky 2000a s. 20 ss.
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pääkäsittelyjen osalta pöytäkirjamerkinnät tarjoavat riittävän pohjan pienimuotoiselle
laillista estettä koskevalle tarkastelulle. Vuoden 2014 osalta kävin läpi kaikki ROL
6 luvun 2 §:n 2 ja 4 kohdan mukaiset peruutussyyt (vastaajan, asianomistajan tai todistajan poissaolo) ja sen johtuiko peruuttaminen niissä laillisesta esteestä. Tarkastelun tulokset käyvät ilmi taulukosta 4. Valtaosassa (yli 80 prosenttia) tapauksia kyse ei
ollut laillisesta esteestä.
Seuraava esimerkkitapaus sisältää sekä vastaajan että asianomistajan poissaoloja
sekä laillisen esteen.
HelHO R 12/2523 Lokakuussa vuonna 2012 vireille tulleessa ryöstöä ynnä muuta
koskevassa asiassa yhteensä kolme istuntoa peruuntui ennen kuin asiassa saatiin annettua ratkaisu 13.3.2014. Ensimmäisellä istuntokerralla syyskuussa 2013 syyttäjän ja
valittajan kuultavaksi nimeämä istuntoon kutsuttu asianomistaja ei saapunut paikalle.
Hovioikeus yritti istunnossa tavoittaa asianomistajaa puhelimitse, mutta häneen ei saatu yhteyttä. Asianosaiset pitävät asianomistajan kuulemista välttämättömänä. Syyttäjä katsoi, ettei asianomistajan käräjäoikeudessa antaman kertomuksen kuunteleminen
tallenteelta riittänyt ja pyysi, että tämä noudetaan uuteen pääkäsittelyyn. Asianosaiset
pyysivät myös, että todistelutarkoituksessa kuultavaksi kutsutut kuullaan pääkäsittelyn
ulkopuolella. Hovioikeus päätti OK 17 luvun 41 §:n nojalla kuulla heitä pääkäsittelyn
ulkopuolella. Pääkäsittely peruutettiin. Poissa ollut asianomistaja määrättiin noudettavaksi.
Seuraavassa istunnossa noin kuukautta myöhemmin tuotavaksi määrätty asianomistaja
ei kutsuttaessa saapunut paikalle. Poliisilta saadun ilmoituksen mukaan häntä ei ollut
noudettavaksi tavattu. Asianosaiset esittävät samat pyynnöt kuin edellisessä istunnossa.
Pääkäsittely peruutettiin, todistajaa kuultiin pääkäsittelyn ulkopuolella ja poissa ollut
asianomistaja määrättiin noudettavaksi.
Tammikuussa 2014 pidetyssä istunnossa todettiin, että valittaja oli jäänyt saapumatta
pääkäsittelyyn. Hänen asiamiehensä antoi hovioikeudelle lääkärintodistuksen, jonka
perusteella katsottiin, että valittajalla oli laillinen este olla saapumatta. Tuotavaksi määrätty asianomistaja ei edelleenkään ollut saapunut paikalle. Poliisilta saadun ilmoituksen mukaan häntä ei ollut noudettavaksi tavattu. Pääkäsittely peruutettiin, koska valittaja oli estynyt saapumaan hovioikeuteen ja koska asianomistajaa ei ollut noudettavaksi
tavattu.
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Asianosaisten läsnäololle asetettiin samat uhat kuin edellisellä kerralla. Reilu kuukausi
myöhemmin pidetyssä istunnossa asianomistaja oli edelleen poissa. Asianosaiset suostuivat siihen, että asiaomistajan kertomus kuunnellaan käräjäoikeuden tallenteelta. Asia
käsiteltiin ja asianomistajan käräjäoikeudessa antama kertomus kuunneltiin käräjäoikeuden tallenteelta.
Asian tuomiossa todetaan, että kertomus, joka on asianosaisten suostumuksin kuunneltu käräjäoikeuden tallenteelta, tukee vahvasti syytettä. Syytekohdassa ei ollut asianomistajan käräjäoikeudessa antaman kertomuksen lisäksi esitetty muuta näyttöä. Ottaen
lisäksi huomioon, että asianomistajalla ei ole ollut häntä esitutkinnassa kuultaessa
mahdollisuutta tunnistaa tuntomerkkirekisterin kuvista muita mahdollisia tekijöitä kuin
valittaja, hovioikeus katsoi, ettei yksin asianomistajan kertomusta ollut pidettävä riittävänä näyttönä valittajan syyllisyydestä. Syyte hylättiin ja valittaja vapautettiin rangaistuksesta sekä korvausvelvollisuudesta.

Syyttäjän poissaolosta johtuvia istunnossa tapahtuneita peruuntumisia ei vuonna 2014
löytynyt. Tämä vastaa edellä oikeuskirjallisuuden perusteella ennakoitua. Myöskään
avustajan poisjäännistä johtuen pääkäsittelyjä ei sanottuna vuonna jouduttu peruuttamaan. Yhdessä tapauksessa (HelHO R 13/1204) vastaaja kuitenkin istunnon alussa
ilmoitti tarvitsevansa avustajan, mikä on tulkittu ROL 6:2 §:n 3 kohdan mukaiseksi
poissaoloksi.
Muusta syystä peruutettuja pääkäsittelyjä vuoden 2014 aineistosta löytyi neljä kappaletta. Eräs niistä johtui tulkkaustarpeesta.
HelHO R 14/661 Pahoinpitelyä koskevan asian pääkäsittelyn alussa valittaja – vastaaja
ilmoitti, ettei hän ymmärrä hänelle kutsutun tulkin käyttämää kieltä ja että hän tarvitsee
Irakin kurdia (Kirkukin murretta) puhuvan tulkin. Pääkäsittelyyn oli kutsuttu Kurdin
kielen tulkki. Syyttäjä ja valittajan avustaja katsoivat, että tarvitaan tulkki, jota vastaaja
ymmärtää. Yritettiin löytää kyseisen murteen tulkki saman päivän istuntoon siinä onnistumatta. Päätettiin peruuttaa pääkäsittely ROL 6 luvun 2 §:n 6 kohdan nojalla.

