
HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUS
HELSINKI





Toimittaneet
Pekka Koponen – Raimo Lahti – Elina Elo 

Valittuja kysymyksiä 
rikos- ja rikosprosessioikeudesta 

II

HELSINGIN HOVIOIKEUS
HELSINKI 



copyright: Helsingin hovioikeus ja tekijät

ISBN 978-951-53-3736-8 (nid.)
ISBN 978-951-53-3737-5 (PDF)

Kannen suunnittelu: Taisto Jantunen

Grano Oy
Tampere 2019



5

Sisällys

Esipuhe
Hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä ............................................................  7

Johdanto
Kirjan toimittajat Pekka Koponen, Raimo Lahti ja Elina Elo ...............................  8

ARTIKKELIT

Elina Elo
Törkeä huolimattomuus ympäristörikoksissa ........................................................  15

Terhi Jyrkkiö-Shamsi
Viharikokset tuomioistuimissa – ns. vihamotiivi koventamisperusteena  
hovioikeuksien käytännössä ...................................................................................  47

Laura Kallioinen
Syyteneuvottelu ja tunnustamisoikeudenkäynti hovioikeuskäytännössä  
– empiirinen katsaus ..............................................................................................  75

Pirjo Keisu
Rikosoikeuden ajallinen soveltuvuus .....................................................................  97

Tatu Koistinen
Vastaajan itsekriminointisuojan loukkauksen perusteella hyödyntämiskieltoon  
asetetun esitutkintakertomuksen käytöstä näyttönä kanssavastaajaa kohtaan .......  119

Milla Korkeakoski
Lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistaminen OK 17 luvun 18 §:n  
2 momentin perusteella ..........................................................................................  137

Päivi Leppämäki
Työsyrjintä terveydentilan perusteella ...................................................................  165

Petteri Plosila
Asiantuntijatodistelun muutos – todistaja vai asiantuntija? ...................................  195



6

Matti Pyöriä
Rikosjutun palauttaminen ......................................................................................  229

Elisabeth Stenman-Haltia
Åklagarens roll i förundersökningen i Finland jämfört med i Norge  
– sett ur ett processekonomiskt perspektiv ............................................................  263

Kirjoittajat ..............................................................................................................  293



7

Esipuhe

Helsingin hovioikeuspiirin ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
laatu hanke järjesti vuosina 2017–2018 opintokokonaisuuden valituista rikos- ja rikos-
prosessioikeuden kysymyksistä. Kurssi koostui luento-opetuksen lisäksi seminaari-
työskentelystä, jota varten kurssilaiset laativat kirjallisia töitä. Perinteiseen tapaan 
artikkeleiksi viimeistellyt kirjalliset työt julkaistaan tässä artikkelikokoelmassa.

Laatuhankkeen kurssi oli avoin Helsingin hovioikeuspiirissä työskenteleville tuo-
mareille, esittelijöille, syyttäjille ja asianajajille. Aiempien julkaisujen tapaan suurin 
osa artikkeleiden kirjoittajista työskenteli kirjoitushetkellä Helsingin hovioikeudessa. 
Mukana julkaisussa on kuitenkin myös syyttäjien ja käräjäoikeustuomareiden laatimia 
artikkeleita.

Julkaisun artikkelit käsittelevät monipuolisesti erilaisia rikos- ja rikosprosessioikeu-
den kysymyksiä. Tämänkertaisista artikkeleista suurin osa on rikosprosessioikeuden 
alalta, ja erityisesti todistusoikeudelliset kysymykset ovat monessa artikkelissa tarkas-
telun kohteena. Rikosoikeuteen painottuvista artikkeleista puolestaan löytyy sekä 
aineel liseen rikosoikeuteen että rikosoikeuden yleisiin oppeihin keskittyviä artikkelei-
ta. Kaiken kaikkiaan artikkelit ovat käytännönläheisiä, ja niissä on usein esitelty run-
saasti julkaisematonta oikeuskäytäntöä, mikä varmasti palvelee myös lukijoita heidän 
työssään.

Minulla on tässä yhteydessä mieluisa tilaisuus kiittää opintojakson toteuttamiseen 
osallistuneita. Opintojakson vastuuopettajina sekä kirjallisten töiden ohjaajina ja arvos-
telijoina ovat toimineet oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen ja professori (emeritus) 
Raimo Lahti. Opintojakson suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana 
toimivan Lahden lisäksi hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko, käräjätuomari Maritta 
Pakarinen, hovioikeudenneuvos Mirjami Paso, valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta ja asian - 
ajaja Mervi Salo. Työryhmän sihteerinä on toiminut asessori Karri Tolttila. Oikeus-
neuvos Koponen, professori Lahti ja oikeussihteeri Elina Elo ovat huolehtineet tämän 
julkaisun toimitustyöstä. 

Lopuksi kiitän myös artikkelien kirjoittajia, joiden asiantuntemus leviää tämän jul-
kaisun välityksellä hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilökunnan ja koko oikeusyhteisön 
hyödynnettäväksi.

Helsingissä helmikuussa 2019

Mikko Könkkölä
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Johdanto

Valittuja kysymyksiä rikos- ja rikosprosessioikeudesta II -kurssi on ollut järjestykses sä 
20. jatkokoulutustasoinen opintojakso, joka on toteutettu Helsingin hovioikeus piirin 
yliopistopainotteisessa yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tie de-
kunnan kanssa vuodesta 2003 lähtien. Kurssilla perehdyttiin rikos- ja rikosproses si-
oikeuden valittuihin kysymyksiin, jolloin on pyritty täydentämään edellisen saman-
nimisen kurssin (I) teemavalikoimaa. Luento-opetus järjestettiin syksyllä 2017 ja 
seminaariopetus kevättalvella 2018.

Opetus suunnattiin Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen tavoitteen mukaisesti 
alueen lainkäyttöhenkilöstölle (tuomareille ja hovioikeuden esittelijöille, syyttäjille 
sekä asianajajille). Tällaisia lainkäyttötehtävissä työskenteleviä ilmoittautui 29 henkeä 
koko kurssille, ja heistä 20 osallistui sekä luento- että seminaariopetukseen. Lisäksi 
yhteen tai useampaan yksittäiseen luentotilaisuuteen osallistui 14 muuta lainkäyttö-
tehtävissä toimivaa. Sekä luento- että seminaariopetukseen osallistuneista kymmenen 
henkeä laati hyväksytysti myös kirjallisen työn, ja ne on viimeistelty julkaistaviksi 
tässä teoksessa.

Kurssin luento-opetuksessa oli seuraavia opetuskokonaisuuksia ja luennoitsijoita:

1)  Rangaistuksen määräämisen ja vahingonkorvauksen ajankohtaisia kysymyksiä
–  Professori Tapio Lappi-Seppälä (Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeus-

politiikan instituutti KRIMO): Ajankohtaista rangaistuksen määräämisestä kor-
keimman oikeuden ratkaisujen (mm. huumausainerikostapaus KKO 2017:9) ja 
kriminologisen tutkimuksen valossa

–  Oikeussihteeri Heikki Kemppinen (Korkein oikeus): Rangaistuksen mittaamisen 
perusteleminen 

–  Asianajaja Toni Kalliokoski (Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius): Vahingon-
korvaus kartellirikkomuksista, esimerkkinä asfalttikartellitapaus

2)  Rikosprosessioikeuden ajankohtaisia kysymyksiä
–  Oikeusneuvos, OTT Pekka Koponen (Korkein oikeus): Tahallisuuden näyttämi-

sestä sekä rikosoikeudellisesta ja rikosprosessioikeudellisesta harkintavallasta
–  Oikeusneuvos, dosentti Tatu Leppänen (Korkein oikeus, Helsingin yliopisto): 

Oikeuskäytäntöä uuden todistelulainsäädännön pohjalta
–  Asianajaja, OTL, sittemmin OTT Markku Fredman (Asianajotoimisto Fredman 

& Månsson): Oikeuskäytäntöä esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamisesta

3) Rangaistusluonteiset hallinnolliset seuraamukset (hallintosanktiot) ja niiden  
suhde rikosoikeudellisiin rangaistuksiin

–  Ylituomari, dosentti Veijo Tarukannel (Itä-Suomen hallinto-oikeus, Itä-Suomen 
yliopisto): Hallintosanktiot hallintolainkäytössä; vertailua rikoslainkäyttöön
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–  Lainsäädäntöneuvos, dosentti Janne Häyrynen (valtiovarainministeriö,  Helsingin 
yliopisto): Hallintosanktiot ja rangaistukset rahoitusmarkkinoilla

–  Väitöskirjatutkija, OTM Veronica Lankinen (Helsingin yliopisto, oikeusministe-
riön työryhmän sihteeri): Hallintosanktioita koskevan sääntelyn kehittäminen

4)  Ajankohtaista rikosoikeuden erityisestä osasta
–  Väitöskirjatutkija, OTM Juhana Riekkinen (Lapin yliopisto) ja toimitusjohta-

ja, tutkija, YTM Heikki Kamppuri: Tietoverkkorikokset ja niiden selvittämisen 
tieto tekniset haasteet, erityisesti elektroniset todisteet

–  Liikenneneuvos, OTT Kimmo Kiiski (liikenne- ja viestintäministeriö): Tieliiken ne- 
lainsäädännön uudistus

–  Erikoistutkija, sittemmin johtaja, OTT Natalia Ollus (Euroopan kriminaalipoli-
tiikan instituutti HEUNI): Työperäinen ihmiskauppa Suomen ja kansainvälisestä 
näkökulmasta

Kurssin yleisotsikkoa ja luento-opetuksesta saatuja virikkeitä seuraten julkaisun artik-
kelit käsittelevät rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden valittuja kysymyksiä. Kir-
joitusaiheiden valinta on viime kädessä määräytynyt kunkin tekijän työkokemuksen 
pohjalta tai muuten muodostuneen oman kiinnostuksen mukaan. Kirjoittajia on kan-
nustettu hyödyntämään omaa ammatillista kokemustaustaansa ja perehtymään lähde - 
aineistona myös julkaisemattomaan oikeuskäytäntöön. Keskeisenä tavoitteena on ol-
lut, että kirjoitukset hyödyttäisivät käytännön oikeuselämää.

Artikkeleiden niukka niukka enemmistö – kuusi kymmenestä – on rikosprosessi-
oikeuden alalta, ja niistä kolmessa käsitellään uudistettujen todistelusäännösten kysy-
myksiä. Neljästä rikosoikeuteen painottuvasta artikkelista kolme liittyy rikosoikeuden 
erityiseen osaan ja yksi sen yleiseen osaan. Seuraavassa selostetaan lyhyesti näiden 
teoksessa aakkosjärjestykseen sijoitettujen artikkeleiden pääsisältöä, ensin rikosoikeu-
dellisia ja sitten rikosprosessioikeudellisia kirjoituksia.

Rikosoikeuden yleisten oppien alalta on Pirjo Keisun artikkeli rikosoikeuden ajalli-
sesta soveltuvuudesta. Rikosoikeuden ajallinen soveltuvuus on yläkäsite, joka sisältää 
laillisuusperiaatteena voimassa olevan rikoslain taannehtivuuskiellon ja taannehtivuus-
kieltoa täydentävän lievemmän lain periaatteen. Kirjoitus käsittelee taannehtivuuskiel-
lon ja lievemmän lain periaatteen soveltumisalaa ja sisältöä keskeisesti korkeimman 
oikeuden ennakkopäätösten pohjalta. Kirjoituksessa on selvitetty myös relevanttia 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeus-
käytäntöä. Kirjoituksen johtopäätöksiä on muun muassa, että rikoslain 3 luvun 2 §:n 
2 momentin säännöstä lievemmän lain periaatteesta on korkeimman oikeuden käytän-
nössä sovellettu varsin laajasti.

Rikosoikeuden erityiseen osaan lukeutuvista artikkeleista Elina Elon  kirjoituksen 
aiheena on törkeä huolimattomuus ympäristörikoksissa. Elo on tarkastellut  kyseisen 
rikostyypin huolimattomuutta ja sen törkeysarviointia ensin lain esitöiden ja oikeus-
kirjallisuuden kautta, mutta pääpaino on oikeuskäytännön tutkimisessa. Koska kor-
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keim man oikeuden ennakkopäätöksiä huolimattomuuden törkeysarvioinnista ympä-
ristörikoksissa on viime vuosilta vain yksi (KKO 2016:58), on pääpaino tarkastelussa 
hovioikeustason oikeuskäytännössä vuosilta 2010–2017. Hovioikeusratkaisuista on 
lähemmässä analyysissa 39 tapausta.

Elon kirjoituksessa on keskitytty siihen, miten törkeää huolimattomuutta on ympä-
ristörikosten oikeuskäytännössä arvioitu ja millaisiin seikkoihin kokonaisarvostelus-
sa on kiinnitetty huomiota. Hänen kokoavia päätelmiään on, että huolimattomuuden 
törkeyden puolesta puhuvina seikkoina on otettu huomioon monenlaisia seikkoja. 
Merkittävimpänä ryhmänä törkeyden puolesta puhuvista seikoista on ollut se, onko 
kysymys ollut jollakin tapaa potentiaalisesti ympäristölle vahingollisesta toiminnasta, 
jolloin tekijälle on syntynyt korostunut huolellisuusvelvollisuus. Tätä huolellisuus-
velvollisuutta on vielä vahvistanut se, jos vastuuvelvollinen on ollut asianomaisella 
toimialalla ammattilainen, saanut sillä koulutusta tai jos hänellä on ollut siltä alalta 
muutoin pitkä kokemus. Toisaalta myös välinpitämätön suhtautuminen koulutuksen 
tai tiedon hankkimiseen on puhunut törkeän huolimattomuuden puolesta. Toisena 
merkittävänä kokonaisuutena erottuvat syyksi luetun menettelyn kestoon ja laajuu-
teen liittyvät seikat.

Terhi Jyrkkiö-Shamsin artikkelin aiheena ovat viharikokset tuomioistuimissa, eri-
tyisesti rikoslain 6 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ns. vihamotiivi 
koventamisperusteena hovioikeuksien käytännössä. Rikoksen tekeminen rasistisesta 
tai muusta syrjivästä eli vihamotiivista on rangaistuksen koventamisperuste vuoden 
2004 alusta lukien. Nykyisessä, eurooppaoikeudellisiin säädöksiin perustuvassa sana-
muodossaan koventamisperuste on ollut laissa 1.6.2011 lukien. Koventamisperusteen 
säätämisen taustalla oli säännöksen esitöiden mukaan tarve puuttua rasismiin, joka oli 
tullut entistä näkyvämmäksi. Kirjoittajan aiheesta kokoamia hovioikeusratkaisuja on 
lähdeaineistossa kaksikymmentä.

Jyrkkiö-Shamsin johtopäätöksiä hovioikeusaineiston pohjalta on muun muassa, 
että yleisin vihamotiivi on ollut etniseen tai kansalliseen alkuperään tai siihen lähei-
sesti rinnastettaviin ihonväriin ja rotuun liittyvä eikä näitä perusteita ole  tyypillisesti 
eritelty toisistaan. Tavallisin rikosnimike on ollut pahoinpitely, mutta joukossa oli 
myös joitakin tapon yrityksiä ja törkeitä pahoinpitelyitä sekä kunnianloukkauksia. 
Kaikki tekijät olivat aineistossa miehiä, suurin osa nuoria miehiä. Monessa teossa 
ilmeni jonkinlainen yhteys ääriajatteluun, kuten kuuluminen ”skinhead-porukkaan” 
tai esimerkiksi tatuointeina näkyvä uusnatsismin ihailu.

Teoksen kolmas artikkeli rikosoikeuden erityisestä osasta on Päivi Leppämäen 
Työsyrjintä terveydentilan perusteella. Kuten kirjoittaja toteaa, työsyrjintää koskevan 
säännöksen (rikoslain 47 luvun 3 §; 885/2009) suojeluobjektina on oikeus tasa-arvoi-
seen kohteluun työelämässä, ja se oikeushyvä on puolestaan osa ihmisten perustur-
vallisuutta ja samalla perusoikeuksien yksi ulottuvuus. Kirjoituksessa tarkastellaan 
työsyrjintärikoksen tunnusmerkistön eri osatekijöitä ja sitä, miten niitä on arvioitu 
oikeuskäytännössä. Leppämäen erittelemiä hovioikeusratkaisuja vuosilta 2011–2018 
on 15. Hänen mukaansa tapauksissa on huomion arvoista, että jokaisessa tapauksessa 
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työsuhde oli päättynyt syytteen mukaisten tapahtumien johdosta, vaikka työsyrjintä-
rikoksen tunnusmerkistön mukaan teko voi tapahtua niin työpaikasta ilmoitettaessa, 
työntekijää valittaessa kuin työsuhteen aikanakin. Toinen merkille pantava havainto 
aineistossa on, että noin puolessa tapauksista työsuhde oli päätetty koeajan kestäessä 
tai ainakin työnantaja väitti koeajan olleen vielä voimassa.

Leppämäki päättelee ennakkopäätöksestä KKO 2018:39, että irtisanominen liha-
vuuden perusteella voisi tulla arvioiduksi työsyrjintänä terveydentilan perusteella. Hän 
viittaa myös ratkaisuihin KKO 2015:41 ja 2018:46, joista pääteltävän mukaan syrjintä-
perusteiden sisältöä voidaan arvioida samalla tavalla työsyrjintärikoksen yhtey dessä 
kuin muilla oikeudenaloilla, ellei erilaiseen arvioon ole painavia syitä. Käsi tellessään 
painavan, hyväksyttävän irtisanomisperusteen sovellettavuutta laittomaan työsuhteen 
päättämiseen Leppämäki tuo esiin kantanaan, ettei työsyrjintärikoksena pitäisi tuomita 
hyvin tulkinnanvaraisia tapauksia.

Rikosprosessioikeudellisista artikkeleista kolmessa käsitellään uudistetun todistus-
oikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä. Tatu Koistisen kirjoituksen aiheena on vastaa-
jan itsekriminointisuojan loukkauksen perusteella hyödyntämiskieltoon asetetun esi-
tutkin takertomuksen käyttö näyttönä kanssavastaajaa vastaan. Tutkimuskysymykseen 
vastaamiseksi Koistinen on selvittänyt hyödyntämiskieltoon liittyviä teorioita sekä 
kieltoon liittyviä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden rat-
kaisuja. Hän on myös kartoittanut aiheen kannalta merkityksellisiä hovioikeusratkai-
suja, joita löytyi vain Helsingin hovioikeudesta. Kirjoittaja on lisäksi havainnollistanut 
eri tekotilanteita kuvitelluilla tapauksilla.

Milla Korkeakosken artikkelin otsikkona on Lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo- 
oikeuden poistaminen OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin perusteella. Vuoden 2015 uu-
distuksessa todistelua koskevaan OK 17 lukuun otettiin tämä säännös, jonka perusteel-
la tuomioistuin voi poistaa läheissuhteeseen perustuvan vaitiolo-oikeuden vaatimuksia 
esittämättömältä rikoksen uhrilta, jos on syytä epäillä, ettei uhri ole itse päättänyt 
vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Artikkelissa selvitetään, milloin lähisuhdeväkivallan 
uhrin vaitiolo-oikeuden poistamiselle on lain tarkoittamat edellytykset.  Kirjoituksessa 
arvioidaan julkaisemattoman tuomioistuinkäytännön pohjalta, minkälaista näyttöä 
uhrin painostamisesta on käytännön tilanteissa saatu ja minkälainen näyttö on riittä-
nyt vaitiolo-oikeuden poistamiseen. Kirjoittajan johtopäätöksiä on muun muassa, 
että lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamista ovat puoltaneet vahvasti 
asianosaisten väliset aikaisemmat lähisuhdeväkivaltarikokset, väitettyjen lähisuhde-
väkivaltarikosten määrä, lähisuhdeväkivallan uhrin kertomus poliisille siitä, että pel-
kää epäiltyä tekijää, ja uhrin oikeudenkäynnissä antamat häilyvät vastaukset kysely-
oikeuden mukaisiin kysymyksiin.

Petteri Plosilan artikkelin otsikkona on Asiantuntijatodistelun muutos – todistaja 
vai asiantuntija? Kirjoituksessa käydään ensin läpi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
säännöksiin tehdyt muutokset ja niiden tavoitteet. Sitten tarkastelun kohteina ovat to-
distajan ja asiantuntijan erilaiset kelpoisuutta, velvollisuuksia, kieltäytymisoikeutta 
ja esteellisyyttä koskevat säännökset. Tämän jälkeen kirjoituksessa selvitetään niitä 
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kriteereitä, joilla erotetaan, milloin kyse on todistajasta ja milloin asiantuntijasta. Eri-
tyisesti tätä arvioidaan verotarkastajan ja kirjanpidon erityistarkastuksen suorittaneen 
henkilön osalta. Omassa jaksossa Plosila käsittelee asiantuntijatodistelun arvioinnissa 
huomioon otettavia seikkoja.

Laura Kallioisen artikkeli sisältää hovioikeuskäytäntöön pohjautuvan empiirisen 
katsauksen syyteneuvotteluun ja tunnustamisoikeudenkäyntiin. Kirjoituksessa esi-
tellään ensin syyteneuvottelua ja tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien säännösten 
keskeinen sisältö. Tämän jälkeen tehdään selkoa siitä, millä tavalla syyteneuvottelun 
kautta tunnustamisoikeudenkäyntiin päätyneet asiat näkyvät muutoksenhakutuomio-
istuimissa. Katsauksen tarkoituksena on selvittää, millä perusteilla tunnustamisoikeu-
denkäynnissä annettuihin tuomioihin on haettu muutosta, kuka muutosta tyypillisesti 
hakee sekä missä määrin ja millaisissa tilanteissa syyteneuvotteluun ja tunnustamis-
oikeudenkäynteihin on ryhdytty vasta muutoksenhakuvaiheessa. Empiirisenä aineisto-
na ovat syyteneuvottelu-uudistuksen voimaantulon (1.1.2015) jälkeiseltä ajalta kootut  
31 hovioikeusratkaisua.

Kallioisen johtopäätösten mukaan hovioikeuksien ratkaisukäytäntö tilanteissa, jois-
sa tuomioesitys on tehty vasta muutoksenhakuvaiheessa, on varsin kirjavaa. Joissakin 
tapauksissa tuomioesitys on hovioikeudessa hyväksytty viime hetkellä asioissa, jotka 
olisivat olleet käsiteltävissä yhden tai kahden päivän pääkäsittelyssä, sekä asioissa, 
joissa on jouduttu tunnustamisoikeudenkäynnin rinnalla toimittamaan täysimittainen 
pääkäsittely toisen valituksen johdosta. Kallioinen pitää kyseenalaisena, onko tunnus-
tamisoikeudenkäyntiin ryhtyminen tällaisessa tilanteessa lainsäädännön tarkoituksen 
mukaista, ja kirjava hovioikeuskäytäntö vaarantaa hänen mielestään kansalaisten yh-
denvertaisuuden ja on suositeltavaa lisätä asiaa koskevat kriteerit lakiin.

Matti Pyöriän artikkelin aiheena on rikosjutun palauttaminen. Kirjoituksessa tar-
kastellaan palauttamisperusteita eli syitä, joiden perusteella ylempi tuomioistuin on 
päätynyt palauttamaan asian alempaan tuomioistuimeen. Näitä voivat olla esimerkiksi 
alemmassa tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, alemman tuomioistui-
men virheellinen tutkimatta jättäminen tai uusi oikeudenkäyntiaineisto ylemmässä 
tuomioistuimessa. Jutun palauttamista ei ole säännelty laissa. Kirjoittaja käsittelee 
teemaa sekä teoreettiselta kannalta että oikeuskäytännön perusteella, jolloin on hyö-
dynnetty erityisesti Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytäntöä.

Pyöriän johtopäätösten mukaan rikosprosessissa tyypillisin palautusperuste näyttää 
olevan kuulemisen laiminlyönti. Jutun palauttamiseen on johtanut myös vastaajan kie-
lellisten oikeuksien toteutumatta jääminen. Käräjäoikeuden virheellinen kokoonpano 
on ollut toisinaan palautusperusteena. Virheelliset tutkimatta jättämiset ovat rikos-
prosessissa melko harvinaisia, ja viime aikoina ne ovat pääasiallisesti liittyneet ne 
bis in idem -kiellon tulkintaan. Uudet vaatimukset tai väitteet taikka uusi todistelu 
ylemmässä tuomioistuimessa saattavat niin ikään johtaa jutun palauttamiseen, joskin 
kirjoittajan mukaan palauttamisen uuden todistelun perusteella tulee olla poikkeuksel-
lista. Lainkäytön yhdenmukaisuuden seuraamiseksi hän suosittelee, että myös jutun 
palauttaminen perusteltaisiin ja sitä koskeva punninta tuotaisiin esille.
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Elisabeth Stenman-Haltian artikkelin otsikko on Åklagarens roll i  förundersökningen 
i Finland jämfört med i Norge – sett ur ett processekonomiskt perspektiv.  Kirjoituksessa 
vertaillaan syyttäjän esitutkintaan liittyviä asemaa ja tehtäviä Suomessa ja Norjassa 
erityisesti prosessitaloudellisesta näkökulmasta. Stenman-Haltia tuo esiin, että useim-
missa Euroopan unionin jäsenmaissa syyttäjä toimii esitutkinnan johtajana, toisin kuin 
Suomessa. Tätä hän pitää pulmallisena, varsinkin kun Suomi on liittymässä EU:n syyt-
täjäviraston toimintaan. Norjassa hän näkee hierarkkisesti rakennetun syyttäjälaitok-
sen ja sikäläisen koulutusmallin tarjoavan mahdollisuuden syyttäjille ottaa asteittain 
kasvavaa vastuuta tutkinnanjohtajana ja kehittyä ammatillisesti siinä tehtävässä. Kir-
joittaja puoltaa johtopäätöksissään syyttäjälle suurempaa roolia esitutkinnassa ja jopa 
hänelle annettavaa tutkinnanjohtajan asemaa, mutta sellainen muutos vaatisi meillä 
myös resurssien uusjakoa.

Kurssin vastuuopettajina sekä kirjallisten töiden ohjaajina ja arvostelijoina ovat toimi-
neet Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori (emeritus) Raimo Lahti ja oikeus-
neuvos, oikeustieteen tohtori Pekka Koponen. Artikkelikäsikirjoitusten arvioijina 
Kopo nen ja Lahti ovat myös julkaisun toimittajia. Kolmantena toimittajana on ollut 
oikeussihteeri Elina Elo. 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 myötävaikutta-
nei den kesken on sujunut erinomaisesti. Allekirjoittaneet kiittävät varsinkin kurssin 
luennoitsijoita, suunnitteluryhmää ja hovioikeuspiirin koulutushankkeen koulutus-
toimintaa koordinoivaa ohjausryhmää hyvästä yhteistyöstä. Ohjausryhmään kuuluvat 
professori Raimo Lahti (puheenjohtajana), hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko ja 
hovioikeudenneuvos Mirjami Paso Helsingin hovioikeudesta, käräjätuomari Maritta 
Pakarinen Helsingin käräjäoikeudesta, koulutuspäällikkö Liisa Aro Suomen Asian-
ajajaliitosta, valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta ja neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen 
Valtakunnansyyttäjänvirastosta sekä Helsingin hovioikeuden esittelijä Hanna-Riikka 
Pulkkinen (sihteeri).

Helsingissä helmikuussa 2019

Pekka Koponen     Raimo Lahti      Elina Elo
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Elina Elo

Törkeä huolimattomuus ympäristörikoksissa

1.  Johdanto

Perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Luonnolla on siten tietty itseis-
arvo, joka ei ole palautettavissa ihmisten oikeuksiksi. Toisaalta kysymys on kaikille, 
myös tuleville sukupolville jakamattomasti kuuluvasta oikeudesta.1

Viime kädessä ympäristörikoksia koskevilla rangaistussäännöksillä suojattavat oi-
keushyvät ovat luonto ja ympäristö2. Toisaalta lähiympäristön pilaantuminen koskettaa 
potentiaalisesti tuhansia ihmisiä esimerkiksi virkistysmahdollisuuksien heikentymisen 
kautta tai pahimmassa tapauksessa jopa käyttöveden pilaantumisen vuoksi. Säännök-
set suojaavatkin ainakin välillisesti myös ihmisten henkeä, terveyttä ja omaisuutta3.

Ympäristörikokset nousevat herkästi uutisiin, ja ympäristönsuojelun merkitystä on 
vaikea kiistää. Ympäristörikosoikeus ei kuitenkaan ole helposti hahmotettavissa oleva 
ala. Rikoslain 48 lukuun sisältyvien ympäristörikosten tunnusmerkistöt ovat monipol-
visia ja sisältävät lukuisia erilaisia tekotapoja. Erityisesti tunnusmerkistöjen vaikea-
lukuisuutta lisäävät runsaat lakiviittaukset aineelliseen ympäristölainsäädäntöön, sekä 
kansalliseen että unionin sääntelyyn, joka kaiken lisäksi tuntuu muuttuvan vähän vä-
liä. Ympäristörikoskriminalisoinnit ovat oiva esimerkki blankorangaistussäännöksistä, 
joissa rangaistavan menettelyn sisältö ei selviä vain kyseisestä rangaistussäännöksestä, 
vaan vaatii perehtymistä aineelliseen ympäristölainsäädäntöön ja jopa yksittäistä asiaa 
koskeviin lupamääräyksiin.

Monimutkaisuus ei pääty lukuisiin säädösviittauksiin. Ympäristörikoksissa rikos-
vastuu voi perustua tekoon tai laiminlyöntiin. Toisaalta kysymys voi olla joko var-
sinaisesta laiminlyöntirikoksesta, jolloin toiminnanharjoittajan velvollisuudet määri-

1 HE 309/1993 vp s. 66.
2 Ks. esim. HE 55/2015 vp s. 9 ja KKO 2016:58 kohta 28. Todettakoon tässä yhteydessä, että rajaan 

kirjoituksessani tarkasteluni vain rikoslain 48 luvun ympäristörikoksiin. Rikoslain 48 a luvun luonnon-
vararikokset ovat sinänsä aihepiiriltään lähellä ympäristörikoksia ja niiden suojeluobjekti on osittain 
sama. Toisaalta metsästystä, kalastusta ja metsiä koskevassa lainsäädännössä on perinteisesti korostettu 
luonnon talouskäytön eli resurssitalouden näkökulmaa, kun taas ympäristön-, luonnon- ja rakennus-
suojelun tavoitteet, jotka ovat ympäristörikosluvun kiinnekohtia, on nähty selvemmin suojelupainottei-
sena. HE 203/2001 s. 4 ja Pirjatanniemi 2005 s. 108. Myös luonnonvararikoksista osa on rangaistavia 
tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta tehtyinä, kun taas osa tulee rangaistavaksi vain tahallisina. 
Törkeän huolimattomuuden arvioinnista metsästysrikoksessa ks. karhun ampumista pesälleen koskeva 
KKO 2016:95.

3 Tolvanen 2018 s. 1085.
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tellään useimmiten varsin tarkasti aineellisessa ympäristölainsäädännössä, tai sitten 
kysymys on epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta, jolloin rangaistusvastuuta ar-
vioidaan rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kriteereiden valossa4. 
Oma kysymyk sensä on vastuun kohdentaminen oikeaan vastaajaan.

Myös syyksiluettavuuden aste tarjoaa ympäristörikoksissa vaihtoehtoja. Pääsään-
töisesti rikoslakiin sisältyvät teot ovat rangaistavia vain tahallisina5. Rikoslaissa krimi-
nalisoiduista ympäristörikoksista pääosa on kuitenkin säädetty rangaistavaksi tahalli-
sesti tai törkeästä huolimattomuudesta tehtynä6. Syyksilukemisen kannalta olennaista 
on siten se, missä kulkee raja tavallisen huolimattomuuden ja törkeän huolimattomuu-
den välillä.

Tätä viimeksi mainittua kysymystä käsittelen artikkelissani. Tarkastelen huolimat-
tomuutta ja sen törkeysarviointia ensin lain esitöiden ja oikeuskirjallisuuden kautta, 
mutta pääpaino kirjoituksessani on oikeuskäytännön tutkimisessa. Koska korkeimman 
oikeuden ennakkopäätöksiä huolimattomuuden törkeysarvioinnista ympäristörikok-
sissa on viime vuosilta vain yksi, on pääpaino tarkastelussani hovioikeustason oikeus-
käytännössä. Tarkoitukseni on keskittyä siihen, miten törkeää huolimattomuutta on 
oikeuskäytännössä arvioitu ja millaisiin seikkoihin kokonaisarvostelussa on kiinnitet-
ty huomiota. Lopuksi pyrin tekemään myös joitakin johtopäätöksiä.

 
2.  Ympäristörikoksista yleisesti

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan törkeää huolimattomuutta ja sen arviointia ympä-
ristörikoksissa, on kuitenkin syytä lyhyesti esitellä ympäristörikosten tunnusmerkistö-
jä. Tässä yhteydessä on mahdollista luoda vain hyvin karkea yleiskatsaus tunnusmer-
kistöihin ja tekotapoihin7. Lisäksi esittelen hieman rikosten yleisyyttä.

Rikoslaissa ympäristörikokset on keskitetty lain 48 lukuun, johon ne siirrettiin ai-
neellisesta ympäristönlainsäädännöstä 1.9.1995 voimaan tulleella lailla 578/19958. 
Siirtoa perusteltiin lain esitöissä muun muassa ympäristön suojelun merkityksen kas-
vulla, vankeusuhkaisten säännösten keskittämisellä rikoslakiin ja aineelliseen lain-
säädäntöön sisältyvien säännösten hajanaisuuden aiheuttamilla ongelmilla9. Toisaalta 

4 Ympäristörikosten sijoittumisesta asetelmaan varsinaiset ja epävarsinaiset laiminlyöntirikokset ks. 
Pirjatanniemi 2005 s. 310.

5 Rikoslain 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan jollei toisin säädetä, tässä laissa tarkoitettu teko on vain 
tahallisena rangaistava.

6 Ympäristörikokset muodostavatkin suuren osan kaikista niistä rikoslain rikoksista, jotka on säädetty 
rangaistavaksi (myös) törkeästä huolimattomuudesta tehtyinä. Rankinen 2017 s. 437–438.

7 Tarkemmasta tunnusmerkistöjen esittelystä ks. esim. Pirjatanniemi 2001 s. 79–165, Nuotio (verkkover-
sio) sekä Nummela 2016 s. 24–63. Yksittäisiä käräjäoikeuksien käsittelemiä tapauksia on esitelty myös 
esimerkiksi Suomen kansallisen ympäristörikosseurantaryhmän vuosittaisissa katsauksissa, ks. esim. 
Ympäristörikoskatsaus 2018.

8 Ympäristörikosoikeuden kehityksestä tiivistetysti ks. esim. Pirjatanniemi 2001 s. 2–5.
9 HE 94/1993 vp s. 177–178.
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aineelliseen ympäristölainsäädäntöön jäi vielä lukuisia lievempiä tekoja, ja rikoslakiin 
siirrettiin vain vakavimmiksi katsottavat teot.

Pirjatanniemi jakaa ympäristörikokset kolmeen eri temaattiseen ryhmään: ympäris-
tön turmelemiseen liittyviin kriminalisointeihin (48 luvun 1–4 §:t), luonnonsuojeluri-
kokseen (5 ja nyttemmin myös 5 a §) sekä rakennussuojelurikokseen (48 luvun 6 §)10.

Eräänlaisena luvun perusrikoksena voidaan pitää ympäristön turmelemista, josta 
säädetään luvun 1 §:ssä. Ympäristön turmelemisen rangaistusasteikko on sakkoa tai 
vankeutta enintään kaksi vuotta. Rangaistussäännöstä on sen voimassaoloaikana muu-
tettu useita kertoja, usein lähinnä säännökseen sisältyvien lakiviittausten muuttumisen 
vuoksi. Pykälä on muuttunut tämän artikkelin kirjoitusprosessin aikanakin, ja viimei-
sin muutos on tullut voimaan 1.9.2018.11 Tätä edeltävä muutos tuli voimaan 1.1.2016, 
ja sen tarkoituksena oli parantaa säännöksen luettavuutta jakamalla 1 momentin kohtia 
useampiin kohtiin ja alakohtiin12.

Ympäristön turmelemista koskeva pykälä onkin monipolvinen ja sisältää useita 
teko tapoja. Näistä ensimmäisen ryhmän muodostavat teot, joissa tekijä saattaa, pääs-
tää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojal-
la annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vas-
taisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti (1 momentin 
1 kohta). Kysymykseen tulevia lakeja ovat muun ohella ympäristönsuojelulaki, kemi-
kaalilaki, jätelaki ja vesilaki. Teonkuvaus kattaa sekä aktiivisen toiminnan että laimin-
lyönnit. Kysymys voi olla esimerkiksi jäteöljyn päästämisestä maastoon tai vesistöön.

Momentin 2 kohdassa säädetään tilanteista, joissa tekijä valmistaa, luovuttaa, kul-
jettaa, käyttää, käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, seosta, tuotetta tai esinettä 
taikka käyttää laitetta vastoin erinäisiä kohdassa mainittuja lakeja, niiden nojalla an-
nettuja säännöksiä tai unionin säädöksiä. Momentin 3 kohta puolestaan koskee jätelain 
mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Kohdat 4, 5 ja 6 liittyvät toisiinsa, sillä ne kaikki koskevat erilaisten kohdissa 
yksilöityjen aineiden maahantuontia, maasta vientiä tai siirtämistä vastoin kohdissa 
mainittuja lakeja tai unionin asetuksia. Kohdassa 4 kysymys on jätteistä, kohdassa 
5 aineesta, valmisteesta tai tuotteesta ja kohdassa 6 muuntogeenisistä organismeista, 
niitä sisältävistä elintarvikkeista tai rehuista.

Kaikille edellä tarkoitetuille tekotavoille yhteistä on vaatimus siitä, että teon tulee 
olla omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön hai-

10 Pirjatanniemi 2005 s. 40.
11 Muutos johtui ns. elohopea-asetuksesta eli elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoa-

misesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU)2017/852, jonka täytäntöön-
panemiseksi tarvittavat säännökset tuli saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1.1.2018 
ja joka koskee elohopean ja sitä sisältävien aineiden käyttöä, vientiä, tuontia ja muunlaista käsittelyä. 
Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksis-
ta, minkä johdosta ympäristön turmelemista koskevaan säännökseenkin tehtiin tarvittavat muutokset.  
Ks. HE 78/2018 vp s. 3 ja 12.

12 HE 55/2015 vp s. 18.
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tallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle. Johtoa ympäristön 
pilaantumisen arviointiin saa ympäristölainsäädännössä olevista ympäristön pilaamis-
kielloista, esimerkiksi ympäristönsuojelulain 16 ja 17 §:ien mukaisista maaperän pi-
laamiskiellosta ja pohjaveden pilaamiskiellosta, vaikkakaan ne eivät sellaisenaan ole 
sovellettavissa rangaistussäännöksen tulkinnassa13. Terveydelle aiheutuvan vaaran 
puolestaan tulee aiheutua ympäristön kautta, eikä esimerkiksi kompastumisen vaaran 
aiheuttaminen siten tulisi ympäristön turmelemisena rangaistavaksi. Kuten pykälän 
sanamuodosta ilmenee, tunnusmerkistön täyttymiseen riittää abstraktin vaaran synty-
minen. Teko täyttyy luonnollisesti kuitenkin myös silloin, kun vaara on konkreettinen 
tai vahinko jo syntynyt.14

Pykälän 3 momentissa rangaistavaksi säädetään ympäristön muuttaminen muuten 
kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia, vesi-
lakia, maa-aineslakia, Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden nojalla 
annettua säännöstä, yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä taikka kaavaa 
tai lupaa. Teon tulee olla omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaan-
tumiseen rinnastettavaa muuttumista. Hallituksen esityksessä15 ehdotettiin, että teon 
tulisi olla ”omiaan aiheuttamaan ympäristön huonontumisen vaaraa”. Lopullisen muo-
toilunsa vaaratunnusmerkki sai lakivaliokunnalta ympäristövaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti16. Ympäristön huonontuminen tai pilaantumiseen rinnastettava muuttumi-
nen tarkoittaa esimerkiksi luonnontoimintojen haitallista muuttumista, maisemakuvan 
turmeltumista, ympäristön viihtyisyyden vähenemistä ja muita vastaavia muutoksia 
ympäristössä17. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi maa-aineksen ottaminen kaunista 
maisemakuvaa turmelevalla tavalla.

Ympäristön turmelemisesta 3 momentissa tarkoitetulla tavalla on ollut kysymys 
ratkaisussa KKO 2006:88, jossa oli ilman tarvittavaa lupaa tehty hakkuita ja rakennet-
tu ajoväyliä rantakaava-alueella. Korkein oikeus on ratkaisussa viitannut aineellisesta 
ympäristölainsäädännöstä ilmenevään vaatimukseen siitä, että kun muutoksesta ei ai-
heudu terveyden vaaraa tai vahinkoa luonnolle tai omaisuudelle, vaan maisemakuvan 
huonontumista, ympäristön viihtyisyyden tai virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähen-
tymistä taikka niihin verrattavaa haittaa, muutokselta edellytetään verraten laajaa tai 
voimakasta vaikutusta suojattuihin ympäristöetuihin. Haitan tulee siten korkeimman 
oikeuden mukaan olla merkittävä tai yleinen (kohdat 14 ja 15).

Ympäristön turmelemisen törkeästä tekomuodosta säädetään 48 luvun 2 §:ssä ja 
privilegioidusta muodosta, ympäristörikkomuksesta 3 §:ssä. Tuottamuksellisesta eli 
vain tavallisesta huolimattomuudesta tehdystä ympäristön turmelemisesta säädetään 
4 §:ssä.

13 HE 94/1993 vp s. 185–186.
14 HE 94/1993 vp s. 189.
15 HE 94/1993 vp.
16 LaVM 22/1994 vp s. 22.
17 HE 94/1993 vp s. 192.
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Ympäristön turmelemisen kvalifiointiperusteita on kolme. Ensinnäkin kysymys on 
törkeästä ympäristön turmelemisesta, jos ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahin-
ko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri. Arvioinnissa otetaan huomioon ai-
heutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat. Vahin-
kojen laajuutta ja niiden pitkäaikaisuutta olisi esitöiden mukaan arvioitava yhdessä. 
Kestoltaan lyhyen vahingon tulisi siten olla ulottuvuudeltaan laajempi kuin pitempi-
aikaisen. Toisaalta lainkohta ei soveltuisi peruuttamattomankaan ympäristömuutoksen 
aiheuttamiseen, jos muutos ei olisi erityisen suuri.18 Vaaralla tarkoitetaan konkreettista 
vaaraa, jolloin vahingon syntymisen on tullut olla varteenotettava vaihtoehto19.

Lisäksi ympäristön turmeleminen on törkeää, jos siinä tavoitellaan huomattavaa ta-
loudellista hyötyä tai jos rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Nämä kvalifioin-
tiperusteet lisättiin pykälään lainmuutoksella 1.1.2016 alkaen20. Samassa yhteydessä 
lainkohdasta kumottiin siihen vuodesta 1995 sisältynyt kvalifiointiperuste rikoksen 
tekemisestä viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Rikoksen tekeminen 
määräyksestä tai kiellosta huolimatta voidaan kuitenkin edelleen ottaa huomioon ar-
vioitaessa rikoksen suunnitelmallisuutta, eikä muutoksella ollutkaan tarkoitus muut-
taa säännöksen asiallista soveltamisalaa21. Muina rikoksen suunnitelmallisuutta osoit-
tavina tekijöinä esitöissä mainitaan muun ohella laajat valmistelut, viranomaisten 
harhaanjohtaminen tai virheellisten tietojen ilmoittaminen taikka toiminnan järjes-
täminen ammatti- tai elinkeinotoiminnassa siten, että lakia rikotaan järjestelmällises-
ti toiminnan osana22. Huomattavan taloudellisen hyödyn osalta arvoa huomattavan 
hyödyn määrästä ei esitöissä ole annettu, mutta arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
vastaavanlaisesta rikoksesta yleensä odotettava hyöty.23

Lisäksi teon tulee luonnollisesti olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeän 
ympäristön turmelemisen rangaistusasteikko on neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen 
vankeutta.

Myös ympäristörikkomus ja tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen edellyt-
tävät pääsääntöisesti konkreettista vaaraa tai vahinkoa ympäristölle tai terveydelle. 
Ympäristörikkomuksesta on kysymys, jos ympäristön turmeleminen on kokonaisuu-
tena arvostellen vähäinen. Ympäristörikkomuksena tulee rangaistavaksi myös eräiden 
ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkominen. Tuottamuk-
sellinen ympäristön turmeleminen puolestaan on kyseessä silloin, kun tekijän huoli-
mattomuus ei ole törkeää ja kysymys on säännöksessä nimenomaisesti mainituista 
teko tavoista, minkä lisäksi ympäristölle tai terveydelle aiheutetun vahingon tai vahin-
gon vaaran tulee olla erityisen suuri. Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen ei 
siten kata kaikkia ympäristön turmelemisen tekotapoja.

18 HE 94/1993 vp s. 192–193.
19 HE 94/1993 vp s. 193 ja Tolvanen 2018 s. 1102.
20 Laki 1683/2015.
21 HE 55/2015 vp s. 20.
22 HE 55/2015 vp s. 19–20.
23 HE 55/2015 vp s. 18–19.
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Rikoslain 48 luvun 5 §:ssä säädetään luonnonsuojelurikoksesta, jonka rangaistus-
asteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Pykälän 1 momentin 1  kohdan 
perusteella kiellettyä on muun ohella suojellun tai rauhoitetun luonnonalueen, eläi-
men, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen hävittäminen tai turmeleminen. Hä-
vittämisen jälkeen kohteesta ei ole jäljellä juuri mitään, kun taas turmeleminen ei vält-
tämättä ole yhtä täydellistä kuin hävittäminen, mutta sen johdosta suojeltava arvo on 
menetetty. Turmeleminen kattaa myös esimerkiksi eläimen tappamisen, vaikka eläintä 
ei hävitettäisikään.24 Kysymys voisi siten olla esimerkiksi liito-oravan levähdyspaikan 
hävittämisestä.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa on kysymys kohteen erottamisesta ympäristöstään 
muun ohella luonnonsuojelulain vastaisesti taikka tällaisen kohteen maahantuonnis-
ta, viennistä tai kauttakuljettamisesta taikka luovuttamisesta tai vastaanottamisesta. 
Kysymykseen tulee esimerkiksi lintujen munien kerääminen. Edelleen 1 momentin 
3 kohdassa rangaistavaksi säädetään eräässä EU-asetuksessa täsmennettyihin eläimiin 
tai kasveihin liittyvä toiminta, 2 momentissa eräät valaan ja hylkeiden suojelua vaa-
rantavat teot sekä 3 momentissa eräät Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun 
lain vastaiset teot.

Luonnonsuojelurikos on 1.1.2016 alkaen ollut rangaistavaa myös törkeänä teko-
muotona. Luonnonsuojelurikoksen tekee törkeäksi ensinnäkin se, että rikos aiheuttaa 
vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun kohteen säilymiselle. 
Tässä arvioinnissa otetaan huomioon kohteena olevan eliölajin erityinen harvinaisuus 
tai uhanalaisuus taikka eliölajille, luonnonalueelle tai muulle kohteelle aiheutetun vaa-
ran tai vahingon pitkäaikaisuus tai laaja ulottuvuus. Kysymys on siten sanamuodon 
mukaisesti konkreettisesta vahingosta tai vaarasta, kuten ympäristön turmelemisen 
törkeässä tekomuodossa, ja arviointi on kokonaisarviointia25. Törkeän luonnonsuoje-
lurikoksen kaksi muuta kvalifiointiperustetta vastaavat törkeän ympäristön turmelemi-
sen kvalifiointiperusteita eli huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelua ja rikoksen 
tekemistä erityisen suunnitelmallisesti. Esitöissä viitataankin näiltä osin ympäristön 
turmelemisen vastaavien kvalifiointiperusteiden kohdalla esitettyyn26. Lisäksi teon tu-
lee olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistusasteikko törkeästä luon-
nonsuojelurikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Luvun viimeinen rangaistussäännös koskee rakennussuojelurikosta, johon syyl-
listyy muun ohella se, joka ilman asianmukaista lupaa purkaa, hävittää tai turmelee 
rakennettuun ympäristöön kuuluvan suojellun tai vaarantamiskiellossa olevan kohteen 
tai kiinteän muinaisjäännöksen tai aluksen hylyn tai sen osan. Rangaistuksena tästä on 
sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Tyypillisiä yksityishenkilön tekemiä ympäristörikoksia ovat esimerkiksi jätelain 
roskaamiskiellon vastaiset teot sekä erilaiset luonnonsuojelurikosten muodot. Yhtei-

24 HE 94/1993 vp s. 196.
25 HE 55/2015 vp s. 21–22 ja 24.
26 HE 55/2015 vp s. 24–25.



21

sörikokset puolestaan liittyvät usein johonkin tuotantotoimintaan ja voivat esiintyä 
yhtä hyvin laillisen kuin laittoman taloudellisen toiminnan piirissä. Teon luonne voi 
vaihdella vaarantamisesta konkreettiseen vahinkoon ja maantieteellinen ulottuvuus 
paikallisesta kansainväliseen.27

Kuten alla olevasta taulukosta ilmenee, esitutkintaviranomaisten kirjaamien ympä-
ristörikosten määrät ovat edelleen pieniä. Toisaalta ympäristörikokset ovat suureksi 
osaksi piilorikollisuutta. Suuri osa rikoksia jäänee siis paljastumatta, eivätkä tilastot 
kuvaa ympäristörikosten todellisia määriä.28

Rikoslain ympäristörikokset29 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ympäristön turmeleminen 146 141 168 166 187 192

Törkeä ympäristön turmeleminen 0 12 9 5 11 6

Ympäristörikkomus 213 258 192 181 276 214

Tuottamuksellinen ympäristön 
turmeleminen

4 4 3 5 7 2

Luonnonsuojelurikos 32 37 47 37 29 46

Törkeä luonnonsuojelurikos30 2 1

Rakennussuojelurikos 4 3 4 3 1 2
Yhteensä 399 455 423 397 511 462

2930

Poliisin tietoon tulleista ympäristörikoksista noin kolmasosa selvitetään ja siirtyy syyt-
täjälle31. Vuonna 2017 syyttäjät nostivat syytteen ympäristörikoksesta 64 kertaa eli noin 
puolessa syyteharkintaan siirtyneistä tapauksista. Käräjäoikeuksissa puolestaan käsi-
teltiin vuonna 2017 yhteensä 38 ympäristörikosta koskevaa asiaa, joissa oli syytettynä 
yhteensä 63 vastaajaa. Vastaajista 15:n osalta syyte hylättiin, 15 tuomittiin vankeusran-
gaistukseen ja 29 sakkorangaistukseen. Yksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta, 
ja kolmen vastaajan osalta syyttäjä peruutti syytteen. Ankarin rangaistus oli törkeästä 
ympäristön turmelemisesta seurannut 1 vuoden 10 kuukauden vankeusrangaistus.32

27 Pirjatanniemi 2005 s. 327.
28 Ympäristörikoskatsaus 2018 s. 2 ja 34. Ympäristörikosten määristä, nostetuista syytteistä ym. vuosi-

tuhannen vaihteessa ks. esim. Nissinen 2003 s. 624–630.
29 Ympäristörikoskatsaus 2017 s. 15 ja Ympäristörikoskatsaus 2018 s. 17. Tässä yhteydessä voidaan to-

deta, että vaikka ympäristörikokset ovat harvinaisia, ovat luonnonvararikokset vielä harvinaisempia: 
Metsästysrikoksia tuli esimerkiksi vuonna 2017 tutkintaan yhteensä 133 kappaletta, törkeitä metsästys-
rikoksia 16 kappaletta, kalastusrikoksia 9 kappaletta, metsärikoksia 4 kappaletta ja törkeitä laittoman 
saaliin kätkemisiä 2 kappaletta. Muita luonnonvararikoksia, eli laittomia Etelämanneralueen mineraali-
esiintymään kajoamisia, puutavararikoksia tai laittoman saaliin kätkemisiä, ei tullut tutkintaan yhtään. 
Ympäristörikoskatsaus 2018 s. 22.

30 Kuten edellä on todettu, törkeä tekomuoto lisättiin lakiin lailla 1683/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 
alkaen.

31 Ympäristörikoskatsaus 2018 s. 17.
32 Ympäristörikoskatsaus 2018 s. 32–35. Rangaistuksen mittaamisesta ympäristörikoksissa ks. Nummela 

2013 sekä Nummela 2016 s. 83–102.
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3. Tuottamus ja törkeä tuottamus

3.1 Aluksi

Rikoslakiin sisältyvistä ympäristörikoksista suurin osa on rangaistavia tahallisina tai 
törkeästä huolimattomuudesta tehtyinä. Poikkeuksen muodostaa tuottamuksellinen 
ympäristön pilaaminen, joka nimensä mukaisesti on rangaistava muusta kuin törkeästä 
huolimattomuudesta tehtynä. Aineellisessa lainsäädännössä olevien tekojen syyksilu-
kemiseen riittää pääsääntöisesti huolimattomuus.

Tahalliset ympäristörikokset ovat luonnollisesti moitittavampia kuin törkeästä huo-
limattomuudesta tehdyt. Teon syyksiluettavuuden kannalta rajalla tahallisuuden ja tör-
keän huolimattomuuden välillä ei kuitenkaan ole merkitystä. Tältä kannalta mielen-
kiintoisempi onkin raja törkeän ja tavallisen huolimattomuuden välillä.

3.2  Tuottamus

Ennen rikoslain yleisen osan uudistusta huolimattomuutta ei määritelty rikoslaissa. 
Uudistuksen myötä huolimattomuudesta eli tuottamuksesta säädetään rikoslain 3 lu-
vun 7 §:ssä. Sen 1 momentin mukaan tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rik-
koo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaik-
ka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Tuottamuksen törkeysarvostelusta säädetään 
pykälän 2 momentissa, jota käsittelen jäljempänä tarkemmin. 3 momentin mukaan 
pikemmin tapaturmaan kuin tuottamukseen perustuvasta teosta ei rangaista.

Tuottamus on toiminnassa vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä tai lyhyemmin 
sanottuna huolimattomuutta33. Tuottamuksessa erotetaan objektiivinen eli teon huoli-
mattomuus sekä subjektiivinen eli tekijän huolimattomuus34. Toisistaan erotetaan siis 
se, miten tekijän olisi pitänyt toimita ja miten hän olisi voinut toimia35.

Teon huolimattomuus liittyy olosuhteiden edellyttämään huolellisuusvelvollisuu-
teen. Huolellisuusvelvollisuuden sisältö määräytyy usein lainsäädännöstä mutta voi 
olla myös esimerkiksi epävirallinen tekninen normi. Aina mitään oikeus- tai muita 
nor meja ei ole käytettävissä, jolloin huolellisuusvelvollisuus joudutaan muotoile-
maan hyötyjä ja haittoja punniten. Punninnassa otetaan huomioon mahdollisen va-
hinkoseurauksen vakavuus, sen todennäköisyys, tekijän tosiasialliset mahdollisuudet 
laajempiin varotoimenpiteisiin ja toiminnan sosiaalinen hyödyllisyys. Epämääräistä 

33 Nuutila 1996 s. 525 ja HE 44/2002 vp s. 89.
34 HE 44/2002 vp s. 95 ja Nuutila 1996 s. 273. Nuutilan sanoin teon huolimattomuus viittaa siihen, mil-

loin teko ja seurauksen aiheuttaminen olivat olleet objektiivisesti kiellettyjä. Tekijän huolimattomuus 
puolestaan viittaa perinteiseen tekijäsyyllisyyteen. Nuutila 1996 s. 273.

35 Tapani – Tolvanen 2013 s. 248.
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”järkevän ja tunnollisen” toimijan hahmoa tulisi arvioinnissa välttää. Huolellisuusvel-
vollisuutta arvioitaessa otetaan aina huomioon olosuhteet.36

Jotta tekijän rankaiseminen tulisi kyseeseen, tunnusmerkistö on toteutettava rikko-
malla huolellisuusvelvollisuutta37. Tekijän on siis otettava kielletty riski ja kielletyn 
riskinoton on oltava relevanttia tunnusmerkistön mukaisen seurauksen synnylle. Aina 
sovellettavan tunnusmerkistön suojelutavoite ei kata sattunutta seurausta.38

Tekijän huolimattomuus puolestaan voidaan jakaa tietoiseen tuottamukseen ja tie-
dottomaan tuottamukseen, vaikka näitä ei säännöksessä erotellakaan39. Tietoisessa 
tuot tamuksessa kysymys on tietoisesta riskinotosta, jolloin tekijällä on ollut kyky ja 
tilaisuus toimia huolellisesti40. Kysymys on todennäköisyyttä alemmasta epäilystä tun-
nusmerkistön täyttymisestä. Tekijä niin sanotusti koettelee jäätä kepillä.41

Tiedottomassa tuottamuksessa tekijä ei havaitse lainkaan toimivansa huolellisuus-
normin vastaisesti tai hän arvioi riskin niin vähäiseksi, että se on sallittu42. Tiedoton 
tuottamus arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensin kysytään, mitä tekijän olisi pitänyt 
tehdä mieltääkseen riskit. Usein kysymys on yksinkertaisesti siitä, että toiminnan 
riski tekijät olisi tullut selvittää paremmin. Toiseksi kysytään, olisiko tekijä voinut tai 
olisiko hänen edes pitänyt ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita toiminnan riskitekijöiden 
mieltäminen olisi edellyttänyt.43 Tekijällä tulee siten olla sekä kyky että tilaisuus toi-
sintoimimiseen. Keneltäkään ei voi edellyttää mahdottomia, jolloin tekijän on täytynyt 
voida tosiasiallisesti havaita riskit viimeistään tekoon tai toimintaan ryhtyessään, jotta 
häntä voitaisiin rangaista. Toisaalta tuottamusvastuuta ei poista toiminnan järjestämi-
nen siten, ettei riskejä enää toiminnan kestäessä havaita tai hallita. Tilaisuus menetellä 
huolellisesti on kuitenkin voinut puuttua, jos tekijällä kokemusperäisen ja ammatilli-
sen tiedon perusteella ei ollut mitään perusteltua syytä epäillä riskejä ja jos normaa-
lilla tavalla huolellinenkaan toimija ei olisi havainnut riskejä.44 Kykyyn toimia toisin 
puolestaan voi vaikuttaa esimerkiksi vammaisuus tai toisaalta hämmennys, pelko tai 
hätääntyminen45. Myös pitkään jatkuneissa huonojen rutiinien tapauksissa voidaan 
poikkeuksellisesti katsoa, että tekijällä ei toimintaan ryhtyessään ollut kykyä arvioida 

36 HE 44/2002 vp s. 95.
37 HE 44/2002 vp s. 96.
38 Nuutila 1996 s. 275. Siitä, milloin kysymys on kielletystä riskinotosta, ks. tarkemmin Nuutila s. 299–

398. Kielletyn riskinoton relevanssista ks. Nuutila 1996 s. 399–457 ja tunnusmerkistön ulottuvuudesta 
s. 458–524.

39 Tapani – Tolvanen käyttävät termejä tiedostettu ja tiedostamaton tuottamus korostamaan nimenomaan 
tekijän tiedon merkitystä rikosoikeudellisen vastuun syntymiselle. Tapani – Tolvanen 2013 s. 258.

40 HE 44/2002 vp s. 96.
41 Nuutila 1996 s. 563–564 ja Tapani – Tolvanen 2013 s. 258.
42 Tapani – Tolvanen 2013 s. 259 ja Frände 2012 s. 191 ja 194.
43 HE 44/2002 vp s. 96 ja Nuutila 1996 s. 567.
44 HE 44/2002 vp s. 96 ja Nuutila 1996 s. 569–570.
45 HE 44/2002 vp s. 96–97 ja Nuutila 1996 s. 574–579.
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sen riskejä46. Toisaalta erityistietämys ja myös erityistaidot voivat vaikuttaa henkilöltä 
vaadittavaan huolellisuuteen47. Lisäksi tekijältä tulee voida vaatia huolellisuusvelvol-
lisuuden noudattamista. Usein velvollisuus seurauksen mahdollisuuden selvittämiseen 
on säännelty laissa, mutta selonottovelvollisuus alalla vallitsevista normeista voi vaih-
della eri toimijoiden kesken.48

Ympäristörikoksissa huolellisuusvelvollisuudet ilmenevät tarkasti aineellisesta 
lainsäädännöstä. Ympäristölainsäädännöstä löytyy varsin yksityiskohtaisiakin mää-
räyksiä toiminnasta vaadittavasta huolellisuudesta, ja huolellisuusvelvollisuudet 
täs   mentyvät edelleen lupaehdoissa ja -määräyksissä. Lisäksi eri aloilla on erilaisia 
epä virallisia normistoja, joille voidaan antaa merkitystä huolellisuutta arvioitaessa.49 
Teon huolimattomuutta ympäristörikoksissa tarvitseekin harvoin arvioida hyötyjen ja 
haittojen punninnan kautta, sen verran kattavaa ympäristösääntely on50. Objektiivinen 
huolellisuusarvio tulee viedä mahdollisimman pitkälle ympäristölainsäädännön, lupa-
määräysten ja ympäristöoikeudellisten tulkintaperiaatteiden osoittamaan suuntaan51.

Rikottaessa normeista ilmeneviä turvallisuusmääräyksiä vastaan otetaan kielletty 
riski52. Toisaalta pelkästään se, että toimitaan vastoin viranomaisen myöntämän luvan 
määräyksiä, ei välttämättä johda rangaistusvastuuseen ympäristörikoksesta. Lupamää-
räysten rikkominen voi merkitä kiellettyä riskiä siinä tapauksessa, että rangaistus-
vastuulle löytyy peruste myös laista, viranomaisen antamasta oikeussäännöksestä tai 
yleismääräyksestä. Toisaalta lupamääräysten puitteissa tapahtuva toiminta olisi Nuu-
tilan mukaan luultavasti sallittua siinäkin tapauksessa, että jälkikäteen ilmenisi, että 
viranomainen oli arvioinut toiminnan riskit todellista pienemmiksi.53 Pirjatanniemi 
puolestaan katsoo, että ainakin selvästi lakiin perustuva ehdoton kielto, jonka merkitys 
selviää helposti lakiin ja esitöihin tutustumalla, menee mitättömän lupamääräyksen 
ohi54.

Kuten edellä on jo todettu, vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja ympäris-
töstä kuuluu perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan kaikille. Tähän nähden on perus-

46 HE 44/2002 vp s. 97, Tapani – Tolvanen 2013 s. 262–263 sekä esim. KKO 2009:86, jossa sosiaali-
työntekijä ei ollut laatinut melko vaikeasti vammautuneelle asiakkaalle vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen edellyttämää palvelusuunnitelmaa eikä 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain edellyttämää hoito- ja palvelusuunni-
telmaa. Sosiaalityöntekijä oli näin menetellessään toiminut kunnassa noudatetun, hänen esimiestensä 
ja kunnan toimielinten linjauksiin perustuneen käytännön mukaisesti. Sosiaalityöntekijältä ei voitu 
edellyttää poikkeamista näistä linjauksista. Korkein oikeus katsoi, ettei hän ollut syyllistynyt tuotta-
mukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

47 Tapani – Tolvanen 2013 s. 263–266.
48 HE 44/2002 vp s. 97 ja Nuutila 1996 s. 579–580.
49 Pirjatanniemi 2001 s. 62–63 ja Tapani – Tolvanen 2013 s. 250.
50 Pirjatanniemi 2005 s. 273.
51 Pirjatanniemi 2005 s. 319.
52 Nuutila 1996 s. 313.
53 Nuutila 1996 s. 315–316.
54 Pirjatanniemi 2005 s. 302.
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teltua, että ympäristörikosoikeudessa toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus on 
korkea55. Ihmisillä on tietynasteinen velvollisuus olla selvillä ympäröivästä luonnosta 
ja sille vahingollisista toiminnoista56. Jokainen on velvollinen toimimaan ympäristössä 
niin huolellisesti kuin se hänelle on mahdollista57.

Ympäristörikosten tunnusmerkistöissä on usein kysymys erilaisten velvollisuuk-
sien laiminlyömisen kriminalisoinnista. Kun arvioidaan sitä, mitä ihmisiltä voidaan 
ympäristösaralla edellyttää, lähtökohdaksi on siten otettava lainsäädäntöön sisältyvät 
velvoitteet prosessien seurannasta, tarkkailusta ja ennakoinnista. Toimintaan ryhtyvän 
tulee tavanomaista tarkemmin arvioida mahdollisia riskejä.58 Myös tekijän kyvyssä 
toimia toisin on otettava huomioon ympäristösääntelyn erityispiirteet, jotka korostavat 
huolellisuudelle asetettavia edellytyksiä. Oletusarvona on, että ympäristöön kohdistu-
viin toimenpiteisiin saa ryhtyä vain henkilö, joka niistä jotain ymmärtää, jolloin on 
yleensä turha vedota siihen, ettei kyennyt toimimaan toisella tavalla.59

Entä tilanne, jossa toiminnanharjoittaja toimii viranomaisten tieten pitkän aikaa 
ilman asianmukaista lupaa tai luvan vastaisesti ilman, että viranomainen puuttuu tilan-
teeseen? Onko toiminnanharjoittajalla oikeus luottaa viranomaisen toiminnan asian-
mukaisuuteen ja voiko hänelle tällöin perustellusti syntyä käsitys siitä, ettei lupaa 
tar vita tai että hänen toimintansa on muutoin sallittua? Pirjatanniemen mukaan tällai-
sessakin tilanteessa korostuu kuitenkin toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus, 
ja tilannetta tulee ensisijaisesti lähestyä selonottovelvollisuuden ja kieltoerehdyksen 
kautta60.

Toisaalta tarkkaan säännellyillä aloilla tilaisuus toimia toisin linkittyy siihen, oliko 
tekijällä velvollisuus toimia toisin61. Ympäristörikoksissa tähän liittyvä oma säännök-
sensä on rikoslain 48 luvun 7 §:ssä, jossa säädetään vastuun kohdentumisesta. Pykälän 
mukaan 48 luvussa rangaistavaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistukseen 
se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otet-
tava huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja 
laajuus sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen. 
Säännöksen avulla voidaan siis selvittää se, kuka on vastuussa yhteisön toiminnassa 
tapahtuneesta ympäristörikoksesta62.

55 Pirjatanniemi 2005 s. 303 ja Vanamo 2006 s. 453.
56 Pirjatanniemi 2005 s. 290.
57 Pirjatanniemi 2005 s. 319.
58 Pirjatanniemi 2005 s. 309–310 ja Nuutila 1996 s. 572–573.
59 Pirjatanniemi 2005 s. 311–312 ja Vanamo 2006 s. 452–453.
60 Pirjatanniemi 2005 s. 303.
61 Pirjatanniemi 2005 s. 311.
62 Ks. tarkemmin esim. Pirjatanniemi 2001 s. 168–173 sekä KKO 2016:58 kohdat 12–25.
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3.3  Törkeä tuottamus

Rikoslain 3 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeä-
nä, ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella63. Arvostelussa otetaan huomioon riko-
tun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys ja louk-
kauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät 
olosuhteet.

Momentissa mainitut kriteerit ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia, eikä yksikään 
niistä ole ratkaiseva64. Huomioon otettavat seikat liittyvät sekä teon objektiivisen että 
tekijän subjektiivisen huolimattomuuden asteeseen: ensimmäiset kolme seikkaa te-
koon, neljäs seikka tekijään ja viides kumpaankin. Käytännössä törkeä teko ja tekijän 
huolimattomuus esiintyvät usein samanaikaisesti.65 Niissä tapauksissa, joissa huolel-
lisuusvelvollisuuden rikkomisen aste ja tekijän huolimattomuus esiintyvät ”eriasteisi-
na” suhteessa toisiinsa, suoritetaan jompaakumpaa elementtiä painottava punninta66. 
Oikeuskäytännössä säännöksen soveltamisessa on selvästi painotettu teon objektiivis-
ta puolta eli rikotun huolellisuusvelvollisuuden laatua ja merkitystä67.

Mitä merkittävämpi rikottu huolellisuusvelvollisuus ja mitä tärkeämmät vaaranne-
tut edut ovat, sitä useammin voidaan katsoa, että kysymys on törkeästä huolimattomuu-
desta68. Vaarannettujen etujen tärkeys viittaa uhattujen tai loukattujen oikeushyvien 
painoarvoon. Esimerkiksi ydinvoimalan yöpäivystäjän nukahtaminen työpaikalleen 
tuhoisin seurauksin voisi merkitä törkeää huolimattomuutta. Kuoleman riskin aiheut-
tamisessa törkeän huolimattomuuden raja puolestaan on alempana kuin vammautu-
misen riskin aiheuttamisessa. Samalla tavalla vaikuttaa loukkauksen todennäköisyys 
teon hetkellä: mitä todennäköisempi vahinkoseuraus oli, sitä useammin huolimatto-
muus on törkeää. Todennäköisyys on arvioitava sen tiedon perusteella, joka tekijällä 
oli ja joka huolellisella tarkkailijalla olisi ollut teon hetkellä. Huomioon on kaikkien 
seikkojen arvioinnissa otettava paitsi tekijän tosiasiallinen tieto myös se, mitä huolel-
linen tarkkailija olisi havainnut tekohetkellä.69

Tekijän riskinoton tietoisuus viittaa edellä tarkoitettuun tekijän subjektiiviseen huo-
limattomuuteen. Jos tekijän toiminta lähestyy tahallista, ei teon objektiivisen huoli-
mattomuuden törkeydelle jouduta antamaan kovin paljon merkitystä.70 Periaatteessa 
sekä tietoinen että tiedoton tuottamus voi olla törkeää tuottamusta71. Yleisesti tietoinen 
tuottamus kuitenkin katsotaan moitittavammaksi kuin tiedoton. Tiedoton tuottamuskin 

63 Törkeän tuottamuksen lainsäädäntöhistoriasta ja sen käyttöalan laajentumisesta ks. esim. Rankinen 
2017.

64 Frände 2012 s. 205.
65 HE 44/2002 vp s. 97.
66 Tapani – Tolvanen 2013 s. 277.
67 Tapani – Tolvanen 2013 s. 279.
68 HE 44/2002 vp s. 97 ja Nuutila 1996 s. 600.
69 HE 44/2002 vp s. 97–98.
70 HE 44/2002 vp s. 98 ja Nuutila 1996 s. 601.
71 Tapani – Tolvanen 2013 s. 275 ja Nuutila 1996 s. 600.
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voi kuitenkin olla törkeää, jos riskin havaitsematta jääminen on johtunut tekijän täy-
dellisen välinpitämättömästä asenteesta riskien tiedostamiseen.72

Muut olosuhteet voivat olla hyvin moninaisia ja koskea sekä teon että tekijän huo-
limattomuutta. Usein huolimattomuuden törkeysarvostelu on tehty laajemmasta aika-
näkökulmasta. Esimerkiksi pitkäaikainen huolimaton menettely voidaan helpommin 
katsoa törkeäksi, kun taas lyhytaikaisen huolimattomuuden toteaminen törkeäksi 
edellyttää erityisen törkeää huolimattomuutta.73 Huomioon otettavia olosuhteita ovat 
myös muun muassa tekijän tosiasialliset mahdollisuudet suurempiin varotoimenpitei-
siin sekä toiminnan yleinen sosiaalinen merkitys74. Tekijään liittyvät muut olosuhteet 
viittaavat yleisiin moitearvostelua vähentäviin seikkoihin kuten esimerkiksi hämmen-
nykseen tai toisaalta ankaroittaviin seikkoihin kuten tekijän toimimiseen erityisessä 
luottamusasemassa.75

Lisäksi sekä teon että tekijän huolimattomuuden on ylitettävä jonkinlainen vähim-
mäistaso. Esimerkiksi tahallisuutta lähellä oleva tietoinen riskinotto voi liittyä myös 
vähäiseen vaaraan. Tällaisissa tilanteissa tuottamusta ei tulisi pitää törkeänä pelkäs-
tään tekijän subjektiivisen huolimattomuuden perusteella. Vastaavasti sellaisessakin 
tilanteessa, jossa teko on objektiivisesti ottaen törkeän huolimaton, tekijän subjektii-
visen huolimattomuuden on oltava riittävällä tasolla. Pelkkä teon huolimattomuus ei 
vielä tee tuottamuksesta törkeää.76

Ympäristörikoksissa rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyyttä voi arvioi-
da ympäristölainsäädännön avulla. Esimerkiksi laissa määritelty erityinen pilaamis-
kielto puhuu selkeästi sen puolesta, että huolellisuusvelvollisuus on merkittävä, jolloin 
merkittävää huolellisuusvelvollisuuden rikkomista voisi olla esimerkiksi ympäristön-
suojelulain 16 ja 17 §:ien mukaisten maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltojen vastai-
nen toiminta. Huolellisuusvelvollisuuden merkittävyyteen vaikuttaa myös toiminnan 
vaarallisuus, jolloin mitä vaarallisemmasta toiminnasta on kyse, sitä huolellisemmin 
on toimittava.77

Loukattujen oikeushyvien painoarvon osalta on todettava, että ympäristöarvot si-
nänsä ovat suojattuja. Tästä huolimatta ihmisten hengen tai terveyden uhattuna ole-
minen lienee vakavampi kuin sellainen tilanne, joka on vahingollinen pelkästään 
ympäristön hyvinvoinnille. Tällöin vaarallisten kemikaalien jättäminen lähelle veden-
ottamoa olisi lähtökohtaisesti törkeämpää kuin kemikaalien jättäminen alueelle, jonka 
vesivaroja ei hyödynnetä ihmisten tarkoituksiin. Toisaalta myös ympäristöarvon uhan-
alaisuus kohottanee sen painoarvoa.78

72 Tapani – Tolvanen 2013 s. 276.
73 HE 44/2002 vp s. 98 ja Nuutila 1996 s. 604–605.
74 HE 44/2002 vp s. 98 ja Nuutila 1996 s. 602.
75 HE 44/2002 vp s. 98.
76 HE 44/2002 vp s. 98 ja Nuutila 1996 s. 606.
77 Pirjatanniemi 2001 s. 64.
78 Pirjatanniemi 2001 s. 65.
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Tuottamuksen törkeyttä on arvioitu viime vuosina useissa korkeimman oikeuden 
ennakkopäätöksissä. Ratkaisuissa tarkasteltavana olevat teot ja olosuhteet ovat vaih-
delleet metadonia luovuttamalla aiheutetusta kuolemantuottamuksesta tulostinpape-
rin puuttumisesta johtuneeseen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen79. 
Huolimattomuutta on teoissa pidetty pääsääntöisesti kokonaisarvostelussa törkeänä80. 
Erilaisissa teoissa ja toimintaympäristöissä teon ja tekijän huolimattomuuteen vai-
kuttavat erilaiset seikat. Tämän vuoksi en tässä yhteydessä tarkemmin käsittele muita 
rikostyyppejä koskevia korkeimman oikeuden ratkaisuja. Sen sijaan keskityn ympä-
ristön turmelemista koskevaan ratkaisuun KKO 2016:58, jota käsittelen seuraavassa 
luvussa81.

4.  Törkeä huolimattomuus ympäristörikoksissa – arviointi  
 oikeuskäytännössä

4.1 KKO 2016:58

Huolimattomuuden törkeysarvioinnista ympäristörikoksessa on viime vuosilta vain 
yksi korkeimman oikeuden ennakkopäätös, ratkaisu KKO 2016:58. Ratkaisussa oli 
kysymys siitä, olivatko A ja B laiminlyömällä velvollisuutensa osakeyhtiön hallituk-
sen jäseninä syyllistyneet ympäristön turmelemiseen. A ja B olivat olleet yhtiön ulko-
puolisia hallituksen jäseniä, ja yhtiön toimitusjohtaja puolestaan oli huolehtinut yhtiön 
käytännön toiminnasta ja ympäristölakien noudattamisesta. Keskeistä ratkaisussa oli 
yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen välinen tehtävänjako ja vastuun kohdentuminen 
hallituksen jäseniin. Ratkaisussa on arvioitu kuitenkin myös hallituksen jäsenten huo-
limattomuuden astetta, minkä vuoksi käsittelen ratkaisua tarkemmin.

79 Ks. ratkaisut KKO 2011:4, jossa kysymys oli tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta, kun 
ajopiirturista oli puuttunut tulostuspaperi, KKO 2012:56, jossa kysymys oli terveysrikoksesta, kun 
bakteerin saastuttamaa porkkanaraastetta oli toimitettu kouluihin ja päiväkoteihin, KKO 2014:41, jossa 
kysymys oli vaaran aiheuttamisesta ja kuolemantuottamuksesta, kun huumausaineita käyttämään tot-
tuneelle henkilölle oli luovutettu metadonia, KKO 2015:83, jossa kysymys oli vaaran aiheuttamisesta, 
kun HIV-infektiostaan tietoinen henkilö oli ollut useita kertoja suojaamattomassa anaaliyhdynnässä 
sairaudesta tietämättömän henkilön kanssa, KKO 2015:95, jossa kysymys oli törkeästä vammantuot-
tamuksesta, kun kadulle tehtyjen kaivantojen suojaaminen oli laiminlyöty sekä KKO 2016:95, jossa 
kysymys oli metsästysrikoksesta, kun karhu oli ammuttu pesälleen.

80 Poikkeuksen muodostaa ratkaisu KKO 2014:41. Siinäkin A:n katsottiin ensimmäisellä kerralla B:lle 
metadonia luovuttaessaan menetelleen törkeän huolimattomasti ja syyllistyneen vaaran aiheuttamiseen. 
Sen sijaan toisella luovutuskerralla, joka johti B:n kuolemaan, B oli jo itsekin ollut tietoinen metadonin 
haittavaikutuksista ja vaarallisuudesta. Pyytäessään metadonia A:lta ja käyttäessään sitä B oli ottanut 
tietoisen riskin, eikä A:n näissä olosuhteissa voitu katsoa rikkoneen sillä tavoin huolellisuusvelvolli-
suuttaan, että hän olisi syyllistynyt kuolemantuottamukseen.

81 Edellä alaviitteessä 2 toteamaani viitaten metsästysrikosta koskevassa ratkaisussa KKO 2016:95 on 
kuitenkin samantyyppisiä elementtejä kuin ympäristörikoksissa.
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Tapauksessa oli kysymys osakeyhtiöstä, joka valmisti perunahiutaleita. Peruna-
hiutaleiden tuotannosta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, joten tuotanto oli 
edellyttänyt ympäristölupaa, jota yhtiö oli hakenut vuonna 2002. Ympäristölupa oli 
myönnetty 18.5.2004, ja siinä oli annettu yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa 
yhtiöltä edellytetyistä toimenpiteistä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä 
toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta. Yhtiö oli kuitenkin laiminlyönyt ajalla 
19.3.2004–31.3.2006 tuotannossa syntyvän, jätteenä pidettävän perunamultalietteen 
asianmukaisen käsittelyn, ja päästänyt multalietettä laitoksen läheisyydessä oleviin 
ojiin ja metsään, missä päästöt olivat aiheuttaneet maaperän pilaantumista, puiden 
kuolemia ja hajuhaittoja naapurustoon. Yhtiö oli siten rikkonut ympäristöluvan ehtoja 
ja laiminlyönyt jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvastuunsa.

Syyttäjä vaati rangaistusta ympäristön turmelemisesta yhtiön toimitusjohtajalle ja 
kolmelle hallituksen jäsenelle. Toimitusjohtaja tuomittiin jo käräjäoikeudessa, halli-
tuksen jäsenet vasta hovioikeudessa. Hallituksen jäsenistä kaksi valitti korkeimpaan 
oikeuteen.

Korkein oikeus on arvioinut ensin, olivatko hallituksen jäsenet vastuussa ympäris-
tö luvan ja lain vastaisista päästöistä. Korkein oikeus on tältä osin todennut muun 
muassa, että perunahiutaleiden valmistus oli muodostanut pääosan yhtiön liiketoi-
minnasta, jolloin ympäristöluvan ja ympäristöä koskevan lainsäädännön noudattami-
sella oli ollut keskeinen merkitys yhtiön kannalta. Yhtiön tuotannon järjestäminen 
ympäristöluvan määräysten mukaisesti oli siten ollut yhtiön toimialan kannalta kes-
keinen ja toiminnan laatuun sekä laajuuteen nähden merkittävä ja laajakantoinen asia. 
 Yhtiön hallituksen oli tullut huolehtia siitä, että yhtiön tuotannossa ympäristöasioiden 
hoitaminen ja niiden valvonta on järjestetty asiantuntevasti ja asianmukaisesti. Kun 
ympäristöasioiden järjestämistä ja muuta organisointia ei ollut kuitenkaan hallitukses-
sa lainkaan käsitelty vaan näiden asioiden hoitaminen oli jätetty asettumaan omiin 
uomiinsa, hallitus oli laiminlyönyt sille kuuluvan tehtävänsä, mikä oli osaltaan myötä-
vaikuttanut ympäristön turmeltumiseen. Korkein oikeus on katsonut, ettei A:n ja B:n 
velvollisuuksia ja vastuita hallituksen jäseninä ollut poistanut tai vähentänyt se, että 
heidän tehtävänsä olivat painottuneet liikejuridiikkaan ja talouskonsultointiin. Heidän 
mahdollinen virheellinen käsityksensä hallituksen jäsenen tehtävistä ja vastuista ei 
myöskään poistanut rikosoikeudellista vastuuta. Korkein oikeus on katsonut A:n ja 
B:n olleen vastuussa päästöistä.

Tämän jälkeen korkein oikeus on siirtynyt tarkastelemaan A:n ja B:n menettelyä, 
ja todennut lyhyesti, ettei sitä ollut pidettävä tahallisena. Huolimattomuuden osalta 
korkein oikeus on ensinnäkin todennut, että ympäristön turmelemista koskevan ran-
gaistussäännöksen tarkoituksena oli suojata muun muassa maaperää pilaantumiselta 
ja haitallisilta muutoksilta, jolloin suojelukohteena oli viime kädessä luonto ja ympä-
ristö. Vastuu näistä puolestaan kuuluu perustuslain 20 §:n mukaan kaikille, minkä 
vuoksi rikottu huolellisuusvelvollisuus oli asiassa ollut merkittävä ja vaarannetut edut 
tärkeitä.
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Loukkauksen todennäköisyyden osalta korkein oikeus on katsonut, ettei sitä ollut 
mahdollista arvioida sen tiedon perusteella, joka A:lla ja B:llä oli ollut tekoaikana, 
sillä heidän tuottamuksensa oli osaltaan ilmennyt siten, etteivät he olleet ottaneet sel-
vää ympäristöluvan sisällöstä ja toimenpiteitä edellyttäneistä ympäristöongelmista. 
Lähtökohtana tuli siten pitää sitä, mikä tieto huolellisella hallituksen jäsenellä olisi 
ollut. Tässä arviossa oli otettava erityisesti huomioon se, että yhtiön tuotannosta oli jo 
ennen ympäristöluvan hakemista ja myöntämistä aiheutunut merkittävää haittaa ym-
päristölle. Perunoiden puhdistuksessa käytettyä vettä oli nimittäin ennen vuotta 2002 
johdettu tuotantolaitosta ympäröiviin ojiin, mistä oli aiheutunut vaurioita puustolle. 
Saatavissa olleen tiedon perusteella oli siten ollut todennäköistä, että maaperän pi-
laantuminen jatkuu, ellei yhtiön tuotannosta aiheutuvan jätteen käsittelystä huolehdita 
asianmukaisesti.

A ja B olivat tästä huolimatta tietoisesti laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia 
siitä, että ympäristökysymyksien järjestäminen ja muu organisoiminen otetaan käsi-
teltäväksi hallituksessa. A ja B olivat siten ottaneet riskin ympäristön turmelemisen 
jatkumisesta. Kokonaisuutena arvioiden korkein oikeus on pitänyt heidän huolimat-
tomuuttaan törkeänä.

Huolimattomuuden törkeysarviointi on ratkaisussa suoritettu melko lyhyesti. Rat-
kaisua on oikeuskirjallisuudessa arvosteltukin perustelujen niukkuudesta ja siitä, ettei 
A:n ja B:n tilaisuutta toimia huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti ole ratkaisussa 
erikseen arvioitu, vaan arviossa on siirrytty suoraan siihen, oliko huolimattomuus tör-
keää. Arvostelua on saanut osakseen myös se, ettei korkein oikeus nimenomaisesti 
ole ottanut kantaa siihen, oliko A:n ja B:n riskinotto tietoista vai tiedotonta.82 Tästä 
huolimatta ratkaisulla on katsottu olevan laaja merkitys, vaikkakin ”huolellisen hen-
kilön” standardin käyttämiselle olisi kaivattu tarkempia perusteluja, kun kysymys oli 
tiedottoman ja tietoisen tuottamuksen välimaastoon sijoittuvasta tahalliseksi tietämät-
tömyydeksi määriteltävissä olevasta tilanteesta, jossa tieto oli ollut saatavissa, mutta 
tietoiseksi tulemista oli tarkoituksella vältetty83.

Itse pidän ratkaisua mielenkiintoisena ja merkittävänä erityisesti siitä syystä, että 
siinä on nostettu esiin perustuslaki ja jokaiselle kuuluva vastuu luonnosta ja sen moni-
muotoisuudesta. Ratkaisussa on katsottu, että koska ympäristön turmelemista koske-
van rangaistusäännöksen suojelukohteena olivat viime kädessä perustuslaissa suojatut 
luonto ja ympäristö, oli vaarannettu huolellisuusvelvollisuus merkittävä ja loukatut 
edut tärkeitä. Kaikkien ympäristörikosten suojelukohteena on viime kädessä jollain 
tapaa luonto ja ympäristö. Tarkoittaako tämä sitä, että ympäristörikoksissa on auto-
maattisesti kysymys merkittävästä huolellisuusvelvollisuudesta ja tärkeistä eduista, 
mikä siis automaattisesti puhuisi myös huolimattomuuden törkeyden puolesta?

82 Frände 2017 s. 14.
83 Suvantola 2016 s. 92. Muista ratkaisun kommenteista ks. esim. Ruohonen 2016, joka tarkastelee rat-

kaisua erityisesti osakeyhtiölainsäädännön ja hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuuden näkökul-
masta.
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4.2  Hovioikeuksien ratkaisut

4.2.1 Aineiston esittely

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan hovioikeustason oikeuskäytäntöä. Pyysin artikke-
lia varten kaikista Suomen hovioikeuksista kaikki niiden ajalla 1.1.2010–31.12.2017 
antamat ympäristörikostuomiot. En alun perin rajannut pyyntöäni mitenkään, sillä tie-
sin, etten voi kaikkia tuomioita tarkastelussani hyödyntää. Tuomioita sain loppujen 
lopuksi yhteensä 101 kappaletta. Kävin tuomiot pintapuolisesti läpi, jolloin ennakko- 
oletukseni osoittautui oikeaksi: yli puolet tuomioista jäi pois tarkemmasta tarkastelus-
ta esimerkiksi siitä syystä, että vastaajan oli katsottu menetelleen tahallisesti tai että 
syyte oli hylätty sen vuoksi, ettei tunnusmerkistö täyttynyt.

Yllättävän monessa ratkaisussa ei lisäksi ollut otettu lainkaan kantaa siihen, oliko 
vastaajan syyksi luettu menettely ollut tahallista vai törkeän huolimatonta84. Joissain 
ratkaisuissa syyksiluettavuuden astetta ei tuomion perusteluissa ollut lainkaan käsi-
telty. Joissain ratkaisuissa taas tuomioistuin oli katsonut vastaajan tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta syyllistyneen siihen tekoon, josta hänelle oli rangaistusta 
vaadittu.

Kun edellä tarkoitetut tuomiot jäivät pois aineistostani, päätyi lähempään tarkaste-
luun yhteensä 39 ratkaisua85. Niissä kaikissa käräjäoikeus tai hovioikeus on joko 
kat sonut vastaajan tai vastaajien menettelyn olleen törkeän huolimatonta tai ainakin 
arvioinut huolimattomuuden astetta, vaikka lopputulos olisikin ollut se, ettei huolimat-
tomuutta voitu pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Todettakoon, että näihinkin 
tuomioihin sisältyy sellaisia, joissa vastaajan menettelyn huolimattomuutta on pidetty 
törkeänä mutta perusteltu tätä ainoastaan fraasinomaisella viittauksella rikoslain 3 lu-
vun 7 §:n 2 momentissa mainittuihin seikkoihin.

Tarkasteltavanani olevissa ratkaisuissa teot vaihtelevat laidasta laitaan. Kysymys 
voi olla esimerkiksi siitä, että yksityishenkilö oli iltahämärässä ampunut yksittäisen 
rauhoitetun linnun jätettyään riittävästi varmistumatta siitä, mikä laji oli kyseessä taik-
ka siitä, että polttoöljyn anastuksen yhteydessä tekijän tultua yllätetyksi ja paettua 
paikalta polttoöljyä oli valunut maastoon. Toisessa ääripäässä kysymys voi olla yh-
tiön toiminnassa vuosikausia jatkuneesta, jopa tahallista toimintaa lähentelevästä maa- 
ainesluvan rajat ylittävästä maa-aineksen ottamisesta tai ympäristöluvan vastaisesta tai 
täysin luvatta tehdystä jätteen käsittelystä tai polttamisesta. Kummassakin  ääripäässä 
voi kysymys olla törkeästä huolimattomuudesta, mutta selvää on, että tapausten faktat 
ja törkeysarvioinnissa huomioon otettavat seikat vaihtelevat merkittävästikin. Useim-

84 En halua antaa tarkempia lukuja, sillä huomioni perustuu tältä osin perusteluiden varsin ylimalkaiseen 
läpikäymiseen. Tämänkin ryhmän tuomioihin saattaa siis sisältyä ratkaisuja, joissa kyllä on otettu kan-
taa siihen, onko menettely ollut tahallista vai törkeän huolimatonta, mutta tämä on vain jäänyt minulta 
havaitsematta. Todettakoon kuitenkin, että kysymys ei ole yksittäisistä tuomioista.

85 Kaikki tarkemmat tarkastelun kohteena olleet 39 tuomiota on lueteltu lähdeluettelossa, vaikka en niihin 
kaikkiin erikseen tekstissä viittaakaan.
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miten yksityishenkilön tekemät teot ovat yksittäisiä laiminlyöntejä, kun taas elinkeino - 
toiminnassa voi olla kysymys vuosia jatkuneesta toiminnasta. Tämän vuoksi tarkaste-
len seuraavassa yksityishenkilöiden tekemiä tekoja ja yhteisön toiminnassa tai muu-
toin ammattia harjoitettaessa tehtyjä rikoksia erikseen.

4.2.2 Yksityishenkilöiden tekemät rikokset

Kuten edellä lyhyesti kuvasin, on aineistossani yksityishenkilöiden tekemissä teoissa 
kysymys esimerkiksi rauhoitetun tai suojellun eläimen ampumisesta86 (luonnonsuoje-
lurikos) tai polttoöljyn valumisesta maahan varkauden yhteydessä87 (ympäristön tur-
meleminen). Tämän lisäksi aineistoon sisältyy muun ohella ruoppausta ilman asian-
mukaista lupaa ja vääränä ajankohtana tai ruoppausmassan läjitystä väärälle alueelle88 
(ympäristön turmeleminen), maan kyntämistä luonnonsuojelualueella konevoimin89 
(luonnonsuojelurikos) sekä kiinteistön roskaamista jätteellä ja tavaroilla tai jätteen 
polttamista90 (ympäristön turmeleminen).

Johtuneeko siitä, että kysymys on eräällä tapaa vähäisemmistä teoista, mutta jos-
tain syystä huolimattomuuden törkeysarviointia tai ylipäänsä menettelyn huolimat-
tomuutta ei näissä ratkaisuissa ole kovin tarkasti perusteltu. Kysymys voi olla lähes 
puhtaista fraasiperusteluista, jolloin vastaajien on yksinkertaisesti katsottu rikkoneen 
olosuhteiden edellyttämää ja heiltä vaadittua huolellisuusvelvollisuutta ja menettelyn 
on katsottu huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys, 
loukkauksen todennäköisyys sekä vastaajien tekoon liittyvän riskinoton tietoisuus 
huomioon ottaen olevan törkeän huolimatonta91. Toisaalta törkeä huolimattomuus on 
saatettu johtaa ainoastaan siitä, että ympäristöviranomainen on selkeästi ilmoittanut 
vastaajalle kysymyksessä olevan velvollisuuden (esimerkiksi velvollisuus puhdistaa 
kysymyksessä oleva kiinteistö roskista), jonka täyttämisestä vastaajalla olisi ollut 
mahdollisuus huolehtia, mutta kun hän ei näin ollut tehnyt, hänen on katsottu suhtau-

86 Helsingin hovioikeuden 25.9.2014 antama tuomio nro 139632 ja Helsingin hovioikeuden 4.2.2016 
antama tuomio nro 104495.

87 Turun hovioikeuden 24.1.2014 antama tuomio nro 108 ja Turun hovioikeuden 4.2.2014 antama tuomio 
nro 165.

88 Itä-Suomen hovioikeuden 19.1.2010 antama tuomio nro 28, Turun hovioikeuden 15.2.2016 antama 
tuomio nro 106550 ja Turun hovioikeuden 21.2.2017 antama päätös nro 107322.

89 Rovaniemen hovioikeuden 7.7.2011 antama tuomio nro 640.
90 Itä-Suomen hovioikeuden 25.8.2011 antama tuomio nro 670 ja Itä-Suomen hovioikeuden 29.3.2016 

antama tuomio nro 112861.
91 Esim. Turun hovioikeuden 24.1.2014 antamassa tuomiossa nro 108 muutoksenhaun kohteena oleva 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 17.4.2013 antama tuomio nro 2079, jossa kysymys oli siitä, että 
vastaajat olivat anastaneet säiliöstä polttoöljyä ja poistuessaan jättäneet letkun niin, että säiliöstä oli 
valunut polttoöljyä maahan, viereiseen ojaan, ojan kautta läheiseen lampeen ja sieltä pelto-ojaan. Il-
meisesti käräjäoikeus tarkoittaa perusteluillaan sanoa, että se katsoo huolellisuusvelvollisuuden olleen 
merkittävä, vaarannettujen etujen olleen tärkeitä ja loukkauksen olleen todennäköinen. Tätä ei kui-
tenkaan nimenomaisesti todeta saati perustella, miksi näin katsotaan. Ainoa nimenomainen perustelu 
liittyy siihen, että vastaajien riskioton katsotaan olleen tietoista.
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tuneen täysin välinpitämättömästi ympäristön roskaantumisvaaraan ja siten toimineen 
törkeän huolimattomasti92.

Tarkastelussani olevia tuomioita on tässä kohdassa vain 13 kappaletta ja ne poikkea-
vat tekotavoiltaan niin merkittävästi toisistaan, että yhteisiä piirteitä huolimattomuu-
den törkeysarvioinnissa on melko hankala löytää. Joitain yhtäläisyyksiä voidaan kui-
tenkin nostaa esiin.

Ensinnäkin muutamassa tuomiossa on erikseen mainittu toimintaan liittyvä koros-
tunut huolellisuusvelvollisuus, joka on puhunut huolimattomuuden törkeyden puoles-
ta. Kysymys on ollut esimerkiksi metsästykseen liittyvästä korostuneesta huolellisuus-
velvollisuudesta93 taikka siitä, että kysymys oli öljystä, joka oli ympäristölle erit täin 
vaarallista, minkä johdosta myös huolellisuusvelvollisuus oli merkittävä94. Yksit täi-
sessä ratkaisun KKO 2016:58 jälkeen annetussa tuomiossa on viitattu mainittuun 
ratkaisuun osaperusteluna sille, miksi loukattuja etuja on pidetty tärkeinä ja rikottua 
huolellisuusvelvollisuutta merkittävänä95.

Toisaalta huolimattomuuden törkeyttä arvioitaessa näytettäisiin annetun merkitys-
tä sille, miten selvä oikea menettelytapa oli tai miten helposti vastaaja olisi ainakin 
voinut selvittää häneltä tilanteessa vaaditun menettelytavan: huolimattomuuden tör-
keyden puolesta on puhunut se, että vastaajalle myönnetyn purkuluvan ehdoissa oli 
selkeästi ilmoitettu, että polttaa voi ainoastaan puutavaraa96, että ympäristöviranomai-
nen oli selvästi ilmoittanut velvollisuudesta puhdistaa kiinteistö97 sekä se, että vastaaja 
olisi helposti kysymällä saanut yksityiskohtaisen selvityksen luonnonsuojelualueen 
rajoista98.

Osin edellä mainittuihin seikkoihin liittyen merkitystä on annettu myös vastaajan 
tai muun toimintaan ryhtyneen kokemukselle tai muulle ammattitaidolle. Huomioon 
on otettu muun muassa se, että vastaajat ovat olleet kokeneita metsästäjiä99. Toisaalta 
ruoppaamalla toteutetussa ympäristön turmelemisessa ruoppauksen tilaajien huoli-
mattomuutta ei ole pidetty törkeänä muun ohella sen vuoksi, että he olivat teettäneet 
ruoppauksen ruoppausalan ammattilaisella, jonka ilmoituksiin ruoppausmassojen kul-

92 Esim. Itä-Suomen hovioikeuden 29.3.2016 antama tuomio nro 112861. Kysymys oli siitä, että vas-
taaja oli maaperän pilaamiskiellon ja ympäristön roskaamiskiellon vastaisesti ja ilman asianmukaista 
jätteidenkäsittelylupaa kuljettanut ja varastoinut tilalleen erilaista käytöstä poistettua tavaraa, kuten 
rakennusmateriaalia, kodinkoneita ja autoja, joita hän oli lajitellut ja myynyt. Kysymys oli vastaajan 
harrastuksesta.

93 Helsingin hovioikeuden 4.2.2016 antamassa tuomiossa nro 104495 muutoksenhaun kohteena oleva 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 10.7.2015 antama tuomio 129707.

94 Vaasan hovioikeuden 11.4.2017 antama tuomio nro 114899.
95 Ibid.
96 Itä-Suomen hovioikeuden 25.8.2011 antamassa tuomiossa nro 670 muutoksenhaun kohteena oleva 

Kainuun käräjäoikeuden 10.11.2010 antama tuomio nro 1166.
97 Itä-Suomen hovioikeuden 29.3.2016 antama tuomio nro 112861.
98 Rovaniemen hovioikeuden 7.7.2011 antamassa tuomiossa nro 640 muutoksenhaun kohteena oleva 

Oulun käräjäoikeuden 4.3.2010 antama tuomio nro 744.
99 Helsingin hovioikeuden 4.2.2016 antamassa tuomiossa nro 104495 muutoksenhaun kohteena oleva 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 10.7.2015 antama tuomio 129707.
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jettamisesta pois kiinteistöltä he olivat ensinnäkin voineet luottaa ja jonka toimintaa 
heillä oli mainitun ammattilaisuuden johdosta ollut vain teoreettiset mahdollisuudet 
ohjailla. Ruoppauksen toteuttaneen ammattilaisen huolimattomuutta on pidetty tör-
keänä.100

Mainittakoon vielä muutama esimerkki seikoista, joita aineistoni ratkaisuissa on 
huolimattomuutta arvioitaessa otettu huomioon mutta joilla nähdäkseni ei pitäisi olla 
merkitystä. Ensinnäkin eräässä ympäristön turmelemista koskevassa ratkaisussa, jos-
sa kysymys oli vastoin vesilain vesistön muuttamiskieltoa ja ilman lupaa tehdystä 
vesistön muuttamisesta kiinteistöä ojittamalla siten, että kiinteistöllä olleen tekolam-
men pinta oli laskenut, käräjäoikeus on todennut, että huolimattomuuden törkeyttä 
arvioitaessa kiinnitetään huomiota sellaisiin seikkoihin, kuten onko ympäristöarvoihin 
puututtu, onko oltu yhteydessä sellaisiin tahoihin, joiden etuihin toimenpiteet voivat 
vaikuttaa ja onko tarvittavia lupia haettu. Käräjäoikeus on näiltä osin todennut, että 
koska eräältä asianomistajalta oli menettelyn johdosta viety kokonaan yhteys veteen, 
ympäristöarvoja oli olennaisesti poljettu. Kehenkään rannan asukkaista ei ollut oltu 
yhteydessä, eikä viranomaisilta ollut hankittu tarvittavaa lupaa. Vastaajat olivat siten 
toimineet täysin piittaamattomasti rannan muita asukkaita kohtaan, joten kyse oli ollut 
törkeästä huolimattomuudesta.101

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos voi hyvin olla oikea, mutta siihen johtaneet 
perustelut eivät ole täysin vakuuttavat. Se, onko toiminnalle haettu lupaa, on osa teon 
tunnusmerkistön mukaisuuden arviointia. Jos lupa menettelylle olisi ollut, ei toiminta 
olisi ollut rangaistavaa lainkaan102. Se, ettei lupaa ollut haettu, ei siten voine tulla 
tois tamiseen otetuksi huomioon vielä huolimattomuuden törkeysarvioinnissa. Muut 
käräjäoikeuden mainitsemat seikat voisivat toisin muotoiltuna olla törkeysarvioinnissa 
relevantteja, mutta tällaisenaan ne eivät sitä ole. Syytteen mukaan teolla oli aiheutettu 
muutoksia, jotka olivat merkittävästi heikentäneet ympäristön viihtyisyyttä ja teko-
lammen soveltuvuutta asianomistajien kiinteistöjen virkistyskäyttöön, ja siten teko oli 
ollut omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa 
muuttumista. Se, että eräältä asianomistajalta oli viety vesiyhteys kokonaan, liittyy 
nähdäkseni tähän tunnusmerkistötekijään. Huolimattomuuden törkeysarvioinnissa 
sillä voisi toki olla merkitystä vaarannettujen etujen tärkeyden kautta. Toisaalta se, 
että rannan asukkaisiin ei ollut oltu yhteydessä, voinee osoittaa vastaajien piittaamat-
tomuutta, mutta piittaamattomuus kohdistuu asianomistajiin, ei ympäristöön. Vaik-
ka syytteessä on kysymys ympäristön viihtyisyydestä ja virkistyskäytöstä103, jolloin 

100 Turun hovioikeuden 21.2.2017 antamassa tuomiossa nro 107322 muutoksenhaun kohteena oleva Länsi-
Uudenmaan käräjäoikeuden 9.12.2016 antama tuomio nro 151514.

101 Turun hovioikeuden 18.3.2015 antamassa tuomiossa nro 112327 muutoksenhaun kohteena oleva 
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 8.1.2014 antama tuomio nro 100423.

102 Luonnollisesti sillä oletuksella, että luvan ehtojen mukaisesti olisi myös menetelty.
103 Vanhan vesilain (264/1961) 1 luvun 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan vesistössä tai maalla ei 

saanut ryhtyä toimenpiteeseen siten, että siitä muun ohella voi aiheutua muutos joka melkoisesti 
vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä, kulttuuriarvoja tai vesistön käyttökelpoisuutta 
vedenhankintaan tahi sen soveltuvuutta virkistyskäyttöön.
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ihmis näkökulma on väistämättä mukana, vaikuttaisi ympäristön itseisarvo tapauksessa 
kokonaan unohtuneen.

Myös toisessa ratkaisussa törkeysarvioinnissa on otettu huomioon seikkoja, jotka 
eivät ainakaan sellaisenaan muotoiltuna kuulu huolimattomuuden arviointiin. Kysy-
mys oli ympäristön turmelemisesta, jossa vastaaja oli ilmoitettuaan ruoppauksesta ym-
päristökeskukselle mutta odottamatta ympäristökeskuksen lausuntoa ja ilman asian-
mukaista lupaa antanut työn suorittajalle ruoppaustoimeksiannon, jonka mukaisesti 
ruoppaus oli suoritettu laadultaan, laajuudeltaan ja suoritustavaltaan olennaisesti eri 
tavalla kuin ympäristökeskukselle oli ilmoitettu104. Käräjäoikeus on toisaalta pitänyt 
selvänä, että vastaaja oli menetellyt huolimattomasti ensinnä jättäessään varmistu-
matta, ettei estettä ruoppauksen aloittamiseen ollut ja toiseksi sen vuoksi, että toimen- 
piteet oli suoritettu ennakkoilmoituksesta poiketen ja ennen kuin kuukausi oli  kulu nut 
ruoppausilmoituksen tekemisestä. Huolimattomuuden törkeyttä arvioidessaan käräjä-
oikeus on kuitenkin muun ohella ottanut huomioon sen, ettei vastaajan ollut  näytetty 
tahallaan toimineen säännösten vastaisesti sekä toisaalta sen, että ruoppauksesta vesis-
tölle aiheutunut haitta oli ollut ainoastaan tilapäinen eikä maisemallinen haitta ollut 
ollut pitkäaikainen. On sanomattakin selvää, ettei toiminnan tahallisuus ole edelly-
tyksenä sille, että huolimattomuus voisi olla törkeää. Aiheutuneen vahingon pitkä-
aikaisuuskin kuuluisi nähdäkseni paremmin teon vähäisyyden arviointiin. Huolimatto-
muuden törkeysarvioinnissa se voinee kuitenkin tulla huomioon otetuksi myös yhtenä 
muista tekoon liittyvistä olosuhteista.

4.2.3 Yhteisöissä tai muutoin elinkeinotoiminnassa tehdyt rikokset

Yhteisön toiminnassa tehdyt rikokset ovat tarkastelemassani aineistossa usein pidem-
pikestoisia ja laajempia menettelyjä kuin edellä tarkastellut yksityishenkilöiden teke-
mät rikokset. Kysymys on ammattimaisesta toiminnasta, jossa jo lähtökohtaisesti tulee 
ottaa huomioon toimintaan liittyvät riskit ja vastuut eri tavalla kuin yksityishenkilön 
kohdalla. Usein toimijoilla on tai ainakin pitäisi olla toimintaansa koskevaa asiantun-
temusta.

Yhteisön toiminnassa tehdyissä teoissa tulee usein harkittavaksi myös se, onko 
kysymyksessä olevan huolellisuusvelvollisuuden mukaisesti toimiminen ollut juuri 
vastaajan velvollisuus. Kysymys on siten vastuun kohdentumisesta rikoslain 48 luvun 
7 §:n mukaan. Tällä arviolla on edellä kuvattu yhteys myös huolimattomuuden ar-
viointiin, mutta koska se ei kiinteästi liity huolimattomuuden törkeysarviointiin, si-
vuutan sen seuraavassa tarkastelussa kokonaan.

Tässä osiossa tarkastelen myös sinänsä yksittäisten henkilöiden tekemiä tekoja, 
jotka jollain tavalla liittyvät heidän ammatinharjoittamiseensa tai elinkeinotoimintaan-

104 Itä-Suomen hovioikeuden 19.1.2010 antamassa tuomiossa nro 28 muutoksenhaun kohteena oleva Joen-
suun käräjäoikeuden 3.11.2009 antama tuomio nro 1532.
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sa. Tällaiseen toimintaan nimittäin liittyy samantyyppisiä lähtökohtia kuin yhteisön 
toiminnassa tehtyihin tekoihin.

Tarkastelemani elinkeinotoiminnassa tehdyt teot ovat keskenään hieman enemmän 
samantyyppisiä kuin edellä tarkastellut yksityishenkilöiden tekemät teot. Samankal-
taisia tekoja on aineistossa useampia. Tällaisia usein toistuvia tekotyyppejä ovat esi-
merkiksi maa-aineksen, lähinnä soran ottaminen maa-ainesluvan ehtojen vastaisesti105, 
rakennus- tai muun jätteen käsittely ilman tarvittavia lupia tai luvan vastaisesti106 sekä 
erilaisten tuotantoprosessissa käytettyjen vaarallisten aineiden pääseminen tai pääs-
täminen vesistöön107. Eri tavoin toteutetut ympäristön turmelemiset ovat siten aineis-
tossa pääosassa. Toisaalta aineistossa esiintyy myös luonnonsuojelurikoksia, jotka on 
toteutettu esimerkiksi liito-oravan levähdyspaikka kaatamalla108 taikka saukonnahkoja 
Suomeen tuomalla109. Löytyypä joukosta myös yksi rakennussuojelurikos, jossa oli 
pysäköintihallia rakennettaessa hävitetty muinaisjäännös110.

Edellä yksityishenkilöiden tekemien rikosten kohdalla epäilin, että niukat peruste-
lut menettelyn huolimattomuutta ja huolimattomuuden törkeyttä arvioitaessa olisivat 
osaltaan voineet johtua siitä, että kysymys oli eräällä tapaa vähäisemmistä teoista. 
Tämä selitys ei kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa, sillä myös elinkeinotoiminnassa 
tehtyjen rikosten kohdalla löytyy tuomioita, joissa huolimattomuuden törkeyttä ar-
vioidaan lähinnä fraasiperusteluilla.

Miellyttäviä poikkeuksiakin aineistooni kuitenkin sisältyy. Esimerkiksi tällaisesta 
käy Turun hovioikeuden 13.10.2016 antama tuomio nro 142471, jossa kysymys oli 
siitä, että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kiinteistön kunnossapidosta 
vastuussa oleva vastaaja oli laiminlyönyt huolehtia kiinteistöllä sijainneen, poltto öljyn 
säilytykseen käytetyn öljysäiliön huollosta, kunnossapidosta ja tarkastustoimista sillä 
seurauksella, että huonokuntoisesta säiliöstä oli valunut 3 500 litraa polttoöljyä syö-
pymäreikien kautta ulos ja kuivatusjärjestelmän kautta hulevesiviemäriin ja edelleen 
ojaan, mereen ja ranta-alueille. Hovioikeus on vastaajan menettelyä arvioidessaan en-
sin todennut sen olleen käräjäoikeuden lausumilla perusteilla huolimatonta. Käräjä-
oikeuden tuomiosta ilmenee muun ohella, että kiinteistöllä oli sijainnut kaksi säiliötä, 
joiden tarkastusvelvollisuudesta vastaaja oli tullut tietoiseksi. Tästä huolimatta hän ei 
ollut selvittänyt, kuinka usein tarkastus olisi tehtävä. Tarkastusväli sekä se, että mo-

105 Itä-Suomen hovioikeuden 9.11.2010 antama tuomio 1084, Kouvolan hovioikeuden 30.11.2011 antama 
tuomio nro 1110, Vaasan hovioikeuden 22.5.2013 antama tuomio nro 652 ja Helsingin hovioikeuden 
13.12.2017 antama tuomio nro 150511.

106 Rovaniemen hovioikeuden 29.12.2010 antama tuomio nro 1177, Helsingin hovioikeuden 23.5.2013 
antama tuomio nro 1430, Turun hovioikeuden 25.9.2013 antama tuomio nro 1770 ja Itä-Suomen 
hovioikeuden 14.11.2013 antama tuomio nro 875.

107 Itä-Suomen hovioikeuden 6.4.2010 antama tuomio nro 343, Kouvolan hovioikeuden 20.12.2013 
antama tuomio nro 920 ja Vaasan hovioikeuden 22.2.2016 antama tuomio nro 107794.

108 Itä-Suomen hovioikeuden 13.12.2016 antama tuomio nro 151928.
109 Helsingin hovioikeuden 15.11.2016 antama tuomio nro 147331.
110 Rovaniemen hovioikeuden 27.3.2015 antama tuomio nro 113563 ja siinä muutoksenhaun kohteena 

oleva Oulun käräjäoikeuden 20.6.2013 antama tuomio nro 105155.
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lemmissa säiliössä oli syöpymiä, olisi selvinnyt tarkastuspöytäkirjoista, joita vastaaja 
ei ollut hankkinut nähtäväkseen. Kumpaakaan säiliötä ei ollut tarkastettu ympäristön-
suojelumääräysten edellyttämällä tavalla.

Tämän jälkeen hovioikeus on arvioinut huolimattomuuden törkeyttä. Hovioikeus 
on ensinnä ratkaisuun KKO 2016:58 viitaten kiinnittänyt huomiota rangaistussään-
nöksen tarkoitukseen suojata maaperää pilaantumiselta ja haitallisilta muutoksilta ja 
siten viime kädessä luontoa ja ympäristöä, ja katsonut tämän sekä ympäristölle aiheu-
tetun vaaran ja haitan laadun ja laajuuden huomioon ottaen rikotun huolellisuusvelvol-
lisuuden olevan merkittävä ja vaarannettujen etujen olevan tärkeitä. Lisäksi hovioikeus 
on katsonut öljysäiliöiden ikä ja niiden kunnosta esitetyt, tarkastuspöytäkirjoista vai-
keuksitta selvitettävissä olevat seikat huomioon ottaen, että loukkaus oli ollut ilmei-
sen todennäköinen. Vastaaja oli tarkastus- ja selonottovelvollisuutensa laiminlyömällä 
ottanut tietoisen riskin ympäristövahingon syntymisestä, ja riskinoton moitittavuutta 
lisäsi vastaajan koulutus, jonka perusteella hänen oli tullut olla selvillä öljysäiliöihin 
liittyvistä ympäristöriskeistä. Öljyn säilyttämisessä oli kysymys ilmeisen riskialttiista 
toiminnasta, jossa edellytettiin erityistä huolellisuutta, minkä vastaaja oli olennaisella 
tavalla laiminlyönyt. Kokonaisuutena arvostellen hovioikeus on pitänyt huolimatto-
muutta törkeänä.

Vaikka huolimattomuuden törkeyttä olisi ratkaisun perusteluissa tarkemmin arvioi-
tukin, ei arvioita useinkaan, toisin kuin edellä esitellyssä ratkaisussa, ole tehty nimen-
omaisesti rikoslain 3 luvun 7 §:n 2 momentissa lueteltuja kriteereitä noudatellen. 
Mainitussa lainkohdassa noudatetun jaottelun valossa kysymys olisi kaiketi sitä, että 
huomioon on otettu muita tekoon ja tekijään liittyviä olosuhteita. Yritän seuraavas-
sa kuitenkin tarkastella huomioon otettuja seikkoja nimenomaan 7 §:n 2 momentissa 
käytettyä järjestystä noudattaen.

Niissä tuomioissa, joissa vaarannettujen etujen tärkeyttä tai huolellisuusvelvolli-
suuden merkittävyyttä on erikseen tarkasteltu, ovat mainitut seikat puhuneet huolimat-
tomuuden törkeyden puolesta. Vaarannettuna etuna on ensinnäkin pidetty ympäristön 
pilaantumattomuutta, joka on siis ollut tärkeä111. Tapauksessa, jossa oli käytetty poh-
javesialueella kiellettyä kasvinsuojeluainetta, on huomioitu ympäristön lisäksi myös 
ihmisnäkökulma: se, että kasvinsuojeluainetta oli käytetty vesilaitoksen välittömässä 
läheisyydessä eli arviolta 100 metrin etäisyydellä, on puhunut toiminnan huolimatto-
muuden törkeyden puolesta112. Toisaalta huolellisuusvelvollisuuden merkittävyyttä 
arvioitaessa on voitu ottaa huomioon myös kysymyksessä olevan toiminnan erityis-
piirteet: maa-ainesten ottamisessa sallitun ottoalueen rajojen sisällä pysyminen oli 
ottoluvan myöntämisen keskeinen edellytys ja valvontatoiminnan kohde. Tämän joh-
dosta huolellisuusvelvollisuuden rikkominen oli ollut merkittävää.113

111 Turun hovioikeuden 20.5.2013 antamassa tuomiossa nro 1044 muutoksenhaun kohteena oleva Varsi-
nais-Suomen käräjäoikeuden 27.8.2012 antama tuomio nro 4544.

112 Turun hovioikeuden 28.11.2014 antamassa tuomiossa nro 151970 muutoksenhaun kohteena oleva 
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 23.12.2013 antama tuomio nro 132430.

113 Helsingin hovioikeuden 13.12.2017 antama tuomio nro 150511.
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Silloin kun loukkauksen todennäköisyydestä on perusteluissa lausuttu, on louk-
kausta yleensä pidetty todennäköisenä, jolloin se on puhunut huolimattomuuden 
tör keyden puolesta. Maa-aineksen ottamista maa-ainesluvassa asetetut rajat ylittäen 
koskeneessa tapauksessa ottoalueen ulkopuolelta tapahtunut otto oli ollut määrältään 
varsin suurta, mikä oli lisännyt riskiä siitä, että ympäristöarvoja todennäköisesti lou-
kataan114. Vastaavanlaisessa tapauksessa se, että työnjohtajalle oli annettu tieto vää-
rästä alimmasta ottosyvyydestä ja että korkeuspukkeja ei ollut asetettu paikoilleen, oli 
nostanut loukkauksen todennäköisyyden eli maa-aineksen ottamisen ulottumisen alle 
sallitun rajan ja liian lähelle pohjaveden tasoa ja siten pohjaveden pilaantumisriskin 
huomattavaksi115. Toisaalta tapauksessa, jossa öljysäiliön pohjaventtiilin hajoamisen 
johdosta maaperään ja läheiseen jokeen oli säiliön täytön yhteydessä valunut dieselöl-
jyä, venttiilin hajoamisen syynä oli pidetty venttiiliin pitkän ajan kuluessa kertyneen 
veden sulamista ja uudelleen jäätymistä. Käräjäoikeus on pitänyt veden joutumista 
säiliöön varsin epätodennäköisenä ja päätynyt siihen, ettei vastaajan toimissa ollut 
ollut törkeää huolimattomuutta. Hovioikeus sen sijaan ei tuomiossaan ole antanut tälle 
seikalle merkitystä, vaan on painottanut huolto- ja tarkastustoimenpiteiden laiminlyö-
mistä ja onkin katsonut vastaajan menettelyn olleen törkeän huolimatonta.116

Riskinoton tietoisuudesta on tuomioissa lausuttu vain harvoin. Useimmiten tämä 
pitänee tulkita siten, ettei riskinoton ole katsottu olleen tietoista. Riskinottoa on pidetty 
tietoisena esimerkiksi tapauksessa, jossa jätevedenpuhdistamolla oli useiden vuosien 
ajan päästetty huomattava osa puhdistettavaksi tulleesta jätevedestä jokeen ohi puhdis-
tusprosessin. Puhdistamon käyttöpäällikkö oli sallinut nämä ohijuoksutukset ja ollut 
vastuussa niiden raportoimattomuudesta. Hänen on katsottu ottaneen tietoisen riskin 
ympäristön pilaantumisesta.117

Kuten edellä totesin, törkeysarvioinnissa on usein otettu huomioon erilaisia muita 
olosuhteita. Nämä olosuhteet liittyvät sekä tekoon että tekijään.

Tekoon liittyvinä muina olosuhteina on otettu huomioon erityisesti teon kesto ja 
muu laajuus. Näin on ollut muun muassa jo edellä mainitussa jäteveden ohijuoksu-
tusta koskevassa tapauksessa, jossa huolimattomuuden törkeyden puolesta ovat puhu-
neet jäteveden ohijuoksutuksen pitkä kesto sekä ohijuoksutetun jäteveden huomattava 
määrä ja laatu118. Samoin on ollut tapauksessa, jossa ei muun ohella ollut huoleh-
dittu jäteöljyn keräämiseen käytetyn säiliön kunnosta, sen täyttymisen valvonnasta 
tai säiliön tyhjentämisestä, minkä johdosta säiliöstä oli sen ylitäytön vuoksi valunut 
maahan jäteöljyä ainakin noin 8 500 litraa. Ympäristöön päässeen öljyn suuri määrä 

114 Ibid.
115 Kouvolan hovioikeuden 30.11.2011 antamassa tuomiossa nro 1110 muutoksenhaun kohteena oleva 

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden 8.4.2011 antama tuomio nro 834.
116 Turun hovioikeuden 20.5.2013 antama tuomio nro 1044 ja siinä muutoksenhaun kohteena oleva 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 27.8.2012 antama tuomio nro 4544.
117 Vaasan hovioikeuden 23.11.2016 antamassa tuomiossa nro 148815 muutoksenhaun kohteena oleva 

Satakunnan käräjäoikeuden 8.1.2016 antama tuomio nro 100627.
118 Ibid.
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ja menettelyn pitkäaikaisuus ovat puhuneet huolimattomuuden törkeyden puolesta.119 
Myös maa-ainesluvan ehtojen vastaisesti tapahtuneen maa-aineksen oton pitkä kesto 
on viitannut huolimattomuuden törkeyteen120.

Tekoon tai laiminlyöntiin ja sen olennaisuuteen liittyviä seikkoja on otettu huo-
mioon myös ratkaisussa, jossa lämpöpaperia tuottavalta tehtaalta oli kolmen tunnin 
ajan päässyt jokeen bisfenoli A:ta. Bisfenoli A:n on todettu olleen yhtiön yleisimpiä 
ja arvokkaimpia raaka-aineita. Kysymys on ollut selkeästä riskitekijästä, jota ei ollut 
otettu huomioon mutta joka olisi ollut vähäisin toimin poistettavissa. Lisäksi huo-
mioon on otettu päästön laajuus ja sillä vaarannetut edut. Muun ohella nämä seikat 
huomioon ottaen eri vastuuasemissa olleiden vastaajien on katsottu kokonaisuutena 
arvioiden menetelleen törkeän huolimattomasti.121

Useissa tuomioissa on otettu huomioon toiminnanharjoittajan ammattilaisuus. Am-
mattilaisuus tai muu ammattitaito on vaikuttanut huolimattomuuden törkeysarvioin-
tiin kahdella tapaa, joita voidaan pitää kolikon kääntöpuolina. Toisaalta vastaajan on 
katsottu olleen tavallista paremmin perillä noudatettavista määräyksistä tai häneltä on 
voitu edellyttää normaalia huolellisempaa toimintaa. Esimerkiksi tapauksessa, jossa 
vesistölle vaarallista ainetta oli säiliön rikkouduttua lastauksessa päässyt luontoon, 
säiliön lastaamiseen osallistuneiden vastaajien on katsottu olleen alan ammattilaisia, 
joilla oli lisäksi ollut pitkä kokemus. Heidän oli siten pitänyt tietää, että  vaarallisten 
aineiden kanssa tuli menetellä erityisen huolellisesti.122 Tapauksessa, jossa  yhtiön toi-
minnasta vastuussa oleva vastaaja oli kuljetuttanut ja sijoittanut omistamalleen tai yh-
tiönsä omistamalle tilalle rakennusten purkujätettä ilman asianmukaista lupaa, vastaa-
jan on todettu olevan rakennusalan ammattilainen, jonka vastuulla yrityksen jätehuolto 
oli. Häneltä voitiin edellyttää tavanomaista parempaa tietämystä jätehuoltoa koskevis-
ta säännöksistä ja velvoitteista.123 Myös toisessa tapauksessa, jossa vastaaja oli sallinut 
käyttää maanrakennuksessa purkujätettä, vastaajan on todettu olevan ammattilainen, 
jolla oli tavallista parempi tietämys jätehuollosta124.

Toisaalta vastaajan ammattilaisuuden on voitu katsoa johtavan siihen, että hän on 
ollut tai hänen on tullut olla paremmin perillä toimintaan liittyvistä riskeistä ja sen 
mahdollisista vaikutuksista ympäristöön. Esimerkiksi tapauksessa, jossa oli puut kaa-
tamalla hävitetty liito-oravan levähdyspaikka, vastaaja oli metsäalan ammattilainen, 
jolla on katsottu olleen tavanomaista suurempi huolellisuusvelvollisuus toimintaan 

119 Helsingin hovioikeuden 30.1.2015 antama tuomio nro 104448 ja siinä muutoksenhaun kohteena oleva 
Helsingin käräjäoikeuden 29.11.2013 antama tuomio nro 127839.

120 Vaasan hovioikeuden 22.5.2013 antama tuomio nro 652.
121 Vaasan hovioikeuden 22.2.2016 antamassa tuomiossa nro 107794 muutoksenhaun kohteena oleva 

Satakunnan käräjäoikeuden 28.11.2014 antama tuomio nro 152169.
122 Helsingin hovioikeuden 6.2.2014 antama tuomio nro 105235. Tekoa pidettiin kuitenkin vähäisenä, ja 

syyte hylättiin vanhentumisen vuoksi.
123 Rovaniemen hovioikeuden 29.12.2010 antamassa tuomiossa nro 1177 muutoksenhaun kohteena oleva 

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden 14.5.2010 antama tuomio nro 578.
124 Turun hovioikeuden 25.9.2013 antamassa tuomiossa nro 1770 muutoksenhaun kohteena oleva Länsi-

Uudenmaan käräjäoikeuden 5.7.2012 antama tuomio nro 1297.
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liittyvistä riskeistä125. Tapauksessa, jossa maa-ainesta oli otettu sallittu ottosyvyys alit-
taen, on otettu huomioon se, että vastaajat olivat pitkäaikaisia maanrakennusalan am-
mattilaisia, joiden oli tullut tuntea liiallisen soranoton aiheuttamat riskit ympäristölle. 
Vastaajien työkokemus huomioon ottaen heillä oli ollut korostettu selvilläolovelvolli-
suus toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä ja heillä oli toiminnan ammatti-
maisuuden vuoksi ollut myös tietoa lupamääräysten noudattamisen tärkeydestä sekä 
pohjaveden merkityksestä ja sen haavoittuvuudesta.126 Turvetuotantoon liittyvässä ta-
pauksessa, jossa suolla oli ollut puutteelliset vesienkäsittelyrakenteet, vastaajat olivat 
ammattilaisia, joilla oli tietoisuus ympäristön pilaantumisen vaarasta127. Edelleen vas-
toin määräyksiä tehdyn ruoppauksen toteuttaja oli ollut ammattilainen ja hänellä oli 
ollut pitkä kokemus ja tieto siitä, että ruoppauksen lupaehdot vaihtelivat eri kunnissa. 
Hänen oli myös pitänyt ymmärtää ruoppauksen vaikutukset ympäristöön.128

Tarkastelunäkökulmasta riippumatta sen, että vastaaja on ollut kyseisen alan am-
mattilainen, on siis katsottu korostavan hänen huolellisuusvelvollisuuttaan.

Toisaalta myös ammattilaisten ollessa kysymyksessä on apuna ollut ammattilainen 
voinut johtaa syytteen hylkäämiseen. Näin on ollut edellä mainitussa liito-oravan le-
vähdyspaikan hävittämiseen johtaneessa tapauksessa, jossa vastaajan siis on katsottu 
olevan metsäalan ammattilainen. Hänen apunaan oli kuitenkin ollut muita metsäalan 
ammattilaisia, joista kukaan ei ollut tehnyt hakatulla metsälöllä liito-oravaan liittyviä 
havaintoja. Vastaajan on katsottu pyrkineen hoitamaan metsiään huolellisesti, eikä hä-
nen menettelyään kokonaisuutena arvioituna ole pidetty törkeän huolimattomana.129

Tekijään tai hänen selvilläolovelvollisuuteensa liittyvänä on otettu huomioon myös 
se, miten helppoa oikeista toimintatavoista tai rajoituksista olisi ollut ottaa selvää. Ta-
pauksessa, jossa oli ilman asianmukaista lupaa tuotu saukonnahkoja Suomeen, luvan 
tarve maahantuonnille olisi ollut suhteellisen helposti selvitettävissä130. Edellä maini-
tussa tapauksessa, jossa säiliön rikkouduttua luontoon oli päässyt vesistölle vaarallista 
ainetta, aineen vaarallisuudesta oli ollut selvä merkintä säiliön kyljessä131. Samoin jo 
edellä mainitussa ratkaisussa, jossa kiellettyä kasvinsuojeluainetta oli käytetty pohja-
vesialueella, aineen käytön rajoitukset olisi ollut helppo tarkistaa. Huomioon on tähän 
liittyen otettu myös vastaajan välinpitämättömyys kurssitusta ja tiedon hankkimista 
kohtaan.132

125 Itä-Suomen hovioikeuden 13.12.2016 antama tuomio nro 151928.
126 Kouvolan hovioikeuden 30.11.2011 antama tuomio nro 1110.
127 Vaasan hovioikeuden 11.2.2014 antamassa tuomiossa nro 107 muutoksenhaun kohteena oleva Etelä-

Pohjanmaan käräjäoikeuden 20.12.2012 antama tuomio nro 2475.
128 Helsingin hovioikeuden 13.6.2014 antama tuomio nro 1246.
129 Itä-Suomen hovioikeuden 13.12.2016 antama tuomio nro 151928.
130 Helsingin hovioikeuden 15.11.2016 antamassa tuomiossa nro 147331 muutoksenhaun kohteena oleva 

Vantaan käräjäoikeuden 24.2.2016 antama tuomio nro 108282.
131 Helsingin hovioikeuden 6.2.2014 antama tuomio nro 105235.
132 Turun hovioikeuden 28.11.2014 antamassa tuomiossa nro 151970 muutoksenhaun kohteena oleva 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 23.12.2013 antama tuomio nro 132430.
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Vastaajan roolin vaikutus näkyy mielenkiintoisesti Rovaniemen hovioikeuden 
27.3.2015 antamassa tuomiossa nro 113563. Kysymys oli muun ohella rakennussuo-
jelurikoksesta. Erästä vastaajista syytettiin siitä, että hän oli erään  asunto-osakeyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana ja rakennushankkeen pääsuunnittelijana purkanut, hä-
vittänyt tai turmellut muinaismuistolaissa tarkoitetun kiinteän muinaisjäännöksen. 
Vastaaja oli toisen henkilön kanssa hakenut rakennuslupaa pysäköintihallin rakenta-
miseksi yhtiön tontille ja jättänyt hakemuksessa ilmoittamatta tontin kohdalla asema-
kaavassa olevasta merkinnästä, jonka mukaan alueella sijaitsee muinaisjäännös. Vas-
taaja ei ollut myöskään neuvotellut suojelumerkinnän vaatimalla tavalla toimenpiteistä 
Museoviraston kanssa. Muinaisjäännös oli tontilla suoritettujen kaivutöiden johdosta 
osin tuhoutunut.

Hovioikeus on ratkaisussaan katsonut, että vastaajan ei ollut näytetty olleen tietoi-
nen suojelumerkinnästä. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuu-
dessa hänellä ei ollut ollut selonottovelvollisuutta asemakaavan sisällöstä. Sen sijaan 
rakennushankkeen pääsuunnittelijana tilanne oli toinen. Hovioikeus on katsonut, että 
vastaajan koulutus ja alan ammattikokemus huomioon ottaen hän oli tahallaan jättä-
nyt selvittämättä, mitkä pääsuunnittelijan velvollisuudet olivat. Hänen tehtävänään oli 
ollut huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta ja 
hänellä olisi siten ollut velvollisuus ottaa selvää asemakaavasta ja suojelumerkinnästä 
pääsuunnittelijan tehtävän huolellista hoitamista varten. Vastaajan menettely oli ollut 
törkeän huolimatonta.

Kuvattu ero liittyy toki lähinnä siihen, onko vastaajan menettelyä voitu pitää ylipää-
tään huolimattomana, ei niinkään huolimattomuuden törkeysarvosteluun. Kuvaavaa 
on kuitenkin se, että tietyssä asemassa olevan henkilön menettelyyn ei voida liittää 
minkäänlaista moitetta, kun taas toisessa vastuuasemassa sama menettely voi olla tör-
keän huolimatonta.

5.  Johtopäätöksiä

Ympäristörikoksissa on tavallista, että teonkuvauksessa syyttäjä katsoo vastaajan 
menetelleen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. On ymmärrettävää, että syyttäjä 
haluaa varmistella rangaistusvaatimustaan siten, että vaikka vastaajan tahallisuus ei 
tulisikaan näytetyksi, olisi teko kuitenkin luettavissa hänen syykseen törkeästä huoli-
mattomuudesta tehtynä.

Tuomioistuimen tulisi kuitenkin asiassa esitetyn perusteella kyetä ilmoittamaan, 
onko teko tehty tahallisesti vai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä on tärkeää en-
sinnä sen takia, että erolla tulisi olla vaikutusta rangaistukseen: tahallinen teko on 
törkeästä huolimattomuudesta tehtyä tekoa moitittavampi, minkä tulisi näkyä rangais-
tuksen mittaamisessa. Toiseksi kysymys on perustelujen kontrollifunktiosta133. Perus-

133 Ks. Virolainen – Martikainen 2010 s. 48–49.
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teluiden kautta tuomari varmistuu itsekin siitä, että tekijä todella on menetellyt törkeän 
huolimattomasti. Voitaneen ajatella tilannetta, jossa syyte olisi tullut hylätä, jos vastaa-
jan huolimattomuutta olisi pohdittu tarkemmin. Vastaaja on ehkä sinänsä menetellyt 
huolellisuusvelvollisuutensa vastaisesti, mutta tarkemmalla pohdinnalla voisi ilmetä, 
ettei hänellä ole ollut tilaisuutta menetellä toisin tai ettei kysymys ainakaan ole tör-
keästä huolimattomuudesta.

Sinänsä perustelujen puutteellisuus on ymmärrettävää. Ympäristörikoksiin, etenkin 
ympäristön turmelemisen tunnusmerkistöön liittyy edellä kuvatusti paljon yksityis-
kohtaista ja jatkuvasti muuttuvaa aineellista lainsäädäntöä, mahdollisesti vaikeita 
näyttökysymyksiä, vastuun kohdentumista ja osin vielä vaatimus siitä, että teko on 
ollut omiaan aiheuttamaan jonkin negatiivisen seurauksen ympäristössä. Kun kaikki 
tämä on tullut selvitetyksi, voi puhti olla lopussa, jolloin on helppo tyytyä toteamaan, 
että vastaaja on menetellyt teonkuvauksen mukaisesti syyksilukemiseen riittävällä ta-
valla.

Se, että kysymys on esimerkiksi näytöllisesti vaikeasta asiasta, ei kuitenkaan vähen-
nä tahallisuus- ja tuottamusarvioinnin merkitystä vaan mielestäni pikemminkin jopa 
korostaa sitä. Arvioinnin tulisi tapahtua portaittain niin, että ensin arvioidaan, onko 
vastaaja menetellyt tahallisesti. Mikäli tahallisuuden alin astekaan ei täyty, arvioidaan, 
onko menettely ollut huolimatonta. Tässä tulee huomioida sekä laiminlyöty huolelli-
suusvelvollisuus että se, onko tekijällä ollut kyky ja tilaisuus toimia sen mukaisesti. 
Vasta kun menettely on todettu huolimattomaksi, arvioidaan, onko huolimattomuus 
ollut törkeää. Huolimattomuuden törkeysarviointi on lisäksi tärkeää erottaa itse teon 
törkeys- tai vähäisyysarvioinnista, vaikka osin samansuuntaiset seikat tulisivatkin 
otettaviksi huomioon kummassakin arviossa.

Kokoavasti voidaan todeta, että huolimattomuuden törkeyden puolesta puhuvina 
seikkoina on tarkastelemassani aineistossa otettu huomioon monenlaisia seikkoja, 
mikä on ymmärrettävää, kun teot ja olosuhteet eri ympäristörikoksissakin vaihtele-
vat. Merkittävimpänä ryhmänä törkeyden puolesta puhuvista seikoista on kuitenkin 
se, että kysymys on ollut jollakin tapaa potentiaalisesti ympäristölle vahingollisesta 
toiminnasta, mistä on syntynyt tekijälle korostunut huolellisuusvelvollisuus. Tätä huo-
lellisuusvelvollisuutta on vielä korostanut se, jos tekijä on ollut kysymyksessä olevalla 
alalla ammattilainen, saanut sillä koulutusta tai jos hänellä on ollut siltä muutoin pit-
kä kokemus. Toisaalta myös tietoisen välinpitämätön suhtautuminen koulutuksen tai 
tiedon hankkimiseen on puhunut kokonaistörkeyden puolesta. Toisena merkittävänä 
kokonaisuutena erottuvat menettelyn kestoon ja laajuuteen liittyvät seikat.

Edellä olen oikeuskirjallisuuteen viitaten todennut, että huolimattomuuden tör-
keysarvioinnissa on annettu enemmän painoa teon huolimattomuudelle kuin tekijän 
huolimattomuudelle. Sitä, onko näin myös ympäristörikoksissa, on tämän aineiston 
perusteella vaikea arvioida. Jos ajatellaan korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen 
linjan mukaisesti, että ympäristörikoksissa huolellisuusvelvollisuus on lähtökohtai-
sesti merkittävä ja vaarannetut edut tärkeitä, voisi tämän ajatella korostavan tekijän 
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huolimattomuuteen liittyvien seikkojen painoarvoa, koska ne voisivat tällöin kääntää 
arvion kokonaisuutta tarkasteltaessa siihen, ettei huolimattomuus kuitenkaan ollut tör-
keää. Aineistoni ei kuitenkaan varsinaisesti tue tällaista päätelmää. Toisaalta onkin sel-
vää, ettei pelkästään se, että suojelukohteena on ympäristö, voi automaattisesti johtaa 
siihen, että huolimattomuus on törkeää. Myös muilla seikoilla on merkitystä. Lopulta 
kysymys on yksittäistapauksellisesta arvioinnista.

Tämän jälkeen on kuitenkin todettava, että tarkastelemani aineiston valossa yleis-
kuva jää ympäristön kannalta positiiviseksi134. Loppujen lopuksi varsin pieni osa 
tuo mioista on annettu ratkaisun KKO 2016:58 jälkeen, jolloin siinä nimenomaisesti 
esiin nostetulla perustuslakiin pohjautuvalla arviolla huolellisuusvelvollisuuden mer-
kittävyydestä ja vaarannettujen etujen tärkeydestä ei vielä ole voinut olla vaikutusta 
tuomioistuinten tekemissä arvioissa. Ilman tätäkin ympäristölle ja sen suojelulle on 
kuitenkin pääasiassa näytetty annetun asiaankuuluvaa arvostusta.
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Terhi Jyrkkiö-Shamsi

Viharikokset tuomioistuimissa  
– ns. viha motiivi koventamisperusteena 
hovioikeuksien käytännössä

1. Johdanto

1.1 Säännöksen tausta

Rikoksen tekeminen rasistisesta tai muusta syrjivästä eli vihamotiivista on rangais-
tuksen koventamisperuste vuoden 2004 alusta lukien. Nykyisessä sanamuodossaan 
koventamisperuste on ollut laissa 1.6.2011 lukien. Rikoslain rangaistuksen määrää-
mistä koskevan 6 luvun 5 §:ssä on lueteltu rangaistuksen koventamisperusteet. Muiden 
ohella rangaistuksen koventamisperuste on 4 kohdan mukaan

rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkupe-
rään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen 
perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta.

Aiemman, soveltamisalaltaan hieman suppeamman sanamuodon mukaan koventamis-
peruste oli

rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kan-
sanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella.

Aiempi sanamuoto puuttui siis selkeämmin nimenomaan rasistisiin eli henkilön etni-
seen ja kansalliseen alkuperään liittyviin motiiveihin, kun taas uudempi säädös laajeni 
kattamaan muutkin vihamotiivit.

Viharikosten käsite sekä rasistisen motiivin merkitys rangaistusta ankaroittavana 
tekijänä on alun perin peräisin Yhdysvalloista.1 Monet Euroopan maat säätivät vastaa-
via lakeja 1990-luvun lopulla. Mitään kansainvälisoikeudellista velvoitetta Suomella 
ei kuitenkaan tuolloin vielä ollut säännöksen säätämiseen, vaan kyse oli kotimaisesta 
harkinnasta, jossa toki otettiin huomioon tavalliseen tapaan mm. Ruotsin esimerkki 
sekä odotettavissa oleva EU-sääntely.2 Euroopan unionin neuvoston puitepäätös rasis-
min ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

1 Peutere 2010 s. 350, Tihveräinen 2015 s. 146.
2 Lappi-Seppälä 2004 s. 441, HE 44/2002 vp s. 180–181.



48

keinoin tuli voimaan 6.12.2008 ja edellytti, että tuomioistuimilla tuli olla valtuudet 
ottaa rasistiset tai muukalaisvihamieliset vaikuttimet huomioon rangaistuksia mää-
rättäessä.3 Puitepäätöksen velvoitteet otettiin huomioon vihamotiivisäännöstä vuonna 
2011 uudistettaessa.

Koventamisperusteen säätämisen taustalla oli säännöksen esitöiden mukaan tarve 
puuttua rasismiin, joka oli tullut entistä näkyvämmäksi ja sen ilmaisu usein jo sellai-
senaan saattoi olla rikos. Yhä laajempi yksimielisyys oli siitä, että rikoksia, joiden mo-
tiivina on ollut muukalaisvihamielisyys tai vihamielisyys erilaisia vähemmistöryhmiä 
kohtaan, tulisi arvostella keskimääräistä ankarammin, mille esitettiin neljä eri perus-
tetta: Ensinnäkin rasistiset rikokset vaarantavat suojaa kaipaaviin vähemmistöryhmiin 
kuuluvien asemaa, oikeuksia ja turvallisuutta tavalla, joka usein ylittää vastaavantyyp-
pisen keskimääräisrikoksen edustaman haitan. Toiseksi rasistisista motiiveista tehty 
rikos saattaa herättää uhrissaan vakavia pelkotiloja, koska hän ei ole joutunut rikok-
sen uhriksi sattumalta, vaan sellaisen yleensä näkyvän ominaisuutensa vuoksi, joka 
altistaa hänet mahdollisesti jatkossakin rikoksen kohteeksi. Kolmanneksi kovennus 
olisi myös perusteltavissa rasistisen väkivallan kasvun uhalla. Neljänneksi todetaan, 
että rasistiset rikokset ovat usein myös hyvin suunniteltuja, verrattuna esimerkiksi 
konfliktitilanteen synnyttämiin pahoinpitelyihin tai hetken mielijohteesta tehtyihin 
vahingontekorikoksiin.4

Itse näen viharikossääntelyn myös perustuslain tasoisesti meillä vahvistettujen 
ihmis oikeuksien toteuttamisen keinona. Yhdenvertaisuuden ja esimerkiksi uskonnon-
vapauden toteuttamiseksi on välttämätöntä, että valtio on valmis rankaisemaan niitä, 
jotka pyrkivät näitä perustavanlaatuisia oikeuksia loukkaamaan.

Viharikokset eli rikokset, joihin sovelletaan koventamisperustetta, on tässä tutki-
muksessa erotettu muusta kriminalisoidusta rasismista. Esimerkiksi rikoslain 11 luvun 
10 §:n tarkoittama kiihottaminen kansanryhmää vastaan kriminalisoi vihapuheen eli 
erottaa sananvapauden suojaamasta ilmaisusta sen, joka rasistisen sisältönsä vuoksi 
on rikollista. Saman luvun 11 §:n syrjintä sekä 47 luvun 3 §:n työsyrjintä taas krimi-
nalisoivat henkilöiden asettamisen eriarvoiseen asemaan rasistisin perustein jossain 
sinänsä muutoin sallitussa elinkeinotoiminnassa, virkatoimessa ym. tilanteessa.5 Viha-
motiivi koventamisperusteena taas koskee tekoja, jotka jo muutoinkin olisivat rikok-
sia eli esimerkiksi (ja tyypillisimmin) väkivaltarikoksia. Ne on jo sellaisenaan krimi-
nalisoitu, sillä ne loukkaavat henkilön fyysistä koskemattomuutta ja uhkaavat hänen 
henkeään ja/tai terveyttään. Se, että näihin jo muutoinkin moitittaviin tekoihin liittyy 
vihamotiivi, eli erityisen moitittava motiivi, tekee niistä entistäkin paheksuttavampia 

3 Euroopan unionin neuvoston puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen 
torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28.11.2008, 2008/913/YOS.

4 HE 44/2002 vp s. 192.
5 Rikoslain sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevassa 11 luvussa on myös muita vakavampia 

ja tyypillisesti aseelliseen konfliktiin kytkeytyviä rikoksi, joilla on syrjivä motiivi, mutta nämä säännök-
set ovat Suomessa jääneet vähälle käytölle eikä niistä siksi sen enempää. Syrjinnästä ja kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan esim. Kimpimäki 2015 s. 137–149.
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ja johtaa siihen, että teoista on tuomittava ankarampi rangaistus kuin siinä tilanteessa, 
että teolle on jokin muu motiivi.

Viharikossääntelyn taustoja esiteltäessä on vielä mainittava, että tokihan ennenkin 
nimenomaisen vihamotiivisäännöksen lisäämistä on rangaistuksen mittaamisessa voi-
tu ottaa teon rasistinen motiivi teon moitittavuutta lisäävänä huomioon. Esimerkiksi 
ajalta ennen vihamotiivisäädöstä on korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1995:143. 
Siinä oli kyse lähinnä siitä, oliko vastaaja ammuttuaan haulikolla naapurinsa valaistun, 
mutta verhoilla osin peitetyn keittiön ikkunaan syyllistynyt keittiössä olleen asian-
omis tajan tapon yrityksen vaiko vain vaaran aiheuttamiseen. Korkein oikeus luki syyk-
si vaaran aiheuttamisen, mutta otti rangaistuksen mittaamisessa sekä rangaistuslajin 
valinnassa ankaroittavana huomioon, että ”[t]apahtuma-aikaan B oli A:n tieten tur va  - 
paikan hakijana Suomessa. A:n on täytynyt ymmärtää, että vieraasta kulttuurista 
tul leen henkilön yrittäessä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan A:n teko on ollut 
 omiaan vaikuttamaan erityisen voimakkaasti kohteensa henkiseen terveydentilaan.” 
Uhrin tausta on tässä asiassa otettu siis huomioon sitä kautta, miten se on ollut omiaan 
pahentamaan hänen rikoksen johdosta kärsimiään seurauksia, eikä tapauksessa ole 
arvioitu, onko se ollut myös rikosta motivoinut seikka, kuten nykyisen vihamotiivi-
säännöksen soveltaminen edellyttäisi. Jutussa vuoden vankeusrangaistus tuomittiin 
ensikertalaiselle vastaajalle ehdottomana ja hänet määrättiin myös maksamaan asian - 
omistajalle korvauksia henkisestä kärsimyksestä. Vankeuden ehdottomuutta tosin 
puolsi kokoonpanossa vain niukka enemmistö.

1.2  Tutkimuksen tarkoitus ja lähtökohdat

Koventamisperusteen soveltaminen perustuu siis tekijän motiiviin eli lähtökohtaisesti 
melko vaikeasti selvitettävään seikkaan. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selvit-
tää, miten koventamisperusteen soveltamista tuomioistuimissa arvioidaan. Kuinka 
herkästi koventamisperustetta sovelletaan ja millaiset tapaukseen liittyvät seikat ovat 
perusteena koventamisperusteen soveltamiselle tai toisaalta sen soveltamatta jättämi-
selle. Vaikka hovioikeuden koventamisperustetta koskevissa ratkaisuissa näkyy vain 
pieni osa Suomessa tehtävää rasistista rikollisuutta, voidaan niidenkin perusteella luo-
da varovainen katsaus siihen, millaisista rikoksista on käytännössä kyse tapauksissa, 
joissa rasistinen motiivi on läsnä.

Kirjoitusta varten on pyydetty kyseistä koventamisperustetta koskevat ratkaisut 
kaikilta hovioikeuksilta.6 Tuomioistuimet eivät luokittele erikseen tietyn koventa-
misperusteen soveltamista koskevia ratkaisuja eli ratkaisujen löytäminen on jonkin 
verran haasteellista. Myös koventamisperusteen merkitsemisestä tuomiolauselmalle 

6 Vuonna 2014 edesmenneen Kouvolan hovioikeuden ratkaisut on saatu sen seuraajalta Itä-Suomen hovi-
oikeudelta.
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käytännöt vaihtelevat.7 Katsoin itse parhaaksi tavaksi löytää aineisto tietyt avain sanoin 
ja -fraasein tehtävät sanahaut järjestelmistä.8 Nämä ohjeet annoin hovioikeuksille 
asiakirjapyynnön mukana. Joitakin ratkaisuja, jotka muutoin olivat tiedossani, pyysin 
nimenomaisesti. Aineistoon ei ole otettu ratkaisuja, joissa valituksen käsittely on hovi-
oikeudessa katkennut jatkokäsittelyluvan epäämiseen.9 Aineistoa on pyydetty hovi-
oikeuksilta viimeisen kerran 29.10.2018 eli tämän uudempia ratkaisuja aineistossa ei 
ole. Tuomioita on hieman laskutavasta riippuen yhteensä noin 20 kappaletta.

Tuomiot ovat siis kaikki sellaisia, joissa koventamisperusteen soveltamiseen on 
otettu jotain kantaa. Selvää tietenkin on, että sellainen rasistinen rikollisuus ei aineis-
tossa esiinny, jossa ei lainkaan ole tuomioistuimessa arvioitu koventamisperusteen 
soveltuvuutta. Lisäksi hovioikeuden arvioitavaksi päätyy joka tapauksessa vain osa 
käräjäoikeuksien ratkaisuista.

Työn seuraavassa luvussa tarkastellaan säännöksen nojalla suojaa saavia ryhmiä ja 
säännöksen muuttamisen vuonna 2011 vaikutusta siihen. Tapausten kautta tutustutaan 
tarkemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan säännöksen antamaa suo-
jaa saavana ryhmänä sekä tutkitaan säännöksen soveltumista suojeltaviin vähemmis-
töryhmiin kuulumattomiin eli valtaväestöön kuuluviin henkilöihin.

Kolmannessa luvussa tehdään katsaus rikoksiin, joihin koventamisperustetta so-
velletaan ja voidaan soveltaa, ja tutkitaan joitakin näiltä osin poikkeuksellisempia 
ratkaisuja.

Neljännessä ja työn laajimmassa luvussa käydään läpi suuri osa aineistosta ja tutki-
taan, millaiset seikat ovat koventamisperusteen soveltamisessa vaikuttaneet suuntaan 
tai toiseen.

Joitain johtopäätöksiä vedetään viidennessä ja viimeisessä luvussa.

7 Havaintojeni mukaan usein lainkohdan osalta on merkitty vain luku ja pykälä, jolloin hakuun olisi tullut 
myös valtava määrä muulla perusteella kovennettuja rangaistuksia, joista tämän tutkimuksen kannalta 
kiinnostavien ratkaisujen etsiminen olisi ollut kohtuuttoman työlästä. Aiemman rikollisuuden perus-
teella koventaminen esimerkiksi on erittäin yleistä, kun taas nyt tutkimuksen kohteena on huomattavas-
ti vähemmän käytetty koventamisperuste. Merkintätavat tuomiolauselmalla vaihtelevat huomattavasti 
etenkin aikana ennen Ritu-tuomionkirjoitusjärjestelmää.

8 Koska säännöksen sanamuotoa on muutettu, pyysin etsimään vanhat ratkaisut fraasilla ”ryhmään kuu-
lumisen perusteella” ja uudet sanalla ”vaikuttimesta”. Tarkoituksena on ollut käyttää ilmaisuja, jotka 
todennäköisesti sisältyisivät tuomioon, jossa koventamisperusteen soveltamista vaaditaan tai siihen 
muutoin viitataan. Mikäli koventamisperustetta on tuomiossa käsitelty, mutta siteeraamatta lainkaan 
säännöksen sisältöä, ei ratkaisu ehkä osu ehdottamaani hakuun. Lisäksi asiakirjapyynnössä mainit-
tiin, että kirjaamot voivat halutessaan etsiä haluamiani ratkaisuja myös millä tahansa muulla tarkoi-
tuksenmukaiseksi havaitsemallaan tavalla. Tiedossani ei ole, tekikö mikään hovioikeus näin ja mitä 
vaihtoehtoista tapaa he ehkä ovat käyttäneet. Tältä osin siis on todettava, että varmuutta ei ole siitä, 
sisältyykö aineistoon kaikki mahdolliset ratkaisut. Selvää on, että mainitut sanahaut rajaavat aineistosta 
pois ruotsinkieliset tuomiot.

9 Katson, että ns. ”ei JKL”-ratkaisut, vaikkakin niissä hyväksytään käräjäoikeuden ratkaisu, eivät kui-
tenkaan sellaisenaan merkitse sitä, että ratkaisu kaikilta yksityiskohdiltaan on täysin hovioikeuden 
kannan mukainen. Niistä ei nähdäkseni välttämättä siis voi päätellä hovioikeuden suhtautumista ko-
ventamisperusteen soveltamiseen, joka voi potentiaalisesti olla esimerkiksi laajemmassa rikosasiassa 
kokonaisuuden kannalta varsin vähäisessä merkityksessä.
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2.  Suojelun piiri

2.1  Suojeltavat ryhmät ja lakimuutoksen 2011 vaikutus

Vuoden 2004 alkuperäinen koventamissäännös kvalifioi rikokset, jotka kohdistuivat 
kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan 
henkilöön. Esitöiden mukaan mielessä olivat ennen kaikkea pakolaisiin ja maahan-
muuttajiin kohdistuvat rikokset. Näiden lisäksi säädöksellä haluttiin antaa suojaa 
myös muihin sellaisiin kansanryhmiin kuuluville, jos kansanryhmä on jollakin tavoin 
rinnastettavissa kansallisiin, rodullisiin tai etnisiin vähemmistöihin. Tulkintaohjeena 
viitattiin yleisiin syrjintäsäännöksiin, joiden tarjoama suoja on kuitenkin laajempi. 
Syrjintäsäännökset suojasivat kaikkia vähemmistöjä, kun taas koventamisperusteella 
oli tarkoitus suojautua ainoastaan rasistisesti motivoituneita tai muukalaisvihamieli-
syyteen perustuvia rikoksia vastaan. Esitöiden mukaan ”näihin voidaan kuitenkin mo-
nessa suhteessa rinnastaa myös rikokset, joiden motiivipohjana on kuuluminen mää-
rättyyn uskontokuntaan. Sama koskee rikoksia, joiden perustana on viha seksuaalisiin 
vähemmistöihin kuuluvia kohtaan.”10

Viimeksi siteerattu kohta jäi merkitykseltään epäselväksi ja tuomioistuinten kannal-
ta ongelmalliseksi. Tilanne korjattiin vuoden 2011 muutoksella. Silloin suojelun  piiriin 
lisättiin ihonväri, syntyperä, uskonto ja vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja 
vammaisuus sekä niihin rinnastettavat vaikuttimet. Esitöiden mukaan lisäyksissä oli 
kyse vain säännöksen selventämisestä.

Ihonväri ja alkuperä sisältyvät käytännössä rotuun ja etnisyyteen, mutta ne lisättiin 
säädökseen, koska ne ovat rasistisia perusteita Euroopan neuvoston tietoverkkorikol-
lisuutta koskevan yleissopimuksen tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan 
rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia koskevassa lisäpöytäkir-
jassa (ETS 189) sekä edellä mainitussa rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen 
ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyssä neuvoston puitepäätök-
sessä (2008/913/YOS), jotka lakimuutoksella saatettiin voimaan.

Uskonto sekä seksuaalinen suuntautuminen oli rinnastettu mainittuihin perusteisiin 
jo edellisen säännöksen esitöissä. Vakaumus on lisätty, jottei uskonto jäisi  tarpeettoman 
korostettuun asemaan muiden ideologioiden ja elämänkatsomusten joukossa.11 Vam-
maisuutta ei ole aiemman säännöksen säätämisen yhteydessä mainittu, mutta myös 
sen lisäyksen todetaan esitöissä olevan vain selvennys.

Myös vuoden 2011 uudistuksessa säännökseen jätettiin edelleen rinnastuslauseke 
”taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta”, koska säännöksessä olevan luet-
telon ei ole tarkoitettu olevan tyhjentävä. Esitöiden mukaan säännöksessä mainittuihin 
ryhmiin rinnastettavia muita, erityistä suojaa tarvitsevia ryhmiä voidaan ajatella ole-

10 HE 44/2002 vp s. 192–193.
11 HE 317/2010 vp s. 38–39.
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van esimerkiksi sukupuolivähemmistöt, kuten transihmiset ja intersukupuoliset hen-
kilöt, sekä tiettyyn sairauteen sairastuneet henkilöt.12

Aineistossa on selvästi eniten tekoja, joissa motiivina on ollut asianomistajan etni-
nen ja/tai kansallinen alkuperä. Perusteina rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai 
etninen alkuperä sekoittuvat suurimmassa osassa tapauksia toisiinsa ja tyypillisesti 
kyse on siitä, että vastaaja tekee asianomistajan ulkonäön perusteella oletuksen hänen 
kuulumisestaan johonkin vähemmistöön. Soveltamisen kannalta olennaista on, että 
kyse onkin vastaajan tekemistä oletuksista. Asianomistajan todellisella etnisellä tai 
muulla alkuperällä ei ole asiassa merkitystä, mikäli vastaaja on tehnyt siitä jonkun 
oletuksen ja ryhtynyt rikokseen sillä perusteella.

2.2  Seksuaalivähemmistöt suojelun kohteena ja rinnastuslausekkeen  
 ongelmat

Alkuperäisen koventamissäännöksen sanamuodon mukaan suojelun kohteena olivat 
kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvat 
hen kilöt. Koventamisperusteen säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan 
säännöstä voitiin soveltaa myös rikoksiin, joiden perustana on viha seksuaalisia vä-
hemmistöjä kohtaan.13 Kuten edellä todettu, käytännössä oli kuitenkin epäselvää, mis-
sä laajuudessa koventamisperustetta voitaisiin soveltaa seksuaalisiin vähemmistöihin.

Esimerkiksi paljon julkisuutta saaneessa vuoden 2010 pride-kulkueeseen tehtyä 
kaasuiskua koskevassa tapauksessa koventamisperusteen soveltuminen oli vanhan lain 
aikana epäselvää.

Helsingin HO 4.5.2012 nro 1169
Kolme vastaajaa tuomittiin mm. 88 pahoinpitelystä sekä 71 poliittisten toimintavapauk-
sien loukkaamisesta heidän suihkutettuaan kyynelkaasua ja pippurikaasua pride- kul-
kuee seen kesällä 2010. Käräjäoikeus käytti koventamissäännöksen tulkinta-apuna 
syrjintä-rikosnimikettä, jossa kiellettynä syrjintäperusteena on mainittu sukupuolinen 
suuntautuminen, ja sovelsi koventamisperustetta. Hovioikeus huomioi, että lakia oli 
sittemmin muutettu, mutta koska siinä koventamisperusteen alaa oli nimenomaan laa-
jennettu eli sitä ei voitu pitää lievempänä lakina, oli vanhaa lakia edelleen sovellettava 
tapaukseen. Hovioikeus edelleen viittasi vanhan sanamuodon esitöihin, jossa oli todettu, 
että rasistisesti motivoituneisiin ja muukalaisvihamielisyyteen perustuviin rikoksiin voi-
tiin monessa suhteessa rinnastaa rikokset, joiden perusteena oli viha seksuaalisiin vä-
hemmistöihin kuuluvia kohtaan. Hovioikeuden mielestä mainittu esitöiden lausuma on 
jättänyt tilanteen näiltä osin jossain määrin avoimeksi. Tulkinta-avuksi hovioikeus otti 
keskeiset rikosoikeuden yleiset periaatteet eli laillisuusperiaatteen, joka esti tulkinnan 
yli lain sanamuodon, sekä in dubio pro reo -säännön, jonka mukaan näin syntynyt epä-
selvä tilanne oli tulkittava vastaajien eduksi. Näin ollen hovioikeus katsoi, ettei koventa-
misperustetta tullut soveltaa. Hovioikeus piti tästä huolimatta ennallaan käräjäoikeuden 
tuomitsemat 4 kuukauden mittaiset ehdolliset vankeusrangaistukset.

12 HE 317/2010 vp s. 39.
13 HE 44/2002 vp s. 193.
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Avoimeksi jätetyn säädöksen tulkinnassa olivat siis vastakkain esitöistä ilmenevä 
lainsäätäjän tarkoitus sekä rikosoikeuden laillisuusperiaate, joka esti säännöksen 
 tulkinnan yli lain sanamuodon. Tämä ristiriita asetti tuomioistuimet vaikeaan tilantee-
seen. Hovi oikeus katsoi lopulta, että seksuaalivähemmistöt eivät olleet laillisuusperi-
aatteen näkö kulmasta riittävän selvästi ”muu sellainen kansanryhmä” kuin kansalli-
nen, rodullinen tai etninen kansanryhmä.

Seksuaalivähemmistöjen osalta tilanne on siis korjattu lainsäädännöllä. Myös uu-
dessa säännöksessä on rinnastuslauseke. Sen osalta on esitöissä mainittu esimerkiksi 
sukupuolivähemmistöt, kuten transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt, sekä tiettyyn 
sairauteen sairastuneet henkilöt. Voidaan kuitenkin arvioida, että sukupuolivähem-
mistöt ovat sillä tavoin riittävällä tavalla rinnastettavissa seksuaalivähemmistöihin ja 
tiettyä sairautta sairastavat puolestaan vammaisiin henkilöihin, ettei vastaavia tulkinta-
ongelmia näissä tapauksissa ole odotettavissa.

Uuden lain ajalta tapauksia, joissa motiivi olisi perustunut seksuaali- tai sukupuoli-
vähemmistöihin kohdistuneeseen vihaan, on aineistossa vain yksi:

Helsingin HO 13.6.2014 nro 125442
Vastaaja oli lähestynyt Helsingin Rautatieasemalla seuruetta, johon oli kuulunut hänelle 
ennestään tuntemattomia naisten vaatteisiin pukeutuneita mieshenkilöitä, ja ryhtynyt 
nimittelemään heitä homoiksi halventavaan tyyliin. Vastaaja oli sitten lyönyt yhtä seu-
rueeseen kuulunutta henkilöä nyrkillä kasvoihin. Käräjäoikeus katsoi, että teon vaikutti-
mena oli asianomistajan homoseksuaalisuus ja se, että tämä oli ”liikkunut kaupungilla 
naiseksi pukeutuneena”, ja kovensi rangaistusta vihamotiivin vuoksi. Käräjäoikeus kat-
soi, että vastaaja olisi muutoin voinut selvitä tästä ja kahdesta muusta rikoksesta tuntu-
valla sakolla, mutta koventamisperusteen vuoksi hänet tuomittiin 60 päivän vankeuteen, 
joka aleni vielä aiemman tuomion huomioon ottamisen vuoksi 20 päiväksi.14 Hovi-
oikeus myönsi asiassa vastaajalle jatkokäsittelyluvan rangaistuksen määräämisen osalta 
ja hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun ottamatta nimenomaisesti kantaa koventamiseen.

2.3  Vihamotiivikoventamisperusteen soveltaminen, kun uhri on   
 enemmistöön kuuluva henkilö

Edellä selvitetyn suojelun piiriin kuuluviin ryhmiin liittyvän muutoksen lisäksi toinen 
merkittävä muutos vuoden 2011 uudistuksessa oli säännöksen suhtautuminen enem-
mistöön kuuluviin henkilöihin rasististen rikosten uhreina.

Jo alkuperäisen säännöksen säätämiseen johtaneissa esitöissä otettiin huomioon 
mahdollisuus, että teon kohteena olisi enemmistöön kuuluva henkilö, silloinkin rikok-
sen tuli olla kohdistunut kyseiseen henkilöön juuri mainittuun enemmistöryhmään 
kuulumisen vuoksi. Silloinkin siis koventamisperusteen soveltaminen riippuisi uhrin 

14 Helsingin KO 7.2.2014 nro 105607 s. 33–34.
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kuulumisesta johonkin ryhmään. Aineistossani ei ole yhtään tällaista tapausta, ja jo 
esitöissä tällaista mahdollisuutta kutsutaan poikkeukselliseksi.15

Aikaisemman sanamuodon perusteella rikoksen tuli siis kohdistua uhriin uhrin tiet-
tyyn ryhmään kuulumisen perusteella. Nykyisen sanamuodon mukaan rikos tulee olla 
tehty rasistisesta vaikuttimesta. Siinä ei enää säädellä siitä, kuka voi olla rikoksen uhri. 
Tällä muutoksella on saatettu säännös vastaamaan rasismin ja muukalaisvihan tietty-
jen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen (2008/913/YOS) vaatimuksia.16

Sanamuodon muuttamiseen johtaneiden esitöiden mukaan em. puitepäätös edellyt-
tää ensisijaisesti, että rasistisia vaikuttimia on pidettävä raskauttavana asianhaarana 
rikoksen laatuun katsomatta ja riippumatta siitä, keneen tai mihin rikos kohdistuu. Ra-
sistisesta vaikuttimesta tehty rikos voikin olla yhtä moitittavaa kohdistuessaan johon-
kin muuhun henkilöön, kuten esimerkiksi rasistista kiihottamista ja väkivaltaa vastus-
tavaan henkilöön tai rasistiseksi epäiltyä rikosta selvittävään viranomaiseen. Tämän 
vuoksi rasistinen motiivi olisi rikoksen koventamisperuste riippumatta siitä, keneen 
tai mihin rikos kohdistuu. Kohdehenkilö voisi näin ollen olla aidosti tiettyyn rikok-
sentekijän tietämään tai olettamaan rotuun, kansalliseen tai etniseen alkuperään tms. 
perustuvaan ryhmään kuuluva henkilö. Mutta koventamisperustetta voitaisiin soveltaa 
myös esimerkiksi silloin, kun rikoksen kohteena on tehtäviään suorittava pakolaiskes-
kuksen henkilökuntaan kuuluva henkilö tai valtaväestöön kuuluva epäillyn rikoksen 
uhrin asiaa ajava asianajaja tai henkilö, joka ryhtyy puolustamaan väkivaltaisen rasis-
tisen hyökkäyksen kohteena olevaa henkilöä.17

Selvää on, että tästä muutoksesta huolimatta suurin osa rikosasioista, joihin tätä 
koventamisperustetta sovelletaan, on edelleen sellaisia, joissa rikoksen uhri on itse 
johonkin vähemmistöryhmään kuuluva. Eräitä juridisesti kiinnostavia poikkeuksia-
kin on. Koventamisperusteen soveltamista enemmistöväestöön kuuluvaan henkilöön 
kohdistuneeseen rikokseen vaadittiin esimerkiksi runsaasti julkisuudessa ollutta ns. 
Asema-aukion pahoinpitelyä koskevassa tapauksessa.

Helsingin HO 26.1.2018 nro 103510
Asianomistaja oli kulkiessaan nyttemmin jo lakkautetuksi määrätyn kansallissosialisti-
sen Pohjoismainen vastarintaliike -ryhmän mielenosoituksen ohi ilmaissut halveksun-
tansa heitä kohtaan ainakin sylkäisemällä heidän eteensä maahan ja mahdollisesti sano-
malla jotakin. Mainittuun järjestöön kuulunut vastaaja oli juossut ja ns. hyppypotkulla 
potkaissut asianomistajaa rintaan kaataen hänet selälleen maahan. Asianomistaja oli 
joutunut sairaalahoitoon aivovamman takia ja joidenkin päivien kuluttua menehtynyt, 
mutta vastaajan ei katsottu olleen vastuussa hänen kuolemastaan vaan hänet tuomittiin 
vain törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjä vaati rangaistuksen koventamista vihamotiivi-
perusteella siksi, että rikos oli kohdistunut henkilöön, joka on ilmaissut vastustavansa 
vastaajan edustaman järjestön rasistista toimintaa. Käräjäoikeus sovelsi koventamis-

15 HE 44/2002 vp s. 192.
16 HE 317/2010 vp s. 1.
17 HE 317/2010 vp s. 38.
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perusteen uutta sanamuotoa, mutta erehtyi hakemaan tulkinta-apua vanhan sanamuo-
don säätämiseen johtaneista esitöistä. Käräjäoikeus ei soveltanut koventamisperustet-
ta, koska asianomistaja ei ollut itse kuulunut mihinkään vähemmistöön.18 Hovioikeus 
sitee rasi oikeita vuoden 2011 muutokseen johtaneita esitöitä ja tutki, oliko valtaväes-
töön kuuluvaan asianomistajaan kohdistunut isku tapahtunut rasistisesta vaikuttimesta. 
Hovi oikeus totesi, etteivät asianomistaja ja vastaaja olleet tunteneet toisiaan ennestään, 
vaan vastaaja oli hyökännyt asianomistajaa kohti siksi, että tämä oli sanoin ja/tai elein 
ilmaissut halveksuntansa vastaajan edustaman järjestön arvoja kohtaan. Hovioikeus to-
tesi, että Pohjoismainen vastarintaliike edustaa avoimesti kansallissosialistista aatetta 
ja sen arvoja puolustaneella vastaajalla oli ollut teossaan rasistinen motiivi. Hovioikeus 
kovensi rangaistusta vihamotiiviperusteella ja korotti sen myötä rangaistuksen törkeästä 
pahoinpitelystä käräjäoikeuden tuomitsemasta tasan 2 vuodesta 2 vuodeksi 3 kuukau-
deksi vankeutta.

Asema-aukion tapauksessa rasistinen koventamisperuste soveltui siis myös rasismin 
vastustajaan kohdistuvaan rikokseen. Hovioikeus tuomiossaan nosti nimenomaisesti 
esiin juuri järjestön, johon tekijä kuului ja jonka arvoja hän rikoksellaan puolusti, eli 
Pohjoismaisen vastarintaliikkeen. Mielenkiintoinen vertailukohta on ns. Jyväskylän 
kirjastopuukotusta koskeva ratkaisu, joka koski myös hyökkäystä julkisessa tilaisuu-
dessa.

Vaasan HO 26.1.2016 nro 103039
Jyväskyläläisessä kirjastossa järjestettiin tammikuussa 2013 Äärioikeisto Suomessa  
-nimisen kirjan esittely- ja keskustelutilaisuus. Kaksi vastaajaa pyrkivät sisään väkival-
loin ja toinen lopulta mm. löi puukolla hänen sisäänpääsyään estämässä ollutta henkilöä. 
Samassa oikeudenkäynnissä käsiteltiin toinen tapaus, jossa puukolla lyönyt mies oli 
kesällä 2012 Oulussa sumuttanut kaasua yhden Äärioikeisto Suomessa -kirjan kirjoit-
tajan kasvoille tilaisuudessa, jossa tämän oli määrä puhua samasta teemasta. Väitetysti 
tekijä kuului myös Suomen vastarintaliikkeeseen (joka sittemmin on vaihtanut nimensä 
Pohjoismaiseksi vastarintaliikkeeksi). Asiassa vaadittiin19 rangaistuksen koventamista 
vihamotiiviperusteella, koska teot oli tehty Jyväskylän tapahtumien osalta tilaisuuden 
esiintyjien ja/tai osanottajien poliittisiin mielipiteisiin perustuvasta vaikuttimesta (vaa-
timuksen yhteyteen ei ole kirjattu, mitä syytekohtia se koskee). Käräjäoikeus siteerasi 
tuomiossaan koventamisperusteen uuden sanamuodon perusteluja siltä osin, kuin niissä 
on selostettu, että säännöstä voidaan poikkeuksellisesti soveltaa myös enemmistöryh-
mään kohdistuneeseen rikokseen, jos teolla on lainkohdassa tarkoitettu vaikutin. Käräjä-
oikeus katsoi, ettei poliittinen mielipide ole lainkohdassa tarkoitettu vaikutin. Rikoslain 
säännöstä ei myöskään tule tulkita laajentavasti eikä poliittista mielipidettä tule pitää 
vakaumukseen rinnastettavana vaikuttimena.20 Koventamisperustetta ei siten voitu so-
veltaa. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun tältä osin.21

18 Helsingin KO 30.12.2016 nro 154438 s. 12–13.
19 Tuomiosta ei käy ilmi, kuka vaati.
20 Keski-Suomen KO 14.1.2015 nro 101916 s. 25–26.
21 Vaasan HO 26.1.2016 nro 103039 s. 6.
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Jyväskylän kirjastopuukosta ym. koskeva tapaus eroaa Asema-aukion tapauksesta 
monin tavoin. Molemmissa oli kuitenkin kyse saman aatteeltaan rasistisen järjestön 
toiminnasta, jossa hyökkäys kohdistettiin heidän toimintaansa kritisoiviin tahoihin. 
Koventamisperusteen osalta hovioikeuksien ratkaisut ovat kuitenkin erilaiset. Voidaan 
arvella, voiko tämä johtua osin myös koventamisperusteen soveltamista koskevan vaa-
timuksen muodosta. Jyväskylän tapauksessa koventamista vaadittiin poliittisten mieli-
piteiden perusteella, kun taas Asema-aukion tapauksessa sen soveltamista perusteltiin 
tekijän rasismilla. Kyseessä on tavallaan saman asian kaksi puolta.

Toisaalta voidaan Jyväskylän tapauksen osalta kiinnittää huomiota siihen, että 
vastaajia syytettiin samojen tapausten osalta tilaisuuksien järjestäjiin kohdistuneiden 
väkivaltarikosten lisäksi rikoksista, jotka on nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi 
poliittisten toimintavapauksien turvaamiseksi, kuten rikoslain 14 luvun 5 §:n poliittis-
ten toimintavapauksien loukkaaminen ja saman luvun 6 §:n kokouksen estäminen. 
Ri kosten ”aatteellisuus” tuli siten otetuksi huomioon jollain tavoin jo siinä yhteydessä. 
Se tosin ei sinänsä estä koventamisperusteen soveltamista ainakin toisten syytekohtien 
väkivaltarikosten osalta, joissa suojeluintressi on eri.

3. Rikokset, joihin koventamisperustetta sovelletaan

Vihamotiivikoventamisperuste on muiden koventamisperusteiden tavoin soveltamis-
alaltaan yleinen eli lähtökohtaisesti sitä voidaan soveltaa mihin tahansa rikosnimikkee-
seen.22

Sitä ei kuitenkaan sovelleta rikoksissa, jotka on jo sellaisenaan säädetty vähemmis-
töjen suojaksi ja joissa rasistinen motiivi tulee siis jo nimikkeessä otetuksi huomioon. 
Tällaisia rikoksia ovat esitöiden mukaan esimerkiksi joukkotuhonta ja sen valmistelu, 
kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja syrjintä (11 luvun 6, 7, 8 ja 9 §). Olosuhdetta, 
joka on jo otettu huomioon tunnusmerkistön laadinnassa, ei enää toistamiseen tule 
ottaa huomioon mittaamisessa (niin sanottu kaksinkertaisen kvalifioinnin kielto).23 

Aiempi sanamuoto edellytti, että rikos kohdistui henkilöön. Se jätti käytännössä 
epäselväksi, voitiinko lainkohtaa soveltaa silloin, kun rikoksen kohteena on omaisuus. 
Uusi muotoilu, jossa ratkaisevaa on tekijän ”vaikutin”, on tältä osin neutraali eli vas-
taavaa epäselvyyttä ei enää ole.24

Alkuperäisten esitöiden mukaan säännöksen tausta ja tavoitteet huomioon ottaen 
sen luontevin soveltamisala rajoittuu väkivaltarikoksiin sekä rikoksiin, joilla vaaranne-
taan vähemmistöön kuuluvien ihmisen turvallisuutta taikka toimeentulo- tai elinmah-
dollisuuksia (esimerkiksi vahingonteot ja tuhotyörikokset).25

22 HE 44/2002 vp s. 193.
23 HE 44/2002 vp s. 193, HE 317/2010 vp s. 38.
24 HE 317/2010 vp s. 38.
25 HE 44/2002 vp s. 193.
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Aineistossa ilmenee myös selvästi, että väkivaltarikollisuus on selvästi yleisintä 
tämän koventamissäännöksen piiriin tulevaa rikollisuutta. Yhdessä tapauksessa viha-
motiivia sovellettiin myös (jo vanhan lain aikaan) omaisuusrikollisuuteen.

Kouvolan hovioikeus 11.12.2008 nro 1335
Kaksi vastaajaa oli Imatralla hyökännyt grillikioskille heittämällä ensi rappurallin kios-
kin myyntiluukun ikkunasta läpi kohti sisällä ollutta kioskin omistajaa. Myöhemmin 
samana yönä vastaajat olivat sytyttäneet tyhjän kioskin tuleen. Venäläissyntyinen omis-
taja oli ostanut grillikioskin liiketoiminnan vasta viikkoa aiemmin. Rasistisen motiivin 
tueksi oli tässä tapauksessa erityisen paljon näyttöä. Vastaajat olivat grillille tullessaan 
kyselleet, omistaako sen joku venäläinen, nimitelleet rasistisesti grillin syyrialaistaus-
taista työntekijää sekä ilmoittaneet hänelle, etteivät he pitäneet somaleista. Vastaajilla 
oli kansallismielisiä tatuointeja sekä toisella heistä kotonaan natsiaiheisia esineitä ja toi-
sella puolestaan kiinniotettaessa yllään uusnatsismiaiheinen huppari. Lisäksi he olivat 
esitutkinnassa myöntäneet, että olivat tehneet teot, koska grillin omistaja oli ulkomaalai-
nen. Oikeudessa vastaajat kiistivät kuitenkin rasistisen motiivin ja vetosivat siihen, 
että koko tapaus oli vain humalainen päähänpisto. Tästä huolimatta sekä käräjä- että 
ho vioikeus kovensivat rangaistuksia vihamotiivin perusteella.26 Rasistinen motiivi oli 
lisäksi osoitus siitä, että törkeä vahingonteko oli myös kokonaisuutena arvostellen tör-
keä. Käräjäoikeus tuomitsi ensikertalaiset vastaajat 1 vuoden 5 kuukauden ja 1 vuoden 
4 kuukauden mittaisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin, mutta hovioikeus lievensi 
ne muista kuin motiiviin liittyvistä syistä ehdolliseksi ja tuomitsi oheisseuraamuksena 
yhdyskuntapalvelua.27

Toisessa ei-väkivaltarikostapauksessa oli kyse törkeästä kunnianloukkauksesta.

Turun hovioikeus 26.6.2009 nro 1613
Kaksi vastaajaa olivat perustaneet useita nettisivuja, joilla herjattiin eräitä poliitikkoja 
sekä virkamiehiä esittämällä mm. halventavia väitteitä heidän seksielämästään, perättö-
miä väitteitä heidän syyllistymisestään rikoksiin ja heillä olevista sairauksista. Sivuilla 
oli julkaistu asianomistajia halventavia manipuloituja kuvia. Lisäksi oli julkaistu teks-
tejä asianomistajiksi tekeytyen sekä heidän nimissään pyydetty yhteydenottoja, jonka 
seurauksena asianomistajat olivat saaneet loukkaavia viestejä. Yksi herjauksen kohde 
oli Tampereen seudulla toiminut norsunluurannikkolaistaustainen poliitikko. Häntä oli 
sivustoilla edellä selostetun panettelun lisäksi nimitelty rasistisin ilmaisuin. Sivustoja 
oli ollut lukuisia nimeltään esimerkiksi neekerit.blogspot.fi ja neekerisankkeri.blogspot.
fi. Kyseisen syytekohdan osalta syyttäjä vaati koventamisperusteen soveltamista, min-
kä käräjäoikeus tekikin tältä osin erikseen perustelematta.28 Samassa jutussa vastaajat 

26 Kouvolan HO 11.12.2008 nro 1335 s. 5–6, Imatran KO 5.6.2008 nro 269 s. 7.
27 Kouvolan HO 11.12.2008 nro 1335 s. 6–7.
28 Tampereen KO 30.5.2008 nro 2790 s. 9 ja 31. Syyttäjä oli vaatinut koventamista vain syytekohdassa 

5, jossa asianomistajana oli mainittu ei-kantasuomalainen henkilö. Tuomion perusteluissa koventamis-
peruste on liitetty kohtaan 2, (jossa nimike oli kiihottaminen kansanryhmää vastaan), mikä lienee kir-
joitusvirhe. Tuomiolauselmalla syytekohdan 5 kohdalle on merkitty lainkohta Rikoslaki 6 luku 4 § 
/5, jota lainkohtaa ei ole olemassa. Kyseessä siis lienee Rikoslaki 6 luku 5 §/4, joka on siis mainittu 
koventamisperuste. Samaa lainkohtaa oikein tai väärin kirjoitettuna ei ole merkitty mihinkään muuhun 
syytekohtaan. Näin ollen näyttää selvältä, että koventamisperustetta on sovellettu nimenomaan kohtaan 
5, jossa sitä oli vaadittukin.
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tuomittiin lisäksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska he olivat julkaisseet 
myös yleisesti afrikkalais- ja venäläistaustaisia sekä islamin uskontoon liittyviä aihei-
ta halventavaa sisältöä sekä nettisivuilla että julkaisemillaan Patrioottiradio-äänitteillä. 
Lisäksi vastaajat tuomittiin uskonrauhan rikkomisesta heidän julkaistuaan ”Allahia” ja 
profeetta Muhammedia eli islamin uskossa keskeisiä henkilöitä esittäviä halventavia 
piirroskuvia. Tekijöistä toinen29 tuomittiin yhdeksästä törkeästä kunnianloukkaukses-
ta sekä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta 2 vuoden 
4 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Toisen tekijän rooli katsottiin vähäi-
semmäksi ja hän selvisi 1 vuoden 2 kuukauden ehdollisella vankeusrangaistuksella. 
Mo lemmat vastaajat valittivat tuomiosta vaatien muun ohella rangaistusten alentamista, 
mutta hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun sellaisenaan.30

Tapauksessa käy myös selkeästi ilmi vihamotiivilla varustetun kunnianloukkauksen 
ja perinteisen vihapuheen eli kansanryhmää vastaan kiihottamisen ero. Kiihottamis-
rikoksessa rasistinen motiivi sisältyy jo rikoksen tunnusmerkistöön, eikä sitä enää voida 
ottaa huomioon rangaistuksen koventamisperusteena. Sitä vastoin kunnianloukkaus-
rikoksessa ilmenevä rasistinen motiivi on erillinen koventamisperuste.31 Vastaajat oli-
vat solvanneet erinäisiä etnisiä ryhmiä ja uskontoa yleensä ja heidät tuomittiin näiltä 
osin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta. Kun taas 
vastaajat olivat solvanneet tiettyä henkilöä sekä rasistisesti että muutoin, heidät tuo-
mittiin törkeästä kunnianloukkauksesta, johon sovellettiin koventamisperustetta.

4.  Koventamisperusteen soveltamiskynnys

4.1 Rasistinen solvaaminen

Rasistisessa tai muussa vihamotiivissa on perimmiltään kyse tekijän pään sisällä ole-
vasta asiasta. Sen toteaminen rikosoikeuden näkökulmasta riittävällä varmuudella on 
siten lähtökohtaisesti vaikeaa.32

Lähtökohta sille, että teon arvioitaisiin johtuvan rasistisesta motiivista, lienee käy-
tännössä usein se, että tekijä on valtaväestöön kuuluva ja uhri ei. Tämä ei kuitenkaan 
vielä kerro mitään tekijän motiivista. Tapani ja Tolvanen kuvaavat tätä arviota jaka-
malla rikokset kahtia: ne, joiden alkusyy ja tekijän motiivi eli vaikutin liittyy esimer-
kiksi uhrin ominaisuuteen tietyn kansanryhmän jäsenenä sekä niihin, jotka kohdistu-
vat sattumanvaraisesti tietyn ryhmän jäseniin.33

29 Mainittakoon, että kyseinen henkilö, joka on ollut eduskuntavaaliehdokkaanakin, tuli sittemmin tunne-
tuksi myös esittämällä syksyllä 2013 natsitervehdyksen eduskunnan kyselytunnilla ollessaan lehtereillä 
perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaaren vieraana, mikä polemiikki johtikin Hirvisaaren 
erottamiseen perussuomalaisesta puolueesta.

30 Turun HO 26.6.2009 nro 1613 s. 1–2 ja 5.
31 Neuvonen 2015 s. 64.
32 Tapani – Tolvanen 2016 s. 86–87, Peutere 2010 s. 351 ja Nuotio 2015 s. 146–147.
33 Tapani – Tolvanen 2016 s. 87.
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Kuten on muissa maissa tehdyissä tutkimuksissakin todettu, voidaan nyt käytössä 
olleen aineistonkin perusteella todeta, että hyvin keskeinen peruste teon rasistista mo-
tiivia arvioitaessa ovat vastaajan teon yhteydessä esittämät rasistiset nimittelyt.34 Tältä 
osin voidaan esitellä muutamia teko-olosuhteiltaan tyypillisiä tekoja, joissa koventa-
misperusteen soveltaminen on ollut selvää:

Helsingin HO 24.4.2013 nro 1240
38-vuotias vastaaja oli metrossa hyökännyt itseään huomattavasti pienempikokoisten 
52- ja 61-vuotiaiden naisten kimppuun. Vastaaja oli potkinut asianomistajia ylävarta-
loon sekä kaatanut heidät lattialle. Vastaaja oli myös nimitellyt naisia halventavilla il-
maisuilla kuten neekeri, terroristi ja huora ja ilmoittanut vihaavansa islamia. Vastaaja 
tuomittiin nimittelyn osalta kunnianloukkauksista. Lisäksi nimittely ja käytetyt rasistiset 
ilmaisut olivat näyttönä rikoksen vihamotiivista. Käräjäoikeus totesi, että pahoinpite-
lyistä muutoin yksittäisinä noin 3–4 kuukauden mittaiset vankeusrangaistukset kovene-
vat vihamotiivin vuoksi noin kolmasosalla. Vihamotiivi otettiin koventavana huomioon 
myös kunnianloukkausten osalta. Mainittujen rikosten lisäksi vastaaja tuomittiin eräistä 
muista rikoksista, joista käräjäoikeus mittasi hänelle yhteensä 9 kuukauden vankeusran-
gaistuksen, joka voitiin hänen aiemmasta rikollisuudestaan kulunut pitkä aika huo-
mioiden määrätä ehdolliseksi.35 Hovioikeus, jonne syyttäjä valitti vaatien rangaistuksen 
korottamista, korotti rangaistusta vielä 11 kuukaudeksi ja muutti sen ehdottomaksi.36

Itä-Suomen HO 27.11.2012 nro 993
Vastaaja oli joensuulaisessa ravintolassa lyönyt useita keroja nyrkillä kasvoihin hä-
nelle ennestään tuntematonta asianomistajaa sanoen samalla ”vittu neekeri”. Vastaaja 
oli hyökännyt asianomistajan kimppuun, kun tämä oli tavalliseen tapaan tervehtinyt 
ystä vällisesti ravintolassa kohtaamaansa vastaajaa. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan pa-
hoinpitelystä ja kovensi rangaistusta tältä osin vihamotiivin vuoksi. Vastaaja tuomittiin 
tästä ja muista teoista yhteensä 5 kuukauden mittaista vankeusrangaistusta vastaavaan 
yhdyskuntapalvelukseen. Hovioikeus, jonne vastaaja valitti muun ohella koventamis-
perusteesta, hyväksyi perustelematta käräjäoikeuden ratkaisun koventamisen ja rangais-
tuksen osalta.

Helsingin hovioikeus 24.3.2010 nro 779
Vastaaja oli kahdessa eri tilanteessa usuttanut koiransa puremaan hänelle ennestään 
tuntematonta nuorta. Molemmissa tapauksissa koira oli purrut asianomistajaa käsivar-
siin. Jälkimmäisen teon yhteydessä vastaaja oli lisäksi lyönyt asianomistajana ollutta 
15-vuotiasta poikaa37 leukaan. Hän oli ensin nimitellyt poikaa rasistisesti ja sen jälkeen 
hakenut paikalle koiran, jonka oli usuttanut pojan kimppuun sanoen ”käy kimppuun, 
tuossa on neekeri”. Aikaisemmassa tapauksessa, jossa asianomistaja oli ollut pieniko-
koinen nuori nainen38, ei ollut esiintynyt rasistista nimittelyä. Käräjäoikeus katsoi kui-
tenkin jälkimmäisessä tapauksessa esitetyn nimittelyn johdosta, että molemmilla teoilla 
oli ollut rasistinen motiivi.39 Vastaaja tuomittiin kahden pahoinpitelyn lisäksi eläimen 

34 Peutere 2010 s. 352, jossa koottu myös aiempaa kansainvälistä tutkimusta.
35 Helsingin KO 24.10.2012 nro 9815 s. 9–10.
36 Helsingin HO 24.4.2013 nro 1240 s. 2–3.
37 Helsingin KO 14.8.2009 nro 7207 s. 6.
38 Helsingin KO 14.8.2009 nro 7207 s. 5, Helsingin HO 24.3.2010 nro 779 s. 2.
39 Helsingin KO 14.8.2009 nro 7207 s. 5–6.
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vartioimatta jättämisestä yhteiseen 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 
jota hänet heti määrättiin suorittamaan. Käräjäoikeus otti tässä yhteydessä huomioon 
sen, että tekojen välillä oli kulunut vain kahdeksan kuukautta aikaa ja tutkinnassa oli 
myös kolmas vastaava teko.40 Vastaajan rottweiler koki kovan kohtalon, se määrättiin ri-
koksentekovälineenä valtiolle menetetyksi ja tapettavaksi. Vastaaja valitti hovioikeuteen 
ja muun ohella kiisti tekojen rasistisen motiivin. Hovioikeus ei nähnyt aihetta muuttaa 
käräjäoikeuden ratkaisua.

Helsingin hovioikeus 15.8.2011 nro 2417
Vastaajat olivat olleet osa 7 hengen porukkaa, joka oli kadulla hyökännyt asianomista-
jan kimppuun. Kaksi 20-vuotiasta vastaajaa olivat ainoat täysi-ikäiset porukassa, jossa 
oli ollut myös kolme alle 15-vuotiasta. Porukassa oli saatu päähänpisto pahoinpidellä 
edellä kulkenut tekijöiden ulkomaalaiseksi olettama asianomistaja. Yksi todistajana 
kuulluista 14-vuotiaista tekijöistä oli oikeudessa nimenomaisesti kertonutkin, että uhri 
valikoitui ihonvärinsä vuoksi. Täysi-ikäinen vastaaja H oli ensin lähestynyt asianomis-
tajaa takaapäin ja potkaissut häntä selkään kaataen hänet maahan. Sen jälkeen vastaajat 
olivat nimitelleet asianomistajaa rasistisesti ja uhanneet asianomistajaa tappamisella ja 
ottaneet esiin teräaseen. Asianomistaja oli paennut joukkiota asuintalonsa rappuun, mis-
sä hän oli pitämällä ovesta kiinni yrittänyt pitää tekijät ulkopuolella. Joukkio oli onnis-
tunut tunkeutumaan rappuun, missä asianomistajaa oli pahoinpidelty lyömällä nyrkein, 
harjanvarrella ja veitsellä. Käräjäoikeus totesi, että asianomistaja oli valikoitunut uhriksi 
ainoastaan ihonvärinsä ja sen perusteella, ettei hän ulkomaalaistaustaisena ole osannut 
puhua suomen kieltä.41 Syyttäjä vaati rangaistusta laittomasta uhkauksesta ja törkeästä 
pahoinpitelystä. Käräjäoikeus luki menettelyt kaikkien vastaajien syyksi, mutta katsoi, 
että laittomana uhkauksena syytetty menettely sisältyy törkeään pahoinpitelyyn. Vastaa-
ja H, jonka syyksi luettiin samassa asiassa myös useita muita rikoksia, tuomittiin 1 vuo-
den 10 kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Toinen täysi-ikäinen 
vastaaja K tuomittiin vain tästä teosta 1 vuoden 4 kuukauden mittaiseen ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen. Vastaajat H ja K valittivat hovioikeuteen vedoten siihen, ettei 
tekoon tullut soveltaa koventamisperustetta. Todistelutarkoituksessa kuultaessa vastaaja 
K oli kuitenkin hovioikeudessa myöntänyt, että teolla oli ollut rasistinen motiivi eli se 
oli kohdistunut asianomistajaan tämän ulkomaalaistaustan ja ihonvärin vuoksi. K oli 
kertonut olleensa tekoaikaan skinhead. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun 
koventamisperusteen ja rangaistuksen osalta.

Itä-Suomen hovioikeus 6.7.2018 nro 129355
Syytteessä tarkoitettuihin tekoihin lahtelaisen ravintolan ulkopuolella liittyi kaksi vas-
taajaa ja kaksi asianomistajaa. Syytekohdassa 1 vastaaja F oli ottanut esiin pistoolin ja 
osoittanut sillä asianomistaja A:ta jalkoihin. Myöhemmin samana iltana syytekohdas-
sa 5 vastaaja F oli osoittanut aseellaan asianomistaja M:ää, uhannut tappaa tämän ja 
myös vetänyt liipaisimesta useita kertoja, mutta ase oli ollut epäkunnossa eikä lauennut. 
Tämän jälkeen vastaaja J oli antanut vastaaja F:lle puukon, jolla F oli lyönyt asian-

40 Vastaaja tuomittiin tässä esitellyn käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen samana vuonna käräjäoikeudessa 
tästä kolmannesta teosta. Siinä koira oli usutettu kolmen miehen kimppuun sanoen ”Purraanko vähän 
manneja?”. Tässäkään jutussa koventamista ei vaadittu, eikä rangaistusta myöskään kovennettu. Peu-
tere 2010 s. 363–364.

41 Helsingin käräjäoikeus 10.3.2010 nro 1981 s. 15. Maininta kielitaidon puutteesta vaikuttaa irralliselta. 
Tuomiossa ei ole muutoin esitetty mitään huomioita asianomistajan kielitaidosta tai sen vaikutuksesta 
vastaajien päätökseen tehdä rikos.
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omistaja M:ää. M:n kaaduttua F oli jatkanut veitsellä lyömistä. Asianomistaja M:lle oli 
aiheutunut hyvin vakavat ja välitöntä leikkaushoitoa vaatineet vammat. Vastaajat olivat 
nimitelleet asianomistajia neekereiksi. Vastaajat vetosivat itsepuolustukseen. Koven-
tamisperusteen osalta käräjäoikeus totesi, että asianomistajat itse eivät olleet pitäneet 
heihin kohdistuneita tekoja rasistisesti motivoituneina. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että 
sille ei ole selvitetty, mitä etnistä alkuperää asianomistajat ovat, mutta kumpikin on 
syntynyt Suomessa ja puhuvat hyvää suomen kieltä. Käräjäoikeus myös kirjasi oman 
havaintonsa, että asianomistaja A on tummaihoinen, kun taas asianomistaja M ei ole 
tummaihoinen. Käräjäoikeus siteerasi sen jälkeen koventamisperusteen säätämiseen 
johtaneita osin uuden sanamuodon myötä vanhentuneita esitöitä ja päätyi toteamaan, 
ettei asiassa ole näytetty, että rikoksen motiivi olisi ollut asianomistajien rotu,  ihonväri, 
syntyperä tai etninen alkuperä.42 Käräjäoikeus arvioi yksikkörangaistuksiksi F:lle 
syyte kohdassa 1 laittomasta uhkauksesta 60 päivää ja syytekohdan 5 tapon yrityksestä 
4 vuotta 10 kuukautta. Vastaaja J:lle käräjäoikeus tuomitsi tapon yrityksestä 3 vuoden 
11 kuukauden 15 päivän vankeusrangaistuksen, jossa oli alentavana otettu huomioon 
aiempi lyhyt vankeusrangaistus. Syyttäjä sekä kaikki asianosaiset valittivat ratkaisusta 
hovioikeuteen. Syyttäjä vetosi omassa valituksessaan siihen, että myös käräjäoikeuden 
ei-tummaihoisena pitämän asianomistaja M:n ulkonäöstä on pääteltävissä, että hän on 
syntyperältään ulkomaalainen. Mahdollisesti tämän tai käräjäoikeuden kirjaaman et-
nisen luonnehdinnan johdosta hovioikeuden tuomioon on kirjattu, että asianomistaja 
A oli kertomansa mukaan afrikkalaistaustainen ja M irakilaistaustainen. Hovioikeus 
katsoi, että erityisesti asianomistaja A:n kertomus, että vastaaja F oli syyttä tönäissyt 
häntä ohikulkiessaan ennen syytteissä mainittuja tapahtumia, tuki rasistista motiivia. 
Se, mihin käräjäoikeus ei ollut kiinnittänyt huomiota, mutta hovioikeus kiinnitti, oli se, 
että asianomistajat ja vastaajat eivät olleet tunteneet toisiaan ennestään eivätkä vastaajat 
olleet esittäneet väkivallan käytölle mitään konkreettista ja uskottavaa vaihtoehtoista 
syytä.43 Hovioikeus sovelsi koventamisperustetta ja sen myötä korotti vastaajien ran-
gaistuksia kutakin 4 kuukaudella eli vastaaja F:n osalta (joka oli tuomittu myös muista 
teoista) 5 vuodesta 5 vuodeksi 4 kuukaudeksi vankeutta ja J:n osalta 3 vuodesta 11 kuu-
kaudesta ja 15 päivästä 4 vuodeksi 3 kuukaudeksi ja 15 päiväksi vankeutta.

Tämän ratkaisun osalta voidaan lisäksi todeta, että seikkaperäinen asianomistajien 
etnisyyden perkaaminen ei nähdäkseni ole koventamisperusteen soveltamiseksi tar-
peen. Tässä kuten missään muussakaan tapauksessa ei ole riitautettu asianomistajan 
kuulumista etniseen vähemmistöön tai vastaajan tietoisuutta tai oletusta siitä.

Rasistinen nimittely teon yhteydessä ei kuitenkaan automaattisesti johda koven-
tamisperusteen soveltamiseen. Tällöin merkitystä on sillä, onko teolle esitetty muu 
riittävän uskottava motiivi.

Itä-Suomen hovioikeus 29.9.2017 nro 138560
Kaksi 18-vuotiasta vastaajaa tuomittiin törkeästä ryöstöstä heidän anastettuaan väkival-
taa käyttäen omaisuutta heitä maksua vastaan autolla kuljettaneelta henkilöltä. Vastaaja 
H oli autossa laittanut muovipussin asianomistajan päähän ja lyönyt tätä teräaseella 
useita keroja. Vastaaja S oli lyönyt asianomistajaa käsin. Vastaajat olivat anastaneet 
asianomistajalta 50 euroa käteistä sekä henkilöllisyys- ja muita kortteja. Vastaaja H 

42 Päijät-Hämeen käräjäoikeus 20.11.2017 nro 147089 s. 27.
43 Itä-Suomen hovioikeus 6.7.2018 nro 129355 s. 3–4.
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kertoi, että oli autoon (kyseessä lienee ollut ns. pimeä taksi) noustuaan huomannut, että 
sitä ajoi henkilö, joka oli aiemmin ahdistellut joitain vastaajien naistuttavia. Lisäksi 
H:n mukaan matkalla oli tullut riitaa, kun asianomistaja oli pyytänyt matkasta enem-
män rahaa, kuin mistä oli sovittu. Vastaaja S puolestaan oli kertonut, että H:n aloittama 
pahoinpitely oli tullut hänelle yllätyksenä. S kertoi kyllä kuulleensa, että asianomistaja 
oli ahdistellut joitakin naisia, mutta se ei ollut ollut syy pahoinpitelylle.44 Käräjä oikeus 
uskoi asianomistajan kertomusta, jonka mukaan ainakin vastaaja S oli solvannut asian-
omistajaa kutsumalla tätä neekeriksi sekä käskenyt häntä poistumaan maasta. Tällä pe-
rusteella käräjäoikeus katsoi, että teko oli tehty vihamotiivista.45 Käräjäoikeus ei ottanut 
kantaa vastaajien motiivistaan esittämän uskottavuuteen. Molemmat vastaajat tuomit-
tiin teosta 2 vuoden 6 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Vastaajat valittivat 
hovi oikeuteen vaatien muun ohella, ettei koventamisperustetta sovelleta. Hovioikeu-
dessa molemmat vastaajat käräjäoikeudessa kertomastaan osin poiketen kertoivat, että 
pääasiallinen syy teolle oli riita kyydin hinnasta. Uutena todistajana hovioikeudessa 
on kuultu vastaaja S:n tätiä, joka on kertonut, ettei S ole ulkomaalaisvastainen ja että 
sukuun ja lähipiiriin kuuluu ulkomaalaisia henkilöitä.46 Hovioikeus katsoi, että se, että 
vastaaja S oli nimitellyt asianomistajaa rasistisesti, ei riitä osoittamaan teon rasistista 
motiivia ottaen huomioon vastaajien teolleen kertomat muut syyt. Vastaajien rangais-
tukset alennettiin tämän johdosta 2 vuodeksi 3 kuukaudeksi.47

Nähdäkseni näytetty rasistinen solvaaminen luo siis vahvan oletuksen siitä, että kyse 
on rasistisesti motivoituneesta rikoksesta. Tämän oletuksen voi kuitenkin kumota esit-
tämällä riittävän selvityksen siitä, että teko on ainakin pääosin johtunut muista syistä.

Helsingin HO 29.6.2012 nro 1817
Vastaajat olivat syyllistyneet törkeään kotirauhan rikkomiseen menemällä neljän hengen 
porukalla yhden vastaajan kotoa lähistöllä asuvan asianomistajaperheen oven taakse 
metelöimään. He olivat hakanneet ovea sorkkaraudalla ja metalliputkilla sekä huutaen 
uhanneet sisällä olleita tappamisella ja nimitelleet heitä neekereiksi. Vastaajat olivat 
lisäksi syyllistyneet vahingontekoon rikkoessaan asianomistajien asuintalon rapun lasin 
päästäkseen rappuun sisälle. Asunnossa oli ollut sisällä tekoaikaan kuusi henkilöä, joista 
kaksi oli alaikäistä, nuorempi heistä 6-vuotias. Asianomistajat ovat kertoneet vastaajien 
yrittäneen avata ovea sorkkaraudalla ja että sisällä olleet olivat pelänneet. Vastaajat olivat 
vedonneet siihen, että jonkun asunnossa asuvan kanssa oli aiemmin ollut riitaa. Vastaaja 
M oli kertonut, että hänellä oli tullut jonkun asianomistajan kanssa riitaa parkkipaikalla, 
koska joku heistä oli avannut auton oven, missä hän oli istunut ja huutanut hänelle. M oli 
kertonut, että tuo aikaisempi tilanne oli päättynyt kätten paiskaamiseen ja M oli kutsu-
nut asiaomistajia kylään ja he olivat myös tulleet. Toisaalta M:n mukaan ovelle menoon 
on voinut olla rasistinen syy.48 Vastaaja V oli kertonut, että he olivat nähneet ikkunasta, 
että asunnossa oli paikalla lapsi. Käräjäoikeus sovelsi törkeään kotirauhan rikkomiseen 
koventamisperustetta, koska se oli kohdistunut etniseen ryhmään kuuluviin henkilöihin 
ryhmään kuulumisen perusteella.49 Vastaaja P, joka oli käräjä oikeudessa tuomittu näistä 

44 Pohjois-Karjalan KO 15.2.2017 nro 106387 s. 6–7.
45 Pohjois-Karjalan KO 15.2.2017 nro 106387 s. 8.
46 Itä-Suomen HO 29.9.2017 nro 138560 s. 3.
47 Itä-Suomen HO 29.9.2017 nro 138560 s. 4–5.
48 Helsingin KO 3.5.2011 nro 4384 s. 19.
49 Helsingin KO 3.5.2011 nro 4384 s. 23.
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ja useista muista rikoksista 1 vuoden 8 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen, 
valitti hovioikeuteen ainoastaan koventamisperusteen osalta. Hän oli edelleen vedonnut 
siihen, että teko oli liittynyt aikaisempiin riitoihin. Hovioikeus totesi asiassa jääneen 
näyttämättä, että teon motiivi olisi ollut rasistinen, mutta katsoi, ettei tuomittua rangais-
tusta ollut sen johdosta syytä alentaa.

Tapauksessa käräjäoikeus ei ole nimenomaisesti selostanut, millä perusteella juttuun 
sovelletaan koventamisperustetta. Vahvana näyttönä on varmastikin ollut rasististen 
voimasanojen käyttö. Jo käräjäoikeudessa vastaajat ovat kertoneet teolle vaihtoehtoi-
sen motiivin eli aiemman riidan. Kertomus riidasta ja vastaajien käsityksestä sen 
mer kityksestä yhteiseen päätöksen lähteä pelottelemaan naapuriperhettä jää ainakin 
tuomioon kirjatun perusteella erittäin epäselväksi. Riidan aihe ja se, kenen asianomis-
tajista kanssa se käytiin, jää epäselväksi. Vastaaja M myös kertoo, että riita sovittiin 
paikan päällä ja tilanne jatkui kyläilyllä. Käräjäoikeus on tästä vaihtoehtoisesta motii-
vista huolimatta katsonut teolla olleen rasistinen motiivi. Hovioikeuden tuomioon ei 
ole kirjattu mitään lisätietoja tästä aiemmasta riidasta ja ilmeisesti hovioikeus ei ole 
järjestänyt asiassa pääkäsittelyä. Siitä huolimatta se on katsonut esitetyn vaihtoehtoi-
sen motiivin riittäväksi selvitykseksi siitä, ettei teolle ole ollut nimittelystä huolimatta 
rasistista motiivia.

Näkisin itse, että esitetyn vaihtoehtoisen motiivin tulee olla edes jollain taval-
la uskottava, jotta se voisi johtaa ilmaistun rasismin sivuuttamiseen teon motiivina. 
Tapauk sessa neljä henkilöä on varustautunut astaloin ja murtautunut rappuun ja ha-
kannut asunnon ovea huudelleen uhkauksia ja rasistisia herjoja tietäen, että asunnossa 
on myös lapsia. Rasistinen motiivi oli myös osin myönnetty. Ainakin pelkän tuomion 
perusteella jää epäselväksi, miten viikon takainen riita, jonka aiheena on ehkä ollut 
auton oven avaaminen ja joka silloin jo sovittiin, on teolle uskottava motiivi.

4.2  Provokaation ja provosoitumisen merkitys

Eräissä tapauksissa väkivaltarikosta on edeltänyt molemminpuolinen suunsoitto. Tuo-
mioistuinten näkemykset siitä, miten tämä on vaikuttanut mahdollisen rasistisen mo-
tiivin toteamiseen, vaihtelevat.

Helsingin hovioikeus 21.11.2008 nro 3272
19-vuotias vastaaja oli ollut Helsingissä Rautatientorilla nuorisoporukassa, jota usea to-
distaja on kuvaillut skinhead-porukaksi. Porukasta oli huudeltu torin kautta kulkeneelle 
asianomistajalle rasistisia huutoja ja näytetty keskisormea. Asianomistaja oli vastannut 
keskisormen näyttämiseen samalla elellä. Vastaaja oli lähtenyt asianomistajan perään 
ja lyönyt tätä veitsellä selkään. Asianomistajan kääntyessä katsomaan oli vastaaja vielä 
viiltänyt asianomistajaa veitsellä leukaan. Vastaaja oli tämän jälkeen vielä suullisesti 
uhannut tappaa asianomistajan. Käräjäoikeus otti koventamisperusteen soveltamisen 
osalta huomioon, että vastaaja on ollut skinhead-porukassa, josta on huudeltu rasistia 
huutoja. Vastaaja on itse esitutkinnassa kertonut olevansa skinhead ja että pitää Suomen 
maahanmuuttopolitiikka huonona. Vastaaja oli myös aiemmin vangitsemiskäsittelys-
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sään todennut, että ”mustissa miehissä kaikki ärsyttää.” Käräjäoikeus kovensi näillä 
perustein vastaajan rangaistusta mainitusta tapon yrityksestä sekä myös toisesta teosta, 
jossa hän oli pahoinpidellyt ulkomaalaiseksi olettamansa henkilön. Käräjäoikeus tuo-
mitsi hänet näistä teoista sekä järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta yhteiseen 
rangaistukseen, joka vielä ottaen huomioon aiemman ehdollisen rangaistuksen täytän-
töönpano nousi 3 vuodeksi 6 kuukaudeksi vankeutta.50 Vastaaja, joka ei ollut halunnut 
kertoa käräjäoikeudessa teon olosuhteista mitään, on valittanut hovioikeuteen ja siellä 
kertonut, että asianomistajan keskisormen näyttö oli saanut hänet lähtemään tämän pe-
rään ja puukottamaan tätä. Vastaaja on hovioikeudessa lisäksi tarkentanut maahanmuut-
topoliittisia lausuntojaan sanomalla, että kommentti mustien miesten ärsyttävyydestä 
oli ollut vain tunteenpurkaus, mutta kuitenkin kertonut, ettei hän kutsuisi tummaihoisia 
ihmisiä kotiinsa syömään. Hovioikeus ei nähnyt aihetta muuttaa käräjäoikeuden ratkai-
sua miltään osin.

Edellisessä tapauksessa vastaaja oli siis itse vedonnut siihen, että tekoon johti pikem-
minkin asianomistajan reaktio vastaajan rasistiseen nimittelyyn. Hovioikeus ei katso-
nut, että tällä olisi koventamisperusteen soveltamisessa merkitystä. Onkin selvää, että 
puukolla selkään iskeminen on niin epäsuhtainen reaktio keskisormen näyttämiseen, 
ettei vakavasti voida ottaa väitettä siitä, että se olisi ollut hyökkäyksen motiivi. Lisäksi 
asianomistaja on näyttänyt keskisormea vastauksena häneen siinä vaiheessa jo koh-
distuneeseen rasistiseen huuteluun. Näin ollen, vaikka keskisormen näyttäminen olisi 
osin motivoinut vastaajaa hyökkäämään juuri asianomistajan kimppuun, ei se poistaisi 
teon perimmäistä rasistista motiivia. Seuraavassa tuomiossa tehtiin samantyyppisessä 
provosoitumista sisältäneessä tilanteessa päivänvastainen tulkinta tekijän motiivista.