Toinen tapaus, joka hyvin läheisesti liittyi uuteen todisteeseen, mutta on kuitenkin
tulkittu muusta syystä peruuntuneeksi sen perusteella, mitä pääkäsittelypöytäkirjaan
on syyksi merkitty.
HelHO R 13/2775 Törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa vangitun vastaaja – valittajan puolustaja vaati maaliskuisessa istunnossa, että hovioikeus velvoittaa
syyttäjän suorittamaan aiemmin pyytämänsä lisätutkinnan tai joka tapauksessa Suomen
Tullin luovuttamaan hovioikeuden käyttöön tullin hallussa olevan videomateriaalin,
jossa esiintyvät muun muassa hänen päämiehensä ja kanssavastaaja. Videomateriaalissa näkyi puolustajan mukaan päämiehen syyttömyyttä tukeva käyttäytyminen. Puolustaja vaati edelleen, että hovioikeus peruuttaa pääkäsittelyn. Syyttäjä ei vastustanut
videomateriaalin hankkimista hovioikeuden käyttöön. Syyttäjän mukaan videolta näkyvän käyttäytymisen perusteella kenenkään syyttömyyttä ei voitu päätellä. Perustetta
lisätutkinnan suorittamiselle ei ollut.
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Hovioikeus katsoi puolustajan esittämien perusteluiden johdosta asiassa tarpeelliseksi
varata Suomen Tullille tilaisuuden lausuman antamiseen videomateriaalia koskevasta
editiovaatimuksesta. Sen saatuaan hovioikeus ratkaisisi sen, oliko tehtyyn editiovaatimukseen suostuttava. Vaatimus syyttäjän velvoittamisesta suorittamaan lisätutkinta hylätään perusteettomana. Pääkäsittely peruutettiin, koska lausuman pyytämisen johdosta
edellytyksiä pääkäsittelyn aloittamiselle ei ole.
Uusi pääkäsittely toimitettiin. Pöytäkirjan mukaan Suomen Tulli oli ilmoittanut, että
materiaali voidaan luovuttaa hovioikeuden käyttöön oikeudenkäynnin ajaksi ja toimittanut materiaalin hovioikeuteen. Suomen tullin suostuttua vapaaehtoisesti luovuttamaan editiovaatimuksen kohteena olevan materiaalin oikeuden käyttöön on erillisen
ratkaisun antaminen editiovaatimuksesta käynyt tarpeettomaksi. Asiakirjoja pyytänyt
puolustaja oli saanut tutustua valvotusti videomateriaaliin hovioikeuden tiloissa ja pääkäsittelyssä hänen päämiehensä nimesi kyseessä olevan videomateriaalin todisteeksi
asiassa.

Vuoden 2015 osalta kaaviosta 4 voidaan huomata, että peruutussyiden osuudet ovat hyvinkin vuoden 2014 kaltaiset. Tavallisin peruutussyy oli vastaajan poissaolo (58,8 %)
ja asianomistajan tai todistajan poissaolosta johtui 23,5 prosenttia peruutustapauksista.
Vuoden 2015 aineistosta löytyi yksi syyttäjän poissaoloon liittyvä peruutustapaus.
Syyttäjä oli sairastunut.
Avustajan poissaolotapauksia ei sen sijaan löytynyt. Toisinaan hovioikeudessa
esiintyy peruutustapauksia, joissa ongelmat tavallaan liittyvät asiamieheen vaikkei
hänen poissaolostaan olekaan kysymys. Tapauksissa, joissa asianosaisella on asiamies
eikä kutsuun ole liitetty henkilökohtaisen läsnäolon varalta asetettua sakon uhkaa,
hovioikeus kutsuu asianosaisen OK 26 luvun 28 §:n mukaisesti eli siten, että kutsu
lähetetään asiamiehelle, jonka tulee antaa kutsu tiedoksi päämiehelleen. Saatteessa
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ilmoitetaan, että ”oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaisesti Teille lähetetään
N. N.:n kutsu pääkäsittelyyn”.
HelHO R 14/1142 Törkeää pahoinpitelyä koskevassa asiassa vastaaja – valittajan asiamies ilmoitti pääkäsittelyssä, ettei hän ollut ymmärtänyt hovioikeuden kirjeen perusteella antaa kutsua päämiehelleen tiedoksi. Pääkäsittely peruutettiin.
HelHO R 14/1172 Pahoinpitelyä koskevassa asiassa vastaajan asiamies ilmoitti pääkäsittelyssä, ettei hän ollut varma, oliko hän ilmoittanut pääkäsittelyn ajankohdasta päämiehelleen. Asiassa oli myös asianomistaja poissa. Pääkäsittely peruutettiin.

Vuoden 2015 aineistosta löytyi myös pari uuteen todisteluun liittyvää peruutus
tapausta.
HelHO R 14/2778 Törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa pääkäsittelyn alussa
todettiin, että vangittu valittaja – vastaaja oli toimittanut hovioikeudelle lisäkirjelmän,
jossa oli muun ohella nimetty uusia kirjallisia todisteita ja uusi todistaja. Uutta todistajaa oli kuultu Liettuassa esitutkinnassa käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen. Valittajan puolustaja kertoi, mitä uutta todistajaa kuulemisella oli tarkoitus näyttää toteen
ja hän piti uuden todistajan kuulemista tarpeellisena, sillä käräjäoikeuden tuomio oli
ristiriitainen ja uuden todistajan rooli oli jäänyt epäselväksi. Puolustaja pyysi, että pääkäsittely peruutetaan ja uusi todistaja kutsutaan todistajaksi hovioikeuteen. Puolustaja
totesi lisäksi, että koska uuden todistajan henkilökohtainen saapuminen hovioikeuden
pääkäsittelyyn oli epätodennäköistä, häntä voitiin kuulla tarvittaessa videoyhteydellä
Liettuasta. Syyttäjä jätti hovioikeudelle kyseessä olevaa todistajaa koskevan syyttämättäjättämispäätöksen eikä vastustanut uuden todistajan nimeämistä todistajaksi eikä
pääkäsittelyn peruuttamista. Syyttäjä katsoi, että koska valittaja oli tämän asian vuoksi
vangittuna, uusi pääkäsittely tuli järjestää mahdollisimman pian. Päätettiin peruuttaa ja
siirtää pääkäsittely.