Turun hovioikeus 16.6.2009 nro 1525
Tapahtumat olivat alkaneet, kun vastaaja oli omalta parvekkeeltaan huudellut asian-
omistajalle rasistisesti. Asianomistajan mukaan vastaaja oli käyttänyt esimerkiksi il-
maisua ”rättipää”. Vastaaja oli itse myöntänyt huutaneensa ulkomaalaiseksi olettamansa 
miehen seurassa kulkeneelle suomalaiseksi olettamalleen naiselle, että ”olet sinäkin 
parisi valinnut”. Huutelun seurauksena asianomistaja oli vastaajan mukaan huutanut hä-
nelle jotain takaisin. Asianomistaja on itse kertonut huutaneensa ”turpa kiinni”. Vastaaja 
oli tästä tulistunut ja tullut ulos kumipampun kanssa, jolla oli lyönyt asianomistajaa.51 
Syyttäjä vaati rangaistusta pahoinpitelystä ja että rangaistusta tältä osin kovennetaan 
vihamotiivin perusteella. Käräjäoikeus hyvin epämääräisesti asianosaisten kertomuksiin 
viitaten totesi, ettei teolle ole näytetty kiellettyä motiivia.52 Vastaaja tuomittiin tästä 
pahoinpitelystä sekä lukuisista muista rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 
Syyttäjä valitti koventamisperusteen osalta hovioikeuteen. Hovioikeus hyväksyi perus-
telematta käräjäoikeuden ratkaisun tältä osin.

Koventamisperustetta koskeva ratkaisu on poikkeuksellinen ja mielestäni epäonnis-
tunut. Vastaaja on itsekin myöntänyt aloittaneensa sanaharkan itselleen tuntematto-
mien henkilöiden kanssa rasistisella huutelulla. Nähdäkseni vastaajan kommentti ”olet 

50 Helsingin KO 16.5.2008 nro 4277 s. 9.
51 Turun KO 27.3.2009 nro 1428 s. 8–9.
52 Turun KO 27.3.2009 nro 1428 s. 8–9.
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sinäkin parisi valinnut”, kun hän on tässä yhteydessä nimenomaan maininnut, että 
mies oli ulkomaalainen ja nainen suomalainen, on viitannut siihen, että vastaajaa on 
häirinnyt se, että suomalainen nainen liikkuu ulkomaalaisen miehen seurassa. Mitään 
muuta syytä ventovieraille tällaisten kommenttien esittämiseen ei ole ollut. Kun koko 
välikohtaus on siten alkanut vastaajan rasistisella huutelulla, johon asianomistaja on 
vastannut samoin huutelemalla, ja vastaaja on sitten siirtynyt huutelusta väkivaltaan 
eli tullut ulos asunnostaan lyömäaseen kanssa ja ryhtynyt pahoinpitelemään asian-
omistajaa, on vaikea nähdä, ettei rasistinen motiivi ulottuisi tähän pahoinpitelyyn. 
Näin jo siksikin, että vastaajan reaktio on ollut selvästi erittäin voimakas suhteessa 
asianomistajan huuteluun, joka ilmeisesti ei ole sisältänyt mitään sen loukkaavampaa 
kuin ”turpa kiinni”. Toisaalta mikäli painoarvoa halutaan antaa asianomistajan osalli-
suudelle sanaharkasta, olisi koventamisperustetta silti voitu soveltaa sillä perusteella, 
että teko johtui ainakin osaksi vastaajan rasismista. Koventamisperusteen soveltami-
nen ei edellytä, että rasismi olisi ainoa motivaattori rikoksen tekemiselle.53

4.3  Vastaajan oma kertomus 

Eräissä tapauksissa vastaaja on itse esitutkinnassa tai tuomioistuimessa kertonut rasis-
tisesta motiivistaan tai yleisemmin rasistisesta ajatusmaailmastaan.

Turun hovioikeus 2.11.2005 nro 2583
Neljää vastaajaa syytettiin törkeästä pahoinpitelystä. Tekoaikaan 15-, 17-, 20- ja 23-vuo-
tiaat pojat ja miehet olivat kuuluneet 10 hengen ryhmään, joka oli hyökännyt kadulla 
kävelleiden isän ja pojan kimppuun.54 Asianomistajat eivät olleet olleet vastaajille en-
nestään tuttuja eivätkä he olleet antaneet mitään aihetta hyökkäykselle. Asianomistajia 
oli lyöty nyrkein ja patukalla ja toisen vastaajan pahoinpitelyä oli jatkettu potkimalla, 
kun tämä oli kaatunut maahan. Vastaajat olivat kiistäneet vihamotiivin, jolla syyttäjä 
vaati koventamista. Lisäksi vastaajat ovat vastauksissaan koventamisperusteen osalta 
epämääräisesti viitanneet siihen, että tätä tapahtumaa aiemmin joku heidän kaverinsa 
oli tullut jonkun ulkomaalaisen henkilön pahoinpitelemäksi ja he olivat ilmeisesti tä-
män seurauksena olleet kaupungilla ajatuksella että ”jos ulkomaalaiset alkavat tapella, 
niin sitten heidän kanssaan tapellaan.”55 Vastaajat olivat ensin kokoontuneet skinheadien 
kokoontumispaikalle ja sieltä menneet kaupungille. Siellä he olivat nähneet ulkomaa-
laiset henkilöt ja joukolla ikään kuin sotahuutoa huutaen lähteneet heitä kohti. Teko-
aikaan 15-vuotias vastaaja P oli käräjäoikeudessa kertonut, että ”hän oli nähnyt kaksi 
ulkomaalaista miestä ja hän oli menettänyt itsehallintansa [sic] ja hänen päässään oli 
’pimahtanut’. Porukka, jonka seurassa [vastaaja P] oli ollut, oli huutanut ja [vastaaja 
P:lle] oli syntynyt joukkohurmos, joka on verrattavissa talvisodan tapahtumiin venäläi-

53 HE 317/2010 vp s. 38.
54 Isä oli tekoaikaan 47-vuotias. Pojan ikää ei ilmennyt mistään hovioikeuden säilyttämistä asiakirjoista, 

mutta oletettavasti kyse on ollut täysi-ikäisestä henkilöstä.
55 Tampereen KO 8.12.2004 nro 5879 s. 4–5.
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siä vastaan ja hän oli lähtenyt täysillä juoksemaan ulkomaalaisia kohti.”56 Käräjäoikeus 
totesi koventamisperusteen osalta, että vastaajien käytös torilla, jossa he ovat täysin 
yllättäen lähteneet asianomistajien kimppuun, osoittaa ettei vastaajilla ole voinut olla 
teolleen muuta motiivia kuin se, että asianomistajat ovat olleet erimaalaisia kuin vastaa-
jat. Lisäksi käräjäoikeus viittasi vastaajien esitutkinnassa antamiin kertomuksiin heidän 
kielteisestä suhtautumisestaan ulkomaalaisiin.57 Näillä perustein käräjäoikeus totesi, 
että teolla on ollut vihamotiivi, jolla perusteella rangaistusta on kovennettava.58 Kaikki 
tekijät olivat ensikertalaisia. Tekoaikaan 23-vuotias vastaaja M tuomittiin lisäksi toises-
ta pahoinpitelystä yhteiseen 1 vuoden 8 kuukauden 20 päivän mittaiseen ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen. Toinen täysi-ikäinen vastaaja tuomittiin 1 vuoden 8 kuukauden 
vankeusrangaistukseen ja alaikäiset vastaajat 1 vuoden 3 kuukauden mittaisiin ehdol-
lisiin vankeusrangaistuksiin. Kaikki vastaajat valittivat hovioikeuteen ja vaativat muun 
ohella, ettei koventamisperustetta sovellettaisi. Hovioikeus totesi samoin perustein kuin 
käräjäoikeus, että rangaistuksia kovennetaan vihamotiivin osalta. Rangaistuksia ei hovi-
oikeudessa myöskään muusta syystä muutettu.

Myöskään vastaajan oma kertomus rasistisesta motiivista ei aina riitä koventamispe-
rusteen soveltamiseen.

Turun hovioikeus 1.4.2005 nro 865
Aineiston vanhimmassa tuomiossa oli kyse tapauksesta, jossa Kakolan vankilassa kaksi 
vankia oli hyökännyt kolmannen kimppuun. Tuomion mukaan vastaajat olivat odotta-
neet asianomistajaa eräässä sellissä, missä olivat ensin lyöneet häntä metalliputkella 
päähän ja sen jälkeen teräaseella kylkeen aiheuttaen hengenvaarallisia vammoja. Syyt-
täjä vaati heille rangaistusta tapon yrityksestä ja vaihtoehtoisesti törkeästä pahoinpi-
telystä sekä että rangaistuksia kovennetaan vihamotiivin perusteella. Vastaaja K kiisti 
olleensa ylipäänsä edes paikalla ja vastaaja R kiisti menetelleensä rasistisesta motiivista 
vaan siitä syystä, että asianomistaja oli käyttäytynyt huonosti. Vastaaja R oli kuitenkin 
esitutkinnassa kertonut, ettei kyseisellä vankiosastolla suvaittu ulkomaalaisia, varsin-
kaan jos he käyttäytyivät huonosti. Asianomistaja itse on kertonut, että vastaaja K oli 
aiemmin uhkaillessaan häntä käskenyt häntä poistumaan osastolta siksi, että hän oli 
”tummaihoinen”. Käräjäoikeus katsoi näillä perustein, että teon motiivina oli ainakin 
osaksi asianomistajan ulkomaalaisuus, ja sovelsi koventamisperustetta.59 Käräjäoikeus 
tuomitsi molemmat vastaajat 2 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistuksiin. Hovi oikeus 
hylkäsi syytteen kokonaan K:n osalta, koska ei pitänyt näyttöä riittävänä siitä, että  
K olisi ollut hyökkäyksessä mukana ollut toinen henkilö. R kertoi hovioikeudessa 
motiivistaan samoin kuin käräjäoikeudessa. Kummankaan oikeusasteen tuomiosta ei 
ilmene, mitä vastaajat tarkoittivat asianomistajan huonolla käytöksellä, joka heidän mu-

56 Tampereen KO 8.12.2004 nro 5879 s. 8.
57 Kertomusten sisältöä ei ole tuomiossa lainkaan selostettu, joten pyysin käyttööni vastaajien esitutkin-

takertomukset. Hovioikeus oli omat kappaleensa jo hävittänyt, joten sain kertomukset poliisilta. Myös-
kään tuomioistuinten pöytäkirjoista ei käy ilmi, mihin kohtiin kertomuksissa on viitattu, joten tältä 
osin olen arvailujen varassa. Esitutkintakertomuksissa useat vastaajat kertoivat olevansa skinheadeja, 
kannattavansa kansallissosialismia ja suhtautuvansa kielteisesti maahanmuuttoon. He suhtautuivat hy-
väksyvästi ulkomaalaisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Osa ilmaisi ihailevansa Hitleriä ja nimitteli joitain 
etnisiä ryhmiä ali-ihmisiksi.

58 Tampereen KO 8.12.2004 nro 5879 s. 10–12.
59 Turun KO 14.9.2004 nro 2362 s. 5.



67

kaansa oli teon motiivi rasismin sijaan etenkin, kun lehtitietojen mukaan asianomistaja 
oli siirretty vastaajien kanssa samalle osastolle vasta muutama päivä aikaisemmin.60 
Hovi oikeus katsoi kuitenkin asiassa jääneen näyttämättä, että teolle olisi ollut rasistinen 
motiivi.61 Muilta osin ratkaisua ei R:n osalta muutettu. Koventamisperusteen jäätyä pois 
rangaistus aleni puolella vuodella 2 vuodeksi vankeutta, joka pysyi ehdottomana.

Useissa tapauksissa merkitystä on ollut lisäksi sillä, etteivät vastaaja ja asianomistaja 
ole tunteneet toisiaan ennestään. Sellaisenaan se ei kuitenkaan riitä koventamisperus-
teen soveltamiseen.

Vaasan HO 1.12.2011 nro 1390
Tuomiossa on käsitelty kahta eri tapausta, joissa on kyse koventamisperusteen sovel-
tamisesta.

Kohdissa 2 ja 3 neljä vastaajaa olivat menneet soittamaan asianomistajan ovikelloa ja si-
sään päästyään olivat pahoinpidelleet asianomistajaa lyömällä tätä nyrkein ja nyrkkirau-
dalla myös päähän. Lisäksi he olivat kuristaneet asianomistajaa ja heittäneet tämän päin 
seinää. Vastaajat ovat kertoneet menneensä paikalle keskustelemalla selvittelemään ai-
empaa riitaa asianomistajan ja yhden vastaajista välillä. Vastaajat eivät ole kuitenkaan 
halunneet tulla asiassa todistelutarkoituksessa kuulluksi. Yksi vastaajista oli esitutkin-
nassa kertonut, että hänellä oli aiemmin ollut asianomistajan kanssa sanaharkkaa, joka 
oli alkanut vain siitä, että asianomistaja oli ollut ulkomaalainen ja vastaaja suomalainen. 
Nyt vastaaja oli päättänyt mennä kostamaan tuon aiemman tapauksen.

Kohdassa 6 puolestaan tapahtumat olivat alkaneet, kun asianomistaja oli ystävineen aja-
nut odottamaan tuttavaansa erään ruokakaupan lähistölle. Vastaajat olivat ajaneet omalla 
autollaan asianomistajien auton eteen sen kulkuväylän tukkien ja nousseet autosta. Toi-
nen vastaaja oli mennyt autonsa kuljettajan paikalla istuneen asianomistajan luokse ja 
lyönyt tätä auton avoimen ikkuna kautta. Asianomistaja oli noussut autosta ja paikalla 
oli syntynyt tappelu. Asianomistaja oli lähtenyt pakoon ja vastaajat olivat vielä yrittä-
neet saada hänet kiinni. Syyttäjä vaati molemmissa tapauksissa koventamisperusteen 
soveltamista, koska ”tekijät olivat ryhtyneet rikoksiin aikaisempien maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden ja suomalaistaustaisten henkilöiden näiden taustasta johtuneiden 
yhteenottojen seurauksena ja kohdistaneet rikokset tämän vuoksi juuri maahanmuut-
tajataustaltaan [sic] oleviin henkilöihin.”62 Käräjäoikeus sovelsi koventamisperustetta 
molempien tapausten osalta ratkaisuaan tapauksen yksityiskohdilla perustelematta. 
Molempien tapausten osalta yksi vastaaja valitti hovioikeuteen ja vaati myös koventa-
misperusteen poistamista. Hovioikeus totesi molempien tapausten osalta, ettei näyttöä 
koventamisperusteen soveltamiseksi ollut. Syytekohtien 2 ja 3 vastaajan osalta syyksilu-
keminen aleni lisäksi huomattavasti ja rangaistus 6 kuukauden ehdollisesta vankeudes-
ta 3 kuukauteen. Toinen vastaaja oli käräjäoikeudessa tuomittu ruokakaupan edustalla 
tapahtuneen pahoinpitelyn lisäksi toisesta rikoksesta. Hovioikeus muutti ratkaisua vain 
jättämällä koventamisperusteen pois, minkä johdosta yhteinen ehdoton vankeusrangais-
tus rangaistus aleni 4 kuukaudesta 3 kuukauteen.

60 Turun Sanomat 15.9.2004.
61 Turun HO 1.4.2005 nro 865 s. 3.
62 Keski-Suomen KO 14.1.2015 nro 101916 s. 7.
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Ensimmäisessä tapauksessa siis vastaaja oli esitutkinnassa kertonut jonkinlaisesta ra-
sistisesta konfliktista, joka ei kuitenkaan ole sellaisenaan ollut riittävä osoitus myö-
hemmän teon rasistisesta motiivista. Toisessa tapauksessa rasistisen motiivin puolesta 
on puhunut se, että vastaajat ovat ehdoin tahdoin hakeutuneet konfliktiin asianomista-
jan ei-kantasuomalaisista henkilöistä koostuvan seurueen kanssa. Tämäkään ei sellai-
senaan ollut riittävä osoitus rasistisesta motiivista.63

4.4  Vastaajan yhteydet järjestäytyneeseen rasismiin

Eräissä tapauksissa koventamisperustetta arvioitaessa on otettu huomioon myös vas-
taajan liitynnät uusnatsi- tai vastaavaan toimintaan.

Helsingin hovioikeus 7.3.2013 nro 709
Tapauksessa kaksi 18-vuotiasta vastaajaa oli yhdessä tuntemattomaksi jääneen kolman-
nen miehen kanssa hyökännyt töistä kotiin matkalla olleen ennestään tuntemattoman 
miehen kimppuun yöllä Kurvin bussipysäkillä. Vastaajat olivat kaataneet tämän maahan 
ja lyöneet ja potkineet maassa makaavaa asianomistajaa myös pään alueelle. Teko oli 
keskeytynyt ohikulkijan väliintuloon. Syyttäjä vaati rangaistusta tältä osin pahoinpite-
lystä ja että sitä kovennetaan vihamotiivin vuoksi. Asianomistaja on kertonut, että vas-
taajilla oli ollut vaatteissaan natsisymboleita ja he olivat sanoneet olevansa natsisotilaita. 
Ulkopuolisen todistajan mukaan tekijät, joiden tunnistamisesta oli oikeudessa myös 
kyse, olivat olleet ulkonäöltään ”skinheadin oloisia”. Vastaajat olivat kertoneet olleensa 
tapahtuma-aikaan kyseisellä alueella liikenteessä, mutta ajautuneensa ainoastaan sa-
naharkkaan jonkun ”pakistanilaisen näköisen” henkilön kanssa. Käräjäoikeus hylkäsi 
syytteen, koska asiassa asianomistajan tekemä tunnistus ei ollut riittävän luotettava.64 
Hovioikeuteen valitti ainoastaan asianomistaja itse, joka muun ohella vaati, että asiassa 
sovelletaan koventamisperustetta. Hovioikeus piti asianomistajan tunnistamista ja todis-
tajan kuvausta luotettavana selvityksenä siitä, että juuri vastaajat olivat pahoinpidelleet 
asianomistajan.65 Hovioikeus piti uskottavana asianomistajan kertomusta, että vastaajat 
olivat hänelle kertoneet olevansa natsisotilaita etenkin, koska todistaja oli kertonut yh-
dellä heistä olleen päässään koppalakki. Lisäksi vastaajat olivat kehottaneet kaikkia 
ulkomaalaisia lähtemään Suomesta. Hovioikeus totesi, ettei asianomistaja ollut antanut 
mitään aihetta teolle, vaan oli valikoitunut uhriksi etnisen taustansa vuoksi, ja sovelsi 
koventamisperustetta. Hovioikeus arvioi yksikkörangaistukseksi 5 kuukautta. Toinen 
vastaajista tuomittiin vain tästä teosta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Toisen vas-

63 Rasistisen motiivinsa tunnusti vastaaja myös Turun hovioikeuden tapauksessa 24.11.2017 nro 147986. 
Tekoaikaan 16-vuotias naantalilaispoika oli Raisiossa jahdannut kirveen kanssa useampaa ulkomaalai-
sen näköiseksi havaitsemaansa henkilöä, hajottanut näyteikkunan sekä uhannut kirveellä myös häntä 
kiinni ottamaan tulleita poliiseja. Hovioikeudessa poika ilmoitti valikoineensa uhrit ulkomaalaistaus-
tan perusteella. Lehtitietojen mukaan poika oli uusnatsijärjestö Suomen vastarintaliikkeen tukijäsen. 
(MTV Uutiset 17.1.2017) Poika vastusti mielentilatutkimusta, mutta sinne jouduttuaan hänet todettiin 
syyntakeettomaksi ja jätettiin rangaistukseen tuomitsematta jo käräjäoikeudessa. Näin ollen asiassa ei 
tarvinnut ottaa kantaa koventamisperusteen soveltumiseen.

64 Helsingin käräjäoikeus 30.8.2011 nro 7994 s. 7–8.
65 Helsingin hovioikeus 7.3.2013 nro 709 s. 5.
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taajan ehdollinen vankeusrangaistus korotettiin käräjäoikeuden muista teoista tuomit-
semasta 10 kuukaudesta yhteensä 1 vuoteen.66

Mainittakoon, että toinen tämän jutun vastaajista on ainoa aineistossa kahteen eri ot-
teeseen esiintyvä henkilö; vastaaja on sama kuin edellä esitellyssä ns. Asema-aukion 
pahoinpitely -tapauksessa Helsingin HO 26.1.2018 nro 103510.

Eräissä tapauksissa rasistisen motiivin tueksi on useita erilaisia perusteita.

Vaasan hovioikeus 19.3.2010 nro 356
Vastaaja oli yöaikaan hyökännyt kadulla hänelle ennestään tuntemattoman asianomista-
jan kimppuun lyömällä tätä ensin nyrkillä useita kertoja kasvoihin sekä asianomistajan 
kaaduttua maahan teräaseella kuusi kertaa kaulan ja hartioiden seudulle. Tuomioon ei 
ole kirjattu erillistä syyttäjän koventamisvaatimusta, mutta teonkuvaukseen on kirjattu, 
että tekijä on ilmeisesti kohdistanut rikoksen asianomistajaan kansalliseen ja rodulliseen 
ryhmään kuulumisen vuoksi. Tarkoituksena lienee ollut vedota nimenomaan kyseiseen 
koventamisperusteeseen, sillä kirjaus noudattelee koventamisperusteen tuonaikaista sa-
namuotoa. Todistaja oli kuullut huutoja ”vitun neekeri”.67 Vastaaja kertoi käräjäoikeu-
dessa, että hän oli lähestynyt asianomistajaa tarkoituksenaan kysyä häneltä aiemmasta 
tapahtumasta, jossa asianomistaja olisi uhannut vastaajaa veitsellä. Vastaaja oli luullut 
asianomistajalla nytkin olleen veitsen, mistä syystä hän oli lyönyt asianomistajaa ja 
tilanne oli edennyt painiksi, jossa teräaseita ei kuitenkaan ollut käytetty. Käräjäoikeus 
ei pitänyt vastaajan kertomusta uskottavana ja luki hänen syykseen törkeän pahoin-
pitelyn.68 Koventamisperusteen soveltamista harkitessaan käräjäoikeus otti huomioon 
ensinnäkin asiassa esitetyn näytön vastaajan tatuoinneista. Vastaajalla oli useita kuva- 
aiheita ja symboleita, jotka poliisi oli katsonut uusnatseilla tyypillisiksi ja rasistisiksi; 
hänen niskassaan esimerkiksi luki White Power. Lisäksi otettiin huomioon valokuvat 
vastaajan kotona olleesta rasistisesta materiaalista. Vastaajalla oli tv-tasollaan ollut val-
koinen solidaarisuus -niminen DVD, jonka takakannen tekstissä mm. kerrottiin videon 
tarkoituksena olevan edistää valkoisten nationalistien solidaarisuutta ja tervehdittiin 
lukijaa ”rodullisin terveisin”. Lisäksi kotona oli ollut vaatteita, joiden tekstit ja symbo-
lit poliisin mukaan viittasivat uusnatsismiin ja rasismiin.69 Näiden lisäksi koventamis-
perusteen soveltamisen arvioinnissa otettiin huomioon, että vastaaja oli aiemminkin 
tuomittu ulkomaalaiseen kohdistuvasta pahoinpitelyrikoksesta. Vielä kun asianomistaja 
oli ollut vastaajalle ennestään tuntematon ja tilanteessa oli esitetty rasistisia ilmaisuja 
eikä teolle ollut esitetty muuta motiivia, katsoi käräjäoikeus, että teko oli kohdistettu 
asianomistajaan tämän rodulliseen ja etniseen kansanryhmään kuulumisen perusteel-
la ja kovensi törkeästä pahoinpitelystä tuomittavaa rangaistusta.70 Vastaaja tuomittiin 
2 vuoden 2 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti muun ohella 
koventamisperusteen soveltamisesta vedoten siihen, että hänellä ei ollut mitään tumma-
ihoisia vastaan ja hänen kotoaan löytynyt rasistinen rekvisiitta oli vanhaa eikä liittynyt 

66 Helsingin hovioikeus 7.3.2013 nro 709 s. 6.
67 Jyväskylän KO 6.10.2009 nro 2164 s. 4.
68 Jyväskylän KO 6.10.2009 nro 2164 s. 5.
69 Tuomiossa on viitattu rasistisiin tatuointeihin ja materiaaliin, mutta niitä ei ole sen tarkemmin selos-

tettu. Tältä osin olen itse tutustunut mainittuihin kirjallisiin todisteisiin. Keski-Suomen poliisilaitos, 
esitutkintapöytäkirja 8300/R/14998/09 liitteet 11 ja 12 s. 49–62.

70 Jyväskylän KO 6.10.2009 nro 2164 s. 6.



70

hänen nykyiseen ajatusmaailmaansa.71 Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun ko-
ventamisperusteen ja rangaistuksen osalta.

Samantapaista monipuolista aineistoa oli koventamisperusteen tueksi myös aiem-
min luvussa 3 esitellyssä grillikioskin tuhopolttoa koskevassa tapauksessa Kouvolan  
HO 11.12.2008 nro 1335.

5.  Johtopäätöksiä

Suomessa kirjataan vuosittain tuhatkunta rikosilmoitusta, jotka poliisi luokittelee viha-
rikoksiksi. Näistä noin 70 % tapauksista on kyse etniseen tai kansalliseen taustaan liit-
tyvästä motiivista. Suuri osa teoista on väkivaltarikoksia. Tekopaikka on tyypillisesti 
katu tai muu julkinen ulkona sijaitseva paikka. Nämä tiedot käyvät ilmi Poliisiammat-
ti korkeakoulun viharikosselvityksistä.72 Mainitut tiedot pätevät myös tämän kirjoituk-
sen aineistoon, joka on häviävän pieni osuus suomalaisesta viharikollisuudesta.

Tutkimuksissa, joissa on seurattu tutkinnassa ilmenneen vihamotiivin etenemistä 
rikosprosessin eri vaiheissa, on huomattu, että koventamisperustetta sovelletaan yhä 
harvoin ja tutkinnassa ilmennyt mahdollinen rasistinen motiivi putoaa usein pois tut-
kinnan edetessä tai syyttäjä ei enää pidä aiheellisena tuoda sitä esiin rikosprosessissa.73

Aineiston ratkaisuista, joissa koventamisperusteen soveltamista on tuomioistuimes-
sa hovioikeutta myöten vaadittu, suurin osa on kuitenkin sellaisia, jossa sen sovelta-
miseen on myös päädytty. Näyttääkin siltä, että syy, miksi moni rasistinen rikos jää 
sellaiseksi tuomioistuimessa toteamatta, johtuu ratkaisuista prosessin aikaisemmissa 
vaiheissa. Poliisilla ja syyttäjillä on tässä keskeinen rooli, sillä useimmissa aineiston 
tapauksissa syyttäjä oli vaatinut koventamisperusteen soveltamista, joskin osassa aina-
kin näytti siltä, että tuomioistuin oli soveltanut sitä viran puolesta.

Aineiston tapauksista voidaan kokonaisuutena todeta, että yleisin vihamotiivi on 
etniseen tai kansalliseen alkuperään tai siihen läheisesti rinnastettaviin ihonväriin ja 
rotuun liittyvä eikä näitä perusteita ole tyypillisesti edes eritelty toisistaan. Tyypilli-
sin rikosnimike on pahoinpitely, mutta joukossa oli myös joitakin tapon yrityksiä ja 
törkeitä pahoinpitelyitä sekä kunnianloukkauksia. Kaikki tekijät olivat miehiä. Suurin 
osa tekijöistä oli nuoria miehiä. Monessa teossa ilmeni jonkinlainen linkki ääriajatte-
luun kuten kuuluminen ”skinhead-porukkaan” tai esimerkiksi tatuointeina ilmenevä 
uusnatsismin ihailu.

71 Vaasan hovioikeus 19.3.2010 nro 356 s. 3.
72 Rauta 2018.
73 Peutere on tutkinut rasistisen motiivin päätymistä tuomioon asti ja todennut, että esimerkiksi Helsin-

gissä vuoden 2008 kirjatuista 50 rasistisia piirteitä sisältäneestä käräjille asti päätyneestä jutusta vain 
neljässä seuraamusta kovennettiin vihamotiivin perusteella. Peutere 2010 s. 357–346. Ks. myös Peutere 
2008. Samoin Milla Aaltonen, joka myös oli seurannut vihamotiivin etenemistä rikosprosessissa, totesi 
Oikeusministeriön syrjintä ja yhdenvertaisuus -koulutuksessa 5.9.2018.
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Koventamisperusteen soveltamisen osalta voidaan todeta, että käytäntö on jossain 
määrin epäjohdonmukaista, mikä toisaalta on tyypillistä, kun säädös on vielä kohtalai-
sen uusi ja monien ratkaisujen antamisen aikaan ei aiempaa käytäntöä vielä ole ollut 
kovin paljoa olemassa. Korkein oikeus ei ole vielä yhdessäkään jutussa ottanut kantaa 
vihamotiivikoventamisperusteen soveltamiseen. Tästä kirjoituksesta on toivottavasti 
jatkossa apua lainkäyttäjille, jotka etsivät koventamisperusteen soveltamiskäytäntöä.

Kokoavasti voidaan käytännön soveltamisen osalta todeta, että koventamisperus-
teen soveltamista on aineistossa perusteltu ainakin seuraavilla seikoilla:

 – teon yhteydessä esitetyt rasistiset solvaukset (tämä on perusteista selvästi ylei-
sin)

 – vastaajan oma kertomus rasistisesta motiivista tai rasistisista mielipiteistä yleensä
 – vastaajan aiempi rasistinen rikollisuus
 – vastaajan yhteydet ääriaatteisiin: kuuluminen äärijärjestöön, rasistiset tai uusnat-

sismiin viittaavat esineet kotona, tatuoinnit ja vaatetus
 – vastaaja ja asianomistaja eivät ole tunteneet toisiaan entuudestaan
 – teolle ei esitetty mitään muuta motiivia

Monissa teoissa läsnä oli useampia edellä luetellusta seikoista, joiden perusteella on 
tehty tapauskohtainen arvio.

Useimmista tuomioista ei ilmene, mikä konkreettinen vaikutus koventamisperus-
teella on ollut rangaistuksen määräämisessä. Asema-aukion pahoinpitelytapauksessa 
Helsingin HO 26.1.2018 nro 103510 tuomio nousi koventamisen johdosta 2 vuodesta 
2 vuodeksi 3 kuukaudeksi vankeutta. Vankilassa tapahtunutta hyökkäystä koskevassa 
jutussa Turun HO 1.4.2005 nro 865 puolestaan koventamisen jääminen pois alensi ran-
gaistuksen 2 vuodesta 6 kuukaudesta tasan kahteen vuoteen. Joensuussa tapauksessa 
Itä-Suomen HO 29.9.2017 nro 138560 pimeän taksin ryöstäneiden tuomiot taas aleni-
vat 2 vuodesta 6 kuukaudesta 2 vuodeksi 3 kuukaudeksi. Jyväskyläläisen Siwan nur-
kalla tapahtuneessa pahoinpitelyjutussa Vaasan HO 1.12.2011 nro 1390 tuomio aleni 
samasta syystä 4 kuukaudesta 3 kuukaudeksi, joskin kyseiseen rangaistukseen sisältyi 
myös vähäinen muu rikos, jota koventamisperuste ei koskenut. Lahtelaisen ravinto-
lan pihalla ampuma-aseella ja puukolla suoritetussa tapon yrityksessä Itä-Suomen  
HO 6.7.2018 nro 129355 koventamisperusteen lisääminen hovioikeudessa korotti 
useiden vuosien tuomioita 4 kuukaudella. Metrossa tapahtuneessa iäkkäämpien nais-
ten pahoinpitelytapauksessa Helsingin HO 24.4.2013 nro 1240 käräjäoikeus lausui 
yksikkörangaistuksista, että niiltä osin kuin koventamisperustetta sovellettiin, tuli 
rangaistusta korottaa noin kolmanneksella. Luvussa 2 esitellyssä pahoinpitelyjutussa 
Helsingin HO 13.6.2014, jossa teon kimmokkeena toimi vastaajan tyytymättömyys 
siihen, että miesasianomistaja oli pukeutunut naiseksi, todettiin, että koventamisperus-
teen vuoksi muutoin sakoilla sovitettavasta teosta tuomitaan vankeusrangaistus. Las-
kennalliseksi koventamisperusteen osuudeksi saadaan haarukka 7–33 % keski arvon 
ollessa n. 18 %. Muidenkaan koventamisperusteiden osalta ei ole olemassa mitään 
yleispätevää ohjetta koventamisen konkreettisesta vaikutuksesta, mutta näissä tapauk-
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sissa näyttää siltä, että koventamisperusteen vaikutus on ollut hieman keskimääräistä 
vähäisempi.74
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Laura Kallioinen

Syyteneuvottelu ja tunnustamis- 
oikeuden käynti hovioikeuskäytännössä  
– empiirinen katsaus

1.  Johdanto

Pitkään oikeuspoliittisen keskustelun aiheena ollut syyteneuvottelujärjestelmä otet-
tiin Suomessa käyttöön 1.1.2015, jolloin järjestelmää koskevat lakimuutokset astui-
vat voimaan1. Syyteneuvottelujärjestelmässä on kysymys suomalaisesta vastineesta 
kansainvälisesti tunnetulle plea bargaining -menettelylle, rangaistuksen alentamisesta 
tunnustuksen perusteella ja kevennetystä menettelystä tuomioistuimessa. Järjestelmän 
taustalla on pyrkimys viranomaisresurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen, 
viranomaisten toiminnan tehostamiseen ja rikosasioiden esitutkinnan,  syyteharkinnan 
ja tuomioistuinkäsittelyn nopeuttamiseen rikoksesta epäillyn ja asianomistajan oi-
keuksista tinkimättä. Syytteestä sopimiseen ei tule ryhtyä, jos se on vastoin painavaa 
yhteiskunnallista tai yksittäisen henkilön intressiä2. Syyteneuvottelujärjestelmän vai-
heet koostuvat syyteneuvottelusta, tuomioesityksen tekemisestä sekä mahdollisesta 
tunnustamisoikeudenkäynnistä.

Tässä kirjoituksessa esittelen ensin lyhyesti ja johdannonomaisesti  syyteneuvottelua 
ja tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien säännösten keskeisen sisällön. Tämän jäl-
keen teen selkoa siitä, millä tavalla syyteneuvottelun kautta tunnustamisoikeudenkäyn-
tiin päätyneet asiat näkyvät muutoksenhakutuomioistuimissa. Selvitän, millä perus-
teilla tunnustamisoikeudenkäynnissä annettuihin tuomioihin on haettu muutosta ja 
kuka muutosta tyypillisesti hakee. Asian selvittäminen on merkityksellistä ottaen huo-
mioon syyteneuvottelujärjestelmän edellä mainitut resurssisäästöihin tähtäävät tausta-
syyt. Tämän tavoitteen toteuttamisen kannalta muutoksen hakeminen tunnustamis-
oi keudenkäynnin perusteella annettuun tuomioon on jossain määrin ongelmallista. 
Yleisimmin muutoksenhakuun johtavat tilanteet on hyvä tunnistaa, sillä esimerkiksi 
tehokkaalla tiedon jakamisella syyteneuvottelun aikana ja aktiivisella prosessinjohdol-
la tunnustamisoikeudenkäynnissä ainakin väärinymmärryksiin perustuvat muutoksen-
haut voitaisiin välttää.

1 Aiheeseen liittyvästä oikeuspoliittisesta keskustelusta oikeustieteen saralla ks. mm. Linna 2010 sekä 
Oikarainen 2012.

2 HE 58/2013 vp s. 12.
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Paneudun kirjoituksessani myös siihen, missä määrin ja millaisissa tilanteissa syy-
teneuvotteluun ja tunnustamisoikeudenkäynteihin on ryhdytty vasta muutoksenhaku-
vaiheessa3. Laki ja sen esityöt vaikenevat mahdollisuudesta käynnistää syyteneuvot-
telu asian ollessa vireillä hovioikeudessa, mutta käytännössä tällaisia tapauksia on jo 
monia. Voidaan perustellusti kysyä, tavoitetaanko hovioikeusvaiheessa käynnistetyllä 
syyteneuvottelulla niitä merkittäviä resurssisäästöjä, joihin järjestelmää koskevilla 
sään nöksillä on tähdätty. Toisaalta voidaan pohtia, vähentääkö syyteneuvottelun ja 
tun nustamisoikeudenkäyntien salliminen muutoksenhakuvaiheessa syyteneuvottelun 
suosiota prosessin aikaisemmissa vaiheissa, joissa käytettäväksi järjestelmä on alun 
perin luotu.

Lopuksi luon lyhyen katsauksen syyteneuvottelujärjestelmän toimivuuden seuran-
taan ja tulevaisuuteen, minkä jälkeen on johtopäätösten aika.

Tutkimustani varten olen pyytänyt ja saanut kaikista Suomen hovioikeuksista niis sä 
22.10.2018 mennessä annetut ratkaisut, joissa tai joiden liitteinä olevissa käräjäoikeu-
den ratkaisuissa esiintyy jokin seuraavista hakusanoista: tunnustamisoikeudenkäynti 
(tunnustamisoikeudenkäy*), tuomioesitys (tuomioesity*), syyteneuvottelu, erkännan-
derättegång, domsförslag tai åtalsuppgörelse. Tällaisia ratkaisuja oli kaiken kaikkiaan 
69 kappaletta. Kun tästä joukosta on poistettu sellaiset ratkaisut, joissa  jokin haku-
sanoista on mainittu ilman, että kyseisessä asiassa olisi ollut kysymys tunnustamis-
oikeudenkäynnistä4, jäljelle jää 31 ratkaisua, joista pääasiallinen tutkimusaineistoni 
muodostuu. Lisäksi olen hyödyntänyt kirjoituksessani hovioikeuksista ja korkeimmas-
ta oikeudesta saamiani mainittuihin ratkaisuihin liittyviä muita oikeudenkäyntiasia-
kirjoja siltä osin, kuin se on ollut tarpeellista.

3 Saranpää on julkaissut aiheesta kirjoituksen Tuula Linnan juhlakirjassa vuonna 2017. Kirjoituksen 
julkaisun jälkeen ei yksittäisiä hovioikeuden ratkaisuja lukuun ottamatta ole tullut uutta hovioikeuskäy-
täntöä, jossa olisi kysymys vasta muutoksenhakuvaiheessa aloitetusta syyteneuvottelusta. Näin ollen 
kirjoitukseni pääpaino on muutoksenhaussa käräjäoikeuksissa tunnustamisoikeudenkäynnissä annettui-
hin tuomioihin.

4 Tyypillisesti tällainen maininta on tehty rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan rangaistuksen lieventämispe-
rusteen soveltamista koskevien perusteluiden yhteydessä (ks. esim. Helsingin hovioikeuden 22.2.2017 
antama ratkaisu nro 107472 asiassa R 16/1889) tai ratkaisuissa, joissa viitataan samassa rikoskoko-
naisuudessa mutta erillisessä ratkaisussa tuomittujen henkilöiden tunnustamisoikeudenkäynteihin (ks. 
esim. Helsingin hovioikeuden 4.11.2016 antama ratkaisu nro 145416 asiassa R 16/104). Tältä osin on 
hyvä havaita, että ROL 1 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rikokseen kuuluvien osallisuus-
kysymysten tulisi vaikuttaa siihen, katsooko syyttäjä perustelluksi asian käsittelyn tunnustamisoikeu-
denkäynnissä. Lain esitöissä todetaan, että jos teossa on useita tekijäkumppaneita taikka avunantajia 
tai yllyttäjiä, lähtökohtana olisi, että tunnustus ja suostumus tunnustamisoikeudenkäyntiin tulisi saada 
heiltä kaikilta. Taustalla lienee ajatus, ettei prosessiekonomisia etuja välttämättä seuraa, jos joidenkin 
osalta asia käsitellään syyteasiana. Osallisuustilanteissa tunnustamisoikeudenkäynnin tarkoituksenmu-
kaisuus on kuitenkin tapauskohtaisen harkinnan varassa. Ks. HE 58/2013 vp s. 24 ja LaVM 5/2014 vp 
s. 5.
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2.  Syyteneuvottelua ja tunnustamisoikeudenkäyntiä   
 koskevien säännösten keskeinen sisältö

Syyteneuvottelua koskevat säännökset on sisällytetty oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annettuun lakiin (jäljempänä ROL), rikoslakiin ja esitutkintalakiin5.  Syyteneuvottelu 
voi alkaa niin syyttäjän, vastaajan kuin tuomioistuimenkin aloitteesta6. Päätöksen syy-
te neuvottelun aloittamisesta tekee kuitenkin yksin syyttäjä, ja prosessilajin valinta si-
too tuomioistuinta7. Syyteneuvottelun soveltamisala on rajattu rikoksiin, joista ei ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta kuin kuusi vuotta vankeutta. Lisäksi tietyt seksuaali- 
rikokset sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset on rajattu sen soveltamis alan 
ulkopuolelle.8 Syyteneuvottelussa asianosaiset neuvottelevat tuomioesityksestä ja saa-
vuttaessaan yhteisymmärryksen laativat ja allekirjoittavat sen9. Tämän jälkeen syyttäjä 
toimittaa tuomioesityksen esitutkinta-aineistoineen tuomioistuimelle ilman aiheetonta 
viivästystä. Asia tulee vireille tuomioesityksen saapuessa tuomioistuimen kansliaan.10 
Tuomioesitys voidaan käsitellä pääkäsittelyä toimittamatta tai pääkäsittelyn yhteydes-
sä eli tunnustamisoikeudenkäynnissä11.

Syyttäjä sitoutuu tuomioesityksessä vaatimaan rangaistusta rikoslain 6 luvun 
8 a §:ssä tarkoitetun lievennetyn rangaistusasteikon mukaisesti12. Lain esitöiden mu-
kaan lievennetyn rangaistusasteikon noudattaminen johtaa käytännössä kolmannek-
sella alennetun rangaistuksen tuomitsemiseen13. Syyttäjä voi myös sitoutua jättämään 
syytteen nostamatta yhdestä tai useammasta epäillyistä rikoksista14. Tuomioistuimen 
on annettava tuomioesityksen mukainen tuomio, jos vastaaja on antanut tunnustuksen 
ja suostumuksen, tunnustuksen vapaaehtoisuudesta ja oikeellisuudesta ei jää varteen-
otettavaa epäilyä ottaen huomioon myös asiaa koskeva esitutkinta-aineisto, tuomio -
istuin lukee syyksi rikoksen tuomioesityksen mukaisesti eikä esityksen hyväksymisel-
le ole muutoin estettä15. Tuomiossa on lisäksi ratkaistava muut rikokseen perustuvat 

5 Esitutkintalain 3 luvun 10 a §:ssä säädetään esitutkinnan rajoittamisesta tunnustuksen perusteella. Tä-
män kirjoituksen näkökulma on keskittynyt ROL 1 luvun 10 ja 10 a §:n tuomioesitystä koskeviin sekä 
5 b luvun tunnustamisoikeudenkäyntiä koskeviin säännöksiin.

6 HE 58/2013 vp s. 22.
7 Rautio 2017 s. 1368.
8 ROL 1 luvun 10 §:n 1 momentti.
9 ROL 1 luvun 10 §:n 4 momentti.
10 ROL 1 luvun 10 a §:n 4 momentti.
11 ROL 5 b luvun 1 §:n 1 momentti.
12 ROL 1 luvun 10 §:n 3 momentti.
13 HE 58/2013 vp s. 37. Tämä maininta vaikuttaa turhankin kaavamaiselta ottaen huomioon, kuinka laajan 

harkintavallan ROL 1 luvun 10 §:n 3 momentti ja rikoslain 6 luvun 8 a § antavat rangaistuksen mää-
rää miselle. Syyteneuvottelujärjestelmän tavoitteiden kannalta olisi perusteltua, että alennus olisi sitä 
suurempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa tunnustus tehdään. Hallituksen esityksen maininta kolman-
neksella alennetusta rangaistuksesta uhkaa tasapäistää eri vaiheissa tehtävät rangaistusten alentamiset.

14 ROL 1 luvun 10 §:n 3 momentti.
15 Tällainen muu este voisi olla esimerkiksi rikoksen vanhentuminen tai tekijän syyntakeettomuus. Ks. 

HE 58/2013 vp s. 32.
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ja asian käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Tuomioistuin voi myös vahvistaa sovinnon 
noudattaen oikeudenkäymiskaaren 20 luvun säännöksiä.16

Rikoslain 6 luvun 8 a §:ään perustuva rangaistuksen lieventäminen rinnastuu tavoit-
teiltaan rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaiseen tekijän pyrkimystä edistää rikok-
sensa selvittämistä koskevaan lieventämisperusteeseen, koska molempien taustalla vai-
kuttavat tarkoituksenmukaisuus- ja prosessiekonomiset syyt. Rikoslain 6 luvun 6 §:n 
3 kohdan lieventämisperusteen soveltamiskynnys on kuitenkin ollut oikeuskäytännössä 
varsin korkealla. Sitä on sovellettu, kun tunnustettu teko ei kaikilta osin ole ollut viran-
omaisten tiedossa17 ja kun merkittävän, mahdollisesti ratkaisevan rikosten selvittämisen 
oma-aloitteisuus on osoittanut tekijässä vahvaa tahtoa toimia oikein18. Toisin sanoen 
rikoksen tunnustamista ei ole oikeuskäytännössä aikaisemmin katsottu lieventämispe-
rusteeksi silloin, kun tapahtumien kulku on ollut merkityksellisiltä osin viranomais-
ten tiedossa tai selvitettävissä jo ennen tunnustusta. Korkein oikeus on ratkaisunsa 
KKO 2018:2 kohdassa 16 todennut, että rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohtaa ei ole muutettu 
tunnustamisoikeudenkäyntiä koskeneen lainsäädännön säätämisen yhteydessä. 

Mainittujen lieventämisperusteiden välinen suhde on herättänyt keskustelua yhdenver-
taisuuden näkökulmasta. Koska lopullisen päätöksen tuomioesityksen tekemisestä tekee 
syyttäjä, prosessilaji saattaa muodostua erilaiseksi epäillystä tai vastaajasta riippumat-
tomista syistä. Asiaan saattaa vaikuttaa esimerkiksi syyttäjän perehtyneisyys syyteneu-
vottelujärjestelmään ja tätä kautta taipumus tai mieltymys sen käyttämiseen. Ti lanne 
voidaan nähdä yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena ottaen huomioon 
rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan lieventämisperusteen korkea soveltamiskynnys. Tähän 
seikkaan on myös perustuslakivaliokunta kiinnittänyt huomiota ja viitannut tarpeeseen 
varmistua siitä, etteivät erot seuraamusten ankaruudessa käytännössä muodostu epä-
asiallisen suuriksi19.

Syyteneuvottelua koskevaa lainsäädäntöä käsittelevässä lakivaliokunnan mietinnössä 
on korostettu, että neuvotteluiden kohteena on ainoastaan rangaistusseuraamus20. Syy-
teneuvottelujärjestelmässä ei ole mahdollista neuvotella rangaistuksen lisäksi muista 
rikosten seuraamuksista, kuten konfiskaatiosta, ajokiellosta, eläintenpitokiellosta tai 

16 ROL 5 b luvun 4 §.
17 KKO 2017:33 kohta 28.
18 KKO 2015:69 kohta 17.
19 PeVL 7/2014 vp s. 6. Tuoreen rangaistuksen mittaamista ja erityisesti rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 koh-

dan soveltamista koskevan korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2018:60 voidaan nähdä vastaavan 
mainittuun epäsuhtaan. Ratkaisun kohdassa 29 todetaan, että korkeimman oikeuden vanhemmassa 
oikeuskäytännössään asettamat tiukat edellytykset tunnustuksen oma-aloitteisuudelle ja sen merkittä-
välle vaikutukselle asian selvittämiseen eivät ole ainakaan enää rikosoikeudellisesti perusteltuja, kun 
syyteneuvottelumenettelyssä sovelletaan varsin huomattavaa, pääsääntöisesti noin yhden kolmasosan 
suuruista alennusta rangaistukseen. Korkeimman oikeuden linjassa on tältä osin havaittavissa muutosta 
ratkaisujen KKO 2018:2 ja KKO 2018:60 välillä. 

20 LaVM 5/2014 vp s. 2. Ks. Tapani – Tolvanen 2015 s. 239, jossa kirjoittajat pitävät rajausta ongelmal-
lisena katsoen, että neuvottelun kohteena on väistämättä myös se, mistä syyttäjä ja epäilty tai vastaaja 
ovat eri mieltä tai toisaalta yhtä mieltä. Kirjoittajat katsovat, ettei riidattomien seikkojen hahmottamista 
voida pitää kategorisesti erillään rangaistuksen määräämiseen liittyvästä kysymyksestä, ja neuvottelu 
koskee tässä merkityksessä myös näyttöä. Sahavirta on esittänyt, että myös syytteen sisällön ja liitän-
näisvaatimusten tuomista neuvottelun piiriin tulisi harkita. Ks. Sahavirta 2016 s. 394.
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liiketoimintakiellosta21. Myöskään tunnusmerkistön sisältö ei ole neuvottelun kohtee-
na, vaan epäillyn tai vastaajan tulee tunnustaa nimenomaan syyttäjän laatiman teon-
kuvauksen mukainen teko22.

Epäilty tai vastaaja saa missä tahansa menettelyn vaiheessa peruuttaa tunnustuksen-
sa ja suostumuksensa tunnustamisoikeudenkäyntiin. Syyttäjä sen sijaan saa oikeuden-
käynnissä peruuttaa päätöksensä tuomioesityksen tekemisestä vain, jos tunnustus tai 
suostumus peruutetaan taikka jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös 
on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin23. Asia jää sillensä, 
jollei tuomioistuin anna tuomioesityksen mukaista tuomiota24.

Laissa ei ole erillistä säännöstä muutoksenhausta tunnustamisoikeudenkäynnissä 
annettavaan tuomioon. ROL 5 b luvun 6 §:n 1 momentissa kuitenkin todetaan, että 
tun nustamisoikeudenkäynnissä noudatetaan muutoin, mitä rikosasiain käsittelystä 
säädetään. Näin ollen myös oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a lukujen muutoksen-
hakusäännökset soveltuvat tunnustamisoikeudenkäynnissä annettuun tuomioon25.

3.  Muutoksenhaku tunnustamisoikeudenkäynnissä   
 annettuihin tuomioihin

3.1 Vastaaja muutoksenhakijana

Käräjäoikeudessa käydyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä annettuihin tuomioihin 
muu tosta hakevat tyypillisesti vastaajat26. Merkittävin tähänastisessa hovioikeuskäy-
tännössä esiin noussut vastaajien valitusperuste käräjäoikeudessa toimitetuissa tunnus-
tamisoikeudenkäynneissä annettuihin tuomioihin on rangaistuksen määrääminen27.

21 Linna 2015 s. 423.
22 Ks. kuitenkin esim. Vaasan hovioikeuden 9.11.2016 antama ratkaisu asiassa R 15/1255, jossa syyttäjä 

hovioikeudessa käydyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä tarkensi syytteitä, luopui vaatimasta rangais-
tusta tietyiltä osin sekä luopui rikoshyödyn menettämistä koskevasta vaatimuksesta.

23 ROL 1 luvun 11 §:n 2 momentti. Harakka on tuonut esille, että mikäli tunnustuksen peruuttaminen 
ta  pahtuu vasta hovioikeusvaiheessa, syyttäjä voi laatia vastavalituksen ja peruuttaa tunnustuksen perus-
teella tekemänsä syyttämättäjättämispäätökset, jolloin hovioikeus tutkii asian kokonaan. Ks. Harakka 
2016 s. 35–36.

24 ROL 5 b luvun 5 §:n 1 momentti. Lainkohdassa todetaan, että tuomioistuimen on kuitenkin vaatimuk-
sesta ratkaistava avustajan palkkiota ja muut asian käsittelystä aiheutuneita kuluja koskevat kysymykset.

25 Ks. näin myös HE 58/2013 vp s. 34.
26 Tällaisia asioita löytyy Suomen hovioikeuksista 22.10.2018 mennessä yhteensä 13 kappaletta; Helsin-

gin hovioikeuden ratkaisut nrot 137743 asiassa R 16/993, 146089 asiassa R 16/1429, 142169 asiassa 
R 16/1506, 127829 asiassa R 16/2237, 106927 asiassa R 17/137 ja 132750 asiassa R 17/1522, Itä-Suo-
men hovioikeuden ratkaisu nro 112691 asiassa R 17/221, Rovaniemen hovioikeuden ratkaisut nrot 
108435 asiassa R 15/1258 ja 127525 asiassa R 17/526 sekä Vaasan hovioikeuden ratkaisut nrot 142624 
asiassa R 15/835, 144171 asiassa R 16/282, 109783 asiassa R 16/962 ja 108204 asiassa R 17/77.

27 Ks. Helsingin hovioikeuden ratkaisut nrot 137743 asiassa R 16/993, 146089 asiassa R 16/1429, 
127829 asiassa R 16/2237 ja 106927 asiassa R 17/137, Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisu nro 112691 
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Rangaistuksen määräämisen osalta on otettava huomioon, että tuomioistuin ei ri-
koslain 6 luvun 8 a §:n nojalla ole sidottu syyttäjän seuraamuskannanottoon tai edes 
asianosaisten yksimieliseen näkemykseen rangaistuksen lajista ja määrästä, vaan ai-
noastaan lievennetyn rangaistusasteikon soveltamiseen28. Oikeustieteellisissä julkai-
suissa on kuitenkin esitetty kannanottoja, joiden mukaan syyteneuvottelujärjestelmän 
toimivuuden ja houkuttelevuuden kannalta on tärkeää, etteivät syyttäjän ja tuomiois-
tuimen arviot rangaistuksen määrästä poikkea toisistaan29. Sittemmin myös korkein 
oikeus on ratkaisussaan KKO 2018:23 nimenomaisesti lausunut, että syyteneuvotte lu - 
järjestelmän toimivuuden kannalta on tuomioistuimen yksinomaisesta harkintavallas ta 
huolimatta eduksi, että syyttäjän tuomioesityksessään mahdollisesti esittämät seuraa-
muskannanotot eivät huomattavasti eroa tuomioistuinten tunnustamisoikeudenkäyn-
nissä tuomitsemista rangaistuksista.30

Hovioikeuskäytännön perusteella vaikuttaa siltä, että poikkeaminen tuomioesityk-
sen sisältämästä tai tunnustamisoikeudenkäynnissä esitetystä seuraamuskannanotosta 
etenkin vastaajan vahingoksi on poikkeuksellista31. Vain kahdessa tapauksessa, joissa 
on haettu muutosta hovioikeudelta, käräjäoikeus oli päätynyt tuomioesitystä anka-
rampaan rangaistukseen. Toisessa tapauksessa asia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka 
palautti asian hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi menettelyvirheen vuoksi.

Rovaniemen hovioikeuden 23.5.2018 ratkaisemassa asiassa R 17/1002 (ratkaisu nro 
121900) taustalla oli tilanne, jossa syyttäjä oli aikaisemmin vaatinut vastaajalle yhden 
vuoden 11 kuukauden yhteistä ehdollista vankeusrangaistusta ja sen ohessa tuomittavaa 
yhdyskuntapalvelua kahdesta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutus-
maksupetoksesta. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan tunnustamisoikeudenkäynnissä 
antamallaan tuomiolla yhden vuoden kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusran-
gaistukseen. Valittaja oli hakenut tuomioon muutosta vaatien rangaistuksen alentamista 
ja sen määräämistä ehdolliseksi. Sittemmin muutoksenhaun määräajan jälkeen valittaja 
oli peruuttanut suostumuksensa asian käsittelemiseen tunnustamisoikeudenkäynnissä. 
Hovioikeus oli jättänyt asian suostumuksen peruuttamisen osalta sillensä ja jatkanut 
asian käsittelyä hovioikeudessa ROL:ssa säädetyssä järjestyksessä tuomiten valittajan 
kahden vuoden seitsemän kuukauden yhteiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen32.

asiassa R 17/221, Rovaniemen hovioikeuden ratkaisut nrot 108435 asiassa R 15/1258 ja 127525 
asiassa R 17/526 ja Vaasan hovioikeuden ratkaisu nro 108204 asiassa R 17/77. Vaasan hovioikeuden 
ratkaisussa nro 109783 asiassa R 16/962 syyttäjä valitti rangaistuksen määräämisestä.

28 Rautio 2017 s. 1377 ja Tapani – Tolvanen 2015 s. 239.
29 Saranpää 2017 s. 327 ja Törnqvist 2018 s. 190.
30 KKO 2018:23 kohta 16.
31 Hovioikeuksista löytyy kolme ratkaisua, joissa käräjäoikeus on tuominnut vastaajalle tuomioesitystä 

vastaavan rangaistuksen ja vastaaja on valittanut ratkaisusta. Ks. Helsingin hovioikeuden ratkaisut nrot 
146089 asiassa R 16/1429 ja 127829 asiassa R 16/2237 (sittemmin KKO 2018:23) sekä Rovaniemen 
hovioikeuden ratkaisu nro 127525 asiassa R 17/526. Kuvaavampaa tuomioesityksen ja tuomion vas-
taavuuden kannalta olisi tutkia käräjäoikeuksien ratkaisukäytäntöä, koska muutoksenhaku lienee näissä 
tilanteissa suhteellisen harvinaista. Tältä osin ks. Törnqvist 2018.

32 Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu nro 108435 asiassa R 15/1258.
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Vastaaja valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen, joka myönsi asiassa 
valitusluvan ja katsoi ratkaisussaan KKO 2017:82, ettei valittajan suostumuksen peruut-
tamisella hovioikeudessa ollut merkitystä, eikä tunnustamisoikeudenkäyntiä olisi saanut 
sen vuoksi jättää sillensä. Käräjäoikeuden tuomio oli jäänyt lainvoimaiseksi muulta 
paitsi määrättävän rangaistuksen osalta, miltä osin korkein oikeus palautti asian hovi-
oikeuden käsiteltäväksi.

Asian palauduttua käsiteltäväksi hovioikeuteen valittaja vaati, että rangaistusta alenne-
taan ja se määrätään ehdolliseksi. Syyttäjä vaati tuomioesityksen mukaisen yhden 
vuoden 11 kuukauden yhteisen ehdollisen vankeusrangaistuksen ja yhdyskuntapalvelu-
oheisseuraamuksen hyväksymistä. Hovioikeus ratkaisi asian valittajan vaatimuksen 
mukaisesti ja määräsi rangaistukseksi yhden vuoden kymmenen kuukautta ehdollista 
vankeutta perustellen ratkaisuaan valittajan tunnustuksesta johtuvan lievennyksen lisäk-
si oikeudenkäynnin pitkällä kestolla ja asian käsittelyn vaiheilla.

Korkein oikeus ei yllä mainitussa asiassa lausunut käräjäoikeuden vastaajalle määrää-
mästä tuomioesitystä ankarammasta rangaistuksesta tai edellytyksistä, joiden nojalla 
tuomioesityksestä voidaan poiketa vastaajan vahingoksi. Helsingin hovioikeus on kä-
sitellyt aihetta yhden äänestysratkaisunsa perusteluissa.

Helsingin hovioikeuden 19.2.2018 ratkaisemassa asiassa R 17/137 (ratkaisu nro 
106927) syyttäjä oli tunnustamisoikeudenkäynnissä esittänyt vastaajalle kolmesta tör-
keäs tä kirjanpitorikoksesta, kolmesta törkeästä veropetoksesta sekä törkeästä työeläke-
vakuutusmaksupetoksesta yhteistä vankeusrangaistusta yhden vuoden kahden kuukau- 
den ja yhden vuoden neljän kuukauden väliltä. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kui ten-
kin yhden vuoden kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen. Vastaaja  vaati ho vi - 
oikeudessa rangaistuksen alentamista yhdeksi vuodeksi kahdeksi kuukaudeksi van keutta.
 
Hovioikeuden enemmistö katsoi, että käräjäoikeuden tekemä lievennys, joka oli yhteen-
sä yksi vuosi yhdeksän kuukautta eli yli puolet ilman lievennettyä rangaistusasteikkoa 
määrättävän vankeusrangaistuksen pituudesta, oli huomattava, eikä vastaajalle määrät-
tävää rangaistusta ollut valituksen johdosta syytä alentaa. Vähemmistö olisi alentanut 
rangaistuksen yhteen vuoteen neljään kuukauteen vankeutta katsoen, ettei asianosaisten 
yksimielisestä näkemyksestä rangaistuksen määrän suhteen tullut poiketa, ellei rangais-
tus ollut objektiivisesti arvioiden niin alhainen, että oli syytä olettaa sen johtuneen syyt-
täjän erehdyksestä tai epäasiallisiin syihin perustuneesta harkinnasta.

Hovioikeuden ratkaisu on lainvoimainen, sillä korkein oikeus ei myöntänyt vastaajalle 
tämän pyytämää valituslupaa.33

Kolmessa hovioikeuksiin asti päätyneessä asiassa tuomioistuin oli määrännyt vastaa-
jalle tuomioesityksen mukaista lievemmän rangaistuksen. Myös näissä tapauksissa 
muu toksenhakijana oli vastaaja.

33 Korkeimman oikeuden 11.7.2018 antama päätös nro 1448.
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Helsingin hovioikeuden 21.9.2016 ratkaisemassa asiassa R 16/993 (ratkaisu nro 137743) 
syyttäjä oli tuomioesityksessä ja tunnustamisoikeudenkäynnissä esittänyt vastaajalle 
kahdesta törkeästä veropetoksesta, kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja viidestä 
muusta rikoksesta kahden vuoden kahden kuukauden yhteistä vankeusrangaistusta. 
Mai nitussa seuraamuskannanotossa ei ollut huomioitu vastaajalle aikaisemmin tuomit-
tua kohtuullistavaa vankeusrangaistusta.34 Käräjäoikeus katsoi, että vastaajalle oli ri kos - 
lain 6 luvun 8 a §:n lievennetyn asteikon mukaisesti tuomittava kahden vuoden van -
keusrangaistus. Käräjäoikeus otti vastaajan aikaisemman vankeusrangaistuksen koh  -
tuullistavana huomioon ja tuomitsi vastaajan yhden vuoden kolmen kuukauden yh tei - 
seen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti tuomiosta vaatien, että ran-
gaistusta kohtuullistetaan enemmän. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Itä-Suomen hovioikeuden 28.3.2017 ratkaisemassa asiassa R 17/221 (ratkaisu nro 
112691) syyttäjä oli esittänyt vastaajalle yhteensä 16 törkeästä veropetoksesta ja tör-
keästä kirjanpitorikoksesta kolmen vuoden neljän kuukauden yhteistä vankeusrangais-
tusta. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kolmen vuoden yhteiseen vankeusrangaistuk seen. 
Vastaaja valitti tuomiosta vaatien rangaistuksen alentamista ja määräämistä eh dol li sek - 
si. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Vaasan hovioikeuden 23.2.2018 ratkaisemassa asiassa R 17/77 (ratkaisu nro 108204) 
syyttäjä oli tuomioesityksessä vaatinut vastaajalle yhden vuoden neljän kuukauden yh-
teistä vankeusrangaistusta kahdesta törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikok-
sesta sekä avunannosta törkeään kirjanpitorikokseen. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan 
yhden vuoden kahden kuukauden yhteiseen vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti 
tuomiosta vaatien rangaistuksen alentamista ja määräämistä ehdolliseksi tai tuomitse-
mista yhdyskuntapalveluna. Hovioikeus hyväksyi vastaajan muutoshakemuksen ran-
gaistuslajin osalta ja tuomitsi vastaajan yhden vuoden kahden kuukauden ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen.

Hovioikeuksien tuomioissa, joissa on ollut kysymys muutoksenhausta tunnustamis-
oikeudenkäynnissä annettuihin tuomioihin rangaistuksen määräämisen osalta, perus-
telemistavassa on vaihtelevaa käytäntöä. Osassa tuomioista hovioikeus on arvioinut 
rangaistuksen määräämistä itsenäisesti ottaen huomioon rangaistuksen määräämiseen 
vaikuttavat seikat ilman, että perusteluissa keskityttäisiin siihen, että käräjäoikeuden 
tuomio on annettu tunnustamisoikeudenkäynnissä35. Toisissa tuomioissa on puolestaan 
keskitytty arvioimaan, mikä merkitys rangaistuksen määräämisessä on sillä, että tuo-
mio on annettu tunnustamisoikeudenkäynnissä, sekä muiden rangaistuksen määrää-
miseen vaikuttavien seikkojen suhdetta ROL 6 luvun 8 a §:n lievennysperusteeseen36.

34 Ks. 26.2.2016 päivätty ja 1.3.2016 ja 3.3.2016 allekirjoitettu tuomioesitys sekä tunnustamisoikeuden-
käynnin 14.3.2016 päivätty pöytäkirja.

35 Ks. esim. Itä-Suomen hovioikeuden 28.3.2017 asiassa R 17/221 antama ratkaisu nro 112691 ja Rova-
niemen hovioikeuden 6.7.2017 asiassa R 17/526 antama ratkaisu 127525.

36 Ks. esim. Helsingin hovioikeuden 19.2.2018 asiassa R 17/137 antama ratkaisu nro 106927 ja Vaasan 
hovioikeuden 23.2.2018 asiassa R 17/77 antama ratkaisu nro 108204.
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Rangaistuksen määräämistä koskevien ratkaisujen lisäksi hovioikeuskäytännössä 
esiintyy ratkaisuja, joissa vastaajat ovat hakeneet muutosta tunnustamisoikeudenkäyn-
neissä annettuihin käräjäoikeuksien tuomioihin vahingonkorvausten ja liiketoiminta-
kiellon osalta.

Helsingin hovioikeuden 17.10.2016 ratkaisemassa asiassa R 16/1506 (ratkaisu nro 
142169) törkeästä kirjanpitorikoksesta ja kymmenestä muusta talousrikoksesta yhtei-
seen yhden vuoden kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittu 
vastaaja haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon ja vaati liiketoimintakiellon kumoa-
mista tai toissijaisesti sen lyhentämistä. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsit-
telylupaa.

Helsingin hovioikeuden 30.8.2017 ratkaisemassa asiassa R 17/1522 (ratkaisu nro 
132750) kolmesta törkeästä kirjanpitorikoksesta, kahdesta törkeästä veropetoksesta 
sekä törkeästä velallisen epärehellisyydestä yhteiseen yhden vuoden ehdolliseen van-
keusrangaistukseen tuomittu vastaaja haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon ja vaa-
ti liiketoimintakiellon määräämistä rajoitettuna siten, ettei se koskisi tiettyjen yhtiön 
omistamien asunto-osakkeiden myymistä. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokä-
sittelylupaa.

Vaasan hovioikeuden 26.10.2016 ratkaisemassa asiassa R 16/282 (ratkaisu nro 144171) 
törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä yhteiseen yhden 
vuoden kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittu vastaaja haki 
muutosta käräjäoikeuden tuomioon ja vaati tuomitun vahingonkorvauksen alentamista 
195 255 eurosta 50 000 euroon. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.

Vaasan hovioikeuden 17.10.2016 ratkaisemassa asiassa R 15/835 (ratkaisu nro 
142624) törkeästä kirjanpitorikoksesta neljän kuukauden vankeusrangaistukseen tuo-
mittu vastaaja haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon vaatien hänelle määrätyn liike-
toimintakiellon kumoamista. Hovioikeus oikaisi liiketoimintakiellon päättymisaikaa, 
joka ilmeisesti epähuomiossa oli käräjäoikeuden tuomiolauselmalle merkitty päätty-
mään neljän vuoden kuluttua sen alkamisesta, vaikka käräjäoikeuden perusteluiden mu-
kaan vastaajalle oli määrätty kolmen vuoden liiketoimintakielto. Muilta osin hovioikeus 
pysytti käräjäoikeuden tuomion.

Yllä mainitut muutoksenhaut olisivat mahdollisesti olleet vältettävissä, jos syyte-
neuvottelun aikana, tuomioesitystä allekirjoitettaessa tai aivan viimeistään tunnusta-
misoikeudenkäynnissä olisi huolellisesti käyty läpi kaikki vastaajan suostumukseen 
mahdollisesti vaikuttavat seikat. Rangaistuksen lisäksi tunnustamisesta koituvia muita 
seuraamuksia ei tule näiden keskusteluiden yhteydessä unohtaa. Tämän seikan varmis-
tamisessa syyttäjällä ja epäillyn tai vastaajan avustajalla on merkittävä rooli.

Syyteneuvottelussa vahvana pääsääntönä on, että epäillyllä tai vastaajalla on avus-
taja, jonka on oltava läsnä neuvottelussa ja tunnustamisoikeudenkäynnissä37. Lain 
esitöiden mukaan syyteneuvottelut voidaan käydä syyttäjän ja epäillyn tai vastaajan 
avustajan välillä puhelimitse tai muun teknisen tiedonvälitystavan avulla. Hallituksen 

37 Ks. ROL 1 luvun 10 § §:n 2 ja 3 momentit sekä ROL 5 b luvun 2 §:n 2 momentti.
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esityksessä todetaan kuitenkin olevan perusteltua, että syyttäjä ja epäilty tai vastaaja 
sekä hänen avustajansa tapaisivat ainakin kertaalleen kasvokkain, jotta syyttäjä voisi 
arvioida, ymmärtääkö epäilty tai vastaaja tuomioesityksen merkityksen, ja kontrolloi-
da tunnustuksen oikeellisuuden ja vapaaehtoisuuden.38 Kasvokkain epäillyn tai vastaa-
jan läsnä ollessa tehtävä, huolellinen ja kiireetön neuvottelu auttaa varmistamaan, että 
epäilty tai vastaaja ymmärtää kaikki tunnustamisesta koituvat seuraukset tuomittavan 
rangaistuksen lisäksi. Näiden seikkojen etukäteinen punninta ja hyväksyminen lienee 
omiaan vähentämään halukkuutta muutoksenhakuun, mikä edesauttaisi syyteneuvot-
telujärjestelmän tavoitteiden toteutumista.

Myös seuraavassa asiassa perusteellisemmasta tuomioesityksen ja teonkuvauksen 
läpikäymisestä ennen tunnustamisoikeudenkäyntiä olisi voinut olla hyötyä:

Helsingin hovioikeuden 19.2.2018 ratkaisemassa asiassa R 17/137 (ratkaisu nro 
106927) vastaaja valitti paitsi rangaistuksen mittaamisesta myös käräjäoikeuden hä-
nen maksettavakseen tuomitsemista vahingonkorvauksista vaatien niitä alennettaviksi. 
Vastaaja katsoi, että käräjäoikeus oli laskenut vältettyyn ennakonpidätykseen perustu-
van vahingonkorvauksen määrän liian korkean (25 prosentin) ennakonpidätysprosentin 
mukaisesti, vaikka oikea ennakonpidätysprosentti oli enintään 15 prosenttia. Vastaaja 
katsoi, että aiheutetun taloudellisen vahingon määrän vastaava pienentyminen tuli ottaa 
huomioon myös rangaistuksen mittaamisessa. Asianomistaja vaati valitusta hylättäväk-
si todeten, että vastaajan tunnustamisoikeudenkäynnissä myöntämissä teonkuvauksis-
sa ennakonpidätysprosentti oli 30. Hovioikeus hylkäsi vastaajan muutoshakemuksen 
myös vahingonkorvauksen osalta viitaten korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun 
KKO 2017:75.

Merkillepantavaa on, että asiassa vastaajan muutoksenhaun kohteena oleva vahingon-
korvauksen määrä perustui ennakonpidätysprosenttiin, joka sisältyi vastaajan tuomio-
esityksen allekirjoittamalla hyväksymään teonkuvaukseen. Vastaaja oli myöhemmin 
tunnustamisoikeudenkäynnissä kiistänyt teonkuvauksen sisältämän vältetyn ennakon-
pidätysprosentin katsoen sen olevan 15 prosenttia. Käräjäoikeus oli syyksilukemisessa 
ja vahingonkorvausten määrässä katsonut ennakonpidätysprosentiksi 25, vaikka teon-
kuvaukseen merkitty ennakonpidätysprosentti oli 30.

Koska edellä todetuin tavoin syyteneuvottelujärjestelmässä neuvottelun kohtee-
na ei ole tunnusmerkistö vaan ainoastaan rangaistusseuraamus, voidaan mielestäni 
perustellusti katsoa, että vastaajan tunnustamisoikeudenkäynnissä esittämä ennakon-
pidätysprosentin kiistäminen olisi tullut käräjäoikeudessa tulkita tunnustamisen pe-
ruuttamiseksi, mikä olisi ROL 5 b luvun 5 §:n 1 momentin nojalla johtanut asian 
jättämiseen sillensä39. Vastaajahan tunnustamisoikeudenkäynnissä tosiasiallisesti kiisti 

38 Ks. HE 58/2013 vp s. 26 ja LaVM 5/2014 vp s. 11. Lakivaliokunnan mietinnössä on katsottu, että 
vaatimuksen kasvokkain käytävästä neuvottelusta tulisi olla ehdoton.

39 Tämä tulkinta saa tukea myös hallituksen esityksestä, jossa todetaan, että ainoastaan tuomioesityksen 
mukainen pääasiaratkaisu tulee kysymykseen, eikä ole perusteltua, että tuomioistuin antaisi muunlaisen 
kuin tuomioesityksessä tarkoitetun pääasiaratkaisun. Ks. HE 58/2013 vp s. 33.
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osan teonkuvauksesta, ja myös käräjäoikeuden syyksilukeminen poikkesi ennakon-
pidätysprosentin osalta tuomioesityksen teonkuvauksesta.

On myös otettava huomioon, että teonkuvauksen sisältämä ennakonpidätyksen 
määrä on veropetosrikoksissa asianomistajana olevan Verohallinnon kannalta merki-
tyk sellinen tieto, jolla saattaa olla vaikutusta sen harkitessa suostumustaan asian kä-
sit telemiseen tunnustamisoikeudenkäynnissä. Asianomistaja, toisin kuin vastaaja, 
on lähtökohtaisesti sidottu antamaansa suostumukseen40. Lisäksi allekirjoittamalla 
tuo mioesityksen ja kiistämällä sen jälkeen tunnustamisoikeudenkäynnissä esityksen 
sisältämän teonkuvauksen ennakonpidätysprosentin osalta vastaajalla on mahdolli-
suus hyötyä tunnustamisoikeudenkäynnistä kaksinkertaisesti – toisaalta nauttimal-
la rikoslain 6 luvun 8 a §:n mukaisesta rangaistusasteikon lieventämisestä, toisaalta 
myö hemmän kiistämisen menestyessä mahdollisesti tuomioesityksen mukaistakin lie-
vemmästä rangaistuksesta ja pienemmästä vahingonkorvausvelvollisuudesta. Tällaista 
tilannetta ei voida pitää ihanteellisena asianomistajan oikeusturvan tai syyteneuvotte-
lujärjestelmän uskottavuuden kannalta.

3.2  Syyttäjä muutoksenhakijana

Syyttäjä on toistaiseksi ollut muutoksenhakijana hovioikeudessa vain kahdessa tun-
nustamisoikeudenkäyntiin liittyneessä tapauksessa.

Helsingin hovioikeuden 13.11.2015 ratkaisemassa asiassa R 15/918 (ratkaisu nro 
148733) syyttäjä haki muutosta käräjäoikeuden 28.1.2015 tekemään käsittelyratkaisuun, 
jossa käräjäoikeus oli jättänyt syyttäjän tekemän tuomioesityksen sillensä. Syyttäjä oli 
19.1.2015 tehnyt tuomioesityksen vainoamista ja vapaudenriistoa koskevista syytekoh-
dista ja peruuttanut samalla syytteen koskien kolmea laitonta uhkausta ja pahoinpitelyä.

Käräjäoikeus perusteli tuomioesityksen sillensä jättämistä koskevaa ratkaisuaan tode-
ten, että tuomioesitys koski vakavia ja vahingollisia vapauteen kohdistuvia rikoksia, 
jotka voitiin rinnastaa tunnustamisoikeudenkäynnin soveltamisalan ulkopuolella oleviin 
rikoksiin. Tuomioesitys oli tehty alle kaksi viikkoa ennen pääkäsittelyä, kun esitutkin-
ta oli jo päätetty, syyte nostettu ja osapuolet sekä todistajat kutsuttu pääkäsittelyyn. 
Vaikka pääkäsittelylle oli varattu 1,5 istuntopäivää useiden todistajien kuulemiseksi, 
tuomioesityksen ei ollut katsottava johtavan sellaisiin säästöihin, joihin tunnustamis-
oikeudenkäyntiä koskevalla lainsäädännöllä tähdättiin. Näin ollen käräjäoikeus katsoi 
tuomioesityksen hyväksymiselle olevan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
5 b luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu muu este.41

40 HE 58/2013 vp s. 25 sekä Rautio 2017 s. 1370–1371. Näin myös Turun hovioikeuden 22.2.2016 anta-
ma käsittelyratkaisu asiassa R 15/1507. Ks. kuitenkin KKO 2002:12, jossa korkein oikeus lausui, että 
asianomistaja ei saa tietämättään menettää syyteoikeuttaan ja sen käyttämiseen liittyviä oikeuksiaan, 
vaan on arvioitava tapauskohtaisesti, vastaako ilmoitus hänen tarkoitustaan.

41 Ks. Espoon käräjäoikeuden 28.1.2015 antama päätös 15/99 asiassa R 14/2611.
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Syyttäjä haki muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun sen ratkaistua pääasian tuomioesityk-
sen kohteena olleilta osin ja jätettyä asian muilta osin sillensä42. Valituksessaan syyttäjä 
vaati, että käräjäoikeuden sillensäjättämisratkaisu kumotaan ja että asia käsitellään tun-
nustamisoikeudenkäynnissä hovioikeudessa tai palautetaan käräjäoikeuteen käsiteltä-
väksi tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Hovioikeus jätti syyttäjän valituksen tutkimatta. Asian palauttamista käräjäoikeuteen 
käsiteltäväksi tunnustamisoikeudenkäynnissä koskevan vaatimuksen osalta hovioikeus 
totesi, ettei asiassa ollut enää saavutettavissa prosessiekonomisia etuja, koska se oli jo 
käsitelty käräjäoikeudessa tavallisena syyteasiana pääkäsittelyssä. Asian palauttaminen 
käräjäoikeuteen tunnustamisoikeudenkäyntiä varten olisi siten vastoin lainsäädännön ta-
voitteita. Asian käsittelemistä tunnustamisoikeudenkäynnissä hovioikeudessa koskevan 
vaatimuksen osalta hovioikeus totesi, ettei syyttäjä ollut vaatinut muutosta pääasiaan 
miltään osin. Myöskään vastaaja ei ollut valittanut tuomiosta. Näin ollen hovioikeudes-
sa ei ollut vireillä vaatimuksia, joiden käsittely tavanomaisessa prosessissa olisi ollut 
korvattavissa tunnustamisoikeudenkäynnillä. Hovioikeus totesi lisäksi, ettei syyttäjällä 
olisi ollut estettä hakea muutosta vastaajan eduksi, mikäli hän katsoi käräjäoikeuden 
tuomiota olevan tarpeellista muuttaa seuraamuksen osalta.43

Selostettu ratkaisu lienee osuva esimerkki uuden lainsäädännön voimaantulon alku-
vaiheeseen liittyvistä ongelmista, kun järjestelmän soveltamisalaan liittyvää rajan-
vetoa ryhdyttiin tekemään käytännössä. Käräjäoikeuden käsittelyratkaisu on mie-
lestäni helppo hyväksyä, vaikka kyseessä olevan kaltaista tilannetta ei ole käsitelty  
ROL 5 b luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohtaa koskevissa lain esitöissä44. Kyseisentyyp-
pisen syytekokonaisuuden käsittely tunnustamisoikeudenkäynnissä ei olisi ollut lain-
säädännön tarkoituksen mukaista sillä saavutettavien vähäisten prosessiekonomisten 
hyötyjen ja toisaalta syytekokonaisuuden sisältämien rikosten luonteen vuoksi.

Huomionarvoista on, että syyttäjä oli peruuttanut kolmea laitonta uhkausta ja pa-
hoinpitelyä koskevat syytteet, jotka vastaaja oli tunnustanut. Vaikka syyttäjä voi ROL 
1 luvun 10 §:n 3 momentin mukaan sitoutua jättämään syytteen nostamatta yhdestä tai 
useammasta epäillystä rikoksesta, on huomattava, että ROL 1 luvun 8 §:n 2 momentin 
edellytysten tulisi täyttyä. Syyte on nostettava, jos tärkeä yleinen tai yksityinen etu 
niin vaatii. Voidaan katsoa, että etenkään pahoinpitelyrikoksen osalta ROL 1 luvun 
10 §:n 3 momentin mukainen ”vaihtokauppa” syyteneuvotteluissa ei ole mahdollista, 
koska rikos kohdistuu erittäin herkkään oikeushyvään ja siihen liittyy sen vuoksi voi-
makas yleinen ja yksityinen etu. Erityisen pidättyväisesti tällaiseen vaihtokauppaan 
tulisi suhtautua tilanteessa, jossa kaikki syytekohdat koskevat saman vastaajan samaan 
asianomistajaan kohdistamia tekoja.

42 Käräjäoikeus oli jättänyt asian kolmea laitonta uhkausta ja pahoinpitelyä koskevilta osin sillensä, koska 
niiden osalta syyttäjä oli peruuttanut syytteen, asianomistajat eivät olleet tehneet niihin kohdistuvia 
vaatimuksia eikä vastaaja ollut vaatinut syytekohtien ratkaisemista.

43 Ks. Helsingin hovioikeuden ratkaisu nro 148733 asiassa R 15/918.
44 Ks. HE 58/2013 vp s. 32, jossa muuna esteenä mainitaan rikoksen vanhentuminen tai tekijän syynta-

keettomuus.
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Seuraavan ratkaisun osalta syyttäjän muutoksenhaku oli aiheellinen jo pelkästään 
käräjäoikeuden tuomion perusteluiden ja tuomiolauselman sisältämän ristiriidan 
vuoksi.

Vaasan hovioikeuden 15.3.2018 ratkaisemassa asiassa R 16/962 (ratkaisu nro 109783) 
syyttäjä valitti käräjäoikeuden tuomiosta, jossa vastaaja oli tuomittu törkeästä verope-
toksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta yhteiseen yhden vuoden ehdolliseen vankeus-
rangaistukseen. Syyttäjä oli tuomioesityksessä vaatinut vastaajalle kahden vuoden 
eh dotonta vankeusrangaistusta. Käräjäoikeuden tuomion perusteluiden ja tuomiolausel-
man välillä oli ristiriita, sillä perusteluiden mukaan vastaaja oli tuomittava kahden vuo-
den ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sen ohella 90 tuntiin yhdyskuntapalvelua, 
mutta tuomiolauselmalle oli merkitty yhden vuoden ehdollinen vankeusrangaistus pe-
rusteluiden mukaisine oheisseuraamuksineen. Hovioikeus oikaisi käräjäoikeuden tuo-
miota kahdeksi vuodeksi vankeutta ja päätyi kokonaisharkinnan perusteella katsomaan, 
ettei asiassa ollut edellytyksiä määrätä rangaistusta ehdollisena, vaan määräsi rangais-
tuksen ehdottomaksi vankeudeksi.

Huomionarvoista on, että vaikka hovioikeus korotti rangaistusta ehdollisesta vankeus-
rangaistuksesta ehdottomaksi, se pitäytyi kuitenkin tuomioesityksen mukaisessa ran-
gaistuksessa sekä rangaistuksen mittaamisen että rangaistuslajin osalta sitä  ylittämättä.

4.  Tunnustamisoikeudenkäynti hovioikeudessa

Kuten todettu, laki ja sen esityöt vaikenevat mahdollisuudesta käynnistää syyteneu-
vottelut ja toimittaa tunnustamisoikeudenkäynti vasta muutoksenhakuvaiheessa.45 Oi-
keuskirjallisuudessa asiasta on esitetty vaihtelevia näkemyksiä. Tapani ja Tolvanen 
ovat katsoneet, että syyteneuvottelu on mahdollinen esitutkinnan ja syyteharkinnan 
aikana ja että tämän lisäksi normaalissa järjestyksessä vireille tullut rikosjuttu voi 
muuttua tunnustamisoikeudenkäynniksi46. Myös Illman on katsonut, ettei syyteneu-
vottelu ole enää mahdollista muutoksenhakuvaiheessa47. Saranpää puolestaan on kat-
sonut, ettei hovioikeudessa toimitettavaan tunnustamisoikeudenkäyntiin tule suhtau-

45 Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2018:60 kohdassa 29 viitataan rikoksensa tunnustamiseen pe-
rustuvan rangaistuksen lieventämisperusteen soveltamiskäytännön laajentuneen syyteneuvottelun osal-
ta koskemaan myös hyvin myöhäisiä prosessin vaiheita, joissa on kysymys vain oikeudenkäynnissä, 
mahdollisesti vasta muutoksenhaussa (kurs. tässä), saatavista prosessuaalisista hyödyistä. Mainittu 
ratkaisu ei kuitenkaan nimenomaisesti koske rikoslain 6 luvun 8 a §:n mukaista lieventämisperustetta, 
vaan rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan lieventämisperusteen soveltamista. Maininta ei muutoinkaan ole 
yksiselitteisesti tulkittavissa korkeimman oikeuden siunaukseksi vasta muutoksenhakuvaiheessa aloi-
tettaville syyteneuvotteluille. Korkein oikeus on voinut maininnallaan ainoastaan viitata siihen kiistat-
tomaan tosiasiaan, että syyteneuvotteluita on tosiasiassa käyty vasta muutoksenhakuvaiheessa, vaikka 
asiasta ei olekaan lainsäännöstä.

46 Tapani – Tolvanen 2015 s. 232.
47 Illman 2015 s. 156.
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tua kategorisen kielteisesti etenkään silloin, kun menettelyn vaihtoehtona on pitkä ja 
kustannuksia aiheuttava pääkäsittely48.

Hovioikeudessa toimitettavan tunnustamisoikeudenkäynnin hyväksymistä puoltaa 
se, ettei sitä ole kielletty ja muunlainen tulkinta koituisi vastaajan vahingoksi49. Li-
säksi hovioikeudessakin toimitetulla tunnustamisoikeudenkäynnillä on saavutettavissa 
samoja resurssihyötyjä kuin esitutkinnan, syyteharkinnan tai käräjäoikeuskäsit telyn 
aikana aloitetulla tunnustamisoikeudenkäynnillä. Resurssihyödyt jäävät kuitenkin 
huomattavasti pienemmiksi kuin silloin, kun syyteneuvotteluihin ryhdytään jo esi-
tutkintavaiheessa tai viimeistään syyteharkinnan päättymisen jälkeen.50 Voidaan perus-
tellusti kysyä, vastaako muutoksenhakuvaiheessa aloitettu tunnustamisoikeuden käynti 
lainsäätäjän tarkoitusta. Tunnustamisoikeudenkäyntien salliminen muutoksenhakuvai-
heessa sisältää myös riskin siitä, että epäillyt tai vastaajat eivät näe tunnustamisoikeu-
denkäyntiä varteenotettavana vaihtoehtona asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa, 
jos siihen on edelleen mahdollisuus muutoksenhakuvaiheessa.

Suomalaisessa hovioikeuskäytännössä on yhteensä 13 ratkaisua, joissa syyteneuvot-
telut on käyty vasta hovioikeusvaiheessa ja hovioikeus on antanut tuomioesityksen 
mukaisen tuomion51. Kaikkien ratkaisujen selostaminen tässä yhteydessä ei ole tar-
koituksenmukaista. Nostan kuitenkin seuraavassa esiin valikoituja ratkaisuja sen il-
mentämiseksi, miten erilaisissa tilanteissa tunnustamisoikeudenkäyntiin on muutok-
senhakuvaiheessa ryhdytty.

Helsingin hovioikeuden 14.10.2015 ja 18.12.2015 antamissa ratkaisuissa asiassa 
R 14/1793 (ratkaisut nrot 1457 ja 1829) hovioikeus hyväksyi tuomioesitykset yhteensä 
15 vastaajan osalta korkeimman oikeuden ratkaisullaan KKO 2014:46 tietyiltä osin uu-
delleenkäsiteltäväksi palauttamassa Anton-kuittikauppatapauksessa. Kysymyksessä oli 
suomalaisessa oikeuskäytännössä poikkeuksellisen laaja talousrikosasia, jonka koko-
naiskäsittelyaika eri vastaajien osalta oli 9–10 vuotta. Hovioikeus kuitenkin totesi, ettei 
hovioikeusvaiheessa annetun tunnustamisen merkitys ole yhtä suuri kuin se olisi ollut 
annettuna prosessin alkuvaiheessa ennen ensimmäistä pääkäsittelyä.

Turun hovioikeuden 18.6.2015 ratkaisemassa asiassa R 14/1366 (ratkaisu nro 127028) 
syyteneuvotteluihin oli ryhdytty hovioikeuden pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen, kun 
asiassa oli kuultu todistelutarkoituksessa kahta asianosaista. Käräjäoikeudessa kuultavia 
oli ollut seitsemän ja kirjallisia todisteita 60. Tuomioesityksessä valittajana ollut vastaa-
ja oli tunnustanut epäillyt rikokset yhtä osatekoa lukuun ottamatta. Syyttäjä oli esittä-
nyt, ettei vastaajalle tuomita hänelle käräjäoikeudessa ehdollisen vankeusrangaistuksen 

48 Saranpää 2017 s. 327 ja 329.
49 Ks. näin myös Turun hovioikeuden 22.2.2016 antama käsittelyratkaisu asiassa R 15/1507.
50 Nurmi 2017.
51 Helsingin hovioikeuden ratkaisut nrot 1457 ja 1829 asiassa R 14/1793, Itä-Suomen hovioikeuden rat-

kaisu nro 152188 asiassa R 16/548, Turun hovioikeuden ratkaisut nrot 127028 asiassa R 14/1366, 
123111 asiassa R 15/332 ja 121144 asiassa R 15/1507 ja Vaasan hovioikeuden ratkaisut nrot 193 asiassa 
R 12/961, 126570 asiassa R 14/1005, 109414 asiassa R 15/301, 147120 asiassa R 15/377, 139548 
asiassa R 15/1219, 146393 asiassa R 15/1255 sekä 149009 asiassa R 16/165. Peräti seitsemän näistä 
ratkaisuista on siis annettu Vaasan hovioikeudessa.
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oheisrangaistuksena tuomittua yhdyskuntapalvelua enää hovioikeudessa. Hovioikeus 
hyväksyi tuomioesityksen asianosaisten esittämässä muodossa.

Vaasan hovioikeuden 5.11.2015 ratkaisemassa asiassa R 15/377 (ratkaisu nro 147120) 
syyteneuvotteluihin oli ryhdytty hovioikeuden pääkäsittelypäivänä. Valittajina olleita 
vastaajia oli kaksi, joista toisen osalta päädyttiin toimittamaan tunnustamisoikeuden-
käynti hovioikeudessa. Toisen vastaajan osalta toimitettiin samana päivänä tavanomai-
nen pääkäsittely. Käräjäoikeudessa kuultavia oli ollut kuusi ja kirjallisia todisteita 
nel jä. Hovioikeudessa kuultiin toisen vastaajan asiassa toimitetussa pääkäsittelyssä 
viittä todistajaa ja otettiin vastaan kaksi kirjallista todistetta. Tuomioesityksessä vastaa-
ja tunnusti epäillyn rikoksen ja syyttäjä vaati tälle muutoin samaa rangaistusta kuin 
kä räjäoikeudessa, mutta lievennettynä siten, ettei ehdollisen vankeusrangaistuksen 
oheisseuraamuksena tuomittua yhdyskuntapalvelua tuomittaisi. Hovioikeus hyväksyi 
tuomioesityksen asianosaisten esittämässä muodossa. Vastaajan, jonka asia käsiteltiin 
pääkäsittelyssä, valitus hylättiin.

Vaasan hovioikeuden 9.11.2016 ratkaisemassa asiassa R 15/1255 (ratkaisu nro 
146393) hovioikeus oli toimittanut tunnustamisoikeudenkäynnin kaksi päivää aikaisem-
min pidettyjen syyteneuvottelujen tuloksena toimitetun tuomioesityksen perusteella. 
Tuomioesityksessä valittajana ollut vastaaja oli tunnustanut hänen syykseen käräjäoi-
keudessa luetut rikokset. Vastaaja oli tunnustamisoikeudenkäynnissä lisäksi peruuttanut 
valituksensa vahingonkorvausten ja oikeudenkäyntikulujen osalta. Syyttäjä oli tarken-
tanut syyt teiden teonkuvauksia ja luopunut vaatimasta rangaistusta kahden syytekoh-
dan si säl tämien tiettyjen osatekojen osalta. Lisäksi syyttäjä oli luopunut rikoshyödyn 
menettämistä koskevasta vaatimuksestaan. Syyttäjä oli vaatinut, että vastaaja tuomitaan 
käräjäoikeuden tuomitseman kahden vuoden neljän kuukauden ehdottoman vankeus-
rangaistuksen sijasta kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjä oli 
katsonut, ettei rangaistusta tullut tuomita ehdollisena yksin tunnustamisen perusteella, 
koska tunnustaminen oli tapahtunut myöhäisessä vaiheessa.

Hovioikeus hyväksyi tuomioesityksen syyksilukemisen osalta tuomioesityksen mukai-
sena. Hovioikeus totesi, että tunnustus oli annettu juuri ennen kuin hovioikeuden pää-
käsittely oli ollut tarkoitus aloittaa. Vastaaja oli kuitenkin neuvotellut syyttäjän kanssa 
tunnustamisesta jo ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä. Tuomioesityksen antamisen 
olivat estäneet sellaiseen syytekohtaan liittyvät erimielisyydet, jonka osalta syyttäjä oli 
käräjäoikeuden pääkäsittelyssä luopunut rangaistusvaatimuksestaan. Näin ollen tunnus-
tamisen ajankohdalle ei tullut antaa kovin suurta painoarvoa. Hovioikeus tuomitsi vas-
taajan yhden vuoden kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Selostetuista ratkaisuista havaitaan, kuinka kirjavaa ratkaisukäytäntö tunnustamis-
oikeudenkäynneistä muutoksenhakuvaiheessa on52. Helsingin hovioikeuden ratkaisu 
tuomioesitysten hyväksymisestä Anton-tapauksessa on ymmärrettävä asian laajuuden 
ja poikkeuksellisuuden vuoksi. Koska tuomioesitykset tehtiin 15 vastaajan osalta, 
myös resurssisäästöjä oli vielä hovioikeusvaiheessakin saavutettavissa. Turun hovi-

52 Useimmissa hovioikeuden ratkaisuissa tuomioesityksen hyväksymistä ei ole perusteltu muutoin kuin 
ROL 5 b luvun 4 §:n sisältämillä tuomioesityksen antamisen edellytyksillä. Toisin sanoen hovioikeudet 
eivät useimmiten ole erikseen perustelleet tuomioesityksen hyväksyttävyyttä muutoksenhakuvai heessa.
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oikeuden 18.6.2015 ratkaisemassa asiassa ja Vaasan hovioikeuden 5.11.2016 ratkaise-
massa asiassa saavutettavissa olevat prosessiekonomiset säästöt ovat puolestaan olleet 
varsin vähäisiä, ensin mainitussa etenkin siksi, että pääkäsittely ja henkilötodistelun 
vastaanottaminen oli jo ehditty aloittaa, ja jälkimmäisessä siksi, että asia oli kanssa-
vastaajan osalta jouduttu joka tapauksessa käsittelemään hovioikeuden pääkäsittelyssä 
miltei saman laajuisen todistelun avulla kuin käräjäoikeudessa. Vaasan hovioikeuden 
9.11.2016 ratkaisemassa asiassa huomio kiinnittyy erityisesti siihen, että syyttäjä oli 
tarkentanut teonkuvauksia ja luopunut osasta vaatimuksia, vaikka teonkuvausten ei 
kuuluisi olla syyteneuvottelun kohteena53. Tunnustamisoikeudenkäynnin hyväksyt-
tävyys on kuitenkin mainitussa tapauksessa puolustettavissa, koska vastaajan aikai-
sempi yritys saada asia käsitellyksi tunnustamisoikeudenkäynnissä oli estynyt hänestä 
riippumattomista syistä.

Hovioikeuskäytännöstä löytyy myös ratkaisu, jossa tunnustamisoikeudenkäyntiin 
ei ole suhtauduttu suopeasti. Ratkaisussa hovioikeus oli jättänyt tuomioesityksen tut-
kimatta.

Itä-Suomen hovioikeuden 16.11.2016 ratkaisemassa asiassa R 15/1378 (julkaistu rat-
kaisu nro 147586) todettiin, että syyteneuvottelu ja tunnustamisoikeudenkäynti eivät 
ole lähtökohtaisesti tarkoitettu sovellettaviksi muutoksenhakuvaiheessa sen jälkeen, kun 
asiassa on toimitettu täysimittainen esitutkinta ja käräjäoikeuskäsittely. Hovi oikeus kat-
soi, että erityisesti mainitussa tapauksessa, jossa vastaaja oli valittanut vain yhdestä tör-
keää huumausainerikosta koskevasta kohdasta ja lisäksi rangaistuksen määräämisestä, 
menettelyn soveltamisella ei ollut saavutettavissa hovioikeudessa mitään niistä eduista, 
joita säännöksillä oli tarkoitettu tavoitella. Koska menettelyllä ei ollut saatavissa viran-
omaisen näkökulmasta mitään etua, ei ollut perusteltua antaa vastaajallekaan sitä etua, 
että hänelle rangaistusta määrättäessä sovellettaisiin lievennettyä rangaistusasteikkoa.

Mainittu ratkaisu on altis kritiikille ensinnäkin sen vuoksi, että sen perusteluissa on 
jäänyt huomioimatta syyteneuvottelujärjestelmän soveltamisalaa koskeva rajoite. 
Törkeästä huumausainerikoksesta ei joka tapauksessa olisi ollut mahdollista tehdä 
tuomioesitystä, koska sen rangaistusmaksimi ylittää oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain 1 luvun 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun kuuden vuoden enim-
mäisajan. Lisäksi Saranpää on pitänyt hovioikeuden asian laatuun nojautuvaa perus-
telutapaa ongelmallisena, koska se jättää avoimeksi syyteneuvottelun mahdollisuuden 
hovioikeudessa muunlaisessa tapauksessa. Saranpää on todennut, että mikäli asia ei 
tuomioistuimen harkinnan mukaan sovellu syyteneuvotteluun, oikeampi ratkaisu olisi 
ollut tuomioesityksen jättäminen sillensä ROL 5 b luvun 5 §:n 1 momentin nojalla.54

Ratkaisun tekee ongelmalliseksi myös se, että asianosaisten välillä vaikuttaa olleen 
erimielisyys siitä, oliko kysymys ollut syyteneuvottelusta vai tavanomaisesta muutok-

53 Myös Turun hovioikeuden 18.6.2015 ratkaisemassa asiassa on merkillepantavaa, ettei vastaaja tunnus-
tanut teonkuvausta kokonaisuudessaan tuomioesityksen mukaisessa muodossa, mikä rinnastuu teon-
kuvauksesta neuvottelemiseen etenkin, kun hovioikeus luki teon vastaajan syyksi tämän tunnustamassa 
suppeammassa muodossa.

54 Saranpää 2017 s. 318.
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senhausta. Tämä ilmenee vastaajan valituslupahakemuksesta korkeimmalle oikeudel-
le sekä toisaalta syyttäjän Valtakunnansyyttäjänvirastolle osoittamasta selvityksestä.55 
Mainitussa selvityksessä todetaan, että vastaajan avustaja oli toimittanut hovioikeu-
delle syyteneuvotteluasiakirjaksi nimeämänsä kirjoituksen, jonka johdosta hovioikeus 
oli ryhtynyt arvioimaan asiaa syyteneuvotteluna, vaikka syyttäjä ei ollut ajanut sitä 
sellaisena, vaan kysymys oli ollut tavanomaisesta muutoksenhakuasetelmasta.56

Itä-Suomen hovioikeuden tutkimattajättämisratkaisusta ei voitane sen yksittäista-
pauksellisen perustelutavan ja siihen liittyvien muiden ongelmien vuoksi tehdä johto-
päätöksiä syyteneuvottelun mahdollisuudesta muutoksenhakuvaiheessa yleisesti. To-
dettakoon kuitenkin, että korkein oikeus päätti 4.12.2017 olla myöntämättä asiassa 
vastaajalle valituslupaa, joten hovioikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi.57

Ottaen huomioon hovioikeuskäytännön kokonaisuus voidaan todeta, että hovioi keus-
käytännössä tunnustamisoikeudenkäynti on katsottu lähtökohtaisesti mahdolli seksi vie-
lä muutoksenhakuvaiheessa. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tutki mus aineistoni 
ulkopuolelle jäävät sellaiset tapaukset, joissa asianosaiset käyvät syy teneuvotteluita 
muutoksenhakuvaiheessa, mutta hovioikeus ei hyväksy tuomioesitys tä, eikä asiasta 
laadita käsittelyratkaisua tai oteta muuta mainintaa hovioikeuden tuomioon58. Tällöin 
asian käsittelyä jatketaan tavanomaisessa muutoksenhakuprosessissa. Oikeustila tun-
nustamisoikeudenkäynnin hyväksyttävyydestä muutoksenhakuvaiheessa ei siten ole 
yksittäistapauksissa lainkaan selvä. Hovioikeuksilla on mahdollisuus jättää  antamatta 
tuomioesityksen mukainen tuomio esimerkiksi ROL 5 b luvun 4 §:n 1 momentin 
4 kohdan nojalla.

Harakka on esittänyt, että ennen muutoksenhakuvaiheessa käytäviä syyteneuvotte-
luita asiaan tiedusteltaisiin hovioikeuden kantaa, jotta vältyttäisiin turhilta neuvotte-
luilta siinä tapauksessa, että hovioikeus ei olisikaan valmis hyväksymään mahdollista 
tuomioesitystä59. Muutoksenhakuvaiheessa aloitettavien syyteneuvottelujen ja tun-
nustamisoikeudenkäynnin hyväksyttävyyttä koskevan epävarmuuden vuoksi Harakan 
esittämä ajatus on kannatettava ainakin siinä tapauksessa, että neuvotteluihin on odo-
tettavissa kuluvan paljon syyttäjän ja vastaajan avustajan aikaa.

55 Vastaaja haki asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta siitä, voitiinko syyteneuvottelussa annet-
tua tunnustusta pitää näyttönä tilanteessa, jossa tuomioistuin oli tehnyt päätöksen jättää tuomioesi-
tys tutkimatta, vaikka vastaaja oli käräjäoikeudessa ja valituksessaan kiistänyt rikoksen, siitä, oliko 
tuomio istuimella harkintavaltaa sen suhteen, ottaako se tuomioesityksen tutkittavaksi, sekä siitä, oliko 
syyteneuvottelu mahdollista käydä vielä muutoksenhakuvaiheessa. Ks. vastaajan 15.1.2017 päivätty 
valituslupahakemus.

56 Ks. syyttäjän Valtakunnansyyttäjänvirastolle asiassa 162/46/16 osoittama selvitys 12.1.2017. Valta-
kunnansyyttäjänvirasto toimitti selvityksen edelleen korkeimmalle oikeudelle valituslupa-asiaa varten. 
Selvityksestä ja hovioikeuden tuomiosta ilmenee, että syyttäjä oli hovioikeudessa tarkistanut syytettä 
ja vaatinut rangaistusta törkeän huumausainerikoksen sijasta avunannosta törkeään huumausainerikok-
seen.

57 Korkeimman oikeuden 4.12.2017 antama päätös asiassa R 2017/41, päätöksen nro 2400.
58 Tällaisista asioista ei ole löydettävissä ratkaisuja hovioikeuksien asianhallintajärjestelmistä.
59 Harakka 2017.
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Kaiken kaikkiaan katson, että muutoksenhakuvaiheessa toteutettavaa tunnustamis-
oikeudenkäyntiä koskevan oikeuskäytännön kirjavuus on ongelmallista vastaajien 
yh denvertaisuuden näkökulmasta. Tilanne olisi korjattavissa lainsäännöksellä, jossa 
määriteltäisiin kriteerit tunnustamisoikeudenkäynnin aloittamiselle muutoksenhaku-
vaiheessa. Lainsäännöksen puuttuessa tulkintojen yhdenmukaistamiseksi olisi tärkeää, 
että aihepiiristä saataisiin mahdollisimman paljon julkaistua ratkaisukäytäntöä.

5.  Syyteneuvottelujärjestelmän toimivuuden seuranta  
 ja katsaus tulevaisuuteen

Syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön käsittelyn yhteydessä eduskunta antoi 
18.6.2014 lausuman, jossa se edellytti, että oikeusministeriö seuraisi ja arvioisi syy-
teneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamista ja toimeenpanoa siihen liittyvien 
periaatteellisten ongelmien ja järjestelmän uutuuden vuoksi ja antaisi lakivaliokunnal-
le selvityksen lainsäädännön toimivuudesta vuoden 2017 loppuun mennessä60.

Oikeusministeriö toimitti 27.12.2017 lakivaliokunnalle tilaamansa selvityksen syy-
teneuvottelua koskevan lainsäädännön toimivuudesta61. Vuosina 2015–2016 käytyihin 
syyteneuvotteluihin ja tunnustamisoikeudenkäynteihin perustuvassa selvitysmuis-
tios sa todetaan muun ohella, että valtaosa aloitetuista syyteneuvotteluista oli johtanut 
tuomioesityksen tekemiseen ja tunnustamisoikeudenkäynnin järjestämiseen. Syyte-
neuvottelujärjestelmän käyttömäärät olivat kuitenkin jääneet selvästi alle sen, mitä 
hallituksen esityksessä oli arvioitu. Syyttäjät olivat heille tehdyn kyselytutkimuksen 
perusteella suhtautuneet syyteneuvottelumenettelyyn yleisesti ottaen myönteisesti. 
Järjestelmän tuottamat kustannussäästöt olivat painottuneet voimakkaasti prosessin 
loppupäähän ennen muuta lyhentyneen pääkäsittelyn ja vähäisen muutoksenhaun 
kautta. Tutkimusaineistoon kuuluneista 106 tunnustamisoikeudenkäynnissä annetusta 
tuomiosta 14 tuomioon oli ilmoitettu tyytymättömyyttä, eikä yhdessäkään tapauksista 
tyytymättömyyden ilmoitus ollut kohdistunut itse pääasiaan.62

Lakivaliokunta katsoi 7.9.2018 antamassaan lausunnossa, että eduskunnan 18.6.2014 
antama lausuma ei enää antanut aihetta toimenpiteisiin, joten se voitiin poistaa.63 Näin 
ollen lainsäätäjä ilmeisesti näki oikeusministeriön teettämän selvityksen mukaiset 
löydökset siinä määrin tyydyttävinä, että syyteneuvottelulainsäädännön toimivuutta 
koskeva seurantavelvoite voitiin päättää.

Syyteneuvottelua ja tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevaan lainsäädäntöön ei tois-
taiseksi ole vireillä muutoksia. Näin ollen järjestelmän käyttöön liittyvät haasteet jää-
vät ainakin toistaiseksi ratkaistaviksi oikeuskäytännössä.

60 EV 68/2014 vp.
61 Ks. Mäkelä – Niemi 2017.
62 Mäkelä – Niemi 2017 s. 17, 34, 36 ja 38–39.
63 LaVL 13/2018 vp s. 1–2.
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6.  Johtopäätökset

Suomen tuoreehko syyteneuvottelujärjestelmä on sen alkutaipaleella kärsinyt tietyistä 
lastentaudeista asianosaisten ja tuomioistuinten totutellessa sen soveltamiseen käytän-
nössä. Lakiuudistuksella tavoitellut prosessiekonomiset säästöt vaarantuvat tapauk-
sissa, joissa tunnustamisoikeudenkäynnissä annettuihin tuomioihin on haettu muutos-
ta hovioikeuksilta sekä tilanteissa, joissa syyteneuvotteluihin ryhdytään vasta hyvin 
myöhäisessä vaiheessa asianosaisen haettua muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun tai 
jopa hovioikeuden jo aloitettua pääkäsittelynsä.

Moni muutoksenhakuun johtava väärinymmärrys ja mielenmuutos olisi mahdolli-
sesti vältettävissä huolellisella ja kiireettömällä keskustelulla tuomioesityksen koko 
sisällöstä asianosaisten kesken. Parhaiten tämä onnistuu, kun neuvottelu käydään hen-
kilökohtaisesti syyttäjän ja epäillyn tai vastaajan sekä tämän avustajan välillä. Neu-
vottelussa tulee kiinnittää epäillyn tai vastaajan huomio kaikkiin teonkuvauksen osa-
tekijöihin, seuraamuskannanottoon sekä syyttäjän liitännäisvaatimuksiin, mahdollisia 
asianomistajan vahingonkorvausvaatimuksia unohtamatta. Vastaajan saadessa aidon 
tilaisuuden punnita tuomioesityksen kaikkien osatekijöiden merkitystä lopputulos 
saattaa olla helpommin hyväksyttävissä.

Hovioikeuksien ratkaisukäytäntö tilanteissa, joissa tuomioesitys on tehty vasta 
muu toksenhakuvaiheessa, on varsin kirjavaa. Joissakin tapauksissa tuomioesitys on 
hovioikeudessa hyväksytty viime hetkellä asioissa, jotka olisivat olleet käsiteltävissä 
yhden tai kahden päivän pääkäsittelyssä sekä asioissa, joissa on jouduttu tunnustamis-
oikeudenkäynnin rinnalla toimittamaan täysimittainen pääkäsittely toisen valituksen 
johdosta. On kyseenalaista, onko tunnustamisoikeudenkäyntiin ryhtyminen tällaises-
sa tilanteessa lainsäädännön tarkoituksen mukaista. Toisaalta tapaukset, joissa hovi-
oikeus ei ole hyväksynyt tuomioesitystä, saattavat asiaa koskevan käsittelyratkaisun 
puuttuessa jäädä pimentoon. Näin ollen kokonaiskuvan saaminen siitä, miten tuomio-
esityksiin suhtaudutaan hovioikeuksissa, on vaikeaa.

Tunnustamisoikeudenkäynnin aloittamiseen muutoksenhakuvaiheessa liittyvä kir-
java hovioikeuskäytäntö vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden, minkä  vuoksi suo - 
siteltavinta olisi lisätä asiaa koskevat kriteerit lakiin. Toistaiseksi lakimuutosta ei ole 
luvassa. Säännöksen puuttuessa tärkeää olisi pyrkiä yhtenäistämään tulkintakäytän-
töä julkaisemalla asiaan liittyvää hovioikeuskäytäntöä. Toivottavasti tämäkin kirjoitus 
auttaa osaltaan havaitsemaan järjestelmän käytännön soveltamistilanteisiin liittyviä 
haasteita, jotta ne olisivat tulevaisuudessa paremmin vältettävissä.
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Pirjo Keisu

Rikosoikeuden ajallinen soveltuvuus

1.  Johdanto

Rikosoikeuden ajallinen soveltaminen tarkoittaa lainvalintaa lain muuttumisen johdos-
ta. Ajallista soveltuvuutta arvioitaessa on kysymys lähtökohtaisesti rikoslain ja muiden 
rikoslainsäädännöksi katsottavien säännösten soveltamisesta. Kun rikoslainsäädäntö 
on jatkuvasti muutoksen alaisena, ajalliseen soveltamiseen liittyvät ongelmat ovat kä-
sillä toistuvasti.

Rikosoikeuden ajallinen soveltuvuus on yläkäsite, joka sisältää laillisuusperiaattee-
na voimassaolevan rikoslain taannehtivuuskiellon ja taannehtivuuskieltoa täydentävän 
lievemmän lain periaatteen. Taannehtivuuskielto on säädettynä sekä perustuslaissa että 
rikoslaissa ja myös kansainvälisenä ihmisoikeutena. Taannehtivuuskiellon lisäksi ri-
koslainsäädäntöä sovellettaessa noudatetaan lievemmän lain periaatetta.1 Lainkäyttä-
jän ratkaistavaksi jää, mikä on rikoslainsäädäntöä ja mikä ratkaisu toteuttaa lievem-
män lain periaatteen yksittäistapauksessa.

Kirjoituksessa pyritään löytämään rikosoikeuden ajallisen soveltuvuuden sisältöä 
ja tulkintaa koskevia oikeuslähteitä sekä selvittämään lakien siirtymäsäännösten mer-
kitystä ja tulkintaa. Kirjoitus käsittelee taannehtivuuskiellon ja lievemmän lain peri-
aatteen soveltumisalaa ja sisältöä lähinnä eräiden korkeimman oikeuden ennakkopää-
tösten pohjalta. Jossain määrin on otettu esille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ratkaisuissa on käsitelty sekä 
sitä, milloin on kysymys taannehtivuuskiellon ja lievemmän lain periaatteen sovelta-
misen alaan kuuluvasta rikoslainsäädännöstä, että taannehtivuuskiellon ja lievemmän 
lain periaatteen sisältöä.

Rikosoikeuden ajalliseen soveltamiseen liittyy käytännössä keskeisesti kysymys, 
miten teot yksiköidään ja mikä on rikoksen tekoaika. Rikoksen yksiköinnillä ja teko-
ajan määrittelyllä voi olla suuri merkitys rikosoikeuden ajallisen soveltuvuuden rat-
kaisemisessa. Ongelmallisia ovat tilanteet, joissa rikos koostuu useista osateoista tai 
teko on ollut jatkuvaa toimintaa.

Lain lieventyessä kesken teon ongelmaa ei periaatteessa ole, koska on sovellettava 
lievempää lakia. Ongelma syntyy, kun laki ankaroituu kesken teon. Tällaisia muutok-
sia on viime vuosina ollut etenkin talous- ja seksuaalirikoksia koskevassa lainsäädän-
nössä. Rikoksen jatkuminen lainmuutoksen voimaantulon jälkeen samana tekona on 

1 Vrt. Viljanen 1991 s. 523–524.
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myös mahdollista. Rikoksen yksiköinnillä voidaan käytännössä jossain määrin hallita 
lainmuutosten voimaantuloon liittyviä soveltamisongelmia.

Ajalliseen soveltamiseen liittyy myös kysymys, milloin rikoksentekijän oikeus lie-
vemmän lain etuun katkeaa. Oikeuden on katsottu vallitsevasti katkeavan siten, ettei 
täytäntöönpanoviranomaisen tehtävänä ole ottaa kantaa enää siihen, johtaako täytän-
töönpanokelpoisen tuomion antamisen jälkeen voimaantullut uusi laki lievempään 
lopputulokseen kuin tuomitsemishetken laki.2

2.  Säännökset kansallisessa laissa ja kansainvälisissä   
 sopimuksissa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa

2.1  Rikoslaki ja Suomen perustuslaki 

Rikoslain ajallista soveltamista koskevat kansalliset säännökset ovat rikoslaissa ja pe-
rustuslaissa.

Suomen perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mu-
kaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen 
teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei 
saa myöskään tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään lainvalinnan perussääntö ja 2 mo-
mentissa yleinen lievemmän lain periaate. Lainkohdan 3 momentti koskee määrä-
aikais lakeja ja 4 momentti blankorangaistussäännöksiä, joiden kummankin osalta 
laissa on rajoitettu lievemmän lain periaatteen yleistä soveltamista.

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin perussäännön mukaan rikokseen sovelletaan 
sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Rikoslain 3 luvun 2 §:n 2  momentin mu-
kaan jos tuomittaessa on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan uutta 
lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. Lainkohdan 2 moment-
ti on siten poikkeus 1 momentin pääsäännöstä. Poikkeuksena taas 2 momen tin mu-
kaisesta lievemmän lain soveltamisvelvollisuudesta ovat 3 ja 4 momentin mukaisesti 
määräaikaislait ja blankorangaistussäännökset, joihin lievempää lakia sovelletaan lain 
sanamuodon mukaan vain rajoitetusti.

2.2  Kansainväliset sopimukset

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimus) 
15 artiklan mukaan ketään ei ole pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon tai 
laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä kansallisen tai kansainvälisen 

2 Matikkala 2008 s. 599–602, Viljanen 1991 s. 513 ja Lahti 2007 s. 875.
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lainsäädännön mukaan rikos. Rikoksen tekohetkellä sovellettavaa rangaistusta anka-
rampaa rangaistusta ei saa määrätä. Jos rikoksenteon jälkeen lailla säädetään sovellet-
tavaksi lievempi rangaistus, rikoksentekijän tulee päästä tästä osalliseksi.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 artiklan mukaan ketään ei ole 
pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei ol-
lut tekohetkellä kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. 
Rikoksen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa rangaistusta ei 
saa määrätä.

KP-sopimuksessa on siis säädettynä sekä taannehtivuuskielto että lievemmän lain 
periaate. EIS:ssa on sen sijaan säädettynä vain taannehtivuuskielto laillisuusperiaat-
teena eikä siinä ole nimenomaista mainintaa lievemmän lain periaatteen soveltamises-
ta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on kuitenkin suuren jaoston ratkaisussa 
Scoppola v. Italia (no. 2) 17.9.2009 laajentanut EIS 7 artiklan soveltamisalaa myös 
niin sanottuun lievemmän lain periaatteeseen.3

Ratkaisuista KKO 2015:100 ja 2017:46 ilmenee, että lakien siirtymäsäännöksiä 
on sovellettava niin, että ne eivät ole ristiriidassa KP-sopimuksen 15 artiklan kanssa. 
Ratkaisuissa oli kysymys yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 
voimaantulosäännöksen 96 §:n tulkinnasta.

2.3  Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä 
rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä  rikos 
kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan. Rikoksesta ei saa 
määrätä sen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa rangaistusta. 
Jos rikoksen teon jälkeen laissa säädetään lievemmästä rangaistuksesta, sitä on so-
vellettava. Perusoikeuskirjan määräysten soveltamisalaa koskee sen 51 artikla, jonka 
mukaan perusoikeuskirjan määräykset koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun 
ne soveltavat unionin oikeutta.

Soveltamisalarajoituksen mukaan oikeusprosesseihin, joissa on kysymys puhtaas-
ti kansallisen lain soveltamisesta, ei perusoikeuskirja tule sovellettavaksi. Euroopan 
unionissa on annettu rikosoikeudellisia säännöksiä lähinnä vain sellaisilta rikosoikeu-
den aloilta, joissa suojeltava oikeushyvä on ylikansallinen tai oikeushyvä koskee välit-
tömästi tai välillisesti yhteisön etua taikka on luonteeltaan selvästi rajat ylittäviltä 
oikeusaloilta. Rikoslainsäädäntöä on annettu vain tietyistä rikoksista, muun muassa 
rahanväärennyksestä, pankki- ja luottokorttien väärennyksestä, rahanpesusta, terro-
rismista, ihmiskaupasta, laittoman maahantulon järjestämisestä sekä huumausaine-
rikoksista.

3 Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila 2018 s. 771.
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3.  Rikoslain 3 luvun 2 §:n lainvalmistelutyöt

Rikoslain yleisiä oppeja koskevan uudistuksen lainvalmistelutöiden mukaan rikosla-
kiin uutena kirjattavan laillisuusperiaatetta koskevan säännöksen (1 §) välittömään yh-
teyteen (2 §) ehdotettiin liitettäväksi rikoslain ajallista soveltuvuutta koskeva säännös. 
Säännös pääosin vastasi lainvalmistelutöiden mukaan sisällöltään voimassa olevan 
rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen (39/1889) 3 §:ää, jota oli muutettu 
rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1990.4

Lainvalmistelutöiden mukaan oli lähtökohtaisesti perusteltua arvioida rikoksen-
tekijän toimintaa sen lain nojalla, joka on teon hetkellä ollut voimassa. Tämä päti 
siitä huolimatta, että uusi laki edustaisi muuttuneita ja parempaan tietoon pohjaavia 
käsityksiä tekojen haitallisuudesta taikka tarkoituksenmukaisista vaikuttamistavoista. 
Poikkeukseksi tekohetken lain soveltamisesta säädettiin 2 momentin mukainen velvol-
lisuus soveltaa tuomitsemishetken lakia, jos sen soveltaminen johtaa kokonaisuudes-
saan lievempään lopputulokseen.5

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan lievemmän lain periaate ei koske mää-
räaikaislakeja, jollei toisin ole säädetty. Rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 momentin mukaan 
blankorangaistussäännöksissä teon rangaistavuus arvioidaan tekohetkellä voimassa 
olleiden säännösten tai määräysten perusteella, jollei laissa ole toisin säädetty tai jollei 
uusi sääntely osoita suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.6

Lievemmän lain periaatteen perusteena pidetään sitä, että ei ole tarpeen eikä järke-
vää rangaista teoista, joita ei enää tuomitsemishetkellä pidetä rankaisemisen arvoisi-
na. Lainmuutoksen syynä voi muuttuneen suhtautumisen lisäksi olla myös muuttunut 
näkemys siitä, mitkä keinot ovat tehokkaita jonkin kielteisenä pidetyn toiminnan en-
naltaehkäisyssä.7 Lainvalmistelutöissä säännöstä ei perusteltu lievemmän lain tarkoi-
tuksen osalta.

4.  Rikoksen tekoaika ja rikosten katsominen yhdeksi  
 tai useammaksi rikokseksi

Rikoksen tekohetkestä ei ole rikoslaissa kirjoitettua yleistä säännöstä. Syyteoikeu-
den vanhentumisen alkamishetkestä on säädetty rikoslain 8 luvun 2 §:ssä. Kysymys 
rikoksen tekohetkestä on olennainen rikoslain ajallisen ulottuvuuden soveltamisessa. 
Sovellettavan lain valinta edellyttää rikoksen tekohetken määrittämistä.

4 HE 44/2002 vp s.13 ja 35.
5 HE 44/2002 vp s. 36–37.
6 Blankettisäännöksiin liittyvistä kysymyksistä lievemmän lain soveltamisen kannalta kts. Pirjatanniemi 

2001 s. 181–194, Lahti 1991 s. 876 ja Tolvanen 1999 s. 212–213.
7 Matikkala 2008 s. 587–588, Pirjatanniemi 2001 s. 181–182.
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Rikoksen tekemisen katsotaan päättyvän silloin, kun rikoksentekijä on suorittanut 
loppuun rikoksen täyttymiseen johtavat toimet. Jos jokin osa rikoksen täyttymiseen 
johtavasta toiminnasta tai laiminlyönnistä on tapahtunut uuden lain aikana, vanhaa 
lakia ei voitaisi soveltaa. Jos rikoksen tekeminen tarkoittaa erityisen  velvollisuuden 
laiminlyömistä, rikos katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun velvollisuus olisi ollut vii -
meistään täytettävä. Ratkaiseva on siis teon suorittamisen hetki. Siinäkään tapauksessa, 
että teon rangaistavuuden edellytyksenä olisi tietyn vahinkoseurauksen il meneminen, 
ei tekohetkenä pidettäisi enää seurauksen ilmenemishetkeä, jos teon suorittaminen 
tuolloin jo oli päättynyt. Toinen asia on, että toiminnan ja seurauksen syntymisen 
välillä voimaan tullut uusi lievempi laki tulee sovellettavaksi lievemmän lain periaat-
teen nojalla. Niin sanotun jatkuvan rikoksen tekohetki taas päättyy oikeudenvastaisen 
tilan päättyessä tai kun rikoksentekijä on tehnyt tarpeelliset toimet rikoksensa luoman 
oikeudenvastaisen tilan lopettamiseksi.8

Rikoksen tekohetkeen liittyy myös kysymys yhden ja useamman rikoksen rajan-
vedosta eli rikosten yksiköinnistä. Lakivaliokunnan rikoslain 7 luvun uudistuksen 
yhteydessä lausuman mukaan ”teko, jota luonnollisen katsantokannan mukaan on 
pidettävä yhtenä tekona, on syytä nykyistä useammin tuomita myös yhtenä tekona”.9

Korkein oikeus on ottanut kantaa rikosten yksiköintiin esimerkiksi ratkaisussa 
KKO 2017:92 ja todennut (kohdat 8 ja 10), että laissa ei ole säännöksiä siitä, milloin 
yksittäiset teot katsotaan yhdeksi tai useammaksi rikokseksi. Korkeimman  oikeuden 
oikeuskäytännön mukaan rajanveto on tehty usein sen perusteella, onko tekoja niin 
sanotun luonnollisen katsantokannan mukaan pidettävä yhtenä vai useampana rikok-
sena. Tällöin huomiota on kiinnitetty erityisesti tekojen ajalliseen ulottuvuuteen sekä 
siihen, onko kysymys ollut yhtenäisestä toiminnasta vai selvästi erillisistä teoista. 
Myös rikoslain säännösten kirjoitustapa, sääntelyn tavoitteet ja sillä suojatut arvot sekä 
asianomistajien lukumäärä vaikuttavat siihen, pidetäänkö tekoja yhtenä vai useampana 
rikoksena (esim. KKO 1996:41, 1997:117, 2004:33, 2007:38 ja 2007:102). Rajanveto 
yhden ja useamman rikoksen välillä on tehtävä kiinnittämättä huomiota siihen, mitä 
vaikutuksia tällä ratkaisulla on syyteoikeuden vanhentumiseen tai rangaistusseuraa-
mukseen (KKO 2007:38 kohta 7). Rikosten yhtymistä koskevassa arvioinnissa on pi-
detty keskeisenä tekojen välistä ajallista ja asiallista yhteyttä. Merkitystä on annettu 
myös sille, perustuvatko sinänsä erilliset teot yhteiseen rikoksentekopäätökseen tai 
samaan tahdonsuuntaukseen, sekä sille, onko kysymyksessä tahallinen vai tuottamuk-
sellinen menettely.

8 HE 44/2002 vp s. 36–37.
9 LaVM 15/1990 vp s. 3.
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5.  Mitä uuden ja vanhan lain valinnassa vertaillaan? 

Vertailun kohteena vanhan ja uuden lain soveltamisessa ovat lakien ajatellun sovelta-
misen lopputulokset. Vertailu perustetaan siihen, mihin konkreettiseen lopputulokseen 
uuden tai vanhan lain soveltaminen esillä olevassa tapauksessa johtaa.

Jos lopputulos olisi kummassakin tapauksessa sama, sovelletaan rikoksen teko-
ajan lakia. Vertailussa kiinnitetään huomiota rikoksen seuraamuksiin melko laajasti. 
Huomioon otetaan paitsi rikoksesta seuraava päärangaistus myös mahdolliset lisä-
rangaistukset ja yleensä muutkin rangaistustuomiota annettaessa määrättävät seuraa-
mukset. Myös rikoslainsäädännön soveltamisessa yleisesti noudatettavien säännösten 
muutokset voisivat johtaa aikaisempaa lievempään lopputulokseen. Esimerkiksi rikos-
ten asianomistajaominaisuuden muuttuminen, syyteoikeuden vanhentumisaikojen ly-
hentäminen sekä rangaistuksen tuomitsematta jättämismahdollisuuden laajentaminen 
voivat yksittäistapauksessa johtaa lievempään lopputulokseen.

Jos tiettyä rikosta koskeva rangaistussäännös on muuttunut toisaalta  lievemmäksi, 
esimerkiksi lisärangaistuksen poistamisen johdosta, ja toisaalta ankarammaksi, esi-
merkiksi rangaistusasteikon suhteen, vertaillaan lopputuloksia kokonaisuutena. Me-
nettelyä, jossa uudesta ja vanhasta laista valittaisiin lievemmät piirteet, ei pidetä mah-
dollisena. Sen sijaan sellaisessa tapauksessa, jossa rikoslainsäädäntö on muuttunut 
sekä yleisten säännösten että tietyn rangaistussäännöksen osalta, saattaa tulla sovel-
lettavaksi toiselta kohdin vanha laki ja toiselta kohdin uusi laki.10 Lähtökohtaisesti 
lievemmän lain valinnassa vallitsee siis niin sanottu poimintakielto, mutta lainval-
mistelutöiden mukaan poimintakielto ei koske sitä, että rikoslain yleisiä oppeja ja 
rangaistussäännöksiä ei voitaisi poimia eri laeista.11

Vertailu ilmenee esimerkiksi ratkaisusta KKO 2018:49, jossa korkein oikeus totesi 
(kohta 13), että A:n menettely täytti tekoaikana voimassa olleen, vuoden 1968 alko-
holi lain 85 §:n rangaistussäännöksen tunnusmerkistön eli alkoholijuomien luvat toman 
myymisen. Ottaen huomioon, että A oli lyhyen ajan sisällä myynyt suuren määrän 
alkoholijuomia, hänen menettelynsä täytti tekoaikana voimassa olleen ammattimai-
sen alkoholipitoisen aineen välittämisen tunnusmerkistön (vuoden 1968 alko holilain 
87 §). Toisaalta A:n menettely täytti myös tuomitsemishetkellä voimassa olevan rikos-
lain 50 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen alkoholirikoksen tunnusmerkis-
tön eli alkoholilain säännösten vastaisen alkoholijuomien myymisen. Tuomitsemis-
hetken rangaistussäännöksen soveltaminen johti lievemmän rangaistusasteikon vuoksi 
lievempään lopputulokseen. Asiassa sovellettiin rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentin 
nojalla voimassa olevaa rikoslain 50 a luvun rangaistussäännöstä.

10 HE 44/2002 vp s. 37.
11 Vrt. Alanen 1965 s. 186.
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6.  Taannehtivuuskiellon ja lievemmän lain periaatteen   
 soveltamisala

Taannehtivuuskielto ja lievemmän lain periaatteen soveltaminen ovat ennen muuta 
riippuvaisia siitä, mistä oikeudenalasta ja oikeudellisesta seuraamuksesta on  kysymys. 
Selvänä voidaan pitää, että uusia kriminalisointeja ei sovelleta ennen kriminalisoinnin 
voimaantuloa tehtyihin tekoihin. Laajemmalti kuin uusien kriminalisointien taanneh-
tivuuskiellon osalta lievemmän lain periaatteen soveltuminen rikoslain säännöksiin ja 
lievemmyyden vertailu ei ole yhtä selvää.

6.1  Rangaistuksen määrääminen

Taannehtivuuskieltoa ja lievemmän lain periaatetta sovelletaan rikos- ja rangaistus-
säännöksiin. Soveltamisen piirissä ovat sekä rikoslain yleiset rangaistuksen tuomit-
semista koskevat säännökset että rangaistussäännökset. Taannehtivuuskielto ja lie-
vemmän lain periaate voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi muidenkin lakien kuin 
rikoslain nojalla seuraamuksia määrättäessä tapauskohtaisesti.

Taannehtivuuden soveltamisalaa koskevissa kysymyksissä on kotimaisen oikeus-
käytännön lisäksi oikeuslähteinä käytettävissä EIT:n ja Euroopan unionin tuomio-
istuimen (EUT) ratkaisuja. EIS 7 artiklan taannehtivuutta koskevan periaatteen sovel-
taminen rajoittuu lähtökohtaisesti vain rikos- ja rangaistussäännöksiin.

6.2  Oikeudenkäyntiä ja toimivaltaa koskevat säännökset

Oikeudenkäyntiä koskevan lainsäädännön muuttuessa uutta lakia sovelletaan lain voi-
maantulon jälkeen tapahtuvassa oikeudenkäynnissä, ellei muuta ole säädetty. Oikeuden-
käyntiä koskevien lainmuutosten yhteydessä on yleensä säädetty siirtymäsäännöksiä, 
joiden mukaan asian käsittelyssä on sovellettava sitä lakia, joka oli voimassa asian 
tullessa vireille tuomioistuimessa.12 Taannehtivuuskiellon soveltuminen prosessioi keu-
dellisiin seuraamuksen ankaroitumisiin on EIT:n mukaan erikseen harkittava kysymys.13

12 Lager 1994 s. 13–14.
13 The Court reiterates that the rules on retrospectiveness set out in Article 7 of the Convention apply only 

to provisions defining offences and the penalties for them; on the other hand, in other cases, the Court 
has held that it is reasonable for domestic courts to apply the tempus regit actum principle with regard 
to procedural laws (see, with reference to new regulations on time-limits for appeals, Mione v. Italy 
(dec.), no. 7856/02, 12 February 2004, and Rasnik v. Italy (dec.), no. 45989/06, 10 July 2007; see also 
Martelli v. Italy (dec.), no. 20402/03, 12 April 2007, concerning implementation of a law containing new 
rules on the assessment of evidence, and Coëme and Others, cited above, §§ 147–149, on the immediate 
application to pending proceedings of laws amending the rules on limitation). The Court must therefore 
determine whether the text which, in the present case, underwent the legislative changes complained of, 
namely Article 442 § 2 of the CCP, contained provisions of substantive criminal law, and in particular 
provisions influencing the length of the sentence to be imposed. (Scoppola v. Italia (no. 2) 17.9.2009 
kohta 110).
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Pakkokeinolain muuttuessa ei ole selvää, tulevatko rikoslaissa säädetyt taannehti-
vuuskielto ja lievemmän lain periaate sovellettaviksi, ja jos tulevat, miltä osin. Pakko-
keinolaissa on aineellisia säännöksiä pakkokeinojen käytöstä, mutta myös menettelyl-
lisiä säännöksiä pakkokeinoasioiden käsittelystä.

Ratkaisussa KKO 2008:100 oli kysymys muun ohella siitä, ettei tuomitsemishet-
kellä ollut lain 780/2005 voimaantulosäännöksen sanamuodon mukaan olemassa 
lainkaan toimivaltaista viranomaista, joka olisi voinut määrätä vaarallisia rikoksen uu-
sijoita koskevista seuraamuksista. Korkein oikeus katsoi (kohdat 14 ja 16), että puut-
teellinen voimaantulosäännös ei voinut johtaa siihen, että muutoksenhakuasteessa 
ei esillä olevan kaltaisessa tilanteessa voitaisi soveltaa sen enempää aiemman kuin 
voimassa olevankaan lain mukaista vaarallisia rikoksenuusijoita koskevaa seuraamus-
järjestelmää. Oli perusteltua lähteä siitä, että myös sellaiset vaarallisten rikoksen uu-
si  joiden eristämistä koskevat asiat, jotka eivät vielä lain muutoksen voimaan tullessa 
olleet edenneet vankilaoikeuteen, ratkaistiin yleisissä tuomioistuimissa ja lähtökohtai-
sesti uuden sääntelyn pohjalta.

6.3  Vanhentumisajan jatkaminen

Ratkaisussa KKO 2007:83 oli kysymys syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamises-
ta tilanteessa, jossa rikos oli tehty ennen syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista 
koskevan säännöksen voimaantuloa. Vanhentumisajan jatkamista koskevassa säännök-
ses sä ei ollut voimaantulosäännöstä, jossa olisi säädetty sen soveltamisesta ennen voi-
maantuloa tehtyihin rikoksiin. Korkein oikeus katsoi, että syyteoikeuden vanhentu-
misajan jatkamista koskevaa rikoslain 8 luvun 4 §:n säännöstä ei voitu soveltaa, kun 
epäilty rikos oli tehty ennen säännöksen voimaantuloa 1.1.2006. Vanhentumisajan jat-
kamista koskevan säännöksen soveltaminen ja sitä tarkoittavan hakemuksen hyväksy-
minen voi tehdä mahdolliseksi rikoksesta tuomitsemisen silloinkin, kun haaste oli an-
nettu tiedoksi säännönmukaisen vanhentumisajan jälkeen. Säännöksen soveltaminen 
rikokseen, joka oli tehty ennen säännöksen 1.1.2006 tapahtunutta voimaantuloa, ei 
siten voinut johtaa lievempään lopputulokseen kuin tekoaikana voimassa olleen lain 
soveltaminen.

EIT on tapauksessa Coëme ym. v. Belgia 22.6.2000 todennut (kohta 149), että 
vanhentumisajan pidentäminen ja sen välitön soveltaminen eivät merkitse mainitun 
yleissopimuksen 7 artiklalla taattujen oikeuksien loukkaamista, koska kyseistä mää-
räystä ei voitu tulkita siten, että se estäisi vanhentumisajan pidentämisen silloin, kun 
ne teot, joista asianomaista syytetään, eivät olleet vielä vanhentumisajan jatkamishet-
kellä vanhentuneet.

EUT on todennut tuomiossa (suuri jaosto) 8.9.2015, Taricco, C-105/14 kohta 57 
(I) ja tuomiossa (suuri jaosto) 5.12.2017, M.A.S. ja M.B., C-42/17 (Taricco II) kohta 
42, että kansallinen lainsäätäjä voi pidentää vanhentumisaikaa ja soveltaa sitä välit-
tömästi myös tekoihin, joista asianomaista syytetään ja jotka eivät olleet vielä van-
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hentumisajan jatkamishetkellä vanhentuneet. Arvioinnissa voi olla merkitystä sillä, 
miten kansallisessa oikeudessa on nähty aineellisen rikosoikeuden ja prosessioikeuden 
rajanveto periaatteen soveltamisessa.

Sekä EIT:n että EUT:n ratkaisuista on pääteltävissä, että rikosten vanhentumisajan 
pidentäminen ei ole automaattisesti taannehtivan rikoslain soveltamisen kiellon vas-
taista. Vanhentumisajan pidentäminen lailla ei välttämättä riko taannehtivan rikoslain 
soveltamisen kieltoa, jos teot eivät olleet vielä vanhentuneet.

7.  Useamman kuin yhden lain soveltaminen rikokseen   
 lainmuutoksen vuoksi

Rikokseen on korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä sovellettu sekä vanhaa että 
uutta lakia tilanteessa, jossa laki on muuttunut rikoksen tekoaikana siten, että rikoksen 
osatekoja on tehty kummankin lain voimassa ollessa. Kokonaan vanhan lain aikana 
tehtyihin osatekoihin on sovellettu lievempää lakia, uuden lain voimaantulosta jäl-
keen tehtyihin osatekoihin uutta lakia ja joihinkin osatekoihin ehkä kumpaakin lakia. 
Rangaistuksen määräämisessä on näissä tilanteissa otettu huomioon se, missä määrin 
osateot jakautuvat eri lakien voimassaoloaikaan, kun osa teoista on tehty ankaramman 
ja osa lievemmän lain voimassaoloaikana.

Ratkaisun KKO 2007:38 (kohta 11) mukaan teon eri osatekoihin voidaan soveltaa 
eri lakeja. Rikoslain taannehtivan soveltamisen kielto esti uuden ankaramman lain 
soveltamisen ainakin niiden rikokseen kuuluvien osatekojen osalta, jotka oli tehty 
ennen lainmuutosta. Toisaalta ei ollut perusteltua soveltaa myöskään vanhaa lakia 
enää niiden tekojen osalta, jotka oli tehty vasta lain muututtua ankarammaksi. Tällöin 
rikokseen sovelletaan kunkin siihen kuuluvan osateon osalta sen tekemisen aikaan 
voimassa ollutta lakia. Ei ollut estettä siihen, että yhteen rikokseen sovelletaan siihen 
kuuluvien yksittäisten tekojen tekoajoista riippuen myös useampaa kuin yhtä lakia. 
Rangaistus määrätään tällöin siten, että huomioon otetaan osatekojen jakautuminen 
toisaalta lievemmän ja toisaalta ankaramman lain voimassaoloaikaan.

Samoin katsottiin ratkaisussa KKO 2006:37 (kohta 4), kun syytteessä oli  vaadittu 
R:n tuomitsemista yhdestä lahjusrikkomuksesta. Yhdeksi rikokseksi yksiköityyn teko - 
kokonaisuuteen kuului kuitenkin useita erillisiä tekoja. Kun uuden, asialliselta sisäl-
löltään aikaisempaa lakia vastaavan lain soveltamisen ei voitu arvioida johtavan lie-
vempään lopputulokseen niiden tekojen osalta, jotka olivat tapahtuneet vanhan lain 
voimassa ollessa, korkein oikeus rikoslain 3 luvun 2 §:n (515/2003) 1 ja 2 momentin 
säännökset huomioon ottaen sovelsi kunkin teon osalta sen tekemisen aikana voimassa 
ollutta lakia.

Ratkaisussa KKO 2010:91 syyttäjä vaati rangaistusta A:lle ja B:lle törkeästä kir-
janpitorikoksesta 28.2.1999–31.12.2004 ja kirjanpitorikoksesta 30.4.1999–30.4.2004. 
Syytteessä kysymyksessä olevien rikosten tekoaikana oli ensin ollut voimassa rikos-
lain 30 luvun 9 § (769/1990). Säännöstä oli muutettu 1.4.2003 voimaan tulleella, tuo-
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mitsemishetkellä voimassa olleella lailla (61/2003). Korkeimman oikeuden ratkaisun 
mukaan siltä osin kuin teot oli tehty ennen 1.4.2003, asiassa oli sovellettava sitä kir-
janpitorikossäännöstä, joka johtaa lievempään lopputulokseen. Koska voimassa ole-
vassa laissa kirjanpitorikoksen rangaistusasteikko oli aikaisempaa lievempi, sitä oli 
sovellettava, jollei teko jäänyt kokonaan rankaisemattomaksi siksi, että se ei täyttänyt 
tekoaikana voimassa olleen lain olennaisuusvaatimusta. Jos kuitenkin teko täytti voi-
massa olevassa laissa säädetyn kirjanpitorikoksen törkeän tekomuodon tunnusmer-
kistön, jonka rangaistusasteikko oli vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta 
vankeutta, lievempänä säännöksenä sovellettavaksi tuli tekoaikana voimassa ollut kir-
janpitorikosta koskeva säännös, jossa enimmäisrangaistus oli kolme vuotta vankeutta.

Ratkaisussa KKO 2017:51 (kohta 15) todettiin, että lapsen seksuaalisen hyväksi-
käytön vähimmäisrangaistusta oli ankaroitettu 1.6.2011 voimaan tulleella lailla. A:n 
syyksi oli luettu 12 sellaista lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, jotka oli tehty koko-
naan vanhan lain aikana ja joiden rangaistuksen mittaamiseen oli siten rikosoikeuden 
lievemmän lain periaate huomioon ottaen sovellettava tuon lain (563/1998) mukaista 
14 päivän vähimmäisrangaistusta. Lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä kolmeen oli 
puolestaan sovellettava voimassa olevaa lakia ja sen neljän kuukauden vähimmäisran-
gaistusta. Kahteen hyväksikäyttörikokseen oli sovellettava kumpaakin lakia. Rangais-
tus määrätään tällöin siten, että huomioon otetaan osatekojen jakautuminen toisaalta 
lievemmän ja toisaalta ankaramman lain voimassaoloaikaan.

8.  Rikoksen tekoaika suhteessa lainvalintaan

Tapauksessa KKO 2006:39 oli kysymys rikoksen tekoajasta ja lainvalinnasta aiemmin 
jo voimassa olleen kätkemisrikoksen ja uuden, 1.4.2003 voimaan tulleen, rahanpesu-
rikoksen välillä. Korkein oikeus totesi (kohta 5), että sovellettavan lain valinta edellytti 
rikoksen tekohetken määrittämistä. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, oliko 
A:n teko täyttynyt silloin, kun hän oli syksyllä 2002 ottanut rahavarat haltuunsa, vai 
oliko tekoajaksi katsottava koko se ajanjakso, jonka A oli pitänyt rahavaroja hallussaan 
tilittäen niistä osan useassa erässä takaisin B:lle ja joka oli päättynyt jäljellä olleiden 
varojen takavarikoimiseen A:n asunnosta. Korkein oikeus totesi (kohta 6), että rikok-
sen tekemisen katsotaan päättyvän silloin, kun rikoksentekijä on suorittanut loppuun 
rikoksen täyttymiseen johtavat toimet. Rikoksen täyttyminen ja sen mahdollinen jat-
kuminen on arvioitava jokaisen tunnusmerkistön kohdalla erikseen.

Rahanpesun tyyppisen kätkemisrikoksen täyttymisen kannalta ei ollut merkitys-
tä sillä, ryhtyikö tekijä omaisuuden haltuun saamisen jälkeen vielä joihinkin muihin 
toimenpiteisiin saman omaisuuden tai sen osan suhteen vai pitikö hän omaisuuden 
vain hallussaan. Tunnusmerkistön mukaan rikoksessa ei myöskään ollut kysymys sillä 
aikaansaadun laittoman tilan ylläpitämisestä eikä tekoa siten voitu pitää niin sanottuna 
jatkuvana rikoksena, jollaisen kohdalla tekoaika päättyisi vasta tuollaisen olotilan la-
katessa. Kätkemisrikoksen tunnusmerkistö oli tapauksessa täyttynyt silloin, kun A oli 
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todetussa tarkoituksessa vastaanottanut rahavarat. Koska A:n teko oli täyttynyt rahava-
rojen vastaanottamisen hetkellä syyskuussa 2002, siihen oli sovellettava tuolloin voi-
massa ollutta lakia. Tuomitsemisaikana voimassa olevat rahanpesua koskevat rikoslain 
32 luvun 6 ja 7 §:n säännökset eivät tulleet sovellettaviksi siitäkään syystä, että niiden 
soveltaminen ei johtanut lievempään lopputulokseen. Korkein oikeus katsoi, että A:n 
syyksi oli luettava törkeän rahanpesun sijasta törkeä kätkemisrikos (kohdat 7–12).

8.1  EIT:n ratkaisuja jatkuvasta/jatketusta rikoksesta

EIT on ottanut kantaa jatkuvaan tekoon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 
taannehtivuutta koskevan kiellon soveltuvuutta ratkaistaessa. Esimerkiksi tapauksista 
Veeber v. Viro (no. 2) 21.4.2003 ja Ecer ja Zeyrak v. Turkki 27.2.2001 ilmenee, että 
EIT on katsonut, ettei 7 artiklan loukkausta ole, jos pystytään osoittamaan, että tuomit-
seminen ja rankaiseminen perustuvat kriminalisoinnin voimaantulon jälkeen tehtyihin 
tekoihin.14

Tapauksessa Veeber v. Viro (no. 2) 21.4.2003 EIT totesi, että käsitteellisesti jatkettu 
rikos oli teko, jonka tekeminen jatkui tietyn ajan. Valittajaa oli syytetty ja hänet oli 
tuomittu siitä, että hän oli tahallaan, jatkuvasti ja laajamittaisesti salannut verotuksen 
kohteita sekä antanut veroviranomaisille vääristeltyjä tietoja yhtiönsä kuluista tiettynä 
aikana. Vaikka valittajan toiminta oli alkanut ennen hänen tuomitsemisensa perustana 
olleen lain voimaantuloa, toiminnan oli katsottu johtaneen kriittisen ajankohdan ylitse 
jatkuneeseen rikolliseen tilaan. Valituksessa tarkoitettujen tekojen aikaan valittaja ei 
ollut voinut odottaa tuolloin voimassa olleen rikoslain sanamuotoon nähden, että hänet 
voitaisiin tuomita rikoksesta heti kun hänen toimintansa paljastuisi. Näissä oloissa EIT 
katsoi, että kotimaiset tuomioistuimet olivat soveltaneet vuoden 1995 lakia taannehti-
vasti tekoihin, jotka sitä ennen eivät olleet perustaneet rikosta. EIS 7 artiklan 1 kohtaa 
oli rikottu.

Tapauksessa Ecer ja Zeyrek v. Turkki 27.2.2001 EIT totesi, että valittajia oli syytet-
ty rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä avun ja suojan antamisesta laittomalle järjes-
tölle, mikä teko oli luonteeltaan jatkuva. Valittajille tuomittuja rangaistuksia oli koro-
tettu vuonna 1991 voimaan tulleen lain nojalla. EIT:n mukaan jatkuva rikos merkitsi 
käsitteellisesti rikosta, joka tehtiin tiettynä ajanjaksona. EIT katsoi, että tuomiosta ei 
käynyt ilmi, että valittajat olisi tuomittu minkään vuoden 1989 jälkeen tehdyn teon 
perusteella. Tuomio kohdistui vain toimintaan vuosien 1988 ja 1989 aikana. Valittajille 
oli kuitenkin vuoden 1991 lain nojalla asetettu tuomion perustana olleista rikoksista 
niiden tekoaikaan heille tuomittavissa olleita rangaistuksia ankarammat seuraamukset. 
EIS 7 artiklan 1 kohtaa oli siten rikottu.

14 Hirvelä – Heikkilä 2017 s. 612–613.
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Tapauksessa Rohlena v. Tshekki (suuri jaosto 27.1.2015) EIT katsoi, ettei tulkintaa 
jatketusta rikoksesta voitu pitää perusteettomana, koska jatkettu rikos ulottui jo käsit-
teellisesti tietylle aikavälille eikä ollut mielivaltaista katsoa, että se päättyi viimeisen 
teon tekemisellä. Valittajalle ei ollut määrätty seuraamuksia erikseen jokaisesta teosta 
vaan hänen käyttäytymisestään tietyllä aikavälillä. Ennen uuden lain voimaantuloa 
tehdyt teot oli säädetty rangaistaviksi rikoksina jo aiemmalla lailla eikä valittaja ollut 
väittänyt, että tulkinta olisi vakiintuneen oikeuskäytännön vastainen tai ei olisi ollut 
hänelle ennakoitavissa, tarvittaessa asiantuntevin neuvoin. Oikeuskäytäntö oli kehit-
tynyt jo ennen kuin valittaja oli tehnyt jatkettuun rikokseen kuuluneen viimeisen teon. 
Niin ollen hän oli voinut mieltää, että hänet voitiin tuomita jatketusta rikoksesta tuon 
viimeisen teon aikaan voimassa olleen lain mukaan. EIS 7 artiklaa ei ollut rikottu.

EIT siis katsoi viimeksi mainitussa tapauksessa, ettei uuden tunnusmerkistön so-
veltaminen myös ennen sen voimaantuloa tehtyihin (osa)tekoihin ollut 7 artiklan vas-
taista. Arvioinnissa todettiin, että jatkuvan rikoksen käsite ja kyseisiä väkivaltarikoksia 
koskeva rangaistussäännös olivat olleet olemassa jo ennen uuden lain voimaantuloa 
tehtyjen tekojen aikana. Tekijä oli siis tiennyt, että jatkaessaan samoja tekoja uuden 
lain aikana hän voisi tulla tuomituksi jatketusta rikoksesta, eli laki ja sen soveltaminen 
olivat olleet hänen ennakoitavissaan (foreseeable).15

9.  Rangaistuksen määrääminen

Rangaistuksena voidaan lievemmän lopputuloksen toteutuessa määrätä tuomitsemis-
hetkellä voimassa olevan lain mukainen rangaistuslaji, jos sen edellytykset täyttyvät, 
vaikkei sellaista ole ollut säädettynä rikoksen tekoaikana.

Ratkaisussa KKO 2007:4 todettiin (kohta 6), ettei 1.1.2004 voimaan tulleiden ri-
koslain 6 luvun (515/2003) säännösten soveltaminen johtaisi rangaistuksen määrää-
misen osalta lievempään lopputulokseen kuin tekoaikana voimassa olleet rangaistuk-
sen mittaamista tai sen ehdollisuutta taikka yhdyskuntapalvelurangaistusta koskevat 
säännökset. Siten asiassa sovellettiin rikoksen tekoaikana voimassa olleita rikoslain 
6 lukua, ehdollisesta rangaistuksesta annettua lakia ja rikoslain 2 b lukua sekä yhdys-
kuntapalvelusta annettua lakia.

Myös ratkaisussa KKO 2004:45 katsottiin, ettei A:n rikokseen liittynyt sellaisia 
perusteita, joiden vuoksi 1.1.2004 voimaan tulleet rikoslain (515/2003) rangaistuksen 
mittaamista koskevat säännökset johtaisivat lievempään lopputulokseen kuin rikoksen 
tekoaikana voimassa olleet rikoslain säännökset. Rangaistusta mitattaessa sovellettiin 
siten rikosta tehtäessä voimassa ollutta rikoslain (466/1976) 6 luvun 1 §:ää. Ehdollista 
vankeutta koskevat rikoslain 6 luvun 9 ja 10 § vastasivat tekoaikana voimassa olleita 
rikoslain 2 b luvun (520/2001) 1 ja 2 §:n säännöksiä.

15 Hirvelä – Heikkilä 2017 s. 613.
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Ratkaisun KKO 2003:134 mukaan mahdollisuus tuomita ehdollisen  rangaistuksen 
ohella yhdyskuntapalvelua oli uusi rangaistusvaihtoehto ehdottomille vankeusrangais-
tuksille tilanteissa, joissa oli kysymys suhteellisen vakavista rikoksista. Kun aikai sem-
paan lakiin ei sisältynyt tällaista ankaruudeltaan ehdottoman ja ehdollisen vankeus-
rangaistuksen väliin sijoittuvaa rangaistusta mahdollistavaa säännöstä, johti uuden 
lain soveltaminen lievempään lopputulokseen kuin tekohetkellä voimassa ollut laki, 
mikäli uuden vaihtoehdon soveltamisen edellytykset täyttyivät. Tuomitsemishetkellä 
voimassa ollutta rikoslain 2 b lukua tuli soveltaa, mikäli A:lla oli edellytykset yhdistel-
märangaistukseen ehdollinen vankeus ja yhdyskuntapalvelu, vaikka tuollaista yhdis-
telmäseuraamusta ei ollut rikoksen tekohetkellä säädettynä.

10. Jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi    
 määrääminen

Lievemmän lain periaatetta on sovellettu jäännösrangaistuksen määräämiseen täytän-
töönpantavaksi. Seuraamuksen määräämiseen johtaneiden rikosten tekoajan lakia on 
sovellettu, jos se on johtanut lievempään lopputulokseen kuin jäännösrangaistuksen 
täytäntöönpantavaksi tuomitsemisen hetkellä voimassa olevan lain soveltaminen. Ver-
tailu vanhan ja uuden lain lievemmyydestä on tehty seuraamuksista tosiasiallisesti 
aiheutuvan vapaudenmenetyksen pituuden mukaan.

Ratkaisun KKO 2007:20 (kohta 6) mukaan ehdonalaisen vapauden menettäminen 
ja jäännösrangaistuksen täytäntöönpaneminen ovat rikosoikeudellisia seuraamuksia. 
Lähtökohta siten oli, että myös näiltä osin sovelletaan pääsäännön mukaisesti seu-
raamuksen perusteena olevan rikoksen tekoajan lakia. Huomioon tuli kuitenkin ottaa 
myös lievemmän lain periaate. Rikoslain 2 c luvun (780/2005) voimaantulosäännök-
sen sanamuodosta ja sen perusteluista päätellen lakia säädettäessä oli ilmeisesti läh-
detty siitä, että jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevissa 
ratkaisuissa sovellettaisiin heti lainsäädännön muutoksen jälkeen uutta lakia. Laissa 
ei kuitenkaan ollut tästä nimenomaista säännöstä. Lain esitöissä ei myöskään ollut 
arvioitu rikoslain taannehtivan soveltamisen kiellon tai rikoslain ajallista soveltuvuutta 
koskevien säännösten merkitystä asiassa.

Lainvoiman saaneen tuomion purkuvaatimus tutkittiin, mutta hylättiin, koska tuo-
mitsemishetkellä voimassa olleiden rikoslain 2 c luvun jäännösrangaistuksen täytän-
töönpanoa koskevien säännösten soveltaminen ei johtanut lievempään lopputulokseen 
kuin seuraamuksen perusteena olevien rikosten tekoaikana voimassa olleen lain sään-
nösten soveltaminen. Lievemmän lain periaatteen edellyttämässä vertailussa tuli  ottaa 
huomioon täytäntöönpantavasta jäännösrangaistuksesta tosiasiallisesti aiheutuvan 
vapaudenmenetyksen pituus (kohta 8). Korkein oikeus totesi vielä, että A:n jäännös-
rangaistus oli pantavissa täytäntöön noudattaen lain 780/2005 voimaantulosäännök-
sestä ilmenevää oikeusohjetta, vaikkakin se sanamuotonsa mukaan koski vain ennen 
1.10.2006 täytäntöönpantavaksi määrättyä jäännösrangaistusta (kohta 10).
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Samoin ratkaisussa KKO 2008:100 (kohdat 21 ja 22) todettiin olevan perusteltua 
katsoa, että jäännösrangaistuksen täytäntöönpanemista koskevissa ratkaisuissa tulee 
noudattaa rikoslain ajallista soveltamista koskevia rikoslain 3 luvun 2 §:n säännöksiä. 
Lähtökohta siten oli, että näiltä osin sovelletaan seuraamuksen perusteena olevan ri-
koksen tekoajan lakia. Huomioon tuli kuitenkin ottaa myös lievemmän lain periaate. 
Lievemmän lain periaatteen soveltamisen edellyttämässä vertailussa puolestaan tuli 
ottaa huomioon täytäntöönpantavasta jäännösrangaistuksesta tosiasiallisesti aiheutu-
van vapaudenmenetyksen pituus.

11.  Mitä osia voidaan poimia vanhasta ja uudesta laista?

Ratkaisussa KKO 2003:84 kettutarha-alue katsottiin tekohetkellä voimassa olleessa 
rikoslain 24 luvun 1 §:n 1 momentissa (39/1889) tarkoitetuksi kotirauhan suojaamaksi 
paikaksi, mutta käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen voimaan tulleiden rikos-
lain 24 luvun (531/2000) säännösten mukaan vastaajien tekoa pidettiin julkisrauhan 
rikkomisena. Koska tekohetkellä voimassa olleen lain soveltaminen olisi johtanut 
olennaisesti ankarampaan lopputulokseen, sovellettiin uutta lakia ja vastaajat tuomit-
tiin julkisrauhan rikkomisesta.

Lainuudistuksessa oli toisaalta säilytetty kotirauhan suoja asunnon pihapiirin ja 
siihen kuuluvien rakennusten osalta, mutta toisaalta erotettu omaan erityiseen rikos-
tunnusmerkistöönsä sellaiset tilat, joita käytetään muuhun tarkoitukseen kuin asumi-
seen. Rakennusten ja tilojen käyttötarkoituksen korostuminen uusissa säännöksissä 
puolsi sellaista tulkintaa, että vastaajien menettelyä voimassa olevan lain kannalta oli 
arvioitava julkisrauhan rikkomisena.

12.  Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi

Yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamista koskeviin säännöksiin on sovellettu 
lievemmän lain periaatetta. Muuntamista koskevassa asiassa ei käsitellä enää niitä 
rikoksia, joista yhdyskuntapalvelu on määrätty, joten niiden osalta lain muuttuminen 
ei aiheuta vertailutarvetta, ellei nimenomaisesti ole säädetty, ettei muunto olisi enää 
lain muutoksen jälkeen mahdollista. Sen sijaan vankeudeksi muuntamista koskeviin 
säännöksiin lievemmän lain periaatteen on katsottu soveltuvan.

Ratkaisun KKO 2015:100 (kohta 10) mukaan yhdyskuntapalvelun muuntaminen 
vankeudeksi on palvelun ehtojen törkeän rikkomisen lakiin perustuva rikosoikeudelli-
nen seuraamus, josta tuomioistuin päättää syyttäjän vaatimuksesta. Muuntamista kos-
kevat säännökset vaikuttavat rangaistuksen ankaruuteen. Perusteltua oli katsoa, että ri-
koslain 3 luvun 2 §:ssä säädettyä niin sanottua lievemmän lain periaatetta noudatetaan 
lähtökohtaisesti myös yhdyskuntapalvelun muuntamista koskevassa asiassa. Korkein 
oikeus katsoi (kohta 17), että yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 
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96 §:n 2 momentin siirtymäsäännöstä oli perusteltua tulkita siten, että sitä ei ollut 
tarkoitettu koskemaan seuraamusten tuomitsemista yhdyskuntapalvelun sisältämien 
velvollisuuksien rikkomisesta. Tällä tavoin tulkittuna siirtymäsäännös ei ollut ristirii-
dassa KP-sopimuksen 15 artiklan kanssa.

Ratkaisussa KKO 2017:46 oli kysymys purkuhakemuksesta, joka koski yhdyskun-
taseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 96 §:n siirtymäsäännöksen 1  momen- 
tin mukaista yhdyskuntaseuraamuksen määräämistä eli yhdyskuntapalveluun tuo  mit - 
semista ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Säännöksen 1 momentissa läh tö koh- 
 tana oli sen sanamuodon mukaan tuomitsemishetken lain soveltaminen. A:n rikosten 
tekoaikana yhdyskuntapalvelurangaistuksen enimmäispituus oli 200 tuntia. Yhdys-
kuntapalvelun enimmäisaikaa oli sittemmin korotettu niin, että hakemuksen kohteena 
olevan tuomion antamishetkellä vankeuden sijaan voitiin tuomita enintään 240  tuntia 
yhdyskuntapalvelua. Korkein oikeus totesi, että tuomitsemishetken säännös johti A:n 
osalta ankarampaan lopputulokseen, joten A:lle vankeuden sijaan tuomittavaan yhdys-
kuntapalveluun oli sovellettava rikosten tekohetkellä voimassa ollutta säännöstä (koh-
ta 12).

13. Menettämisseuraamuksen määrääminen

Menettämisseuraamus on rikokseen perustuva seuraamus.16 Menettämisseuraamus-
ten tuomitsemiseen on korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä sovellettu taanneh-
tivuuskieltoa ja lievemmän lain periaatetta. Korkein oikeus on myös katsonut, että 
omaisuuden menettäminen rikoksesta loukatulle on rikosoikeudellisesti lievempi 
loppu tulos kuin omaisuuden menettäminen valtiolle.

Ratkaisun KKO 2015:54 mukaan (kohta 13) omaisuuden menettäminen loukatulle 
vahingonkorvauksena on rikosoikeudellisesti lievempi lopputulos kuin omaisuuden 
menettäminen valtiolle. Korkein oikeus sovelsi rikoslain 32 luvun 12 §:n 3 momenttia 
rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettämisseuraamukseen, vaikka säännös 
ei ollut ollut voimassa, kun kysymyksessä oleva rahanpesurikos tehtiin. Paritalo-osuut-
ta ei kuitenkaan pidetty rikoslain 32 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla 
laadultaan sopivana tuomittavaksi veropetoksella loukatulle vahingonkorvauksena, ja 
sen vuoksi omaisuus tuomittiin menetetyksi valtiolle (kohdat 13 ja 19–24).

Ratkaisun KKO 2011:61 mukaan (kohta 3) menettämisseuraamusten ankaruuden 
vertailussa perusteena oli pidettävä menetettävän hyödyn ja arvon yhteenlaskettua 
määrää.

16 HE 80/2000 vp s. 4.
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14.  Ajokiellon määrääminen rikoksen perusteella

Rikoksen perusteella määrättävä ajokielto on korkeimman oikeuden ratkaisuissa rin-
nastettu lievemmän lain periaatetta ja taannehtivuuskieltoa sovellettaessa rangaistus-
seuraamukseen.

Ratkaisussa KKO 2005:132 todettiin (kohta 3), että Euroopan neuvoston ihmisoi-
keussopimuksen 7 artiklan ja Suomen perustuslain 8 §:n mukaan rikosoikeudelliseen 
laillisuusperiaatteeseen kuuluu rikoslain taannehtivan soveltamisen kielto. Sen mu-
kaan rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa 
säädetty. Rangaistukseen rinnastetaan taannehtivan rikoslain soveltamisen kieltoa kos-
kien myös sellainen muu rikoksen perusteella määrättävä seuraamus kuten ajokielto.

A oli syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen 4.4.2005 eli uu-
den lain 1.3.2005 tapahtuneen voimaantulon jälkeen. Kun ajokiellon määräämiseen 
sovellettiin uutta tieliikennelain 78 §:n 1 momenttia, tekoon sovellettiin sitä lakia, 
joka oli voimassa, kun A syyllistyi tekoonsa. Teon tehdessään hän oli voinut ottaa 
huomioon, että määrättäessä teon perusteella ajokieltoa asiaan vaikuttaa hänen vuonna 
2002 tekemänsä teko. Kyse oli vain uuden teon perusteella määrättävästä ajokiellosta 
siten, että aikaisempi teko otettiin ajokieltoa ankaroittavana tekijänä huomioon, eikä 
siitä, että aikaisemmasta teosta määrättäisiin uusi seuraamus (kohta 5). A:n tapaukses-
sa vanhaa lakiakin sovellettaessa hänen aikaisempi tekonsa olisi ilmeisesti tosiasiassa 
pidentänyt uudesta teosta määrättyä ajokieltoa, vaikka vähemmän kuin uuden lain 
mukaan. Korkein oikeus katsoi (kohta 8), ettei tuomitsemishetkellä voimassa olevan 
tieliikennelain säännös siitä, että uusiminen vaikutti ajokiellon vähimmäispituuteen, 
ollut taannehtivaa lain soveltamista.

Ratkaisussa KKO 2007:77 (kohta 5) otettiin sama kanta kuin ratkaisussa KKO 
2005:132 ja katsottiin, että ajokielto on rikosoikeudellinen seuraamus. Tapauksessa 
sovellettiin perustuslain 8 §:n ja rikoslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaista rikos-
oikeudellista laillisuusperiaatetta.

15.  Seuraamuksen korottaminen uusimisen perusteella lain  
  muututtua aiempien rikosten jälkeen

Jos henkilö on aikaisemman lain aikana vapautunut jostain ankaramman seuraamuk-
sen aiheuttavasta asemasta, uuden lain soveltaminen siten, että hänen sanotunlainen 
asemansa palautuisi, saattaisi olla taannehtivuuskiellon vastaista. Tämän arvioinnissa 
on merkitystä sillä, onko uusimisen vaikutus ollut tekijälle uuden rikoksen tekoaikana 
ennalta-arvattavaa.

EIT:n tapauksessa Achour v. Ranska 29.3.2006 (suuri jaosto) oli kysymys siitä, 
rikottiinko laillisuusperiaatetta, kun rangaistus määrättiin uuden rikoksen tekoaikaan 
voimassa olleen uusimissäännöksen mukaan, vaikka aiemmasta rikoksesta annetun 
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tuomion aikaan oli ollut voimassa lievempi uusimissäännös. EIT katsoi, että rikoslain 
taannehtivan soveltamisen kieltoa ei ollut rikottu.

EIT totesi, että valittajan ensimmäistä tuomiota ei ollut poistettu ja se oli ollut rikos-
rekisterissä. Siten tuomioistuimet olivat voineet ottaa sen huomioon yhtenä uusi misen 
perustavana seikkana. Uusi laki ei ollut vaikuttanut tuohon tuomioon. Uusimi sen koh-
dalta ei sovellettu sellaisia ehdolliseen tuomioon liittyviä sääntöjä, joiden mukaan 
ehdollinen rangaistus raukesi, ellei ehdollisen tuomion aikaan voimassa olleen lain 
mukaisena koetusaikana annettu uusia tuomioita rikoksista. Lisäksi oikeuskäytännös-
sä oli jo 1900-luvun lopulta lähtien noudatettu johdonmukaisesti selkeää oikeuskäy-
täntöä, jonka mukaan rikoksen uusimisesta annettua uutta lakia sovellettiin välittö-
mästi silloin, kun uusi rikos oli tehty uuden lain voimaantulon jälkeen. Valittaja oli niin 
ollen voinut ennakoida, että jos hän teki uuden rikoksen, hänet voitiin tuomita rikoksen 
uusijana rangaistukseen, joka voitiin korottaa kaksinkertaiseksi. Niin ollen hän oli voi-
nut sovittaa käyttäytymisensä tuon mukaisesti. Lakia voitiin pitää ennalta-arvattavana 
myös silloin, kun henkilön oli hankittava lainopillista apua saadakseen tietoa tietyn 
käyttäytymisen seurauksista. EIT katsoi, että ennakoitavuuden vaatimus oli täytetty.

EIT:n mukaan tapaus ei tuonut esille lain taannehtivaan soveltamiseen liittyviä ky-
symyksiä, koska kysymys oli perättäisistä laeista, joita oli tullut soveltaa vain voimaan-
tulostaan luettavin vaikutuksin. Tosin tuomioistuimet olivat uutta lakia soveltaessaan 
ottaneet huomioon vuoden aikaisemman lain voimassa ollessa tehdyn tuomion, mutta 
se ei ollut EIS 7 artiklan vastaista, koska uusi rikos oli tehty uuden lain voi maantulon 
jälkeen. Aiempien seikkojen huomioon ottaminen tuli erottaa joka tapauksessa lain 
taannehtivasta soveltamisesta tiukassa merkityksessään. EIS 7 artiklaa ei ollut rikottu. 
(Toisin oli katsonut EIT:n jaosto ratkaisussa 10.11.2004)

16.  Lievemmän lain soveltaminen blankorangaistussäännöksiin

Lievemmän lain periaate saattaa tulla sovellettavaksi rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 mo-
mentin mukaan myös blankorangaistussäännöksiin eli tilanteisiin, joissa rikossäännös 
saa aineellisen sisältönsä muualta kuin rikossäännöksestä. Kysymys lievemmän lain 
periaatteen soveltumisesta blankorangaistussäännösten kohdalla tulee ratkaista sen 
mukaan, osoittaako uusi sääntely muuttunutta suhtautumista teon rangaistavuuteen.

Yleensä tilanne on se, ettei aineellisen sääntelyn muutoksen voida katsoa johtuneen 
teon rangaistavuuden tai rangaistusarvon muuttumisesta, vaan lain muutoksen syyt 
ovat muualla. Esimerkkinä tästä on liikennesäännösten rikkominen, joka on arvioitava 
tekohetken liikennesäännösten nojalla. Jos sen sijaan rikkomiseen liittyvä rangaistus-
säännös lievenisi siten, että sen rangaistusasteikkoa lievennettäisiin, kysymys olisi 
rikoslainsäädännön muuttamisesta lievemmäksi.

Ratkaisussa KKO 2017:98 oli kysymys kirjanpitorikoksesta siten, että rikoksen 
tekoaikana kiinteän toimipaikan velvollisuus erilliskirjanpidon pitämiseen Suomessa 
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perustui kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeeseen. Velvolli-
suus kiinteän toimipaikan erilliskirjanpitoon ilmeni yksiselitteisesti myös kirjanpito-
lautakunnan lausunnosta. Tällaisen kirjanpidon hoidossa oli ollut soveltuvin osin 
noudatettava kirjanpitolain säännöksiä. Elinkeinonharjoittajana A oli ollut selonotto-
velvollinen liiketoiminnan harjoittamiseen vaikuttavasta sääntelystä eikä hän ollut 
edes kiistänyt, ettei hän olisi ollut edellä kuvatusta velvollisuudesta tietoinen. Ottaen 
huomioon mitä rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 momentissa säädetään lievemmän lain peri-
aatteen soveltamisesta korkein oikeus katsoi, ettei sillä, että kirjanpitolain 1 §:ää oli 
muutettu 1.1.2016 voimaan tulleella lailla 1620/2015, ollut merkitystä A:n menettelyn 
rangaistavuuden arvioimisen kannalta (kohta 57).

Ratkaisussa KKO 2013:2 oli kysymys siitä, oliko A tuomittava salakuljetuksesta 
vai teon jälkeen voimaan tulleesta tupakkatuoterikkomuksesta. Korkein oikeus totesi 
(kohta 33), että arvioitaessa tupakkatuoterikkomusta koskevan säännöksen merkitystä 
A:n ja B:n syyksi tältä osin luetun teon kannalta oli ensiksi tarkasteltava sitä, oliko 
kysymyksessä rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitettu tilanne avoimesta ran-
gaistussäännöksestä, johon 4 momentin poikkeus lievemmän lain periaatteen sovelta-
misesta sopi. Tupakkalain 1.10.2010 voimaan tulleessa lainmuutoksessa oli kysymys 
lain 31 e §:n 1 momentin rangaistussäännöksen muuttamisesta siten, että tupakkatuo-
terikkomuksen soveltamisalaa oli laajennettu koskemaan uusia tekoja. Korkein oikeus 
kuitenkin katsoi, ettei rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 momentin säännös muodostanut es-
tettä soveltaa lievemmän lain periaatteen mukaisesti tupakkalain 31 e §:n 1 momentin 
säännöstä myös ennen sen voimaantuloa tehtyihin tekoihin. Korkein oikeus katsoi, 
että salakuljetusta koskevan säännöksen soveltamista sellaiseen nuuskan laittomaan 
maahantuontiin, josta asiassa oli kysymys, ei tupakkalakiin tehdyistä muutoksis-
ta huolimatta voitu pitää ennalta-arvaamattomana, ja A ja B tuomittiin muun ohella 
tupakkalain 31 e §:n 1 momentin toissijaisuussäännöksen nojalla rikoslain 46 luvun 
4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta salakuljetuksesta.

Ratkaisussa KKO 1996:112 oli kysymys siitä, että A oli osakeyhtiön toimitusjoh-
tajana harjoittanut luvanvaraista tavaraliikennettä eri puolilla Suomea, vaikka yhtiölle 
myönnetty liikennelupa oikeutti kuljetuksiin vain Uudenmaan läänin alueella. Teko-
hetken jälkeen voimaan tulleiden uusien liikennelupasäännösten mukaan kotimaan 
liikenteeseen myönnetty liikennelupa oikeutti harjoittamaan liikennettä koko maassa. 
Lainmuutosta ei pidetty sellaisena rikoslainsäädännön lievennyksenä, jonka mukaan 
A:n tekoon olisi tekohetken lain soveltamista koskevasta pääsäännöstä poiketen tullut 
soveltaa uutta lakia, eikä lainmuutos siten vaikuttanut hänen tekonsa rangaistavuuteen.

Ratkaisu KKO 1970 I 3 koski tieliikennelain muutosta. Väistämisvelvollisuus ris-
teyksessä oli ratkaistava soveltaen tieliikennesetuksen 17 §:n 2 momenttia, sellaisena 
kuin se oli teon aikana voimassa, eikä sanotun asetuksen kohdan sittemmin tapahtunut 
muuttaminen vaikuttanut kysymyksessä olevan varomattomuudeksi liikenteessä kat-
sotun, tieliikennelain 6 §:ssä kriminalisoidun menettelyn rangaistavuuteen.
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17. Lopuksi

KP-sopimuksen 15 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artikla sekä Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö vaikuttavat rikoslainsäädännön taan-
nehtivuutta koskevaan tulkintaan. Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Euroo-
pan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö voivat vaikuttaa tulkintaan.

Rikoslainsäädännössä lakien voimaantulosäännöksien tulkinnan ei ole katsottu voi-
van olla ristiriidassa KP-sopimuksen 15 artiklassa säädettynä olevan taannehtivuus-
kiellon ja lievemmän lain periaatteen kanssa. Sääntö tulee noudatettavaksi kaikissa 
oikeusasteissa. EIT:n mukaan lievemmän lain periaate sisältyy myös EIS:n 7 artiklaan, 
vaikka artiklan sanamuoto ei periaatetta nimenomaisesti mainitse.

Rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentin säännöstä lievemmän lain periaatteesta on 
kor  keimman oikeuden oikeuskäytännössä sovellettu varsin laajasti. Korkein oikeus on 
käyttänyt uuden lain voimaantulon jälkeen jatkuvassa rikoksessa kahden rubriikin ko-
konaisuutta (KKO 2006:37, 2007:38, 2010:91 ja 2017:51). Tulkinnan monitahoisuutta 
osoittaa kuitenkin esimerkiksi se, että EIT on nojautunut jatketun rikoksen luontee-
seen ja tekijän mahdollisuuteen reagoida lain muuttumiseen.

Lievemmän lain periaatetta on sovellettu korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä 
rangaistussäännösten lisäksi ainakin rangaistuksen mittaamiseen, rangaistuslajin va-
lintaan, tuomitsematta jättämiseen, syyteoikeuden vanhentumiseen, jäännösrangais-
tuksen määräämiseen ja menettämisseuraamusten tuomitsemiseen. Rikoslain lisäksi 
lievemmän lain periaatetta on sovellettu muidenkin kuin rikoslain nojalla määrättyihin 
seuraamuksiin, kuten yhdyskuntapalvelun muuntamisasiassa tuomittuun seuraamuk-
seen. Lievemmän lain periaatetta on sovellettu myös ajokiellon määräämiseen rikok-
sen perusteella.

Lievemmän lain vertailu on tehty konkreettisten tosiasiallisten lopputulosten välil-
lä. Lähtökohtana on ollut, ettei voida valita osia vanhasta ja osia uudesta laista, vaan 
vertailussa on sovellettu vanhoja ja uusia säännöksiä kokonaisuutena ja arvioitu loppu-
tuloksia keskenään.

Blankorangaistussäännösten osalta rikoslain 3 luvun 2 §:n 4 momentissa on sään-
nös, jota voidaan pitää poikkeuksena 2 momentin mukaisesta lievemmän lain periaat-
teesta. Blankorangaistussäännösten kohdalla kysymys lievemmän lain periaatteen 
so veltumisesta ratkaistaan lähtökohtaisesti sen mukaan, osoittaako uusi sääntely 
muut tunutta suhtautumista teon rangaistavuuteen.

Taannehtivuuskieltoa ja lievemmän lain periaatetta on noudatettu kaikissa oikeus-
asteissa. Rangaistuksen täytäntöönpanovaiheessa lain lieventyminen ei enää ole vai-
kuttanut siten, että tuomion purku ainakaan yleensä olisi ollut mahdollinen. Kuitenkin 
jäännösrangaistuksen tuomitsemisesta ja yhdyskuntapalvelun muuntamisesta annet-
tuja lainvoimaisia tuomiota koskevat purkuhakemukset lievemmän lain soveltumista 
koskevaan perusteeseen liittyen on korkeimmassa oikeudessa tutkittu.
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Tatu Koistinen

Vastaajan itsekriminointisuojan loukkauksen 
perusteella hyödyntämiskieltoon asetetun 
esitutkintakertomuksen käytöstä näyttönä 
kanssavastaajaa kohtaan

1.  Johdanto

Todistelua koskevan OK 17 luvun uudistuksen yhteydessä on uudistettu myös hyödyn-
tämiskieltoa koskevaa sääntelyä. Uudistus tuli voimaan 1.1.2016 lukien. Suomessa ei 
ennen ollut yleistä säännöstä hyödyntämiskiellosta, vaan asia on käytännössä jouduttu 
ratkaisemaan oikeuskäytännössä tapauskohtaisesti1. Käsitykseni mukaan hyödyntä-
miskieltoja on aiemmassa oikeuskäytännössä määrätty melko harvoin, mutta hyödyn-
tämiskiellot ovat yleistyneet viime aikoina.

Hyödyntämiskiellot on yleensä jaettu itsenäisiin ja epäitsenäisiin hyödyntämiskiel-
toihin2. Epäitsenäinen hyödyntämiskielto on seuraamus todisteiden hankkimis- tai 
esittämiskiellosta. Itsenäinen hyödyntämiskielto ei puolestaan vaadi sitä, että  aiemmin 
olisi tapahtunut edellä mainittujen kieltojen rikkominen, vaan itsenäisen hyödyntämis-
kiellon taustalla on yleensä suoraan perus- tai ihmisoikeusloukkaus. Uudessa OK 17 
luvussa mainittu kidutuksella saatu todiste on tyyppiesimerkki itsenäisestä hyödyn-
tämiskiellosta. Tämän artikkelin kannalta relevantteja ovat puolestaan epäitsenäiset 
hyödyntämiskiellot, koska esitetyissä käytännön esimerkeissä hyödyntämiskielto pe-
rustuu vastaajan oikeuksien loukkaamiseen esitutkintavaiheessa. Varsin usein tällainen 
oikeudenloukkaus ilmenee siten, että vastaajalle ei joko kerrota oikeudesta avustajaan 
tai siten, että kuulustelu toteutetaan tosiasiallisesti virallisten kuulustelujen ulkopuo-
lella, jolloin avustaja ei ole voinut olla läsnä kuulustelussa.

Kotimaisessa oikeuskäytännössä merkittävä tapaus oli korkeimman oikeuden rat-
kaisu KKO 2012:45, jolla korkein oikeus määräsi tiettävästi ensimmäisen kerran 
hyö dyntämiskiellon epäillyn esitutkinnassa antamaan kertomukseen3. Hyödyntä-
miskiellon kannalta merkityksellistä on EIT:n ratkaisukäytäntö, johon palataan vielä 
myöhemmin tässä artikkelissa. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä mainita EIT:n rat-
kaisut Salduz v. Turkki sekä Ibrahim v. Yhdistynyt kuningaskunta. Näistä ratkaisuista 
Salduz-tapaus asettaa kriteerit oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille siltä osin kuin 

1 HE 46/2014 vp s. 28.
2 Pölönen 2003 s. 206–207.
3 Tapanila 2014 s. 4.
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kysymys on oikeudesta avustajan käyttöön ja Ibrahim-tapaus puolestaan täsmentää 
niitä. Kysymys oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä liittyy olennaisesti hyödyntä-
miskieltoon, koska usein hyödyntämiskielto tulee harkittavaksi nimenomaan sillä pe-
rusteella, että epäillyn oikeutta puolustajaan on loukattu.

Hyödyntämiskielto on itsekriminointisuojan johdannainen, mikä käy ilmi korkeim-
man oikeuden ratkaisusta KKO 2012:45, jossa korkein oikeus johti hyödyntämiskiel-
lon. Asia on selostettu ratkaisun perustelujen kohdassa 46. Epäillyn itsekriminointi-
suojan loukkausta ei voida korkeimman oikeuden mukaan korjata vapaan todistelun 
periaatetta noudattaen siten, että kertomuksen näyttöarvoa alennettaisiin kyseisen 
tapauksen olosuhteiden mukaan. Epäillyn oikeuksien loukkaaminen voidaan välttää 
vain sillä, että hänen syyllisyyttään tukevia lausumia ei lainkaan hyödynnetä oikeu-
denkäynnissä.4

Fredman on katsonut, että itsekriminointisuojaa koskeva oikeudenloukkaus on kor-
jaamaton, joten oikeudenmukainen oikeudenkäynti voi yleensä toteutua vain, jos syyl-
lisyyttä arvioitaessa ei nojauduta sellaisiin epäillyn lausumiin, joita rasittaa tällainen 
oikeudenloukkaus.5 Olen asiasta samaa mieltä Fredmanin kanssa, koska muulla tavoin 
ei voida saavuttaa vastaajan näkökulmasta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Hyödyntämiskielto voi esitutkintakertomuksen osalta tulla kysymykseen vasta sii-
nä vaiheessa, kun esitutkintakertomukset ovat välittömyys- ja suullisuusperiaatteen 
mukaan hyödynnettävissä.6 Käytännössä tämä tarkoittaa tilannetta, jossa vastaaja vai-
kenee kokonaan, ei muista asioita tai kertoo asioista eri tavalla kuin esitutkinnassa. 
Tällaiset tilanteet ovat käytännön kokemuksen perusteella varsin yleisiä. Yleensä ker-
tomus muuttuu siinä vaiheessa, kun vastaaja on saanut aikaa harkita tapahtumia sekä 
mahdollisuuden myös neuvotella avustajansa kanssa.

Hyödyntämiskielto on aihepiirinä varsin laaja ja kiinnostava, eikä tässä artikkelissa 
ole mahdollista avata kaikkia siihen liittyviä yksityiskohtia. Olen pyrkinyt rajaamaan 
tutkimuskysymykseni siten, että tässä työssä keskitytään pohtimaan kanssavastaajan 
asemaa hyödyntämiskiellon asettamista koskevassa asiassa siitä näkökulmasta, voi-
daanko hyödyntämiskieltoon määrättyä kertomusta hyödyntää sellaista vastaajaa vas-
taan, joka ei ole kokenut sitä oikeudenloukkausta, jonka perusteella hyödyntämiskielto 
on asetettu. Tutkimuskysymyksen voisi siten tiivistää seuraavasti: Onko perusteltua, 
että kanssavastaaja saa etua siitä, että toisen vastaajan oikeuksia on loukattu? Toisaalta 
asiassa on myös kysymys siitä, voiko yksi vastaaja saada hyödyntämiskieltovaatimuk-
sellaan aikaan sellaisen tilanteen, että oikeudenkäyntiaineistosta poistetaan sellaista 
materiaalia, joka on vaatimuksen esittäneelle vastaajalle vahingollista, mutta toisaalta 
sellaista, että se saattaisi hyödyttää toista vastaajaa.

Käsittelen aluksi tarpeellisessa laajuudessa hyödyntämiskiellon sisältöä ja merki-
tystä, voimassa olevaa lakia esitöineen sekä itsekriminointisuojaa. Tältä osin keskiöön 

4 KKO 2012:45 ja Riekkinen 2014 s. 163–164.
5 Fredman 2013 s. 350.
6 Lappalainen ym. 2012 s. 652.
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nousee oikeudenkäymiskaaren 17 lukua koskeva uudistus esitöineen. Seuraavaksi teen 
katsauksen hyödyntämiskiellon ja tutkimuskysymyksen kannalta relevanttiin oikeus-
käytäntöön. Oikeuskäytännön osalta artikkelissa luodaan ensin katsaus Euroopan 
ihmis oikeustuomioistuimen hyödyntämiskieltoa koskevaan ratkaisukäytäntöön, jota 
on huomattavasti enemmän kuin kotimaisten tuomioistuinten julkaistua ratkaisukäy-
täntöä, jota käsitellään pääasiassa hovioikeuskäytännön näkökulmasta. Lopuksi esitän 
johtopäätökseni sekä vastauksen tutkimuskysymykseen.

2.  Itsekriminointisuoja ja hyödyntämiskiellon sisältö  
 ja niiden merkitys uuden OK 17 luvun mukaan

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 § sisältää Suomessa noudatettavan vapaan todistus-
harkinnan periaatteen. Säännös on sisällöltään seuraava:

Asianosaisella on oikeus esittää haluamansa näyttö asian tutkivalle tuomioistuimelle 
sekä lausua jokaisesta tuomioistuimessa esitetystä todisteesta, jollei laissa toisin sää-
detä.

Tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja 
harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimen 
on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttö-
arvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä.

Hyödyntämiskielto merkitsee siten poikkeusta tähän vapaan todistelun periaatteeseen, 
joka on otettu laissa lähtökohdaksi.7 Hyödyntämiskiellon asettaminen merkitsee käy-
tännössä sitä, että oikeudenkäynnin asianosaista on kohdannut vakava oikeudenlouk-
kaus, jonka perusteella on syytä poiketa vapaan todistelun periaatteesta, joka on laissa 
asetettu pääsäännöksi. Tällöin jokin tapauksen kannalta relevantti seikka jätetään tie-
toisesti oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle.

Tässä yhteydessä on aiheellista mainita, että hyödyntämiskielto voi tulla kysymyk-
seen myös liittyen muussa viranomaismenettelyssä kuin esitutkinnassa annettuun 
lausumaan edellyttäen, että sanotulla menettelyllä on ajallinen yhteys käsiteltävään 
rikosasiaan nähden.8 Tutkimuskysymyksen rajauksen vuoksi en kuitenkaan käsittele 
tässä yhteydessä muissa viranomaismenettelyissä kuin esitutkinnassa annettuja ker-
tomuksia.

Hormia on kuvaillut hyödyntämiskieltoa prosessuaaliseksi sanktioksi sekä ensi-
sijaisesti todistamiskieltojen toteuttamiseksi9. Virolainen on katsonut hyödyntämis-
kiellon olevan yleensä epäitsenäinen todistuskiellon prosessuaalinen sanktio10. EIT:n 

7 LaVM 19/2014 vp s. 20.
8 Jokela 2015 s. 338.
9 Hormia 1978 s. 32.
10 Virolainen 1998 s. 424.
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käytännössä on puolestaan tukeuduttu ihmisoikeusajatteluun, millä on ollut olennai-
nen vaikutus myös Suomen oikeuskäytännön kehittymiseen. Ihmisoikeusnäkökulma 
mahdollistaa punnintaratkaisuun perustuvan kokonaisharkinnan, mikä tuomioistui-
men on kussakin tapauksessa tehtävä OK 17:25.3:n mukaisesti.

Hyödyntämiskielto on mahdollista nähdä sanktiona viranomaisen tekemästä oi-
keudenloukkauksesta. Toisaalta on myös EIS:n nojalla perustellumpaa arvioida hyö-
dyntämiskieltoja painottaen ihmisoikeusnäkökulmaa. Tältä osin arvioitavaksi tulee 
erityisesti EIS 6 artiklan tuoma oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Viime-
aikainen oikeuskäytäntö osoittaa linjan tiukentuneen jonkin verran, mikä voidaan ha-
vaita muun muassa korkeimman oikeuden ns. ”sellipuhe”-ratkaisusta KKO 2016:96, 
jossa kiellettiin epäiltyä puhuttaneen poliisimiehen kertomuksen käyttö todisteena. 
Puhuttaminen oli tapahtunut esitutkinnan ulkopuolella siten, että epäillyn puolustaja 
ei ollut läsnä. Ratkaisussa on elementtejä sekä ihmisoikeusajattelusta että hyödyntä-
miskiellon sanktioluontoisuudesta.

Ratkaisussa KKO 2016:76 puolestaan katsottiin, että epäiltynä ollut A ei ollut pä-
tevästi luopunut oikeudestaan puolustajaan ennen hänen kannaltaan vahingollisen 
esitutkintakertomuksen antamista. Korkein oikeus on ratkaisun kohdassa 15 todennut 
muun ohella, että A:ta on epäilty vakavista rikoksista, mikä jo sinänsä edellyttää eri-
tyistä huolellisuutta epäillyn puolustautumismahdollisuuksista huolehtimisessa.

Ratkaisussa KKO 2012:98 korkein oikeus puolestaan rajasi Salduz-periaatteen 
merkitystä todeten, että vapautensa menettäneellä syytetyllä oli ollut tilaisuus ennen 
kiistanalaisia kuulustelukertomuksia neuvotella puolustajansa kanssa. Vastaajan oi-
keus avustajaan oli toteutunut esitutkinnassa.11

Periaatteessa hyödyntämiskielto voi kohdistua kaikkeen kirjalliseen aineistoon, 
joka esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana on tullut ilmi. Yleensä hyödyntämis-
kielto koskee jonkun asianosaisen esitutkinnassa antamaa kertomusta. Tutkimuksen 
kysymyksenasettelun vuoksi rajaan tarkastelun vain vastaajien esitutkinnassa anta-
miin kertomuksiin.

Hyödyntämiskieltoa koskeva säännös on otettu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
25 §:ään, joka kuuluu seuraavasti:

Tuomioistuin ei saa hyödyntää todistetta, joka on saatu kiduttamalla.

Tuomioistuin ei saa rikosasiassa hyödyntää 18 §:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden vastai-
sesti 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 täl-
löin epäiltynä tai vastaajana rikoksesta taikka esitutkinta tai oikeudenkäynti oli vireillä 
rikok sesta, josta häntä syytetään, ja jos todisteen hankkiminen rikosasiassa olisi ollut 
vastoin 18 §:ää. Jos kuitenkin henkilö on muussa menettelyssä kuin rikosasian käsitte-
lyssä tai siihen rinnastuvassa menettelyssä antanut lakisääteisen velvollisuutensa täyt-
tämisen yhteydessä totuudenvastaisen lausuman taikka väärän tai sisällöltään totuuden 

11 KKO 2012:98 ja Fredman 2018 s. 481.
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vastaisen asiakirjan taikka väärän tai väärennetyn esineen, sitä saadaan hyödyntää to-
disteena velvollisuuden vastaista menettelyä koskevassa rikosasiassa.

Muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todis-
tetta, 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.

Tämän artikkelin kannalta relevantteja ovat pykälän 2 ja 3 momentit, joissa asetetaan 
lähtökohdat sille, kuinka hyödyntämiskieltoon asettamisen edellytyksiä tulee arvioida 
suhteessa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseen.

Hyödyntämiskielto on itsekriminointisuojan johdannainen, koska hyödyntämis-
kiellon asettamisen peruste johtuu vastaajan kokemasta itsekriminointisuojan louk-
kauksesta. Itsekriminointisuoja takaa jokaiselle oikeuden olla myötävaikuttamatta 
oman syyllisyytensä selvittämiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kenellä-
kään ei ole velvollisuutta selvittää esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle sellaista 
tapahtumainkulkua, jonka perusteella voisi tulla riski siitä, että kertomuksen anta-
ja joutuu itse syytteen vaaraan. Itsekriminointisuojan perusteella jokaisella on myös 
oikeus olla muutoinkin myötävaikuttamatta asian selvittämiseen, jos edellä mainittu 
riski on olemassa.

Hyödyntämiskiellolla turvataan se, että itsekriminointisuojan loukkaus ei saa ai-
kaan sellaista lopputulosta, johon oikeudenkäynnissä ei olisi voitu päätyä toimimalla 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämällä tavalla. Itsekriminointisuojasta 
säädetään OK 17 luvun 18 §:n 1 momentissa seuraavasti:

Jokaisella on oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hä-
net tai häneen 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön syytteen 
vaaraan tai myötävaikuttaisi hänen tai häneen mainitussa suhteessa olevan henkilön 
syyllisyyden selvittämiseen.

Itsekriminointisuoja liittyy keskeisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttami-
seen, minkä merkitys on viime aikoina selvästi korostunut niin oikeuskirjallisuudessa 
kuin ylimpien tuomioistuimien ratkaisuissakin. Peruslähtökohdat oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin on säädetty Suomen perustuslain 21 §:ssä seuraavasti:

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta vii-
vytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä 
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muu-
tosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet 
turvataan lailla.
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Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa on säädetty oikeudenmukaisesta oikeu-
denkäynnistä seuraavaa:

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen 
oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuo-
mioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai 
häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdis-
töltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demo-
kraattisen 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.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä 
on laillisesti näytetty toteen.

3.  Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a)  oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden 

sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b)  oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c)  oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavus-

tajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, 
hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d)  oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä 
vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustel-
luiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e)  oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa 
käytettyä kieltä.

Itsekriminointisuoja on osa perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan 1 kohdassa turvattua oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tässä yhteydessä 
on syytä todeta, että itsekriminointisuojasta on säädetty myös 1.1.2014 voimaan tul-
leen esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 3 §:ssä, jonka mukaan epäillyllä on oikeus olla 
myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 2 momentin esitöissä on todettu, että itse-
kriminointisuojaan perustuvaa hyödyntämiskieltoa ei olisi, jos epäilty tietoisena vai-
tiolo-oikeudestaan vapaaehtoisesti suostuu todistamaan.12

Perusteluissa on lisäksi todettu, että itsekriminointisuojaan liittyy läheisesti kysy-
mys puolustuksen järjestämisestä ja etenkin avustajan saamisesta. Jos kysymys on 
ensisijaisesti puolustuksen järjestämistä koskevasta loukkauksesta, hyödyntämiskielto 
ratkeaa 3 momentin nojalla.13

Pykälän 3 momentin mukaan tuomioistuin saa muussa tapauksessa hyödyntää myös 
lainvastaisesti hankittua todistetta, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin toteutumista ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimis-

12 HE 46/2014 vp s. 89.
13 HE 46/2014 vp s. 89.
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tapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen 
luotettavuudelle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet.

Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta tulee arvioida 3 momentissa säädettyjen 
kriteerien valossa ottaen huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäy-
täntö. Ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että rikosoikeudenkäynti muodostuu läh-
tökohtaisesti epäoikeudenmukaiseksi, jos esitutkinnassa on loukattu epäillyn oikeutta 
avustajaan ja hänen esitutkinnassa antamiaan lausumia hyödynnetään syyllisyyden 
arvioinnissa (Salduz v. Turkki 27.11.2008 kohdat 54 ja 55 sekä Ibrahim ja muut  
v. Yhdistynyt kuningaskunta 13.9.2016 kohdat 257, 262 ja 265). Oikeudenmukaisuutta 
arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat tällöin muun muassa, onko rikoksesta 
epäilty ollut erityisen haavoittuvassa asemassa esimerkiksi psyykkisen tilansa vuoksi, 
heikentävätkö todisteen hankkimisolosuhteet sen luotettavuutta ja milloin esitutkin-
nassa annettu lausuma on mahdollisesti peruutettu (Ibrahim kohta 274). Epäilty voi 
luo pua oikeudesta avustajaan, mutta tämän on tapahduttava yksiselitteisesti ja vapaa-
ehtoisesti (Pishchalnikov v. Venäjä 24.9.2009 kohdat 77 ja 78 sekä Dvorski v.  Kroatia 
20.10.2015 kohdat 100 ja 101). Jos oikeudesta luovutaan hiljaisesti tosiasiallisen toi-
minnan kautta, epäillyn on täytynyt kohtuudella voida ymmärtää luopumisen seu-
raukset (Pishchalnikov kohta 77). Jos avustaja laiminlyö tehtävänsä ilmeisellä tavalla, 
viranomaisen on puututtava asiaan (Kamasinski v. Italia 19.12.1989 kohta 65).

Selostan jäljempänä joitakin tässä kohdassa mainittuja EIT:n ratkaisuja hieman 
perusteellisemmin. Tässä vaiheessa todettakoon kuitenkin se, että käsitykseni mu-
kaan EIT:n käytännöstä ei löydy suoraa vastausta tutkimuskysymyksessä asetettuun 
ongel maan. Tämä johtuu siitä, että EIT:n arvioitavana on se, onko kansallisen tuomio-
istuimen menettelyssä tapahtunut EIS 6 artiklan loukkaus vai ei. EIT:n ratkaisuissa 
ei voida ottaa kantaa yksittäisen jutun näytön arviointiin tai syyllisyyskysymykseen, 
joten nämä seikat jäävät EIT:n arvioinnin ulkopuolelle. Vastausta on siten haettava 
kansallisesta oikeuskäytännöstä.

Oikeuskirjallisuudessa on toisaalta myös katsottu, ettei esitutkinnassa annetun lau-
suman käyttäminen muuta henkilöä kuin lausuman antajaa itseään vastaan kuitenkaan 
lähtökohtaisesti loukkaa lausuman antajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin eikä muodosta estettä sallia todisteen hyödyntämistä näyttönä asiassa muuta 
henkilöä kuin lausuman antajaa vastaan.14

Asia on mielestäni lähtökohtaisesti näin kuten Rautio ja Frände ovat esittäneet, 
mutta asiaa tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti myös siitä näkökulmasta, 
voiko lausuman hyödyntäminen toista vastaajaa vastaan tosiasiallisesti tukea syytettä 
myös lausuman antajaa vastaan. Myöhemmin esitettävissä oikeustapauksissa sekä esi-
merkeissä tulee nimittäin eteen tilanteita, joissa eri henkilöiden syytteet kytkeytyvät 
niin tiiviisti toisiinsa, että lausuman hyödyntäminen toista vastaan tosiasiassa tukee 
syytettä kaikkia vastaajia vastaan, jolloin asiaa tulee mielestäni arvioida siten, että 
esitutkintakertomusta ei saa hyödyntää myöskään kanssavastaajaa vastaan.

14 Rautio – Frände 2016 s. 176.
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3. EIT:n hyödyntämiskieltoa koskevaa ratkaisukäytäntöä

Tapauksessa Salduz v. Turkki 27.11.2008 oli kysymys tilanteesta, jossa 17-vuotias 
Salduz pidätettiin sillä perusteella, että hän oli osallistunut Turkin työväenpuoluetta 
PKK:ta tukevaan mielenosoitukseen ja kiinnittänyt erääseen siltaan laittoman julisteen 
noin kuukautta ennen mielenosoitusta.

Salduz pidätettiin 29.5.2001 ja häntä kuulusteltiin tapahtumiin liittyen. Kuuluste-
luissa hän myönsi osallistuneensa mielenosoitukseen ja kertoi lisäksi useiden liikettä 
tukevien henkilöiden nimet. Salduzilta evättiin oikeus neuvotella avustajansa kanssa 
kuulusteluiden aikana. Salduz pääsi tutkintatuomarin eteen 1.6.2001, minkä jälkeen 
hän sai tavata avustajansa. Avustajan tapaamisen jälkeen Salduz myöhemmässä oi-
keuskäsittelyssä kiisti osallisuutensa syytteessä väitettyihin tekoihin. Salduz tuomit-
tiin kuitenkin myöhemmin kansallisessa tuomioistuimessa esitutkintakertomuksensa 
perusteella, koska tuomioistuin piti esitutkinnassa annettua kertomusta uskottavana.

EIT totesi, että vaikka avustajan käyttöön ei ole absoluuttista oikeutta, niin tämä 
on kuitenkin yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaate (kohta 51). EIT 
piti tärkeänä, että epäillyllä on käytössään avustaja heti kuulusteluiden alusta lukien. 
EIT kiinnitti tapauksessa huomiota siihen, että esitutkinnassa ilmenneitä puutteita ei 
voitu korjata sillä, että Salduzin sallittiin myöhemmässä vaiheessa käyttää avustajaa. 
Tapauksessa EIT loi kaksiosaisen testin, jolla testataan menettelyn oikeudenmukai-
suutta. Ensin tulee arvioida, onko tapauksessa ollut painavat syyt rajoittaa avustajan 
käyttöä. Testin toisessa vaiheessa tulee arvioida menettelyn vaikutusta oikeudenkäyn-
nin oikeudenmukaisuuteen kokonaisuutena sekä arvioida sitä, voidaanko menettely 
katsoa kokonaisuutena oikeutetuksi. EIT totesi asiassa EIS 6 artiklan loukkauksen, 
koska asiassa oli perustettu tuomio kertomuksille, jotka olivat syntyneet tilanteessa, 
jossa Salduzin oikeutta avustajaan oli loukattu.

Tapauksessa Ibrahim ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta 13.9.2016 oli kysymys 
Lontoossa 7.7.2005 tapahtuneista pommi-iskuista, joissa kuoli ja loukkaantui useita 
ihmisiä. Kahta viikkoa myöhemmin Lontoossa pyrittiin räjäyttämään lisää pommeja, 
mutta tämä epäonnistui pommien sytyttimissä olleen vian vuoksi. Ibrahim otettiin 
kiinni teosta epäiltynä ja häneltä evättiin oikeus keskustella asianajajan kanssa sillä 
perusteella, että tämä voisi haitata terroriteon tutkintaa ja aiheuttaa vaaraa ihmisille.

EIT totesi, että EIS 6 artiklaa ei tule soveltaa siten, että siitä aiheutuu suhteetonta 
haittaa poliisitutkinnalle tai terrorismin torjunnalle, mutta julkinen intressi ei kuiten-
kaan saa tehdä tyhjäksi epäillylle kuuluvaa oikeutta puolustautua. Tilanteella, jossa 
ei voida todeta painavia syitä avustajan käytön rajoittamiseen, on EIT:n mukaan läh-
tökohtaisesti merkittävä vaikutus menettelyn oikeudenmukaisuuteen kokonaisuute-
na arvioituna. Ibrahim-ratkaisussa on lueteltu sellaisia seikkoja, joita tulee arvioida 
 Salduz-tapauksessa asetetun testin mukaisesti, kun arvioidaan menettelyn oikeuden-
mukaisuutta kokonaisuutena.

Tapauksessa Gäfgen v. Saksa 1.6.2010 oli kysymys kidnappauksesta, jossa vastaaja 
oli kidnapannut lapsen. Poliisi oli uhannut vastaajaa kidutuksella, jotta tämä paljastaisi 
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lapsen olinpaikan. Vastaaja oli kidutuksen pelossa näyttänyt poliisille ruumiin kätkö-
paikan. Tässä tapauksessa vastaaja vetosi siihen, että hänen itsekriminointisuojaansa 
oli loukattu. EIT totesi, että esitetyn näytön perusteella vastaaja oli tunnustanut teon 
oikeudessa eikä syyttäjän ollut syytteen tueksi tarpeen vedota lainvastaisesti hankit-
tuun aiempaan tunnustukseen. Näin ollen EIT ei todennut tässä tapauksessa EIS 6 ar-
tiklan loukkausta.

Edellä tarkastelluista EIT:n ratkaisuista on hahmotettavissa suuntaviivoja siihen, 
kuinka kansallisten tuomioistuimien tulee arvioida hyödyntämiskieltoja. Viime kädes-
sä kansallisella tuomioistuimella vaikuttaa kuitenkin olevan varsin laaja harkintavalta 
siinä suhteessa, millä edellytyksillä hyödyntämiskielto voidaan asettaa edellyttäen, 
että harkinnassa sovelletaan Salduz-ratkaisussa mainittua testiä, jonka soveltamiseen 
käytettäviä kriteereitä on täsmennetty Ibrahim-ratkaisussa.

4.  Kotimaista oikeuskäytäntöä

Käsitykseni mukaan korkein oikeus ei ole hyödyntämiskieltoa koskevissa ratkaisuis-
saan ottanut kantaa siihen, kuinka kanssavastaajan esitutkintakertomuksen hyödynnet-
tävyyttä tulisi arvioida tutkimuskysymyksessä kuvatussa tilanteessa. Asian arvioinnis-
sa tulee siten pitkälti nojautua hovioikeustason oikeuskäytäntöön, jota on myös varsin 
niukalti. Selvitin Suomen hovioikeuksista, onko olemassa sellaista oikeuskäytäntöä, 
jossa olisi otettu kantaa tutkimuskysymykseen. Selvitysten perusteella Helsingin hovi-
oikeus on ainoa, jonka käsiteltävänä on ollut kysymyksen kannalta relevantteja juttu-
ja.15 Koska hyödyntämiskieltoratkaisuja julistetaan pääkäsittelyn kuluessa, on mahdol-
lista, että kaikki ratkaisut eivät ole tulleet ilmi hakua toteutettaessa, koska tietokannat 
eivät välttämättä mahdollista sanahakua hovioikeuksien pääkäsittelypöytäkirjoista. Ne 
muutamat hyödyntämiskieltoratkaisut, joita olen hovioikeuden pääkäsittelypöytäkir-
joista löytänyt, ovat olleet varsin suppeita eikä niissä oteta kantaa tutkimuskysymyk-
sen kannalta relevantteihin oikeuskysymyksiin.

Se seikka, että tapauksia löytyi vain Helsingin hovioikeudesta, viittaa siihen, että 
tutkimuskysymyksen kannalta keskeiset jutut keskittyvät laajempiin asiakokonaisuuk-
siin, joita tulee eniten Helsingin hovioikeuden tutkittavaksi. Aineiston määrä on tosin 
ollut niin pieni, että siitä ei voida tehdä ratkaisevia johtopäätöksiä niiden juttujen laa-
dusta, joissa tämä kysymys aktualisoituu.

15 Kysely toteutettiin 15.10.2018 puhelimitse Turun, Vaasan, Rovaniemen ja Itä-Suomen hovioikeuksiin. 
Kyselyssä pyysin hovioikeuksien kirjaamoja etsimään tietokannoistaan tapauksia, joissa on mainittu 
sanat esitutkintakertomus, kanssavastaaja ja hyödyntämiskielto. Helsingin hovioikeuden osalta olen 
toteuttanut tutkimuksen tutkimalla asiaa itse hovioikeuden asianhallintajärjestelmästä mainituilla haku-
sanoilla. Todettakoon, että jotkin asiat on mahdollista ilmaista käyttämättä juuri näitä hakusanoja, joten 
on mahdollista, että asiaa koskevia ratkaisuja on muitakin, mutta ne eivät pyydetyissä hauissa tulleet 
ilmi. Tämä ei kuitenkaan käsitykseni mukaan heikennä tutkimuksen luotettavuutta miltään osin.
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Helsingin hovioikeus on ottanut kantaa tähän kysymykseen ratkaisussaan 12.9.2012 
nro 2492 asiassa R 12/533 (lainvoimainen), asiassa R 17/750 15.11.2017 annetussa 
käsittelyratkaisussa nro 137316 sekä asiassa R 17/2066 19.9.2018 annetussa ratkaisus-
sa nro 1201 (ei-lainvoimainen). Lisäksi hovioikeuden asiassa R 17/1980 on annettu 
19.11.2018 hyödyntämiskieltoa koskeva ratkaisu (ei-lainvoimainen), joka koskee esi-
tutkintakertomuksen hyödynnettävyyttä tilanteessa, jossa tässä prosessissa todistajana 
kuultavalla henkilöllä on samaan tosiasialliseen tapahtumainkulkuun liittyvä rikosasia 
vireillä alioikeudessa. Hovioikeus päätyi kahdessa edellä mainitussa ratkaisussaan 
asettamaan hyödyntämiskiellon siten, että hyödyntämiskieltoon asetettu materiaali 
poistetaan kokonaan oikeudenkäyntiaineistosta eikä sitä siis huomioida lainkaan asian 
ratkaisussa. Yhdessä mainituista ratkaisuista hyödyntämiskieltoon asetettua materiaa-
lia ei saanut käyttää vastaajien syyllisyyttä tukevana näyttönä. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa hovioikeus päätyi asettamaan hyödyntämiskiellon koskemaan todistajan 
esitutkintakertomusta, koska todistaja oli saanut samoihin tapahtumiin liittyvän syyt-
teen toisessa oikeudenkäynnissä.

Tapauksessa R 12/533 kysymys oli tilanteesta, jossa vastaaja S:lle ei ollut kerrottu 
hänen oikeudestaan olla vaiti sekä myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittä-
miseen. Asiassa oli kyse laajasta törkeään velallisen petokseen liittyvästä rikoskoko-
naisuudesta, jossa S oli ollut epäiltynä avunannosta päätekijäksi epäillyn E:n tekemään 
rikokseen. Tapauksessa vastaajat oli nimetty kuultaviksi toisiaan koskevista syytekoh-
dista.

Hovioikeus katsoi, että tapauksessa syytteet liittyivät kiinteästi toisiinsa siten, että 
S:n esitutkinnassa antamien lausumien käyttäminen muiden vastaajien syyllisyyttä 
tukevana näyttönä tekisi käytännössä merkityksettömäksi S:lle kuuluvan oikeuden 
hyödyntämiskieltoon. Hyödyntämiskiellon laajuutta oli hovioikeuden näkemyksen 
mukaan tulkittava tässä tapauksessa vastaajien eduksi.

Tapauksessa R 17/750 puolestaan oli kyse muun muassa törkeisiin huumausaine-
rikoksiin liittyvistä syytteistä, joiden mukaan henkilö A olisi järjestellyt maahan useita 
huumausainelähetyksiä R:n toimiessa maahantuodun aineen yhtenä levittäjänä osallis-
tuen samalla myös maahantuonnin järjestelyyn.

Tapauksessa katsottiin, että R:n puolustajana toiminut asianajaja sekä R:ää kuu-
lustellut rikosylikonstaapeli olivat menetelleet siten, että osa R:n kuulusteluista oli 
toteutunut esitutkintalain vastaisesti siten, että ne loukkasivat R:n oikeutta oikeuden-
mukaiseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi hovioikeus katsoi, että R ei ollut pätevästi luo-
punut oikeudestaan avustajaan. Avustajan katsottiin olleen kuulustelussa alkoholin 
vaikutuksen alaisena ja siten tilanne oli verrattavissa siihen, että R oli kuulustelussa 
käytännössä ilman puolustajaa.