4.2.5 Peruutuskerrat
Kaaviosta 5 ilmenevällä tavalla vuonna 201454 etukäteen ja istunnossa peruutettuja pääkäsittelyjä tarkasteltaessa ylivoimaisesti suurin osa istunnoista peruuntui vain
kerran (83,9 %). Tämä sopii hyvin yhteen sen edellä todetun kanssa, että valtaosa
etukäteen peruutetuista istunnoista johtuu valituksen peruutuksesta. Edelleen sanottu
tarkoittaa myös sitä, että noin joka kuudes (16,1 %) peruuntuvista asioista peruuntuu
kaksi kertaa tai enemmän. Vuonna 2014 tällaisia asioita oli yhteensä 20. Se, että asia
peruuntuisi kaksi tai sitä useamman kerran on harvinaista.
Suurin määrä peruutuskertoja (seitsemän) aineistossa olleista jutuista oli seuraavassa tapauksessa.
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Vuoden 2014 tapauksiksi on tässä yhteydessä määritelty kaikki asiat, joissa yksikin peruutus on tapahtunut vuonna 2014 ja riippumatta myös siitä minä vuonna tuomio on annettu.
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HelHO R 11/1084 Törkeää kirjanpitorikosta ynnä muuta koskevassa asiassa pääkäsittely saatiin toimitettua seitsemän peruutetun pääkäsittely-yrityksen jälkeen 19.9.2014.
Hovioikeus oli peruuttanut 7.6. ja 12.9.2012, 21.2., 1.3., 19.6. ja 21.10.2013 sekä
19.3.2014 toimitettavaksi määrätyt pääkäsittelyt, koska todistelutarkoituksessa vastaajan kuultavaksi nimettyä kuultavaa ei ollut saatu kutsutuksi tai tuoduksi pääkäsittelyyn.
Kuultava oli 28.3.2013 määrätty tuotavaksi 19.9.2014 pidettävään pääkäsittelyyn. Hänet oli vangittu omassa asiassaan 15.8.2014, jolloin hovioikeus oli päättänyt kuulla häntä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 41 §:n nojalla pääkäsittelyn ulkopuolella.

Edellä viitatussa tapauksessa peruutussyy oli joka kerta sama. Toisinaan on niin, että
usean peruuntumisten tapaukset ovat ”moniongelmaisia tapauksia”. Kohtuullisen
usein ongelmat tuntuvat liittyvän myös kansainvälisiin tilanteisiin ja asianosaisten
ulkomailla oloon.
HelHO R 13/643 Maaliskuussa 2013 vireille tulleessa törkeää huumausainerikosta
ynnä muuta koskevassa asiassa syyttäjä valitti. Istuntoja peruutettiin yhteensä neljä kertaa vastaaja – vastapuolten haastamisongelmien vuoksi. Kolme kertaa asia peruutettiin
ennen istuntoa. Istunnossa 30.1.2015 todettiin, että eräs vastaajista, jota ei ollut saatu
haastettua pääkäsittelyyn oli hovioikeuden tietojen mukaan ulkomailla. Syyttäjä vaati pääkäsittelyn peruuttamista. Erään toisen vastaajan osalta tämän avustaja vaati, että
pääkäsittely toimitetaan hänen päämiehensä osalta, koska poissa olevan kuuleminen oli
siltä osin tarpeetonta. Samoin esittivät kahden muun vastaajan avustajat. Poissaoleva ei
liittynyt heidän juttuihinsa. Eräs avustaja ilmoitti, että hänen päämiehensä tulee vaatimaan korvausta asian käsittelyn viivästymisestä. Hovioikeus kuitenkin peruutti pääkäsittelyn kokonaisuudessaan perustelematta päätöstä ja toimitti asiassa noin kuukautta
myöhemmin pääkäsittely, mihin poissaoleva vastaajakin saatiin paikalle.
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HelHO R 13/2565 Törkeää maksuvälinepetosta ynnä muuta koskevassa asiassa vastaaja – valittaja ei hänelle tiedoksiannetusta kutsusta huolimatta saapunut pääkäsittelyyn.
Hänen asiamiehensä oli edellisenä päivänä ilmoittanut hovioikeudelle päämiehensä
olevan sotaharjoituksissa Virossa. Hovioikeus oli ilmoittanut asiamiehelle, ettei pääkäsittelyä sen vuoksi peruuteta. Asiamies esitti päämiehensä kertausharjoituskutsun,
jonka tulkki käänsi, ja katsoi, että hänen päämiehellään oli laillinen este saapua pääkäsittelyyn. Syyttäjä ilmoitti, että estettä pääkäsittelyn aloittamiselle ei ollut ja että hän
oli valmis luopumaan vastaajan kuulemisesta. Hovioikeus katsoi, ettei pääkäsittelyn
aloittamiselle ollut estettä. Vastaajan toimittamat asiakirjat eivät hovioikeuden mukaan
osoittaneet, että poisjääneellä vastaajalla olisi laillinen este. Vastaajalle varattiin vielä
tilaisuus tulla kuulluksi asiassa toisena istuntopäivänä. Tuolloin asiamies ilmoitti, että
vastaaja ei ole tulossa paikalle. Hänen kuulemisestaan luovuttiin.

Vuoden 2015 osalta totean, että aineiston viimeiseen keräyspäivään asti annettuja tapauksia oli melko vähän (27), minkä vuoksi en esitä niistä tarkempia tilastollisia tietoja peruuntumiskerroista. Todettakoon, kuitenkin, että sama trendi näyttäisi jatkuvan.
Pääosin asiat peruuntuvat vain kerran.
De Godzinskyn tutkimuksessa 84:ssä prosentissa tapauksista peruutus tapahtui
vain kerran asiaa kohden (N=3.418). Kaksi ja kolme kertaa peruutettujakin pääkäsittelyjä löytyi. Vaikka useat peruutuskerrat yleensä pidensivät kokonaiskäsittelyaikoja,
näin ei kuitenkaan ollut poikkeuksetta.55

4.2.6 Peruutuksen vaikutus käsittelyaikaan
Oletuksena on, että peruutukset, ja niistä tarkemmin vielä erityisesti istunnossa tapahtuneet peruutukset pidentävät käsittelyaikoja. Mutta kuinka paljon? Aineiston tapauksissa käsittelyaika on laskettu kuukauden tarkkuudella jutun saapumisesta hovioikeuteen ratkaisun antamispäivään saakka.
Taulukossa 5 on tarkastelussa viisi eri kategoriaa peruutuksia kohdanneita asioita.
Yhteensä asioita vuodelta 2014 oli 11756.
Ensiksi kaikki, sekä ennen istuntoa että istunnossa, peruuntuneet asiat (kaikki peruutetut) saatiin keskimäärin julki 10,6:ssa kuukaudessa. Tässä kategoriassa ei ole
otettu huomioon sitä kuinka monta kertaa pääkäsittely on peruuntunut. Mediaani (10
kk) on hyvin lähellä keskiarvoa. Keskimäärin eri tapaukset poikkeavat keskiarvosta
5,3 kuukaudella.
Toiseksi asiat, joissa peruutus (etukäteen tai istunnossa) on tapahtunut vain kerran
(peruutettu kerran) on ratkottu keskimäärin 9,7:ssä kuukaudessa (mediaani 10 kuukautta). Jos istunto sen sijaan on peruutettu useammin kuin kerran, on asia tämän
aineiston perusteella keskimäärin ratkaistu ja annettu vuoden ja neljän kuukauden
55
56

Godzinsky 2000a s. 30.
Mukana ovat tapaukset, joissa tuomio annettu (vuonna 2014 tai 2015) ja viimeinen peruutuskerta on
ollut vuonna 2014. Jos peruuntumiskertoja asiassa on ollut useita ja yksikin niistä on tapahtunut istunnossa, tapaus on käsitelty istunnossa peruuntuneena.
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sisällä (15,6 kk). Näiden tapausten mediaani oli 16 kuukautta ja keskihajonta 6. Näiden kahden kategorian vertailulla nähdään siten selkeä ero käsittelyajoissa.
Kolmanneksi, kun peruutukset erotellaan niihin, joissa peruuntuminen on tapahtunut etukäteen (peruutettu etukäteen) ja niihin, joissa peruuntuminen on tapahtunut
istunnossa (peruutettu istunnossa) nähdään myös ero käsittelyajoissa. Etukäteen peruutettujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli peruutuksesta huolimatta vain
noin 9 ja puoli kuukautta (9,4 kk), kun taas istunnossa peruuntuneiden asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli lähes 15 kuukautta (14,8 kk). Eroa näyttäisi tulevan
tässäkin tapauksessa puolisen vuotta. Mediaanikäsittelyajat näissä kategorioissa ovat
10 ja 14 kuukautta.
Aineistoon sisältyvistä tapauksista pisimpään vireillä ollut asia oli edellisen otsikon alla selostettu tapaus 11/1084 eli törkeää kirjanpitorikosta ynnä muuta koskeva
asia, jossa pääkäsittely peruutettiin seitsemän kertaa ennen kuin se saatiin ratkaistua.
Asia oli tullut vireille hovioikeudessa 20.4.2011 ja se annettiin julki 15.12.2014. Käsittelyaika oli siten 32 kuukautta eli kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Aineistosta
löytyi vuoden 2014 osalta vielä mainitun tapauksen lisäksi viisi muuta peruutuksista
johtuen huomattavan pitkään (20 kuukautta tai pidempään) kestänyttä tapausta.
Vuoden 2015 osalta vain 27 peruutustapausta oli ratkaistu. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa niissä oli 10 kuukautta. Tapauksissa, joissa peruuntumisia oli tapahtunut useammin kuin kerran keskimääräinen käsittelyaika oli 21 kuukautta. Istunnossa
peruutettujen tapausten keskimääräinen käsittelyaika oli 19 kuukautta.
Jotta pystytään toteamaan mitään siitä, kuinka paljon peruutukset viivästyttävät
asioiden käsittelyä, täytyy löytää jokin vertailukohta. De Godzinsky tutki keskimääräistä käsittelyaikaa haasteen tiedoksiannosta tuomioon käräjäoikeudessa, mutta ei
peruutuksen vaikutusta siihen.
Eräs käyttökelpoinen vertailutieto on yleinen asioiden keskimääräinen käsittelyaika. Helsingin hovioikeuden vuoden 2014 toimintakertomuksesta löytyy tieto, jonka mukaan Helsingin hovioikeudessa annettujen ratkaisujen mediaanikäsittelyaika
vuonna 2014 oli 4,87 kuukautta ja keskimääräinen käsittelyaika 6,35 kuukautta.57 Toi57
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sena esimerkkinä mainittakoon, että Vaasan hovioikeudessa kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 6,9 kuukautta ja rikosasioissa 6,3 kuukautta.58
Voidaan siis sanoa, että karkeasti ottaen suuri osa asioista ratkaistaan hovioikeuksissa
edellä esitettyjen tietojen valossa noin puolen vuoden sisällä. Toinen käyttökelpoinen,
ja ehkä se paras, vertailukohta voisi olla keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa,
joissa pääkäsittely on toimitettu onnistuneesti ilman peruutuksia. Helsingin hovioikeudessa pääkäsittelyssä vuonna 2014 ratkaistujen rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika on tilastojen mukaan ollut 10,3 kuukautta.
Kun verrataan tämän tutkimuksen tuloksia edellä mainittuihin vertailukohtiin,
voidaan tehdä seuraavat päätelmät. Rikosasioissa, joissa aiottu istunto syystä tai toisesta joudutaan peruuttamaan, asian käsittely näyttäisi kestävän keskimäärin noin
4 kuukautta pidempään kuin keskivertoasia. Jos istunto on peruutettu vain kerran tai
etukäteen tilanne on sama. Toisaalta kaikkien peruutustapausten keskimääräinen käsittelyaika on samaa luokkaa kuin rikosasioissa, jotka ylipäänsä ratkaistaan pääkäsittelyssä, joten näiden lukujen valossa ei voida sanoa, että peruuntuminen pitkittäisi
käsittelyaikaa.
Pitkittyneet käsittelyajat näyttävät tulevan esille lähinnä silloin, kun peruutus tapahtuu istunnossa tai istunto peruutetaan useammin kuin kerran. Tuolloin peruutettu
asia kestää noin 5–6 kuukautta pidempään kuin muut istunnossa ratkaistut rikosasiat
ja jopa 10 kuukautta pidempää kuin mitä yleinen keskimääräinen käsittelyaika antaa
olettaa.