16 Ratkaisu ei ole lainvoimainen. Tämän artikkelin kirjoittaja on toiminut asian valmistelijana hovi-
oikeudessa. Pääasiassa annetaan tuomio arviolta kevään 2019 aikana. Tämä hovioikeuden 15.11.2017 
antama ratkaisu on julkinen, joten sen käsittely tässä yhteydessä on mahdollista, eikä tällä artikkelilla 
oteta kantaa pääasian ratkaisuun.
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Tässä tapauksessa hovioikeus katsoi, että yhdessä käsiteltävät syytekohdat muo-
dostivat useita vastaajia koskevan laajan kokonaisuuden, jonka tapahtumat liittyivät 
syytteen mukaan toisiinsa. R:ää koskevat syytekohdat eivät olleet erillisiä, vaan ne 
liittyivät kiinteästi syytteessä väitettyyn muiden vastaajien menettelyyn. Hovioikeus 
katsoi, että R:n esitutkintakertomusten käyttäminen muiden vastaajien syyllisyyttä tu-
kevana näyttönä voisi tehdä hyödyntämiskiellon merkityksettömäksi R:n osalta. Näin 
ollen hyödyntämiskielto oli asetettava niin, että esitutkintakertomukset jäivät koko-
naan oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle.

Tapauksessa R 17/2066 oli kysymys tilanteesta, jossa vastaajana oleva L ei ollut 
esitutkinnassa pätevästi luopunut itsekriminointisuojaa ja puolustajaa koskevista oi-
keuksistaan kertoessaan omasta ja F:n menettelystä yhtiöissä, joiden toimintaa sekä 
F:ää että L:ää itseään vastaan ajetut syytteet koskivat. Asiassa oli hovioikeudessa kyse 
siitä, voiko syyttäjä vedota L:n esitutkinnassa antamiin kertomuksiin F:n syyllisyyttä 
tukevana näyttönä tilanteessa, jossa L tulisi kertomaan kanssavastaaja F:n toimista eri 
tavoin kuin hän oli kertonut esitutkinnassa. Hovioikeus päätyi asiassa samanlaiseen 
ratkaisuun kuin tapauksessa R 17/750, joten esitutkintakertomukset jäivät kokonaan 
oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle.

Tapauksessa R 17/1980 oli kysymys tilanteesta, jossa todistajana olevaa R:ää oli 
kuultu esitutkinnassa todistajana normaaleilla todistajalle asetetuilla uhilla. R oli sit-
temmin saanut syytteen samaan asiakokonaisuuteen liittyvässä asiassa, jonka käsit-
tely alioikeudessa on vielä kesken. Hovioikeudessa nyt käsiteltävänä olleessa asiassa  
R ei ollut vastaajana. Hovioikeus totesi, että R:n itsekriminointisuoja ei voi muodostua 
heikommaksi pelkästään siitä syystä, että ajallisesti ja asiallisesti toisiinsa liittyvät 
syytteet käsitellään eri oikeudenkäynnissä ja R:ää kuullaan sen vuoksi todistajanase-
massa. Hovioikeus päätyi asettamaan R:n esitutkintakertomuksen hyödyntämiskiel-
toon, koska sillä voisi olla merkitystä myös asiassa, jossa R on itse vastaajana.

5.  Esimerkkitapausten arviointia

Edellä kuvatut todelliset oikeustapaukset ovat mielestäni tyypiltään sellaisia, joissa 
tutkimuskysymyksessä mainittu ongelma helpoimmin tulee arvioitavaksi. Kanssavas-
taajien toisistaan poikkeavat kertomukset ovat havaintojeni mukaan tyypillisiä esi-
merkiksi laajoissa talous- ja huumausainerikoksia koskevissa kokonaisuuksissa, joissa 
on rikosten luonteesta johtuen usein eri toimijoita, joilla on omat roolinsa yhteisen 
tavoitteen toteuttamiseksi. Alla kuvaillaan kolmea esimerkkitapausta, jotka eivät ole 
todellisia oikeustapauksia, mutta niissä on osittain sellaisia tapahtumainkulkuja, joita 
minulle jaetuissa jutuissa on tullut vastaan hoitaessani hovioikeuden esittelijän tehtä-
vää Helsingin hovioikeudessa. Faktoja on muokattu tämän artikkelin tutkimuskysy-
myksen kannalta aiheeseen paremmin soveltuviksi.
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Esimerkki 1 törkeä veropetos ym.
Talousrikoksessa tyypillisesti on henkilö, joka toimii ns. bulvaanina eli tosiasiallisena 
määräysvallan käyttäjänä jonkun toisen toimijan vastatessa esimerkiksi yhtiön raha-
liikenteestä ja varojen ohjaamisesta pois velkojien ulottuvilta.

Esimerkkinä edellä kuvatusta järjestelystä voisi olla vaikka seuraavanlainen tilanne. 
Henkilö A on saanut liiketoimintakiellon aiemman rikollisuutensa vuoksi, joten hän 
ei voi toimia virallisesti yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana. Ravintolatoimintaa 
harjoittavan yhtiön X hallitukseen nimitetään A:n puoliso B ja A:n lapsi C. Yhtiön toi-
mitusjohtajaksi nimitetään henkilö D, jolla on yhtiöjärjestyksen mukaisesti valtuutus 
allekirjoittaa yhtiön puolesta kaikki sopimukset. Esimerkkitapauksessa näyttö osoit-
taa, että D:llä ei ole minkäänlaista koulutusta tai käytännön työkokemusta. Yhtiön 
palkattu henkilökunta on pääosin kertonut, että D:tä ei käytännössä koskaan nähty 
työpaikalla, mutta A sen sijaan käytännössä työskenteli siellä päätoimisesti. D:n mää-
räyksestä palkatun henkilökunnan oli toteltava A:ta, ja tilanne oli käytännössä verrat-
tavissa siihen, että A sekä omisti että johti yhtiötä.

Yhtiö X on ollut toiminnassa viisi vuotta, jonka aikana se on maksanut veroja kes-
kimäärin 2 000 euroa vuodessa liikevaihdon ollessa vuositasolla noin 400 000 euroa. 
Työeläkemaksuja tai muita palkan sivukuluja yhtiö ei ole maksanut lainkaan, vaikka 
palkattua henkilökuntaa on ollut keskimäärin noin 10–15 henkilöä vuodessa. Vero-
tarkastuksessa ilmenee, että yhtiöllä on ollut suuria edustuskuluja, joihin on kirjattu 
muun muassa ruokamenoja sekä ajoneuvojen ja kesämökin ostoja. Yhtiön pitämäs-
sä ravintolassa on pääasiassa tarjoiltu vain alkoholijuomia, eikä ravintolalla ole ollut 
listallaan ruoka-annoksia. Henkilökunta on todistajina kertonut, että yhtiön tiloihin 
ei ole koskaan toimitettu tukusta ruokalähetyksiä, mutta siitä huolimatta tällaisiin lä-
hetyksiin kohdistuvia laskuja on saapunut yhtiön postiosoitteeseen. Laskuista ilmeni, 
että ruokalähetykset ovat ohjautuneet A:n kotiosoitteeseen, ja verotarkastajan käsityk-
sen mukaan A on käytännössä rahoittanut oman perheensä elämisen yhtiön varoilla. 
Yhtiön kirjanpito oli kokonaan tekemättä ja D oli saamansa ohjeistuksen mukaisesti 
hävittänyt kirjanpitoaineiston. Verohallinto oli tehnyt arvioverotuksen, jossa se oli 
määrännyt yhtiö X:lle tuloveroja viideltä vuodelta yhteensä 543 000 euroa.

D on ollut ulkomaalaistaustainen eikä hän ole juurikaan ymmärtänyt suomea tai 
ruotsia. Kuulusteluissa hänellä ei ole ollut tulkkia eikä avustajaa. Kuulustelut on käy-
ty englanniksi, jota D osasi välttävästi. Kuulusteluissa D on vastaillut kysymyksiin 
pääasiassa joko ”kyllä” tai ”ei” eikä kuulusteluissa ole osittain kielellisistä haasteista 
johtuen käytetty vapaata kerrontaa lainkaan. Esitutkintakertomuksessaan D on vahvis-
tanut poliisin tuonhetkisen käsityksen, joka on pohjautunut toimitettuun verotarkas-
tukseen. D on kertonut A:n roolista yhtiön tosiasiallisena määräysvallan käyttäjänä 
sekä omasta roolistaan toimia A:n käskystä. D ei ollut näytön perusteella kuitenkaan 
osallistunut lainkaan työeläkemaksujen maksamatta jättämiseen. D:n toimitusjohtaja-
sopimuksen perusteella hän ei ollut vastannut näistä asioista, ja hallituksen kokouk-
sessa tämä asia oli määrätty hallituksen jäsen B:n tehtäväksi. Näyttö ei osoittanut, että 
D olisi tiennyt siitä, että työeläkevakuutusmaksut jätetään maksamatta, mutta hänellä 
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oli ollut asiasta jonkinlaisia aavistuksia A:n ja B:n osalta, mistä hän oli myös kerto-
nut poliisille. B oli allekirjoittanut yhtiön puolesta kaikki työeläkeyhtiölle toimitetut 
ilmoitukset koskien työntekijöiden palkkoja. D:tä ei tämän vuoksi syytetty törkeästä 
työeläkevakuutusmaksupetoksesta toisin kuin A:ta ja B:tä. Verojen maksamattomuu-
den osalta D on ollut tietoinen siitä, että yhtiön velvoitteita ei hoideta asianmukaisesti, 
ja hän on yhdessä A:n ja B:n kanssa syytettynä törkeästä veropetoksesta.

Avustajan kanssa D on päässyt neuvottelemaan kahden vuorokauden kuluttua kuu-
lusteluista, minkä jälkeen D on systemaattisesti kiistänyt toimineensa esitutkintaker-
tomuksessa mainituin tavoin. Käräjä- ja hovioikeus ovat todenneet D:n kuulusteluissa 
lukuisia puutteita, minkä vuoksi D:n oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
vaarantunut. D:n puolustaja on vaatinut asiassa hyödyntämiskieltoa, mihin vaatimuk-
seen myös A:n ja B:n puolustajat ovat yhtyneet siten, että hyödyntämiskieltovaatimus 
on laajennettu koskemaan myös D:n kertomusta siltä osin kuin hän on kertonut A:n ja 
B:n menettelystä. Käräjä- ja hovioikeus hyväksyvät vaatimuksen siitä, että hyödyntä-
miskielto tulee asettaa D:n osalta hänen kertomukseensa kokonaisuudessaan, mutta 
ongelmana on kiellon laajuus eli tulisiko kielto asettaa koskemaan myös kanssavas-
taajia A:ta ja B:tä.

Edellä mainitussa esimerkissä katsoisin, että hyödyntämiskielto tulisi asettaa kos-
kemaan A:ta ja B:tä siltä osin kuin D on kertonut heidän menettelystään törkeän vero-
petoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen osalta, koska nämä syytteet koskevat myös D:n 
menettelyä. Kertomuksen hyödyntäminen A:ta ja B:tä vastaan luo todellisen vaaran 
siitä, että menettely luetaan helpommin myös D:n syyksi. Jotta D:n kärsimä oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin loukkaus tulee tosiasiassa hyvitetyksi, kyseiset kertomuk-
set on tältä osin poistettava oikeudenkäyntiaineistosta.

Siltä osin kuin D on kertonut A:n ja B:n menettelystä koskien työeläkevakuutus-
maksuja, olen taipuvainen katsomaan, että kertomusta tulisi voida hyödyntää A:ta ja 
B:tä vastaan, vaikka hallituksen esityksen perusteluiden mukaan hyödyntämiskieltoon 
asetettu materiaali tulisikin kokonaan poistaa oikeudenkäyntiaineistosta. Tässä ta-
pauksessa D ei kuitenkaan ole syytteen vaarassa, koska tapauksen faktojen perusteella 
hän ei ole tekoon syyllistynyt eikä hänelle myöskään ole vaadittu siitä rangaistusta. 
Muussa tapauksessa vastaajat A ja B saisivat hyödyntämiskiellosta perusteetonta etua, 
sillä hyödyntämiskiellon tulisi lähtökohtaisesti suojata vain sitä tahoa, joka on kärsinyt 
oikeudenloukkauksen.

Esimerkki 2 törkeä huumausainerikos
Tapauksessa nuoret miehet A ja B ovat tuoneet autolla Haaparannan raja-aseman kaut-
ta maahan yhteensä 3 kiloa amfetamiinia ja 50 subutex-tablettia. Auton omistaja oli 
C:n serkun vaimo, jota ei tapauksessa syytetä mistään rikoksesta.

Huumeiden maahantuontia olivat pyörittäneet vanhemmat ulkomaalaiset herrat D ja 
E, jotka olivat saapuneet maahan aiemmin lentokoneella Ruotsin kautta. Viranomais-
yhteistyön kautta tapausta tutkiva Suomen tulli saa Ruotsista tiedon, että D ja E oli 
nähty Ruotsissa toisella autolla, joka oli hajonnut kolarissa, minkä vuoksi tilalle oli 
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nopeasti tullut hankkia auto, joka ei herätä viranomaisten epäilyksiä. Auton tuli olla 
katsastettu ja siitä tuli olla verot maksettu. Autolla oli tarkoitus saada huumeet rajan 
yli ilman epäilyksiä. D oli tässä tarkoituksessa antanut A:lle toimeksiannon hoitaa 
asia siten, että käyttöön saadaan auto, jolla ei ole aiemmin jääty kiinni huumeiden 
salakuljetuksesta ja jonka katsastus- ja veroasiat on hoidettu. A, jolla oli aiempaa 
huumetaustaa, pyysi C:tä hankkimaan auton. C:llä oli aiempi tuomio huumausaineen 
levittämistä koskevassa asiassa, joten hän hankki lainaksi serkkunsa vaimon omista-
man ajoneuvon. C toimi organisaatiossa levittäjänä, jonka oli tarkoitus levittää osa 
huumeista niiden saavuttua Helsinkiin.

Huumeet tuotiin rajan yli onnistuneesti, mutta tulli pääsi huumeiden jäljille omien 
tutkimustensa ansiosta. Huumeista valtaosa eli 2,8 kiloa amfetamiinia takavarikoitiin 
B:n omistamasta varastosta, ja osan C oli jo ehtinyt levittää eteenpäin. Huumeet oli 
maksettu toimittamalla D:lle ja E:lle rahat lentokentälle heti kun huumeet oli tuotu 
Ruotsista Suomeen. D ja E poistuivat maasta heti rahat saatuaan, eikä heitä ole sittem-
min tavoitettu esitutkintaa ja syytetoimia varten.

Esitutkinnassa A:n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukattiin si-
ten, että häntä puhutettiin sellissä ilman puolustajaa eikä hänellä ollut mahdollisuutta 
luottamuksellisesti neuvotella puolustajansa kanssa aiemmin, koska hän on nähnyt 
puolustajansa vain lyhyesti vangitsemisistunnossa. A:n ensimmäinen esitutkinta to-
teutetaan ilman puolustajan läsnäoloa, koska asiat halutaan saada paperille mahdolli-
simman nopeasti. A tunnustaa teon kokonaisuudessaan ja kertoo samalla uskottavasti 
siitä, että C ei ole tiennyt lainkaan siitä, että organisaation on ollut tarkoitus levittää 
myös amfetamiinia. C oli A:n kertoman mukaan hoitanut vain subutex-tablettien le-
vityksen. Auton hankkimisen osalta C oli A:n mukaan tiennyt vain sen, että se tulisi 
subutex-tablettien maahantuontia varten.

A:n vaatimus hyödyntämiskiellosta hyväksytään ja kielto asetetaan koskemaan hä-
nen esitutkintakertomustaan kokonaisuudessaan. Tältä osin kysymys kuuluu, voiko 
C vedota hyödyntämiskieltoon asetettuun A:n kertomukseen oman syyttömyytensä 
tueksi, koska kertomus olisi C:n kannalta selvästi edullinen.

Tältä osin katsoisin, että asiassa tulee noudattaa hallituksen esityksessä omaksuttua 
linjausta siitä, että hyödyntämiskieltoon asetettu materiaali poistetaan oikeudenkäyn-
tiaineistosta eikä sitä näin ollen voitaisi huomioida myöskään kanssavastaajan eduksi. 
Kuten edellä on todettu, hyödyntämiskiellon eräs funktio on toimia prosessuaalisena 
sanktiona siitä oikeudenloukkauksesta, jonka epäilty on kokenut.

Tässä esimerkkitapauksessa C ei ole kokenut omassa esitutkinnassaan oikeuden-
loukkauksia eikä hänen siten nähdäkseni ole mahdollista hyötyä toisen henkilön eli 
A:n kokemasta loukkauksesta. Näin ollen asettaisin hyödyntämiskiellon tällaisessa 
tapauksessa koskemaan koko esitutkintakertomusta. Toisaalta asiaa voidaan argumen-
toida myös toisin siitä näkökulmasta, että esitutkinnan hyödyntäminen kiellettäisiin 
vain syyllisyyttä tukevana näyttönä A:n osalta, mutta C:n sallittaisiin puolustautumi-
sensa tueksi vedota tällaiseen kertomukseen. Tätä tukisi se näkökulma, että hyödyntä-
miskielto voidaan nähdä nimenomaan sanktiona viranomaiselle, joten oikeudenlouk-
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kaukseen syyttömän C:n ei tulisi siitä kärsiä vahinkoa. Tällaiseen menettelyyn liittyy 
kuitenkin prosessuaalisia ongelmia, koska tällöin A:n kertomus C:n osuudesta olisi 
osa oikeudenkäyntiaineistoa, mutta sitä ei kuitenkaan saisi arvioida osana A:ta vastaan 
esitettyä näyttöä.

Esimerkkitapaus 3 törkeä huumausainerikos
Tapauksessa on kysymys huumausaineen maahantuonnista ja levityksestä. A on hank-
kinut Venäjällä 5 kiloa kokaiinia, jonka hän on tuonut maahan. B on toiminut hank-
keen rahoittajana ja välittänyt sanottuun huumausaine-erään ja sen maahantuontiin 
liittyviä viestejä A:n sekä aineen tuntemattomaksi jääneen valmistajan välillä. Aine 
on tuotu onnistuneesti maahan, minkä jälkeen C on alkanut levittää sitä pääasiassa 
Länsi-Suomeen mutta myös pääkaupunkiseudulle. C on saanut toimistaan palkkioksi 
5 prosenttia huumeen myyntihinnasta, ja loppuosa tuotoista on jakautunut A:n ja B:n 
kesken tasan. Valtaosa huumausaineista on ehditty ennen kiinnijäämishetkeä myydä 
eteenpäin, mutta myynnistä saadut varat on pääosin saatu takavarikoitua.

C on häntä kuulusteltaessa kärsinyt voimakkaista vieroitusoireista eikä hän ole 
käytännössä ollut kuulustelukuntoinen. C:n normaalisti käyttämä puolustaja on ollut 
estynyt saapumaan kuulusteluun, joten paikalle on saapunut C:n puolustajan sijainen, 
joka ei ole entuudestaan tuntenut C:tä eikä puolustajan sijainen myöskään ehtinyt neu-
votella C:n kanssa ennen kuulustelua. C on halunnut päästä poliisilaitokselta nopeasti 
pois, ja hän on aiemmasta kokemuksesta tiennyt, että vastaamalla kuulustelijan halua-
malla tavalla kuulustelu päättyy nopeammin. C on esitutkinnassa tunnustanut oman 
menettelynsä asiassa kokonaisuudessaan. Samalla C on tullut kertoneeksi myös A:n 
ja B:n menettelystä kaikki tietonsa, koska kyseessä ollut huumausaine-erä on liittynyt 
kiinteästi kaikkien kolmen toimintaan. Syyttäjä on nostanut syytteen kaikkia kolmea 
vastaan törkeästä huumausainerikoksesta.

C:n vaatimuksesta hänen esitutkintakertomuksensa asetetaan hyödyntämiskiel-
toon, koska poliisin menettely on loukannut hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen 
oikeuden käyntiin. Syyttäjä vaatii, että hän saisi hyödyntää C:n kertomusta näyttönä 
kahden muun vastaajan syyllisyydestä.

Tässä tapauksessa katsoisin, että hyödyntämiskielto tulee asettaa kokonaan kos-
kemaan kaikkia vastaajia. Tapauksessa kaikkia kolmea vastaajaa syytetään samasta 
huume-erästä, ja heidän menettelynsä liittyvät kiinteästi siihen, mitä toinen on tehnyt. 
Näin ollen kertomuksen käyttö esimerkiksi huumeen maahantuojaa eli A:ta vastaan 
käytännössä heikentäisi C:n asemaa, koska A:n menettely liittyy näytöllisesti myös 
C:n menettelyyn. Tässä tapauksessa katson, että A:n syyllisyyttä vahvistava näyttö 
tulee osittain myös C:n vahingoksi, joten C:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
turvaamiseksi näyttö tulee jättää myös A:ta ja B:tä vastaan huomiotta.
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6.  Lopuksi

Olen edellä käsitellyt hyödyntämiskieltoa tutkimuskysymykseni asettamista lähtökoh-
dista käsin. Hyödyntämiskieltoon liittyviä teorioita on pyritty avaamaan tarpeellisessa 
laajuudessa, minkä jälkeen on käyty läpi hyödyntämiskieltoon liittyviä EIT:n sekä 
korkeimman oikeuden ratkaisuja. Tutkimus sisältää myös empiirisen osan, jossa on 
perehdytty asian kannalta relevantteihin oikeustapauksiin hovioikeustasolla. Pääsyy 
tähän selvitystyöhön on ollut se, että korkeimman oikeuden ratkaisuista ei ole saata-
vissa vastausta esittämääni tutkimuskysymykseen.

Katson, että tekemäni kyselyt ja selvitykset ovat olleet laajuudeltaan riittäviä, ja 
niihin on saatu vastauksena sellainen aineisto, joka antaa totuudenmukaisen kuvan 
asiaan liittyvästä oikeuskäytännöstä tällä hetkellä. Ratkaisuja on vielä varsin niukasti, 
mutta hyödyntämiskieltojen yleistyessä olettaisin, että tulevaisuudessa tähän teemaan 
tullaan törmäämään useammissa jutuissa, joten olettaisin asiaa koskevien ratkaisujen 
yleistyvän tulevina vuosina.

Itse keksittyjen esimerkkien kautta olen pyrkinyt valottamaan sitä, millaisia on-
gelmatapauksia tutkimuksen kohteena olevaan hyödyntämiskieltoon saattaa liittyä. 
Tapausten moniulotteisuuden vuoksi esimerkeissä ei ole pyritty kuvaamaan kaikkia 
mahdollisia tilanteita, vaan antamaan suuntaviivoja sille, miten hyödyntämiskiellon 
laajuutta koskeva kysymys tulisi minkäkin tyyppisessä tapauksessa ratkaista.

Vastauksena tutkimuskysymykseeni totean, että lähtökohtaisesti hyödyntämis-
kieltoon asetettu esitutkintakertomus tulee jättää kokonaan oikeudenkäyntiaineiston 
ulkopuolelle, joten sitä ei saa tällöin hyödyntää myöskään kanssavastaajaa vastaan. 
Tilanne ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, sillä joissain tilanteissa hyödyntämis-
kiellossa olevan esitutkintakertomuksen käyttö kanssavastaajaa vastaan voisi olla pe-
rusteltua, jos kertomus ei esimerkiksi koske sellaista asiaa, josta kertomuksen antajaa 
voitaisiin syyttää. Tällainen tilanne saattaa aktualisoitua esimerkiksi niin sanotuissa 
erikoisrikoksissa (delicta propria), joihin voivat syyllistyä vain tietyt ehdot täyttävät 
tahot17. Tällaisia ovat esimerkiksi virkarikokset ja sotilasrikokset, joiden tekijän täytyy 
olla virkamies tai sotilas. Toisaalta kysymykseen voi tulla myös esimerkiksi kirjan-
pitorikos, koska tällaiseen rikokseen voi syyllistyä vain määrätyt ehdot täyttävä taho. 
Tällaisten rikosten osalta voisi ainakin teoriassa olla mahdollista, että joku vastaajista 
ei voisi hänen kohdallaan puuttuvan erityisehdon vuoksi syyllistyä kyseessä olevaan 
rikokseen. Näin ollen tällaisen vastaajan kertomuksen hyödyntäminen toista vastaa-
jaa vastaan voisi nähdäkseni olla mahdollista, koska samalla ei aiheutettaisi syytteen 
vaaraa sille vastaajalle, jonka osalta hyödyntämiskielto on asetettu. Kun hyödyntämis-
kieltovaatimus esitetään, tuomioistuimen tulee aina tapauskohtaisesti arvioida kerto-
muksen hyödynnettävyyttä edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen.

17 Frände 2012 s. 266.
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Milla Korkeakoski

Lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-
oikeuden poistaminen OK 17 luvun 18 §:n 
2 momentin perusteella

1.  Johdanto

Todistelu-uudistuksen1 muutosten seurauksena vaatimuksia esittämätön rikoksen uhri 
sai oikeuden kieltäytyä todistamasta rikosasian käsittelyssä hänen ja rikoksentekijän 
välisen läheissuhteen perusteella. Ilman poikkeussäännöstä muutos olisi tarkoittanut, 
ettei lähisuhdeväkivaltarikosten rikosvastuun toteuttamisessa olisi voitu hyödyntää 
esimerkiksi rikoksen uhrin esitutkinnassa antamaa kertomusta uhrin vedotessa lähei-
sen vaitiolo-oikeuteen. Muutoksen seurauksena syntyi perusteltu huoli siitä, että ri-
koksentekijä pyrkisi jatkossa painostamaan hänelle läheistä rikoksen uhria saadak-
seen tämän luopumaan asiassa rangaistus- ja korvausvaatimuksesta sekä käyttämään 
vaitiolo-oikeutta, jotta rikoksentekijän kannalta epäedulliset seikat eivät kävisi ilmi 
lähisuhdeväkivaltaa koskevan rikosasian käsittelyssä.

Todistelu-uudistuksessa OK 17 luvun 18 §:n 2 momenttiin otettiin säännös,  jonka 
perusteella tuomioistuin voi poistaa läheissuhteeseen perustuvan vaitiolo-oikeuden 
vaatimuksia esittämättömältä rikoksen uhrilta, jos on syytä epäillä, ettei uhri ole itse 
päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Artikkelin tarkoituksena on selvittää, mil-
loin lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamiselle on lain tarkoittamat 
edellytykset. Erityisesti artikkelissa pyritään tarjoamaan tietoa siitä, minkälaista näyt-
töä uhrin painostamisesta on käytännön tilanteissa saatu ja minkälainen näyttö on 
riittänyt vaitiolo-oikeuden poistamiseen. Artikkelissa pyritään tekemään lisäksi varo-
vaisia päätelmiä siitä, onko tuomioistuimen OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin sovelta-
mista koskevalla ratkaisulla ollut vaikutusta lähisuhdeväkivaltarikosten rikosvastuun 
toteutumiseen.

Vaikka säännöksen soveltamisella vaikuttaa käytännössä olevan suurin merkitys 
parisuhteissa tapahtuneissa väkivaltarikosasioissa, artikkelissa lähisuhdeväkivaltaan 
viitattaessa tarkoitetaan kaikenlaisia läheisten välisiä rikoksia rikosnimikkeestä riip-
pumatta. Vaatimuksia esittämättömällä rikoksen uhrilla tarkoitetaan rikoksen asian-
omistajaa, joka ei esitä asiassa rangaistus- eikä korvausvaatimusta. OK 17 luvun 
29 §:n 2 momentin mukaan vaatimuksia esittämätöntä rikoksen uhria kuullaan rikos-

1 Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun todistelua koskevat säännökset uudistettiin lailla 732/2015 (OK), joka 
astui voimaan 1.1.2016.



138

asiassa todistajana. Artikkeli tarkastelee aihetta ainoastaan vaatimuksia esittämättö-
män lähisuhdeväkivallan uhrin näkökulmasta, koska OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin 
perusteella vaitiolo-oikeus voidaan poistaa ainoastaan tällaiselta rikoksen uhrilta.

Korkein oikeus ei ole vielä antanut yhtään ennakkopäätöstä läheisen vaitiolo- oikeu-
den poistamista koskevasta OK 17 luvun 18 §:n 2 momentista, joka on  artikkelin 
kirjoitushetkellä syksyllä 2018 ollut voimassa lähes kolme vuotta. Korkein oikeus 
on kuitenkin myöntänyt säännöksen soveltamisedellytyksiä koskevan valitusluvan 
VL:2017-112, jonka johdosta korkeimman oikeuden oikeusohjetta voidaan odottaa 
lähitulevaisuudessa. Artikkelissa esitellään vaitiolo-oikeuden poistamista koskevaa 
hovioikeuskäytäntöä sekä lisäksi yksittäisiä käräjäoikeustason ratkaisuja.

2. OK 17 luvun 17 § ja 18 §

17 § (12.6.2015/732)
Asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, 
sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, jolla on vastaavan-
lainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde asianosaiseen, 
saa kieltäytyä todistamasta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö suostuu todistamaan tuomioistuimessa, suostu-
musta ei voida peruuttaa, ellei muusta tässä luvussa säädetystä salassapitovelvolli-
suudesta tai vaitiolo-oikeudesta muuta johdu.

18 § (12.6.2015/732)
Jokaisella on oikeus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi hä-
net 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, tuomio-
istuin 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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3.  Vaitiolo-oikeudesta

3.1  Lyhyesti läheisen vaitiolo-oikeuden merkityksestä todisteiden   
 hyödynnettävyydelle

OK 17 luvun 25 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin ei saa rikosasiassa hyödyntää 
OK 17 luvun 18 §:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden vastaisesti hankittua todistetta. Lais-
sa ei ole vastaavanlaista nimenomaista säännöstä OK 17 luvun 17 §:ssä säädetyn lähei-
sen vaitiolo-oikeuden osalta, mutta lähtökohtana voidaan pitää, ettei vaitiolo- oikeuden 
vastaisesti hankittua todistetta saa käyttää.2

Näyttönä ei voida myöskään käyttää todistetta, jonka esittäminen merkitsisi tosiasi-
allisesti vaitiolo-oikeuden kiertämistä tai murtamista. Korkeimman oikeuden ratkaisun 
KKO 1995:66 mukaan läheisen vaitiolo-oikeuteen vetoavan todistajan esitutkintaker-
tomusta tai poliisimiehen kertomusta siitä, mitä todistaja oli esitutkinnassa poliisille 
kertonut, ei saanut hyödyntää. Ratkaisua voidaan pitää edelleen ajankohtaisena, sillä 
todistelu-uudistuksen esitöissä lainsäätäjä on viitannut mainittuun korkeimman oikeu-
den ratkaisuun ja todennut, ettei tarkoitus ole ollut puuttua siitä ilmenevään linjaan.3

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1995:66 syytetyn poika oli antanut kerto-
muksen esitutkinnassa, mutta kieltäytynyt todistamasta läheissuhteen perusteella oi-
keudenkäynnissä. Asiassa oli kuultu todistajana poliisia, joka oli suorittanut pojan 
alustavan puhutuksen esitutkinnassa. Korkeimman oikeuden mukaan poliisin kuule-
minen siitä, mitä läheinen oli esitutkintavaiheessa poliisille kertonut, merkitsi läheis-
suhteeseen perustuvan vaitiolo-oikeuden tosiasiallista murtamista. Korkeimman 
oi  keuden mukaan langettavan tuomion perustaminen yksin poliisitodistajan kerto-
mukselle olisi muutoinkin johtanut ristiriitaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
kuuluvan rikoksesta epäillyn vastakuulusteluoikeuden kanssa.4

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussa KKO 2017:65 ottanut kantaa läheisen 
vaiti olo-oikeutta koskeviin säännöksiin ja siihen, missä laajuudessa läheisen vaiti olo-
oikeutta koskevat säännökset yleisesti estävät todisteiden hyödyntämisen. Korkein 
oikeus on katsonut, ettei läheisen vaitiolo-oikeutta koskevien säännösten suojaa ole 
perusteltua ulottaa ainakaan pidemmälle kuin itsekriminointisuojaa, jolla ei anneta 
suojaa syyllisyyttä tukevia lausumia vastaan sinänsä, vaan turvataan sitä, ettei tällaisia 
todisteita hankita epäillyltä pakottamalla, painostamalla tai muutoin hänen tahdon-
muodostukseensa epäasiallisesti vaikuttamalla.5

2 LaVM 19/2014 vp s. 8 ja HE 46/2014 vp s. 92.
3 HE 46/2014 vp s. 78.
4 Ks. vastakuulusteluoikeuden merkityksestä esitutkintakertomuksen näyttöarvolle syytettä tukevana to-

disteena esim. EIT Hümmer v. Saksa 19.7.2012 ja KKO 2000:71.
5 KKO 2017:65 kohdat 12, 13 ja 26, HE 46/2014 vp s. 58.
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3.2  Vaatimuksia esittämätön lähisuhdeväkivallan uhri läheisen   
 vaitiolo-oikeuden piiriin

Ennen todistelu-uudistusta vaatimuksia esittämätön rikoksen uhri luokiteltiin kuul-
tavaksi. Legaalisen todistusjärjestelmän jäänteiden johdosta tällaisen uhrin katsottiin 
olevan esteellinen todistajaksi, sillä kuultavan kertomusta pidettiin yleisesti epäluotet-
tavana. Kuultavaan sovellettiin vaitiolo-oikeuden osalta asianosaisia koskevia sään-
nöksiä.6

Korkein oikeus katsoi ennen todistelu-uudistusta antamassaan ratkaisussa 
KKO 2000:71, ettei vanhan lain aikaisia OK 17 luvun 17 §:n 1 momentin mukaisia 
läheisen vaitiolo-oikeutta asiallisesti vastaavia säännöksiä sovellettu vaatimuksia esit-
tä mättömään rikoksen uhriin. Korkeimman oikeuden mukaan tästä seurasi, että vaa-
timuksia esittämättömän rikoksen uhrin esitutkinnassa antamaa kertomusta sai hyö-
dyntää todisteena rikosasian käsittelyssä uhrin pysyessä vaiti.7 Korkeimman oikeuden 
ratkaisun KKO 1995:66 mukaan läheisen vaitiolo-oikeutta koskevia säännöksiä sovel-
lettiin ainoastaan muodollisesti todistajan asemassa kuultavaan henkilöön.

Todistelu-uudistuksen yhteydessä lainsäätäjä katsoi tarpeelliseksi luopua kuulta-
vien ryhmästä muun ohella järjestelmän selkeyden vuoksi. Tuomioistuimien uskottiin 
pystyvän arvioimaan vaatimuksia esittämättömän rikoksen uhrin kertomuksen luotet-
tavuuden ja näyttöarvon vapaasti ja tapauskohtaisesti riippumatta uhrin muodollisesta 
asemasta.8 Kuultavien ryhmästä luopumisen seurauksena vaatimuksia esittämätöntä 
rikoksen uhria kuullaan nykyisin todistajan asemassa. Muodollisen aseman muutok-
sen myötä todistajana kuultava vaatimuksia esittämätön rikoksen uhri on saanut oikeu-
den vedota OK 17 luvun 17 §:ssä säädettyyn läheisen vaitiolo-oikeuteen.

Koska lainsäätäjän mukaan todistelu-uudistuksen tarkoituksena ei ole ollut muuttaa 
korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1995:66 ilmenevää linjaa, todistelu-uudis-
tuksen seurauksena vaatimuksia esittämättömän rikoksen uhrin vetoaminen läheisen 
vaitiolo-oikeuteen tarkoittaa, ettei lähisuhdeväkivallan uhrin esitutkinnassa antamaa 
kertomusta voida lähtökohtaisesti hyödyntää todisteena. Korkeimman oikeuden rat-
kaisun KKO 1995:66 mukaan vaitiolo-oikeutta ei voida myöskään kiertää. Vaatimuk-
sia esittämätön rikoksen uhri voi vedota lisäksi OK 17 luvun 18 §:n 1 momentissa 
säädettyyn läheisen vaitiolo-oikeuteen, sillä lain sanamuodon mukaan vaitiolo-oikeus 
on ulotettu koskemaan jokaista.

6 HE 46/2014 vp s. 30.
7 Ks. KKO:n linjasta poikkeavista oikeuskirjallisuudessa esitetyistä näkemyksistä esim. Lappalainen 

2012 s. 639.
8 HE 46/2014 vp s. 31–32.
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3.3  Läheisen vaitiolo-oikeus lähisuhdeväkivallan uhrin näkökulmasta

Läheisen vaitiolo-oikeutta koskevat säännökset ovat kuuluneet vakiintuneesti kansal-
liseen ja pohjoismaiseen todistelulainsäädäntöön.9 Kuten aiemmin on käynyt ilmi, 
lain säätäjä on todistelu-uudistuksen yhteydessä ulottanut läheisen vaitiolo-oikeutta 
koskevat säännökset koskemaan myös vaatimuksia esittämätöntä lähisuhdeväkivallan 
uhria.

OK 17 luvun 17 §:n 1 momentin nojalla vaatimuksia esittämättömällä lähisuhde-
väkivallan uhrilla on oikeus pysyä kokonaan vaiti eli häntä ei voida kuulla rikosasian 
käsittelyssä lainkaan (kokonaiskieltäytymisoikeus). OK 17 luvun 18 §:n 1 momentin 
nojalla lähisuhdeväkivallan uhrilla on oikeus olla vaiti siltä osin, kuin yksittäiseen 
kysy mykseen vastaaminen saattaisi uhrille läheisen rikoksesta epäillyn syytteen vaa-
raan tai myötävaikuttaisi syytetyn rikosvastuun selvittämiseen (läheiskriminointi-
suoja). Lähisuhdeväkivaltaa koskevissa rikosasioissa rikoksen uhrille ei käytännössä 
jääne montaakaan kysymystä, joihin hän voisi vastata läheiskriminointisuojaa vaaran-
tamatta.

Todistelu-uudistuksen esitöissä lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeutta on pe rus- 
teltu läheisen vaitiolo-oikeutta yleisesti puoltavin argumentein. Lainsäätäjän mukaan 
läheisen vaitiolo-oikeuden tarkoituksena on yleisesti turvata perustuslain (731/1999) 
10 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa säädettyä perhe- elämän 
suojaa. Tarkoituksena on suojella asianosaisen ja hänen läheisensä luottamuksellisia 
ja läheisiä suhteita, jotka voisivat vaarantua, jos toinen osapuoli olisi velvollinen ker-
tomaan hänelle luottamuksellisesti uskottuja tai perhe-elämässä saatuja tietoja, jot-
ka voivat olla toiselle haitallisia tai muuten arkaluonteisia. Vaitiolo-oikeuden turvin 
mahdollisesti vaikeaan motivointitilanteeseen joutunut läheinen voi punnita itsenäi-
sesti yhtäältä todistamista tai vaikenemista sekä näiden vaikutusta läheissuhteeseen. 
Esitöi den mukaan todistamisvelvollisuus sitä vastoin asettaisi osapuolen vaikeaan 
ristiriita tilanteeseen, jossa hänen pitäisi valita valehtelemisen ja toiselle mahdollises-
ti haital listen tietojen totuudenmukaisen kertomisen välillä. Tällaisessa tapauksessa 
myös kertomuksen luotettavuus voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi.10

3.4  Perusteluita lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden   
 poistamiselle

Todistelu-uudistuksen esitöiden mukaan todistamisesta päättää se, jolla on oikeus 
kieltäytyä todistamasta. Minkäänlaista painostamista uhrin vaitiolo-oikeuden käyttä-
miseksi ei voida hyväksyä, sillä uhrin vaikeneminen koituu käytännössä aina rikok-
sentekijän eduksi, kun tekijälle haitalliset seikat eivät tule esille lähisuhdeväkivaltaa 

9 OMSO 65/2012 s. 42–44.
10 HE 46/2014 vp s. 58 ja 74–78.
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koskevan rikosasian käsittelyssä. Uhrin painostaminen lieneekin tekijälle ilmeisen 
kannattavaa. Lainsäätäjä on pyrkinyt vaitiolo-oikeuden poistamisen mahdollistavalla 
säännöksellä ehkäisemään lähisuhdeväkivallan uhriin kohdistuvaa epäasiallista vai-
kuttamista, kun tekijä ei voisi luottaa siihen, että saa pidettyä uhrin hiljaisena. Tämän 
johdosta olennaista on, että päätöksen vaitiolo-oikeudesta tekee uhrin puolesta viran-
omainen.11

Todistelu-uudistuksen esitöissä vaatimuksia esittämättömän lähisuhdeväkivallan 
uhrin vaitiolo-oikeuden poistamissäännöksen tarvetta on perusteltu viime vuosien 
ilmapiirin muutoksella. Muutoksen myötä parisuhde- ja perheväkivallasta on huoles-
tuttu enenevässä määrin ja niihin liittyen on omaksuttu näkökanta, jonka mukaan 
perheen sisäiset rikokset eivät ole yksityisasioita, vaan yhteiskunnan tulee suojella 
tällaisen rikoksen uhria. Esimerkkinä on esitöissä mainittu rikoslain 21 luvun 16 §:n 
muutos (441/2011), jossa läheiseen henkilöön kohdistuva lievä pahoinpitely on sää-
detty asianomistajarikoksesta virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi.12

Todistelu-uudistuksen esitöissä on lainattu syyteoikeuden muuttamista koskevas-
ta hallituksen esityksestä lähisuhdeväkivaltaan tyypillisesti liittyviä ominaispiirteitä 
kuvaavaa kohtaa, jonka mukaan lähisuhteissa tapahtuneisiin pahoinpitelyihin liittyy 
usein sukupuoleen katsomatta fyysisiä ja psyykkisiä alistussuhteita, jotka vaikutta-
vat asianomistajan harkintakykyyn. Perhe- tai muun lähipiirin valtasuhteet voivat olla 
sellaiset, että tekijä painostaa pahoinpitelyn uhrin luopumaan vaatimasta rangaistusta 
pahoinpitelijälleen.13

Vaitiolo-oikeuden poistamissäännöksen perusteluiden kohdalla esitöissä on viitattu 
lisäksi Suomen 11.5.2011 allekirjoittamaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
 (Istanbulin sopimus), jonka asettaman velvoitteen mukaan sopimusvaltion tulee eh-
käistä, tutkia, rangaista ja hyvittää sen soveltamisalaan kuuluvat valtiosta riippumat-
tomien toimijoiden eli yksittäisten henkilöiden tekemät rikokset.14

Lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamista koskevat hallituksen esi-
tyksestä ilmenevät perustelut vaikuttavat olevan ainakin jossain määrin ristiriidassa 
todistelu-uudistuksen lopullisen sääntelyratkaisun kanssa, jossa lähtökohdaksi on otet-
tu lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeus. Säännöksen perustelut vaikuttavat lähes 
suoraan lainatuilta oikeusministeriön asettaman toimikunnan todistelu-uudistusta var-
ten laatimasta mietinnöstä, jossa aikanaan ehdotettiin, ettei vaatimuksia esittämättö-
mällä lähisuhdeväkivallan uhrilla olisi ollut vaitiolo-oikeutta syytettyyn nähden tämän 
ollessa uhrille läheinen henkilö, jos syyttäjä olisi ajanut syytettä virallisen syytteen 
alaisesta rikoksesta tai uhri ei olisi ollut täyttänyt 15 vuotta.15

11 HE 46/2014 vp s. 78.
12 HE 46/2014 vp s. 78.
13 HE 78/2010 vp s. 11, HE 46/2014 vp s. 78.
14 Istanbulin sopimus I luku 5 artikla 2 kohta.
15 OMML 69/2012 s. 107–110 ja 220.
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Todistelutoimikunnan ehdottama sääntelyratkaisu olisi nähdäkseni mahdollistanut 
paremmin lähisuhdeväkivallan uhrin suojelemisen lähisuhdeväkivaltarikosten rikos-
vastuun tehokkaamman toteutumisen kautta ja vastannut paremmin viimeaikaista 
lähisuhdeväkivaltarikoksiin liittyvää kehityssuuntaa sekä Istanbulin sopimuksen vel-
voitteita, jotka on sittemmin saatettu Suomessa laintasoisena (L 375/2015) voimaan 
1.8.2015 alkaen. Läheisen vaitiolo-oikeutta yleisesti puoltavat yksityis- ja perhe-elä-
män suoja sekä läheisten välisen luottamuksen turvaaminen ovat nähdäkseni varsin 
epäsopivia perusteluita perusteltaessa lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeutta ot-
taen huomioon lähisuhdeväkivaltaan nykyisin liitetyn tärkeän yleisen edun ja uhrin 
suojelutarpeen.

4.  Vaitiolo-oikeuden poistamiskynnys lain esitöiden  
 ja oikeuskirjallisuuden mukaan

Tuomioistuin voi päättää vaitiolo-oikeuden poistamisesta, kun on syytä epäillä, ettei 
uhri ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Todistelu-uudistuksen esitöi-
den mukaan vaitiolo-oikeuden poistamiskynnys on varsin alhainen ja vastaa esimer-
kiksi esitutkintalaissa (805/2011) säädettyä esitutkinnan toimittamisvelvollisuutta 
koskevaa kynnystä ja pakkokeinolaissa (806/2011) säädettyä alempaa vangitsemis-
kynnystä. Todistelu-uudistuksen esitöiden mukaan poistamiskynnystä ei tule asettaa 
korkealle, koska painostamistoimista voi olla vaikea saada näyttöä ottaen huomioon, 
että painostustoimet tehdään yleensä ulkopuolisten läsnä olematta ja painostettu uhri 
on todennäköisesti varsin haluton kertomaan häneen kohdistuneesta painostamisesta. 

Esitöiden mukaan tuomioistuin joutuisikin yleensä turvautumaan esille tulleiden seik-
kojen perusteella tehtävään kokonaisharkintaan harkittaessa syytä epäillä -kynnyk-
sen täyttymistä. Tuomioistuin voisi lainsäätäjän mukaan myös luonnollisesti käyttää 
kyselyoikeutta ja kysyä lähisuhdeväkivallan uhrilta syytä vaikenemiselle esimerkiksi 
silloin, kun uhri on esitutkinnassa antanut kertomuksen.16 Lakivaliokunnan mukaan 
näytön hankkiminen uhrin painostamisesta ja uhkailusta kuuluu esitutkintaviranomai-
selle ja syyttäjälle.17

Esitutkinta- ja pakkokeinolakia koskevien esitöiden mukaan vaitiolo-oikeuden 
poistamiskynnystä vastaavan esitutkinnan toimittamisvelvollisuuden perusteena ole-
van syytä epäillä -kynnyksen ei katsota täyttyvän pelkän väitteen perusteella eikä pelk-
kä poliisille tehty tutkintapyyntö ilman muuta johda esitutkinnan käynnistymiseen. 
Lainsäätäjän mukaan esitutkinnan aloittamiskynnystä ei kuitenkaan tulisi asettaa ko-
vin korkealle, minkä johdosta rikoksen tekemisestä ei edellytetä varmuutta tai suurta 
todennäköisyyttä. Esitutkinnan aloittamispäätös edellyttää asianmukaisia konkreetti-

16 HE 46/2014 vp s. 78.
17 LaVM 19/2014 vp s. 15.
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sia perusteita. Lainsäätäjän mukaan rajatapauksissa merkitystä voitaisiin antaa erityi-
sesti vakavien rikosten kohdalla rikoksen selvittämisintressille.18

Oikeuskirjallisuudessa Rautio ja Frände ovat katsoneet syytä epäillä -kynnyksen 
olevan matala ja seuraavan asteikossa heti ei voida sulkea pois -kynnystä. Raution ja 
Fränden mukaan on selvää, että lähisuhdeväkivallan uhrin tahtoon vaikuttamisesta on 
oltava jonkinlaista näyttöä. Heidän mukaansa vaitiolo-oikeuden poistamiseen riittäisi 
melko pitkälle näyttö aikaisemmista uhkauksista ja pahoinpitelyistä sekä häilyvät vas-
taukset kysymykseen, miksi todistajan asemassa kuultava rikoksen uhri on kertonut 
asiasta poliisille, mutta tahtoo oikeudenkäynnissä käyttää vaitiolo-oikeuttaan.19

Pölönen ja Tapanila ovat katsoneet syytä epäillä -kynnyksen ylittyvän, kun todis-
tajan asemassa kuultava rikoksen uhri ei ilmoita järkeenkäypää syytä oikeudenkäyn-
tivaiheen vaikenemiselle eikä väkivallan uhkaa voida pitää poissuljettuna ottaen huo-
mioon vireillä olevan rikosasian syytteessä kuvattu menettely.20 Tolvasen mukaan 
ainakin osapuolten väliset aikaisemmat vastaavat rikosasiat, joissa uhri on käyttänyt 
vaitiolo-oikeutta, sekä kotihälytykset asianosaisten asunnolle syytteessä kuvattujen 
tekoaikojen jälkeen voisivat toimia osoituksena siitä, ettei uhri ole itse päättänyt vai-
tiolo-oikeuden käyttämisestä. Tolvasen mukaan olettama uhrin painostamisesta on 
lähtökohtaisesti varsin vahva, kun rikoksesta epäilty ja asianomistaja ovat toisilleen 
läheisiä.21

5.  Vaitiolo-oikeuden poistaminen hovioikeuskäytännössä

5.1  Artikkelin aineistoon kuuluvista oikeustapauksista yleisesti

Lakivaliokunta on todistelu-uudistuksen yhteydessä esittänyt huolen uudistuksen vai-
kutuksesta lähisuhdeväkivallan uhrin asemaan ja pitänyt tärkeänä, että OK 17 luvun 
18 §:n 2 momentin soveltamiskäytäntöä seurataan tarkoin.22 Soveltamiskäytännön 
selvittämiseksi olen saanut elokuussa 2018 kaikilta Suomen viideltä hovioikeudelta 
lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamiseen liittyvät ratkaisut. Ratkaisu-
jen hakeminen on toteutettu asiasanoja käyttämällä, koska säännöksen soveltaminen 
voi tulla kyseeseen useiden eri rikosnimikkeiden kohdalla. Mahdollisimman kattavan 
tuloksen saamiseksi haussa on käytetty useita hakusanoja, minkä seurauksena suurin 
osa hovioikeuksien lähettämistä ratkaisuista on jäänyt artikkelissa hyödyntämättä, sil-
lä ne eivät ole liittyneet OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin soveltamiseen. Ratkaisujen 
hakemiseen liittyvät haasteet ja hovioikeustason ratkaisujen vähäisyys huomioiden 

18 HE 222/2010 vp s. 177.
19 Rautio – Frände 2016 s. 148.
20 Pölönen – Tapanila 2015 s. 310.
21 Tolvanen 2016 s. 198 ja 200.
22 LaVM 19/2014 vp s. 15.
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onkin pidettävä mahdollisena, ettei artikkelia varten kerätty aineisto sisällä kaikkia 
hovioikeustason ratkaisuja, vaikka tähän on pyritty.

Hovioikeustason ratkaisuista yhteensä kuusi on koskenut läheisen  vaitiolo-oikeuden 
poistamista koskevan säännöksen soveltamista. Olen jakanut tapaukset lukuihin viisi 
ja kuusi. Luvussa viisi käsitellään sellaisia hovioikeuden antamia ratkaisuja, joissa 
hovioikeus on poistanut vaitiolo-oikeuden, koska asiassa on ollut syytä epäillä,  ettei 
uhri ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Luvussa kuusi käsitellään 
puo lestaan niitä ratkaisuja, joissa hovioikeus ei ole poistanut vaitiolo-oikeutta, koska 
syytä epäillä -kynnyksen ei ole katsottu täyttyneen. Koska hovioikeustason ratkaisuja 
on ollut vain muutamia, ratkaisuja on ollut mahdollista selostaa OK 17 luvun 18 §:n 
2 momentin poistamiskynnyksen näkökulmasta tarpeellista laajemmin  kokonaiskuvan 
saamiseksi siitä, miten vaitiolo-oikeuden poistaminen tai pysyttäminen on vaikuttanut 
lähisuhdeväkivaltarikoksen rikosvastuun toteutumiseen. Molempien lukujen lopussa 
pyritään tekemään yleisiä havaintoja painostamisepäilyä koskevan väitteen tueksi esi-
tetystä näytöstä, vaitiolo-oikeuden poistamiskynnyksestä ja vaitiolo-oikeutta koskevan 
ratkaisun vaikutuksesta lähisuhdeväkivaltaa koskevan rikosasian lopputulokseen. Li-
säksi hovioikeustason antamien ratkaisujen vähäisyydestä johtuen tarkoitus on esitellä 
yksittäisiä käräjäoikeustason ratkaisuja, joiden ensisijaisena tarkoituksena on antaa 
esimerkkejä siitä, minkälaista näyttöä painostamista koskevan väitteen tueksi on mah-
dollista esittää ja toisaalta, minkälaista näyttöä päätöstä tehdessä voisi mahdollisesti 
ottaa huomioon.

 

5.2  Turun hovioikeus R 16/1760 (KKO VL:2017-112)

Turun hovioikeus on vailla lainvoimaa olevassa ratkaisussa 11.9.2017 nro 135017 
asiassa R 16/1760 poistanut lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 
18 §:n 2 momentin perusteella, koska se on katsonut olevan syytä epäillä, ettei uhri 
ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Käräjäoikeus on aiemmin katsonut, 
ettei uhrilla ollut vaitiolo-oikeutta, koska asianosaiset eivät olleet toisilleen OK 17 lu-
vun 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla läheisiä.23 Korkein oikeus on myöntänyt 
asiassa valitusluvan, jonka johdosta korkein oikeus tulee muun ohella ottamaan kantaa 
OK 17 luvun 18 §:n 2 momentissa säädetyn vaitiolo-oikeuden poistamisedellytyksiin.

Tapauksessa A on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 7.9.2016 seitsemän kuu-
kauden mittaiseen vankeusrangaistukseen muun ohella kahdesta pahoinpitelystä. Kä-
räjäoikeudessa A:n on katsottu syyllistyneen pahoinpitelyyn 16.–24.9.2015 lyömällä 
avopuolisoaan B:tä puolisoiden yhteisessä kodissa ainakin kerran kasvojen alueelle 
aiheuttaen turvotusta ja mustelmaa B:n vasemman silmän alueelle. Lisäksi A:n on 

23 Artikkelissa ei käsitellä läheisen määritelmää toisesta kappaleesta ilmenevän lain sanamuodon mukais-
ta määritelmää tarkemmin, vaan tältä osin tyydytään viittaamaan lain esitöihin ja oikeuskirjallisuuteen, 
ks. esim. HE 46/2014 vp s. 74–76 ja Rautio – Frände 2016 s. 139–143 .
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katsottu syyllistyneen pahoinpitelyyn 24.9.2015 lyömällä B:tä puolisoiden yhteisessä 
kodissa ainakin kerran nyrkillä päähän aiheuttaen kipua. Käräjäoikeudessa A on kiis-
tänyt syyllistyneensä pahoinpitelyihin. B ei ole esittänyt A:ta kohtaan vaatimuksia ja 
on ilmoittanut haluavansa kieltäytyä todistamasta asiassa läheissuhteen perusteella. 
Käräjäoikeus on katsonut, ettei B:llä ole ollut A:n entisenä avopuolisona oikeutta kiel-
täytyä todistamasta, vaikka heillä on ollut yhteisiä lapsia. Syyttäjän on sallittu vedota 
näyttönä B:n esitutkintakertomukseen. Käräjäoikeus on katsonut molemmat pahoin-
pitelyt toteennäytetyiksi B:n esitutkintakertomuksen, A:n esitutkintakertomuksesta 
ilmenevien tunnustamista puoltavien seikkojen ja asiassa kuullun poliisitodistajan 
kertomuksen perusteella. Poliisitodistaja on kertonut tapahtumapaikalla tekemistään 
havainnoista ja siitä, mitä A ja B ovat poliisille tapahtumista kertoneet.

A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut muun ohel-
la, että syyte hylätään ja käräjäoikeuden ratkaisu B:n vaitiolo-oikeudesta kumotaan. 
Hovi oikeus on järjestänyt asiassa 16.8.2017 pääkäsittelyn, jossa hovioikeus on katso-
nut toisin kuin käräjäoikeus, että A:lla ja B:llä on ollut OK 17 luvun 17 §:n 1 momen-
tin tarkoittama parisuhteeseen rinnastuva läheinen suhde. Hovioikeus on kuitenkin 
poistanut B:n vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla. Syyttäjä on 
vaitiolo-oikeuden poistamista koskevan vaatimuksen tueksi vedonnut siihen, että A 
on aiemmin kohdistanut B:hen väkivaltaa ainakin neljästi. Lisäksi syyttäjän mukaan 
asianosaisilla on ollut yhteinen osoite kesäkuuhun 2016 asti ja B on kertonut tapah-
tumista avoimesti poliisin alustavassa puhutuksessa ja esitutkinnassa. Hovioikeuden 
mukaan etenkin aikaisemmat pahoinpitelyrikokset, joita A ei ole hovioikeudessa kiis-
tänyt, ovat viitanneet siihen, että asiassa on syytä epäillä, ettei B ole itse päättänyt 
vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Vaitiolo-oikeuden poistamisen seurauksena asiassa 
ei ole ollut estettä hyödyntää näyttönä B:n esitutkintakertomusta tai sitä, mitä poliisi-
todistaja on kertonut B:n kertoneen tapahtumista alustavassa puhutuksessa.

Hovioikeuden mukaan A:n vastakuulusteluoikeuden puuttuminen B:n esitutkin-
takertomuksen osalta on alentanut B:n esitutkintakertomuksen näyttöarvoa. Hovi-
oikeuden mukaan kyseessä ei ole kuitenkaan ollut korkeimman oikeuden ratkaisussa 
KKO 1995:66 tarkoitettu tilanne, koska hovioikeudessa syytteen tueksi on esitetty B:n 
esitutkintakertomuksen lisäksi A:n esitutkintakertomus ja poliisitodistajan kertomus, 
joka ei ole perustunut ainoastaan B:n poliisille kertomaan, vaan lisäksi poliisitodis-
tajan tapahtumapaikalla tekemiin havaintoihin. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjä-
oikeuden tuomiolauselmaa. Korkein oikeus tulee aikanaan arvioimaan, voidaanko B:n 
antama esitutkintakertomus ja B:n tapahtumapaikalle saapuneelle poliisille antama 
kertomus ottaa huomioon näyttönä pahoinpitelyä koskevassa asiassa.

5.3  Turun hovioikeus R 17/1018

Turun hovioikeus on ratkaisussa 4.7.2018 nro 128905 asiassa R 17/1018 käräjä-
oikeuden tavoin poistanut lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 
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18 §:n 2 momentin perusteella. Tapauksessa A on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeu-
dessa 12.4.2017 neljän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen muun ohella 
pahoinpitelystä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Käräjäoikeudessa A:n 
on katsottu syyllistyneen pahoinpitelyyn 11.–12.11.2016 vääntämällä puolisonsa B:n 
päällä olleesta hupparista siten, että huppari on kuristanut B:tä, ja lyömällä B:tä kolme 
tai neljä kertaa nyrkillä päähän sekä myöhemmin puristamalla käsin B:tä kasvoista, 
ravistamalla B:tä pitämällä kiinni tämän vartalosta, lyömällä B:tä sohvan selkänojaa 
vasten sekä lyömällä B:tä kaksi kertaa nyrkillä päähän kasvojen alueelle. Lisäksi A:n 
on katsottu syyllistyneen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen 12.11.2016 uh-
kaamalla tehdä väkivaltaa B:lle tarkoituksenaan estää B:tä tekemästä poliisille ilmoi-
tusta pahoinpitelyä koskevasta asiasta.

Käräjäoikeudessa A on kiistänyt syyllistyneensä pahoinpitelyyn ja oikeudenkäytös-
sä kuultavan uhkaamiseen. B on ilmoittanut, että hänellä ei ole asiassa vaatimuksia, 
ja vedonnut vaitiolo-oikeuteen A:n puolisona. B on ilmoittanut, että puolisoiden asiat 
ovat hyvin ja heidän on tarkoitus peruuttaa avioerohakemus. Syyttäjä on vaatinut, että 
käräjäoikeus poistaa B:n vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla, 
koska on syytä epäillä, ettei B ole käyttänyt vaitiolo-oikeutta omasta vapaasta tahdos ta. 
Syyttäjän mukaan A on aikaisemminkin pahoinpidellyt B:tä, minkä lisäksi B:n painos-
tamiseen viittaa käsiteltävänä oleva oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista koskeva 
syytekohta. Käräjäoikeus on katsonut syyttäjän esittämillä perusteilla olevan syytä 
epäillä, ettei B ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Vaitiolo- oikeuden 
poistamisen seurauksena syyttäjän on sallittu vedota näyttönä B:n esitutkintakerto-
mukseen. Käräjäoikeus on katsonut pahoinpitelyn ja oikeudenkäytössä kuultavan 
uhkaamisen toteennäytetyiksi B:n esitutkintakertomuksen ja sitä tukevien kirjallisina 
todisteina olleiden lääkärintodistuksen ja valokuvien sekä todistajana kuullun naapu-
rin kertomuksen perusteella. Todistajana kuultu naapuri on kertonut B:n tulleen soit-
tamaan heidän ovikelloaan ja pyytäneen saada soittaa poliisit. Todistajan mukaan B 
on kertonut todistajalle, että A oli käynyt B:hen käsiksi, uhannut B:tä ja kieltänyt tätä 
kertomasta tapahtumista kenellekään. Todistaja on kertonut myös itse havainneensa 
vamman B:n kasvoissa.

A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut muun ohella, 
että hovioikeus hylkää syytteen ja kumoaa käräjäoikeuden ratkaisun koskien B:n vaiti-
olo-oikeutta. Hovioikeus on järjestänyt asiassa pääkäsittelyn 6.6.2018. Hovioikeus on 
käräjäoikeuden tavoin päättänyt poistaa B:n vaitiolo-oikeuden, koska asiassa on ollut 
syytä epäillä, ettei B ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Syyttäjä on 
hovioikeudessa vedonnut vaatimuksensa tueksi samoihin seikkoihin kuin käräjäoikeu-
dessa. Hovioikeus on arvioinut syytä epäillä -kynnyksen täyttymistä käräjäoikeuden 
ratkaisusta ilmenevin perusteluin. Hovioikeus on vastaanottanut asiassa saman näytön 
kuin käräjäoikeus ja hyväksynyt käräjäoikeuden perustelut siitä, että A on menetellyt 
pahoinpitelyä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista koskevassa syytteessä kuva-
tulla tavalla. Hovioikeus on kuitenkin hylännyt oikeudenkäytössä kuultavan uhkaa-
mista koskevan syytteen, koska toteennäytetty menettely ei ole täyttänyt oikeudenkäy-
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tössä kuultavan uhkaamista koskevaa tunnusmerkistöä, koska viranomaismenettelyä 
ei ollut uhkauksen tekoajankohtana vielä vireillä. Hovioikeus on oikeudenkäytössä 
kuultavan uhkaamista koskevan syytteen hylkäämisen johdosta tuominnut A:n toisen 
rikoksen ohella pahoinpitelystä yhteensä 70 päivän mittaiseen vankeusrangaistukseen.

5.4  Vaasan hovioikeus R 16/1147

Vaasan hovioikeus on ratkaisussa 7.3.2017 nro 88 asiassa R 16/1147 käräjäoikeu-
den tavoin poistanut lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 
2 momentin perusteella. Tapausta on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 
ensimmäisen kerran 8.11.2016, jolloin A:ta on syytetty muun ohella B:hen kohdistu-
neesta laittomasta uhkauksesta ja kahdesta pahoinpitelystä. Syytteen mukaan A:n on 
väitetty syyllistyneen laittomaan uhkaukseen 13.5.2016 uhkaamalla B:tä rikoksella 
osoittelemalla tätä ampuma-aseella jalkaan, kaulaan ja päähän sekä lisäksi ampumal-
la ilmaan. Syytteen mukaan A:n on väitetty syyllistyneen pahoinpitelyyn 13.5.2016 
lyömällä B:tä muutaman kerran nyrkillä kasvoihin ja pahoinpitelyyn 14.7.2016 lyö-
mällä ja potkimalla B:tä. Käräjäoikeudessa B on ilmoittanut, ettei hänellä ole asiassa 
vaatimuksia. B on ilmoittanut haluavansa käyttää vaitiolo-oikeutta läheissuhteen pe-
rusteella. Asiassa on selvinnyt, että A ja B ovat muuttaneet yhteen, menneet kihloi-
hin ja heille on ollut pian syntymässä yhteinen lapsi. B on ilmoittanut, että vaitiolo- 
oikeuden käyttäminen on lähtenyt hänestä ja se on ollut vapaaehtoista. Käräjäoikeus 
on päättänyt poistaa B:n vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla. 
Käräjäoikeuden mukaan asiassa on ollut B:n kertomuksesta huolimatta syytä epäillä, 
ettei B ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Käräjäoikeus on perustellut 
päätöstä sillä, että A:ta on syytetty käräjäoikeudessa B:hen kohdistuneesta kahdesta 
pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta sekä sillä, että B on esitutkinnassa kertonut 
pelkäävänsä A:ta. Käräjäoikeus on sallinut syyttäjän käyttää todisteena B:n hätäkes-
kuspuhelusta taltioitua tallennetta. Käräjäoikeus on antanut tehtyyn todistelua koske-
vaan päätökseen erillisen muutoksenhakuosoituksen.

Asia on siirtynyt käsittelyratkaisun osalta Vaasan hovioikeuteen A:n vaadittua 
muun ohella, että hovioikeus muuttaa käräjäoikeuden tekemää ratkaisua siten, että 
B:llä katsotaan olevan vaitiolo-oikeus läheissuhteen perusteella. Vaasan hovioikeus 
on 7.3.2017 antamallaan päätöksellä asiassa R 16/1147 pysyttänyt käräjäoikeuden rat-
kaisun. Hovioikeus on hyväksynyt käräjäoikeuden päätöksen perustelut tehden niihin 
lisäyksen, jonka mukaan B:lle on esitutkintapöytäkirjoista ilmenevien merkintöjen 
mukaisesti ilmoitettu vaitiolo-oikeudesta läheissuhteen perusteella. Lisäyksen taus-
talla on ollut B:n hovioikeudessa esittämä väite, jonka mukaan B:lle ei olisi esitutkin-
nassa ilmoitettu läheisen vaitiolo-oikeudesta. Hovioikeuden mukaan B:n kertomusta 
ei ole voitu tältä osin pitää uskottavana.

Asian käsittely on siirtynyt takaisin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen, joka on 
käsitellyt asiaa toistamiseen 24.8.2017. Käräjäoikeudessa asian käsittelyyn on liitetty 
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asianosaisten välinen uusi rikosasia. Uutta rikosasiaa koskevan syytteen mukaan A:n 
on väitetty syyllistyneen pahoinpitelyyn 14.3.2017 huitaisemalla B:tä kämmenselällä 
kasvoihin niin, että B:n huuleen on aiheutunut pieni naarmu, ja laittomaan uhkaukseen 
14.3.2017 uhkaamalla B:tä rikoksella asettamalla puukon B:n reidelle ja uhkaamalla 
tappaa tämän. Uusien syytekohtien osalta B on ilmoittanut, ettei hän halua käyttää 
vaitiolo-oikeutta. Käräjäoikeus on tuominnut A:n kaikista niistä B:hen kohdistuneista 
rikoksista, joista syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta. Käräjäoikeuden mukaan B:n 
kertomusta ei ole voitu pitää uskottavana siltä osin, kuin B on kertonut keksineen-
sä ja liioitelleensa tapahtumia poliisille mustasukkaisuuden ja kostonhalun johdosta. 
Käräjäoikeus on perustellut syyksilukevaa tuomiota käräjäoikeudessa vastaanotetulla 
näytöllä. Näyttönä on esitetty B:n esitutkintakertomuksia, B:n hätäkeskuspuhelu, hätä-
keskukseen tulleita ilmoitustietoja, poliisitodistajan kertomus siitä, mitä B on poliisille 
tapahtumien jälkeen kertonut ja A:n yhtä syytekohtaa koskeva osittainen tunnusta-
minen. Käräjäoikeus on tuominnut A:n muun ohella B:hen kohdistuneista kahdesta 
laittomasta uhkauksesta ja kolmesta pahoinpitelystä yhteensä viiden kuukauden mit-
taiseen vankeusrangaistukseen. A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeu-
teen. Vaasan hovioikeus ei ole 6.11.2017 antamallaan päätöksellä nro 144410 asiassa 
R 17/870 myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

5.5  Vaasan hovioikeus R 17/891

Vaasan hovioikeus on ratkaisussa 3.7.2018 nro 128582 asiassa R 17/891 käräjäoikeu-
den tavoin poistanut lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 
2 momentin perusteella. Tapauksessa A on tuomittu Pohjanmaan käräjäoikeudessa 
5.9.2017 pahoinpitelystä 60 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Käräjäoi-
keudessa A:n on katsottu syyllistyneen pahoinpitelyyn 4.3.2017 istumalla maassa 
maanneen puolisonsa B:n päällä pariskunnan yhteisessä asunnossa, ottamalla ainakin 
kolme kertaa B:n kurkusta kuristusotteen ja lyömällä B:tä 10–20 kertaa kämmenellä 
tai kämmenselällä kasvoihin aiheuttaen B:lle ainakin mustelmia ja turvotusta kasvoi-
hin, jälkiä kaulalle ja kipua. Käräjäoikeudessa A on kiistänyt syyllistyneensä pahoin-
pitelyyn, mutta myöntänyt istuneensa B:n jalkojen päällä ja läpsineensä B:n poskia 
kevyesti herätystarkoituksessa. Ennen käräjäoikeuden istuntoa B on ilmoittanut säh-
köpostitse käräjäoikeudelle haluavansa vedota vaitiolo-oikeuteen A:n aviopuolisona. 
Käräjäoikeudessa B on kertonut, että hän on esitutkintakuulustelun jälkeen keskustel-
lut tapahtumasta miehensä A:n ja anoppinsa kanssa, minkä seurauksena hänen muis-
tikuvansa tapahtumista ovat muuttuneet. B:n mukaan hänen poliisille esitutkinnassa 
antamansa kertomus ei pidä paikkaansa, koska B oli ollut poliisikuulustelussa päih-
tynyt ja shokissa. B:n mukaan A ei ole pakottanut häntä muuttamaan kertomustaan.

Käräjäoikeus on päättänyt OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla, ettei B:llä ole 
asiassa vaitiolo-oikeutta, koska on syytä epäillä, ettei B ole itse päättänyt vaiti olo-
oikeuden käyttämisestä. Käräjäoikeus on perustellut päätöstä sillä, että B on esitut-
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kintakertomuksen antamisen jälkeen ilmoittanut käräjäoikeudelle haluavansa vedota 
vaitiolo-oikeuteen vasta siinä vaiheessa, kun haaste on annettu tiedoksi A:lle. Lisäksi 
käräjäoikeuden tekemää johtopäätöstä ovat puoltaneet rikoksen laatu ja ajankohta sekä 
se, miten ja milloin ilmoitus oli poliisille tehty. Käräjäoikeus on tuonut perusteluissaan 
esiin myös, että B:lle oli annettu tieto vaitiolo-oikeudesta ennen poliisin suorittamaa 
esitutkintakuulustelua. Käräjäoikeuden poistettua B:n vaitiolo-oikeuden B on kertonut 
käräjäoikeudessa saaneensa hänelle aiheutuneet vammat kaatumalla. Syyttäjän vii-
tattua B:n esitutkinnassa antamaan kertomukseen B on vahvistanut syytettä tukevan 
esitutkintakertomuksen pitävän suurimmilta osin paikkaansa ollen kuitenkin edelleen 
sitä mieltä, ettei kyseessä ollut pahoinpitely. Käräjäoikeus on lukenut pahoinpitelyn 
A:n syyksi A:n osittaisen myöntämisen, B:n kertomuksen, lääkärinlausunnon ja vam-
mavalokuvien perusteella.

A on valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen ja vaatinut, että hovioi-
keus hylkää syytteen ja kumoaa käräjäoikeuden ratkaisun koskien B:n vaitiolo- 
oikeutta. Hovioikeus on järjestänyt asiassa pääkäsittelyn 7.5.2018. Hovioikeudessa 
B on ilmoittanut haluavansa edelleen käyttää vaitiolo-oikeutta A:n aviopuolisona. 
 Hovioi keus on käräjäoikeuden tavoin poistanut B:n vaitiolo-oikeuden, koska asias-
sa on ollut syytä epäillä, ettei B ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. 
Hovioikeuden mukaan syytä epäillä -kynnyksen täyttymistä on puoltanut se, että  
B on kertonut syytteessä tarkoitetusta tapahtumasta heti tapahtuman jälkeen lääkä-
rille ja hetkeä myöhemmin poliisille. Lääkärinlausunnon mukaan B on kertonut, että 
aviomies on myös aikaisemmin pahoinpidellyt B:tä. Edelleen hovioikeuden mukaan 
vaitiolo-oikeuden poistamista on puoltanut se, että B on ilmoittanut sähköpostitse 
käräjäoikeuteen päätettyään vaitiolo-oikeuden käyttämisestä keskusteltuaan asiasta 
miehensä kanssa. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää 
syyksilukemista tai rangaistuksen mittaamista koskevaa ratkaisua.

5.6 Yhteenvetoa vaitiolo-oikeuden poistamisen tueksi esitetystä  
 näytöstä ja poistamiskynnyksestä sekä yksittäisiä 
 käräjäoikeustason ratkaisuja aiheeseen liittyen

Kaikista aineistoon kuuluvista hovioikeustason ratkaisuista yhteensä neljä on ollut 
sellaisia, joissa hovioikeus on katsonut olevan syytä epäillä, ettei lähisuhdeväkivallan 
uhri ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Turun hovioikeuden asiassa 
R 16/1760 antaman ratkaisun osalta tulee tietysti huomioida, että kyse on vailla lain-
voimaa olevasta ratkaisusta.

Oikeustapauksissa lähisuhdeväkivallan uhrin painostamisepäilyä koskevan väit-
teen tueksi on vedottu aikaisempiin pahoinpitelyihin. Esimerkiksi Turun hovioikeus 
on asiassa R 16/1760 poistanut vaitiolo-oikeuden neljän aikaisemman pahoinpitelyn 
johdosta ja asiassa R 17/1018 vaitiolo-oikeuden poistamista on perusteltu muun ohella 
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aikaisemmalla pahoinpitelyllä. Turun hovioikeuden linja poistaa vaitiolo-oikeus ai-
kaisempien pahoinpitelyiden perusteella on nähdäkseni oikea ja vastaa oikeuskirjal-
lisuudessa esitettyjä näkemyksiä.24 Aikaisempien pahoinpitelyiden osalta on hyvä 
huomata, ettei syytetyn ole oikeuskäytännössä välttämättä tarvinnut saada aikaisem-
mista pahoinpitelyistä lainvoimaisia tuomioita, vaan esimerkiksi Vaasan hovioikeus on 
asiassa R 17/891 ottanut huomioon muun ohella sen, että lähisuhdeväkivallan uhri on 
kertonut lääkärille läheisen henkilön pahoinpidelleen uhria aikaisemminkin.

Painostamisepäilyä koskevan väitteen tueksi on vedottu oikeuskäytännössä käsi-
teltävänä olevassa rikosasiassa tapahtuneiksi väitettyihin tekoihin. Esimerkiksi Vaa-
san hovioikeuden asiassa R 16/1147 hovioikeus on huomioinut muun ohella sen, että 
vastaajan on väitetty käsiteltävänä olevassa rikosasiassa syyllistyneen kahteen uhriin 
kohdistuneeseen pahoinpitelyyn ja yhteen laittomaan uhkaukseen. Vastaavasti Turun 
hovioikeus on asiassa R 17/1018 perustanut päätöksen aikaisempien pahoinpitelyiden 
ohella sille, että vastaajan on väitetty käsiteltävänä olevassa rikosasiassa syyllistyneen 
pahoinpitelyn lisäksi uhriin kohdistuneeseen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaami-
seen. Viimeksi mainitun ratkaisun perusteluihin ei ole vaikuttanut olevan merkitystä 
sillä, että vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä uhkaamisen eikä sillä, että hovioikeus 
on katsonut myöhemmin, ettei vastaajan syytteessä kuvattu menettely täyttänyt oikeu-
denkäytössä kuultavan uhkaamista koskevan rikoksen tunnusmerkistöä.

Helsingin käräjäoikeuden asiassa R 17/5800 syyttäjä on vaatinut, että käräjäoikeus 
poistaa lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden, koska uhri on syytteen laatu huo-
mioiden hyvin alisteisessa asemassa vastaajaan nähden. Asiassa isää on syytetty teko-
aikaan 17-vuotiaaseen tyttäreen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta. 
Syyttäjän mukaan vaitiolo-oikeuden poistamista on puoltanut lisäksi se, että syytteen 
mukaan isän on väitetty syyllistyneen tyttären poikaystävään kohdistuneeseen laitto-
maan uhkaukseen. Käräjäoikeus on poistanut käsittelyhetkellä 19-vuotiaan tyttären 
vaitiolo-oikeuden. Käräjäoikeuden mukaan asiassa on ollut syytä epäillä, ettei tytär 
ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä ottaen huomioon, että asiassa on 
ollut kyse tyttären itsemääräämisoikeudesta eli siitä, kenen kanssa tytär saa seurustel-
la, mikä on syytteen mukaan johtanut tyttären pahoinpitelyyn ja liikkumisvapauden 
rajoittamiseen. Käräjäoikeus on korostanut ratkaisussaan, että tytär on kertonut käräjä-
oikeudessa asuneensa edelleen kotona isänsä kanssa. Tytär on myös kertonut, ettei 
ole voinut isälleen mitään. Edelleen vaitiolo-oikeuden poistamista on käräjäoikeuden 
mukaan puoltanut se, että tytär on kertonut tapahtumista esitutkinnassa, mutta halun-
nut käräjäoikeudessa käyttää vaitiolo-oikeutta. Vastaavasti Helsingin käräjäoikeuden 
asiassa R 17/2763 vaitiolo-oikeuden poistamista on perusteltu sillä, että syytteen mu-
kaan vastaajan on väitetty kohdistaneen puolisoonsa useita kertoja väkivaltaa lyhyen 
ajan sisällä (pahoinpitelyt 5.12.2016, 31.1.2017 ja törkeä pahoinpitely 22.3.2017). 
Käräjäoikeuden mukaan kaksi ensimmäistä pahoinpitelyä ovat olleet menettelyn ja 

24 Ks. esim. Rautio – Frände 2016 s. 148 ja Tolvanen 2016 s. 198 ja 200.
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vammojen osalta riidattomia, minkä lisäksi syytetty ja uhri ovat käsittelyn aikana tois-
tuvasti viestineet toisilleen jotain.

Oikeustapauksissa painostamisepäilyä koskevan väitteen tueksi on vedottu lähi-
suhdeväkivallan uhrin poliisille antamaan kertomukseen siitä, että uhri pelkää epäil-
tyä tekijää. Vaasan hovioikeuden asiassa R 16/1147 vaitiolo-oikeuden poistamista on 
muiden seikkojen ohella puoltanut se, että uhri on kertonut esitutkinnassa poliisille 
pelkäävänsä hänelle läheistä rikoksesta epäiltyä. Tästä syystä olisikin tärkeää, että 
esitutkintaviranomainen kirjaisi esitutkintapöytäkirjaan kaikki sellaiset havainnot, 
joiden mukaan lähisuhdeväkivallan uhrin voidaan epäillä pelkäävän tekijäksi epäiltyä 
läheistä.

Vaitiolo-oikeuden poistamista koskevia ratkaisuja on lisäksi perusteltu kyselyoi-
keuden käyttämisen seurauksena saaduilla vastauksilla. Oikeustapausten perusteella 
uhrin painostamisepäilyä koskevan väitteen selvittämiseksi kannattaisikin kysyä, mik-
si uhri on esitutkinnassa kertonut tapahtumista vapaaehtoisesti poliisille ja miksi uhri 
haluaa oikeudenkäynnissä kieltäytyä todistamasta. Esimerkiksi Vaasan hovioikeuden 
asiassa R 16/1147 uhri on esitutkinnassa kertonut tapahtumista oma-aloitteisesti po-
liisille ja kertonut pelkäävänsä rikoksesta epäiltyä. Käräjäoikeudessa uhri on selittänyt 
esitutkintakertomuksen paikkaansa pitämättömyyttä kertomalla olleensa kuulustelus-
sa shokissa ja päihtynyt. Hovioikeudessa uhri on selittänyt asiaa sillä, ettei hänelle 
olisi ennen esitutkintakuulustelua kerrottu läheisen vaitiolo-oikeudesta. Hovioikeus ei 
kuitenkaan ole pitänyt uhrin hovioikeudessa antamaa kertomusta uskottavana todeten, 
että esitutkintapöytäkirjoihin tehtyjen merkintöjen mukaan uhrille oli ilmoitettu vai-
tiolo-oikeudesta. Uhrin häilyvien vastausten on katsottu myös oikeuskirjallisuudessa 
esitettyjen kantojen mukaan puoltavan vaitiolo-oikeuden poistamista.25 Oikeuden-
käynnissä esille tulevien väitteiden torjumiseksi olisikin olennaista, että esitutkinta-
viranomainen tekisi esitutkintapöytäkirjaan asianmukaiset merkinnät ilmoitettuaan 
lähisuhdeväkivallan uhrille läheisen vaitiolo-oikeudesta.

Kyselyoikeuden käyttämisen seurauksena oikeustapauksissa on saatu tietoa siitä, 
onko joku muu mahdollisesti vaikuttanut uhrin vaitiolo-oikeutta koskevaan päätök-
seen. Esimerkiksi Vaasan hovioikeuden asiassa R 17/891 uhri on ilmoittanut keskus-
telleensa asiasta miehensä kanssa. Hovioikeuden perusteluiden mukaan asianomistaja 
on ilmoittanut asiasta käräjäoikeudelle sähköpostitse. Mikäli uhri ei olisi lähettänyt 
sähköpostia, hovioikeus olisi nähdäkseni voinut yhtä hyvin viitata uhrin käräjäoikeu-
dessa antamaan kertomukseen, jonka mukaan uhri oli kertonut keskustelleensa polii-
sikuulustelun jälkeen tapahtumista miehensä ja anoppinsa kanssa. Vastaavasti Helsin-
gin käräjäoikeuden vailla lainvoimaa olevassa ratkaisussa R 16/5451 uhri on kertonut 
vastaajan kertoneen uhrille, että uhri voisi vaikuttaa asian käsittelyyn, jos ei esittäisi 
asiassa mitään vaatimuksia, ja ilmoittaneen uhrille käräjäoikeudessa, ettei tämän tar-
vitsisi todistaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden asiassa R 16/5345 uhri ja vastaaja 

25 Ks. esim. Rautio – Frände 2016 s. 148 ja Pölönen – Tapanila 2015 s. 310.
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ovat puolestaan antaneet kyselyoikeuden käyttämisen seurauksena ristiriitaiset lau-
sumat vaitiolo-oikeuden käyttämisestä käydystä keskustelusta, mikä on puoltanut 
vaitiolo-oikeuden poistamista. Syyttäjän tiedusteltua käräjäoikeudessa uhrilta, onko 
vaitiolo-oikeuden käyttämisestä keskusteltu asianosaisten välillä, uhri on vastannut, 
että asiasta oli päätetty jo aikoja sitten. Vastaaja on puolestaan lausunut, etteivät he 
olleet keskustelleet vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Kyselyoikeuteen olisi nähdäk-
seni syytä turvautua etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa uhrin kertomus muodostaa 
olennaisen osan syytettä tukevasta näytöstä eikä vaitiolo-oikeuden poistaminen ole 
muiden asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella ilmeistä. Kyselyoikeuden käyttämi-
sellä tulisi mielestäni ainakin selvittää, miksi uhri on kertonut tapahtumista poliisille, 
miksi uhri haluaa kieltäytyä todistamassa oikeudenkäynnissä ja onko uhri keskustel-
lut vaitiolo-oikeuden käyttämisestä syytetyn tai jonkun muun kanssa. Mikäli syyttäjä 
ei jostain syystä käyttäisi kyselyoikeutta, todistelu-uudistuksen esitöiden mukaisesti 
myös tuomioistuin voisi kysyä asiasta.26

Tässä luvussa esitellyistä hovioikeustason vaitiolo-oikeuden poistamista koskevista 
ratkaisuista voidaan yleisesti todeta, että ainakin Turun ja Vaasan hovioikeudet vai-
kuttavat sisäistäneen lainsäätäjän alhaiseksi tarkoittaman syytä epäillä -kynnyksen ja 
ovat perustelleet vaitiolo-oikeuden poistamista koskevat ratkaisunsa hyvin. Vaitiolo- 
oikeuden poistamiskynnystä koskevan arvion osalta voidaan toisaalta todeta, että 
kaikissa ratkaisuissa on ollut tiedossa asianosaisten välisiä aikaisempia pahoinpite-
lyitä tai ainakin sellaisesta on ollut jonkinasteisia viitteitä uhrin lääkärille antaman 
kertomuksen johdosta tai sitten syytteessä on ollut kyse useammasta kuin yhdestä 
lähisuhdeväkivaltarikoksesta. Ottaen huomioon tapauksissa painostamisepäilyn tueksi 
esitetyt varsin painavat seikat voidaan pitää perusteltuna, että alhaisen syytä epäillä 
-kynnyksen on katsottu oikeustapauksissa täyttyneen.

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista saada ylempien oikeusasteiden ratkaisukäy-
täntöä siitä, kuinka vähäinen näyttö mahdollisesti riittäisi poistamaan läheisen vaiti-
olo-oikeuden. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden asiassa R 17/2874 antamassa 
vaitiolo-oikeuden poistamista koskevassa ratkaisussa käräjäoikeus on katsonut olevan 
syytä epäillä, ettei uhri ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä, koska syyt-
teessä kyseessä olevassa yksittäisessä pahoinpitelyssä on ollut kyse parisuhdeväki-
vallasta ja uhri ja syytetty ovat olleet edelleen parisuhteessa. Luvussa viisi esiteltyjen 
oikeustapausten osalta todetaan lopuksi, että vaitiolo-oikeuden poistamista koskevien 
ratkaisujen seurauksena lähisuhdeväkivaltaa koskevissa rikosasioissa käytettävissä ol-
lut näyttö on mahdollistanut tekijöiden saattamisen rikosvastuuseen.

26 HE 46/2014 vp s. 78.
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6.  Hovioikeuskäytäntöä vaitiolo-oikeuden pysyttämisestä

6.1  Helsingin hovioikeus R 17/2031

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 26.3.2018 nro 112450 asiassa R 17/2031 hovioi-
keus ei ole poistanut OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin perusteella vaatimuksia esittä-
mättömän lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeutta, koska asiassa ei ole ollut syytä 
epäillä, että uhri ei olisi itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Käräjäoikeus 
on aiemmin poistanut vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin perusteella.

Tapauksessa A on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa 8.9.2017 kahden vuoden 
ja neljän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen muun ohella tuhotyöstä. Kä-
räjäoikeudessa A:n on näytetty 17.2.2016 sytyttäneen B:n asuinhuoneiston ulko-oven 
palamaan B:n ollessa sisällä asunnossa L:n ja P:n kanssa. Tuhotyön lisäksi A:n on 
näytetty käräjäoikeudessa syyllistyneen kahteen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaa-
miseen lähettämällä tuhotyön jälkeen L:lle ja P:lle tekstiviestit, joissa A on kieltä-
nyt heitä nimeämästä A:ta tuhotyön tekijäksi uhaten samalla heidän turvallisuuttaan. 
Käräjäoikeudessa asianomistajat L ja P ovat muun ohella kertoneet menneensä B:n 
asunnolle, koska B on kertonut, ettei hän uskalla olla yksin asunnossa, koska A on 
ilmoittanut olevansa tulossa asunnolle. L:n ja P:n mukaan A on saapunut asunnon 
ulko-ovelle, hakannut ovea ja uhannut tulipalolla, mikäli B ei avaisi A:lle ovea. L:n ja 
P:n mukaan he ovat jonkin ajan kuluttua A:n poistumisen jälkeen havainneet asuin-
huoneiston välioven olevan liekeissä.

Käräjäoikeudessa B on ilmoittanut, ettei hänellä ole asiassa vaatimuksia ja ilmoitta-
nut, että hän haluaa käyttää vaitiolo-oikeutta A:n avopuolisona. Käräjäoikeus on pois-
tanut vaatimuksia esittämättömän B:n vaitiolo-oikeuden OK 17 luvun 18 §:n 2 mo-
mentin perusteella, koska käräjäoikeus on katsonut olevan syytä epäillä, ettei B ole itse 
päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Käräjäoikeus on perustellut päätöstä L:n ja 
P:n kertomuksilla sekä sillä, että A on käräjäoikeudessa myöntänyt uhanneensa L:ää 
ja P:tä seurauksilla, jos nämä kertovat A:han liittyvistä havainnoista esitutkinnassa. 
Käräjäoikeuden vaitiolo-oikeuden poistamista koskevan ratkaisun johdosta syyttäjän 
on sallittu vedota näyttönä B:n esitutkintakertomukseen. B on esitutkinnassa kertonut 
L:n ja P:n olleen hänen asunnollaan muun muassa siksi, että hän on pelännyt A:ta. Li-
säksi B on kertonut A:n lähettäneen hänelle uhkaavia viestejä tekoa edeltävänä päivä-
nä. Käräjäoikeudessa vastaaja A on kertonut muun ohella seurustelleensa B:n kanssa 
noin vuoden. A:n mukaan hän on mennyt asunnolle, koska B on luvannut auttaa häntä 
rahallisesti. A:n mukaan hän on huutanut postiluukusta, että B hankkisi hänelle rahat 
ja repinyt postiluukun irti. A:n mukaan hän on uhannut asunnon polttamisella, mutta 
vain siksi, että B avaisi oven ja asia saataisiin selvitettyä. A on käräjäoikeudessa kiis-
tänyt sytyttäneensä tulipalon.

A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut muun ohella, että 
syyte tuhotyöstä hylätään. Hovioikeus on järjestänyt asiassa pääkäsittelyn 26.2.2018. 
Hovioikeudessa B on ilmoittanut haluavansa edelleen käyttää vaitiolo- oikeutta A:n 
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avopuolisona. Syyttäjä on vaatinut, että hovioikeus poistaa B:n vaitiolo-oikeuden, kos-
ka asiassa on syytä epäillä, ettei B ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä 
ottaen huomioon, että A on lähettänyt L:lle ja P:lle uhkaavia viestejä ja B on esitutkin-
nassa kertonut pelkäävänsä A:ta. B on syyttäjän vaatimuksen johdosta kertonut, että 
A ja B ovat saaneet asiat keskenään sovittua ja heillä on ollut normaali parisuhde jo 
kauan aikaa. B:n mukaan hän ei ole enää pelännyt A:ta. B:n mukaan tekoajankohdan 
jälkeen oli kulunut jonkin aikaa ennen kuin asiat oli saatu sovittua, mutta sen jälkeen 
elämä on rauhoittunut. B:n mukaan he ovat molemmat työelämässä ja viettävät nor-
maalia parisuhde-elämää.

Hovioikeus on päättänyt, ettei se poista B:n vaitiolo-oikeutta OK 17 luvun 18 §:n 
2 momentin perusteella. Hovioikeuden perusteluiden mukaan vaikka B on aikoinaan 
esitutkinnassa kertonut pelkäävänsä A:ta ja harkitsevansa lähestymiskieltoa, asiassa 
ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että B:n kieltäytyminen 
todistamasta oikeudenkäynnissä johtuisi painostuksesta tai muista vastaavista olosuh-
teista, joiden johdosta olisi aihetta katsoa, että B ei olisi itse vapaasta harkinnastaan 
päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Vaikka hovioikeus ei ole vaitiolo-oikeutta 
koskevan ratkaisun seurauksena sallinut syyttäjän vedota todisteena B:n esitutkin-
takertomukseen, hovioikeus on lukenut tuhotyön A:n syyksi muun asiassa esitetyn 
näytön perusteella. Syyksilukeminen on perustunut vastaaja A:n ja asianomistajan ase-
massa olleiden L:n ja P:n kertomuksiin sekä tehdyn hätäkeskusilmoituksen perus teella 
tapahtumapaikalle saapuneen todistajan kertomukseen. Hovioikeus ei ole muuttanut 
käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta.

6.2  Itä-Suomen hovioikeus R 16/1332

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa 14.9.2017 nro 135396 asiassa R 16/1332 hovi-
oikeus ei ole poistanut OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla vaatimuksia esittä-
mättömän lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeutta, koska asiassa ei ole ollut syytä 
epäillä, että uhri ei olisi itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä.

Tapauksessa A on tuomittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa 1.11.2016 yhden vuoden 
ja viiden kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 40 päiväsakon 
suuruiseen oheissakkoon törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeuden tuomiosta ilme-
nevin tavoin A:n on näytetty 19.12.2015 lyöneen tai pistäneen avopuolisoaan B:tä 
keittiöveitsellä yhden kerran oikealle rintaan aiheuttaen B:lle muun muassa vertavuo-
taneen pistohaavan. Käräjäoikeudessa B on ilmoittanut, ettei hänellä ole asiassa vaa-
timuksia. Käräjäoikeuden puheenjohtajan selostettua B:lle läheisen vaitiolo-oikeutta 
koskevat säännökset B on ilmoittanut haluavansa käyttää vaitiolo-oikeutta. Syyttäjä 
on katsonut, ettei B:llä tulisi olla läheisen vaitiolo-oikeutta. Syyttäjän näkemyksen 
mukaan vaitiolo-oikeutta ei tulisi olla ensisijaisesti, koska A ja B eivät olleet enää 
avopuolisoita eikä heillä ollut parisuhteeseen rinnastuvaa läheistä suhdetta ja toissijai-
sesti, koska asiassa on syytä epäillä, ettei B ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyt-
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tämisestä. Syyttäjän mukaan B on ainakin kerran aiemmin joutunut A:n pahoinpitelyn 
kohteeksi. Käräjäoikeus on katsonut, etteivät A ja B ole olleet OK 17 luvun 17 §:n 
1 momentin tarkoittamalla tavalla läheisiä. Käräjäoikeuden mukaan B:llä ei ole ollut 
vaitiolo-oikeutta. Käräjäoikeudessa B:tä on kuultu todistajana, jolloin B on kertonut 
tapahtumista syytettä tukevalla tavalla. Vastaaja A ei ole halunnut tulla kuulluksi kärä-
jäoikeudessa. Käräjäoikeus on katsonut syytteen toteennäytetyksi B:n kertomuksen ja 
sitä tukevan lääkärinlausunnon ja tapahtumapaikalta otettujen valokuvien perusteella.

A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut muun ohella, 
että hovioikeus hylkää syytteen ja kumoaa käräjäoikeuden tekemän päätöksen koski-
en B:n vaitiolo-oikeutta. Itä-Suomen hovioikeus on järjestänyt asiassa pääkäsittelyn 
15.8.2017. Hovioikeudessa syyttäjä on esittänyt toissijaisen rangaistusvaatimuksen 
törkeästä vammantuottamuksesta, jonka osalta A on myöntänyt syyllistyneensä perus-
muotoiseen vammantuottamukseen, koska hän on vahvassa päihtymystilassa ojenta-
nut kätensä siten, että veitsi on osunut B:hen. Hovioikeudessa B on kertonut olevansa 
intiimisuhteessa A:n kanssa ja pyytänyt, ettei hänen tarvitse todistaa. B:n mukaan he 
ovat muuttaneet erilleen syytteessä tarkoitetun tapahtuman jälkeen. B:n mukaan hei-
dän suhteensa on ollut viileä vuonna 2016, koska B on pelännyt A:ta, mutta vuoden 
2017 ajan he ovat olleet suhteessa. B:n mukaan he ovat viimeisen puolen vuoden 
aikana asuneet yhdessä siten, että he ovat viettäneet useita viikkoja yhdessä. B:n mu-
kaan hän ei ole enää tuntenut pelkoa A:ta kohtaan eikä tämä ole ollut väkivaltainen 
tai painostanut B:tä. Hovioikeudessa vastaaja A on kertonut heidän suhteestaan olen-
naisilta osin kuten B painottaen kuitenkin vielä, ettei heidän välillään ole ollut muita 
väkivaltaisuuksia eikä hän ole pyytänyt B:tä olemaan todistamatta.

Hovioikeus on arvioinut asiaa toisin kuin käräjäoikeus ja katsonut, että A:lla ja 
B:llä on ollut OK 17 luvun 17 §:n 1 momentin tarkoittama parisuhteeseen rinnastuva 
läheinen suhde. Hovioikeuden mukaan B:llä on ollut lähtökohtaisesti oikeus käyttää 
asiassa vaitiolo-oikeutta. Hovioikeus on arvioinut B:n vaitiolo-oikeutta OK 17 luvun 
18 §:n 2 momentin kannalta ja tyytynyt toteamaan, ettei asiassa ole ilmennyt mitään 
sellaisia seikkoja, joiden perusteella asiassa olisi syytä epäillä, ettei B ole itsenäisesti 
päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Hovioikeus on pysyttänyt B:n vaitiolo-oi-
keuden ja asettanut B:n esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa antamat kertomukset 
hyödyntämiskieltoon. Hovioikeuden mukaan asiassa ei ole saanut käyttää todisteena 
myöskään syyttäjän kirjallisena todisteena olevaa lääkärinlausuntoa siltä osin, kuin 
siitä on ilmennyt, mitä B on kertonut lääkärille vamman syntytavasta.27 Hovioikeuden 
todistelua koskevien ratkaisujen seurauksena hovioikeus on katsonut, että asiassa on 
jäänyt varteenotettava epäily B:lle aiheutuneen vamman syntytavasta. Hovioikeus on 
hylännyt törkeää pahoinpitelyä koskevan syytteen ja tuominnut A:n toissijaisen ran-
gaistusvaatimuksen mukaisesti törkeästä vammantuottamuksesta kolmen kuukauden 

27 Vrt. HelHO 19.6.2017 nro 124226 asiassa R 16/1473 ja päätös 4.4.2017 nro 400, jossa hovioikeus on 
sallinut lääkärinlausunnosta ilmenevän uhrin kertomuksen hyödyntämisen todisteena syyttäjän ajaessa 
syytettä törkeästä pahoinpitelystä.
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mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen A:n osittaisen myöntämisen ja lääkärin 
vamman laadusta tekemien havaintojen perusteella.

6.3 Yhteenvetoa vaitiolo-oikeuden poistamisen tueksi esitetystä 
 näytöstä, näytön riittämättömyydestä ja yksittäisiä käräjä oikeus-  
 tason ratkaisuja aiheeseen liittyen

Kaikista aineistoon kuuluvista hovioikeustason ratkaisuista ainoastaan kaksi on ollut 
sellaisia, joissa hovioikeus on katsonut, ettei asiassa ole ollut syytä epäillä, ettei lähi-
suhdeväkivallan uhri ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä.

Helsingin hovioikeuden ratkaisun osalta voidaan todeta, että vaikka asiassa on ollut 
runsaasti painostamisepäilyn puolesta puhuvaa näyttöä, perusteluista ei käy suoraan 
ilmi, mitkä seikat ovat olleet sellaisia, joiden perusteella hovioikeus on päätynyt kat-
somaan, ettei syytä epäillä -kynnys asiassa täyty. Hovioikeuden ratkaisusta on päätel-
tävissä, että hovioikeus on antanut painoarvoa tapahtumista kuluneelle ajalle sekä B:n 
kertomukselle parisuhteen nykyisestä tilasta ja itsenäisesti tehdystä  vaitiolo-oikeuden 
käyttämistä koskevasta päätöksestä. Vastaavasti Päijät-Hämeen käräjäoikeus on asias-
sa R 16/107 päättänyt, ettei se poista lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeutta, kos-
ka syytteessä kuvatusta tapahtumasta kulunut aika huomioiden käräjäoikeus on pitänyt 
uskottavana uhrin kertomusta siitä, että uhri on omasta tahdostaan kieltäytynyt todista-
masta. Asiassa on ollut syytteen mukaan kyse yksittäisestä 30.11.2015 tapahtuneesta 
pahoinpitelystä, jossa uhrin avopuolison on väitetty lyöneen uhria heidän yhteisessä 
kodissaan kaksi kertaa nyrkillä kasvoihin, minkä seurauksena uhrin on väitetty kaa-
tuneen maahan ja uhrille on väitetty aiheutuneen vammoja. Käräjäoikeuden ratkaisun 
lopputulokseen ei ole ollut vaikutusta sillä, että syyttäjä on vedonnut vaitiolo-oikeuden 
poistamista koskevan vaatimuksen tueksi siihen, että syytetty oli pahoinpidellyt  uhria 
kahdesti aikaisemminkin. Käräjäoikeus on lukenut pahoinpitelyn vastaajan syyksi 
vastaajan myöntämisen perusteella kuitenkin siten, että vastaajan on näytetty lyöneen 
uhria kertaalleen avokämmenellä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus ja oletettavasti myös Helsingin hovioikeus ovat huo-
mioineet syytteen tekoajankohdasta kuluneen ajan puoltavan sitä, ettei asiassa ole ollut 
syytä epäillä, ettei uhri olisi itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Helsingin 
hovioikeus on käsitellyt asiaa noin kaksi vuotta lähisuhdeväkivaltarikoksen tekoajan 
jälkeen ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus noin yhdeksän kuukauden kuluttua. Lain esi-
töissä tai oikeuskirjallisuudessa ei ole suoranaisesti otettu kantaa siihen, miten ajan 
kulumista tulisi arvioida suhteessa painostamisepäilyä koskevan väitteen tueksi esi-
tettyyn näyttöön, vaan tältä osin tuomioistuimen tulee turvautua asiassa tehtävään 
kokonaisharkintaan. Vaitiolo-oikeuden poistamista koskevan syytä epäillä -kynnyk-
sen alhaisuus voisi kuitenkin nähdäkseni puoltaa lähtökohtaa, jonka mukaan syytteen 
tekoajankohtaan tai sen läheisyyteen pääosin ajoittuva painostamisepäilyä koskeva 
näyttö vaatisi ajan kulumisen lisäksi jotain konkreettista painostamisepäilyä vastaan 
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puhuvaa näyttöä eikä oikeudenkäynnin tavanomainen kesto sellaisenaan riittäisi häi-
vyttämään painostamisepäilyn tueksi esitettyjä seikkoja.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asiassa R 16/247 lähisuhdeväkivallan uhrin vai-
tiolo-oikeutta ei ole poistettu, koska käräjäoikeus on pitänyt uskottavana, että uhri on 
itse asiaa harkittuaan halunnut suojata hänelle tärkeää läheissuhdetta ja päättänyt itse 
vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Uhri on käräjäoikeudessa kertonut asuvansa edel-
leen avoliitossa vastaajan kanssa ja kertonut, ettei halua omasta halustaan johtuen 
selvittää tapahtumia. Uhrin mukaan vastaaja ei ollut painostanut häntä. Käräjäoikeus 
on perustellut tekemäänsä ratkaisua sillä, ettei pääkäsittelyssä ole tullut esiin mitään 
sellaista, että vastaaja olisi käyttäytynyt uhkaavasti tai painostavasti uhria kohtaan. 
Käräjä oikeuden ratkaisun lopputulokseen ei ole ollut vaikutusta sillä, että uhrin avo-
puolisoa on syytetty asiassa kolmesta uhriin kohdistuneesta pahoinpitelystä noin puo-
len vuoden ajanjakson aikana. Käräjäoikeuden vaitiolo-oikeutta koskevan ratkaisun 
seurauksena kaksi pahoinpitelyä koskevaa syytettä on hylätty ja vastaajan syyksi on 
luettu yksi pahoinpitely myöntämisen perusteella.

Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet sekä oletettavasti Helsingin hovi-
oikeus ovat vaitiolo-oikeuden poistamista koskevissa ratkaisuissa antaneet paino arvoa 
uhrin kertomukselle. Ratkaisut poikkeavat luvussa viisi esitellystä Vaasan hovioikeu-
den linjasta, jonka mukaan Vaasan hovioikeus ei ole kummassakaan ratkaisussa anta-
nut merkittävää painoarvoa uhrien kertomuksille siltä osin, kuin uhrit ovat itse kerto-
neet päättäneensä vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Uhrin kertomuksen uskottavuutta 
ja sille annettavaa painoarvoa arvioitaessa tulisi muistaa lainsäätäjän huomautus siitä, 
että uhri on todennäköisesti varsin haluton kertomaan häneen kohdistuneesta painos-
tamisesta. Edelleen lainsäätäjän mukaan vaitiolo-oikeuden poistamista koskeva pää-
tös on tarkoitettu viranomaisen tehtäväksi, jotta uhriin kohdistuvat painostustoimet 
vähentyisivät, kun tekijä ei voisi luottaa siihen, että uhrin hiljaiseksi saaminen johtaa 
haluttuun lopputulokseen.28 Näistä lähtökohdista arvioituna uhrin kertomukselle ei 
nähdäkseni tulisi Vaasan hovioikeuden linjan mukaisesti antaa kovinkaan suurta mer-
kitystä etenkään sellaisissa tapauksissa, joissa painostusepäilyn puolesta on esitetty 
jotain näyttöä. Lähisuhdeväkivaltaan tyypillisesti liittyvät alistussuhteet huomioiden 
olisi varsin epärealistista ajatella, että painostustoimenpiteiden kohteena oleva uhri 
olisi halukas kertomaan painostamisesta oikeudenkäynnissä.

Kuitenkaan ei ole pidettävä poissuljettuna, että uhrin antamalle kertomukselle voisi 
poikkeuksellisesti tietyissä olosuhteissa antaa jonkinasteista painoarvoa. Näissä tilan-
teissa tuomioistuimen päätöksen toivoisi kuitenkin olevan hyvin perusteltu kuten esi-
merkiksi Helsingin käräjäoikeuden asiassa R 16/1261, jossa A on tuomittu aviopuoli-
sonsa B:n pahoinpitelystä. Käräjäoikeudessa B on kertonut syyttäjän vaitiolo-oikeuden 
poistamista koskevan vaatimuksen johdosta neuvotelleensa vaitiolo-oikeuden käyttä-
misestä oman lakimiehensä kanssa ja tehneensä päätöksen itsenäisesti. Käräjäoikeu-

28 HE 46/2014 vp s. 78.
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den mukaan asiassa ei ole ollut syytä epäillä, että B:tä olisi painostettu käyttämään vai-
tiolo-oikeutta. Käräjäoikeuden mukaan syytteessä tarkoitettu teko on ollut sellainen, 
ettei uhkaa painostamisesta sinällään ole voitu poissulkea. Käräjäoikeus on kuitenkin 
kiinnittänyt huomiota B:n vaikenemiselleen ilmoittamaan syyhyn sekä siihen, ettei B 
ollut tehnyt pahoinpitelystä rikosilmoitusta eikä esittänyt vaatimuksia A:ta kohtaan 
esitutkinnassa eikä käynyt tapauksen vuoksi lääkärissä. Näiden seikkojen perusteella 
käräjäoikeus on katsonut, ettei B:n vaitiolo-oikeuden poistamiselle ole ollut riittäviä 
perusteita, vaikka kyse onkin ollut lähisuhdeväkivallasta. Käräjäoikeuden pöytäkirjas-
ta ei käy ilmi, että painostamisepäilyä koskevan väitteen tueksi olisi esitetty näyttöä. 
Käräjäoikeuden mukaan B:n esitutkintakertomusta ei ole saanut hyödyntää todisteena, 
minkä johdosta pahoinpitelyä koskeva syyte on tullut käräjäoikeudessa vain osittain 
toteennäytetyksi A:n osittaisen myöntämisen, kahden todistajan ja poliisin B:stä otta-
mien vammavalokuvien perusteella. Mainitusta käräjäoikeuden tuomiosta on valitettu 
Helsingin hovioikeuteen. Helsingin hovioikeuden asiasta R 16/2437 ei ilmene, että 
B:n vaitiolo-oikeutta olisi enää yritetty poistaa hovioikeudessa, minkä johdosta hovi-
oikeuden ratkaisua ei selosteta enemmälti.

Itä-Suomen hovioikeuden vaitiolo-oikeutta koskevan päätöksen perusteluista ei 
käy ilmi, että syyttäjä olisi hovioikeudessa vedonnut vaitiolo-oikeuden poistamista 
koskevan vaatimuksen tueksi mihinkään seikkaan. Käräjäoikeudessa syyttäjä on ve-
donnut asianosaisten väliseen aikaisempaan pahoinpitelyyn. Mikäli painostusepäilyä 
koskevan väitteen tueksi ei ole hovioikeudessa vedottu mihinkään, Itä-Suomen hovi-
oikeuden ratkaisu vastaa lain esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä, 
joiden mukaan syytä epäillä -kynnyksen täyttyminen edellyttää väitteen tueksi edes 
jonkinlaista näyttöä.29 Toisaalta hovioikeudessa on painostamisepäilyä selvitettäessä 
käytetty kyselyoikeutta, minkä seurauksena uhri on kertonut pelänneensä lähisuhdevä-
kivaltarikoksen vastaajaa noin vuoden ajan tapahtuneen teon jälkeen. Uhri on kertonut 
heidän palanneen tämän jälkeen suhteeseen eikä uhri ole kertomansa mukaan enää pe-
lännyt vastaajaa. Hovioikeus olisi nähdäkseni voinut perusteluissa ottaa tämän seikan 
huomioon painostamisepäilyä tukevana seikkana kuten Vaasan hovioikeus on tehnyt 
asiassa R 16/1147, jossa uhri on kertonut pelkäämisestä poliisille.

Helsingin hovioikeuden vaitiolo-oikeuden poistamista koskevan ratkaisun merkitys 
on jäänyt hovioikeuden ratkaistavana olevan lähisuhdeväkivaltarikosasian kannalta vä-
häiseksi ottaen huomioon, että tuhotyötä koskeva syyte on saatu toteennäytettyä muun 
vastaanotetun näytön perusteella. Hovioikeuden OK 17 luvun 18 §:n 2 momentin so-
veltamista koskevaa ratkaisua voi kuitenkin nähdäkseni pitää epäonnistuneena ottaen 
huomioon lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamista koskevan kynnyk-
sen alhaisuus sekä uhrin painostamisepäilyn tueksi esitetty lähes poikkeuksellisen 
vahva näyttö. Hovioikeus olisi voinut perustella syytä epäillä -kynnyksen täyttymistä 
ainakin seuraavilla seikoilla: uhri on halunnut kertoa tapahtumista esitutkinnassa, uhri 

29 Rautio – Frände 2016 s. 148 ja HE 222/2010 vp s. 177.
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on oikeudenkäynnissä vedonnut vaitiolo-oikeuteen, uhri on kertonut esitutkinnassa 
pelkäävänsä vastaajaa ja ilmoittanut harkitsevansa lähestymiskiellon hakemista, kaksi 
asianomistajaa ovat kertoneet menneensä uhrin asunnolle, koska tämä on pelännyt 
vastaajaa, vastaajan väitetty tuhotyötä koskeva menettely, vastaajan on väitetty syyl-
listyneen kahteen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja vastaaja on myöntänyt 
käyttäytyneensä aggressiivisesti uhrin asunnon ulko-ovella. Nähdäkseni asiassa esille 
tulleiden seikkojen perusteella alhaisen syytä epäillä -kynnyksen olisi tullut täyttyä 
teosta kuluneesta ajasta tai uhrin vakuutteluista huolimatta.

Vaikka vaitiolo-oikeuden poistamista koskevan säännöksen hovioikeuskäytäntöä 
on ollut saatavilla vain vähän ja sen perusteella on ollut mahdotonta tehdä kovin pit-
källe meneviä päätelmiä vaitiolo-oikeuden poistamiskynnyksestä, Itä-Suomen hovioi-
keuden ja Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisut toimivat kuiten-
kin varsin konkreettisina osoituksina vaatimuksia esittämättömän lähisuhdeväkivallan 
uhrin vaitiolo-oikeutta koskevan ratkaisun merkityksestä rikosvastuun toteutumiselle.

7.  Johtopäätökset

Todistelu-uudistuksen muutosten seurauksena vaatimuksia esittämätön lähisuhdeväki-
vallan uhri on saanut oikeuden vedota läheisen vaitiolo-oikeuteen hänen ja rikoksen-
tekijän välisen läheissuhteen perusteella. Uudistuksen merkitys liittyy ennen kaikkea 
rikosasioissa käytettävissä olevaan näyttöön, sillä uhrin vetoaminen vaitiolo-oikeuteen 
lähtökohtaisesti estää muun ohella uhrin esitutkinnassa antaman kertomuksen hyödyn-
tämisen. Näytön hyödyntämistä koskevan kiellon seurauksena lähisuhdeväkivaltari-
kosten rikosvastuun toteutumisen voidaan olettaa vaikeutuvan.

Todistelu-uudistuksen yhteydessä lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi mahdol-
listaa lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamisen OK 17 luvun 18 §:n 
2 momentin perusteella. Vaitiolo-oikeus poistuu tilanteessa, jossa on syytä epäillä, 
ettei uhri ole itse päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Lainsäätäjän mukaan vai-
tiolo-oikeuden poistamiskynnys on tarkoitettu alhaiseksi, sillä minkäänlaista uhriin 
kohdistuvaa painostamista ei voida hyväksyä ottaen huomioon, että uhrin vaikenemi-
nen koituu käytännössä lähisuhdeväkivallan tekijän hyväksi. Todistelu-uudistuksen 
esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa esitettyjen näkemysten mukaan poistamiskynnyk-
sen ei katsota täyttyvän pelkän painostamista koskevan väitteen perusteella, vaan pai-
nostamisepäilyn tueksi on esitettävä edes jonkinasteista näyttöä. Ottaen huomioon 
näytön hankkimiseen liittyvät haasteet vaitiolo-oikeuden poistamiskynnyksen täyt-
tyminen ei kuitenkaan edellytä suurta varmuutta uhriin kohdistuvien epäasiallisten 
vaikuttamisyritysten tosiasiallisesta olemassaolosta.

Lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamissäännöksen soveltamista 
koskevaa hovioikeuskäytäntöä on ollut säännöksen lyhyestä voimassaoloajasta huoli-
matta yllättävän vähän. Tämän johdosta artikkelissa ei ole voitu tehdä kovin pitkälle 
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meneviä päätelmiä vaitiolo-oikeuden poistamiskynnyksestä. Hovioikeuskäytännön 
perusteella vaikuttanee kuitenkin siltä, että vaitiolo-oikeuden poistamiskynnyksen 
alhaisuus on sisäistetty hyvin suurimmassa osassa tapauksia. Oikeuskäytännön perus-
teella lähisuhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeuden poistamista ovat puoltaneet vahvas-
ti ainakin asianosaisten väliset aikaisemmat lähisuhdeväkivaltarikokset, käsiteltävänä 
olevassa rikosasiassa kyseessä olevien väitettyjen lähisuhdeväkivaltarikosten määrä, 
lähisuhdeväkivallan uhrin kertomus poliisille siitä, että pelkää epäiltyä tekijää ja uhrin 
oikeudenkäynnissä antamat häilyvät vastaukset kyselyoikeuden käyttämisen seurauk-
sena esitettyihin kysymyksiin.

Artikkelissa on nähdäkseni onnistuttu havainnollistamaan uhrin painostamisen 
tueksi esitettävissä olevan näytön monipuolisuutta. Näytön osalta voidaan todeta, että 
käytännön tilanteissa alhaisen syytä epäillä -kynnyksen täyttyminen ei ole edellyttä-
nyt esitettävältä näytöltä samanlaista varmuutta kuin mihin rikoksen syyksilukemisen 
tueksi esitetyn näytön osalta on totuttu. Esimerkiksi aikaisemmista lähisuhdeväkival-
tarikoksista näyttönä on saattanut riittää uhrin kertomus lääkärille siitä, että tekijä 
olisi pahoinpidellyt uhria ennenkin. Artikkelissa esitellyn oikeuskäytännön perusteel-
la vaikuttaa siltä, ettei soveltamiskäytäntö vaitiolo-oikeuden poistamisen osalta ole 
vielä vakiintunutta. Lähitulevaisuudessa odotettavissa olevan korkeimman oikeuden 
ennakkopäätöksen toivotaan tuovan selkeyttä vaitiolo-oikeuden poistamiskynnyksen 
arviointiin.

Lopuksi todetaan, että artikkelin oikeustapausten perusteella on havaittavissa viit-
teitä siitä, että todistelu-uudistus olisi vaikuttanut lähisuhdeväkivallan uhrin asemaan 
heikentävästi erityisesti niissä tilanteissa, joissa tuomioistuin ei ole poistanut lähi-
suhdeväkivallan uhrin vaitiolo-oikeutta. Vaitiolo-oikeuden ja sen todistelun käytettä-
vyyteen kohdistuvan vaikutuksen voidaan katsoa ainakin yksittäistapauksissa vai-
keuttaneen tai pahimmillaan jopa estäneen lähisuhdeväkivaltarikosten rikosvastuun 
toteutumisen. Mikäli oikeustila vastaa artikkelissa tekemiäni johtopäätöksiä katson, 
että oikeustilaa ei voida pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon yhteiskunnan velvol-
lisuus suojella heikommassa asemassa olevaa lähisuhdeväkivallan uhria sekä saattaa 
lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneet tekijät rikosvastuuseen. 
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Päivi Leppämäki

Työsyrjintä terveydentilan perusteella

1.  Johdanto

Työelämää säätelevät pääasiassa yksityisoikeudelliset lait ja sopimukset, kuten työso-
pimuslaki, työehtosopimukset ja työsopimukset. Lainsäätäjä on kuitenkin katsonut, 
että rangaistuksia tarvitaan erityisen vakavasti työntekijöiden asemaa loukkaavien te-
kojen ja laiminlyöntien sanktiona. Työrikosten moitittavuutta tahdottiin osoittaa sillä, 
että törkeimpien työelämää koskevien tekojen kriminalisoinnit otettiin rikoslakiin sen 
kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa, joka tuli voimaan 1995.1 Työrikoksia koske-
vat säännökset ovat rikoslain (19.12.1889/39) 47 luvussa.

Oikeus tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä on osa ihmisten perusturvallisuutta 
ja samalla perusoikeuksien yksi ulottuvuus. Tätä oikeushyvää suojellaan työsyrjintää 
koskevalla rikoslain 47 luvun 3 §:llä (13.11.2009/885).2 Säännöksen mukaan

”työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valites-
saan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhaki-
jan tai työntekijän epäedulliseen asemaan 1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, 
kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suun-
tautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka 2) uskonnon, yhteiskun-
nallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastetta-
van seikan perusteella, on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi”.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan työsyrjintärikoksen tunnusmerkistön eri osatekijöitä 
ja sitä, miten niitä on arvioitu oikeuskäytännössä. Miten esimerkiksi epäedullista ase-
maa ja painavaa, hyväksyttävää syytä on arvioitu? Työsyrjintää koskevalla säännök-
sellä on kriminalisoitu kaikista törkeimmät teot. Kaikissa työsopimuslain vastaisesti 
päätetyissä työsuhteissa, joihin liittyy syrjintäperuste, ei siten ole kyse työsyrjinnästä. 
Onko havaittavissa tiettyä rajaa, milloin laiton työsuhteen päättäminen on myös työ-
syrjintää? Kuten muidenkin rikosten, myös työsyrjinnän osalta syyttäjällä on asiassa 
näyttötaakka. Voidaanko työnantajalta kuitenkin jossain olosuhteissa edellyttää vas-
tanäyttöä? Kirjoituksen lopuksi käsitellään lyhyesti myös työsyrjinnästä tuomittuja 
rangaistuksia ja maksettavaksi määrättyjä kärsimyskorvauksia.

1 HE 94/1993 vp s. 161.
2 HE 94/1993 vp s. 170.
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Työsyrjintää voi tapahtua usealla eri perusteella, mutta aiheen rajaamiseksi tässä 
kirjoituksessa käsitellään vain työsyrjintää terveydentilan perusteella. Syrjintäperus-
teena terveydentila on varsin yleinen3, mutta myös hyvin mielenkiintoinen, sillä tie-
tyssä tilanteessa se on myös työsopimuslain (26.1.2001/55) mukainen peruste päättää 
työsuhde4.

Kirjoituksen aineistona on käytetty viitatun oikeuskirjallisuuden lisäksi hovioi-
keuksien 2011–20185 antamia tuomioita, joissa ainakin yksi syytekohta koski työ-
syrjintää ja joissa ainakin yksi syrjintäperuste oli syytteen mukaan ollut terveydentila. 
Korkein oikeus ei ole käsitellyt työsyrjintää terveydentilan perusteella, mutta viittaan 
muutamaan korkeimman oikeuden tapaukseen käsitellessäni tunnusmerkistön osa-
tekijöitä.

2. Yleistä työsyrjintärikoksesta

Rikoslaissa on säädetty syrjintä yleisesti rangaistavaksi 11 luvun 11 §:ssä (13.11.2009/ 
885). Tätä säännöstä sovelletaan elinkeinotoiminnassa, yleisöpalvelussa, virkatoimin-
nassa tai julkisen tilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestämisessä. Työsyrjinnän 
kriminalisointi syrjäyttää erityissäännöksenä tämän yleissäännöksen. Työsyrjinnän 
erityiskriminalisointi on katsottu aiheelliseksi muun muassa sen vuoksi, että työ on 
kansalaisten keskeinen elämänalue, jonka piirissä syrjintään on suhtauduttava anka-
rammin6. Tehostetun syrjintäsuojan tarve työelämässä näkyy siinä, että eriarvoiseen 
asemaan asettamiselle on työelämässä löydettävä painava ja hyväksyttävä syy, kun 
taas yleisen syrjinnän rangaistavuus poistuu jo sillä, että menettelylle on hyväksyttävä 
syy7. Rangaistusasteikko on kuitenkin molemmissa syrjintärikoksissa sama, sakko tai 
vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Työsyrjinnän kriminalisointi perustuu moniin kansainvälisen työjärjestö ILO:n 
sopimuksiin. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta kielletään kansalaisuu-
teen perustuva syrjintä EU:n työmarkkinoilla ja määrätään samapalkkaisuusperiaat-
teesta. Lukuisat EU-direktiivit koskevat tasa-arvoa työmarkkinoilla. Työsyrjinnän 
kriminalisoinnin taustalla on myös runsaasti työ- ja virkamiesoikeudellisia syrjintä-
kieltoja, kuten työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä (30.12.2014/1331), valtion virkamies-
lain (19.8.1994/750) 11 §:ssä (30.12.2014/1334), kunnallisista viranhaltijoista  anne- 

3 Aluehallintovirastojen Työsuojelun vastuualueille tuli 2017 kirjallisesti vireille 197 syrjintätapausta, 
joista 86 tapauksessa ainakin yksi syrjintäperusteista oli terveydentila. Syrjinnän kiellon valvonta työ-
suojeluviranomaisessa vuonna 2017 s. 3.

4 Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää 
työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, kun hänen työkykynsä on näiden johdosta olennaisesti 
ja niin pitkäaikaisesti vähentynyt, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista.

5 Aineisto vuoden 2018 osalta on 19.10.2018 tilanteen mukaan.
6 HE 94/1993 vp s. 170.
7 HE 94/1993 vp s. 171–172.
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 tun lain (11.4.2003/304) 12 §:ssä (30.12.2014/1333) sekä merityösopimuslain 
(17.6.2011/756) 2 luvun 2 §:ssä (30.12.2014/1332). Naisten ja miesten välisestä ta-
sa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609) 7 §:ssä (30.12.2014/1329) säädetty syrjintä-
kielto koskee myös työelämää. Yleinen syrjintäkielto sisältyy myös yhdenvertaisuus-
lain (30.12.2014/1325) 8 §:ään.

Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat rotu, kansallinen tai etninen alkuperä, kansalai-
suus, ihonväri, kieli, sukupuoli, ikä, perhesuhteet, sukupuolinen suuntautuminen, pe-
rimä, vammaisuus tai terveydentila, uskonto, yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen 
tai ammatillinen toiminta tai muu näihin rinnastettava seikka. Lain esitöiden mukaan 
syrjintäperusteista haluttiin täsmällinen, osaksi tyhjentävä ja osaksi esimerkinomai-
nen luettelo8. Säännöksen ensimmäisessä kohdassa on mainittu ne syrjintäperusteet, 
jotka korostetusti työntekijän henkilöön liittyvinä ovat tavalla tai toisella työntekijän 
itsensä vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja toisessa kohdassa on mainittu eri-
laisten kansalaisvapauksien käyttöön liittyviä seikkoja. Syrjintäperusteiden lista on 
täydentynyt säännöksen voimaantulon jälkeen kahdesti. Ulkomaalaislain uudistuksen 
yhteydessä 2004 lisättiin kansalaisuus säännökseen omaksi syrjintäperusteekseen. Pe-
rimä ja vammaisuus lisättiin syrjintäperusteisiin 2010 voimaan tulleessa muutoksessa.

Työsyrjintäsäännöksellä ei ole tarkoitettu saattaa voimaan mitään uusia, esimerkik-
si tasa-arvolaista tai yhdenvertaisuuslaista poikkeavia syrjintäkieltoja, vaan tunnus-
merkistön ydinaluetta ovat tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa säädettyjen syr-
jintäkieltojen rikkomiset9. Lain esitöissäkin on todettu, että erityisesti sukupuoleen 
perustuvan syrjintäkiellon sisältöä on täsmennetty tasa-arvolaissa, jota voidaan muu-
tenkin käyttää työsyrjintärikoksen tulkinta-apuna10.

Työsyrjintäsäännös koskee yhtä lailla myös virkamiehiä, vaikka säännöksessä käy-
tetään vain ilmaisuja työnantaja ja työntekijä11. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 
sen sijaan palvelussuhteisiin rinnastettavat toimeksiantosuhteet, kuten vuokratyö ja 
työharjoittelu12.

Työsyrjinnän, kuten muidenkin työrikosten, sääntely koskettaa monin osin ongel-
mallista rikosoikeuden ja muiden oikeudenalojen eli niin sanottujen substanssilakien 
välistä suhdetta. Työsyrjinnän tekotavat ovat sidoksissa siviilioikeudelliseen säänte-
lyyn, mutta rikosoikeudellinen arviointi kuitenkin poikkeaa siviilioikeudellisesta. Erot 
liittyvät mm. tahallisuuteen, todistustaakan määräytymiseen ja rikosoikeudellisen seu-
raamuksen tuomitsemiskynnyksen merkitykseen.13

8 HE 94/1993 vp s. 165.
9 Ahtela ym. 2006 s. 369.
10 HE 94/1993 vp s. 171.
11 HE 94/1993 vp s. 164 ja 170.
12 Ahtela ym. 2006 s. 369.
13 Koskinen ym. 1998 s. 97–98.
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3.  Hovioikeuksien ratkaisut työsyrjinnästä terveydentilan  
 perusteella

Hovioikeudet ovat antaneet 2011–2018 ainakin 15 ratkaisua, joissa käsitellään työ-
syrjintää terveydentilan perusteella. Huomionarvoista käsittelemissäni tapauksissa on 
se, että jokaisessa tapauksessa työsuhde oli päättynyt syytteen mukaisten tapahtumien 
johdosta, vaikka työsyrjintärikoksen tunnusmerkistön mukaan teko voi tapahtua niin 
työpaikasta ilmoittaessa, työntekijää valitessa kuin työsuhteen aikanakin. Toinen huo-
mionarvoinen seikka oli se, että noin puolessa tapauksista työsuhde oli päätetty koe-
ajalla tai työnantaja ainakin väitti koeajan olleen vielä voimassa.

Tapaus 1: Kouvolan hovioikeus on antanut 8.9.2011 ratkaisun nro 850, joka koskee 
työsyrjintää sukupuolen ja terveydentilan perusteella. Kyseisessä tapauksessa grilli-
kioskin työntekijä oli ollut raskaana ja lähtenyt huonovointisuuden takia kotiin pian 
työvuoron alettua, jonka jälkeen toinen työntekijä oli pyyhkinyt asianomistajan seu-
raavan työvuoron pois työvuorolistasta. Hovioikeus katsoi, että johtuen muun muassa 
työntekijän aikaisemmasta käyttäytymisestä työvuorojen ja poissaolojen suhteen ovat 
työnantajat voineet perustellusti mieltää työntekijän itse päättäneen työsuhteensa jää-
dessään pois töistä. Käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja syyte työsyrjinnästä hylättiin.

Tapaus 2: Helsingin hovioikeus ei myöntänyt käräjäoikeuden tuomiosta valittaneelle 
vastaajalle jatkokäsittelylupaa 19.2.2014 antamassaan ratkaisussa nro 107146, vaan 
asia jäi käräjäoikeuden tuomion varaan. Syytteen mukaan yhtiön toimitusjohtaja ja 
osaomistaja oli syrjinyt välillä nivelrikon vuoksi sairauslomalla ollutta työntekijää 
mm. siten, että oli maksanut työntekijälle lomarahat vasta loman jälkeen yhtiön käy-
tännöstä poiketen ja oli osa-aikaistanut sekä lopulta irtisanonut talous- ja henkilöstö-
hallinnon tehtäviä tehneen toimistotyöntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla perus-
teilla. Käräjäoikeus totesi, ettei ensin osa-aikaistamiselle ja myöhemmin työsuhteen 
päättämiselle ollut tuotannollisia ja taloudellisia perusteita, ja katsoi toimitusjohtajan 
syyllistyneen työsyrjintään, koska menettelylle ei pystytty osoittamaan muita perus-
teita kuin työntekijän sairaus.

Tapaus 3: Helsingin hovioikeus on antanut 7.3.2014 ratkaisun nro 508 törkeää kis-
kontaa ym. koskevassa kokonaisuudessa, jossa yksi syytekohta koski työsyrjintää 
terveydentilan perusteella. Tapauksessa linja-autojen siivouksesta tiimin esimiehenä 
vastanneen työntekijän työsuhde oli irtisanottu, kun työntekijän noin viikon pituiselle 
sairauslomalle oli määrätty jatkoa. Sairauslomaa oli määrätty masennusdiagnoosilla, 
mutta taustalla oli työuupumus. Työnantajan mukaan työntekijä oli irtisanoutunut itse 
ja vaikka hän ei olisi irtisanoutunut itse, niin työnantajalla olisi ollut menettelyynsä 
painava ja asiallinen syy, koska työntekijä ei selviytynyt tehtävistään. Hovioikeus kat-
soi, että työnantaja oli päättänyt työsuhteen ja että työntekijän sairaus ei muodostanut 
painavaa ja asiallista perustetta, koska ei ollut osoitettu, etteikö työntekijä selviytynyt 
työtehtävistään terveenä. Työnantajan katsottiin syyllistyneen työsyrjintään.
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Tapaus 4: Helsingin hovioikeuden 14.5.2014 antamassa tuomiossa nro 1011 on käsi-
telty tapausta, jossa pysäköinninvalvojan työsuhde oli purettu koeajan viimeisenä 
päivänä, kun työntekijä oli ollut työtapaturman johdosta sairauslomalla. Työnantajan 
mukaan työntekijä ei soveltunut työhön, koska oli pelokas ja arka ja hänen auton-
käsittelytaitonsa olivat huonot. Hovioikeus katsoi työnantajan esittäneen selvitystä 
siitä, että työntekijä ei ollut soveltuva tehtävään. Asiassa jäi osoittamatta, että sairaus-
loma olisi vaikuttanut työsuhteen päättämiseen, ja syyte hylättiin toisin kuin käräjä-
oikeudessa.

Tapaus 5: Helsingin hovioikeus on antanut 25.11.2014 ratkaisun nro 150777 asiassa, 
jossa ravintolatyöntekijän työsuhde oli päättynyt sen jälkeen, kun työntekijä oli ollut 
sairauslomalla kipeän käden takia. Työntekijällä ja työnantajalla oli ollut ongelmia 
ymmärtää toisiaan kielivaikeuksien vuoksi ja hovioikeus katsoi, että osapuolille oli 
jäänyt eri käsitys siitä, päättikö työsuhteen työnantaja vai työntekijä. Hovioikeus kat-
soi asiassa jääneen näyttämättä, että työsuhde olisi päätetty terveydentilasta johtuvista 
syistä, ja hylkäsi syytteen.

Tapaus 6: Turun hovioikeus on antanut 28.11.2014 työsyrjintää koskevan ratkaisun 
nro 151980 tapauksesta, jossa työnantaja oli purkanut työsopimuksen koeajalla sa-
mana päivänä, kun työntekijä oli jäänyt sairauslomalle. Työsuhteen aikana työntekijä 
oli laiminlyönyt työtehtäviään sekä käyttäytynyt sopimattomasti ja hänelle oli annettu 
suullinen varoitus. Työntekijä oli ilmoittanut sairauslomastaan tekstiviestillä työajan 
alettua ja toimittanut lääkärintodistuksen työpaikalle työajan päätyttyä, mutta häntä ei 
ollut tavoitettu päivän aikana lukuisista yrityksistä huolimatta. Hovioikeus katsoi jää-
neen osoittamatta, että työnantaja olisi lukenut työntekijän viestin sairauslomailmoi-
tuksesta ja ollut tietoinen sairauslomasta. Hovioikeus arvioi, että työnantajan esittämä 
vaihtoehtoinen tapahtumakulku, eli koeaikapurku luvattoman poissaolon vuoksi, oli 
mahdollinen ja siinä määrin todennäköinen, ettei sen olemassaoloa voitu riittäväl-
lä varmuudella poissulkea. Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota hylkäämällä 
syytteen työsyrjinnästä.

Tapaus 7: Vaasan hovioikeus on käsitellyt 21.1.2015 antamassaan ratkaisussa nro 
102520 työsyrjintää koskevaa syytettä, jossa maatalousyhtymän työntekijän työsopi-
mus oli purettu samana päivänä, kun hänelle oli määrätty muutaman päivän pituinen 
sairausloma. Työnantajana toimineen yhtymän osakkaan mukaan työntekijä oli soit-
tanut hänelle ja ilmoittanut, ettei tule töihin mainitsematta mitään sairauslomasta, ja 
että hän oli irtisanonut työntekijän, kun tämä ei ollut tullut töihin. Hovioikeus katsoi, 
että työsuhteen päättämisellä ja sairauslomalla oli ollut suora yhteys, ja tuomitsi työn-
antajan työsyrjinnästä.

Tapaus 8: Helsingin hovioikeus on 29.10.2015 antanut ratkaisun nro 145752 tapauk-
sesta, jossa apteekin teknisen työntekijän työsuhde oli päätetty koeajalla siksi, että hä-
net oli noin kolme vuotta aikaisemmin irtisanottu yhtiöstä työkyvyttömyyden vuoksi 
ja yhtiössä oli linjaus, jonka mukaan yksilöperusteilla irtisanottuja ei palkattu uudes-
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taan. Hovioikeus katsoi, että kun otettiin huomioon irtisanomisesta kulunut verrattain 
pitkä aika, ei aikaisemmista sairauspoissaoloista ollut tehtävissä johtopäätöksiä työn-
tekijän työkyvystä sillä hetkellä. Työnantajan noudattaman käytännön kaavamaista 
soveltamista työntekijän vuosia aikaisemmin tapahtuneen irtisanomisen perusteella ei 
pidetty painavana ja hyväksyttävänä syynä asettaa työntekijä epäedulliseen asemaan 
epäillyn terveydentilansa perusteella. Työnantajan edustajat tuomittiin työsyrjinnästä.

Tapaus 9: Helsingin hovioikeus on antanut 30.3.2016 ratkaisun nro 113401 asiassa, 
jossa kodinkoneliikkeen varastomiehenä työskennellyt työntekijä oli ollut sairaus-
lomalla selkäongelmien vuoksi vajaat kaksi vuotta, jonka jälkeen hän oli aloittanut 
työkokeilun myyjän tehtävissä. Työkokeilu oli keskeytynyt muun sairauden vuoksi ja 
työntekijä oli ollut sairauslomalla noin puoli vuotta, kun käräjäoikeudessa oli käsitel-
ty työtehtävien muuttamiseen liittyvää syytettä työsyrjinnästä. Kyseisessä oikeuden-
käynnissä työntekijä oli kertonut, että selkäongelmista oli hänelle merkittävää haittaa 
ja että hänen vammansa oli haitta-astetta 6. Työntekijä oli myös kävellyt salissa pää-
käsittelyn aikana, koska istuminen oli ollut kivuliasta. Pian oikeudenkäynnin jälkeen 
työnantaja oli irtisanonut työntekijän tämän terveydentilan vuoksi. Hovioikeus katsoi, 
että irtisanominen oli johtunut pääasiassa työnantajan edustajan ja yhtiön lakimie-
hen havainnoista käräjäoikeudessa, mikä ei ollut objektiivinen lääketieteellinen arvio. 
Sen sijaan aiemmin sovittu kolmikantaneuvottelu, jossa oli ollut tarkoitus keskustel-
la työntekijän työkyvystä, oli peruutettu ja erikoislääkärin lausunto, jonka mukaan 
asianomistaja kykenisi myyjän työhön, oli sivuutettu. Siten hovioikeus katsoi, ettei 
irtisanomiselle ollut asiallista ja painavaa perustetta. Työnantajan edustajana toiminut 
henkilöstöpäällikkö tuomittiin työsyrjinnästä.

Tapaus 10: Turun hovioikeus on antanut 19.8.2016 ratkaisun nro 132818, jossa se ei 
antanut jatkokäsittelylupaa vastaajalle, vaan asia jäi käräjäoikeuden ratkaisun varaan. 
Kyseisessä tapauksessa laitoshuoltajan työsuhde oli purettu koeajalla, kun työntekijä 
oli ollut noin puolitoista kuukautta selkäkipujen vuoksi sairauslomalla. Työntekijä oli 
ollut aikaisemmin samana vuonna lyhyen aikaa työsuhteessa samaan työnantajaan, 
mutta oli itse päättänyt työsuhteen koeajan perusteella. Työnantajan edustaja oli anta-
nut suorittamansa koeaikapurun jälkeen hyvän työtodistuksen. Työnantajan edustaja 
kertoi käräjäoikeudessa koeaikapurun syyksi työyhteisöön sopeutumattomuuden ja 
negatiivisen asenteen työtä kohtaan, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei jäänyt varteen-
otettavaa epäilyä siitä, että nimenomaan sairausloma oli ollut perusteena koeaikapu-
rulle.

Tapaus 11: Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt 24.5.2017 antamassaan ratkaisussa 
nro 122263 tapausta, jossa työnantajia syytettiin työturvallisuusrikoksesta, työaika-
suojelurikoksesta ja työsyrjinnästä terveydentilan perusteella. Työsyrjintää koskevat 
syytekohdat koskivat sitä, että sairaanhoitaja-äidin ja lähihoitaja-tyttären työsopimuk-
set oli purettu koeajalla samana päivänä, kun tytär oli jäänyt sairauslomalle psyykkis-
ten syiden vuoksi. Äiti oli ollut silloin sairauslomalla vajaat kaksi viikkoa aivorun-
koalueen verenkiertohäiriön vuoksi. Purkamisilmoituksissa oli koeaikapurun syyksi 
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ilmoitettu työssä suoriutuminen, mutta virheet oli yksilöity vasta myöhemmin Alue-
hallintoviraston pyynnön johdosta. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että työsuhteet oli 
päätetty sairauslomien vuoksi, ja hovioikeus hyväksyi johtopäätöksen ja perustelut 
tältä osin.

Tapaus 12: Itä-Suomen hovioikeus on 15.11.2017 antanut ratkaisun nro 146076, joka 
koski työsyrjintää kolmen lastenhoitajan ja yhden päiväkotiapulaisen työsopimusten 
päättämisen yhteydessä. Kyseiset työntekijät olivat olleet muutamasta päivästä yli 
kuukauteen sairauslomilla oireiden vuoksi, jotka saattoivat johtua sisäilmaongelmista. 
Työnantaja oli purkanut kaikkien työntekijöiden työsopimukset koeajalla perustellen 
purkuja sillä, että työntekijät eivät olleet selviytyneet tehtävistä ja sopeutuneet työ-
yhteisöön, olivat kieltäytyneet joistakin tehtävistä ja käyttäytyneet epäasiallisesti esi-
miestään kohtaan. Hovioikeus katsoi, että nämä työnantajan edustajien väitteet jäivät 
näyttämättä ja että työsopimukset oli purettu ennen kaikkea asianomistajien sairaus-
poissaolojen ja siten heidän terveydentilansa vuoksi. Hovioikeus tuomitsi työnantajan 
edustajat työsyrjinnästä.

Tapaus 13: Helsingin hovioikeuden 24.5.2017 antama ratkaisu nro 120746 koskee 
ainoastaan korvausta ansionmenetyksestä ja kärsimyksestä työsyrjintätapauksessa, 
jossa työntekijän työsopimus oli purettu koeajalla, kun tämä oli ollut olkapäävamman 
takia sairauslomalla. Hovioikeus totesi, että yhtiö on yhteisvastuussa toimitusjohtajan 
aiheuttamista vahingoista.

Tapaus 14: Vaasan hovioikeuden 9.4.2018 antama ratkaisu nro 115003 koskee ta-
pausta, jossa syytteen mukaan puolustusvoimien suunnittelijaa oli syrjitty terveyden-
tilan perusteella mm. siten, että lääkärintodistusta ja sairauslomaa ei ollut hyväksytty 
pyytämättä lisäselvitystä, vaan virkamies oli määrätty saapumaan työpaikalle. Lopulta 
virkamiehen virkasuhde oli purettu, koska virkamies ei ollut palannut takaisin töihin 
määräyksestä huolimatta. Hovioikeus katsoi, että vastaajat olivat voineet perustellusti 
luottaa Työterveyslaitoksen lausuntoon työskentelytilojen turvallisuudesta ja lääkä-
rinlausuntoihin ja edellyttää valvotun työkokeilun suorittamista. Työjohto-oikeuden 
nojalla työnantajalla oli oikeus edellyttää työtekijältä tai virkamieheltä työn tekemistä 
terveydelle vaarattomissa olosuhteissa. Hovioikeus katsoi, että virkasuhde oli purettu 
työstä kieltäytymisen eikä sairausloman vuoksi, vaikka virkasuhteen purkaminen oli 
kumottu myöhemmin hallinto-oikeudessa. Hovioikeus katsoi, ettei virkasuhdetta ollut 
purettu syrjivässä tarkoituksessa, ja hylkäsi työsyrjintää koskevan syytteen kaikkien 
vastaajien osalta.

Tapaus 15: Itä-Suomen hovioikeus on antanut 4.7.2018 ratkaisun nro 128828 asiassa, 
jossa syyttäjä oli esittänyt ensisijaisen syytteen työturvallisuusrikoksesta ja toissijaisen 
syytteen työsyrjinnästä. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan molemmista  rikoksista 
perustellen ratkaisua mm. sillä, että lain esitöiden mukaan työturvallisuusrikoksen 
kriminalisoinnin suojelukohteina ovat työn turvallisuus ja terveellisyys ja työsyrjintä-
rikoksen suojelukohteena on työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Käräjäoikeuden 
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mukaan lähtökohtana voitiin siten pitää sitä, että työsyrjintärikos ei sisältynyt anka-
rammin rangaistavaan rikokseen, koska työsyrjintää koskevaan rangaistussäännökseen 
ei sisälly toissijaisuuslauseketta. Hovioikeus ei ottanut tarkemmin kantaa työturval-
lisuusrikoksen ja työsyrjintärikoksen konkurrenssiin, vaan totesi, että koska syyttäjä 
oli esittänyt työsyrjintää koskevan syytteen ainoastaan toissijaisena, vastaajaa ei voitu 
tuomita siitä, kun vastaaja tuomittiin ensisijaisen syytteen mukaisesti työturvallisuus-
rikoksesta.

4.  Tahallisuus

Työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tahallisuutta. Rangaistavalta 
syrjinnältä ei kuitenkaan edellytetä nimenomaista syrjintäperusteesta johtuvaa syrjin-
tätarkoitusta. Teko voi tulla rangaistavaksi työsyrjintänä, vaikka työnantajan tai tämän 
edustajan motiivina on ollut taloudellinen etu tai työn sujuvuuden turvaaminen. Tahal-
lista ja siten rangaistavaa työsyrjintä voi olla kuitenkin vain silloin, kun tekijä on ollut 
tietoinen syrjintäperusteesta.14 Tahallisuuden on toki katettava myös tunnusmerkistön 
muut seikat15. Tahallisuuden arviointi koskee siten syrjintäperustetta koskevan tietoi-
suuden lisäksi myös sitä, onko vastaaja ollut tietoinen epäedullisen aseman aiheutu-
misesta ja siitä, ettei painavaa ja hyväksyttävää syytä ollut.

Lain esitöissä ei ole otettu suoranaisesti kantaa siihen, mikä on syrjinnän kohdalla 
vaadittu tahallisuuden aste. Oikeuskirjallisuudessa Savilampi on todennut, että hänen 
näkemyksensä mukaan lainsäätäjän tarkoitus on ollut, että tietäminen syrjintäperus-
teesta tarkoittaa tahallisuutta yleensä, jolloin syrjintärikoksen täyttymisen kannalta 
riittää todennäköisyystahallisuus. Savilampi on edelleen todennut, että käytännön 
lainsoveltamisessa varmuustahallisuuden ja todennäköisyystahallisuuden raja lienee 
syrjinnän kohdalla varsin ohut, koska rangaistavan syrjintäteon on oltava selvä ja olen-
nainen. Yleensä tällainen teko myös tosiasiallisesti johtaa syrjivään lopputulokseen eli 
tilanteen arvioimiseen varmuustahallisuuden näkökulmasta.16

Aineistoon kuuluvien tapausten perusteluissa todettiin tahallisuuden osalta tyypil-
lisesti se, ettei tahallisuuden täyttyminen työsyrjintärikoksessa edellytä syrjintätar-
koitusta, vaan että riittävää on tietoisuus syrjintäperusteesta. Koska työnantajalle on 
ilmoitettava poissaolon syystä, työnantajat ovat yleensä olleet kiistatta tietoisia tervey-
dentilaa koskevista seikoista, vaikkakin joissakin tapauksissa he pyrkivät välttämään 
rikosoikeudellista vastuuta väittämällä, etteivät tienneet poissaolon syytä. Tyypillisiä 
esimerkkejä tahallisuutta koskevista perusteluista ovat seuraavat katkelmat Helsin-
gin hovioikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden ratkaisuista. Tapaus 8 koski apteekin 
teknisen työntekijän työsuhteen päättämistä koeajalla sen vuoksi, että työntekijä oli 

14 HE 94/1993 vp s. 172.
15 Frände 2012 s. 107.
16 Savilampi 2011 s. 27.
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irtisanottu työnantajayhtiöstä noin kolme vuotta aikaisemmin terveydentilan vuoksi ja 
yhtiössä oli linjaus, jonka mukaan yksilöperusteilla irtisanottuja ei palkattu uudestaan. 
Hovioikeus totesi tahallisuudesta vain sen, että jo tietoisuus syrjintäperusteesta täytti 
tahallisuusvaatimuksen:

”…vastaaja on päättäessään yhtiön käytännön soveltamisesta asianomistajan tapauk-
seen tiennyt asianomistajan aikaisemman irtisanomisen taustalla olleen tämän tervey-
dentilan. Vastaajan menettely on siten ollut syrjintäperusteeseen nähden tahallista.”17

Tapaus 11 koski puolestaan sitä, että sairaanhoitaja-äidin ja lähihoitaja-tyttären työ-
sopimukset oli purettu koeajalla, kun nämä olivat olleet sairauslomalla. Rovaniemen 
hovioikeus totesi tahallisuudesta vain sen, että

”tahallista ja lain 3 §:n mukaan rangaistavaa työsyrjintä voisi olla kuitenkin vain sil-
loin, kun tekijä on ollut tietoinen syrjintäperusteesta. Lain esitöiden mukaisesti ran-
gaistavalta syrjinnältä ei siten edellytä nimenomaista syrjintätarkoitusta. Tämän vuok-
si hovioikeus katsoo työsyrjintärikoksen tahallisuusvaatimuksen täyttyneen sillä, että 
valittajat olivat tietoisina terveydentilaan liittyneestä syrjintäperusteesta päättäneet 
asianomistajien työsuhteet.”18

Myös korkein oikeus on Johanna Korhosen tapausta koskevassa ratkaisussaan 
KKO 2015:41 perustellut tahallisuuden täyttymistä työsyrjinnässä yhtä yksioikoisesti:

”A on ollut tietoinen siitä, että X:n johtajasopimuksen purkaminen on perustunut X:n 
menettelyyn puolisonsa poliittisesta toiminnasta ja sukupuolesta ilmoittamisessa. A on 
siten toiminut työsyrjintää koskevan tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla tahalli-
sesti.”19

Mielestäni tämänkaltaiset perustelut eivät ole riittävät, sillä tahallisuuden on katettava 
kaikki tunnusmerkistön seikat – ei vain syrjintäperustetta. Tapauksessa 9, joka koski 
kodinkoneliikkeen varastomiehen työsuhteen irtisanomista pitkien sairauspoissaolo-
jen jälkeen, tahallisuuden arvioinnin perustelut kattavat hieman paremmin myös muun 
kuin syrjintäperustetta koskevan tietoisuuden. Hovioikeus totesi tahallisuudesta, että

”vastaaja on ollut tietoinen siitä, että asianomistajan terveydentilaa ei ollut asian-
mukaisesti selvitetty, mutta tästä huolimatta hän on irtisanonut asianomistajan. Vas-
taajan menettely on siten ollut syrjintäperusteeseen nähden tahallista.”20

Irtisanominen on ollut epäedulliseen asemaan asettamista ja terveydentilan puutteel-
lisesta selvittämisestä johtuen työnantajalla ei ollut asiallisia ja painavia irtisanomis-
perusteita, jotka olisivat olleet painava, hyväksyttävä syy epäedulliseen asemaan lait-
tamiselle. Vastaajan tahallisuuden katsottiin kattavan kaikki nämä seikat.

17 HelHO 29.10.2015 nro 145752 s. 4.
18 RHO 24.5.2018 nro 122263 s. 3.
19 KKO 2015:41 kohta 41.
20 HelHO 30.3.2016 nro 113401 s. 7.
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5.  Työnantaja tai tämän edustaja

Hyvitys- ja korvausvastuusta poiketen rangaistusvastuu työsyrjinnästä on yksilövas-
tuuta ja kohdistuu työantajayhteisön puolesta toimineisiin henkilöihin21. Työsyrjintää 
koskevan säännöksen mukaan työsyrjinnästä voidaan tuomita ”työnantaja tai tämän 
edustaja, joka…”. Tämä tunnusmerkistön osatekijä tekee työsyrjinnästä erikoisrikok-
sen, eli rikoksen, jossa tekijänä voi olla vain henkilö, jolla on lain edellyttämä asema 
tai ominaisuus taikka joka täyttää muut tunnusmerkistössä tarkoitetut olosuhteet. Va-
kiintuneen käsityksen mukaan ulkopuolinen henkilö voi olla erikoisrikoksissa vain 
yllyttäjänä tai avunantajana, vaikka hänen tosiasiallinen osuutensa vastaisi rikoskump-
panuutta.22

Rikoslain 47 luvun 7 §:ssä on määritelty, miten rikosoikeudellinen vastuu työrikok-
sista kohdentuu. Kyseisen säännöksen mukaan rangaistavaksi säädetystä työnantajan 
tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien 
vastainen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asianomai-
sen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin 
hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen. Rikoslain 47 luvun 8 §:ssä 
on määritelty edelleen, että työnantajalla tarkoitetaan sitä, joka työsuhteessa taikka 
virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää työtä, 
sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa, ja työnanta-
jan edustajalla työnantajana olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai muun päättävän 
elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan sijasta johtaa ja valvoo työtä.

Työnantajalle kuuluvia tehtäviä on mahdollista siirtää organisaation ylemmiltä ta-
soilta alemmille siten, että sillä on vaikutusta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Olen-
naista on, että tehtävien siirron mukana seuraa myös päätös- ja toimivallan siirto.23 
Tehtäviä siirtävä voi vapautua vastuusta ainoastaan silloin, kun tehtävät vastaanottanut 
pystyy niistä sekä kykyjensä että toimivaltuuksien puolesta asianmukaisesti huoleh-
timaan24. Organisatorisella asemalla ei ole ratkaisevaa merkitystä vastuun kohdenta-
misessa, vaan ensi sijassa vastuu kohdennetaan todellisten valta- ja vastuusuhteiden 
mukaisesti. Jos henkilön tosiasiallinen valta on suuri, voi hän joutua vastuuseen muo-
dollisesti heikosta asemastaan huolimatta. Vastavuoroisesti pelkkä muodollinen ase-
ma ei riitä henkilön asettamiseen vastuuseen laiminlyönnistä. Vaikka organisatorisella 
asemalla ei siis ole ratkaisevaa merkitystä vastuun kohdentamisessa, oikeuskäytännös-
sä vastuun kohdentamisratkaisu perustellaan usein vain viittaamalla syytetyn ammatti- 
tai tehtävänimikkeeseen.25 Mielestäni tämä on hyväksyttävä ratkaisu työsyrjintä asian 
perusteluissa silloin, kun henkilö on asemansa perusteella selvästi työnantajan edus-

21 Ahtela ym. 2006 s. 370. 
22 Tapani – Tolvanen 2008 s. 401–402.
23 Vainio 2015 s. 317.
24 HE 94/1993 vp s. 175.
25 Nuutila 1997 s. 135.
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taja ja organisatorisen ja tosiasiallisen aseman välillä ei ole ristiriitaa. Tehtävien ja 
toimivaltuuksien laatu viittaa tehtävien ja toimivaltuuksien sisältöön ja  itsenäisyyteen. 
Tehtävät ilmenevät mm. henkilön toimenkuvasta, työsopimuksesta ja käytännön teh-
tävänjaosta. Toimivaltuudet määrittävät henkilön oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin. 
Toimivaltuuksien itsenäisyys ilmenee siitä, saako niiden käyttäminen yksin aikaan 
tavoitellun vaikutuksen vai vaaditaanko lisäksi toisten toimenpiteitä. Toimivaltuuksien 
laajuus kertoo henkilön päätösvallan rajat.26

Vastuun kohdentaminen voi olla vaikea kysymys erityisesti silloin, kun rikos perus-
tuu laiminlyöntiin eikä aktiivista, selkeää tekijää ole edes olemassa. Tämän vuoksi vas-
tuun kohdentamista käsitellään oikeuskirjallisuudessa pääasiassa laiminlyöntirikos ten 
näkökulmasta. Myös työsyrjinnän tunnusmerkistö voi täyttyä laiminlyönnistä27. Tuo-
mioistuinten käsiteltäviksi näyttää kuitenkin päätyvän pääasiassa aktiivisiin tekoihin 
perustuvia tapauksia.

5.1  Vastuun kohdentaminen hovioikeusratkaisuissa

Yleisesti ottaen vastuun kohdentaminen vaikutti aineistoon kuuluvissa tapauksissa sel-
vältä eikä sitä ollut juurikaan tai lainkaan perusteltu. Usein oli vain viitattu syytetyn 
ammatti- tai tehtävänimikkeeseen. Tämä oli mielestäni riittävää silloin, kun vastuun 
kohdentuminen oli kaikin puolin selvää ja ilmeni nimikkeen perusteella. Esimerkiksi 
silloin, kun työnantajana tai työnantajan edustajana toimi pienessä yrityksessä yksi 
henkilö tai yrittäjäpari, joka teki yritystään koskevat päätökset yhdessä, oli vastuun 
kohdentuminen selkeää. Tapauksessa 2 työsyrjinnästä tuomittiin yhtiön toimitusjoh-
taja ja osaomistaja, tapauksessa 7 maatalousyhtymän osakas ja tapauksessa 11 yhtiön 
omistajapariskunta, joka myös käytännössä vastasi yrityksen toiminnasta. Vaikka vas-
tuun kohdentumista ei perusteltu tuomioissa lainkaan, ei lukijalle jäänyt epäselvyyttä 
siitä, oliko rikosvastuu kohdentunut oikein.

Joissakin tapauksissa vastuun kohdentumista olisi sen sijaan ollut syytä avata 
enem  män. Näin on esimerkiksi tapauksessa 9, jossa kodinkoneliikkeen henkilöstö-
päällikkö tuomittiin työsyrjinnästä, kun varastomiehen työsuhde oli päätetty pitkien 
sairauslomien päätteeksi ilman asiallista ja painavaa perustetta. Kyseessä oli henki-
löstöpäällikkö, jonka organisatorinen asema ja tosiasialliset tehtävät ja toimivaltuu-
det saattavat vaihdella organisaatioittain. Syytteessäkään ei ollut yksilöity tarkemmin 
henkilöstöpäällikön asemaa tai konkreettisia toimia, vaan syyte perustui siihen, että

”vastaaja oli asettanut asianomistajan epäedulliseen asemaan hänen terveydentilansa 
vuoksi, koska hänet on irtisanottu sairauden perusteella ilman, että hänen työkykyään 
on kunnolla selvitetty.”

26 Vainio 2015 s. 318.
27 Ahtela ym. 2006 s. 370.
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Muuten syytteen teonkuvaus kuvaa vain sitä, mitä asianomistajalle oli tapahtunut, 
mut ta ei sitä, kenen toimesta. Olettamusten varaan jäi mm. se, mikä oli henkilöstö-
päällikön asema organisaatiossa ja millä tavoin hän oli ollut päättämässä työsuhteen 
irtisanomisesta. Ilmeisesti henkilöstöpäällikkö oli työnantajan edustajana päättänyt 
kolmikantaneuvottelun peruuttamisesta ja erikoislääkärin arvion sivuuttamisesta sekä 
tehnyt päätöksen työsuhteen irtisanomisesta, koska oli ainoana syytteessä.

Toki aineistosta löytyi myös tuomioita, joissa vastuun kohdentumista oli perusteltu 
muutenkin kuin mainitsemalla vastaajan nimike. Tapauksessa 3, joka koski törkeää 
kiskontaa ym. koskevaa kokonaisuutta, käsiteltiin vastuun kohdentumista työrikok-
sissa laajemmin kahden ulkomaalaistaustaisen työnjohtajan osalta, jotka tuomittiin 
kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Työsyrjintää koskevassa syytekohdassa vastaajana 
oli vain yhtiön toimitusjohtaja, jonka osalta vastuun kohdentaminen oli selvää. Hovi-
oikeus totesi hänen osaltaan lyhyesti, että

”vastaaja on tekoaikana yhtiön toimitusjohtajana ja omistajana sekä yhtiön toimin-
nasta käytännössä vastanneena henkilönä ollut rikoslain 47 luvun 8 §:ssä tarkoitettu 
työnantaja.”28

Lyhyet perustelut vastuun kohdentumisesta olivat tässä yhteydessä riittävät, sillä vas-
taajan asema työnantajana oli kiistaton ja hän oli itse suorittanut teonkuvauksessa 
tarkoitetun teon eli irtisanonut asianomistajan työsopimuksen saatuaan tiedon sairaus-
loman jatkumisesta.

Tapauksessa 12, jossa työsyrjinnästä tuomittiin päiväkodin johtaja ja hänen esimie-
henään toiminut aluejohtaja29, käsiteltiin vastuun kohdentumista ikään kuin ohimen-
nen tahallisuuden yhteydessä. Hovioikeus totesi, että

”asianomistajien sekä vastaaja X:n ja vastaaja Y:n kertomuksien perusteella hovioi-
keus pitää selvitettynä, että myös X:llä ja Y:llä on ollut toimivalta työsopimusten päät-
tämiseen sekä että he ovat tosiasiallisesti yhdessä Z:n kanssa olleet tekemässä päätök-
sen työsopimusten purkamisesta. Vaikka päätös on muodollisesti ollut yksin Z:n, on se 
perustunut X:n ja Y:n hänelle antamiin tietoihin. Se, että Z on ilmoittanut purkamisesta 
paikalla olleille asianomistaja A:lle ja asianomistaja B:lle ja antanut X:n tehtäväksi 
ilmoittaa purkamisesta asianomistaja C:lle ja asianomistaja D:lle, ei ole poistanut X:n 
ja Y:n osallisuutta purkamisesta päätettäessä.”30

Vastuun kohdentamista on tässä lähestytty toimivallan kautta, eikä vastaajien organi-
satorista asemaa käsitelty perusteluissa lainkaan, mikä olisi ollut tässäkin tapauksessa 
eduksi selventävänä tietona.

28 HelHO 7.3.2014 nro 508 s. 33.
29 Kolmannen työnantajan edustajan osalta syyteoikeus oli vanhentunut.
30 I-SHO 15.11.2017 nro 146076 s. 18.
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6.  Työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan  
 tai palvelussuhteen aikana

Säännöksen ajallinen soveltamisala kattaa palvelussuhteen sen alusta loppuun, minkä 
lisäksi se koskee syrjintää työpaikkailmoittelussa ja rekrytointiprosessissa. Viimeisin 
ajankohta säännöksen soveltamisen kannalta on palvelussuhteen viimeinen voimassa-
olopäivä. Lain sanamuodon mukaan työsyrjintänä ei voida pitää toimia, jotka kohdis-
tuvat palvelussuhteen jälkeiseen aikaan, vaikka ne liittyisivät kiinteästi työsuhteeseen. 
Tällainen tilanne voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos työnantaja kieltäytyy 
antamasta työtodistusta syrjiviin syihin vedoten.31 Syrjintä työpaikasta ilmoittaessa ei 
voi vielä kohdistua tiettyyn henkilöön vaan koskee työnhakijakuntaa yleisesti. Tältä 
osin suojelukohteena on työnhakijoiden tasapuolinen kohtelu sinänsä. Syrjintä työn-
tekijää valitessa sen sijaan merkitsee jo jonkun työpaikkaa hakeneen sivuuttamista 
epäasiallisilla syillä ja perustaa syrjitylle asianomistajan aseman.32

Lain esitöissä on esitetty, että merkittävä osa työelämässä esiintyvästä syrjinnästä 
koskee työhönottovaihetta ja siten rangaistavaksi haluttiin myös työpaikkailmoitteluun 
liittyvä syrjintä33. Vaikka lain valmistelusta on jo noin 25 vuotta, pitänee tämä huomio 
edelleen paikkansa. Tästä huolimatta kaikki aineistoni tapaukset koskivat työ syrjintää 
työsuhteen aikana. Yhdessä tapauksessa (tapaus 8) oli tosin asiallisesti kyse työsyr-
jinnästä työhönotossa, vaikka tunnusmerkistön mukainen teko tapahtui työ suhteen jo 
alettua. Tapauksessa ei ollut nimittäin kyse siitä, että apteekin  teknisen työntekijän 
terveydentila työsuhteen aikana olisi ollut työnantajalle ongelma vaan siitä, että yh-
tiön rekrytointipolitiikan mukaan yhtiöön ei palkattu työntekijöitä, jotka oli irtisanottu 
aikaisemmin yksilöperusteella. Koska työntekijä oli irtisanottu yhtiöstä noin kolme 
vuotta aikaisemmin terveydentilansa johdosta, työnantaja oli päättänyt uuden työsuh-
teen, vaikka se oli jo ehtinyt alkaa.

Työsyrjintää koskevissa lain esitöissä on todettu, että useimmiten syrjintätilanteet 
palvelussuhteessa liittyvät työntekijöiden kohteluun työnantajan käyttäessä valtaansa 
tulkita palvelussuhteen ehtoja ja järjestää töitä ja työmenetelmiä. Työsyrjintä rikok-
sena voi tulla kyseeseen esimerkiksi siinä, kun työnantaja syrjivin perustein määrää 
vuosilomien ajankohtia, päättää ylennyksistä tai jakaa urakka- ja ylitöitä.34 Työsyrjintä 
palvelussuhteen aikana ei siten liity aina työsuhteen päättämiseen, mutta työsyrjintää 
koskevat oikeustapaukset palvelussuhteen edelleen kestäessä ovat harvinaisia. Ylei-
senä syynä tähän pidetään sitä, että työntekijä ei uskalla työpaikan tai asemansa me-
nettämisen pelossa ryhtyä työnantajan vastaisiin toimenpiteisiin.35 Myös käyttämäni 
aineisto tukee tätä päätelmää, sillä kaikissa tapauksissa palvelussuhde oli päättynyt.

31 Savilampi 2011 s. 29.
32 HE 94/1993 vp s. 170.
33 HE 94/1993 vp s. 165.
34 HE 94/1993 vp s. 170.
35 Savilampi 2011 s. 32.
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6.1  Erityisesti koeajasta

Noin puolessa aineiston tapauksista syytteen teonkuvaus koski koeajalla tapahtuneita 
asioita. Koeajan tarkoitus on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko 
työntekijä hänelle varattuun työtehtävään, ja työntekijälle puolestaan mahdollisuus 
selvittää, vastaako työnkuva ja työnantaja hänen odotuksiaan36. Työsopimusta ei saa 
purkaa koeajalla kuitenkaan syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla 
perusteilla. Hyväksyttynä purkamisperusteena on pidetty myös tietyn sairauden vai-
kutusta työntekijän kykyyn tehdä töitä. Esimerkiksi sairaus, joka pitkäaikaisena estää 
työntekijän soveltuvuuden arvioinnin koeajan kuluessa, voi olla asiallinen purkupe-
ruste. Tavanomainen lyhytaikainen sairastelu ei sen sijaan yleensä voi olla tällainen 
peruste. Pitkäaikaisen työhön vaikuttavan ja toisaalta tavanomaisen sairastelun väliin 
sijoittuvan sairauden merkitys purkuperusteena ratkeaa tapauskohtaisesti.37 Voimassa 
olevan työsopimuslain 1 luvun 4 §:n (29.12.2016/1448) mukaan jos työntekijä on 
koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla 
on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaa-
jaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Koska säännös mahdollistaa koeajan 
jatkamisen pitkäaikaisempien sairauksien yhteydessä, ei pitkäaikainen sairastelu ole 
välttämättä asiallinen peruste koeaikapurulle yhtä usein, kun työnantajalla on koeaikaa 
pidentämällä mahdollisuus selvittää työntekijän soveltuvuus työhön.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia mielipiteitä siitä, pitääkö työnantajan 
ilmoittaa koeaikapurun yhteydessä muuta perustetta kuin koeaikapurku38. Siten ei ole 
ihme, jos asia ei ole työnantajillekaan selvä. Itse pidän perusteltuna mm. Kairisen esit-
tämää näkemystä purkuperusteen ilmoittamisesta. Kairisen mukaan työnantaja ei voi 
ilmoittaa koeaikapurun syyksi pelkkää koeaikaa, jos työntekijä pyytää saada tietoonsa 
työsuhteen purkamiseen johtaneet syyt, sillä pelkkä koeaika ei ole työnantajan tiedos-
sa oleva koeaikapurun syy. Koeaika on vain se ajankohta, jonka kuluessa työnantaja 
voi käyttää normaaleista päättämisperusteista poikkeavia purkamisen syitä.39

Aineiston tapauksista ei käynyt aina ilmi, oliko työnantaja esittänyt koeaikapurun 
perusteet jo koeaikapurkua suorittaessa vai vasta työsyrjintää koskevassa oikeuden-
käynnissä. Perustelun uskottavuutta toki lisää se, jos työnantaja on vedonnut siihen 
alusta lähtien. Epäjohdonmukainen vetoaminen asialliseen koeaikapurkuperusteeseen 
oli vähentänyt vastaajan selityksen uskottavuutta esimerkiksi tapauksessa 10, jossa 
laitoshuoltajan työsuhde oli purettu koeajalla, kun työntekijä oli ollut noin puolitoista 
kuukautta selkäkipujen vuoksi sairauslomalla. Työntekijä oli ollut aikaisemmin sa-
mana vuonna lyhyen aikaa työsuhteessa samaan työnantajaan, mutta oli itse päättänyt 
työsuhteen koeajan perusteella. Työnantajan edustaja oli antanut ensimmäisen työ-

36 Kairinen 2018 s. 157.
37 Kairinen 2018 s. 171.
38 Kairinen 2018 s. 173.
39 Kairinen 2018 s. 176.
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suhteen sekä suorittamansa koeaikapurun jälkeen hyvät työtodistukset, mutta kertoi 
myöhemmin käräjäoikeudessa koeaikapurun syyksi työyhteisöön sopeutumattomuu-
den ja negatiivisen asenteen työtä kohtaan. Perusteluissa todettiin muun muassa, että

”Vastaajan esittämät väitteet siitä, että asianomistaja olisi soveltumaton työyhteisöön 
ja asenne työtä kohtaan olisi negatiivinen, ei saa tukea vastaajan itsensä allekirjoitta-
mista työtodistuksista.”40

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa jäänyt varteenotettavaa epäilyä siitä, että nimen-
omaan sairausloma oli ollut perusteena koeaikapurulle.

Sekä työntekijän että työnantajan kannalta olisi tärkeää, että työnantaja antaa rehel-
listä palautetta työssä suoriutumisesta heti, kun siihen on aihetta, ja mikäli myöhem min 
päätyy purkamaan työsuhteen koeajalla, kertoo työntekijälle koeaikapurun perustee-
na olevat seikat. Näin työntekijällä on aidosti mahdollisuus parantaa työsuoritustaan 
toivottuun suuntaan ja koeaikapurun sattuessa hän saa kuulla työsuhteen päättymisen 
syyt, eikä niitä ole välttämättä selvitettävä tuomioistuimessa asti. Vastaavasti ajanta-
saisella ja rehellisellä palautteella työnantaja voi myöhemmin osoittaa sitä, että koeai-
kapurulle on ollut työhön liittyvä asiallinen syy, vaikka työntekijä olisikin sairauslo-
malla, kun koeaikapurku on viimeistään pakko suorittaa.

7.  Terveydentila

Yhdenvertaisuuslakia koskevien esitöiden mukaan terveydentilalla tarkoitetaan sekä 
fyysistä että psyykkistä terveydentilaa ja käsite kattaa sekä akuutit että krooniset sai-
raudet41. Yleiskielisenä ilmaisuna terveydentilan on ymmärrettävä tarkoittavan lähinnä 
ihmisellä olevia sairauksia tai niiden puuttumista. Myös terveydentilaan mahdollisesti 
vaikuttavat asiat voivat tulla arvioitavaksi terveydentilaa koskevina seikkoina. Tällai-
sia voivat olla esimerkiksi fyysiset ominaisuudet kuten paino ja pituus.42

Korkein oikeus on ottanut kantaa ratkaisussaan KKO 2018:39 siihen, voiko ylipaino 
olla tietyssä tilanteessa sairaus. Työsopimuslain syrjintäkiellon rikkomista koskevassa 
ratkaisussaan korkein oikeus on todennut, että A:n ylipaino täyttää sairauden kriteerit 
ja on luokiteltu tämän mukaiseen ICD-10 tautiluokkaan ja että A:n väittämää yhtiön 
menettelyä on arvioitava mahdollisena terveydentilaan perustuvana syrjintänä43.

Yllä mainitusta ratkaisusta voidaan vetää se johtopäätös, että esimerkiksi irtisano-
minen lihavuuden perusteella voisi tulla arvioiduksi työsyrjintänä terveydentilan pe-
rusteella. Korkein oikeus on nimittäin todennut ratkaisuissaan 2015:41 ja 2018:46, 
että syrjintäperusteiden sisältöä voidaan arvioida samalla tavalla työsyrjintärikoksen 

40 Lohjan käräjäoikeuden tuomio 25.2.2016 nro 108230 s. 7. Turun hovioikeus hylkäsi vastaajan jatko   kä-
sit telylupaa koskevan pyynnön 19.8.2016 antamallaan ratkaisulla nro 132818.

41 HE 19/2014 vp s. 67.
42 Kuoppamäki 2008 s. 93.
43 KKO 2018:39 kohta 25.
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yhteydessä kuin muilla oikeudenaloilla, ellei erilaiseen arvioon ole painavia syitä. 
Tällainen perusteltu syy olisi esimerkiksi tavoite rajoittaa syrjinnän rikosoikeudellinen 
soveltamisala suppeammaksi kuin yhdenvertaisuuslain sääntely. Rikosoikeuden lail-
lisuusperiaate kuitenkin edellyttää, ettei säännöstä tällöin tulkita tavalla, joka on sen 
tarkoitukselle vieras ja johtaa ennakoimattomaan tulokseen.44 Lakien esitöistä ei ilme-
ne, että terveydentilan perusteella tapahtuvan syrjinnän rikosoikeudellinen soveltamis-
ala olisi ollut tarkoitus rajoittaa suppeammaksi kuin esimerkiksi yhdenvertaisuuslain 
säätely ja siten terveydentilan käsitettä työsyrjintärikoksen yhteydessä tulkittaessa 
voidaan nojautua siihen, miten tätä syrjintäperustetta on muualla lainsäädännössä arvi-
oitu. EU-oikeudesta ei ole kuitenkaan saatavissa tulkinta-apua terveydentilan määrit-
telyyn, sillä sairautta tai terveydentilaa ei ole mainittu syrjintäperusteina yhdenvertai-
suuslainkin taustalla olevassa työsyrjintädirektiivissä, eikä siten Unionin tuomioistuin 
ole antanut asiaa koskevia ratkaisuja45.

Aineistona käytetyissä tapauksissa terveydentilan määritelmä ei aiheuttanut ongel-
mia, mikä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon lain esitöissä mainittu määritelmä 
”psyykkinen ja fyysinen terveydentila”. Tämä on laaja määritelmä, jonka sisälle suurin 
osa psyykkistä tai fyysistä kuntoa koskevista seikoista mahtuu ongelmitta.

Lihavuuden lisäksi toinen, jonka määrittely voisi jossain tilanteissa olla tulkinnan-
varaista, on alkoholismi. Se on myös ICD-10 tautiluokan mukainen sairaus46 ja esi-
merkiksi vakuutusoikeus on ratkaisussaan VakO 26.5.2016/3003:2014 katsonut, että 
asianosaisella todettu alkoholiriippuvuus on sairaus. Vakuutusoikeus katsoi, että hen-
kilö oli estynyt tekemästä työtään sairaudestaan eli alkoholiriippuvuudestaan johtuvan 
työkyvyttömyyden vuoksi ollessaan laitoshoidossa ja siten hänellä oli oikeus sairaus-

44 KKO 2018:46 kohta 13 ja KKO 2015:41 kohta 18. Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2018:46 katso-
nut, että B:n työsuojeluviranomaiselle tekemää käsittelypyyntöä voidaan pitää rikoslain 47 luvun 3 §:n 
2 kohdassa tarkoitettuna ammatillisena toimintana (kohta 13) ja ratkaisussa KKO 2015:41 että syrjin-
nästä perhesuhteen perusteella voi olla kysymys silloin, kun syrjintäsäännöksellä suojattavan henkilön 
perheenjäsenellä on jokin säännöksessä syrjintäperusteena mainittu ominaisuus, tai kysymyksessä on 
sellainen perheenjäsenen mielipide tai toiminta, jota säännöksessä pidetään syrjintäperusteena (kohta 
20).

45 Työsyrjintädirektiivillä (2000/78) pyritään torjumaan tietyntyyppiset syrjintämuodot työssä ja ammatis-
sa. Sairautta tai terveydentilaa ei ole mainittu direktiivin mukaisena syrjintäperusteena. Terveydentilan 
lukemista direktiivin piiriin on käsitelty kuitenkin sen kysymyksen yhteydessä, voidaanko sairautta pi-
tää direktiivin tarkoittaman vammaisuutena. Unionin tuomioistuin on esimerkiksi tuomiossaan  Chacon 
Navas C-13/05 todennut, että työsyrjintädirektiivin tarkoittamissa tapauksissa vammaisuuden käsit-
teellä on ymmärrettävä tarkoitettavan etenkin fyysisestä, henkisestä tai psyykkisestä heikentymisestä 
johtuvaa rajoitusta, joka estää asianomaisen henkilön osallistumisen työelämään. Kun lainsäätäjä on 
käyttänyt mainitun direktiivin 1 artiklassa käsitettä vammaisuus, se on tietoisesti valinnut ilmaisusta 
sairaus eroavan ilmaisun. Näitä kahta käsitettä ei näin ollen voida muitta mutkitta rinnastaa toisiinsa. 
Henkilö, jonka hänen työnantajansa on irtisanonut yksinomaan sairauden vuoksi, ei kuulu direktiivillä 
2000/78 vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumiselle luotujen yleisten puitteiden soveltamisalaan 
eikä sairautta sellaisenaan voida pitää perusteena, joka on lisättävä niihin perusteisiin, joihin nähden 
direktiivissä 2000/78 kielletään kaikenlainen syrjintä. Asia C-13/05 Chacón Navas 11.7.2006 kohdat 
43–44, 52 ja 57.

46 Tautiluokituksen ICD-10 mukaan F10 on alkoholin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät tai 
käyttäytymisen häiriöt.
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päivärahaan työkyvyttömyyden vuoksi. Toisaalta kaikkia alkoholismista aiheutuvia 
ongelmia, kuten luvattomia poissaoloja tai päihtyneenä työskentelyä, ei voitane ar-
vioida terveydentilan kautta. Jos työnantaja esimerkiksi purkaa ryyppyputken vuoksi 
luvattomasti töistä poissa olleen työntekijän työsopimuksen, ei ole luontevaa katsoa 
työsuhteen päätetyn terveydentilan vuoksi, vaikka kontrolloimattoman juomisen taus-
talla olisi alkoholismi.

8.  Epäedullinen asema

Menettely on syrjivää, kun työntekijä asetetaan epäedulliseen asemaan ilman painavaa 
ja hyväksyttävää syytä. Yhdenvertaisuuslain 10 §:n mukaan syrjintä on välitöntä, jos 
jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jota-
kuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. 
Syrjintä on 13 §:n mukaan puolestaan välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sään-
tö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön 
liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväk-
syttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tar-
peellisia. Työsyrjintää koskevassa säännöksessä tai sen esitöissä ei ole otettu suoraan 
kantaa siihen, koskeeko säännös myös välillistä syrjintää.

Edellä luvussa 7 todetuin perustein tulkinta-apua työsyrjintärikoksen sisältöön on 
mahdollista hakea yhdenvertaisuuslain puolelta, jos esimerkiksi lain esitöissä ei ole 
erikseen todettu, että soveltamisala on tarkoitettu erilaiseksi. Työsyrjintää koskevissa 
lain esitöissä ei ole todettu, etteikö säännös koskisi myös välillistä syrjintää, ja siten 
työsyrjinnän on katsottava koskevan sekä välitöntä että välillistä syrjintää. Tähän on 
päätynyt myös Helsingin hovioikeus, kun se on käsitellyt 28.1.2013 antamassaan rat-
kaisussa nro 254 Johanna Korhosen tapausta, josta lopulta korkein oikein antoi ratkai-
sun KKO 2015:41. Hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että rikoslain 47 luvun 3 §:ssä 
on säädetty rangaistavaksi myös menettely, jota voidaan pitää välillisenä, mutta joka 
johtaa työsyrjintään. Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että vastaajan menettelyssä 
ei ole ollut kysymys yhdenvertaisuuslain määritelmän mukaisesta välillisestä syrjin-
nästä, mutta perusteluista on tulkittavissa, että myös korkeimman oikeuden mukaan 
välillinenkin syrjintä voi tulla rangaistavaksi työsyrjintänä47.

47 ”Hovioikeus on katsonut, että A oli menettelyllään välillisesti syrjinyt X:ää saatuaan tietää, ettei tämä 
ollut kertonut rehellisesti seksuaaliseen suuntautumiseensa liittyvistä seikoista. Korkein oikeus toteaa, 
että välillinen syrjintä on määritelty työsyrjintädirektiivissä ja yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin 
2 kohdassa. Sen mukaan välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, 
peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena ole-
viin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. A:n menettelyssä ei kuitenkaan ole 
ollut kysymys tuon määritelmän mukaisesta välillisestä syrjinnästä. Edellyttämällä totuudenmukaista 
kertomusta sukupuolista suuntautumista koskevista seikoista A on syrjinyt X:ää rikoslain 47 luvun 
3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.” KKO 2015:41 kohta 40.
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Välillistä syrjintää on käsitelty myös tapauksessa 8, jossa apteekin teknisen työn-
tekijän työsuhde oli päätetty koeajalla siksi, että hänet oli noin kolme vuotta aikaisem-
min irtisanottu yhtiöstä työkyvyttömyyden vuoksi ja yhtiössä oli linjaus, jonka mu-
kaan yksilöperusteilla irtisanottuja ei palkattu uudestaan. Vastaajana oleva apteekin 
toimitusjohtaja esitti valituksessaan, että hänen menettelynsä voisi korkeintaan olla 
välillistä syrjintää, mikä ei ollut rangaistavaa rikoslain 47 luvun 3 §:n mukaisena työ-
syrjintänä. Helsingin hovioikeus totesi, että rikoslain 47 luvun 3 §:n työsyrjintäsään-
nös ei tee eroa välittömän ja välillisen syrjinnän välillä ja että yhdenvertaisuuslain 
syrjintämääritelmä sisältää sekä välittömän että välillisen syrjinnän. Viitaten korkeim-
man oikeuden ratkaisuun KKO 2015:41 hovioikeus katsoi, että rikoslain 47 luvun 
3 §:n työsyrjintäsäännöstä on tulkittava yhdenmukaisesti muun syrjintää koskevan 
lainsäädännön kanssa siten, että säännös koskee myös välillistä syrjintää, josta käsillä 
olevassa asiassa oli kysymys.48

Epäedullisen aseman toteaminen edellyttää vertailua. Lain esitöissä on todettu, että 
tavallisesti vertailukohtana voidaan käyttää muita työnhakijoita tai saman työnantajan 
palveluksessa olevia toisia työntekijöitä, jotka työskentelevät samoissa tehtävissä tai 
muuten samanlaisissa oloissa kuin syrjitty henkilö. Rangaistavuus ei kuitenkaan edel-
lytä, että yksilöity vertailukohta olisi osoitettavissa saman työnantajan palveluksessa 
olevien työntekijöiden joukosta. Tällaista vertailukohtaa ei edes ole osoitettavissa, jos 
työnantaja kohdistaa esimerkiksi kurinpitotoimia koko henkilökuntaansa lailliseen 
työtaisteluun osallistumisen vuoksi. Vertailun mittapuuna voidaan käyttää myös nii-
tä työntekijöitä, joita muut työnantajat kohtelevat lainmukaisesti ja tasapuolisesti.49 
Mikäli arvioitavana on työhönotossa tapahtunut syrjintä, saattaa keskeinen merkitys 
vertailutilanteessa olla työnantajan etukäteen vahvistamilla valintaperusteilla sekä 
työnhakijoiden koulutuksella, aikaisemmalla työkokemuksella ja sellaisilla ominai-
suuksilla, tiedoilla ja taidoilla, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa50. Epäedullisen 
aseman toteaminen kuitenkin edellyttää, että työntekijä joutuu objektiivisesti arvostel-
len epäedullisempaan asemaan kuin muut. Pelkkä erilainen kohtelu ei siten perusta 
rangaistavuutta.51

Koska kaikki aineiston tapaukset liittyivät työsuhteen päättymiseen, epäedullisen 
aseman kriteerin täyttyminen oli selvää eikä asiaa käsitelty perusteluissa. Esimerkik-
si tapauksessa 9, jossa kodinkoneliikkeen varastomies oli irtisanottu pitkien sairaus-
lomien jälkeen ilman asiallista ja painavaa perustetta, Helsingin hovioikeus on toden-
nut epäedullisesta asemasta näin lyhyesti:

”Hovioikeus toteaa, että koska asianomistaja on irtisanottu hänen terveydentilastaan 
johtuvista syistä, on hänet lähtökohtaisesti asetettu eriarvoiseen asemaan terveyden-
tilansa vuoksi.”52

48 HelHO 29.10.2015 nro 145752.
49 HE 94/1993 vp s. 171.
50 Koskinen ym. 1998 s. 105.
51 HE 94/1993 vp s. 171.
52 HelHO 29.10.2015 nro 145752.
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9.  Painava ja hyväksyttävä syy

Syrjintää koskevan rikoslain 11 luvun 11 §:n yleissäännöksen mukaan rangaistavuus 
poistuu sillä, että menettelylle on hyväksyttävä syy. Työsyrjintärikoksen tunnusmerkis-
tössä puhutaan sen sijaan painavasta, hyväksyttävästä syystä. Laki edellyttää siis, että 
menettelylle on ensinnäkin hyväksyttävä syy, joka on painava. Laissa ei ole erikseen 
määritelty sitä, millaisen kynnyksen ”painava” lisäedellytys asettaa hyväksyttävälle 
syylle. Yleensä painava syy liittyy tehtävän työn asettamiin vaatimuksiin.53 Oikeut-
tamisperustetta, eli hyväksyttävää syytä, on tulkittava lähtökohtaisesti työsyrjintä-
rikoksen yhteydessä samalla tavalla kuin yhdenvertaisuuslain oikeuttamisperustetta54.

Lain esitöissä on mainittu esimerkkejä siitä, milloin kyseessä on painava, hyväksyt-
tävä syy epäedulliseen asemaan asettamiselle. Tällaisina on mainittu se, että puolue-
lehden toimittajaa valitessa syrjäytetään sinänsä ansioituneempi, mutta julkaisijan 
määrittelemästä lehden linjasta poikkeavaa kantaa edustava hakija, tai että kirkolliseen 
virkaan valittavalta edellytetään uskonnollista vakaumusta. Joskus taas tehtävä, esi-
merkiksi näyttelijänä, edellyttää tiettyä sukupuolta, ja myös silloin on käsillä painava, 
hyväksyttävä syy.55 Joissakin tapauksissa hyväksyttävä syy voi liittyä menettelyyn, 
jolla työnantaja tietoisesti pyrkii parantamaan erityistä suojelua tarvitsevien työnteki-
jöiden asemaa muiden kustannuksella. Esimerkkinä tästä on mainittu perheettömän 
työntekijän lomauttaminen työn vähyyden takia yksinhuoltajan sijasta. Tällöin menet-
telyn pitäisi kuitenkin perustua lakiin, vakiintuneisiin toimintaperiaatteisiin tai työ-
ehto sopimukseen. Satunnainen suosiminen ei ole hyväksyttävää.56

Terveydentila ja työkyky ovat perusteita, joita työnantajan on sallittua arvioida työ-
hön ottaessa, eikä työnantajan voida edellyttää ottavan työhön henkilöä, jonka tiede-
tään terveydentilansa vuoksi olevan soveltumaton kyseiseen työhön. Terveydentilassa 
olevat satunnaiset häiriöt eivät kuitenkaan saa vaikuttaa työhön ottamiseen.57 Niitä 
ei voida pitää painavana ja asiallisena syynä. Virkamieslakien mukaan virkaan valit-
ta valta voidaan edellyttää selvitystä terveydentilastaan virkaan ottamisen ehtona.58 
Tällöinkin terveydentilaa on arvioitava painavan ja hyväksyttävän perusteen kautta.

Aineistoon kuuluvien tuomioiden perusteluissa käsiteltiin painavaa ja hyväksyttä-
vää syytä yleisesti ottaen melko hyvin. Seikkaan liittyi usein näyttökysymyksiä, mutta 
myös syyn painavuutta ja hyväksyttävyyttä arvioitiin. Tästä on esimerkkinä tapaus 3, 
jossa linja-autojen siivouksesta tiimin esimiehenä vastanneen työntekijän työsuhde oli 
irtisanottu, kun hän oli ollut sairauslomalla. Tilanteen taustalla oli työuupumus ja sai-
rauslomaa oli määrätty masennusdiagnoosilla. Työnantajan mukaan sillä oli ollut joka 
tapauksessa menettelyynsä painava ja hyväksyttävä syy, koska työntekijä ei selviyty-

53 Koskinen ym. 1998 s. 106.
54 Leppänen 2015 s. 194.
55 HE 94/1993 vp s.171.
56 HE 94/1993 vp s. 171.
57 Kuoppamäki 2008 s. 93.
58 Valtion virkamieslaki (750/1994) 8 b § ja laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7 §.
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nyt tehtävistään. Hovioikeus katsoi, ettei työntekijän lyhyen aikaa kestänyttä masen-
nusta voitu pitää painavana ja hyväksyttävänä syynä irtisanoa työntekijän työsuhdetta.

”Vastaaja on katsonut, että syrjintäperustetta ei ole ollut, koska asianomistajan työ-
suhde päättyi sen vuoksi, ettei hän selviytynyt työtehtävistään. Käsitys perustuu yksin-
omaan vastaajan omaan kertomukseen. Muuta näyttöä siitä, etteikö asianomistaja olisi 
terveenä selviytynyt työstään, ei ole esitetty. Vastaajan esille tuomaa perustetta ei voida 
pitää lainkohdassa tarkoitettuna painavana, hyväksyttävänä syynä irtisanoa työntekijä 
tilanteessa, jossa uupumuksen johdosta masennusdiagnoosin saaneen työntekijän sai-
rausloma on juuri päättynyt.”59

9.1  Painava, hyväksyttävä syy ja työsuhteen päättäminen

On selvää, että kun työnantajalla on työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaiset perusteet 
irtisanoa työsopimus työntekijän terveydentilan vuoksi, kyseessä ei ole työsyrjintä. 
Työsopimuslain mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pi-
tää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa vain silloin, jos hänen työkykynsä 
on näiden vuoksi olennaisesti ja pitkäaikaisesti vähentynyt. Tällöin työnantajalla on 
katsottava olevan painava ja hyväksyttävä syy työsopimuksen päättämiselle. Mielen-
kiintoinen kysymys on se, missä tapauksissa laiton työsuhteen päättäminen on myös 
työsyrjintää. Työrikoksia koskevissa lain esitöissä on todettu, että rangaistuksia tar-
vitaan erityisen vakavasti työntekijöiden asemaa loukkaavia tekoja ja laiminlyöntejä 
varten, joiden varalta ei ole käytettävissä riittävän tehokkaita tai toimivia muunlaisia 
seuraamuksia60. Tämä viittaa siihen, että aivan vähäiset teot eivät tule rikoksina ran-
gaistaviksi. Työsopimuslain mukaisten päättämisperusteiden käsillä olon arviointi on 
usein hyvin vaikeaa jopa työoikeuteen erikoistuneille lakimiehille, eikä työsyrjintä-
rikoksena pitäisi tuomita hyvin tulkinnanvaraisia tilanteita.

Käytetyssä aineistossa oli kaksikin tapausta (tapaus 9 ja tapaus 14), joissa vastaaja-
na olevat työnantajan edustajat ilmoittivat juristin osallistuneen päättämisperusteiden 
arviointiin. Kodinkoneliikkeen varastomiehen irtisanomista koskevassa tapauksessa 
(tapaus 9) työnantajan edustaja tuomittiin työsyrjinnästä, kun taas puolustusvoimien 
suunnittelijan virkasuhteen purkamista koskevassa tapauksessa (tapaus 14) syytteet 
hylättiin, vaikka hallinto-oikeus oli kumonnut virkasuhteen purkamisen lain vastai-
sena. Tapauksessa 9 työnantajan edustajan tuomitseminen työsyrjinnästä vaikutti 
mie lestäni varsin ankaralta ratkaisulta, sillä työntekijällä oli takana hyvinkin pitkä 
historia sairauspoissaolojen suhteen eikä siten työsuhteen irtisanominen ollut räikeästi 
lainvastainen. Ilmeisesti ratkaisevaa lopputuloksen kannalta oli se, että työnantajan 
edustaja sivuutti täysin erikoislääkärin lausunnon työntekijän työkyvystä ja perui sovi-

59 HelHO 7.3.2014 nro 508 s. 44. Asianomistajan sairauslomalle oli määrätty jatkoa, josta hän oli toimit-
tanut työnantajalle lääkärintodistuksen. Hovioikeus totesi, ettei merkitystä ollut sillä, oliko työnantaja 
väittämänsä mukaisesti tietämätön sairausloman jatkosta.

60 HE 94/1993 vp s. 161.
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tun työkykyä koskevan kolmikantaneuvottelun ennen työsuhteen purkamista. Tämän 
vuoksi hovioikeus katsoi, että arvio terveydentilasta perustui työnantajan edustajan ja 
yhtiön käyttämän lakimiehen havaintoihin oikeudenkäynnissä. Sitä ei voitu pitää ob-
jektiivisena arviona ja siten asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena, joka olisi 
puolestaan ollut painava, hyväksyttävä syy epäedulliseen asemaan asettamiselle.

Lakimiehen käyttämisen palvelussuhteen päättämisessä ei tietenkään pidä auto-
maattisesti johtaa rikosvastuun välttämiseen, mutta lakimiehen avun käyttäminen irti-
sanomisperusteiden arvioinnissa voi toki osoittaa työnantajan pyrkineen toimimaan 
oikein. Näin esimerkiksi tapauksessa 14, jossa Vaasan hovioikeus totesi ratkaisussaan 
seuraavaa:

”Todistelusta on käynyt ilmi, että vastaajat ovat pyytäneet Pääesikunnan oikeudelli-
selta osastolta neuvoa asian ratkaisemiseksi ja pyrkineet varmistumaan menettelynsä 
lainmukaisuudesta. Vastaajat ovat toimineet saamiensa ohjeiden mukaan, joita on so-
vellettu myös toisessa asianomistajan tilannetta vastaavassa tapauksessa. …Hovi oikeus 
katsoo, että vastaajien menettely ei siten muiltakaan osin osoita heidän toimineen syr-
jivässä tarkoituksessa.”61

Käyttämäni aineisto oli sen verran suppea, että sen puitteissa ei ollut mahdollista hah-
motella tarkemmin sitä rajaa, milloin lainvastainen työsuhteen päättäminen, johon 
liittyy myös syrjintäperuste, on niin törkeä, että se on katsottava työsyrjinnäksi. Voi-
taneen kuitenkin todeta, että kyse ei ole työsyrjinnästä, kun käsillä on työsopimuslain 
mukaiset päättämisperusteet, ja että työsyrjinnästä on kyse, kun työsuhde päätetään 
syrjintäperusteella ilman minkäänlaista asiallista irtisanomisperustetta.

Savilampi on omassa lisensiaatintyössään todennut, että kynnys painavan ja hy-
väksyttävän syyn olemassaololle näytti käytetyn aineiston valossa olevan koeaika-
purun yhteydessä lähes yhtä korkealla kuin muissa työsuhteen päättämistilanteissa62. 
Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen näkökulma, sillä työsopimuslain mukaan 
perusteet työsopimuksen päättämiselle ovat eritasoiset koeaikana ja sen ulkopuolel-
la. Koeajan osalta on todettu, että työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä tai muutoin 
koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla, kun taas koeajan ulkopuolella 
edellytetään, että irtisanomiseen on asiallinen ja painava syy. Valitettavasti en pystynyt 
todentamaan tämänkään toteamuksen paikkansa pitävyyttä näin pienestä aineistosta.

10. Todistustaakan jakautuminen

Käännetystä todistustaakasta on säädetty yhdenvertaisuuslain 28 §:ssä ja tasa-arvolain 
9 a §:ssä. Käännetty todistustaakka tarkoittaa sitä, että mikäli joku katsoo joutuneen-
sa syrjityksi yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa mainituin perustein ja esittää 

61 VHO 9.4.2018 nro 115003 s. 14.
62 Savilampi 2011 s. 63.
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seikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on syrjintä, siirtyy todistus-
taakka vastaajalle. Silloin vastaajan on näytettävä, että menettely on perustunut mui-
hin kuin syrjiviin syihin. Syrjintäolettaman syntymiseen riittää, että asian johdosta 
voidaan esittää perusteltuja epäilyksiä. Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti katsottu, 
että kynnys syrjintäolettaman syntymiseen on matalalla.63 Molemmissa säännöksis-
sä on nimenomaisesti mainittu, ettei käännettyä todistustaakkaa sovelleta rikosasian 
käsittelyssä. Tämä perustuu rikosoikeudessa tärkeään syyttömyysolettamaan, johon 
kuuluu se, että syyttäjä on velvollinen näyttämään toteen kaikki ne seikat, joihin syy-
te välittömästi perustuu64. Asia on konkretisoitu oikeudenkäymiskaaren (1.1.1734/4) 
17 luvun 3 §:ssä (12.6.2015/732) toteamalla, että rikosasiassa kantajan on näytettävä 
ne seikat, joihin hänen rangaistusvaatimuksensa perustuu.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty hieman eriäviä kannanottoja siitä, miten todis-
tustaakka jakautuu työsyrjintärikoksessa. Melander ja Nuutila ovat esittäneet, että 
voitaneen lähteä siitä, että syytettynä oleva työnantaja on velvollinen tekemään uskot-
tavaksi sen, että hänellä on ollut menettelyynsä painava ja hyväksyttävä syy, ja että 
tämä tulkinta vastaisi myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäolettaman vaa-
timusta. Melander ja Nuutila ovat todenneet, että koska kyse on rikosprosessista, jossa 
todistustaakka on syyttäjällä, työnantajan uskottava selvitys menettelyn painavista ja 
hyväksyttävistä syistä siirtää todistustaakan syyttäjälle.65 Savilampi on lisännyt edel-
liseen, että syyttäjän esittämän näytön on kuitenkin aina täytettävä riittävyyden vaati-
mus, jotta vastaajalta voidaan edes odottaa asiaan liittyvää vastanäyttöä66. Valkonen on 
taas todennut, että jaettua todistustaakkaa ei sovelleta rikosoikeudenkäynnissä ja että 
rikosoikeudellisten periaatteiden mukaan todistustaakka on syyttäjällä eikä missään 
vaiheessa vastaajalla67.

Oikeuskäytännössä on hyväksytty ajatus siitä, lähtökohtana olevasta syyttäjän to-
distustaakasta huolimatta todistustaakka voi kääntyä osittain rikosasian vastaajalle, eli 
hänen voidaan edellyttää selvittävän niitä seikkoja, joihin hän on puolustuksekseen 
vedonnut. Vastaajalta ei voida kuitenkaan edellyttää selvitystä syyttömyytensä tueksi 
ennen kuin syyttäjä on esittänyt riittävän vahvan näytön syytteen tueksi. Näin on to-
dettu esimerkiksi ratkaisussa KKO 2017:12:

”Rikosasioissa sovellettavasta syyttömyysolettamasta seuraa, että todistustaakka syyksi 
lukevan tuomion perustavista seikoista on syyttäjällä ja ettei vastaajalle voida asettaa 
velvollisuutta todistaa syyttömyyttään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut 
muun muassa ratkaisussaan Telfner v. Itävalta 20.3.2001 ja Krumpholz v. Itävalta 
18.3.2010, että kansalliset tuomioistuimet olivat syyttömyysolettaman vastaisesti kään-
täneet todistustaakan syyttäjältä syytetylle vaatiessaan syytetyltä selitystä, vaikka tätä 
vastaan ei ollut esitetty vakuuttavaa näyttöä. Vastaajan vaikeneminen oikeudenkäyn-

63 Savilampi 2011 s. 39.
64 Jokela 2008 s. 25.
65 Nuutila – Melander 2013 s. 1275–2176.
66 Savilampi 2011 s. 40.
67 Valkonen 2018 s. 220.
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nissä voidaan ottaa huomioon syyttäjän esittämän näytön vakuuttavuutta harkittaessa 
vain sillä edellytyksellä, että asiassa esitetyt todisteet ja asian käsittelyssä esiin tulleet 
seikat selvästi edellyttävät vastaajalta selitystä (ks. esim. HE 46/2014 vp s. 48 ja 53 ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston ratkaisu John Murray v. Yhdisty-
nyt kuningaskunta 8.2.1996 kohta 54). Ennakkoratkaisussa KKO 2012:27 (kohta 13) 
on katsottu, että syyttäjän todistustaakasta huolimatta voi kuitenkin syntyä tilanteita, 
jolloin rikosasian vastaajalta voidaan edellyttää, että hän puolestaan selvittää niitä 
seikkoja, joihin hän on puolustuksekseen vedonnut. Syytteen tueksi esitetty näyttö vai-
kuttaa osaltaan siihen, millaista selvitystä vastaajalta voidaan edellyttää kiistämis-
perusteistaan. Edellisissä kohdissa lausuttu huomioon ottaen lähtökohtana voidaan 
pitää sitä, että rikosasian kantaja on esittänyt riittävän vahvan näytön syytteen tueksi 
ennen kuin syytteelle vaihtoehtoista tapahtumainkulkua koskevan vastaajan kertomuk-
sen epäuskottavuudelle voidaan antaa merkitystä syytteen tueksi esitetyn näytön todis-
tusvoimaa harkittaessa.”68

Käsitys siitä, että todistustaakka voi kääntyä osittain vastaajalle syyttäjän esitettyä 
riittävän vahvaa näyttöä, on vahvistettu ratkaisussa KKO 2018:3:

”… Kuten Korkeimman oikeuden ratkaisuista KKO 2012:27 ja 2017:12 ilmenee, lisäksi 
voidaan edellyttää, että rikosasian kantaja on esittänyt riittävän vahvan näytön syyt-
teen tueksi, ennen kuin syytteelle vaihtoehtoista tapahtumainkulkua koskevan vastaajan 
kertomuksen epäuskottavuudelle voidaan antaa näytön arvioinnissa merkitystä. Maini-
tuista ratkaisuista ilmenee toisaalta myös, että syyttäjän todistustaakasta huolimatta voi 
syntyä tilanteita, joissa rikosasian vastaajan voidaan edellyttää puolestaan selvittävän 
niitä seikkoja, joihin hän on puolustuksekseen vedonnut. Vastaajan kertomalla voi olla 
merkitystä muun muassa arvioitaessa hänen kertomuksensa uskottavuutta tai vaihto-
ehtoisten tapahtumainkulkujen mahdollisuutta.”69

Edellä siteeratut korkeimman oikeuden ratkaisut koskevat näytön arviointia huumaus-
ainerikoksissa, joiden osalta todistusharkinnassa voi olla tiettyjä eroja työsyrjinnän 
todistusharkintaan. Ratkaisussa KKO 2018:3 viitattu ratkaisu KKO 2012:27 koski 
puolestaan liikennerikoksia. Lienee kuitenkin mahdollista, että lähtökohtana olevasta 
syyttäjän todistustaakasta huolimatta vastaajalta voidaan tietyissä olosuhteissa edel-
lyttää selvitystä syyttömyydestään myös työsyrjintäasiassa.

10.1 Todistustaakan jakautuminen hovioikeusratkaisuissa

Savilampi on tutkinut lisensiaatintyössään hovioikeuksien 2005–2010 antamia ratkai-
suja työsyrjinnästä. Hän on todennut käyttämänsä aineiston pohjalta, että eri tuomio-
istuimet ovat soveltaneet työsyrjintärikoksia koskevia todistustaakkasääntöjä vaihte-
levasti. Joissakin tapauksissa syyttömyysolettamaan oli suhtauduttu hyvin ankarasti, 
kun taas joissakin tapauksissa todistustaakka näytti olleen lähes yksinomaan vastaa-

68 KKO 2017:12 kohdat 8–11.
69 KKO 2018:3 kohta 15.
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jalla. Savilammen mukaan työsyrjintärikoksissa todistustaakan jaossa näyttäisi olevan 
tietynlainen harmaa alue, jossa sekä syyttäjältä että vastaajalta edellytetään näyttöä 
väitteidensä tueksi.70 Todistustaakkasääntöjen soveltaminen näyttää jatkuvan saman-
kaltaisena myös uudemmassa oikeuskäytännössä, ja Savilammen havainnot näyttävät 
pitävän edelleen paikkansa. Suurimmassa osassa aineiston tapauksista todistustaakan 
katsottiin kuuluvan ns. harmaalle alueelle, jossa molemmilta osapuolilta edellytettiin 
näyttöä omien väitteiden tueksi. Tätä näkemystä edusti esimerkiksi tapaus 10, joka 
koski laitoshuoltajan työsuhteen purkamista koeajalla ja jossa Turun hovioikeus ei 
myöntänyt jatkokäsittelylupaa vastaajalle. Todistustaakasta käräjäoikeus totesi seu-
raavaa:

”Käräjäoikeus toteaa edelleen, että rikosasiassa näytön hankkiminen on syyttäjän ja 
asianomistajan vastuulla eikä vastaajalla ole velvollisuutta osoittaa syyttömyyttään 
toteen, joskin näytön ollessa riittävän vahvaa myös vastaajalta voidaan edellyttää toi-
menpiteitä näytön horjuttamiseksi…Käräjäoikeus katsoo, että työsyrjintätapauksessa 
edellä lausuttu merkitsee sitä, että syyttäjän ja asianomistajan tulee näyttää toteen 
ensinnäkin syrjintäperusteen olemassaolo. Toiseksi syyttäjän ja asianomistajan tulee 
näyttää, että syrjintäperusteella ja epäasialliseen asemaan asettamisella on riittävän 
vahva ajallinen ja asiallinen yhteys. Siten pelkästään se seikka, että henkilön työsuhde 
on purettu koeaikana tämän ollessa sairauslomalla ei vielä yksin riitä osoittamaan 
työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttymistä. Toisaalta vastaajalle voidaan tällaisessa 
tilanteessa asettaa velvollisuus selvittää riittävän yksityiskohtaisesti ja uskottavasti, 
mikä muu seikka on toiminut perusteena työsuhteen purkamiselle tavalla, jolla yhteys 
syrjintäperusteen olemassaolon ja epäedullisen asemaan asettamisen välillä voidaan 
poissulkea vastaajalta kohtuudella edellytettävällä tavalla.”71

Myös Helsingin hovioikeus näyttää omaksuneen tapauksessa 4 käsityksen siitä, että 
todistustaakka voidaan kohdistaa osittain vastaajaan, sillä se totesi näyttötaakasta ly-
hyesti, että

”Syyttäjän on rikosasiassa näytettävä syyte toteen. Työsyrjintärikoksessa työnantaja 
on velvollinen tekemään uskottavaksi, että sillä on ollut menettelyynsä hyväksyttävä ja 
asiallinen syy.”72

Kyse oli tapauksesta, jossa pysäköinninvalvojan työsuhde oli purettu koeajan viimei-
senä päivänä, kun tämä oli ollut sairauslomalla työtapaturman vuoksi. Työnantajan 
mukaan työntekijä ei soveltunut työhön, koska oli pelokas ja arka ja hänen auton-
käsittelytaitonsa olivat huonot. Hovioikeus katsoi työnantajan esittäneen selvitystä 
siitä, että työntekijä ei ollut soveltuva tehtävään, ja siten asiassa jäi osoittamatta, että 
sairausloma olisi vaikuttanut työsuhteen päättämiseen, ja syyte hylättiin toisin kuin 
käräjäoikeudessa.

70 Savilampi 2011 s. 90.
71 Lohjan käräjäoikeuden tuomio 25.2.2016 nro 108230 s. 6. Turun hovioikeus hylkäsi vastaajan jatko-

käsittelylupaa koskevan pyynnön 19.8.2016 antamallaan ratkaisulla nro 132818.
72 HelHO 14.5.2014 nro 1011 s. 3.
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Tapauksessa 12 Itä-Suomen hovioikeus on soveltanut perinteistä käsitystä syyttäjän 
yksinomaisesta todistustaakasta rikosasiassa. Hovioikeus totesi, että

”Rikosasiana käsiteltävässä työsyrjintäasiassa ei sovelleta tekoaikana voimassa ol-
leiden yhdenvertaisuuslain (21/2004) 17 §:ssä sekä naisten ja miesten välisestä tasa- 
arvosta annetun lain 9 a §:ssä säädettyä syrjintäolettamaa. Työsyrjintää koskevassa 
rikosasiassa syyttäjällä ja asianomistajalla on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3 §:ssä 
säädetyn periaatteen mukaisesti näyttötaakka siitä, että epäedulliseen asemaan aset-
taminen on johtunut nimenomaan teonkuvauksessa mainitusta syrjintäperusteesta.”73

Tapaus koski kolmen lastenhoitajan ja yhden päiväkotiapulaisen työsopimusten koe-
aikapurkuja, kun työntekijät olivat olleet muutamasta päivästä yli kuukauteen sairaus-
lomalla oireiden vuoksi, jotka saattoivat johtua sisäilmaongelmista. Työnantaja oli 
purkanut kaikkien työntekijöiden työsopimukset koeajalla perustellen purkuja sillä, 
että työntekijät eivät olleet selviytyneet tehtävistä ja sopeutuneet työyhteisöön, olivat 
kieltäytyneet joistakin tehtävistä ja käyttäytyneet epäasiallisesti esimiestään kohtaan. 
Hovioikeus katsoi, että nämä työnantajan edustajien väitteet jäivät näyttämättä ja että 
työsopimukset oli purettu ennen kaikkea asianomistajien sairauspoissaolojen ja siten 
heidän terveydentilansa vuoksi. Hovioikeus tuomitsi työnantajan edustajat työsyrjin-
nästä.

Edellä mainituin perustein näyttää siltä, että työsyrjintää koskevissa tapauksissa 
vastaajalle asetetaan usein velvollisuudeksi osoittaa, että menettelyyn on ollut painava 
ja hyväksyttävä syy. Tällöin lähestytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaista 
käännettyä todistustaakkaa, jota ei kyseisten lakien mukaan pidä kuitenkaan sovel-
taa rikosasioissa. Käännetyn todistustaakan mukaan todistustaakka vastaajalle siirtyy 
silloin, kun kantaja esittää perusteltuja epäilyksiä syrjinnästä. Tapauksen 4 perustelut 
viittaavat käännetyn todistustaakan soveltamiseen myös rikosasiassa, koska peruste-
luissa ei käsitelty lainkaan sitä, oliko syyttäjä esittänyt vakuuttavaa näyttöä syytteen 
tueksi ennen kuin vastaajalta edellytettiin selvitystä koeaikapurun asiallisesta syystä. 
Herää kysymys, onko työsuhteen päättäminen esimerkiksi sairausloman aikana itses-
sään katsottava niin sanotuksi vakuuttavaksi näytöksi, jonka perusteella rikosasian 
vastaajalta voidaan edellyttää selvitystä syyttömyytensä osoittamiseksi.