5. Kokoavia päätelmiä ja esimerkkitapauksia
5.1 Tutkimustulosten yhteenveto
Rikosasioissa Helsingin hovioikeudessa on vuosina 2010–2014 keskimäärin päätetty
toimittaa yhteensä 860 istuntoa. Keskimääräinen peruutusprosentti vuosien 2010–
2015 osalta on 16,8. Peruutusosuus on linjassa siihen, mitä aiemmin peruutuksista
rikosasioissa on raportoitu. Tavallisimmat asiaryhmät peruutuksissa ovat väkivaltasekä talous- ja omaisuusrikokset. Noin 70 prosenttia peruutuksista Helsingin hovioikeudessa tapahtuu jo ennen istunnon alkua. Usein tällöin syynä on valituksen peruutus, kutsun tiedoksiannon epäonnistuminen tai istunnon siirtopyyntö. Vuonna 2014
Helsingin hovioikeudessa varsinaisessa istunnossa peruutettiin 44 pääkäsittelyä rikosasioissa. Valtaosa (noin 90 %) niistä johtui asianosaisen, tarkemmin sanottuna vastaajan tai asianomistajan poissaolosta. Peruutus johtui vastaajasta hieman asianomistajaa
useammin. Näistä merkittävä osa (yli 80 prosenttia) johtui vuonna 2014 muusta kuin
laillisesta esteestä. Suurin osa (83,9 prosenttia) peruutuksia kohdanneista asioista pe-
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ruuntui vain kerran. Vuonna 2014 useammin kuin kerran peruuntui noin 16 prosenttia
tapauksista ja useammin kuin kaksi kertaa vain 3,2 prosenttia. Suurin peruutusmäärä
yhdessä ja samassa asiassa tutkitussa aineistossa oli seitsemän peruutuskertaa. Viimeksi sanotun tapauksen käsittelyaika oli 32 kuukautta. Keskimääräin asiat, joissa
istuntoja peruutettiin, ratkaistiin 11:ta kuukauden sisällä. Asiat, joissa peruutus on
tapahtunut istunnossa ja asiat, joissa peruutuskertoja on enemmän kuin yksi, keskimääräinen käsittelyaika pitenee kuukausilla (keskimäärin 5–6 kuukaudella).