11. Työsyrjinnästä tuomitut rangaistukset ja rikoksesta   
 aiheutetun kärsimyksen korvaaminen

Lainsäätäjä on vahvistanut rangaistuslajin ja rangaistusasteikon avulla jokaiselle ri-
kostyypille abstraktisen rangaistusarvon. Yksittäisten rangaistusasteikkojen ja niissä 
mainittujen rangaistuslajien perusteella yksittäiset rikostyypit voidaan asettaa järjes-

73 I-SHO 15.11.2017 nro 146076 s. 19.
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tykseen abstraktisen rangaistusarvon mukaan. Ylimpänä tällä asteikolla ovat rikos-
tyypit, joista on säädetty elinkautinen vankeusrangaistus, ja alimmaksi sijoittuvat 
sakon uhkaiset rikostyypit.74 Työsyrjinnästä voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi 
kuukautta vankeutta eli kyseessä on abstraktiselta rangaistusarvoltaan ns. lievä rikos75. 
Abstraktiselta rangaistusarvoltaan saman arvoisiksi lainsäätäjä on katsonut mm. virka-
miehen vastustamisen (RL 16 luvun 2 §), vammantuottamuksen (RL 21 luvun 10 §) ja 
liikenneturvallisuuden vaarantamisen (RL 23 luvun 1 §).

Tuomari vahvistaa rangaistusasteikon eli abstraktisen rangaistusarvon puitteissa 
rikoksen konkreettisen rangaistusarvon ja mittaa rangaistusarvoa vastaavan rangais-
tuksen. Mitä korkeampi rangaistusarvo, sitä ankarampi rangaistus. Rikoksen rangais-
tusarvoon vaikuttavat rikoslain 6 luvun 4 §:n (13.6.2003/515) yleisperiaatteessa mai-
nitut tekijät: rikoksen vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet sekä rikoksesta 
ilmenevä muu tekijän syyllisyys.76 Mediaanirangaistus työsyrjinnästä 2011–2017 on 
ollut 24 päiväsakkoa eikä yhdessäkään tuona aikana tuomitusta 74 rangaistuksesta 
tuomittu vankeutta. Käsittelemissäni tapauksissa annetut rangaistukset noudattivat 
hyvin tätä linjaa, sillä kaikissa tuomioissa, joissa rangaistus koski pelkästään työsyr-
jintää, oli päiväsakkojen määrä 15–30. Näyttää siltä, että työsyrjintärikoksia ei pidetä 
erityisen lievinä tai vakavina omalla asteikollaan. Vertailun vuoksi voidaan todeta, 
että sakkorangaistusten mediaani oli virkamiehen vastustamisesta 32 päiväsakkoa, 
vammantuottamuksesta 32 päiväsakkoa ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta  
15 päi väsakkoa.77

Työsyrjintä liittyy tyypillisesti työsuhteen päättämistilanteeseen, jossa on kyse hy-
vinkin tärkeästä työelämään liittyvästä asiasta asianomistajan kannalta. Sen lisäksi, 
että työsuhteen päättämisellä on usein huomattavia taloudellisia vaikutuksia, on syr-
jintä omiaan aiheuttamaan kärsimystä asianomistajalle. Ottaen huomioon, että kaikki 
käsittelemäni tapaukset koskivat työsuhteen päättämistilanteita, on työsyrjintärikosten 
konkreettinen rangaistusarvo mielestäni arvioitu niissä kauttaaltaan liian alhaiseksi.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 6 §:n (16.6.2004/509) perusteella 
loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä voidaan tuomita loukatulle korvaus. Kärsi-
myksen korvaamisen perusteena ja tavoitteena on loukatun ihmisarvolle ja itsetunnolle 
aiheutuneen loukkauksen hyvittäminen.78 Työsyrjintä katsotaan tällaiseksi  rikokseksi, 
joka on omiaan aiheuttamaan kohteelleen kärsimystä, ja siten asianomistajalla on 
mahdollisuus vaatia vastaajalta korvausta rikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä.79

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositus käsittää sekä työsyrjinnän että 
kiskonnantapaisen työsyrjinnän (RL 47:3 a §). Suosituksen mukaan loukkauksen laa-

74 Frände 2012 s. 382.
75 Nuutila 1997 s. 394.
76 Frände 2012 s. 383.
77 Suomen virallinen tilasto. 
78 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2017 s. 122.
79 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2017 s. 154.
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dun arviointiin vaikuttavat erityisesti se, miten tärkeään työelämää koskevaan etuun 
syrjintä on loukatun kannalta kohdistunut ja miten voimakkaasti syrjintä on ilmenty-
nyt.80 Suosituksen mukaan korvaus siitä, että henkilö on asetettu epäedulliseen ase-
maan työntekijää valittaessa tai palvelussuhteen aikana ilman hyväksyttävää syytä, 
on 500–1 000 euroa. Kohdassa mainittu suurempi korvaussuositus 2 000–5 000 euroa 
koskee kiskonnantapaista työsyrjintää.81 Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suo-
situksessa viitatun tutkimusaineiston pienin tuomittu korvaus on ollut 200 euroa ja 
suurin 5 116 euroa mediaanin ollessa 1 056 euroa.82

Aineistoon kuuluvissa hovioikeusratkaisuissa viidessä vastaaja tai vastaajat tuomit-
tiin maksamaan asianomistajalle tai asianomistajille korvausta työsyrjinnän aiheutta-
masta kärsimyksestä. Kaikissa tapauksissa korvausta ei ollut edes vaadittu. Yhdessä 
tapauksessa (tapaus 11) oikeudenmukaiseksi korvaukseksi katsottiin 1 500 euroa, kun 
taas muissa tapauksissa kärsimyskorvaus asianomistajalle oli 1 000 euroa. Korvausten 
määriä voidaan pitää sopivina, tai ei ainakaan alimitoitettuina, kun otetaan huomioon, 
että kaikissa tapauksissa syrjintä on ilmentynyt asianomistajan kannalta hyvin merkit-
tävällä tavalla eli työsuhteen päättämisenä.
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Petteri Plosila

Asiantuntijatodistelun muutos – todistaja  
vai asiantuntija?

 

1.  Johdanto

Oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevan 17 luvun kokonaisuudistuksen voimaan-
tulon 1.1.2016 myötä asiantuntijatodisteluun tuli merkittäviä muutoksia. Vanhan oi-
keudenkäymiskaaren 17 luvun 55 §:n mukaan jos asianosainen nojautui asiantunti-
jaan, joka ei ollut oikeuden määräämä, oli tästä voimassa, mitä todistajasta oli säädetty. 
Asiantuntijaan voitiin kuitenkin soveltaa vanhan lain 50 §:ssä ja 51 §:n 2 momentissa 
säädettyä. Uudistuksessa sanottu pykälä kumottiin ja kaikkien asiantuntijoiden proses-
suaalinen asema muutettiin samanlaiseksi.

Aikaisemmin siis asianosaisten omien asiantuntijoiden asema poikkesi merkittäväs-
ti tuomioistuimen määräämien asiantuntijoiden asemasta esimerkiksi  kelpoisuuden, 
palkkioiden ja totuusvelvollisuuden suhteen. Vanhan 17 luvun 44 §:n mukaan tuo mio - 
 istuimen määräämiltä asiantuntijoilta edellytettiin taitavuutta ja rehellisyyttä. Sen 
sijaan asianosaisten nimeämillä asiantuntijoilla ei ollut yleisiä kelpoisuusehtoja. 
Tuomio istuimen määräämä asiantuntija ei myöskään saanut aiemman 17 luvun 47 §:n 
mu kaan olla liian läheisessä suhteessa asiaan tai jompaankumpaan asian osaiseen. 
Asian osaisen nimeämää asiantuntijaa koski ainoastaan vanhan 17 luvun yleisesti to-
distajia koskeva 18 §, joka kielsi ainoastaan asianosaisen toimimisen asiantuntijana.

Uuden 17 luvun mukaiset asiantuntijan kelpoisuus- ja esteettömyysvaatimukset 
koskevat paitsi tuomioistuimen myös asianosaisen nimeämää asiantuntijaa.1

Pääsäännön mukaan todistaja tekee selkoa havaitsemistaan tosiseikoista, kun taas 
asiantuntija lähtökohtaisesti tekee selkoa kokemussäännöistä. Ero todistajan ja asian-
tuntijan välillä ei ole aina kuitenkaan selväpiirteinen, koska asiantuntija tekee usein 
selkoa myös havaitsemistaan tosiseikoista ja todistaja kertoo usein myös laajemmin 
muista kuin havaitsemistaan tosiseikoista.

Todistajan tehtävänä oikeudenkäynnissä on kertoa asiaan liittyvistä havainnoistaan. 
Todistajan kuulustelulla pyritään selvittämään aineellista totuutta. Aineellisen totuu-
den merkitys näkyy siinä, että Suomessa on voimassa yleinen todistamisvelvollisuus. 
Tämä velvollisuus ei kuitenkaan ole poikkeukseton. Poikkeukset todistamisvelvolli-
suu desta voidaan jakaa kieltäytymisoikeuksiin ja todistamiskieltoihin.  Edellisessä 

1 LaVM 19/2014 vp s. 8–9.
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 tapauksessa todistaja saa halutessaan kieltäytyä todistamasta. Jos hän kuitenkin suos -
tuu todistamaan, häntä koskevat kaikki todistajaa koskevat velvollisuudet. Jälkim mäi-
sessä tapauksessa todistaja ei saa toimia todistajana. Kieltäytymisoikeuksia ja todis-
ta miskieltoja koskevat säännökset on myös uudistettu uudessa 17 luvussa. Näissä  
 sään nöksissä poikkeuksia todistamisvelvollisuudesta on täsmennetty ja osin laajennettu.

Kirjoituksessa tarkastellaan asiantuntijatodistelun muutoksia. Kirjoituksessa tar-
kastellaan, milloin kyse on todistajasta ja milloin asiantuntijasta. Kirjoituksessa käy-
dään ensin läpi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muutoksia tältä osin ja muutosten 
tavoitteita. Seuraavaksi tarkastellaan todistajan ja asiantuntijan erilaisia kelpoisuutta, 
velvollisuuksia, kieltäytymisoikeutta ja esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Tämän 
jälkeen käydään läpi kriteereitä, joilla voidaan erottaa, milloin kyse on todistajasta ja 
milloin asiantuntijasta. Erityisesti tätä arvioidaan verotarkastajan ja kirjanpidon eri-
tyistarkastuksen suorittaneen henkilön osalta. Edelleen kirjoituksessa tarkastellaan 
asiantuntijatodistelun arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja ja arviointikriteereitä.

2.  Oikeudenkäymiskaaren muutokset ja niiden tavoitteet

Oikeudenkäymiskaaren 17 lukua koskevien esitöiden mukaan tuomioistuimet nimesi-
vät vanhan lain aikaan asiantuntijoita hyvin harvoin. Syynä tähän saattoi olla se, että 
asianosaisten oli toisaalta jo haastehakemuksessa nimettävä todisteensa. Asiantunti-
jan nimeäminen säädetyllä tavalla saatettiin kokea hitaaksi ja raskaaksi menettelyksi. 
Ongelmana saatettiin myös nähdä, että asianosaisen mahdollisuudet vaikuttaa asian-
tuntijaksi nimettävää henkilöön voitiin kokea rajallisiksi. Sääntely ei ollut aivan sopu-
soinnussa sen kanssa, että nykyisin pidetään nimenomaan asianosaisten tehtävänä 
esittää tarvittava näyttö. Tuomioistuimet yleisestikin ottaen hankkivat varsin vähän 
oma-aloitteisesti näyttöä, vaikka se on sinänsä suhteellisen laajasti mahdollista.2

Esitöiden mukaan tilannetta voitiin pitää epätyydyttävänä ensinnäkin siksi, etteivät 
asianosaisen nimeämää asiantuntijaa koskeneet säädetyt kelpoisuus- ja puolueetto-
muusvaatimukset. Toiseksi tällaiseen asiantuntijaan sovellettiin pääosin todistajaa 
koskevia säännöksiä. Tällaista asiantuntijaa kuultiin myös usein suullisesti oikeuden-
käynnissä kuten todistajaa, vaikka tällainenkin asiantuntija sai antaa lausuntonsa kir-
jallisesti.3

Lisäksi hallituksen esityksen mukaan kun asianosaisen nimeämään asiantuntijaan 
sovellettiin todistajaa koskevia säännöksiä, hän sai olla käsittelyssä läsnä vain sen 
verran, mitä hänen kuulemisensa vaati. Tällaisen asiantuntijan läsnäolo muutenkin 
käsittelyssä voi kuitenkin olla tarpeellista asian perusteellisen käsittelyn turvaamisek-
si. Esimerkiksi jos tällainen asiantuntija on tutkinut kiinteistön, jota koskeva kauppa 
halutaan purettavaksi tai kauppahinta alennettavaksi, hänen läsnäolonsa kiinteistön 

2 HE 46/2014 vp s. 34.
3 HE 46/2014 vp s. 34.
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katselmuksessa on perusteltua. Asiantuntija voi tehdä paikalla tarkemmin selkoa aiem-
mista havainnoistaan ja niistä tekemistään johtopäätöksistä. Tällöin tuomioistuimella 
on paremmat edellytykset arvioida, mikä paino asiantuntijanäytölle annetaan. Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt asetelmaa, jossa yhtäältä tuomioistuinta avus-
tava asiantuntija on saanut olla läsnä koko oikeudenkäynnin ajan ja esittää kuultaville 
kysymyksiä ja jossa toisaalta asianosaisen nimeämään asiantuntijaan oli sovellettu 
todistajia koskevia säännöksiä ilman mainitunkaltaista läsnäolo- ja kyselyoikeutta, 
osapuolten tasa-arvoisen kohtelun ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten 
vastaisina (Bönisch v. Itävalta 6.5.1985).4

Kolmanneksi tällaiselle asiantuntijalle myös maksettiin todistajan palkkio eikä 
asiantuntijalle säädettyä palkkiota työstä ja ajanhukasta sekä korvausta kohtuullisista 
kuluista. Oikeuskäytännössä on todettu asianomaisen säännöksen (OK 17:55) olevan 
niin selvä, ettei siitä voida tulkinnallakaan poiketa (KKO 2004:83). Todistelun laa-
dun kannalta saattoi olla ongelmallista, ettei asianosaisen nimeämälle asiantuntijalle 
maksettu työstä ja ajanhukasta. Tämä saattoi myös rajoittaa niiden asiantuntijoiden 
määrää, jotka olivat valmiit tehtävän ottamaan.5

3. Todistajan asema 

3.1  Todistajan kelpoisuus

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 §:n 1 momentin mukaan jokaista muuta kuin asian - 
osaista voidaan kuulustella todistajana. Saman pykälän 2 momentin mukaan asian-
omis tajaa, jolla ei ole vaatimuksia, kuulustellaan rikosasiassa todistajana. Häneen 
ei kuitenkaan sovelleta, mitä 44 §:ssä säädetään todistajan vakuutuksesta ja 63 §:ssä 
pakko keinoista todistajan kieltäytyessä todistamasta.

Lain esitöiden mukaan aikaisemmin voimassa olevassa oikeudessa omaksutusta 
kolmijaosta asianosaisiin, todistajiin ja niin sanottuihin kuultaviin luovutaan. Jatkossa 
viimeistä ryhmää ei enää ole, vaan asianomistajaa, jolla ei ole vaatimuksia, ja kanssa-
epäiltyjä kuullaan todistajina.6 Asianosaisen ja todistajan välinen rajanveto tehdään 
niin sanotun muodollisen asianosaiskäsitteen mukaan7. Asianosaisia ovat ne henkilöt, 
joiden nimessä oikeutta käydään, riita-asiassa siis kantaja ja vastaaja ja rikosasiassa 
kantaja (syyttäjä ja asianomistaja, jolla on vaatimuksia) ja rikosasian vastaaja.8

Todistajana voi toimia vain luonnollinen henkilö. Oikeudenkäymiskaaren 17 lu-
vun 30 §:ssä säädetään erikseen siitä, milloin alle 15-vuotiasta henkilöä tai sitä, jonka 

4 HE 46/2014 vp s. 34.
5 HE 46/2014 vp s. 34.
6 HE 46/2014 vp s. 96. Ks. HE:n s. 30–33, joissa uudistuksen perusteita on käyty tarkemmin läpi.
7 Rautio – Frände 2016 s. 208.
8 Tirkkonen 1949 s. 96 ja Rautio – Frände 2016 s. 208.
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henkinen toiminta on häiriintynyt, voidaan kuulla tuomioistuimessa. Todistajan kel-
poisuudesta ei ole laissa muutoin nimenomaisia säännöksiä.9

Tässä artikkelissa ei ole syytä käsitellä kovinkaan syvällisesti todistajan erityisiä 
esteel lisyyskysymyksiä. Todettakoon lyhyesti, että todistajan erityiset  kelpoisuusehdot 
rajaavat todistajien ulkopuolelle prosessuaalisen asianosaiskäsitteen mukaiset henki-
löt, jotka toimivat jutussa kantajana tai vastaajana. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, 
että todistajan esteellisyyssääntelyn ratio on kokonaan toinen kuin tuomarin esteel-
lisyyssäännösten. Todistajan tulee olla sivullinen suhteessa oikeudenkäyntiin, mutta 
hänen ei tarvitse olla puolueeton.10

3.2  Todistajan velvollisuudet ja palkkio

Todistajan velvollisuuksiin kuuluu saapua kutsuttuna tuomioistuimeen (9 §) ja antaa 
vakuutus (44 §). Todistajalla on positiivinen totuusvelvollisuus, so. hänen on totuu-
denmukaisesti kerrottava oikeudelle kaikki, mitä hän asiasta tietää, sekä vastata teh-
tyihin kysymyksiin.

Kieltäytymisoikeus todistamasta voi olla joko totaalista, jolloin henkilöä ei voida 
ollenkaan velvoittaa toimimaan todistajana, tai osittaista, jolloin todistaja saa kieltäy-
tyä kertomasta tietyistä asioista. Todistaa ei saa sellaisista tiedoista, jotka ovat salassa 
pidettäviä valtion turvallisuuden takia tai sen takia, että ne koskevat Suomen suhteita 
toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön (10 §). Tuomioistuimen päätösneuvot-
telun sisällöstä ei saa todistaa (11 §). Virkamies ei saa paljastaa salassa pidettäväksi 
määrättyä asiaa (12 §). Oikeudellisen edustajan tai avustajan toimessaan saamat luot-
tamukselliset tiedot ovat suojattuja myös oikeudenkäynnissä (13 §). Terveydenhuolto-
henkilöillä on salassapitovelvollisuus myös oikeudenkäynnissä toimessaan saamistaan 
yksityisluontoisista tiedoista (14 §). Sama koskee myös pappien sielunhoitotyössä 
saamia tietoja (16 §).

Kokonaan saavat kieltäytyä todistamasta muun muassa asianosaisen tietyt sukulai-
set, puoliso ja avopuoliso (17 §). Todistaja saa kieltäytyä kertomasta sellaisesta asiasta, 
josta kertominen voisi johtaa siihen, että hänet itsensä tai hänen sukulaisensa tai puo-
lisonsa voitaisiin asettaa syytteeseen rikoksesta (18 §). Myöskään liike- tai ammatti - 
salaisuutta ei tarvitse paljastaa, elleivät erittäin tärkeät syyt vaadi todistamista (19 §). 
Tiedotusvälineiden palveluksessa olevat henkilöt saavat myös kieltäytyä paljastamasta 
tiedonlähteitään (20 §).

Jotkin näistä kieltäytymisoikeuksista tai -velvollisuuksista eivät kuitenkaan ole eh-
dottomia. Siten esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuden suoja tai tiedotusvälineen 
lähdesuoja voidaan murtaa, jos käsitellään rikosta, josta voi seurata vähintään 6 vuotta 

9 Rautio – Frände 2016 s. 208.
10 Lappalainen 1988 s. 31 ja 66, Lappalainen 2001 s. 209, Vuorenpää 2012 s. 81 ja Koponen 2011 s. 197.
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vankeutta. Tällöin katsotaan, että poikkeuksien taustalla olevat intressit väistyvät oi-
keusvarmuuden periaatteen tieltä.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 62 §:n 1 momentin perusteella jos todistaja jää 
pois ilman laillista estettä tai poistuu luvatta, todistaja tuomitaan asetettuun uhkasak-
koon ja tuomioistuin voi määrätä todistajan noudettavaksi heti tuomioistuimeen, jollei 
asian käsittelyä päätetä jatkaa myöhemmin.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 63 §:n 1 momentin mukaan jos todistaja oikeudet-
tomasti kieltäytyy todistamasta, tuomioistuin velvoittaa hänet täyttämään velvollisuu-
tensa sakon uhalla. Jos todistaja kieltäytyy noudattamasta tuomioistuimen määräystä, 
tuomioistuin tuomitsee uhkasakon maksettavaksi. Jos todistaja edelleen kieltäytyy 
noudattamasta tuomioistuimen määräystä, tuomioistuin voi, ottaen huomioon asian 
laatu, todistajankertomuksen merkitys asian ratkaisemisen kannalta, todistajan hen-
kilökohtaiset olot ja muut olosuhteet, määrätä todistajan painostusvankeudella täyttä-
mään velvollisuutensa.

Todistajaa ei saa pitää painostusvankeudessa kauempaa kuin on välttämätöntä to-
distamisvelvollisuuden täyttämiseksi eikä kauempaa kuin enintään kuusi kuukautta. 
Painostusvankeus ei saa kuitenkaan kestää pidempään kuin asia on asianomaisessa 
tuomioistuimessa vireillä. Jos todistaja suostuu todistamaan, asian käsittelyä on jatket-
tava niin pian kuin se on mahdollista.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 65 §:n 1 momentin mukaan todistajalla on oikeus 
saada kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä 
taloudellisesta menetyksestä.

4.  Asiantuntijan asema

4.1  Yleistä

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 35 §:n mukaan asiantuntijan on oltava  rehelliseksi 
ja alallaan taitavaksi tunnettu. Asiantuntijana ei saa toimia se, joka on asiaan tai 
asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu.

Muihin todistuskeinoihin verrattuna asiantuntijaa koskevat yleiset (rehellisyys ja 
asiantuntemus) ja erityiset (puolueettomuus) kelpoisuusehtovaatimukset ovat ainutlaa-
tuisia, koska esimerkiksi todistajalta ei voida edellyttää rehellisyyttä tai puolueetto-
muutta suhteessa asianosaiseen. Poikkeuksellisen sääntelyn luonne selittyy sillä, 
että kelpoisuusehdot täyttävä asiantuntija on periaatteessa valittavissa  suuremmasta 
joukosta kuin asiasta havaintoja tehnyt todistaja. Koska asiantuntija ei todistaja ensi-
sijaisesti omista havainnoistaan vaan sellaisista erityisistä kokemussäännöistä,  joita 
tuomioistuin ei yleensä tunne, on perusteltua asettaa erikseen kelpoisuusehdot. Tuo - 
mio istuin on ikään kuin asiantuntijan armoilla, joten hänen lausunnoltaan tulee edel-
lyttää objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Asiantuntijan tehtävänä on tuottaa tuomio-
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istuimelle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia erityistietoja, jolloin asiantuntijalla 
on olennainen vaikutus oikeudenkäynnin lopputulokseen.11

4.2  Asiantuntijan yleinen kelpoisuus

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 35 §:ssä asiantuntijan yleisiksi kelpoisuusehdoiksi 
määritellään rehellisyys ja taitavuus. Kriteereinä sekä taitavuus että rehellisyys ovat 
huomattavan avoimia, mistä syystä niiden asettamia edellytyksiä ei ole mahdollista 
määritellä tyhjentävästi.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena on ensinnäkin rehellisyys. Vuorenpään mukaan 
asiantuntijalta edellytettävää rehellisyyttä voidaan pyrkiä arvioimaan käyttäen muiden 
ammattiryhmien rehellisyysvaatimukselle annettuja tulkintoja. Rehellisyyttä edelly-
tetään muun muassa oikeudenkäyntiasiamieheltä- ja avustajalta (OK 15 luvun 2 §:n 
2 momentti), asianajajalta (L asianajajista 3 §:n 1 momentin 1 kohta) ja esimerkiksi 
ministeriltä (PL 60 §:n 1 momentti).12 Oikeusapulakia koskevien esitöiden mukaan 
rehellisyysvaatimuksen ei esimerkiksi katsota täyttyvän oikeudenkäyntiasiamiehen- 
tai avustajan kohdalla ainakaan silloin, kun tämä on syytteessä tai tuomittu sellaisesta 
rikoksesta, joka osoittaa asiamieheltä tai avustajalta edellytettävän rehellisyyden puu-
tetta13. Asianajajien osalta rehellisyysvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että hakija voi-
daan todeta rehelliseksi hänen aiemman toimintansa ja hänestä saatujen lausuntojen 
perusteella. Käytännössä säännöksen merkitys on kuitenkin siinä, että henkilöä, joka 
on ennen jäsenhakemustaan tuomittu epärehellisyysrikoksesta, ei voida ottaa Asian-
ajajaliiton jäseneksi. Asianajajaliiton ratkaisukäytännössä jäsenhakemus on eräässä 
tapauksessa hylätty sen johdosta, että hakija oli häntä jäsenhakemuksen johdosta kuul-
taessa antanut totuudenvastaisia tietoja taloudellisista oloistaan14.

Pölösen ja Tapanilan mukaan asiantuntijan tuomitseminen perättömästä lausumasta 
tuomioistuimessa selvästi horjuttaa rehellisyyttä. Rehellisyyttä arvioitaessa on otet-
tava aina huomioon myös muut yleistä epärehellisyyttä osoittavat rikokset kuten esi-
merkiksi luottamusaseman väärinkäyttö, kavallus, velallisen rikos ja muut vastaavan 
tyyppiset rikokset. Muina merkityksellisinä rikoksina he mainitsevat lahjusrikoksen, 
julkisen kehottamisen rikokseen, kätkemisrikoksen, rahanpesun, väärennyksen, var-
kauden ja petoksen.15

Oikeuskäytännössä on rehellisyyttä arvioitu muun muassa seuraavalla tavalla:

11 Rautio – Frände 2016 s. 230–231, Pölönen – Tapanila 2015 s. 422 ja Tirkkonen 1949 s. 209–210.
12 Vuorenpää 2017 s. 482.
13 HE 82/2001 vp s. 121.
14 HE 318/2010 vp s. 5.
15 Pölönen – Tapanila 2015 s. 419.
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KKO 1928 I 2. Yllytyksestä väärään valaan tuomitulta henkilöltä kiellettiin oikeus 
esiintyä oikeudenkäyntiasiamiehenä, kun ei ollut selvitystä siitä, että hän kärsittyään 
rangaistuksensa oli osoittanut rehellistä käytöstä.

KKO 1961 II 34. Varatuomaria, joka oli tuomittu jatketusta tahallisesta hyötymis-
tarkoituksessa tehdystä virkarikoksesta pantavaksi kaupunginviskaalin viralta, ei voitu 
pitää rehelliseksi tunnettuna ja muilta ominaisuuksiltaan sopivana harjoittamaan asi-
anajajan tointa.

Helsingin HO 28.09.2006 nro 2852. Verorikkomuksesta ja kirjanpitorikoksesta 
tuomittu kolmen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus osoitti, ettei OK 15 luvun 
2 §:ssä edellytetty rehellisyysvaatimus täyttynyt, kun tuomiosta oli kulunut alle vuosi.

Helsingin HO 2014:9. Hovioikeus ei muuttanut oikeudenkäyntiavustajalauta-
kunnan 20.2.2014 antamaa päätöstä, jolla lautakunta oli hylännyt A:n hakemuksen 
oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimisesta, koska hänet oli Helsingin 
hovioikeuden 23.12.2010 antamalla tuomiolla tuomittu 2 vuoden 8 kuukauden van-
keusrangaistukseen viidestä törkeästä kavalluksesta, kahdesta törkeästä veropetokses-
ta sekä rikoksesta, joka käsittää kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen. Oi-
keudenkäyntiavustajalautakunnan mukaan kyseiset rikokset osoittivat luonteeltaan 
ja vakavuudeltaan hänet sopimattomaksi toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä ja 
-avustajana. Hakemus oli lisäksi hylätty sillä perusteella, että Suomen Asianajajaliiton 
valvontalautakunta oli 16.12.2011 katsonut, että A olisi kurinpidollisena seuraamuk-
sena ansainnut tulla erotetuksi, mikäli hän olisi vielä ollut Suomen Asianajajaliiton 
jäsen.

Ratkaisussa KKO 2011:109 asiamiehen rehellisyysvaatimuksen puolestaan katsot-
tiin täyttyvän, vaikka henkilö oli syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, törkeään pe-
tokseen ja kirjanpitorikoksen avunantoon. Rikostuomiot olivat vuosilta 2001 ja 2008. 
Tuomioiden perusteena olevat rikokset oli tehty vuosina 1991–1994. Sinänsä KKO 
vahvisti ratkaisussaan, että mainitut teot ovat tyypillisesti sellaisia, jotka ilmentävät 
tekijässään sellaista epärehellisyyttä, joka OK 15:2.1:n mukaan estää toimimisen asia-
miehenä tai avustajana. Sanotussa ratkaisussa epärehellisyyttä osoittavista rikoksista 
ja niistä seuranneesta oikeusprosessista tuomioineen oli kuitenkin kulunut pidempi 
aika, mistä syystä KKO katsoi, että kelpoisuus toimia avustajana tai asiamiehenä oli 
”palautunut” takaisin. Kaikkien asiamiehen syyksi luettujen rikosten tekemisestä oli 
kulunut jo lähes kaksikymmentä vuotta ja ankarammasta tuomiostakin jo runsaat kym-
menen vuotta.

Raution ja Fränden mukaan johtoa voidaan hakea myös rehellisyysvaatimuksia 
koskevista uudemmantyyppisistä säännöksistä16. Mielestäni hyvänä vertailukohtana 
voidaan pitää esimerkiksi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevaa sääntelyä. 
Lain luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan 
lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen myönnetään toistaiseksi 

16 Rautio – Frände 2016 s. 231.
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henkilölle, joka on muun ohella rehellinen ja joka ei ole ilmeisen sopimaton oikeu-
denkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään. Pykälän 3 momentissa on 1 momentin 
3 kohdassa asetettua rehellisyysvaatimusta täsmentävä säännös. Sen mukaan rehelli-
nen ei ole henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden 
aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakko-
rangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeu-
denkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Lain esitöiden mukaan tällaisia tekoja olisivat 
lähinnä rikokset, joissa on menetelty epärehellisesti tai muuten tahallaan loukattu toi-
sen oikeutta17. Vastaavasti on säännelty myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 28 §:n 2 momentissa.

Rautio ja Frände katsovat, että kiinteiden aikarajojen asettaminen langettavan tuo-
mion huomioon ottamiselle asiantuntijan rehellisyysvaatimusta arvioitaessa ei ole 
lähtö kohtaisesti perusteltua. He kuitenkin toteavat, että mitä tuoreempi langettava 
tuomio on, sitä suurempi painoarvo sille tulee antaa. Vielä vireillä olevan asian huo-
mioimiseen on heidän mukaansa yleensä suhtauduttava varauksellisesti.18

Rehellisyysvaatimuksesta seuraa, että asiantuntemustieto ei voi olla hankittu ko-
kemusperäisesti rikoksia tekemällä. Siten esimerkiksi murtovarasta ei voida kuulla 
asiantuntijana erilaisista murtovälineistä.19

Toisena yleisenä kelpoisuusvaatimuksena on asiantuntijan taitavuus alallaan. 
Asian tuntijan taitavuutta on ensinnäkin mahdollista arvioida suoritettujen tutkintojen, 
todistusten sekä julkaisutoiminnan avulla. Muodollista vaatimusta esimerkiksi tutkin-
non suorittamisesta ei kuitenkaan aseteta. Edelleen myös työuran pituutta ja asian-
tuntijatehtävien lukumäärää on pidetty merkityksellisenä seikkana tässä arvioinnissa. 
Lisäksi asiantuntijan pitää olla tietoinen esittämiensä tietojen rajoituksista sekä pystyä 
arvioimaan sitä, voidaanko kaikkia hänen kertomiaan kokemussääntöjä soveltaa oi-
keudenkäynnin kohteena olevassa tapauksessa.20

Vuorenpään mukaan siitä, että asiantuntijan on oltava alallaan taitavaksi tunnettu, 
seuraa myös se, että asiantuntijan on noudatettava kysymyksessä olevalla alalla ylei-
sesti hyväksyttyjä näkemyksiä21. Rautio ja Frände kuitenkin tuovat esille sen seikan, 
että tietyillä aloilla voi olla koulukuntariitoja, eikä voida välttämättä määritellä, mitkä 
ovat yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä22.

Oikeuskäytännössä (KKO 2018:50 kohdat 167–168) on esimerkiksi katsottu, että 
neurologian erikoislääkäri Z:n tekemälle aivovammadiagnoosille ei ollut perusteltua 
antaa näyttöarvoa arvioitaessa sitä, oliko A saanut liikenneonnettomuudessa aivovam-
man. Z:n aivovammaa koskeva diagnoosi oli tehty lähes 30 vuotta vamman väitetyn 
syntymisen jälkeen pääasiassa potilaan itsensä kuvaamien oireiden ja mahdollisesti 

17 HE 318/2010 vp s. 28.
18 Rautio – Frände 2016 s. 232.
19 Edelstam 1991 s. 272.
20 Edelstam 1991 s. 273, Rautio – Frände 2016 s. 232 ja Vuorenpää 2012 s. 59–61.
21 Vuorenpää 2012 s. 60.
22 Rautio – Frände 2016 s. 232.
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joidenkin yksittäisten sairauskertomusasiakirjojen perusteella, mitä voitiin pitää sel-
västi tavanomaisesta poikkeavana menettelynä. Lisäksi huomiota herätti se, että Z oli 
katsonut aiheelliseksi lähettää A:n kuvantamistutkimuksiin, mutta hän oli kuitenkin 
tehnyt aivovammadiagnoosin jo ennen kuin oli saanut niiden tulokset. Vuonna 2011 
antamassaan uudessa lääkärinlausunnossa hän oli lisäksi toistanut aikaisemmat johto-
päätöksensä edes viittaamatta teettämiensä kuvantamistutkimusten tuloksiin. Tapauk-
sessa on ollut selvää, että Z:n menettely ei ole edustanut kokeneelta terveydenhuollon 
ammattilaiselta edellytettävää osaamisen tasoa.

Viranomaisten kohdalla vanhassa laissa näiden vaatimusten täyttymistä ei tarvinnut 
pohtia, sillä tältä osin lainsäätäjä lähti siitä, että asiantuntijana toimivat viranomaiset 
ja virkamiehet ovat lähtökohtaisesti rehellisiä ja taitavia. Ottaen huomioon esitöiden 
maininta siitä, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 35 §:n 1 momentin rehellisyys- ja 
taitavuusvaatimuksesta säädettiin vanhan lain 44 §:n 1 momentissa asiallisesti vastaa-
valla tavalla, ei lainsäätäjä selvästi ole tarkoittanut tätä olettamaa muuttaa.23 Näin ollen 
viranomaisia on mielestäni pidettävä lähtökohtaisesti rehellisinä ja taitavina. Luon-
nollisesti, mikäli viranomainen on syyllistynyt vilpilliseen menettelyyn tai lausunto ei 
noudata yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä, voidaan asiaa arvioida toisin.

4.3  Asiantuntijan erityinen kelpoisuus

Asiantuntijan esteellisyys arvioidaan suhteessa asiaan ja asianosaisiin. Momentin jää-
viysperusteet ovat varsin löyhät, mitä voidaan perustella asiantuntijatodistelun laa-
dulla ja tuomioistuimen olemisella asiantuntijan erityisten tietojen varassa. Oikeus-
kirjallisuudessa vanhassa todistelumenettelyssä asiantuntijajäävit vastasivat lähinnä 
tuomarin esteellisyysperustetta, joskin viimeksi mainittuja pidettiin vielä laajemmalle 
ulottuvina.24

Asiantuntijan esteellisyyttä koskevat säännökset ovat uudessakin todistelumenette-
lyssä merkittävästi todistajan jäävejä tiukemmat. Asiantuntijan jäävien rinnastaminen 
tuomarinjääveihin ei kuitenkaan kaikilta osin ole mahdollista. Esimerkiksi kertaluon-
toisen palkkion vastaanottaminen asiantuntijan nimenneeltä taholta ei tee asiantunti-
jasta esteellistä. Sen sijaan mikäli sama asianosainen tai avustaja hyvin usein käyttää 
samaa asiantuntijaa, voidaan tilannetta joutua arvioimaan toisin. Tässäkään tapauk-
sessa esteellisyyttä ei välttämättä synny, mikäli asiantuntijan lausuntoja voidaan pitää 
objektiivisina.25

Vaikka todistusoikeuden uudistamisen jälkeen asiantuntijan palkkioihin liittyviä 
kysymyksiä arvioidaan tuomarin esteellisyydestä poikkeavalla tavalla, voidaan asian-

23 HE 46/2014 vp s. 99.
24 Lappalainen 2001 s. 285, Rautio – Frände 2016 s. 233 ja Vuorenpää 2012 s. 65 ss.
25 Vuorenpää 2017 s. 484.
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tuntijan esteellisyyttä monissa muissa suhteissa määritellä tuomarin esteellisyyttä kos-
kevien normien perusteella.26

Vuorenpään mukaan asiantuntijoita koskevat esteellisyystilanteet voidaan jakaa 
tuomarinjäävien tapaan viiteen ryhmään:

a)  osallisuus-, sukulaisuus ja intressijäävi (OK 13:4);
b)  yhteisöjäävi (OK 13:5);
c)  erityinen suhde asianosaiseen (OK 13:6);
d)  aiempi liityntä samaan tai samankaltaiseen asiaan ja ennakkoasenne (OK 13:7 

1 ja 2 mom.); sekä
e)  yleislauseke (OK 13:7 3 mom.)27

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käydä tyhjentävästi läpi eri esteellisyysperusteita. 
Vuorenpää on kuitenkin päätynyt siihen, että asiantuntijan puolueettomuus ei täysin 
rinnastu tuomarin puolueettomuuteen. Esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 
7 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä esteellisyysperustetta tulisi soveltaa asiantuntijoihin 
varsin rajoitetusti.28

Tuomari on oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
esteellinen, jos hänellä on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellai-
nen suhde, että se, erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen, antaa 
perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Saman pykälän 2 mo-
mentin mukaan esteellisyyttä ei 1 momentin nojalla aiheudu yksin sen vuoksi, että 
asianosaisena on valtio, kunta tai muu julkisyhteisö.

Hallituksen esityksen mukaan tuomarin palvelussuhde valtioon, kuntaan tai muu-
hun julkisyhteisöön ei yksinään tee tuomaria esteelliseksi käsittelemään näitä tahoja 
koskevia asioita. Valtio työnantajana ei ole rinnastettavissa muihin työnantajiin siten, 
että tällainen suhde valtioon aiheuttaisi esteellisyyden. Valtion työnantaja-asema ei 
synnytä sellaista lojaalisuutta valtiota kohtaan, että olisi perusteltua syytä pelätä sen 
vaikuttavan tuomarin puolueettomuuteen. Lisäksi on otettava huomioon se käytän-
nön näkökohta, että kaikki päätoimiset tuomarit ovat palvelussuhteessa valtioon eikä 
tätä suhdetta tämänkään vuoksi voida ottaa esteellisyysperusteena huomioon samal-
la tavoin kuin muissa palvelussuhteissa. Vastaavin perustein ei myöskään tuomarin, 
käytännössä lähinnä lautamiehen, palvelussuhde kuntaan tai muuhun julkisyhteisöön 
yksinään aiheuta esteellisyyttä kaikissa kuntaa tai muuta julkisyhteisöä koskevissa 
asioissa.29

Mainitun hallituksen esityksen mukaan virka- tai työsuhde kunnassa, valtion lai-
toksessa tai tietyllä hallinnonalalla saattaa kuitenkin aiheuttaa esteellisyyden. Käsi-
teltävänä olevan asian laatu ja tuomarin suhde asianosaiseen voivat nimittäin yhdessä 

26 Vuorenpää 2017 s. 485.
27 Vuorenpää 2012 s. 67.
28 Vuorenpää 2012 s. 66–81, erityisesti s. 77.
29 HE 78/2000 vp s. 40.
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vaikuttaa niin, että tuomarin puolueettomuus voidaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tuin tavoin perustellusti kyseenalaistaa. Esimerkiksi kuntaan palvelussuhteessa olevaa 
opettajaa voidaan pitää esteellisenä käsittelemään lautamiehenä kuntaa vastaan ajetta-
vaa koulukiusaamiseen perustuvaa korvauskannetta. Lautamiehen virka- tai työsuhde 
valtion laitokseen tai tiettyyn hallinnonalaan saattaa olla yksittäistapauksessa omiaan 
antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan, jos käsiteltävä asia 
koskee kyseistä laitosta tai hallinnonalaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on oikeuskäytännössään katsonut, että 
EIS 6 artiklan määräykset riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta eivät koske 
asiantuntijaa. Toisaalta on otettava huomioon, millainen asema asiantuntijoilla on 
ollut oikeudenkäynnissä kokonaisuutena tarkasteltuna ja miten he ovat toimittaneet 
tehtäviään ja miten heidän lausuntoaan on arvioitu oikeuden toimesta. EIT:n mielestä 
oikeuden määräämän asiantuntijan lausunnolla on huomattavaa painoa, kun oikeus 
arvioi hänen osaamisensa alaan kuuluvia kysymyksiä.30

Tapauksessa J.M. ym. v. Itävalta 1.6.2017 katsottiin, että mikäli syyte perustuu syyt - 
täjän esitutkinnassa nimittämän asiantuntijan raporttiin, on saman henkilön nimittämi-
nen tuomioistuimen toimesta asiantuntijaksi riskialtista. Oikeudenmukaista oikeuden-
käyntiä ei kuitenkaan katsottu loukatun, koska syytetyillä oli ollut mahdollisuus käyt-
tää omia asiantuntijoita ja koska oikeus oli tutkinut asiantuntijan puolueettomuuden. 
Asiantuntijan todistus ei myöskään ollut ainoa ja ratkaiseva tuomion kannalta. Tapauk-
sessa valittajia tutkittiin petoksesta, joka liittyi pankin osakkeiden myyntiin liittyvien 
konsulttipalkkioiden tasoon. Esitutkinnan aikana syyttäjä nimitti asiantuntijan (F.S.) 
toimittamaan raportin siitä, mikä olisi ollut kohtuullinen palkkio konsulttien palveluis-
ta. Asiantuntija teki kirjallisen lausunnon ja häntä myös kuultiin oikeudenkäynnissä. 
Valittajien väitteet asiantuntijan puolueettomuudesta eivät olleet objektiivisesti arvioi-
den perusteltuja. F.S. toimi oikeustieteen professorina saksalaisessa yliopistossa, eikä 
hän ollut taloudellisesti tai muutoinkaan riippuvainen syyttäjänvirastosta.31

Vuorenpään mukaan sanottua esteellisyysperustetta voidaan lähtökohtaisesti sovel-
taa myös asiantuntijatodisteluun. Henkilö on näin ollen esteellinen toimimaan asian-
tuntijana oikeudenkäynnissä, jos hän on palvelussuhteessa muuhun asianosaiseen kuin 
valtioon, kuntaan tai muuhun julkisyhteisöön.32 Kun henkilöä kuullaan julkisen viran 
tai toimen nojalla asiantuntijana, hän toimii silloin tavanomaisesti virkamiehen omi-
naisuudessa ja virkavastuulla33.

Kertaluonteisten palkkioiden maksaminen asiantuntijalle ei lähtökohtaisesti muo-
dosta asiantuntijan ja asianosaisen välille oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 35 §:n 
2 momentissa tarkoitettua esteellisyyden aiheuttavaa suhdetta. Yksityisten asiantun-
tijoiden käyttäminen tuomioistuimissa estyisi käytännössä kokonaan, jos palkkion 

30 Shulepova v. Venäjä 11.12.2008 kohta 62. 
31 J.M. ym. v. Itävalta 1.6.2017.
32 Vuorenpää 2012 s. 72.
33 Tirkkonen 1972 s. 319.
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maksaminen heti jääväisi asiantuntijan. Mikäli sama asianosainen hyvin usein turvau-
tuu samaan asiantuntijaan, voidaan asiaa arvioida toisin. Näin voi olla esimerkiksi 
silloin, kun sama rakennusalan yrittäjä pyytää asiantuntijalausuntoja aina samalta 
rakennusalan asiantuntijalta. Vuorenpään mukaan tässäkään tilanteessa esteellisyyttä 
ei kuitenkaan voitane pitää mitenkään itsestäänselvyytenä, sillä sanotun asiantuntijan 
lausunnot voivat hyvinkin olla objektiivisesti laadittuja. Lisäksi asiantuntijan puo-
lueettomuus voi vaarantua, jos asianajaja turvautuu esimerkiksi kiinteistöriidoissa aina 
saman asiantuntijan apuun. Vaikka asiantuntijalla ei näissä tapauksissa ole esteelli-
syyden aiheuttavaa suhdetta asiaan tai asianosaiseen vaan asianosaisen avustajaan, 
voidaan asiantuntijan ja asianajajan välinen usein toistuva toimeksiantosuhde tarpeen 
vaatiessa ottaa huomion määritettäessä asiantuntijan antaman kertomuksen näyttö-
arvoa.34

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2005:14 on ollut pääasiallisesti kyse väli-
miehen vahingonkorvausvelvollisuudesta asianosaisia kohtaan, kun välitystuomio oli 
kumottu välimiehen esteellisyyden vuoksi. Asiassa oli kysymys siitä, että välimies-
menettelyn jälkeen oli ilmennyt, että välimiesoikeuden puheenjohtajana toiminut 
professori X oli ennen välimiesmenettelyä sekä sen aikana suorittanut konsulttitoi-
meksiantoja toiselle osapuolelle, sen omistaville pankeille sekä näiden konserneihin 
kuuluneille yhtiöille. X oli rahakorvausta vastaan antanut näille lukuisia oikeudellisia 
asiantuntijalausuntoja ja lisäksi antanut lausuntoja pankkien yhteen liittämistä kos-
kevaan asiaan. X:n antamat asiantuntijalausunnot perustuivat hänen professorin vir-
kaansa. Korkein oikeus totesi, että välimiehen oman oikeustieteellisen koulutuksen ja 
työkokemuksen perusteella tämän olisi tullut ymmärtää, että lausuntotoimeksiannot 
olivat sellainen seikka, joka antoi perustellun syyn epäillä puolueettomuuden ja riip-
pumattomuuden vaarantumista, jolloin toimeksiannot olisi tullut ilmoittaa. Välimies-
oikeuden puheenjohtajalla oli tapauksessa välimiesmenettelyn asianosaisen kanssa 
palvelussuhteeseen rinnastuva suhde, joka automaattisesti aiheutti esteellisyyden.

Edelleen esteellisyyden kannalta ongelmallinen tilanne voi syntyä silloin, jos asian-
tuntijalle maksettava palkkio on poikkeuksellisen korkea tehtyyn työhön ja ajanhuk-
kaan nähden. Asiantuntijan tehtävästään saama tuntuva palkkio voi myös aiheuttaa 
velvollisuuden tai kiitollisuudenvelan tunteen, varsinkin jos asiantuntija on useasti 
nimetty saman asianosaisen toimesta. Toisaalta asiantuntijalta vaaditaan usein alan 
syvällistä tuntemusta, mikä puolestaan rajoittaa tietyillä aloilla mahdollisten asian-
tuntijoiden määrää. Vastaavalla tavalla esteellisyyttä on oikeuskirjallisuudessa arvioi-
tu ainakin välimiesten osalta.35 Hyvää oikeudenkäymiskaaren uudistuksessa on, että 
palkkion määrä on avoimesti tiedossa, jolloin sen mahdollinen vaikutus lausunnon 
luotettavuuteen ja näyttöarvoon voidaan ottaa huomioon36.

34 Vuorenpää 2017 s. 484.
35 Kurkela – Uoti 1995 s. 56–63, Möller 1997 s. 42–45, Möller 1986 s. 776 ja Turunen 2005 s. 106–174.
36 Rask 2011 s. 30.
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Suomessa on useita rikosprosesseja, joissa viranomaiset saattavat rikosprosessissa 
toimia kaksoisroolissa. Esimerkiksi Rahoitustarkastuksella (nykyinen Finanssivalvon-
ta eli Fiva) voi olla esitutkinnassa arvopaperimarkkinoita valvovana viranomaisena ak-
tiivinen rooli tutkintapyynnön tekijänä, ja myöhemmin viraston virkamiehiä saatetaan 
kuulla asiantuntijoina mahdollisessa rikosoikeudenkäynnissä. Samanlainen kaksois-
rooli voi olla Patentti- ja rekisterihallituksella (jäljempänä PRH) patentin mitätöimis-
kanteissa. Tähän ei ole kuitenkaan katsottu liittyneen ongelmia, koska PRH:ta on pi-
detty pätevimpänä lausumaan asiassa ja koska lausunnon antaminen perustuu tiettyyn 
lainkohtaan (PatL 69 §).37 Edelleen ELY-keskuksen palveluksessa olevaa virka miestä 
ei ole pidettävä esteellisenä toimimaan asiantuntijana ympäristön turmelemista kos-
kevassa rikosasiassa, vaikka ELY-keskus käyttääkin siinä asiananomistajana olevan 
valtion puhevaltaa38.

Verotarkastajan puolueettomuuden osalta voidaan todeta, että verotarkastaja on tar-
kastustehtävään määrätty verohallinnon virkamies. Verotarkastaja on riippumaton ja 
puolueeton. Esteellisyysperusteista säädetään hallintolaissa. Verotarkastajan on perus-
tettava ratkaisuehdotuksensa ja johtopäätöksensä tosiasioihin.39 Verotarkastaja ei tee 
päätöstä omaan tarkastukseensa perustuvasta verotuksesta ja maksuunpanosta, vaan 
sen tekee verohallinnossa yleensä verotusyksikkö, joka on organisatorisesti eri yksik-
kö kuin tarkastusyksikkö40.

Virkamies toimii virkavastuulla. Tämä on omiaan lisäämään asiantuntijana kuul-
tavan viranomaisen luotettavuutta, mikäli asiantuntijana kuuleminen kuuluu hänen 
virkavelvollisuuksiinsa. Kuitenkin mitä enemmän rikokseksi epäiltyyn tapahtumaan 
liittyviä välittömiä henkilökohtaisia (virkatehtäviin liittyviä) havaintoja virkamiehellä 
on, sitä paremmin hänelle soveltuu todistajan asema. Hänen erityisasiantuntemuk-
sensa voidaan useimmiten korvata kuulemalla jotakin toista asiantuntijaa. Epäilyjä 
virkamiehen riippumattomuutta kohtaan voi aiheuttaa myös se, että virkamies osallis-
tuu tutkintapyynnön taikka asiassa esitettävien vaatimusten laadintaan. Olisikin syy-
tä pyrkiä valitsemaan asiantuntijana kuultavaksi sellainen kysymyksessä olevan alan 
asiantuntijavirkamies, joka ei ole sanotulla tavoin konkreettisesti ollut mukana jutun 
tutkinnassa.41

Voitaneen lähteä siitä, että myöskään pelkkä verotarkastajan palvelussuhde Vero-
hallintoon ei vaaranna hänen puolueettomuuttaan asiantuntijana, mikäli verotarkastus 
suoritetaan rikostutkinnasta erillään ja ajallisesti sitä ennen, eikä verotarkastaja osal-
listu tutkintapyynnön tai vaatimusten tekemiseen asiassa. Mikäli kysymys on varsinai-
sen rikosasian kanssa samanaikaisesti tehtävästä verotarkastuksessa, jossa selvitetään 

37 Rask 2011 s. 31–32.
38 Vuorenpää 2012 s. 72–73.
39 Hyvää verotarkastustapaa koskeva ohje 22.1.2018.
40 Myrsky 2010 s. 809.
41 Koponen 2011 s. 197. Ks. kuitenkin Vuorenpää 2012 s. 79, jonka mukaan pelkän rikosilmoituksen te-

keminen valvontaviranomaisen toimesta ei aiheuta ennakkokäsitystä, kun ilmoituksessa ei oteta kantaa 
asiaan liittyviin kokemussääntöihin.
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samoja tosiseikkoja tai jos selvitettävillä seikoilla voi olla muutoin merkitystä rikok-
sesta epäillyn syyllisyyden selvittämisessä, ei verotarkastajaa välttämättä enää voida 
pitää puolueettomana asiantuntijana.

Rikosperusteisen tilintarkastuksen osalta esitutkintalain 11 luvun 4 §:n mukaan 
esitutkintaa varten voidaan hankkia asiantuntijalausunto esitutkinnassa selvitettävää 
asiaa koskevasta kysymyksestä. Asiantuntijana ei saa toimia se, joka on asiaan tai 
asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu.

Tutkinnanjohtajan nimeämän asiantuntijan tulisi siis olla puolueeton. Toisaalta esi-
tutkinnan aikana toimeksiantonsa saava asiantuntija väistämättä lähestyy asiaa po-
liisin ja syyttäjän näkökulmasta. Tutkinnanjohtajan nimeämää asiantuntijaa ei siten 
ainakaan puolustuksen näkökulmasta ole välttämättä pidettävä riippumattomana ja 
puolueettomana, ja asiantuntijatodistelua rasittaa pääsääntöisesti kontradiktorisuuden 
puute. Tästä näkökulmasta esitutkinnassa asiantuntijalausunnon antanutta asiantunti-
jaa voidaan pitää jopa esteellisenä toimimaan oikeudenkäynnissä muuna kuin syyttä-
jän todistajana.42

4.4  Asiantuntijan velvollisuudet ja palkkio

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36 §:n mukaan asiantuntija antaa lausuntonsa pää-
sääntöisesti kirjallisesti. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n mukaan myös asiantun-
tija voidaan kuitenkin velvoittaa saapumaan tuomioistuimeen. Oikeudenkäymiskaaren 
17 luvun 64 §:n mukaan asiantuntijaan sovelletaan saman luvun 62 §:ää. Asian - 
tuntijaa ei kuitenkaan saa määrätä noudettavaksi tuomioistuimeen.

Asiantuntija voidaan siis 62 §:n nojalla määrätä hänelle asetettuun uhkasakkoon. 
Asiantuntijaa ei voida noutaa tuomioistuimeen. Asiantuntijaa ei voida myöskään 
63 §:n nojalla velvoittaa uhkasakolla tai painostusvankeudella todistamaan. Esitöiden 
mukaan todistajanaolo on yleinen velvollisuus, kun taas asiantuntijana toimiminen 
perustuu pääsäännön mukaan vapaaehtoisuuteen. Asiantuntijan tehtävän täyttäminen 
pakolla ei ole omiaan edesauttamaan hyvää lopputulosta. Tällaisessa tapauksessa on 
pikemminkin perusteltua turvautua toiseen asiantuntijaan.43 Joissain tapauksissa on 
tällaisesta velvollisuudesta kuitenkin erikseen säädetty. Esimerkiksi rikosasian vas-
taajan mielentilaa koskeva lausuntoasia kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa 
olevalle oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnalle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sesta annetun lain, 668/2008, 3 a §).

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 66 §:n 1 momentissa säädetään asiantuntijan oi-
keudesta kohtuulliseen palkkioon työstään ja ajanhukastaan sekä korvaukseen tarpeel-

42 Fredman 2013 s. 678, Rask 2011 s. 29, Edelstam 1991 s. 264 ja 267. Ks. myös Vannela 2011 s. 165, 
jonka mukaan esimerkiksi poliisimiehen toimiminen asiantuntijatehtävässä saattaa joissain tilanteissa 
kaikesta huolimatta olla omiaan herättämään epäilyjä hänen puolueettomuudestaan.

43 HE 46/2014 vp s. 119.
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lisista kuluistaan vastaavasti kuin vanhassa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 53 §:n 
1 momentissa. Jos lausunnon on antanut viranomainen taikka julkisen viran tai toimen 
haltija taikka se, joka on määrätty antamaan lausuntoja kysymyksessä olevalta alalta, 
suoritetaan palkkio ja korvaus ainoastaan, jos siitä on erikseen säädetty. Pykälän 2 mo-
mentti sisältää säännökset siitä, kuka tai ketkä eri tilanteissa vastaavat asiantuntijan 
palkkion ja korvauksen suorittamisesta.

Uuden lain myötä sanottua pykälää sovelletaan kaikkiin asiantuntijoihin riippumat-
ta siitä, onko asiantuntijan nimennyt tuomioistuin vai asianosainen. Asiantuntijalla on 
ensinnäkin oikeus kohtuulliseen palkkioon asiantuntijatehtävään, esimerkiksi labora-
toriokokeisiin sekä tutkimusaineistoon ja kirjallisuuteen, käyttämästään työstä ja ajas-
ta. Asiantuntija voi perustaa palkkionsa tuntiveloitukseen tai esittää tehtäväkohtaisen 
kokonaissumman. Asiantuntijalla on oikeus palkkioon myös suullisen kuulemisen 
osalta työstä ja ajanhukasta. Lisäksi asiantuntijalla on oikeus korvaukseen tarpeelli-
sista kustannuksista, esimerkiksi laboratoriokokeista aiheutuvista kustannuksista sekä 
matka- ja toimeentulokustannuksista kuten todistajalla.44

Asiantuntijalausuntoja antavien viranomaisten osalta pääsääntö on, että asian sel-
vittämisestä aiheutuneet kustannukset jäävät valtion vahingoksi. Palkkio ja  korvaus 
viranomaiselle voidaan suorittaa vain, mikäli siitä on erikseen säädetty. Asiaa kos-
keva oikeuskäytäntö on myös selvä. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään 
KKO 2015:101 ratkaissut kysymyksen siitä, oliko tuomioistuimen pyynnöstä asian-
tuntijalausunnon antaneella sairaanhoitopiirillä oikeus saada korvaus lausunnon anta-
misesta. Ratkaisun mukaan sairaanhoitopiirillä ei ollut oikeutta vaatimaansa korvauk-
seen, koska se oli antanut lausuntonsa viranomaisena. Ratkaisun kohteena olleessa 
tapauksessa lausunnon laatijaa ei ollut kuultu tuomioistuimessa suullisesti.

Uuden lain voimassa ollessa annetussa ratkaisussa KKO 2017:61 oli puolestaan ky-
symys siitä, että korkein oikeus oli pyytänyt asiantuntijalausunnon sairaanhoitopiiriltä, 
jonka puolesta lausunnon oli antanut sairaanhoitopiirin viranhaltija A. Häntä kuultiin 
asianosaisten pyynnöstä suullisesti korkeimmassa oikeudessa, ja hän vaati palkkiota 
suulliseen kuulemiseen liittyvästä ajankäytöstään. Korkein oikeus totesi, että A oli 
toiminut asiassa asiantuntijana sairaanhoitopiirin viranhaltijana. Hänen oikeutensa 
palkkioon edellytti siten oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 66 §:n 1 momentin jälkim-
mäisen virkkeen mukaisesti, että oikeudesta palkkioon olisi erikseen säädetty. Kun 
tällaista sääntelyä ei ole sairaanhoitopiirien ja niiden viranhaltijoiden osalta annettu, 
A:lla ei ollut oikeutta vaatimaansa palkkioon. Asiaa ei ollut aihetta arvioida toisin 
sen vuoksi, että A:n kuuleminen suullisesti korkeimmassa oikeudessa oli perustunut 
asianosaisten pyyntöön.

Viranomaisella ei siten ole oikeutta palkkioon edes suullisen kuulemisensa aiheut-
tamasta ajanhukasta. Tämä ei ole omiaan lisäämään julkissektorin asiantuntijoiden 
halukkuutta tulla kuultavaksi oikeudessa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:ssä 

44 Rautio – Frände 2016 s. 335–336.
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tuomioistuimille annettu oikeus hankkia asiantuntijalausuntoja ei velvoita mitään ta-
hoa antamaan pyydettyä lausuntoa.

Esimerkiksi vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja aiemmin antanut So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ilmoitti marraskuussa 2011 
lopettavansa lausuntojen antamisen. Valviran mukaan lausuntojen antaminen ei kuu-
lunut sen lakisääteisiin tehtäviin eikä sillä ollut riittäviä voimavaroja lausuntojen 
valmisteluun. Vuonna 2014 apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota tuomioistuinten 
tarpeeseen saada vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ja totesi, että järjestelmä tai toi-
mielin lausuntojen antamiseksi tulisi saada aikaan viivytyksettä. Tämän jälkeen vuo-
sina 2015–2016 lausuntoja tuomioistuimille antoivat sosiaali- ja terveysministeriön 
pyynnöstä yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Ne kuitenkin ilmoittivat korkeimmalle 
oikeudelle vuonna 2017, etteivät ne enää kyenneet löytämään vapaaehtoisia erikois-
lääkäreitä lausunnonantajiksi. Sairaanhoitopiirit muutoinkin vastustivat lausunnonan-
totehtävää katsoen, että tehtävästä tulisi säätää lailla. Tämän johdosta korkein oikeus 
on 13.9.2018 esittänyt valtioneuvostolle lainsäädännön täydentämistä siten, että Valvi-
ran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa korkeimmalle 
oikeudella pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.45

5.  Asiantuntijan ja todistajan erottelu

5.1 Yleistä

Kuten edellä on käynyt ilmi, todistajaa ja asiantuntijaa koskevat monessa suhteessa eri 
säännökset. Asiantuntijana kuultavaa henkilöä koskevat todistajaa tiukemmat yleiset 
ja erityiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi eroavaisuuksia on totuusvelvollisuuden si-
sällössä, kuultaviin kohdistettavissa uhissa ja palkkioissa.46

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n mukaan asiantuntijaa kuullaan erityisiä 
tietoja vaativista kokemussäännöistä sekä niiden soveltamisesta asiassa ilmenneisiin 
seikkoihin.

Lain esitöiden mukaan asiantuntijalta edellytetään erityisiä tietoja, jotka käytän-
nössä saadaan koulutuksen tai kokemuksen taikka molempien kautta. Tyypillisiä 
asiantuntijoita ovat esimerkiksi lääkärit ja tavarantarkastajat ja teknisen alan ammatti-
henkilöt kuten rakennusinsinöörit. Asiantuntijatodistelu koskee tyypillisesti DNA-, 
veri-, käsiala-, ääni- tai kuitunäytteitä taikka asiakirjan (KKO 1999:74) tai muun to-
distuskappaleen aitoutta ja muuttamattomuutta taikka omaisuuden laatua ja kuntoa.47

45 KKO:n esitys valtioneuvostolle lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä 13.9.2018 nro 1739.
46 Näin myös mm. Vuorenpää 2017 s. 487–488.
47 HE 46/2014 vp s. 99.
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Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon antaja ei ole asiantuntija eikä todistaja. 
Tällainen lausunto rinnastetaan sen hankkineen osapuolen asianajoon, ja se täydentää 
asianajajan argumentaatiota.48

5.2  Todistuksen sisältö

Ensimmäinen ja keskeisin rajanvetokriteeri on todistuksen sisältö, eli kertooko kuul-
tava kokemussäännöistä vai tapahtumafaktoista. Lain esitöiden mukaan pykälän sa-
namuodolla on tarkoitus ilmaista se, että asiantuntijatodistelun kohteena ovat ennen 
muuta kokemussäännöt. Todistaja tyypillisesti kertoo omista havainnoistaan.49

Kokemussäännöllä tarkoitetaan väittämää kahden tosiseikan välisestä riippuvuus-
suhteesta. Kokemussääntö perustuu asiantuntijan tekemiin havaintoihin, joiden pe-
rusteella asiantuntijalle muodostuu käsitys riippuvuussuhteen säännönmukaisuudesta. 
Näyttöä arvioidessaan tuomioistuin yhdistää kokemussäännön perusteella sille esite-
tyn todistelun siihen ilmiöön, jota todistelu koskee.50 Oikeuskirjallisuudessa on kat-
sottu, ettei kokemussääntöjä voida tunnustaa tuomioistuinta sitovasti. Toisin sanoen 
ilmiöiden väliset lainalaisuudet ja syysuhteet eivät kuulu prosessissa sopimusvapau-
den piiriin. Esimerkiksi siviiliprosessissa asianosaiset eivät voi disponoida sovellet-
tavista kokemussäännöistä.51 Asiantuntijatodistelun tarve perustuu juuri siihen, että 
asiantuntija kykenee lausumaan siitä todennäköisyydestä, jolla todistustosiseikasta 
seuraa todistusteema52.

Ero tosiseikkojen ja kokemussääntöjen välillä on se, että tosiseikat ovat aina konk-
reettisia ulkomaailman tapahtumia tai asiantiloja (ulkoiset tosiseikat) taikka ihmisen 
psyykeeseen liittyviä seikkoja (sisäiset tosiseikat). Sitä vastoin kokemussäännöt ovat 
yleisiä päätelmiä tai sääntöjä, jotka ovat yleisesti sovellettavissa ja joiden perusteella 
arvioidaan tosiseikkoja.53

Kokemussäännöt on oikeuskirjallisuudessa jaettu kolmeen pääryhmään eli ehdot-
tomiin (deterministisiin), tilastollisiin (probabilistisiin) ja inhimillistä käyttäytymistä 
koskeviin (behavioralistisiin) sen perusteella, kuinka vahvasti ja täsmällisesti ne il-
maisevat kahden tosiseikan välisen riippuvuussuhteen.54 

Ehdoton kokemussääntö liittää todistustosiseikan todistusteemaan luonnonlain var-
muudella. Luonnontieteelliset (kuten kemia, fysiikka, biologia) kokemussäännöt ovat 

48 Fredman 2013 s. 610 ja Vuorenpää 2012 s. 39–44.
49 HE 46/2014 vp s. 99 ja Vuorenpää 2017 s. 488.
50 Jonkka 1993 s. 39 ja Tirkkonen 1972 s. 102.
51 Lappalainen 2001 s. 151.
52 Vuorenpää 2012 s. 28.
53 Alsberg – Nüse – Meyer 1983 s. 552.
54 Hirvelä 2006 s. 253, Jonkka 1993 s. 39, Rask 2011 s. 20 ja Vuorenpää 2012 s. 28.
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luonteeltaan deterministisiä kokemussääntöjä. Esimerkkinä voidaan mainita se, että 
kiehuvan veden kaataminen paljaalle iholle aiheuttaa palovamman.55

Tilastollinen kokemussääntö puolestaan ilmaisee tilastollista tietoa havaituista 
säännönmukaisuuksista. Sen perusteella voidaan pyrkiä määrittelemään sitä, millä 
todennäköisyydellä todistustosiseikan olemassaolosta seuraa todistusteema. Toisin 
sanoen siihen sisältyy todennäköisyysväite ilmiöiden välisestä syy-seuraussuhteesta. 
Todennäköisyyteen perustuvat asiantuntijalausunnot ovat oikeudenkäynneissä tavalli-
sia, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi sormenjälki- ja DNA-tutkimuksissa.56

Inhimillistä käyttäytymistä koskevien kokemussääntöjen soveltamisessa on kysy-
mys kokemussäännön luotettavuuden lisäksi siitä, miten hyvin kyseinen yleistys on 
sovellettavissa ratkaistavaan konkreettiseen yksittäistapaukseen57. Esimerkiksi psy-
kologia voidaan oikeusprosessissa kuulla asiantuntijana siitä, onko todistajan kuule-
minen tapahtunut luotettavasti58. Tällaista psykologista asiantuntemusta on käytetty 
erityisesti lapsiin liittyvissä seksuaali- ja väkivaltarikosasioissa59.

Asiantuntijatodistelun kannalta on myös keskeistä, onko kokemussääntöä pidettävä 
yleisesti tunnettuna vai ei. Kokemussäännöt jaotellaan oikeuskäytännössä ja -kirjalli-
suudessa tältä osin yleisiin ja erityisiin kokemussääntöihin. Yleiset kokemussäännöt 
perustuvat yleiseen elämänkokemukseen ja yleistietoon. Todistaja voi kertoa yleisistä 
kokemussäännöistä, ja tuomioistuin voi käyttää niitä perusteluissaan ilman erityistä 
todistelua. Asiantuntijatodistelussa on kysymys erityisistä kokemussäännöistä (”eri-
tyisistä ammattitiedoista”), jotka edellyttävät perehtyneisyyttä sekä koulutuksen ja 
kokemuksen kautta hankittua erityisosaamista tietyltä alalta. Ero yleisen ja erityisen 
kokemussäännön välillä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Esimerkiksi erityinen koke-
mussääntö voi muuttua ajan myötä yleistiedoksi ja siten yleiseksi kokemussäännöksi.60

Erityisen kokemussäännön soveltaminen ei perustu yleiseen elämänkokemukseen, 
vaan sen sisällön ja merkityksen selvittäminen edellyttää jonkin ammattialan, kuten 
lääketieteen tai fysiikan, erityistuntemusta. Erityinen kokemussääntö on todistelun 
kohde, eli todistusteemana on kokemussäännön sisältö ja sen soveltaminen käsillä 
olevaan tapaukseen. Todistelu tapahtuu kuulemalla kokemussäännön tuntevia asian-
tuntijoita.61

Edelstamin mukaan asiantuntija soveltaa erityisiä kokemussääntöjä. Henkilöä, joka 
tekee johtopäätöksiä yleisten kokemussääntöjen perusteella, ei siten ole pidettävä 
asian tuntijana. Kriteerin käyttökelpoisuus silloin, kun asiantuntija soveltaa erityisiä 
kokemussääntöjä omiin havaintoihinsa, on kuitenkin kyseenalaista.62

55 Rask 2011 s. 20 ja Vuorenpää 2012 s. 28.
56 Jonkka 1993 s. 42–44, Rask 2011 s. 20 ja Vuorenpää 2012 s. 28.
57 Hirvelä 2006 s. 253.
58 Rask 2011 s. 20–21.
59 Hirvelä 2006 s. 242–247.
60 Alsberg – Nüse – Meyer 1983 s. 553, Edelstam 1991 s. 117–118 ja 199, Tirkkonen 1949 s. 201 ja 

Vuorenpää 2012 s. 29.
61 Lappalainen 2001 s. 132 ja 281, Tirkkonen 1977 s. 83 ja Vuorenpää 2012 s. 30.
62 Edelstam 1991 s. 199. Ks. myös Pölönen 2017 s. 161–166.
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Aina ei voida yksiselitteisesti todeta, onko kuultavan tarkoitus todistaa kokemus-
säännöistä vai omista havainnoistaan. Lausuntoon voi sisältyä molempia, jolloin kuul-
tavan prosessuaalisen aseman kannalta ratkaisevaa on, lausuuko hän ensisijaisesti ko-
kemussäännöistä vai omista havainnoistaan.63

5.3  Havaintojen tekemisen ajankohta

Toinen rajanvetokriteeri on havaintojen tekemisen ajankohta. Esitöiden mukaan rajan-
vetoon voidaan soveltaa sääntöä siitä, että asiantuntijan osalta ensiksi ovat kokemus-
säännöt ja sitten havainnot, todistajan osalta ensiksi ovat havainnot ja sitten kokemus-
säännöt64. Rautio ja Frände toteavat, että ”asiantuntijan omakohtaiset havainnot ovat 
peräisin asiantuntijatehtävän saamisen jälkeiseltä ajalta”65. Pölösen ja Tapanilan mu-
kaan asiantuntijan erottaa todistajasta se, että asiantuntija suorittaa tehtävänsä yleensä 
vasta oikeudenkäynnin kuluessa eikä hänellä ole välittömiin havaintoihin perustuvaa 
tietoa oikeudenkäynnin kohteesta, ennen kuin hän on tutustunut asiaan oikeudenkäyn-
tiaineiston tai katselmuksen perusteella.66

Tämä kriteeri voidaan myös todeta niin, että merkitystä on sillä, missä ominaisuu-
dessa henkilö on havaintonsa tehnyt. Todistaja kertoo tapahtumista ja tapahtumahet-
kellä tekemistään havainnoista, kun taas asiantuntija havainnoi kohdettaan sen jälkeen, 
kun hän on saanut asiantuntijatehtävänsä.67

Tätä rajanvetokriteeriä käytettäessä ei kuitenkaan ole aina mahdollista yksiselit-
teisesti ratkaista, kumpaan ryhmään kuultava kuuluu. Mahdollista on, että henkilöä 
pyydetään asiantuntijaksi vasta sen jälkeen, kun hän on ensin tehnyt asiantuntevia 
havaintoja todistelun kohteesta. Esimerkkinä voidaan mainita lääkäri, joka on sattu-
malta nähnyt pahoinpitelyn ja jota pyydetään myöhemmin asiantuntijana arvioimaan 
pahoinpitelyssä syntyneitä vammoja. Asianosainen voi myös esimerkiksi ensin pyytää 
erityisalan asiantuntijaa vapaamuotoisesti arvioimaan todistelun kohdetta, minkä jäl-
keen sama henkilö pyydetään myös oikeuteen asiantuntijaksi. Sanotuissa tilanteissa 
kuultaviin tulisi kuitenkin soveltaa asiantuntijaa koskevia säännöksiä, vaikka he ovat-
kin havainnoineet todistelun kohdetta ensimmäisen kerran ilman asiantuntijan tehtä-
vän saamista.68

Johtopäätösten tekemisen ajankohtaan perustuvan rajanvetokriteerin soveltaminen 
lähtee liikkeelle kysymyksestä, missä vaiheessa kuultava on tehnyt ne johtopäätökset, 
joista hän oikeudenkäynnissä kertoo. Todistaja voi kertoa vain sellaisista huomioista 

63 HE 46/2014 vp s. 99, Fredman 2013 s. 608 ja Vuorenpää 2017 s. 489.
64 HE 46/2014 vp s. 99.
65 Rautio – Frände 2016 s. 226.
66 Pölönen – Tapanila 2015 s. 417.
67 Lappalainen 2001 s. 282, Jonkka 1993 s. 39, Tirkkonen 1949 s. 199, Tirkkonen 1972 s. 102 ja Vuorenpää 

2012 s. 31.
68 Edelstam 1991 s. 197–199 ja Vuorenpää 2012 s. 32.
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ja johtopäätöksistä, joita hän on tehnyt havainnoidessaan todistelun kohteena olevaa 
esinettä tai tapahtumaa. Mikäli kuultavalta puolestaan halutaan vastaus siihen, minkä-
laisia johtopäätöksiä hän kuulemishetkellä tekisi aiemmin tekemistään havainnoista, 
tulisi henkilöä kuulla asiantuntijan asemassa.69 Edelstamin mukaan kuulemishetkellä 
johtopäätösten tekeminen on aina sellaista ajatuksellista työskentelyä, jollaista todis-
tajalta ei voida edellyttää70.

Rajanvetokriteeriä ei kuitenkaan voida pitää ongelmattomana. Ensinnäkin pulmana 
on se, että myös tavalliselta todistajalta voidaan kysyä, mitä mieltä hän oikeudenkäyn-
nin aikana on aiemmin havaitsemistaan faktoista. Todistaja ei kuitenkaan tällaisen 
kysymyksen vuoksi ”muutu” asiantuntijaksi, vaikka kysymykseen vastaamisen voi-
daankin ajatella edellyttävän kuulemishetkellä tehtäviä johtopäätöksiä. Toiseksi tapah-
tumista voi niin ikään olla mahdollista tehdä omakohtaisia havaintoja jälkikäteen. Esi-
merkiksi konkurssipesän tilaama erikoistarkastus sisältää kirjanpitoaineistosta tehtyjä 
konkreettisia havaintoja, joita tarkastuksen tekijä arvottaa erikoisasiantuntemuksensa 
nojalla. Kolmanneksi ei voida yksiselitteisesti määritellä, kuinka pitkä aika havainnon 
ja johtopäätöksen välillä pitäisi olla, jotta voitaisiin todeta, onko johtopäätös tehty 
havainnon yhteydessä vai vasta sen jälkeen.71 

5.4  Tietolähteen vaihdettavuus

Esitöiden mukaan kolmantena valintaperusteena voidaan pitää sitä, onko tietolähde 
vaihdettavissa toiseen todistelun siitä ainakaan periaatteessa huonontumatta vai onko 
tietolähteellä sellaisia ainutkertaisia havaintoja, joita ei periaatteessa muilla ole, eikä 
häntä siksi voida todistelun kärsimättä vaihtaa toiseen tietolähteeseen72.

Todistaja ei ole koskaan vaihdettavissa, kun puolestaan asiantuntijan vaihtaminen 
on aina mahdollista. Asiantuntija tekee havaintonsa saamansa toimeksiannon perus-
teella, kun taas todistaja siksi, että hän sattuu liittymään oikeudenkäynnin kohteena 
olevaan asiaan esimerkiksi tapahtuman silminnäkijänä tai tapahtumissa muuten mu-
kana olleena henkilönä. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että todistaja ei ole korvat-
tavissa toisella henkilöllä, kun taas asiantuntija on vaihdettavissa toiseen saman alan 
asiantuntijaan.73

Lain esitöissä on todettu, että esimerkiksi jos puukotuksen uhri tuodaan ensiapu-
asemalle, on häntä hoitava lääkäri lähtökohtaisesti todistaja, koska hän on tehnyt ai-
nutkertaisia havaintoja uhrin vammoista ja reagoinnista hoitoon, siitä, onko uhri pys-
tynyt puhumaan ja, jos on, mitä uhri sanoi, sekä muista olosuhteista. Jos uhri kuitenkin 

69 Vuorenpää 2012 s. 33.
70 Edelstam 1991 s. 200.
71 Koponen 2011 s. 196 ja Vuorenpää 2012 s. 33–34.
72 HE 46/2014 vp s. 99.
73 Edelstam 1991 s. 199–200 ja Vuorenpää 2012 s. 34–35.
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kuolee ja hänelle toimitetaan ruumiinavaus, sen tehnyt oikeuslääkäri on asiantuntija, 
sillä ruumiinavauksen toimittaminen olisi voitu antaa muunkin oikeuslääkärin teh-
täväksi. Asiantuntijatehtävän hoitamisen ja saatavan näytön kannalta oikeuslääkärin 
henkilöllä ei ole lähtökohtaisesti merkitystä.74

Todistajan ja asiantuntijan eroa on arvioitu vastaavalla tavalla Ruotsissa. Ruotsin 
korkeimman oikeuden mukaan pesänselvittäjän tilaama tilintarkastusmuistio, joka 
sisälsi konkurssihallinnolle tärkeitä mutta myös tavanomaisia havaintoja ja johtopää-
töksiä esimerkiksi velallisen maksukyvyttömyyden syistä, maksukyvyttömyyden al-
kamisesta tai siitä onko pesään takasinsaatavissa olevia varoja, ei ollut Ruotsin oikeu-
denkäymiskaaren tarkoittama asiantuntijalausunto.75

Tämä ei kuitenkaan aina päde. Joskus moni henkilö on voinut nähdä saman tapah-
tumainkulun, jolloin todistajakin on vaihdettavissa. Voi myös olla tilanteita, joissa 
asiantuntijaa ei voida vaihtaa. Esimerkiksi havainnoinnin kohteena ollut esine on tu-
houtunut tai asiantuntijoita on vain yksi. Vaihdettavuus tavallaan ulottaa vaikutuksensa 
myös kuultavaan käytettäviin pakkokeinoihin. Todistaja voidaan pistää jopa painos-
tusvankeuteen, kun asiantuntijoiden kohdalla lähtökohtana on, että niskoitteleva asian-
tuntija vaihdetaan.76

5.5  Korvaukseen oikeuttava työskentely

Rajaa tavallisen todistelun ja asiantuntijatodistelun välillä voidaan vetää myös sillä 
perusteella, onko kuultavalla oikeus korvaukseen perehtymisestä todistelun kohtee-
na olevaan kysymykseen. Toisin kuin todistajan kohdalla asiantuntijan rooliin saattaa 
kuulua hyvinkin työläitä tehtäviä. Asiantuntijalausunnon antaminen saattaa edellyttää 
esimerkiksi laboratoriokokeiden tekemistä tai tutkimuskirjallisuuteen tutustumista.77

Tämäkään kriteeri ei kuitenkaan ole ehdottoman varma. Oikeuskirjallisuudessa on 
tältä osin katsottu, että henkilöä voidaan pitää asiantuntijana, vaikka hän ei olisikaan 
toimeksiannon saatuaan tehnyt korvaukseen oikeuttavaa työtä. Vuorenpään mukaan 
tällaista kantaa voidaan tietenkin pitää varsin perusteltuna. Mikäli asiantuntijalle an-
nettava toimeksianto kohdistuu suoraan asiantuntijan erityisosaamisalueelle, hän voi 
hyvinkin pystyä antamaan asiassa ainakin suullisen lausunnon ilman, että sen antami-
nen edellyttää korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä.78

74 HE 46/2014 vp s. 99.
75 NJA 2011 s. 241. ”En revisionspromemoria som däremot enbart innehåller för konkursförvaltningen 

nödvändiga men också sedvanliga iakttagelser och bedömningar beträffande exempelvis orsakerna 
till gäldenärens obestånd, tidpunkten för obeståndets inträde eller huruvida det finns återvinningsbara 
transaktioner kan dock inte anses vara ett sakkunnigutlåtande i RB:s mening.”

76 Vuorenpää 2012 s. 35.
77 Edelstam 1991 s. 207–209 ja Vuorenpää 2012 s. 36–37.
78 Edelstam 1991 s. 208–209 ja Vuorenpää 2012 s. 37.
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5.6  Asiantunteva todistaja

Oikeuskirjallisuudessa puhutaan yhtenä todistajien alakategoriana myös niin sanotusta 
asiantuntevasta todistajasta, joka ”kertoo sellaisista tosiseikoista, jotka hän on jo ai-
kaisemmin havainnut ja juuri asiantuntemuksena perusteella pystynyt havaitsemaan”. 
Mikäli asiantunteva todistaja myös antaa tietoja kysymykseen tulevista kokemussään-
nöistä tai arvostelee jotakin tosiseikkaa soveltamalla tuntemaansa kokemussääntöä, 
toimii hän Tirkkosen mukaan samalla myös varsinaisena asiantuntijana. Jos asian-
tunteva todistaja, esimerkiksi lääkäri, samalla toimisi varsinaisena asiantuntijana, on 
häneen periaatteessa sovellettava sekä todistajaa että asiantuntijaa koskevia normeja. 
Jos henkilön toimimisesta samalla kertaa sekä todistajana että asiantuntijana aiheutuisi 
käytännöllisiä vaikeuksia, suositeltavaa on, että henkilö toimii pelkästään todistajana. 
Koska asiantuntija on säännönmukaisesti korvattavissa toisella asiantuntijalla, on to-
distajaintressille Tirkkosen mukaan annettava etusija.79 Asiantunteva todistaja rinnas-
tetaan todistajaan, vaikka rajanveto hänen ja asiantuntijan välillä ei ole aina selvä80.

Kyse on usein siitä, että asiantunteva todistaja tekee havaintojaan kokemussääntö-
jen kautta satunnaisesti. Esimerkiksi terveyskeskuslääkäriä kuullaan havainnostaan 
ensisijaisesti todistajana, kun taas oikeuslääkäriä kuullaan asiantuntijana.81 Asiantun-
tevalta todistajalta ei tällöin edellytetä mitään erityistä henkilökohtaista tehtävänsuo-
ritusta näiden havaintojensa kertomiseen82.

5.7  Johtopäätöksiä rajanvetokriteereistä

Vuorenpään mukaan ratkaisevimpana erottelukriteerinä voidaan pitää lausunnon si-
sältöä, jolloin asiantuntijatodistelu erotettaisiin normaalista todistelusta sillä perus-
teella, kertooko kuultava erityisistä kokemussäännöistä vai tapahtumafaktoista. Muita 
kriteerejä voidaan käyttää hyödyksi, kun pyritään määrittelemään, kertooko henkilö 
erityisistä kokemussäännöistä vai ei. Tämä taas tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kuul-
tavan vaihdettavuus tai korvaukseen oikeuttavan työn tekeminen viittaavat siihen, että 
kuultava henkilö kertoo asiassa kokemussäännöistä, mistä syystä häntä olisi jutussa 
pidettävä asiantuntijana.83

Edelstam puolestaan pitää kaikkein erottelukykyisimpinä kriteereinä johtopäätös-
ten tekemisajankohtaa sekä korvaukseen oikeuttavaa työskentelyä84.

Mielestäni Vuorenpään näkemys on perustellumpi. Asiantuntijat eroavat todistajista 
siten, että he kertovat kulloinkin ratkaistavana olevan kysymyksen kannalta relevan-

79 Tirkkonen 1972 s. 224.
80 Virolainen 1998 s. 329.
81 Edelstam 1992 s. 192.
82 Passila 2011 s. 174.
83 Vuorenpää 2012 s. 38.
84 Edelstam 1991 s. 210.
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teista kokemussäännöistä tai kokemussääntöjä hyödyntäen arvioivat jutun kannalta 
relevantteja seikkoja. Yhtenä arviointikriteerinä voisi myös käyttää sitä, olisiko seikka 
sellainen, että tuomioistuimen on ratkaistava se kokemussääntöjä hyväksi käyttäen 
siitä riippumatta, onko niistä esitetty selvitystä vai ei.

Asianosaisten tulee ilmoittaa, onko kysymys todistajasta vai asiantuntijasta. Tuo-
mioistuin ei kuitenkaan ole sidottu tähän asianosaisen ilmoitukseen, jos esimerkiksi 
ilmoitukseen asiantuntijaksi nimetty on selvästikin todistaja. Tähän nähden asiantunti-
jalausunnon tulisi olla tuomioistuimen käytössä ennen pääkäsittelyn aloittamista, jotta 
tuomioistuin voi hyvissä ajoin päättää kuultavan prosessuaalisesta asemasta ja jotta 
turhalta käsittelyn lykkäämiseltä säästytään.85

6.  Asiantuntijatodistelun näyttöarvosta

6.1  Yleistä näyttöharkinnasta ja asiantuntijalausunnoista

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen on esitet-
tyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja harkittuaan päätettävä, 
mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja 
tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistus-
harkinnalla, jollei laissa toisin säädetä.

Säännöksessä vahvistetaan tuomioistuimen vapaa todistusharkinta. Tuomioistui-
men on arvioitava perusteellisesti ja tasapuolisesti todisteiden ja muiden seikkojen 
näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla. Tapa, jolla henkilötodistelua arvioidaan, jää 
tuomioistuimen harkintaan. Kysymys on perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaisesta 
yhdenvertaisuudesta lain edessä. Perusteellisuutta näytön arvioinnissa ilmentää esitöi-
den toteamus siitä, että tuomioistuimen tulee perehtyä kuhunkin todisteeseen erikseen 
ja arvioida niiden merkitys myös kokonaisuutena kumpaakaan osapuolta suosimatta 
ja ilman ennakkokantaa jonkin todisteen näyttöarvosta. Todistusharkinta on tehtävä 
objektiivisesti ja kriittisen arvioinnin kestävällä tavalla. 

Tuomioistuin on velvollinen oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n ja oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 §:n mukaan perustelemaan, millä pe-
rusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä.86

Asiantuntijatodistelun näyttöarvoa pidetään lähtökohtaisesti korkeana. Asiantunti-
jalausuntoa pidetään luotettavana verrattuna moniin muihin todistuskeinoihin, kuten 
esimerkiksi tunnustamiseen tai silminnäkijähavaintoihin.87 Vapaan todistusharkin-
nan nojalla asiantuntijalausunnolla ei kuitenkaan ole muusta todistelusta poikkeavaa 
erityistä näyttöarvoa siten, että se asetettaisiin erilliseen asemaan suhteessa muuhun 

85 Vuorenpää 2017 s. 488–490.
86 HE 46/2014 vp s. 45, Rautio – Frände 2016 s. 33–34 ja Pölönen – Tapanila 2015 s. 375–376.
87 Rask 2011 s. 32.
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näyttöön. Asiantuntijalausunnon sisältö on kumottavissa vastanäytöllä, ja sen merki-
tystä näyttöharkinnassa on arvioitava sisällön perusteella.88

Oikeudenkäymiskaaren vaatimukset perustella tuomiossa sekä oikeus- että näyttö-
kysymykset velvoittavat tuomarin ottamaan huomioon yleisesti hyväksytyt kokemus-
säännöt, eikä tuomari saisi sivuuttaa tällaista tietoa näyttöä arvioidessaan. Raskin 
mukaan jos tuomioistuin päätyy asiantuntijalausunnon kanssa ristiriitaiseen johtopää-
tökseen, tuomioistuimen velvollisuutena on perustella ratkaisunsa selkeästi. Perus-
teluvelvollisuus korostuu tilanteessa, jossa oikeudenkäynnissä on vedottu keskenään 
ristiriitaisiin asiantuntijalausuntoihin.89

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36 §:n 1 momentin pääsäännön mukaan asiantun-
tija antaa lausuntonsa kirjallisesti. Kysymys ei kuitenkaan ole kirjallisesta todisteesta, 
vaan henkilön antamasta lausumasta, joka vain annetaan kirjallisessa muodossa90.

Saman pykälän 2 momentin mukaan asiantuntijaa on kuultava tuomioistuimessa 
suullisesti, jos:

1)  se on tarpeen asiantuntijan lausunnon epäselvyyksien, puutteellisuuksien tai 
ristiriitaisuuksien poistamiseksi;

2)  tuomioistuin katsoo sen muusta syystä tarpeelliseksi; tai
3)  asianosainen sitä pyytää eikä kuuleminen ole ilmeisesti merkityksetöntä.

Oikeudenkäymiskaaressa ei säännellä tarkemmin asiantuntijalausunnon sisällöstä tai 
sen laadinnasta, vaikka uudistusta edeltäneessä oikeuskirjallisuudessa katsottiinkin, 
että laissa tulisi säätää tarkemmin myös näistä kysymyksistä.91 Lain esitöiden mukaan 
jo asian laadusta seuraa, että asiantuntijan tulee tarvittavissa määrin ottaa lausuntoonsa 
selonteko tutkimuksessaan tekemistään havainnoista ja perusteltu vastaus hänelle esi-
tettyihin kysymyksiin, joita edellytettiin aikaisemmin voimassa olleessa oikeudenkäy-
miskaaren 17 luvun 50 §:n 1 momentissa92. Vanhan lain 17 luvun 50 §:n 1 momen tin 
mukaan asiantuntijan oli lausunnossaan annettava tarkka selonteko siitä, mitä hän on 
tutkimuksessaan havainnut, sekä tähän nojautuva perusteltu lausunto hänelle esitetyis-
tä kysymyksistä.

6.2  Asiantuntijatodistelun arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja

Asiantuntijatodistelun arvioimista vaikeuttaa ensinnäkin se, että oikeudellinen ajattelu 
ja käsitteistö eroavat muiden tieteiden ajattelusta ja käsitteistöstä. Esimerkiksi lääke-
tieteellisen ja oikeudellisen syy-yhteyden määrittämisessä on eroja. Lisäksi merkittä-

88 Hirvelä 2006 s. 247 ja Saarnilehto 2005 s. 3, 11 ja 14.
89 Suksi 2014 s. 275 ja Rask 2011 s. 32.
90 Fredman 2013 s. 609.
91 Saranpää 2018 s. 2 ja Loiva 2012 s. 659.
92 HE 46/2014 vp s. 99.



219

vää on myös se, että todennäköisyyden määrittäminen oikeustieteessä eroaa monista 
muista tieteistä, sillä oikeudellinen todennäköisyys ei perustu matematiikkaan. Tilas-
tollisesti merkitsevä ero tai tulos ei välttämättä ole oikeudellisesti merkittävä, eikä sitä 
voida välttämättä pitää riittävänä näyttönä tuomitsemiseksi.93

Oikeuskäytännöstä voidaan mainita tästä korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2013:82 
eli niin sanottu venäläinen ruletti -tapaus, jossa korkein oikeus arvioi todennäköisyys-
tahallisuutta eli sitä, oliko tekijä pitänyt seurauksen aiheutumista varsin todennäköi-
senä. Korkein oikeus nimenomaisesti toteaa ratkaisun kohdassa 11, että rikoslain 
3 luvun 6 §:n esitöiden mukaan todennäköisyyden käsitteellä ei ole tarkoitettu tilasto-
matemaattisia laskelmia vaan arkista, tekohetkellä tekijän näkökulmasta suoritettavaa 
arviota siitä, kuinka uskottavana tekijä pitää tunnusmerkistön täyttymistä.

Toiseksi huomiota on kiinnitettävä eri tieteenalojen välisiin eroihin muun muassa 
niiden käyttämän terminologian suhteen. Esimerkiksi luonnontieteissä (ballistiikka, 
toksikologia) operoidaan tosiasioilla, kun psykotieteissä terminologian taustalla on 
normatiivisia, arvioivia, evaluoivia ja tulkitsevia elementtejä. Lääketieteen alan ar-
viointeihin puolestaan sisältyy usein myös arvioita potilaalle parhaana pidettävästä 
hoidosta, jonka taustalla puolestaan vaikuttavat moraaliset ja sosiaaliset tekijät. Myös 
taloudellinen ja kirjapitosidonnainen asiantuntemus on usein erilaista kuin lääketie-
teellinen asiantuntemustieto. Taloustieteissä ei ole olemassa yhtä oikeaa metodia, joten 
tuomioistuinten ei tule samalla tavoin nojautua taloudellista tietoa antavan asiantunti-
jan lausumiin kuin esimerkiksi lääketieteen alan asiantuntijan antamaan lausuntoon.94

Edelleen oikeuskirjallisuudessa on todettu, että mitä täsmällisempää tutkimustie-
to on, sitä suurempi on myös lausunnon näyttöarvo. Siten luonnontieteestä ja muil-
ta eksakteilta tieteenaloilta saatavat lausunnot ovat lähtökohtaisesti näyttöarvoltaan 
vahvoja, koska ne perustuvat deterministisiin kokemussääntöihin.95 Edelleen näytön 
arvioinnissa tulee antaa enemmän painoarvoa sellaiselle asiantuntemustiedolle, joka 
perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Kokemukseen perustuvaa tietoa on vaikea mitata 
ja se voi perustua myös virheelliseen päättelyyn.96 Pelkästään käytännön kokemuk-
seen perustuva arvio esimerkiksi riidan kohteena olevan taideteoksen aitoudesta ei tee 
asiantuntijalausunnosta luotettavaa.97

Oikeuskirjallisuuden mukaan arvioitaessa asiantuntemustiedon luotettavuutta ja 
sen pohjana olevan tieteellisen tutkimuksen uskottavuutta voidaan käyttää niin sanot-
tuja Daubert-kriteerejä, jotka Yhdysvaltojen korkein oikeus on antanut ratkaisussaan 
Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993), vaikka Yhdysvaltain ja Suomen oi-
keusjärjestelmissä onkin varsin merkittäviä eroja.98

93 Rask 2011 s. 24 ja Saarnilehto 2005 s. 5–6.
94 Rask 2011 s. 26 ja Frände 1999 s. 407.
95 Rask 2011 s. 26.
96 Rask 2011 s. 21–22.
97 Turunen 1999 s. 838.
98 Loiva 2012 s. 646, Suksi 2014 s. 277 ja Rask 2011 s. 25.
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Daubert-kriteerien mukaan tuomioistuimen tulee arvioida tarjottua asiantuntija-
todistelua neljän kysymyksen avulla: 1) onko teoria tai metodi testattu tai testattavis-
sa, 2) ovatko tutkimus ja sen johtopäätökset käyneet läpi vertaisarvioinnin ja onko se 
julkaistu alan ammattilehdissä, 3) onko erehtymistodennäköisyys eli virhemarginaali 
tiedossa ja 4) miten yleisesti teoria ja metodi on tiedeyhteisössä hyväksytty.99

Kriteerien taustalla on ajatus siitä, että asiantuntijatodistelun luotettavuuden ar-
vioinnin tulee tapahtua sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on paras ymmärrys ja 
tietämys kysymyksestä olevasta tieteestä, so. toisten asiantuntijoiden toimesta. Näy-
tönarvioinnissa asiantuntemustiedon osalta kiinnitetään huomiota tutkimusperiaattei-
siin ja metodeihin eikä niinkään tutkimustuloksiin. Mikäli asiantuntijalausunnossa 
esitetty asiantuntemustieto perustuu luotettavalla tieteellisellä tutkimuksella saatuihin 
tuloksiin, ovat myös johtopäätökset lähtökohtaisesti luotettavat.100

Raskin mukaan näytönarvioinnin kannalta keskeisimmät ovat Daubert-kriteerien 
kohdat 1 ja 4, koska ne korostavat asiantuntemustiedon tieteellisiä lähtökohtia ja me-
netelmiä. Tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon erottaminen toisistaan on tärkeää, 
koska kokemusperäiseen tietoon liittyy merkittäviä luotettavuusongelmia.101

Kaikista relevanteista kokemussäännöistä saatu tieto ei perustu tieteelliseen tutki-
mukseen, vaan yksistään esimerkiksi ammatinharjoittamisessa saatuun kokemus-
peräiseen tietoon. Asiantuntija voi esimerkiksi kertoa tietyn alan kauppatavasta tai 
kielenkäytöstä.102 Kokemusperäisen asiantuntemustiedon syntymisen edellytyksenä 
on ensinnäkin se, että alalla voidaan selvästi määritellä, mikä on oikeanlaista ja mikä 
vääränlaista toimintaa. Toiseksi henkilön tulee saada suorituksensa jälkeen objektii-
vista palautetta siitä, toimiko hän tilanteessa oikein vai väärin. Tämä puolestaan edel-
lyttää, että kysymyksessä olevalla alalla on saatavissa selkeää tietoa siitä, mikä on ha-
vainnoinnin taustalla olevaa ”normaalia” ja objektiivista tietoa, johon omaa suoritusta 
voi verrata. Esimerkiksi lääkärin kyky erottaa poikkeavuuksia ihmisen anatomiassa 
voi perustua kokemukseen. Toisaalta on tieteenaloja, joilla kokemukseen perustuva 
oppiminen ei useinkaan ole mahdollista, sillä ”normaaliin” määritteleminen on moni-
mutkaisempaa. Näin on esimerkiksi psykologian alalla.103

Vaikka edellä kerrotut Daubert-kriteerit soveltuvatkin parhaiten tieteelliseen tut-
kimukseen perustuvan asiantuntijatodistelun arviointiin, on Yhdysvaltojen korkein 
oikeus ratkaisussaan Kumho Tire Co. Ltd v. Carmichael (1999) katsonut niiden sovel-
tuvan periaatteessa myös teknisen tai muutoin erityisluonteisen tiedon luotettavuuden 
arviontiin. Selvää on, että kaikki edellä mainitut kriteerit eivät ole hyödynnettävis-
sä kokemusperäistä tietoa arvioitaessa. Kokemusperäistä tietoa ei esimerkiksi voida 
vertaisarvioida tai julkaista alan ammattilehdissä. Siten kokemusperäisen asiantun-

99 Hirvelä 2006 s. 253, Rask 2011, s. 25 ja Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, INC (113 S. Ct. 
2786, 1993).

100 Suksi 2014 s. 278 ja Rask 2011 s. 25.
101 Rask 2011 s. 25.
102 Edelstam 1991 s. 289.
103 Rask 2011 s. 21.
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temustiedon luotettavuuden arvioinnissa edelleen painottuu tuomioistuimen tekemä 
näytönarviointi.104

Oikeustieteilijät ovat kehittäneet näytön arvioinnin tueksi erilaisia metodeita, joi-
den tarkoitus on ensinnäkin auttaa määrittämään yksittäisen todisteen näyttöarvo, 
toiseksi auttaa määrittämään todistusteeman puolesta ja vastaan puhuvien näyttöjen 
kokonaisnäyttöarvo ja lisäksi auttaa päättämään, riittääkö esitetty näyttö.105 Näytön 
arviointiin liittyviä metodeita ovat muun muassa intuitiometodi, todistusteemametodi, 
todistusarvometodi, hypoteesimetodi ja induktiivinen metodi. Tässä yhteydessä ei ole 
mahdollista käydä läpi eri näytön arvioinnin metodeja. Yhteenvetona voidaan kuiten-
kin todeta, että metodit tarjoavat käyttökelpoisia eväitä tuomarille näytönarvioinnin ja 
todistusratkaisujen tueksi.106

Vaikka asiantuntijalausuntojen sisältöä ei olekaan määritelty säännöstasolla, voi-
daan niiden yhdenmukaisuuteen kuitenkin pyrkiä muilla tavoin. Esimerkiksi Valvira 
ohjeistaa pysyviä asiantuntijoitaan lausuntojen sisällöstä.107 Lisäksi Rovaniemen hovi-
oikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanketyössä on kehitetty suositus asunto- ja kiinteis-
tökauppariidoissa annettavien raporttien sisällöksi. Suosituksen tarkoitus on vakioida 
asuntokauppariitoihin laadittavien asiantuntijalausuntojen sisältö.108

Tuomioistuimella ei aina ole välttämättä riittävää kykyä arvioida asiantuntijalau-
suntojen laatua ja luotettavuutta. Mikäli keskenään ristiriitaiset asiantuntijalausunnot 
annetaan yhdenmukaisen mallin mukaisesti, tuomioistuimen näytönarviointi helpot-
tuu. Tällöin on selkeämmin nähtävissä, miltä osin ja mistä kysymyksistä asiantuntijat 
ovat eri mieltä ja mihin heidän erimielisyytensä perustuu. Näissäkin tilanteissa tuo-
mioistuin joutuu ratkaisemaan sen, kummalle asiantuntijalausunnolle se antaa etusijan 
riitakysymyksestä esitettyä näyttöä arvioidessaan ja mihin sanottu etusija perustuu.109

Asiantuntijalausuntoa arvioitaessa tulee myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
mitä asiantuntijalta on kysytty eli mihin hän on ottanut lausunnossaan kantaa. Riita- 
asiassa ennen asiantuntijalausunnon laatimista voi olla hyödyllistä, että tuomioistuin 
tekee alustavan kirjallisen yhteenvedon asiantuntijaa varten.110 Supposen mukaan 
asiantuntijalausuntoon tulisi liittää erillisenä asiakirjana asiantuntijalle esitetyt suulli-
set tai kirjalliset kysymykset ja ohjeet. Tämä pakottaisi asianosaiset esittämään kysy-
myksensä ja taustaohjeensa mahdollisimman selvästi, ammattitaitoisesti ja objektiivi-
sesti sekä parantaisi huomattavasti asiantuntijalausuntojen luotettavuutta111.

Saranpään mukaan yhtenä ratkaisuvaihtoehtona ristiriitaisista asiantuntijalausun-
noista johtuvaan ongelmaan voidaan käyttää asiantuntijoiden vastakkainkuulustelua. 

104 Suksi 2014 s. 281.
105 Saranpää 2011 s. 595.
106 Jokela 2015 s. 329 ja Virolainen – Martikainen 2010 s. 277–281.
107 Rask 2011 s. 16–17.
108 Loiva 2012 s. 659.
109 Saranpää 2018 s. 3.
110 Vuorenpää 2012 s. 120.
111 Supponen 2003 s. 181.
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Kun molemmat asiantuntijat ovat samanaikaisesti kuulemassa toistensa kannat ja pe-
rustelemassa omia kantojaan, kantojen erot, vahvuudet ja heikkoudet yleensä selviä-
vät varsin havainnollisesti. Lisäksi menettely on omiaan vähentämään asiantuntijoita 
erikseen kuultaessa syntyvää väärintulkinnan ja -ymmärryksen vaaraa. Saranpää myös 
ehdottaa, että pääkuulustelun hoitaisi tuomioistuin. Tällöin voitaisiin varmistua sii-
tä, että kysymykset kohdistuvat alusta pitäen sellaisiin riitaisiin seikkoihin, joita tuo-
mioistuin pitää asian ratkaisemisen kannalta olennaisina. Tämä edesauttaisi prosessin 
kohdistumista keskeisiin riitakysymyksiin ja parantaisi myös todistusaineiston laatua. 
Myös tuomioistuimen mahdollisuudet kirjoittaa asianmukaisesti perusteltu ratkaisu 
helpottuisivat.112

Ainakaan rikosasioissa asiantuntijoiden pääkuulustelua ei mielestäni voida suorit-
taa tuomioistuimen taholta; se merkitsisi vanhaan ”inkvisitoriseen” prosessiin palaa-
mista. Myös rikosasiassa voidaan kuitenkin hyvällä valmistelulla selventää osapuolille 
ne riitaiset seikat, joita tuomioistuin pitää olennaisina. Tämä on omiaan parantamaan 
mahdollisten asiantuntijalausuntojen sisältöä.