5.2 Menettelyistä käytännössä
Vaikkeivät peruutukset edellä esitettyjen tilastojen ja prosenttiosuuksien valossa kovin
merkittävältä ongelmalta vaikutakaan, saattaa osa peruutuksista kuitenkin olla turhia
eli vältettävissä olevia. Peruutuksia voidaan ajatella vähennettävän lainsäädäntöteitse
tai tehostamalla sääntelyn soveltamiskäytäntöjä. Ensin mainittuja vaihtoehtoja en käsittele tässä artikkelissa. Asiaa on pohdittu muun muassa eri lainsäädäntöhankkeiden
parissa59. Mainittakoon tässä yhteydessä myös aiemmin selostettu korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2015:14, jossa korkein oikeus sivusi tätä aihepiiriä vastaajan
sillensäjättämistapauksien osalta.60
Mahdollisesti tarvittavien lainsäädäntömuutosten pohdinnan sijaan esittelen seuraavaksi oikeuskirjallisuuden ja -käytännön kautta hovioikeuksissa tällä hetkellä
käytettävissä olevia keskeisimpiä keinoja peruutusten vähentämiseksi ja tuon esiin
käytännön esimerkkejä ratkaisumalleista hankaliin tilanteisiin. Tämän osion käytännön tiedot eivät perustu systemaattiseen tilastolliseen läpikäyntiin aiemmin käytetystä
aineistosta vaan ne ovat omia havaintojani ja esimerkkitapauksia.
Lähtökohtaisesti vaikuttaisi siltä, että viranomaiset ja tuomioistuin voivat vaikuttaa tiettyihin peruutussyihin, kun toisiin taas eivät. Vaikuttamismahdollisuuden ulkopuolella olevista syistä mainittakoon esimerkkeinä valituksen peruutus ja poissaolon
laillinen este. Niitä syitä, joihin voitaneen vaikuttaa liittyvät keskeisesti kutsujen tiedoksiantamiseen, asian valmisteluun sekä valittaviin uhkiin ja niiden mukaan toimimiseen.
Helsingin hovioikeudessa ei ole erityistä koottua ohjeistusta siitä, miten toimia peruuntumisten välttämiseksi tai miten toimia, kun este pääkäsittelyn toimittamiselle
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ilmaantuu ennen istuntoa tai istunnossa. Jokainen tapaus on tietenkin omanlaisensa,
mutta pitäisin silti mahdollisena ja hyödyllisenä koota yhteen eri toimintavaihtoehtoja, jotta niistä saisi nopeasti kokonaiskuvan ja turhilta peruutuksilta voitaisiin välttyä. Erinäisiä tiettyjä tilanteita koskevia lähinnä teknisiä ohjeita sen sijaan Helsingin
hovioikeudessa löytyy paljonkin. Tällaisia ohjeita on muun muassa kutsujen tiedoksiantamisesta ja eri tiedoksiantotavoista ja virka-avusta. Oikeusministeriö tarjoaa
myös jonkin verran esimerkiksi kansainvälistä ja EU-yhteistyötä koskevaa käytännön
ohjeistusta ja tausta-aineistoja. Kootulle ohjeistukselle olisi myös tarvetta, koska tilanteet, joissa peruutus uhkaa koetaan usein kokonaisuutena hankaliksi ja toisinaan
käytännöt epäselviksi.
Käytännön toimista peruutusten ehkäisemiseksi ja menettelyohjeista käräjäoikeudessa on kirjoitettu muun muassa Rovaniemen laatuhankkeen yhteydessä61. Myös
Karvonen on aiheesta kirjoittanut62. Hovioikeudella on lähtökohtaisesti käytettävissään samat keinot kuin käräjäoikeuksilla. Tiivistetysti voidaan sanoa, että keinot liittyvät juttujen pilkkomiseen, viranomaisten ja asianosaisten yhteistyöhön sekä tehokkaasti toteutettaviin uhkiin ja pakkokeinoihin pakoilevien vastaajien tavoittamiseksi63.
Haastamisongelmien ratkaisemiseksi vastaajan yhteystietojen selvittäminen ja
dokumentointi on tärkeää. Kaikki yhteystiedot, jotka voivat helpottaa haasteen ja
kutsujen tiedoksiantamista ovat tärkeitä. Yhteystietoja alkaa rikosasioissa kertyä jo
esitutkinnassa, mutta ne voivat myös prosessin edetessä muuttua, minkä vuoksi myös
käräjäoikeuden ja syyttäjän olisi hyvä pitää hovioikeus ajan tasalla asianosaisten kulloisista yhteystiedoista. Tärkeitä tietoja postiosoitteiden lisäksi ovat puhelinnumerot
ja sähköiset osoitteet.64
Tuomioistuimen ja haastemiesten välinen yhteistoiminta on myös tärkeää65. Hovi
oikeudella ei ole omia haastemiehiä, vaan tiedoksiantopyynnöt lähetetään kutsuttavaa
lähinnä sijaitsevan käräjäoikeuden haastemiehille. Esteilmoituksen saapuessa hovioikeuteen hovioikeuden ei tule jäädä passiiviseksi vaan pyrkiä selvittämään asiaa.
Käytännössä tilanne voi kuitenkin olla hankala, koska aikaa pääkäsittelyyn on siinä
vaiheessa yleensä enää hyvin vähän.
Etsintäkuulutuksen tehokkuus riippuu poliisilla käytettävissä olevista resursseista
ja menettelyistä. Etsintäkuulutustoimenpiteitä voi käytännössä olla eri kiireellisyysluokkia. Nouto on toimenpiteenä yleensä kiireellisempi kuin pelkkä tiedoksianto.
Viranomaisilla on käytössään rekistereitä, joista voi saada selville onko jokin muukin
viranomainen viime aikoina etsinyt kyseessä olevaa henkilöä ja mahdollisesti löytänyt
tämän. Toisinaan etsitty henkilö löytyy vankilasta, jolloin kutsu on helposti annetta-
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vissa tiedoksi. Tuomioistuimen on myös mahdollista yhdessä paikallisen poliisiviranomaisen kanssa pyrkiä sopimaan yhteistoimintamenettelyistä.66
Jos kutsun tiedoksi saanut asianosainen ei saavu istuntoon pääkäsittelyä ei suoraan peruuteta, vaan hänet yritetään tavoittaa puhelimitse.67 Toisinaan käy ilmi, että
kyseessä on vain sekaannus tai unohdus, ja pääkäsittely päästään lopulta aloittamaan
vaikkakin myöhässä. Jos puhelimeenkaan ei vastata lienee todennäköisemmin kyse
pakoilusta. Hovioikeudessa vastaajalla on lisäksi yleensä avustaja, jonka tulisi tarvittaessa informoida tuomioistuinta päämiehensä olinpaikasta ja yhteystiedoista.
Istunnossa tapahtuvan poissaolon korjaamiseksi laki (ROL 8:4–5, OK 26:18–20)
tarjoaa keinona korkeamman sakon uhan asettamisen tai noudon. Hovioikeudessa uhkasakon määrä on lähtökohtaisesti 600 euroa. Hovioikeudessa lienee harvinainen se
tilanne, että korkeampi uhkasakko asetettaisiin. Eräs tapaus aineistosta löytyi, jossa
oli asetettu korkeampi, 1.000 euron, uhkasakko (HelHO R 14/2227).
Toinen mainittujen säännösten mukainen keino on nouto samaan tai myöhempään
istuntoon. Nouto voidaan toteuttaa myös niin, että poliisi tekee kiinnioton ja pääkäsittelyn ajankohta määräytyy sen mukaan. Viimeksi mainittu keino edellyttää, että
tuomioistuin ja muut asianosaiset saadaan paikalle pikaiseen käsittelyyn kiinniotosta.68 Tämä on hovioikeudessa käytännössä mahdollista vain hyvin suppeissa asioissa.
Hovioikeudessa ei ole samanlaista päivystyskäytäntöä kuin käräjäoikeuksissa. Pääkäsittelyt pyritään järjestämään niin, että sama kokoonpano jatkaa saman asian parissa.
Ainakin näistä syistä sanottu keino ei ole kovin yleinen Helsingin hovioikeudessa,
vaikkakin mahdollinen.
HelHO R 14/1648 Hovioikeus määräsi syyttäjän valituksen vastapuolena olleen vastaajan tuotavaksi hovioikeuden myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana toimitettavaan
pääkäsittelyyn petosta koskevassa asiassa. Hovioikeus pyysi, että vastaaja otetaan heti
kiinni ja tuodaan erikseen ilmoitettavaan pääkäsittelyyn. Pääkäsittely oli siihen mennessä yritetty toimittaa kolme kertaa.

Nouto uuteen ennakolta määrättyyn istuntoon on paljon tavallisempi. Se taas ei käytännössä ole aina kovin tehokas keino69. Pääkäsittely voidaan myös aloittaa ja tietyissä
tilanteissa tarvittaessa lykätä ROL 6 luvun 3 §:n nojalla.
HelHO R 13/2894 Törkeää pahoinpitelyä koskevassa asiassa pääkäsittely oli peruutettu
kaksi kertaa asianomistajan ja kerran vastaaja – vastapuolen poissaolon vuoksi. Kun
vastaaja oli saatu paikalle pääkäsittely aloitettiin ja lykättiin asianomistajan kuulemista
varten. Ensimmäisellä lykkäyksellä tämä ei vielä onnistunut, koska asianomistaja ei
puhelimitse tiedoksiannetusta kutsusta huolimatta saapunut paikalle. Seuraavaan istuntoon hänet tuotiin poliisin toimesta.
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Pääkäsittelyn ja todistelun tarve on lähtökohtaisesti asia, joka tulee selvittää asian
valmistelussa, eikä vasta istunnossa. Asian valmistelusta vastaa hovioikeudessa esittelijä yhdessä valmistelusta vastaavan jäsenen kanssa. Jos asiassa on useita valittajia,
pääkäsittelyn tarpeellisuutta tulee harkita kunkin valittajan osalta erikseen. Jos valitus
koskee pelkästään oikeuskysymyksiä tai seuraamuksia, joiden osalta suullinen todistelu ei ole tarpeen, asia ratkaistaan yleensä esittelystä kirjallisen aineiston perusteella.
Myös saman valittajan osalta pääkäsittelyn tarpeellisuus tulisi harkita syytekohdittain. Valmistelun joustavuutta rajoittaa käytännössä kuitenkin se, että päätökset muun
muassa pääkäsittelyn ja todistelun rajaamisesta on tehtävä täysilukuisessa kokoon
panossa.
Tarpeettomasta pääkäsittelystä ja todistelusta voidaan luopua tai niitä voidaan rajoittaa myös vielä istunnossa70. Asia on syytä keskusteluttaa paikalla olevien asiamiesten, syyttäjän ja muiden asianosaisten kanssa.71 Läpikäymästäni aineistosta löytyi
eräitä tapauksia, joissa käytetyn aineiston valossa ja jälkikäteen tarkasteltuna pääkäsittelyn tarve alunperin jää hieman kyseenalaiseksi. Ensin selostettavaan asiaan vaikutti mahdollisesti se, että valittaja – vastaaja oli vangittu (ROL 8:3).
HelHO R 14/2312 Pääkäsittely oli tapon yritystä ynnä muuta koskevassa asiassa kerran
peruutettu ilmeisesti kuultavaksi nimetyn asianomistajan haastamisongelmien vuoksi.
Pääkäsittelyssä oli pääkäsittelypäätöksen mukaan ollut tarkoitus kuulla syyttäjän nimeämänä todistajaa ja sanottua asianomistajaa. Tuomioon on kirjattu, että vastaajaa
kuultiin. Pääkäsittelypöytäkirjan mukaan pääkäsittelyssä ei loppujen lopuksi kuitenkaan varsinaisesti kuultu ketään. Vangittu valittaja – vastaaja ilmoitti, ettei hän halua
tulla asiassa kuulluksi ja syyttäjä ilmoitti luopuvansa nimeämiensä henkilöiden kuulemisesta. Asianosaiset ilmoittivat, että kaikki käräjäoikeuden tuomioon kirjatut seikat
ovat riidattomia. Erimielisyys koski vain tahallisuutta.
HelHO R 14/53 Hovioikeus oli hylännyt vastaaja – valittajan pyynnön jatkokäsittelyluvan myöntämisestä. Korkein oikeus oli kumonnut hovioikeuden päätöksen, myöntänyt
valittajalle jatkokäsittelyluvan ja palauttanut asian hovioikeuteen. Hovioikeus totesi
pääkäsittelyssä, että vastaaja oli jäänyt pois asian käsittelystä. Vastaaja oli kutsuttu pääkäsittelyyn uhalla, että valitus voidaan hänen poissa ollessaan jättää sillensä. Asiamies
katsoi, ettei valitusta tullut jättää sillensä, vaikka valittaja oli poissa pääkäsittelystä.
Asiamies vaati, että asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta hovioikeuden käytössä olevan oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Asiassa oli
kysymys oikeudellisesta harkinnasta, joka oli tehtävissä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Tarpeen vaatiessa edellä kerrottua keskustelua asiamiesten ja asianosaisten kanssa
voitaneen käydä istunnon eri vaiheissa.
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HelHO R 13/2204–2207 Vakuustakavarikkoasioiden yhteisessä pääkäsittelyssä vastapuolen asiamies katsoi, että hänen päämiestään oli kuultava asiassa henkilökohtaisesti
erään yhtiön liiketoimintaan liittyen. Päämies oli jäänyt pois istunnosta. Hänen puoleltaan oli hovioikeuden tiedustellessa pääkäsittelyn ajankohtaa ilmoitettu, ettei pääkäsittelypäivä sopinut hänelle liiketoimintaan liittyvän matkan vuoksi. Hovioikeus totesi
istunnossa, että vastapuolen kuulemisen tarpeellisuuteen voidaan ottaa kantaa pääkäsittelyn lopuksi. Pääkäsittely aloitettiin, eikä henkilötodistelua lopulta esitetty.

Kuuleminen pääkäsittelyn ulkopuolella on mahdollinen ROL 6 luvun 4 §:n nojalla.
Keino on jonkin verran myös hovioikeudessa käytetty.
HelHO R 13/3266 Törkeää pahoinpitelyn yritystä koskevan asian istunnosta olivat
vastaaja ja todistaja jääneet pois. Pääkäsittely peruutettiin mutta paikalla ollutta asianomistajaa kuultiin todistelutarkoituksessa pääkäsittelyn ulkopuolella.

Juttujen pilkkominen on ROL 5 luvun 18 §:n nojalla mahdollista. Jos asia saadaan
jonkin asianosaisen osalta käsiteltyä ja ratkaistua, hänet voidaan OK 17 luvun 18 §:n
nojalla myöhemmin kutsua paikalle vain kuultavana.72 Hovioikeudessa tilanteet, joissa vastaaja on myös toisen vastaajan nimeämä kuultava ei ole aivan harvinainen. Käsittelyn pilkkominen ja osaratkaisun tekeminen lienee hovioikeudessa mahdollinen.
Käytännössä hovioikeudessa asia peruutetaan kuitenkin usein kokonaisuudessaan.
Kokonaisuus pysynee sillä tavoin selkeämpänä.
HelHO R 13/1421, R 13/672 & R 13/2388 Ryöstöä ynnä muuta koskevassa laajassa
asiakokonaisuudessa kaksi vastaajaa oli jäänyt pois istunnosta. Pöytäkirjan merkintöjen mukaan istunnossa käytiin keskustelua, miltä osin asiaa voitiin käsitellä. Syyttäjä
ja asiamiehet ilmoittivat vuorollaan käsityksensä, miten tulisi menetellä. Keskustelun
päätteeksi hovioikeus totesi, ettei estettä pääkäsittelyn aloittamiselle A:n ja B:n osalta
ollut. Hovioikeus katsoi, että asian käsittelylle C:n, D:n ja E:n osalta ei ollut edellytyksiä. Pääkäsittely peruutettiin vain viimeksi mainituilta osin.

Ei harvoin käytetty menettely poissaolotapauksissa on myös poissaolevan henkilön
aiemmin antaman kertomuksen huomioon ottaminen hovioikeudessa tapahtuvan henkilökohtaisen kuulemisen epäonnistuessa. Tallenteiden kuuntelemisen ja esitutkintakertomuksen huomioiminen perustunee OK 26 luvun 24 a §:ään ja 17 luvun 11 §:ään.
Nämä ovat siten samalla esimerkkejä tapauksista, joissa pääkäsittelyä ei poissaolosta huolimatta peruuteta, vaan asia ratkaistaan ja aiempi lausuma voidaan sanottujen
säännösten nojalla ottaa huomioon asiaan kuuluvalla tavalla.
HelHO R 14/161 Ryöstöä koskevassa asiassa hovioikeus totesi istunnossa helmikuussa 2015, että syyskuinen 2014 pääkäsittely oli peruutettu, koska asianomistaja oli ennen pääkäsittelyä ilmoittanut hovioikeudelle, ettei hän päässyt paikalle pääkäsittelyyn,
koska hän oli sairaalassa. Todettiin, että asianomistajalla oli laillinen este. Joulukui-
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seen 2014 istuntoon häntä ei ollut saatu kutsuttua. Hovioikeus totesi edelleen, että
asianomistaja oli nyt käsillä olevaan istuntoon kutsuttu esteettömän poissaolon varalta
asetetun 600 euron sakon uhalla, mutta hän ei ollut saapunut paikalle pääkäsittelyyn.
Istunnosta yritettiin soittaa hovioikeuden tiedossa olleeseen puhelinnumeroon, mutta
numero ei ollut käytössä. Hovioikeus katsoi, että koska asianomistajan tavoittaminen
oli ilmeisen vaikeaa, päätettiin kuunnella hänen käräjäoikeudessa antama kertomus tallenteelta, mihin syyttäjä ja asiamiehet suostuivat.

Henkilökohtaisesta kuulemisesta luopumiseen sisältynee kuitenkin aina pieni näyttöarvoon liittyvä riski.
HelHO R 13/3218 Törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa hovioikeus totesi
kahden peruutetun istunnon jälkeen, että kuultavaksi nimettyä vastaajaa B:tä ei ollut
saatu tuotua pääkäsittelyyn. Syyttäjä katsoi, ettei vastaajaa saada tuotua jatkossakaan
pääkäsittelyyn ja vaati, että kuultavan esitutkintakertomus otetaan asiassa todisteena
huomioon. Vastaaja A:n asiamies vastusti esitutkintakertomuksen huomioon ottamista
todisteena. Hovioikeus päätti istunnossa, päätöstä tarkemmin perustelematta, että esitutkintakertomus otetaan todisteena asiassa huomioon.
Tuomiossaan hovioikeus totesi, että pääasiallisena syytettä tukevana näyttönä on asiassa ollut A:n kanssavastaajan B:n esitutkinnassa antama kertomus. A:lla ei ole ollut tilaisuutta esittää B:lle kysymyksiä esitutkinnassa tai myöhemmin oikeudenkäynnissä.
Ottaen huomioon, että B:tä on kuultu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä, hänen esitutkinnassa antamillaan kertomuksilla ei voitu katsoa olevan sellaista näyttöarvoa, joka
pääasiallisena näyttönä voisi johtaa syyksi lukevaan tuomioon.

Yhteenvedon omaisesti voitaneen todeta, että hovioikeudella on käytössään laaja valikoima menettelytapoja välttää pääkäsittelyn peruuttaminen. Käsitykseni läpikäydyn
aineiston perusteella siitä huolimatta, että peruutuksia lukumäärällisesti jonkun verran
esiintyykin on, että kaikki keinot tiedostetaan73, mutta käytännön toteutuksessa esiintyy jonkin verran vaihtelua. Ohjeistukselle voisi olla käyttöä. Silloin, kun vaihtelu
johtuu tapausten erityispiirteistä ja valinnat perustellaan asia ei ole ongelmallinen.
Ongelmallista on jos kaikkia keinoja ei tehokkaasti käytetä tai keinoja käytetään samanlaisissa tapauksissa eri tavalla. Esimerkkinä ongelmasta, jonka osalta Helsingin
hovioikeudessa on ryhdytty menettelyiden yhtenäistämistoimenpiteisiin mainitsen
vielä uudelleen valittaja – vastaajan poissaolon johdosta johtuvat aiemmat sillensäjättämistilanteet. Asiaa alettiin välittömästi korkeimman oikeuden 17.2.2015 antamien
päätösten jälkeen tutkia ja selvittää, ja valittaja – vastaajan kutsumiskäytäntöjä onkin
nyt muutettu ja yhtenäistetty.74

73
74

Virolainen suhtautuu tuomioistuinten lain tuntemukseen ja aktiivisuuteen tältä osin kriittisemmin.
Virolainen 2006 s. 578.
Jalanko 2015 ja esimerkkinä uudesta kutsumistavasta HelHO R 15/817 (keskeinen muutos kursivoitu
tässä): ”Jos jäätte ilman laillista estettä saapumatta pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti eikä myöskään
asiamiehenne saavu pääkäsittelyyn, valituksenne voidaan jättää pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta
sillensä ja käräjäoikeuden ratkaisu jää siltä on pysyväksi”.
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