6.3  Asiantuntijan kelpoisuudesta päättäminen

Kuten edellä luvussa 4 on todettu, asianosaisten nimeämien asiantuntijoiden kelpoi-
suusehtoja on uudistuksessa tiukennettu. Vanhassa todistelumenettelyssä tuomioistui-
men ei tarvinnut arvioida asianosaisen nimeämän asiantuntijan kelpoisuutta, koska 
asiantuntijoiden kelpoisuusehdot koskivat vain tuomioistuimen nimeämiä asiantunti-
joita. Uudistuksen jälkeen tuomioistuin joutuu kuitenkin arvioimaan asiantuntijoiden 
kelpoisuusehtojen täyttymistä.113

Hallituksen esityksen mukaan on ensisijaisesti asiantuntijan itsensä ja hänen ni-
menneen asianosaisen vastuulla huolehtia, että vaatimukset täyttyvät. Jos vastapuo-
lessa tai tuomioistuimessa herää epäilyksiä, asiantuntijaa voidaan tarvittaessa kuulla 
tuomioistuimessa ja hankkia häneltä selvitystä kelpoisuus- ja puolueettomuuskysy-
myksistä.114 Vaikka asiantuntija pääsäännön mukaan antaa lausuntonsa kirjallisesti, ei 
asiantuntijan suullisen kuulemisen edellytyksiä pidä tulkita liian suppeasti. Suullinen 
kuuleminen on asianosaisen hyvä mahdollisuus riitauttaa asiantuntijalausunto.

Tuomioistuimen on päätettävä asiantuntijan kelpoisuudesta viimeistään ennen 
asian tuntijan kuulemista. Perustellumpaa kuitenkin on, että kelpoisuudesta päätetään 
jo valmistelussa. Vuorenpään mukaan asiantuntijan kelpoisuuden selvittäminen voi-
daan rinnastaa prosessinedellytyskysymykseen. Tuomioistuimen olisi siten siviili-
prosessissa myös mahdollista kuulla jo suullisen valmistelun istunnossa asiantuntijaa 

112 Saranpää 2018 s. 17.
113 Vuorenpää 2017 s. 485.
114 HE 46/2014 vp s. 35 ja LaVM 19/2014 vp s. 23.
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tämän kelpoisuuteen liittyvistä seikoista.115 Oikeuskirjallisuudessa prosessinedellytyk-
sillä kuitenkin tarkoitetaan ”pääasian aineellisoikeudellisen tutkimisen edellytyksiä eli 
tuomioistuinta, asianosaisia, kannetta ja kanteen nostamis- ja ajamistapaa koskevia 
seikkoja, joiden on oltava olemassa, jotta kanne voitaisiin ottaa tutkittavaksi ja ratkais-
tavaksi”.116 Näin ollen Vuorenpään ehdotukseen on suhtauduttava varauksella. Pitäisin 
itse luontevampana, että asiantuntijan kelpoisuutta selvitetään etukäteen kirjallisesti 
esimerkiksi ansioluettelon avulla.

Jos asiantuntijan pätevyydessä tai puolueettomuudessa havaitaan puutteita, nämä 
otetaan huomioon asiantuntijatodistelun näyttöarvoa määriteltäessä. Räikeimmissä 
tapauksissa tuomioistuin voi evätä näytön ja kehottaa tarvittaessa asianosaista esittä-
mään uutta näyttöä tai hankkia sitä itse. Kyseinen 35 §:n 2 momentin säännös vastaa 
aiemmin voimassa ollutta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 47 §:ää.117 Lakivaliokun-
nan mukaan kelpoisuudella on myös merkitystä arvioitaessa, onko kysymys sellaises ta 
tarpeellisesta todistelusta, jonka korvaamisesta oikeudenkäyntikuluna säädetään oi-
keudenkäymiskaaren 21 luvussa118.

Vuorenpään mukaan mikäli asiantuntijana pidettävää henkilöä ei voida kuulla 
asian tuntijana puuttuvan kelpoisuuden vuoksi, häntä voidaan kuulla ainoastaan jut-
tuun liittyvistä tapahtumafaktoista todistajana, eikä hän asiantuntijaksi pätemättömä-
nä voi lausua kokemussäännöistä. Samoin tuomioistuimen todistajaksi luokittelema 
henkilö voi häntä kuultaessa lausua kokemussäännöistä vain, jos hän täyttää asiantun-
tijan kelpoisuusvaatimukset.119

Tuomioistuimen ratkaisuun, jolla asiantuntijan kelpoisuuden puuttuminen on rat-
kaistu, saa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 68 §:n 1 momentissa asetetun pääsäännön 
mukaan hakea muutosta vain pääasian yhteydessä. Sanotun pykälän 3 momentti mah-
dollistaa erillismuutoksenhakuosoituksen antamisen käsittelyratkaisuun muun muassa 
silloin, jos ”siihen on muuten erittäin painavat syyt”. Lain esitöiden mukaan erilli-
nen muutoksenhaku voi tulla kysymykseen lähinnä todistelun epäämistä koskevaan 
päätökseen taikka oikeutta tai velvollisuutta kieltäytyä todistamasta koskevaan pää-
tökseen120. Lakivaliokunnan lausunnossa on korostettu, että mitä merkittävämmästä 
todisteesta on kyse, sitä laajemmin erillinen muutoksenhaku tulee sallia. Esimerkiksi 
Helsingin hovioikeuden ratkaisussa (R 06/546) oli kyse siitä, että syytteen perustana 
ollut ainoa todiste asetettiin hyödyntämiskieltoon. Tällaisessa tapauksessa erillinen 
muutoksenhaku valittamalla tulee lähtökohtaisesti 3 momentin perusteella sallia, ku-
ten myös tilanteissa, joissa on kysymys pääasian ratkaisun kannalta keskeisen todis-
teen hyödyntämisestä.121

115 Vuorenpää 2017 s. 485.
116 Frände ym. 2017 s. 113.
117 HE 46/2014 vp s. 35 ja 99.
118 LaVM 19/2014 vp s. 23.
119 Vuorenpää 2017 s. 486–487.
120 HE 46/2014 vp s. 122.
121 LaVM 19/2014 s. 24.
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Lähtökohtaisesti käräjäoikeuden arvio asiantuntijan pätevyydestä tulisi hovioikeu-
den arvioitavaksi vasta käräjäoikeuden pääasiaratkaisun jälkeen. Vuorenpään mukaan 
olisi perusteltua miettiä, onko asiantuntijan kelpoisuutta koskeva ratkaisu sellainen 
kysymys, jossa 68 §:n 3 momentissa tarkoitetut erittäin painavat syyt puoltaisivat 
pääasiasta erillistä muutoksenhakua.122 Näin lienee ainakin silloin, jos asiantuntijan 
kuuleminen evätään kokonaan ja kysymys on ratkaisun kannalta keskeisestä näytöstä.

7.  Lopuksi 

Verotarkastuksen ensisijainen tavoite on selvittää verovelvollisen toiminnan vero- 
oikeudelliseen arviointiin vaikuttavat tosiseikat. Verotarkastuskertomuksessa kuvatut 
tosiseikat ovat siten pohjana verotarkastajan tekemille oikeudelliselle arvioinnille ja 
johtopäätöksille.123 Verotarkastuskertomus perustuu pitkälti asiakirja-aineiston perus-
teella selvitettyihin seikkoihin ja verotarkastajan niiden pohjalta tekemiin arviointei-
hin. Verotarkastaja kertoo siten oikeudessa yleensä verotarkastuksessa tekemistään 
konkreettisista havainnoista, jotka hän on asiantuntemuksena perusteella pystynyt 
havaitsemaan.

Verotarkastajan kertomus yleensä sisältää myös joitain kokemussääntöihin viittavia 
johtopäätöksiä, mutta nekin tulevat vasta havaintojen tekemisen jälkeen. Oikeuskäy-
tännössä on kuitenkin vahvistettu se selvä asia, että verotarkastuksessa tehtyjä johto-
päätöksiä ei voida ottaa sellaisinaan rikosasiassa tuomion perusteeksi, vaan tapaus-
kohtaisesti on arvioitava, mikä merkitys verotarkastuksessa esiin tulleille seikoille on 
näyttöä arvioitaessa annettava. Syyksilukeminen on voitava perustaa rikosoikeudel-
lisiin periaatteisiin ja rikosoikeudenkäynnin menettelytapoihin.124 Verotarkastuksissa 
käytettyä taloudellista ja kirjanpidollista asiantuntemusta ei myöskään ole pidettä-
vä varsinaisiin vakiintuneisiin kokemussääntöihin perustuvana tieteellisenä tietona. 
Esimerkiksi lausunto siitä, onko menettely ollut hyvän kirjanpitotavan mukaista, on 
metodeiltaan samankaltaista kuin oikeustieteissä, ja poikkeaa esimerkiksi yrityksen 
arvonmäärityksen kriteereistä, jotka ovat taloustieteellisiä.

Näin ollen voidaan sanoa, että verotarkastajan kertomuksessa keskeinen näyttöarvo 
on hänen havaitsemillaan tosiseikoilla, eikä tehdyillä johtopäätöksillä. Pelkästään jo 
lausunnon sisällön perusteella verotarkastajaa on pidettävä todistajana. Verotarkastaja 
ei ole myöskään helposti vaihdettavissa toiseen tarkastajaan, joka ei ole ollut muka-
na suorittamassa tarkastusta. Toisaalta verotarkastaja tekee havaintonsa yleensä vasta 
toimeksisaaneena.

Verotarkastajia on tähän asti kuultu yleensä todistajina konkreettisista verotarkas-
tushavainnoista. Lain esitöistä ei ole pääteltävissä, että lainsäätäjä olisi pitänyt tätä oi-

122 Vuorenpää 2017 s. 486.
123 Passila 2011 s. 183.
124 KKO 2011:20 kohta 18.
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keustilaa ongelmallisena ja halunnut muuttaa sitä.125 Verotarkastajaa on siten pidettävä 
ensisijaisesti todistajana, mikäli hän kertoo verotarkastuksessa tekemistään konkreet-
tisista havainnoista. Tapauskohtaiset olosuhteet kuitenkin ratkaisevat, onko kussakin 
tilanteessa kysymyksessä todistaja vai asiantuntija.

Samoin erityistilintarkastajaa on pidettävä todistajana. Varsinaisen asiantuntijan, 
milloin sellaiseen turvaudutaan, tehtävänä on rikosprosessissa tehdä selkoa rikoksen 
selvittämisen kannalta merkityksellisistä kokemussäännöistä. Tilintarkastajan tai eri-
tyisen tarkastustehtävän toimittaneen taloudellisia kysymyksiä tuntevan tahon lausu-
missa ei siten tavallisesti ole kysymys varsinaisesta asiantuntijatodistelusta.126

Katsoisin, että mikäli erityistilintarkastajaa kuullaan esimerkiksi siitä, miten mak-
sukyvyttömyyttä arvioidaan in abstracto, on kysymys asiantuntijan kuulemisesta. 
Mikäli häntä kuullaan siitä, milloin maksukyvyttömyys on alkanut konkreettisessa 
tapauksessa, on kysymys todistajan kuulemisesta.

Työturvallisuus- ja ympäristönsuojeluviranomaisten kohdalla voi tarvetta olla sekä 
todistajan havaintojen että yleisemmän asiantuntijatodistelun esittämiseen. Finanssi-
valvonnan toimialalla tyypillisempää on alan yleisiä toimintatapoja ja valvontaa kos-
keva asiantuntijatodistelu.127

Ottaen huomioon asianosaisilla oleva oikeus nimetä haluamaansa todistelua ja va-
paa todistusteoria verotarkastajan kuuleminen todistajana verotarkastuksen yhteydes-
sä tehdyistä havainnoista tai erityistilintarkastajan kuuleminen todistajana kirjanpidos-
ta tehdyistä havainnoista ei myöskään vaaranna vastaajan puolustusmahdollisuuksia 
equality of arms -periaatteen vastaisesti.

Asiantuntijatodistelun luotettavuuden arviointi jää uudessakin laissa tuomioistui-
men kokonaisharkintana tekemän näytönarvioinnin varaan. Viime kädessä tuomio-
istuin harkitsee, mikä merkitys asiantuntijatodistelulla on näyttönä asiassa. Mitään 
etukäteistä kriteeristöä asiantuntemustiedon sisällöllisille vaatimuksille ei ole lainsää-
däntöteitse asetettu. Mikäli asiantuntijan kelpoisuudessa katsotaan olevan puutteita, 
voidaan hänen kuulemisensa joko evätä tai alentaa kertomuksen näyttöarvoa.
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Matti Pyöriä

Rikosjutun palauttaminen

1.  Johdanto

Jutun palauttaminen tulee ylemmässä oikeusasteessa toisinaan harkittavaksi. Kysymys 
on siitä, että ylempi tuomioistuin ei ota lopullisesti ratkaistavakseen sille saatettua 
asiaa, vaan palauttaa asian kokonaan tai osittain alempaan tuomioistuimeen uudelleen 
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.1 Kirjoituksessani tarkastelen palauttamisperusteita eli 
syitä, joiden perusteella ylempi tuomioistuin on päätynyt palauttamaan asian alem-
paan tuomioistuimeen. Näitä voivat olla esimerkiksi alemmassa tuomioistuimessa 
tapahtunut oikeudenkäyntivirhe2, alemman tuomioistuimen virheellinen tutkimatta 
jättäminen tai uusi oikeudenkäyntiaineisto ylemmässä tuomioistuimessa.

Kirjoitus keskittyy rikosasioiden palauttamiseen. On kuitenkin huomioitava, että 
palautusperusteet ovat lähtökohtaisesti samat sekä rikos- että riita-asioissa, mutta nii-
den esiintyvyys ja arviointi voivat olla erilaisia näiden asioiden välillä. Kirjoituksen 
teoreettisessa osassa tarkastellaan myös riita-asioiden palauttamista siltä osin kuin 
sillä on merkitystä rikosasioiden palauttamisen arvioinnissa. Lisäksi tarkastelen jutun 
palauttamista varsinaisessa muutoksenhaussa, joten jutun palauttaminen ylimääräises-
sä muutoksenhaussa jää kirjoituksen ulkopuolelle.

Jutun palauttamisesta ei ole säännöksiä Suomen lainsäädännössä.3 Sitä koskevat 
opit ovat siten muotoutuneet oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden perusteella.4 Toisaal-
ta jutun palauttaminen on jäänyt oikeuskirjallisuudessakin varsin vähälle huomiolle. 
Edelleen keskeisimpänä jutun palauttamista koskevana teoksena voidaan pitää Veikko 
Reinikaisen väitöskirjaa vuodelta 1956. Ottaen huomioon, että jutun palauttaminen ei 
ole oikeuskäytännössä mitenkään harvinainen ilmiö, ajankohtaiselle jutun palautta-
mista koskevalle oikeustieteelliselle tutkimukselle on tarvetta.

1 Lahtinen 2000 s. 16. Mainittua määritelmää on pidetty jutun palauttamisena sen varsinaisessa mielessä. 
Laajemman määritelmän mukaan jutun palauttamiseen kuuluvat myös jutun osoittaminen toiseen tuo-
mioistuimeen, jutun täytäntöönpanoluonteinen palauttaminen ja ylimääräisen muutoksenhaun johdosta 
suoritettu palauttaminen. Reinikainen 1956 s. 54 av. 39.

2 Oikeudenkäyntivirheellä tai menettelyvirheellä tarkoitetaan tuomioistuimen virhearviointia oikeuden-
käyntiä koskevassa kysymyksessä. Niitä voi olla monenlaisia ja ne voivat tapahtua oikeudenkäynnin 
eri vaiheissa, kuten valmistelussa, pääkäsittelyssä tai tuomion laadinnassa. Sarpolahti 1999 s. 42.

3 Toisaalta palauttamista sivuavia säännöksiä on olemassa, kuten oikeudenkäyntikuluja palauttamistilan-
teessa koskeva oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 2 momentti.

4 Virolainen ja Pölönen ovat pitäneet yllättävänä, että hovioikeusmenettelyn uudistamista koskevien 
lainvalmisteluhankkeiden yhteydessä ei ole edes pohdittu jutun palauttamista koskevien säännösten 
ottamista lakiin. Virolainen – Pölönen 2003 s. 98.
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Kirjoitus jakaantuu toisaalta jutun palauttamisen teoreettiseen tarkasteluun ja toi-
saalta palauttamista koskevan oikeuskäytännön tarkasteluun. Keskiöön nousevat eri-
tyisesti hovioikeustason palautusratkaisut, joita olen hakenut Helsingin hovioikeuden 
tietokannasta. Näistä olen poiminut esimerkkitapauksia, joita käyn kirjoituksessani 
läpi. Kirjoituksen alussa tuon esille palauttamista koskevia yleisiä periaatteita ja edel-
lytyksiä. Tämän jälkeen tarkastelen palautusperusteita yleisellä tasolla, minkä jälkeen 
siirryn tutkimaan, millaisilla perusteilla juttuja on palautettu oikeuskäytännössä. Lo-
puksi kokoan havaintojani yhteen ja teen niistä johtopäätökset.

2.  Yleistä jutun palauttamisesta

2.1 Jutun palauttamista ohjaavat taustaperiaatteet

Jutun palauttaminen ja sitä koskeva harkinta perustuvat pohjimmiltaan prosessioikeu-
dellisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Oikeudenkäynnin laadulle asetetaan tavallisesti 
kolme päävaatimusta, joiden mukaan oikeudenkäynnin on oltava varma, joutuisa ja 
kustannuksiltaan halpa. Nämä tavoitteet ovat usein ristiriitaisia keskenään. Kokoa-
vasti mainituista tavoitteista on puhuttu oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisuutena 
tai lainkäyttäjää yksittäistapauksessa ohjaavina prosessuaalisina tavoiteperiaatteina. 
Tärkeimpänä tavoitteena on pidetty oikeudenkäynnin varmuutta, jolla tarkoitetaan 
sitä, että oikeudenkäynti antaa mahdollisimman varmat takeet aineellisesti oikeaan 
ratkaisuun pääsemisestä.5

Varmuuden lisäksi oikeudenkäynnin tulisi olla nopea ja halpa. Asiat tulisi käsitel lä 
ja ratkaista joutuisasti ilman aiheetonta viivytystä. Oikeudenkäynnistä tulisi  aiheutua 
mahdollisimman vähän työtä ja kustannuksia asianosaisille ja tuomioistuimille. Oi-
keu denkäynnin hitaus voi jopa johtaa siihen, ettei oikeillakaan ratkaisuilla ole asian-
osaisille enää tosiasiallista merkitystä. Edelleen hitaus aiheuttaa lisäkustannuksia 
asianosaisille ja tuomioistuimelle. Näistä nopeus- ja halpuustavoitteista voidaan 
käyttää yhteisnimitystä prosessiekonomian periaate eli taloudellisuusperiaate. Tämän 
periaatteen mukaisesti on pyrittävä siihen, ettei tarpeettomia prosessitoimia tehdä ja 
että tarpeellisetkin toimet tehdään vain välttämättömässä laajuudessa mahdollisimman 
joutuisasti ja vähin kustannuksin.6

Etenkin jutun palauttamisharkinnassa prosessiekonomian periaate on usein ristirii-
dassa oikeudenkäynnin varmuuden kanssa, koska varmuustavoitteen mukaan asiat on 
puolestaan selvitettävä oikeudenkäynnissä perusteellisesti ja jutun hävinneellä osa-
puolella tulee olla mahdollisuus hakea muutosta virheellisenä pitämäänsä ratkaisuun. 
Tavoitteita joudutaan siten yksittäisissä tapauksissa punnitsemaan toisiaan vasten, 

5 Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 119–120.
6 Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 121.
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jolloin kysymys on tarkoituksenmukaisuusperiaatteesta tai oikeudenkäynnin tehok-
kuusperiaatteesta.7

Rikosprosessin perusjännitteen voidaan katsoa liittyvän julkisen ja yksilön intressin 
väliseen suhteeseen. Tuomari ei voi pyrkiä ainoastaan yhteisön etua edistäviin tavoit-
teisiin, vaan hänen tulee antaa merkitystä myös niille arvoille, jotka koskevat yksilön 
ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Nämä yksilölliset intressit tuovat harkintaan mu-
kaan arvoperiaatteet, joissa on kysymys yksilön oikeusturvasta ja oikeudenmukaisesta 
oikeudenkäynnistä. Sen sijaan tavoiteperiaatetta koskevat argumentit lähtevät siitä, 
että tuomarin ratkaisut edistävät ja suojelevat jotain päämäärää koko yhteisön eduksi. 
Tavoiteperiaatteet edustavat instrumentaalista prosessikäsitystä. Niissä kiinnitetään 
huomiota prosessin lopputulokseen ja tasapainoillaan tuomion oikeellisuuden sekä 
oikeudenkäynnin nopeuden ja halpuuden välillä.8

Niin lainsäätäjä kuin lainkäyttäjäkin joutuu punnitsemaan edellä mainittuja mah-
dollisesti toistensa kanssa ristiriidassa olevia arvo- ja tavoitepohjaisia oikeusperiaattei-
ta. Usein lainsäännöksiin on kiteytynyt vastakkaisiin suuntiin johtavien  periaatteiden 
kompromissi siten kuin lainsäätäjä on arvioinut niiden keskinäisen painoarvon. Lain-
käyttäjä puolestaan joutuu punnitsemaan periaatteiden suhteellista painoarvoa rat-
kaistavanaan olevassa yksittäistapauksessa.9 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että 
rikosoikeudenkäynnissä edellä selostetut arvoperiaatteet menevät prima facie tavoi-
teperiaatteiden edelle.10

Perusoikeustutkijat ovatkin painottaneet prosessioikeudessa perusoikeusajattelua 
perinteiseen oikeusvarmuuteen ja prosessin tehokkuuteen nojaavaan lähestymistapaan 
nähden.11 Ervo kuitenkin huomauttaa, että aikaisemman prosessioikeudellisen käsit-
teistön korvaaminen ja prosessioikeuden uudenlainen jäsentäminen Suomen perustus-
lain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kautta merkitsee enem-
mänkin lähestymistavan ja ajattelumallin muutosta kuin sisällöllisiä uudistuksia. Kun 
aiemmassa oikeuskirjallisuudessa korostetaan oikeudenkäynnin varmuutta, nopeutta 
ja halpuutta optimaalisessa suhteessa, uudemmassa perus- ja ihmisoikeuksia koros-
tavassa suuntauksessa painotetaan puolestaan yksilönsuojaa. Molemmissa malleissa 
päädytään kuitenkin usein samankaltaiseen lopputulokseen, joten kyse on ajallisen 
kehityksen tuomasta uudesta näkökulmasta.12

Erittäin tärkeä ja molempiin edellä kuvattuihin malleihin sisältyvä prosessioi keu-
dellinen periaate on vastapuolen kuulemisen periaate eli kontradiktorinen periaate. 
Sen mukaan asiaa ei saa ratkaista ennen kuin asianosaisia on kuultu. Kuulemisperiaat-
teen toteutumisesta tuomioistuimen on huolehdittava viran puolesta. Tuomiota ei voi 
perustaa sellaiseen aineistoon, josta asianosaisille ei ole varattu tilaisuutta lausua käsi-

7 Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 121–122.
8 Määttä 2013 s. 151–154.
9 Jonkka 1992 s. 5–7.
10 Määttä 2013 s. 154–155.
11 Ks. esim. Viljanen 2002 s. 36.
12 Ervo 2005 s. 45.
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tystään. Keskeistä on huomata, että kuulemisperiaate ei koske ainoastaan asianosaisen 
oikeutta saada tieto vastapuolen esittämästä oikeudenkäyntiaineistosta ja kommentoi-
da sitä, vaan asianosaisille tulee myös varata tilaisuus kommentoida tuomioistuimen 
viran puolesta hankkimaa aineistoa. Niin ikään lainsoveltamiskysymyksistä tulee va-
rata asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemisperiaatteella varmistetaan se, ettei 
tuomioistuimen ratkaisu tule asianosaisille yllätyksenä.13 Kuten jäljempänä havaitaan, 
tämän periaatteen laiminlyönti on usein ollut perusteena jutun palauttamiselle alem-
paan tuomioistuimeen.

2.2  Instanssijärjestys ja jutun palauttamismenettelyn lähtökohdat

Keskeinen käsite jutun palauttamista tarkasteltaessa on oikeusaste- eli instanssijärjes-
tys. Suomessa yleiset tuomioistuimet muodostavat kolmen instanssin järjestelmän. 
Juttu on ensin käsiteltävä käräjäoikeudessa, jonka ratkaisuun tyytymätön voi hakea 
muutosta hovioikeudelta. Edelleen hovioikeuden ratkaisuun tyytymätön voi hakea va-
lituslupajärjestelmän asettamissa rajoissa muutosta korkeimmalta oikeudelta. Toisaalta 
korkeimman oikeuden ollessa pikemminkin prejudikaattituomioistuin on myös puhut-
tu Suomessa olevan kahden instanssin järjestelmä.14 Instanssijärjestyksen mukaan asia 
tulee käsitellä edellä mainitussa järjestyksessä, eikä asianosaisilla tai tuomio istuimella 
ole tämän osalta harkintavaltaa.15

Instanssijärjestykseen sidottua tuomioistuimen asteellista toimivaltaa voidaan pitää 
selväpiirteisenä. Ongelmia voi sen sijaan syntyä silloin, jos juttu laajentuu ylemmässä 
tuomioistuimessa ja juttuun tulee aineistoa, jota ei ole käsitelty alemmassa tuomioistui-
messa. Instanssijärjestyksen ehdottomuudesta on tällöin tingitty, kun asiassa on esitet-
ty uutta oikeudenkäyntiaineistoa. Pääsääntö kuitenkin on, että ylempi tuomioistuin voi 
tutkia jutun enintään siinä laajuudessa, missä juttu on ollut alemman tuomioistuimen 
tutkittavana.16 Instanssijärjestyksestä siten johtuu, että muutoksenhakuaste ei voi rat-
kaista sellaista asiaa, jota ei ole asianmukaisesti tutkittu ensimmäisessä asteessa, jol-
loin asia on palautettava ensimmäiseen asteeseen uudelleen käsiteltäväksi.17 Keskeistä 
on myös se, ettei asianosaiselta riistetä mahdollisuutta hakea muutosta virheelliseksi 
katsomaansa ratkaisuun.18

Jutun palauttaminen kuuluu tuomioistuimen viran puolesta ratkaistavaksi. Asian-
osaiset voivat sinänsä vaatia jutun palauttamista tai esittää sitä koskevan mielipiteensä, 

13 Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 125–127.
14 Lappalainen – Vuorenpää 2017 s. 297.
15 Toisaalta nykyisin tästä poikkeuksena on oikeudenkäymiskaaren 30 a luvun mukainen ennakkopää-

tösvalitus, jonka mukaan käräjäoikeuden ratkaisuun voidaan hakea suoraan muutosta korkeimmalta 
oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.

16 Lappalainen – Vuorenpää 2017 s. 298.
17 Jokela 2015 s. 784.
18 Niemi – Saranpää 2017 s. 1176.
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mutta viime kädessä ylempi tuomioistuin ratkaisee palauttamiskysymyksen. Usein 
ylempi tuomioistuin pyytääkin asianosaisilta lausuman ennen palauttamisratkaisun 
tekemistä.

Oikeudenkäyntivirheen johdosta ylempi tuomioistuin kumoaa alemman tuomio-
istuimen ratkaisun ja tämän jälkeen palauttaa jutun alempaan tuomioistuimeen virheen 
korjaamiseksi, ellei virhettä voida korjata ylemmässä tuomioistuimessa. Palauttavan 
tuomioistuimen omassa harkinnassa on se, missä laajuudessa tuomio on kumottava ja 
palautettava. Useimmiten kumoaminen ja palauttaminen koskevat kuitenkin koko tuo-
miota.19 Mikäli tuomiossa on osia, jotka eivät vaikuta toisiinsa, eikä virhe ole myös-
kään voinut vaikuttaa tiettyyn osaan, tuomion kumoaminen ja palauttaminen osittain 
voi tulla kysymykseen.

Jutun palauttamisratkaisusta käytetään nimitystä päätös, sillä se ei sisällä pääasia-
ratkaisua. Palauttamisen jälkeisen käsittelyn kannalta on keskeistä, että palauttamis-
päätöksessä on lausuttu siitä, missä oikeudenkäynnin vaiheessa palauttamiseen johta-
nut virhe on tapahtunut, koska tällä tiedolla voi olla merkitystä asian jatkokäsittelyssä 
mahdollisesti esitettävien uusien perusteiden kannalta. Lisäksi asianosaiset pystyvät 
paremmin valmistautumaan uuteen käsittelyyn.20

2.3  Jutun palauttamisen yleisistä edellytyksistä

Oikeuskirjallisuudessa on tuotu esille jutun palauttamisen yleisiä edellytyksiä, joi-
den käsilläolo on välttämätöntä, jotta juttu voidaan ylipäätänsä palauttaa. Ensinnäkin 
alemman tuomioistuimen on täytynyt olla lopullisesti irrottautunut jutun käsittelystä 
eli juttu ei ole siellä enää vireillä. Reinikainen on katsonut, että alemman tuomioistui-
men ratkaisun tulee olla lopullinen pääasia- tai tutkimatta jättämisratkaisu.21

Toiseksi juttu ei voi olla sellainen, että sen käsittelylle on olemassa prosessuaalinen 
este alemmassa tuomioistuimessa. Palauttaminen ei tule kysymykseen, jos kanne tai 
syyte olisi pitänyt jättää tutkimatta tai sillensä. Tällöin ylempi tuomioistuin kumoaa 
alemman tuomioistuimen ratkaisun ja jättää asian tutkimatta, mikäli alempi tuomio-
istuin on lainvastaisesti käsitellyt tai tutkinut jutun.22

Kolmas edellytys on, että ylempi tuomioistuin ei voi tai tarkoituksenmukaisuus-
syistä ei halua ottaa juttua välittömästi ratkaistavakseen. Tätä edellytystä voidaan toi-
saalta pitää jo palautusperusteena. Reinikainen on muotoillut kyseisen edellytyksen 
myös vaihtoehtoisella tavalla siten, että joko ylempi tuomioistuin ei suorastaan voi itse 
ottaa juttua välittömästi ratkaistavakseen tai jokin muu pätevä peruste estää sen. Hänen 
mukaansa tällä muotoilulla vältetään ylemmän tuomioistuimen rajattomalta näyttävän 

19 Sarpolahti 1999 s. 42.
20 Sarpolahti 1999 s. 42, Melander 1997 s. 74.
21 Reinikainen 1956 s. 54–55.
22 Reinikainen 1956 s. 54–56.
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tarkoituksenmukaisuusharkinnan tähdentäminen. Tämä on olennaista, koska palautta-
minen on useimmiten prosessitaloudellisesti epäedullinen menettely, jolloin se on sal-
littava vain pätevin perustein.23

Kaksi ensimmäistä edellytystä ovat useimmissa tapauksissa helposti todettavissa. 
Kolmas edellytys sen sijaan perustuu pelkästään tuomioistuimen tekemään tarkoituk-
senmukaisuusharkintaan. Ylempi tuomioistuin siten katsoo jutun palauttamisen olevan 
asian ratkaisemisen kannalta välttämätöntä tai vähintään kaikkein tarkoituksenmukai-
sin vaihtoehto kyseessä olevassa tapauksessa.24

3. Palauttamisperusteet

3.1 Yleistä

Palauttamisperusteista käytetään myös nimitystä palauttamisen erityiset edellytykset 
erotuksena edellä mainittuihin palauttamisen yleisiin edellytyksiin.25 Palauttamis-
perusteita ovat erityisesti käräjäoikeudessa tapahtunut virheellinen tutkimatta jättä-
minen tai oikeudenkäyntivirhe, jota ei voida korjata muutoksenhakuvaiheessa. Myös 
hovioikeudessa esitetty uusi oikeudenkäyntiaineisto voi olla palauttamisperusteena. 
Uutta suullista todistelua voidaan kuitenkin ottaa vastaan suoraan hovioikeuden pää-
käsittelyssä, joten aina ei ole välttämätöntä, että juttu palautettaisiin käräjäoikeuteen 
todistelun vastaanottamista varten.26

Palauttamisperusteilla on joitakin yhteisiä tunnusmerkkejä. Palauttamisperusteiksi 
on yleensä katsottu erilaiset menettelylliset virheet kuitenkin sillä edellytyksellä, että 
ne ovat voineet vaikuttaa asiaan. Huomionarvoista siten on, että jos kysymyksessä ole-
va virhe on vähäinen tai sillä ei ole ollut merkitystä jutun lopputuloksen kannalta, asiaa 
ei ole tarkoituksenmukaista aina palauttaa, vaan se voidaan viivytyksen välttämiseksi 
tutkia suoraan hovioikeudessa. Asiaa voidaan arvioida siten, että virheen tulee olla 
ainakin todennäköisesti aiheuttanut ratkaisun aineellisoikeudellisen lopputuloksen 
muuttuminen toiseksi kuin mikä se olisi ollut ilman virhettä. Asian tutkimista virheen 
vähäisyyden perusteella suoraan hovioikeudessa on pidetty prosessitaloudellisesti tar-
koituksenmukaisimpana ja hyväksyttävänä menettelynä sillä edellytyksellä, ettei sillä 
suljeta asianosaiselta muutoksenhaun mahdollisuutta pois.27

Toisaalta Reinikainen on katsonut, että vaikka virheen vaikuttavuus onkin yleensä 
palauttamisperusteen tunnusmerkkien välttämätön ainesosa, sitä ei kuitenkaan voida 

23 Reinikainen 1956 s. 54–56.
24 Lahtinen 2000 s. 17–18.
25 Tirkkonen 1977 s. 356.
26 Jokela 2015 s. 784–785.
27 Reinikainen 1956 s. 59–61, Jokela 2015 s. 785.
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pitää yksin riittävänä, vaan ylempi tuomioistuin voi virheen korjattuaan suoraan rat-
kaista pääasian, jos voidaan olla varmoja aineellisen totuuden saavuttamisesta. Tällöin 
ratkaistavan jutun sekä virheen ja sen vaikutuksen tulee olla selviä. Palauttamisperus-
te menettelyvirhetapauksissa rakentuu siten sille, että oikeudenkäyntiaineisto on vir-
heen vuoksi puutteellista eikä puutetta voida korjata taikka ei voida todeta, millaiseksi 
oikeu denkäyntiaineisto muodostuisi ja mikä on sen merkitys, kun virhe, jota ei voida 
poistaa ylemmässä tuomioistuimessa, korjataan.28

Sen sijaan erityisesti käräjäoikeuden lausumatta jättämät tai uudet vaatimukset taik-
ka uusien seikkojen tutkiminen edellyttävät yleensä jutun palauttamista, jotta niistä 
saataisiin ensimmäisen asteen ratkaisu. Vaikka uutta suullista todistelua on yleensä 
tarkoituksenmukaisinta ottaa vastaan suoraan hovioikeuden pääkäsittelyssä, instanssi-
järjestyksen periaate saattaa tietyissä tapauksissa edellyttää, että juttu on mahdollis-
ta saattaa vähintään kahden oikeusasteen arvioitavaksi. Toisaalta jutun palauttami-
sesta seuraa jutun käsittelyajan piteneminen ja oikeudenkäyntikulujen kasvu. Näin 
ollen jutun palauttamista harkittaessa on kussakin tapauksessa punnittava toisaalta 
asianosaisten oikeussuojaa ja toisaalta jutun viipymistä ja oikeudenkäyntikulujen kas-
vua. Palauttamiseen ei useinkaan ole aihetta varsinkaan silloin, kun ratkaistavana ole-
va kysymys, johon uutta todistelua on esitetty, on melko yksinkertainen.29

Sarpolahti on puolestaan katsonut, että kun palauttamismenettelyn yleistyttyä 
pa lauttamisperusteet ovat lisääntyneet, palauttaminen voi tulla kysymykseen myös 
silloin, kun palauttamisen ei oleteta vaikuttavan oikeudenkäyntiaineistoon tai jutun 
lopputulokseen. Tietyissä tapauksissa jutun palauttamisen tarkoituksena on vain taata, 
että oikeudenkäyntimenettely koetaan oikeudenmukaiseksi. Jutun laadulla ei kuiten-
kaan voi olla ratkaisevaa merkitystä palauttamisratkaisun osalta, koska ei voida tehdä 
rajanvetoa sen suhteen, mitkä jutut ovat niin vähäisiä, ettei niitä ole syytä palauttaa, tai 
mitkä jutut niin tärkeitä, että ne tulisi aina palauttaa.30

Yhteenvetona voidaan todeta, että jutun palauttaminen tulee kysymykseen vain 
silloin, kun siihen on olemassa pätevä peruste. Etenkin Reinikainen on painottunut, 
että ylemmän tuomioistuimen tulisi pyrkiä ratkaisemaan asia ilman palauttamista, mi-
käli se vain on mahdollista31. Sen sijaan uudempi oikeuskirjallisuus suhtautuu jutun 
palauttamiseen hyväksyvämmin32. Nähdäkseni tämä asennemuutos johtuu erityisesti 
Suomen liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja perus- ja ihmisoikeuksien 
korostumisesta oikeudellisessa argumentoinnissa. Palautusratkaisuja tarkastellessa 
onkin huomattavissa, että monissa on ollut kysymys Euroopan ihmisoikeussopimuk-

28 Reinikainen 1956 s. 59–61.
29 Jokela 2015 s. 785.
30 Sarpolahti 1999 s. 41–42.
31 Reinikainen 1956 s. 58.
32 Ks. esim. Sarpolahti 1999 s. 41–42, jossa Sarpolahti pitää aikaisempaa käytäntöä liian palauttamiskiel-

teisenä.
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sessa turvatuista rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeuksista ja niitä koskevista laimin-
lyönneistä33.

On huomattava, että palauttaminen ei voi tulla kysymykseen tapauksissa, joissa 
alempi tuomioistuin on soveltanut lakia väärin tai arvioinut asiassa esitetyn tosiasia- 
aineiston väärin. Oikeuskysymysten väärin ratkaisemiset tai näytön riittämättömyys 
eivät siten yleensä oikeuta jutun palauttamiseen.34 Rikosasioissa on lisäksi tärkeää 
huomioida, ettei muutoksenhakutuomioistuin saa omasta aloitteestaan palauttaa rikos-
juttua syytettä tukevan lisänäytön hankkimiseksi. Tämä johtuu syytetyn ihmisoikeuk-
sista ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksistä.35

Palauttamisperusteita voidaan ryhmitellä jakamalla ne toisaalta menettelyllisiin vir-
heisiin ja toisaalta muutoksenhakuasteessa esitettyyn uuteen näyttöön tai vaatimuksiin. 
Menettelylliset virheet voidaan edelleen jakaa virheisiin prosessinedellytyskysymys-
ten ratkaisemisessa, muihin menettelyllisiin virheisiin ja muutoksenhakutoiminnassa 
esiintyviin menettelyllisiin virheisiin.36 Seuraavaksi käsittelen palauttamisperusteita 
tarkemmin tätä ryhmittelyä mukaillen.

3.2 Prosessinedellytykset palautusperusteena

Palauttamispäätökset liittyvät usein prosessinedellytysten puuttumiseen. Prosessin-
edellytyksiksi kutsutaan sellaisia seikkoja, joiden tulee olla olemassa, jotta itse pääasia 
voidaan ottaa tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Prosessinedellytykset voivat olla luonteel-
taan ehdottomia tai tahdonvaltaisia. Ehdottomissa prosessinedellytyksissä on kysymys 
keskeisistä oikeusturvan takeista, ja tuomioistuimen tulee ottaa viran puolesta niiden 
puuttuminen huomioon, vaikka asianosainen ei olisi tehnytkään sitä koskevaa väitettä. 
Sen sijaan tuomioistuin ei viran puolesta tutki tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen 
puuttumista, vaan vastaajan tulee tehdä siitä oikeudenkäyntiväite, kun hän ensimmäi-
sen kerran käyttää puhevaltaa asiassa. Rikosprosessissa kaikki prosessinedellytykset 
ovat yleensä ehdottomia.37

Prosessinedellytykset voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, liittyvätkö ne 
tuo mioistuimeen, asianosaisiin, jutun vireillepanoon vai itse asiaan. Tarkasteltaessa 
ri kosasian palauttamista useimmiten esiin nousevat prosessinedellytykset liittyvät 
tuomio istuimeen tai jutun vireillepanoon. Tuomioistuimen osalta kysymys on useim-

33 Näitä syytetyn vähimmäisoikeuksia ovat oikeus tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes syyllisyys on näy-
tetty laillisesti toteen, oikeus olla todistamatta itseään vastaan, oikeus saada viipymättä yksityiskohtai-
nen tieto syytteiden sisällöstä ja perusteista henkilön ymmärtämällä kielellä, oikeus saada riittävästi 
aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan, oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, oikeus 
saada maksutta tulkkausapua ja oikeus olla tulematta syytetyksi tai tuomituksi toistamiseen saman teon 
perusteella. Ks. Ervo 2005 s. 12.

34 Reinikainen 1956 s. 57–59.
35 Jokela 2015 s. 786. Ks. myös KKO 1995:44 ja KKO 1996:133.
36 Reinikainen 1956 s. 64–65.
37 Jokela 2012 s. 505 ja 510.
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miten kokoonpanon laillisuudesta, jolla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuin on tuo-
mionvoipa eli että siinä on oikea määrä jäseniä. Lisäksi jäsenten tulee täyttää tuoma-
rien yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot, joista jälkimmäisessä on kysymys tuomarien 
esteettömyydestä.38 Valituksen kohteena olevan ratkaisun tehneen tuomarin esteelli-
syys johtaa aina jutun palauttamiseen39. Tämä koskee myös lautamiehen esteellisyyt-
tä40. Jutun vireillepanotavan osalta kysymys on puolestaan useimmiten haasteen tie-
doksiantomenettelyn lainmukaisuudesta.

Alemman tuomioistuimen tekemät ratkaisut prosessinedellytyksistä ovat jaettavis-
sa kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koskee tilanteita, joissa tuomioistuin on 
jättänyt kanteen tai syytteen tutkimatta, vaikka edellytykset kanteen tai syytteen tutki-
miselle ovat olleet olemassa. Toinen ryhmä puolestaan koskee tilanteita, joissa on 
vir heellisesti todettu prosessinedellytysten olemassaolo.41

Palauttamisperusteena voi myös olla kanteen tai syytteen muodollisen hylkäyspe-
rusteen virheellinen ratkaiseminen. Jos kanne tai syyte on nostettu liian aikaisin tai 
liian myöhään, se on hylättävä tällä perusteella ennenaikaisena tai vanhentuneena, 
eikä itse pääasiaa tutkita. Jos ylempi tuomioistuin katsoo, että juttua ei ollut pantu 
vireille liian aikaisin tai liian myöhään, juttu on pääsääntöisesti palautettava, koska 
prosessiaineisto ei ole tällöin yleensä riittävä pääasian tutkimiselle suoraan ylemmäs-
sä tuomioistuimessa. Jos taas juttu on alemmassa tuomioistuimessa käsitelty, vaikka 
kanne tai syyte on liian myöhään pantu vireille, voidaan se hylätä suoraan ilman pa-
lauttamista.42

3.3  Muut menettelylliset virheet palautusperusteina

Muut menettelyvirheet saattavat olla laadultaan hyvin erilaisia. Niitä ovat erityisesti 
vaatimuksen tai perusteen virheellinen sivuuttaminen ja virheellinen kuulematta jät-
täminen. Etenkin itsenäisen vaatimuksen sivuuttaminen on yleensä palautusperuste.43

Jos alempi tuomioistuin on jättänyt kokonaan lausumatta jostakin vaatimuksesta 
tai relevantista perusteesta, ylempi tuomioistuin ei voi ottaa tällaisen vaatimuksen tai 
perusteen oikeellisuuteen kantaa, vaan juttu tulee ainakin tältä osin palauttaa. Palautta-
minen tapahtuu tällöin lähtökohtaisesti asianosaisten pyynnöstä. Useimmissa tapauk-
sissa palauttaminen kuitenkin tapahtuu tuomioistuimen omasta aloitteesta.44 Selvissä 

38 Jokela 2012 s. 507–508.
39 Jokela 2010 s. 462.
40 Ks. KKO 1997:194.
41 Reinikainen 1956 s. 72.
42 Sarpolahti 1999 s. 43–44. Esim. Tirkkonen on pitänyt näitä tilanteita prosessinedellytyksinä, sillä kysy-

mys on oikeussuojan tarpeen olemassaolosta. Tirkkonen 1977 s. 357–358. Ks. myös Reinikainen 1956 
s. 98–100.

43 Tirkkonen 1977 s. 358.
44 Virolainen 1977 s. 299.
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tapauksissa ylempi tuomioistuin voi kuitenkin ottaa vaatimuksen tai perusteen suoraan 
tutkittavakseen viivytyksen välttämiseksi, mikäli se on tarkoituksenmukaista eikä ai-
heuta olennaisia vaikeuksia. Tällöin ylemmän tuomioistuimen on oltava varma siitä, 
että prosessiaineisto ei palauttamisen johdosta muuttuisi. Tämän lisäksi on edellytetty, 
että sivuutettu vaatimus on läheisessä yhteydessä alemmassa tuomioistuimessa rat-
kaistujen vaatimusten kanssa.45

Kuulematta jättämisessä on kysymys kontradiktorisen periaatteen laiminlyönnis-
tä. Tämä periaate ilmenee useista prosessioikeudellisista säännöksistä ja se korostuu 
erityisesti rikosprosessissa. Kuulemisvelvollisuus onkin kontradiktorisen periaatteen 
ytimessä, ja sitä on noudatettava koko oikeudenkäynnin ajan.46 Kuulemisvelvollisuu-
den laiminlyönti ilmenee usein silloin, kun asianosaista ei ole kuultu tai hänelle ei ole 
varattu tilaisuutta tulla kuulluksi vastapuolen vaatimusten, perusteiden tai todisteiden 
johdosta. Asianosaisten tulee saada tietoonsa myös viran puolesta hankittu aineisto ja 
lainsoveltamiskysymykset, joiden osalta on myös käytävä keskustelua.47

Kuulemisvelvollisuuden laiminlyöntiin liittyy myös kysymys pääkäsittelyn toimit-
tamisesta. Useissa tapauksissa tämä on ollut palautusperuste korkeimmasta oikeudesta 
hovioikeuteen, kun hovioikeus on jättänyt pääkäsittelyn virheellisesti toimittamatta.48 
Pääkäsittelyn toimittaminen on erityisen korostunut rikosprosessissa. Pääkäsittely jär-
jestetään yleensä näytön vastaanottamista varten, mutta toisinaan voidaan järjestää 
myös ns. pienimuotoinen pääkäsittely, jossa voidaan kuulla vain vastaajaa henkilö-
kohtaisesti rangaistusseuraamusharkintaa varten.

Kontradiktoriseen periaatteeseen sisältyy myös se, että asianosaiselle on  annettava 
tilaisuus paitsi lausua oma käsityksensä todistelun merkityksestä ja näyttöarvosta 
myös tehdä todistajalle kysymyksiä.49 Tämä liittyy usein esitutkintakertomuksen hyö-
dyntämiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa todistaja ei ole saapunut pääkäsittelyyn tai 
joissa on kysymys itsekriminointisuojasta tai läheisen kieltäytymisoikeudesta. Myös 
tuomioistuimen kyselyoikeuden laiminlyönti voi ylemmässä tuomioistuimessa johtaa 
jutun palauttamiseen50.

On myös mahdollista, että tuomion puutteelliset perustelut ovat palautusperustee-
na. Jutun palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos tuomion perustelujen ei katsota 
täyttävän lain asettamia vaatimuksia. On huomattava, että kysymyksessä on peruste-
lujen riittämättömyys, joka on eri asia kuin niiden virheellisyys. Ylempi tuomioistuin 

45 Sarpolahti 1999 s. 44, Tirkkonen 1977 s. 347 ja 358.
46 Sarpolahti 1999 s. 44–45.
47 Sarpolahti 1999 s. 44–45.
48 Ks. esim. KKO 2011:22, KKO 2012:43, KKO 2012:99, KKO 2014:45, KKO 2014:56, KKO 2014:74, 

KKO 2016:54, KKO 2017:10, KKO 2017:19 ja KKO 2018:53.
49 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on ollut keskeinen merkitys kontradiktorisuusvirheen arvioin-

nissa liittyen esimerkiksi esitutkintakertomuksen hyödyntämiseen. Ks. esim. Al-Khawaja ja Tahery v. 
Yhdistynyt kuningaskunta 15.12.2011.

50 Ks. esim. KKO 1993:89, KKO 1998:120, KKO 2000:96 ja KKO 2013:98. Ks. myös KKO 2010:40, 
jossa korkein oikeus ei palauttanut asiaa hovioikeuteen enemmän viivästyksen välttämiseksi, vaan otti 
asian välittömästi ratkaistavakseen.
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voi sinänsä tutkimisvaltansa rajoissa täydentää ja korjata puutteellisiksi katsomiaan 
alemman oikeusasteen perusteluja. Toisaalta oikeuskäytännössä on myös jouduttu pa-
lauttamaan juttuja alempaan tuomioistuimeen, jos sen antaman tuomion perusteluis-
sa on havaittu niin suuria puutteita, ettei muutoksenhakua ja sen käsittelyä ole voitu 
mielekkäällä tavalla pitää mahdollisena. Yleensä palauttamiseen johtava puute koskee 
tuomion faktaperusteluja. Sen sijaan jutun palauttamiseen pelkästään oikeudellisten 
perustelujen puutteellisuuden vuoksi ei ole katsottu yleensä olevan tarvetta. Oikeudel-
listen perustelujen puutteet ovat helpommin korjattavissa ylemmässä tuomioistuimes-
sa, eivätkä niitä koskevat virheet yleensä merkitse samanlaista oikeudenkäyntiaineis-
ton puutteellisuutta kuin virheet faktaperusteluissa.51

Valituksenalainen tuomio kuuluu keskeiseen oikeudenkäyntiaineistoon. Jos alem-
man tuomion perustelut ovat puutteelliset tai ristiriitaiset, valittajan ja hänen vasta-
puolensa sekä ylemmän tuomioistuimen käytettävissä oleva oikeudenkäyntiaineisto 
on puutteellinen. Ylemmällä tuomioistuimella ei siten välttämättä ole riittäviä edelly-
tyksiä arvioida valituksenalaisen tuomion oikeellisuutta ja sitä, onko sitä aihetta muut-
taa.52

Esimerkiksi tapauksessa KKO 1994:107 korkein oikeus katsoi, että hovioikeus ei 
ollut muuttaessaan kihlakunnanoikeuden päätöstä pannut tuomioonsa niitä pääsyitä, 
joihin ratkaisu perustui. Tämän vuoksi hovioikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe. 
Palauttamista harkitessaan korkein oikeus katsoi, että se, että korkein oikeus olisi ot-
tanut asian välittömästi ratkaistavakseen, ei ollut riittävästi perusteltavissa viivytyksen 
tai kustannusten välttämisellä eikä muillakaan tarkoituksenmukaisuudesta johtuvilla 
näkökohdilla. Sen sijaan korkeimman oikeuden vähemmistö katsoi, että kun pääasia 
oli ratkaistavissa jutussa esitetyn todistusaineiston perusteella, asiaa ei ollut tarpeel-
lista palauttaa pelkästään hovioikeuden perusteluja koskevan puutteen takia hovi-
oikeudessa uudelleen käsiteltäväksi. Vähemmistö olisi siten ottanut asian viivytyksen 
välttämiseksi välittömästi ratkaistavakseen.53

Mainittu ratkaisu huomioon ottaen myös perustelujen puutteellisuutta on pidettävä 
menettelyvirheenä, joka on otettava viran puolesta huomioon silloinkin, kun virheen 
ei voida katsoa vaikuttaneen jutun ratkaisuun. Tällöin ylempi tuomioistuin kiinnittää 
riittävän tehokkaasti alemman tuomioistuimen huomiota kyseessä olevaan virheeseen. 
Toisaalta prosessitaloudelliset näkökulmat voivat puoltaa toisenlaista näkökantaa.54

Muutoksenhaun menettelyvirheissä on usein kysymys siitä, että valitus on  jätetty 
virheellisesti tutkimatta. Tällöin kysymys on jutun palauttamisesta korkeimmasta 
oikeu desta hovioikeuteen.55

51 Lappalainen – Hupli 2017 s. 748, Virolainen – Martikainen 2010 s. 525–528.
52 Virolainen – Martikainen 2010 s. 527.
53 Palauttamisesta puutteellisten perustelujen johdosta ks. myös KKO 1997:205.
54 Sarpolahti 1999 s. 55.
55 Tirkkonen 1977 s. 359, Reinikainen 1956 s. 194–196.
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3.4  Uusi oikeudenkäyntiaineisto ylemmässä tuomioistuimessa

Uusi oikeudenkäyntiaineisto palauttamisperusteena on menettänyt merkitystään vii-
meisinä vuosikymmeninä tehtyjen tuomioistuimia koskevien menettelyuudistusten 
myötä.56 Ensinnäkin riita-asioissa prekluusio rajaa mahdollisuutta esittää hovioikeu-
dessa uutta todistelua. Lisäksi varsinkin rikosasioiden osalta hovioikeudessa toimite-
taan usein pääkäsittely, eikä ole mitenkään poikkeuksellista, että hovioikeusvaiheessa 
esitetään vielä uutta todistelua. Tällöin pääkäsittelyn myötä hovioikeudella on parem-
mat edellytykset ratkaista asia suoraan juttua palauttamatta.

Kun hovioikeus voi Suomessa ottaa vastaan myös uutta näyttöä, juttujen palautta-
mista liian suuressa määrin ei ole koettu ongelmaksi, niin kuin joissain muissa mais-
sa.57 Usein jutun palauttaminen uuden oikeudenkäyntiaineiston perusteella riippuu 
ylemmän tuomioistuimen tarkoituksenmukaisuusharkinnasta.58

Jos hovioikeusvaiheessa tietoon tullut uusi näyttö on siinä määrin oleellista, että 
asia muuttuu oleellisesti toisenlaiseksi kuin se oli käräjäoikeudessa, palauttaminen lie-
nee aiheellista.59 Toisaalta Leppänen ja Välimaa ovat katsoneet, että jos uudet todisteet 
voidaan ottaa vastaan hovioikeuden suullisten pääkäsittelyjen myötä hovioikeudessa, 
näin on yleensä tehtävä.60

Palauttaminen voi myös johtua siitä, että alempi tuomioistuin on hyväksynyt vaih-
toehtoisista perusteista ensisijaisesti esitetyn, jolloin sen ei ole ollut tarpeen lausua 
toissijaisesta perusteesta. Jos ylempi tuomioistuin päätyykin toiselle kannalle, palaut-
taminen alempaan tuomioistuimeen toissijaisten perusteiden tutkimista varten voi olla 
aiheellista, jos oikeudenkäyntiaineisto on jäänyt puutteelliseksi tältä osin.61

Korkein oikeus on arvioinut jutun palauttamista uuden oikeudenkäyntiaineiston pe-
rusteella ratkaisussaan KKO 2017:10. Tapauksessa korkein oikeus katsoi, ettei hovi-
oikeuden olisi tullut evätä kantajalta oikeutta vedota kiinteistökauppaa koskevassa 
asiassa uusiin seikkoihin ja niitä koskevaan uuteen todisteluun. Korkein oikeus totesi, 
että oikeusastejärjestyksen periaatteesta seuraa, että ylempi tuomioistuin voi lähtökoh-
taisesti tutkia jutun muutoksenhakuasteena enintään samassa laajuudessa kuin alempi 
tuomioistuin on sen tutkinut. Tästä pääsäännöstä voidaan prosessiekonomian ja tar-
koituksenmukaisuussyiden vuoksi poiketa varsinkin silloin, jos asiassa on muutoksen- 
hakuvaiheessa vedottu vain uuteen todisteluun. Palautusta puolsi korkeimman oikeu-
den mukaan se, että myös vastapuolille oli varattava tilaisuus esittää uusien seikko-

56 Sarpolahti 1999 s. 51.
57 Niemi – Saranpää 2017 s. 1176.
58 Sarpolahti 1999 s. 52. Ks. esim. HHO 30.6.2017 nro 126619, R 17/997, jossa vastaaja oli vaatinut asian 

palauttamista käräjäoikeuteen syyttäjän vedotessa uutena kirjallisena todisteena laboratoriolausuntoon 
huumausaineen pitoisuudesta. Kun lausunto oli ollut korjattu versio käräjäoikeudessa esitetystä lausun-
nosta ja vastaaja oli saanut lausua uuden lausunnon johdosta, hovioikeus ei pitänyt asian palauttamista 
tarpeellisena.

59 Niemi – Saranpää 2017 s. 1176–1177.
60 Leppänen – Välimaa 1998 s. 97.
61 Sarpolahti 1999 s. 52.
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jen ja uuden todistelun osalta vastatodistelua, jolloin asian oikeudenkäyntiaineisto 
muuttuu merkityksellisellä tavalla verrattuna siihen aineistoon, jonka pohjalta asia on 
käräjä oikeudessa ja hovioikeudessa ratkaistu. Kun asiaa tuli valmistella uusien seikko-
jen johdosta uudelleen ja asiassa oli otettava vastaan uutta kirjallista todistelua ja hen-
kilötodistelua, korkein oikeus kokonaisuutena arvioiden harkitsi oikeaksi palauttaa 
asian hovioikeuteen.

Rikosasioiden osalta voidaan mainita esimerkiksi KKO 2012:80. Käräjäoikeus oli 
tuominnut vastaajat rangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä. Hovioikeuskäsittelyn 
aikana asianomistaja kuoli, joten syyttäjä vaati hovioikeudessa rangaistusta törkeän 
pahoinpitelyn lisäksi törkeästä kuolemantuottamuksesta. Syyttäjän syytteen tarkista-
misen johdosta syyte törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta 
palautettiin käräjäoikeuteen. Vaikka palautusperuste ei suoranaisesti koskenut törkeää 
pahoinpitelyä, teoissa oli kysymys samasta konkreettisesta tapahtumasta. Kun palau-
tusperuste ei koskenut muita syytekohtia, niiden käsittelyä hovioikeudessa voitiin jat-
kaa.

Jos syyttäjä tarkistaa syytettään ja lisää siihen hovioikeusvaiheessa uusia seikkoja, 
saattaa näiden uusien seikkojen laatu ja määrä puoltaa jutun palauttamista. Näin saat-
taisi olla esimerkiksi erilaisissa osallisuuskysymyksissä tai syyttäjän lisätessä teon-
kuvaukseen jonkin toisen samaan tapahtumainkulkuun sisältyvän osateon vakavassa 
rikosasiassa taikka syytettäessä uudesta rikosnimikkeestä, kuten edellä selostetusta 
ratkaisusta ilmenee. Tällöin vastaajan puolustus on saattanut keskittyä vain alkuperäi-
sen syytteen teonkuvauksen riitauttamiseen. Kun oikeusvoimaoppien mukaan asia 
voidaan vain kertaalleen arvioida tuomioistuimessa, vastaajan muutoksenhakumah-
dollisuus saattaa tietyissä tilanteissa edellyttää jutun palauttamista käräjäoikeuteen. 
Kun myöskään rikosasioissa ei ole hovioikeudessa prekluusiota ja asiassa esitetään 
runsaasti uutta kirjallista ja henkilötodistelua, joka muuttaa tapahtumainkulkua olen-
naisesti erilaiseksi siitä, mihin käräjäoikeuden näytönarviointi on perustunut, voi täl-
laisessa tilanteessa vastaajan oikeusturva edellyttää jutun palauttamista.

4.  Jutun palauttaminen oikeuskäytännössä

4.1  Tuomioistuimen päätösvaltaisuus palautusperusteena

Usein palauttamisperusteena on ollut käräjäoikeuden virheellinen kokoonpano. Tuo-
mioistuimen päätösvaltaisuudesta mainitsemisen arvoinen ratkaisu on KKO 2015:78, 
jossa korkein oikeus arvioi käräjäoikeuden päätösvaltaisuudessa tapahtuneen virheen 
korjaantumista, kun hovioikeus oli käsitellyt asian laillisessa kokoonpanossa. Tapauk-
sessa käräjäoikeus oli ratkaissut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan asian 
yhden tuomarin kokoonpanossa vastoin käräjäoikeuden päätösvaltaisuutta koskevia 
oikeudenkäymiskaaren 2 luvun säännöksiä. Hovioikeudessa ei ollut käsitelty kysy-
mystä käräjäoikeuden päätösvaltaisuudesta. Sen sijaan korkein oikeus otti asian viran 
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puolesta tutkittavakseen. Korkein oikeus muun ohella totesi, että käräjäoikeudessa 
tapahtuva käsittely on usein rikosasian ainoa täysimittainen tuomioistuinkäsittely ja 
muutoksenhakuasteessa asia saattaa olla esillä enää rajoitettuna. Tästä syystä korkein 
oikeus katsoi, että käräjäoikeuden kokoonpanoa koskevalla sääntelyllä ja sen noudat-
tamisella on korostunut merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen 
kannalta.

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys myös jutun palauttamisesta kokonaan vai 
osittain. Vastaaja oli tuomittu myös kahdesta pahoinpitelystä, joista toisen osalta ei 
ollut haettu muutosta. Päätösvaltaisuutta koskeva palautusperuste ei koskenut näitä 
rikoksia. Korkein oikeus katsoi, että syytteessä mainitut rikokset olivat liittyneet niin 
läheisesti toisiinsa, että niiden käsittely yhdessä oli perusteltua ja eduksi asian selvittä-
miselle. Yhdessä käsittelemistä puolsi myös yhteisen rangaistuksen määrääminen. 
Näin ollen korkein oikeus katsoi, että asiassa oli erityisiä syitä sille, että syytekohdat 
ja niihin liittyvät korvausvaatimukset käsiteltiin ja ratkaistiin käräjäoikeudessa ko-
konaan uudelleen, ja palautti asian kokonaisuudessaan käräjäoikeuteen. Sen sijaan 
korkeimman oikeuden vähemmistö ei olisi palauttanut toista pahoinpitelyrikosta, sillä 
kyseinen pahoinpitely oli kohdistunut eri asianomistajaan ja se oli siten oikeusvoiman 
ulottuvuuden kannalta eri teko kuin toinen pahoinpitely ja lapsen seksuaalinen hyväk-
sikäyttö. Myös lainvoimaisen tuomion pysyvyyden merkitykseen liittyvät seikat puol-
sivat vähemmistön mukaan jutun palauttamista vain osittain. Edelleen asianomistajan 
edut ja näyttöharkinnan edellytykset tuli ottaa harkinnassa huomioon.

Tapauksessa HHO 8.10.2015 nro 141915, R 15/1382 (HKO 15.4.2015 nro 117373, 
R 14/8020) käräjäoikeuden tuomio kumottiin lukuun ottamatta avustajan palkkiota 
ja palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi, koska asian oli ratkaissut 
puheenjohtaja yksin. Asiassa syyte oli koskenut muun muassa törkeää väärennystä. 
Ottaen huomioon, että kyseisestä rikoksesta tuomittava enimmäisrangaistus on neljä 
vuotta vankeutta ja että törkeää väärennystä ei ole mainittu oikeudenkäymiskaaren 
2 luvun 6 §:n 1 momentin luettelossa, jossa mainitut rikokset puheenjohtaja voi rat-
kaista yksin, hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeus ollut päätösvaltainen. Hovioikeus 
tutki asian viran puolesta ja huomautti, että tuomioistuimen kokoonpanon laillisuus 
on ehdoton oikeudenkäynnin edellytys. Ennen asian ratkaisemista hovioikeus oli vielä 
pyytänyt lausuman asianosaisilta, asian ratkaisseelta käräjätuomarilta ja käräjäoikeu-
den laamannilta.

Käräjäoikeuden päätösvaltaisuudesta oli kysymys myös tapauksessa HHO 21.8.2017 
nro 131250, R 17/1215 (HKO 13.4.2017 nro 115608, R 17/1898). Syyttäjä oli vaati-
nut vastaajalle rangaistusta laittomasta uhkauksesta, lähestymiskiellon rikkomisesta 
ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Käräjäoikeudessa asian oli käsitellyt ja 
ratkaissut yksin puheenjohtaja. Hovioikeus totesi, että rikoslain 15 luvun 9 §:n mu-
kainen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisen enimmäisrangaistus on kolme vuotta 
vankeutta eikä se kuulunut oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n 1 momentissa mainit-
tuihin rikoksiin, joiden osalta käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on yksin pu-
heenjohtaja. Näin ollen käräjäoikeus olisi ollut päätösvaltainen oikeudenkäymiskaaren 
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2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti silloin, kun siinä olisi ollut puheenjohtaja ja 
kaksi lautamiestä. Hovioikeus siten totesi asiassa tapahtuneen oikeudenkäyntivirheen, 
jonka johdosta asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Tapauksessa THO 17.10.2018 nro 144241, R 17/1801 (Kanta-Hämeen käräjäoikeus 
21.9.2017 nro 137060, R 16/922) hovioikeus oli ottanut viran puolesta tutkittavakseen, 
oliko käräjäoikeus ollut päätösvaltainen käsittelemään törkeää pahoinpitelyä koske-
vaa asiaa yhden tuomarin kokoonpanossa. Käräjäoikeudessa oli käsitelty syyttäjän 
esittämän pahoinpitelysyytteen lisäksi asianomistajan esittämää syytettä törkeästä pa-
hoinpitelystä. Näin ollen käräjäoikeus ei ollut ollut päätösvaltainen ja asia palautettiin 
käräjäoikeuteen.

Tapaus HHO 23.10.2014 nro 144955, R 13/3207 (EKO 1.11.2013 nro 123293, 
R 13/1579) koski lautamiesten määrää ja sitä, oliko kysymyksessä ollut uusi vai ly-
kät ty pääkäsittely. Tuolloin voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 
1 momentin (811/2008) mukaan käräjäoikeus oli päätösvaltainen rikosasiassa, kun 
tuomioistuimessa oli puheenjohtaja ja kolme lautamiestä.

Tapauksessa toista vastaajaa ei ollut saatu haastettua pääkäsittelyyn. Käräjäoikeus 
oli kuitenkin aloittanut pääkäsittelyn ja käsitellyt toista vastaajaa koskevat syytekohdat 
sekä antanut näitä rikoksia koskevan tuomion. Myöhemmässä pääkäsittelyssä oli ollut 
sama kokoonpano lukuun ottamatta yhtä lautamiestä hänen sairastuttuaan. Hovioikeus 
otti viran puolesta tutkittavakseen käräjäoikeuden päätösvaltaisuuden myöhemmässä 
pääkäsittelyssä. Hovioikeus mainitsi, että tuolloin voimassa olleen oikeudenkäymis-
kaaren 2 luvun 3 a §:n 1 momentin mukaan jos lautamiehelle oli tullut este pääkäsitte-
lyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus oli päätösvaltainen, kun lautamiehiä oli vähin-
tään kaksi. Viimeksi mainittu poikkeussäännös koski kuitenkin vain tilanteita, joissa 
oli kysymys saman pääkäsittelyn jatkamisesta.

Koska toisen vastaajan haastamatta jäämisen vuoksi ensin aloitetulle pääkäsittelylle 
ei ollut ollut edellytyksiä niiden syytteiden osalta, jotka oli käsitelty myöhemmässä 
pääkäsittelyssä, kysymys ei hovioikeuden mukaan ollut jatketusta pääkäsittelystä vaan 
syytteiden erottamisesta ja erotettuja syytekohtia koskevasta uudesta pääkäsittelystä. 
Näin ollen hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeus ollut ollut päätösvaltainen asiaa rat-
kaistessaan, ja palautti asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Hovioikeus vielä erikseen totesi, että käräjäoikeuden kokoonpanon laillisuutta oli 
arvioitava sen lain mukaan, joka oli voimassa, kun asiaa oli käsitelty käräjäoikeudes-
sa.62 Asian arviointiin ei siten vaikuttanut se, että hovioikeuden päätöstä annettaessa 
voimassa olleen lain mukaan käräjäoikeus oli päätösvaltainen puheenjohtajan ja kah-
den lautamiehen kokoonpanossa.

Hovioikeus on ottanut viran puolesta tutkittavakseen myös käräjänotaarin toimival-
taa koskevan kysymyksen (HHO 7.11.2017 nro 144482, R 16/2376, HKO 28.9.2016 
nro 136989, R 16/2163). Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta tuottamukselli-

62 Ks. esim. KKO 2003:5.
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sesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja varomattomasta käsittelystä. Käräjäoikeus 
oli tutkinut asian käräjänotaarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa ja hylännyt 
syytteen. Syyttäjä oli toistaen syytteensä valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovi-
oikeuteen. Ennen asian ratkaisemista hovioikeus oli pyytänyt lausuman käräjäoikeu-
den päätösvaltaisuudesta käräjäoikeuden laamannilta, syyttäjältä ja vastaajalta.

Hovioikeus arvioi käräjäoikeuden päätösvaltaisuutta käräjäoikeuden tuomion anta-
mishetkellä voimassa olleen käräjäoikeuslain 17 §:n 3 momentin (608/2011) kannalta, 
jonka mukaan käräjänotaaria ei saanut määrätä käsittelemään yksin tai käräjäoikeu-
den puheenjohtajana asiaa, jota laatunsa tai laajuutensa vuoksi oli pidettävä vaikeana 
ratkaista.63

Hovioikeus totesi, että sen arvioiminen, onko asia laatunsa tai laajuutensa vuoksi 
vaikea, kuuluu ensi sijassa käräjäoikeuden laamannille tai hänen sijaiselleen tämän 
harkitessa käräjänotaarin määräämistä toimimaan puheenjohtajana asiassa. Kysymyk-
sessä oleva asia ei hovioikeuden mukaan ollut ollut laaja eikä siten laajuutensa vuoksi 
vaikea. Ratkaisevaa oli ollut se, oliko asia ollut laatunsa vuoksi liian vaikea käräjä-
notaarin ratkaistavaksi.

Hovioikeus totesi, että tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskeva 
rikoslain 40 luvun 10 §:n säännös on tunnusmerkistöltään avoin ja soveltamisalaltaan 
laaja rangaistussäännös. Rangaistava menettely ei ilmene suoraan rangaistussäännök-
sestä, vaan virkavelvollisuuden sisältö määrittyy kulloinkin sovellettavaksi tulevista 
virkatoimintaa koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Avoimen rangaistussäännök-
sen soveltamiseen liittyy siten tavanomaista rangaistussäännöstä vaikeampia sovelta-
miskysymyksiä. Virkarikosasioiden vähäinen lukumäärä tekee niistä myös tavallis-
ta rikosasiaa vaikeampia. Virkarikokset laatunsa puolesta soveltuivat hovioikeuden 
mukaan varsin huonosti tuomioistuinharjoittelua suorittavan käräjänotaarin ratkaista-
vaksi.

Kysymyksessä olevassa tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koske-
vassa asiassa syyttäjä oli vaatinut rangaistusta poliisille voimankäyttöharjoituksessa 
sattuneen tapahtuman johdosta. Hovioikeuden mukaan oikeuskäytäntöä syytteessä 
kuvatun tilanteen kaltaisista tapauksista ei ollut. Hovioikeus katsoi, että tuottamuk-
sellista virkavelvollisuuden rikkomista koskeva asia oli ollut oikeudellisesti selvästi 
tavanomaista vaikeampi rikosasia.

Poliisin harjoitustilanteessa tapahtuneen laukauksen johdosta rangaistusta oli vaa-
dittu myös varomattomasta käsittelystä. Tämän osalta hovioikeus totesi, että kysymys 
oli pääsääntöisesti asiasta, jota ei ollut laatunsa vuoksi on pidettävä vaikeana. Nyt 
käsillä olevassa asiassa rikosoikeudellisen vastuun arviointiin liittyi kuitenkin siltäkin 
osin vaikeahkoja oikeuskysymyksiä. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus päätyi 
siihen johtopäätökseen, että asia oli ollut laatunsa vuoksi vaikea ratkaista, eikä käräjä-
notaaria olisi saanut määrätä toimimaan asiassa puheenjohtajana.

63 Nykyään asiasta säädetään samansisältöisesti tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 16 §:n 3 momen-
tissa.
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Koska käräjäoikeus ei ollut ollut asian ratkaistessaan päätösvaltainen, käräjäoikeu-
den tuomio oli poistettava ja asian käsittelyä oli jatkettava käräjäoikeudessa. Näin 
ollen hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen.64

4.2  Haasteen tiedoksiannossa tapahtunut virhe palautusperusteena

Oikeuskäytännössä juttu on palautettu myös sen vuoksi, että vastaaja ei ollut saa-
nut tiedoksi haastehakemusta ymmärtämällään kielellä (HHO 5.2.2016 nro 104631, 
R 15/1282, HKO 31.3.2015 nro 114711, R 15/1782). Hovioikeus viittasi Euroopan ih-
misoikeussopimuksen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita koskevaan 6 artik-
laan, johon rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeus käännöksiin perustuu. Kyseisen 
artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on 
oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden si-
sällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä. Lisäksi hovioikeus huomautti, 
että oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun 3 §:n 3 momentissa on 
asetettu tuomioistuimelle velvollisuus huolehtia siitä, että vastaaja saa riittävät tiedot 
oikeudestaan asiakirjan käännökseen, ja tarvittaessa tuomioistuimen on varmistettava, 
haluaako vastaaja kyseisessä pykälässä tarkoitetusta asiakirjasta käännöksen. Toisaalta 
mainitun momentin mukaan vastaajalle voidaan jättää antamatta käännös asiakirjasta, 
jos vastaaja luopuu oikeudestaan käännökseen.

Koska käräjäoikeuden olisi tullut huolehtia haastehakemuksen käännättämisestä 
vastaajan ymmärtämälle kielelle, hovioikeus katsoi, että käräjäoikeudessa oli tapahtu-
nut menettelyvirhe, jonka vuoksi asia tuli palauttaa käräjäoikeuteen uudelleen käsi-
teltäväksi.

Tapauksessa on huomattava, että vastaaja ei ollut itse vaatinut asian palauttamista, 
vaan ensisijaisesti syytteen hylkäämistä ja toissijaisesti rangaistuksen lieventämistä 
sekä pääkäsittelyn toimittamista. Toisaalta valituksensa perusteissa vastaaja oli vedon-
nut siihen, ettei hän ollut saanut haastehakemusta ymmärtämällään kielellä. 

Hovioikeuden palauttamisratkaisua on pidettävä oikeana varsinkin, kun vastaa-
ja ei ollut saapunut käräjäoikeuden pääkäsittelyyn ja syyksilukeminen oli osaltaan 
perustunut vastaajan esitutkinnassa antamaan tunnustukseen. Lisäksi voidaan pitää 
vähintään todennäköisenä, että kyseinen menettelyvirhe on voinut vaikuttaa tuomion 
loppu tulokseen. Vastaajan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattu oikeus oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin ei siten ollut käräjäoikeudessa toteutunut, eikä hovi-
oikeus tämän ja virheestä johtuneen oikeudenkäyntiaineiston puutteellisuuden vuoksi 
olisi voinut suoraan ratkaista asiaa.

Vastaajan kielellisistä oikeuksista ja rikosasian kirjallisesta menettelystä oli ky-
symys kahdessa tapauksessa HHO 8.5.2018 nro 118972, R 18/234 (HKO 8.12.2017 

64 Käräjäoikeuden päätösvaltaisuutta koskevia asioita on palautettu myös tuomiovirhekantelun johdosta 
kantelijan ollessa asian ratkaissut käräjätuomari tai käräjänotaari.
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nro 150521, R 16/7292) ja HHO 8.5.2018 nro 118977, R 18/235 (HKO 8.12.2017 nro 
150593, R 16/7301).

Asioissa oli kysymys luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta. Vastaajat olivat 
tunnustaneet syytteessä kuvatun menettelyn ja antaneet suostumuksen kirjalliseen 
menettelyyn, joten käräjäoikeus oli ratkaissut asiat oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain 5 a luvun mukaisessa kirjallisessa menettelyssä.

Vastaajat hakivat muutosta käräjäoikeuden tuomioihin ja vaativat ensisijaisesti 
asioiden palauttamista ja toissijaisesti pääasiassa syytteiden hylkäämistä. Perustei-
naan he olivat vedonneet siihen, etteivät he olleet tietoisesti antaneet suostumustaan 
asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä. Heidän suomen kielen taitonsa oli ol-
lut heikko, eikä haasteen tiedoksiannossa ollut käytetty tulkkia eikä asiakirjoja ollut 
myöskään käännätetty heidän äidinkielelleen. He eivät olleet ymmärtäneet allekirjoit-
tamaansa.

Hovioikeus viittasi perusteluissaan edellä mainittuihin Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen 6 artiklaan, sen 3 kohdan ensimmäiseen alakohtaan ja oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun 3 §:ään vastaajan kielellisistä oikeuksista ja 
oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Näin ollen hovioikeus totesi, että 
asiakirjaa, jonka allekirjoittamalla vastaaja tunnustaa syytteessä kuvatun teon sekä 
luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen kirjallises-
sa menettelyssä, on pidettävä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun 
3 §:n 1 momentissa tarkoitettuna muuna olennaisena asiakirjana, josta on mainitun 
lainkohdan mukaan annettava vastaajalle käännös, jos se on tarpeen vastaajan oikeu-
den valvomiseksi. Edelleen hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden käyttäessä menette-
lytapaa, jossa haastemies antaessaan haastehakemuksen tiedoksi samassa yhteydessä 
pyytää vastaajalta allekirjoituksen kyseiseen tunnustus/suostumus-asiakirjaan ilman, 
että vastaajalla on tosiasiallista mahdollisuutta tutustua asiakirjan sisältöön ja allekir-
joituksensa merkitykseen, on tämän asiakirjan kääntäminen tarpeen vastaajan oikeu-
den valvomiseksi.

Ensin mainitussa tapauksessa esitutkintakuulustelu oli käyty vastaajan osaamalla 
kielellä. Toisessa tapauksessa vastaaja oli esitutkintakuulustelussa ilmoittanut osaa-
vansa riittävästi suomen kieltä ja ettei hän tarvinnut tulkkia. Toisaalta käräjäoikeudelle 
toimitettuihin asiakirjoihin oli myöhemmin tehty käsin merkintä siitä, että vastaaja 
tarvitsi oikeudenkäynnissä tulkin. Haastemies oli kuitenkin antanut suomenkielisen 
haasteen vastaajille tiedoksi ja vastaajat olivat samalla allekirjoittaneet tunnustuksen 
ja suostumuksen kirjalliseen menettelyyn. Asiakirjoista ei ollut hovioikeuden mukaan 
ilmennyt, että käräjäoikeus olisi huolehtinut siitä, että vastaajat olisivat saaneet tiedon 
oikeudestaan käännökseen, ja varmistunut siitä, halusivatko he käännöksen.

Koska käräjäoikeus oli oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun 
3 §:n 1 momentin mukaan velvollinen antamaan vastaajille kirjallisen tai suullisen 
käännöksen haastehakemuksesta sekä asiakirjasta, jolla vastaajat olivat tunnustaneet 
syytteessä kuvatun teon ja ilmoittaneet luopuvansa oikeudestaan suulliseen käsitte-
lyyn, hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden laiminlyötyä edellä mainitun velvollisuu-
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tensa käräjäoikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe, ja asiat palautettiin käräjäoikeu-
teen uudelleen käsiteltäviksi.

4.3  Kuulemista koskeva virhe palautusperusteena

Kuulemista koskevista virheistä voidaan mainita esimerkiksi korkeimman oikeuden 
ratkaisu KKO 2018:54. Kysymys oli ollut esitutkintakertomuksen huomioon ottami-
sesta oikeudenkäynnissä. Tapauksessa todistelutarkoituksessa kuultava asianomistaja 
oli jäänyt kutsuttuna pois hovioikeuden pääkäsittelystä, minkä johdosta hovioikeus 
oli käyttänyt kuulemisen sijasta näyttönä asianomistajan esitutkinnassa antamaa ker-
tomusta. Hovioikeus oli nojautunut näyttönä myös lääkärinlausunnon esitietoihin 
merkittyyn asianomistajan kertomukseen ja luki vastaajalle syyksi törkeän ryöstön. 
Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus ei olisi saanut käyttää todisteena esitutkinta-
pöytäkirjaan eikä lääkärinlausuntoon merkittyä asianomistajan kertomusta, joten asia 
palautettiin hovioikeuteen.

Pääkäsittelyssä kuultiin vastaajaa ja toista asianomistajaa. Toisen asianomistajan 
jättäessä saapumatta pääkäsittelyyn syyttäjä oli luopunut asianomistajan henkilökoh-
taisesta kuulemisesta ja vedonnut tämän esitutkintakertomukseen. Huomionarvoista 
asiassa on se, että myöskään valittajana ollut vastaaja ei ollut vaatinut asianomista-
jaa pääkäsittelyssä kuultavaksi ja hän oli hyväksynyt sen, että pääkäsittelyssä luetaan 
asianomistajan esitutkintakertomus. Näin ollen hovioikeus oli päättänyt käsitellä asian 
asianomistajan poissaolosta huolimatta ja henkilökohtaisen kuulemisen sijasta sallia 
tämän esitutkintakertomuksen käyttämisen todisteena, koska asianomistaja oli jäänyt 
asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta tavoittamatta eikä hovioikeuden mukaan 
asian ratkaisemista tullut enää viivyttää.

Tuomiossaan hovioikeus katsoi, että asianomistajia koskevat lääkärinlausunnot oli-
vat olleet pääasiallisena näyttönä, jonka lisäksi syytettä olivat tukeneet näiden esitut-
kinnassa antamat kertomukset. Lisäksi hovioikeus totesi, että koska lääkärinlausunnot 
olivat pääasiallisena näyttönä asiassa, syyksilukemisen kannalta ei ollut merkitystä 
sillä, ettei vastaajalla ollut ollut tilaisuutta kuulustella tai kuulustuttaa asianomistajaa.

Vastaaja haki valituslupaa korkeimmasta oikeudesta katsoen, että hovioikeudessa 
oli tapahtunut menettelyvirhe, kun hovioikeus ei ollut kuullut asianomistajaa vastaajan 
suostumuksesta huolimatta.

Asianomistaja oli jäänyt kutsuttuna pois hovioikeuden pääkäsittelystä, joka oli yri-
tetty toimittaa vasta ensimmäisen kerran. Korkein oikeus katsoi, ettei oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi asianmukaiseksi toimenpiteeksi 
kuultavan asianomistajan tavoittamiseksi ollut riittänyt pelkästään se, että tämä oli 
saanut kerran tiedoksi kutsun saapua sakon uhalla henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn. 
Syy asianomistajan poissaololle ei ollut myöskään ollut tiedossa. Korkein oikeus to-
tesi, että asiassa ei ollut tullut ilmi, että asianomistajaa olisi yritetty tavoittaa muilla 
käytettävissä olevilla viranomaiskeinoilla. Asian käsittely ei korkeimman oikeuden 
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mukaan myöskään ollut ollut viivästynyt ja asianomistajan kertomuksella oli ollut 
asiassa keskeinen merkitys. Näin ollen korkein oikeus katsoi, ettei hovioikeus ollut 
yrittänyt tavoittaa asianomistajaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla asianmukaisin toimenpitein.

Korkeimman oikeuden mukaan esitutkintakertomukseen vetoamiseen ei oikeutta-
nut myöskään se, että asianomistaja ei ollut halunnut tulla käräjäoikeudessa kuulluksi, 
tai se, että vastaaja oli hovioikeudessa hyväksynyt hovioikeuden menettelyn.

Korkein oikeus arvioi samalla tavalla myös lääkärinlausunnon esitietoihin kirjattua 
asianomistajan kertomusta tapahtumista. Koska näiltäkään osin kirjallisen kertomuk-
sen käyttämisen edellytykset eivät olleet täyttyneet, hovioikeus ei olisi saanut sallia 
tämänkään kertomuksen käyttämistä todisteena.

Palautusratkaisuaan korkein oikeus perusteli siten, että hovioikeudessa oli tapahtu-
nut oikeudenkäyntivirhe, jonka voitiin olettaa vaikuttaneen jutun lopputulokseen. 
Asianomistajaa oli kuultava asiassa henkilökohtaisesti, missä yhteydessä myös muu 
näyttö oli otettava vastaan näytön harkitsemiseksi kokonaisuutena. Lisäksi korkein 
oikeus totesi, että oikeusastejärjestys huomioon ottaen tämä tapahtui asianmukaisim-
min hovioikeudessa.

Hovioikeuskäytännössä tapauksessa HHO 4.5.2016 nro 118708, R 15/563 (HKO 
13.1.2015 nro 101485, R 14/8283) käräjäoikeus oli ratkaissut asian vastaajan poissa-
olosta huolimatta, millä uhalla vastaaja oli haastettu pääkäsittelyyn. Vastaaja oli esitut-
kinnassa tunnustanut menettelyn, mutta pääkäsittelyssä vastaajan asiamies oli osittain 
kiistänyt kysymyksessä olevan syytteen huumausainerikoksesta. Syyttäjä oli vedonnut 
vastaajan esitutkintakertomukseen, jonka perusteella käräjäoikeus pääasiassa katsoi 
syytteen näytetyksi toteen. Vastaaja oli valittanut hovioikeuteen ja vaatinut syytteen 
hylkäämistä.

Hovioikeus totesi, että vastaajan esitutkinnassa tapahtuneen myöntämisen perus-
teella käräjäoikeus oli voinut lähteä siitä, että asiassa olivat täyttyneet oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset ratkaista asia 
vastaajan poissaolosta huolimatta. Vastaajan jäätyä pois pääkäsittelystä hänen esitut-
kintakertomukseensa on sallittua vedota ja se tulee oikeudenkäyntiaineistoksi oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla. Esitut-
kintakertomukseen vetoamisen osalta tilanne kuitenkin muuttuu, jos pääkäsittelyssä 
on paikalla vain vastaajan asiamies, joka ilmoittaa vastaajan kiistävän tämän esitut-
kinnassa myöntämän teon. Hovioikeus katsoi, että vastaajan kuuleminen oli käynyt 
välttämättömäksi paitsi hänen oman kantansa selvittämiseksi myös peruutetun tun-
nustuksen arvioimiseksi. Ilman vastaajan henkilökohtaista kuulemista tuomioistuin 
ei voi luotettavasti kontrolloida hänen esitutkintakertomuksensa oikeellisuutta eikä 
arvioida sen näyttöarvoa. Näin ollen pääkäsittelyn lykkääminen soveltui kysymyk-
sessä olevaan tilanteeseen. Hovioikeus siten poisti käräjäoikeuden tuomion ja palautti 
asian käräjäoikeuteen.

Palauttamisperusteluissaan hovioikeus katsoi, että oikeudenkäynnissä käräjäoikeu-
dessa oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, kun käräjäoikeus oli käsitellyt ja ratkaissut 
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asian kuulematta vastaajaa henkilökohtaisesti. Puutetta ei myöskään voinut korjata 
hovioikeudessa.

Ottaen huomioon, että hovioikeus ei olisi pystynyt kyseisessä tapauksessa arvioi-
maan, millaiseksi oikeudenkäyntiaineisto olisi muodostunut, mikäli vastaaja olisi ollut 
henkilökohtaisesti saapuvilla, palauttamispäätöstä on pidettävä perusteltuna.

Myös tapauksessa HHO 30.10.2014 nro 146241, R 14/2606 (HKO 19.8.2014 nro 
133124, R 14/1168) kysymys oli vastaajan haastamisesta käräjäoikeuden pääkäsitte-
lyyn uhalla, että asia voitiin ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Vastaaja ei 
ollut saapunut pääkäsittelyyn. Käräjäoikeus oli perustanut tuomionsa kirjallisiin todis-
teisiin ja osin vastaajan esitutkintakertomukseen. Tämän jälkeen vastaaja oli hakenut 
muutosta eräiden syytekohtien osalta kiistäen nämä teot. Hovioikeudessa vastaaja oli 
halunnut tulla itse kuulluksi ja nimennyt todistajan. Hovioikeus päätti tämän vuoksi 
oma-aloitteisesti palauttaa asian käräjäoikeuteen. Palautusratkaisuaan hovioikeus pe-
rusteli sillä, että kun vastaajaa ja todistajaa ei ollut kuultu käräjäoikeudessa, oikeus-
astejärjestyksestä johtuen ja vastaajan muutoksenhakuoikeuden turvaamisen kannalta 
oli perusteltua, että asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeudenkäyntiaineisto olisi sinänsä voinut muuttua toisenlaiseksi vastaajan ja to-
distajan kertomusten myötä, mikä puoltaisi asian palauttamista. Toisaalta mainitun 
kaltaisissa tapauksissa voisi olla aiheellista pohtia myös sitä, olisiko prosessitalou-
dellisesti ja asian joutuisan käsittelyn vuoksi ollut tarkoituksenmukaista ratkaista asia 
suoraan hovioikeudessa.

Niin ikään tapauksessa HHO 19.12.2014 nro 155849, R 14/1738 (HKO 12.5.2014 
nro 120729, R 13/10598) oli kysymys asian ratkaisemisesta vastaajan poissaolosta 
huolimatta ja vastaajan kuulemisesta.

Tapauksessa vastaaja oli kutsuttu henkilökohtaisesti aiempaan pääkäsittelyyn. 
Tuolloin hän oli ollut läsnä ilman avustajaa. Syyttäjä ei ollut nimennyt vastaajaa kuul-
tavaksi. Asianomistajan asiamies oli ilmoittanut, että asianomistaja tuli esittämään va-
hingonkorvausvaatimuksen, jonka määrä ilmoitetaan myöhemmin. Käräjäoikeus oli 
tuolloin kuullut yhtä todistajaa pääkäsittelyn ulkopuolella ja peruuttanut pääkäsittelyn 
sekä määrännyt toimitettavaksi myöhemmin uuden pääkäsittelyn, jonne vastaaja oli 
määrätty saapumaan uhalla, että asia voitiin ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.

Seuraavassa pääkäsittelyssä vastaaja ei ollut ollut läsnä ja asianomistaja oli esittänyt 
tarkennetun korvausvaatimuksen. Lisäksi pääkäsittelyssä kuultiin todistelutarkoituk-
sessa erästä toista asianomistajaa, jota ei ollut nimetty kuultavaksi syyttäjän haas-
tehakemuksessa eikä nimeämisestä ollut ollut myöskään mainintaa käräjäoikeuden 
aiemman käsittelyn pöytäkirjassa.

Hovioikeus toi esille, että vastaaja oli kiistänyt syytteen eikä käräjäoikeuden pöytä-
kirjasta ilmennyt, miksi vastaajan henkilökohtaisesta läsnäolosta oli aiemmassa käsit-
telyssä luovuttu. Hovioikeus perusteli palauttamisratkaisuaan lisäksi sillä, että vas-
taaja ei ollut saanut tiedokseen asianomistajan lopullisia korvausvaatimusten määriä 
käräjäoikeudessa ennen asian ratkaisemista ja asiassa oli kuultu sellaista asianomis-
tajaa, jonka kuulemisesta vastaaja ei käytettävissä olevan selvityksen mukaan ollut 
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ollut tietoinen. Näin ollen hovioikeus katsoi, että tilanteessa ei ollut ollut edellytyksiä 
ratkaista asiaa vastaajan poissaolosta huolimatta ja käräjäoikeudessa oli tapahtunut 
oikeudenkäyntivirhe, jonka johdosta käräjäoikeuden tuomio poistettiin ja asia palau-
tettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Hovioikeus otti palauttamisen viran puolesta esille. Vastaaja oli valituksessaan vaa-
tinut pääasiassa syytteen hylkäämistä. Hovioikeus oli pyytänyt asianosaisilta lausu-
maa siitä, onko käräjäoikeus voinut kutsua vastaajan pääkäsittelyyn ratkaisun uhalla 
ja ratkaista asian vastaajan poissaolosta huolimatta. Syyttäjä ja vastaaja eivät antaneet 
lausumaa. Sen sijaan asianomistaja oli lausunut, että vastaaja oli tiennyt, että häneen 
tullaan kohdistamaan korvausvaatimuksia ja jäämällä pois pääkäsittelystä vastaaja oli 
ottanut riskin siitä, ettei hän ollut voinut kommentoida korvausvaatimuksia tarkem-
min.

Hieman päinvastainen kysymys oli eräässä toisessa poissaolokäsittelyssä HHO 
12.5.2015 nro 120630, R 14/3367 (HKO 4.11.2014 nro 147873, R 14/7574). Tässäkin 
vastaaja oli haastettu pääkäsittelyyn uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissa-
olostaan huolimatta, eikä vastaaja ollut saapunut pääkäsittelyyn. Tässä tapauksessa 
käräjäoikeus oli pääkäsittelyssä kieltäytynyt ottamasta vastaan uutta todistelua, koska 
vastaaja ei ollut ollut läsnä. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen ja syyttäjä oli valittanut 
tästä hovioikeuteen.

Syyttäjä ei ollut vaatinut asian palauttamista, mutta hän oli toimittanut hovioikeu-
teen uutta todistelua, jota käräjäoikeus ei ollut aiemmin ottanut vastaan. Syyttäjän 
mukaan oli syytä uskoa, että asia olisi ratkaistu toisin, mikäli käräjäoikeus olisi sallinut 
todisteen esittämisen. Viitaten oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 
2 §:n 2, 5 ja 6 kohtiin65 hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden olisi vastaajan poissa 
ollessa tullut kieltäytyä vastaanottamasta syyttäjän esittämää uutta kirjallista näyttöä, 
jolla oli voinut olla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, ja ratkaista asiaa. Tämän 
vuoksi asia palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Käräjäoikeuden pääkäsittely olisi tullut peruuttaa tai lykätä. Tapauksessa olisi kui-
tenkin voinut olla aihetta arvioida, olisiko hovioikeus voinut ratkaista asian suoraan 
varsinkin, kun rikosasioissa ei ole prekluusiota ja kysymys oli kirjallisesta todistelus-
ta. Jos todistelu olisi ollut mukana jo esitutkinta-aineistossa ja se olisi vielä annettu 
vastaajalle tiedoksi valituksen yhteydessä, palauttamisharkinnassa olisi tullut arvioida 
palauttamisen välttämättömyyttä. Edelleen kysymys oli ollut alle 3 000 euron työttö-
myysetuutta koskevasta petosasiasta, joten asia ei ollut ollut kovin laaja tai laadultaan 
vakava. Toisaalta tapauksessa turvattiin vastaajan muutoksenhakumahdollisuus myös 
uutta todistetta koskevan arvioinnin osalta, jolloin vastaajan asema palautettiin siihen 

65 Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 2 §:n mukaan pääkäsittelyä ei saa aloittaa ja se 
on peruutettava sekä sille on määrättävä uusi käsittelypäivä, jos: 2) vastaaja on jäänyt pois, eikä asia ole 
sellainen, että se voidaan ratkaista tästä huolimatta; 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.
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tilanteeseen, jossa hän olisi ollut, jos käräjäoikeus olisi menetellyt oikealla tavalla. 
Käräjäoikeuden tuomiosta ei myöskään ilmene, mikä vastaajan kanta oli ollut esitut-
kinnassa, joten tuomion perusteella ei voida arvioida, onko poissaolokäsittelylle ollut 
ylipäätänsä edellytykset.

Kuulemisvelvollisuutta saatetaan rikkoa myös silloin, kun asiassa ei  järjestetä 
suul  lista käsittelyä. Tähän liittyen uudessa mainitsemisen arvoisessa ratkaisussa 
KKO 2018:53 oli kysymys pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa. Käräjäoi-
keuden näyttöratkaisu oli tapauksessa perustunut yksinomaan keskenään ristiriitai   seen 
henkilötodisteluun. Vastaaja oli valituksessaan hovioikeudelle vaatinut pää  käsittelyn 
toimittamista suullisen todistelun uskottavuuden ja riittävyyden uudel leen arvioimiseksi 
sekä vastaajan henkilökohtaiseksi kuulemiseksi. Hovioikeus oli kuitenkin ratkaissut 
asian pääkäsittelyä toimittamatta.

Korkein oikeus katsoi, että asianosaisten oikeusturva edellyttää, että pääkäsitte-
lypyyntö voidaan hylätä vain selvissä tapauksissa, eikä todistelun uskottavuutta voi 
arvioida pelkästään käräjäoikeuden tuomioon kirjattujen seikkojen perusteella. Lisäk-
si seksuaalirikoksen ollessa kyseessä asian laatu ja merkitys huomioon ottaen pääkä-
sittelyn toimittamista ei voitu pitää selvästi tarpeettomana. Näin ollen korkein oikeus 
katsoi, että hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely, ja palautti asian hovioikeu-
teen uudelleen käsiteltäväksi.

4.4  Virheellinen tutkimatta jättäminen palautusperusteena

Viime aikoina rikosprosessissa tutkimatta jättäminen on liittynyt erityisesti ne bis in 
idem -kieltoon. Ne bis in idem -kiellosta määrätään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa, jonka mukaan ketään ei saa saman valtion tuomio vallan 
nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo 
lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyn-
timenettelyn mukaisesti. Rikosasioissa tämä kysymys on viime aikoina aktualisoitu-
nut hallinnollisen veronkorotuksen ja veropetossyytteen välisessä suhteessa. Tällöin 
on jouduttu arvioimaan, onko molemmissa menettelyissä ollut kysymys rikosasiasta, 
onko kysymyksessä ollut sama asia ja saman asian uudelleen tutkiminen sekä onko 
aikaisemmin tutkittu asia ollut lopullinen.66

Tapauksessa HHO 4.8.2017 nro 129226, R 17/147 (HKO 30.11.2016 nro 150169, 
R 15/5882) käräjäoikeus oli jättänyt tutkimatta syytteen veropetoksesta ne bis in idem 
-kiellon perusteella. Tulli oli aiemmin tehnyt asiassa autoverotuspäätöksen, jonka 
kärä jäoikeus oli katsonut rangaistusluonteiseksi seuraamukseksi. Verotuspäätöksessä 
vastaaja oli velvoitettu maksamaan autoveroa. Käräjäoikeuden mukaan ne bis in idem 

66 Ne bis in idem -ratkaisuista ks. esim. EIT:n ratkaisu Jussila v. Suomi 23.11.2006, KKO 2010:45 ja 46 
sekä KKO 2013:59.
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-kielto esti rikosasian tutkimisen, koska vastaajaa oli rikosprosessissa syytetty asialli-
sesti samasta menettelystä.

Syyttäjä valitti hovioikeuteen ja vaati, että asia palautetaan käräjäoikeuteen syyt-
teen tutkimiseksi. Myös Tulli oli valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta.

Arvioituaan teon luonnetta ja seuraamuksen ankaruutta hovioikeus katsoi, että ky-
symyksessä olevaa vientipalautuksen saamatta jäämistä ei voitu pitää tosiasiallisesti-
kaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuna 
rikosoikeudellisena seuraamuksena. Näin ollen syytteen tutkimiselle ei ollut ne bis in 
idem -kiellosta johtuvaa estettä. Asia palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsitel-
täväksi. Palauttamista voidaan pitää luonnollisena lopputuloksena, koska oikeuden-
käyntiaineisto oli jäänyt puutteelliseksi käräjäoikeuden jättäessä ottamatta kantaa itse 
pääasiaan.

Ne bis in idem -kiellon soveltamisesta oli kysymys myös tapauksessa HHO 
23.5.2018 nro 121788, R 17/2287 (VKO 22.9.2017 nro 137392, R 16/1690). Käräjä-
oikeus oli jättänyt syytteen tutkimatta katsoen, että vastaajaa koskeva syyttämättäjättä-
mispäätös väärästä ilmiannosta koski olennaisesti samaa asiaa kuin käsiteltävänä ollut 
syyte perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Tällä perusteella aikaisempi 
ratkaisu esti käräjäoikeuden mukaan uuden syytteen käsittelyn.

Sen sijaan hovioikeus viittasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun 
Sundqvist v. Suomi 22.11.2005, jossa on katsottu, että suomalaisen syyttäjän päätös 
jättää syyte nostamatta ei ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 
4 artiklassa tarkoitettu lopullinen päätös, koska kansallinen laki mahdollisti sen, että 
ylemmällä syyttäjällä eli valtakunnansyyttäjällä oli oikeus muuttaa alaisensa päätöstä. 
Tällöin kyseessä oli ollut edelleen myös sama prosessi. Tällä perusteella hovioikeus 
katsoi, että ne bis in idem -kiellosta johtuvaa estettä syytteen tutkimiselle ei ollut, ja 
palautti asian käräjäoikeuteen.

4.5  Lausumatta jättäminen palautusperusteena

Rikosasioissa jutun palauttaminen sillä perusteella, että alempi tuomioistuin on jättä-
nyt jostakin lausumatta, vaikuttaa olevan harvinaista. Nähdäkseni tätä ilmeneekin 
enemmän riita-asioiden palautusperusteena. Toisaalta rikosasioissakin laajoissa teon-
kuvauksissa voi olla riski, että tuomioistuin jättää jostakin teonkuvauksen osasta lau-
sumatta.

Palauttamisesta lausumatta jättämisen johdosta voidaan esimerkiksi mainita Helsin-
gin hovioikeuden 1.6.2017 antama ratkaisu nro 122073, R 16/1087 (HKO 31.3.2016 
nro 113953, R 16/2103). Tapauksessa käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi tör-
keän ampuma-aserikoksen. Valituksessaan vastaaja oli ensisijaisesti vaatinut asian pa-
lauttamista katsoen, että käräjäoikeuden tuomiosta ei selvästi käynyt ilmi, mistä ja 
millä perusteella vastaaja oli tuomittu.
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Syytteen teonkuvauksessa vastaajan oli väitetty muun ohella tuoneen maahan aseen 
lukon. Hovioikeus totesi, että käräjäoikeuden tuomiossa ei ollut nimenomaisesti otettu 
kantaa tähän väitteeseen. Käräjäoikeuden tuomiosta ei hovioikeuden mukaan ilmennyt 
nimenomaisesti, oliko tarkoituksena ollut hylätä väite lukon maahantuonnista, hyväk-
syä syyte vai katsoa, että kysymys lukon maahantuonnista oli oikeudellisesti asiaan 
vaikuttamaton.

Valituksessa lukon puuttumisella oli katsottu olevan merkitystä, koska tällöin kysy-
mys ei olisi ollut törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Hovioikeus totesi, että se voi tutkia vain sellaisia syytteen teonkuvaukseen sisälty-
viä rikoksen tunnusmerkistön perustavia väitteitä, joista oli olemassa käräjäoikeuden 
ratkaisu ja joihin oli haettu asianmukaisesti muutosta. Edelleen hovioikeus totesi, ettei 
se voi tutkia tuomion oikeellisuutta siltä osin kuin käräjäoikeus oli jättänyt ottamatta 
kantaa väitteisiin. Käräjäoikeus ei ollut syyksilukemisessa lausunut aseen lukon maa-
hantuonnista eikä tämän seikan merkityksestä asian ratkaisemiseen. Käräjäoikeuden 
tuomio oli siten tältä osin ollut puutteellinen. Kysymyksellä lukon maahantuonnista 
oli voinut olla hovioikeuden mukaan merkitystä sen suhteen, mihin rikokseen vastaa-
jan voitiin katsoa syyllistyneen.

Koska käräjäoikeuden tuomiosta ei ilmennyt, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen 
päättelyyn tuomio perustui, eikä tuomiossa ollut selostettu, millä perusteella riitainen 
seikka oli tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä, eikä asian käsittelylle hovioikeu-
dessa sen vuoksi ollut edellytyksiä, hovioikeus päätti palauttaa asian käräjäoikeuteen 
uudelleen käsiteltäväksi.

Tapauksessa HHO 22.3.17 nro 111777, R 16/1032 (Tuusulan käräjäoikeus 11.3.2016 
nro 110776, R 15/760) hovioikeus jätti asianomistajaksi itseään väittävän valituksen 
rikosasian osalta tutkimatta katsoen, ettei valittajalle tullut antaa asianomistajan puhe-
valtaa koskien rekisterimerkintärikosta, väärennystä ja petosta. Käräjäoikeus oli hylä-
tessään syytteen samalla hylännyt myös valittajan korvausvaatimukset sen vuoksi, että 
korvauksia oli vaadittu vain rikoksen perusteella. Sen sijaan hovioikeus katsoi, että 
korvausvaatimukset eivät olleet perustuneet pelkästään siihen, että vastaajan menet-
tely toteutti kyseessä olleissa syytekohdissa tarkoitettujen rikosten tunnusmerkistön, 
vaan myös muihin seikkoihin.

Hovioikeus totesi, että syyteasian yhteydessäkin vahingonkorvausvastuun synty-
edellytyksiä tuli arvostella itsenäisesti. Siten vielä siitä, että syyte oli hylätty, ei hovi-
oikeuden mukaan seurannut, että myös korvausvastuu oli hylättävä. Näin ollen kärä-
jäoikeus ei olisi mainitsemallaan perusteella saanut hylätä korvausvaatimuksia, vaan 
sen olisi tullut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 8 §:n mukaisesti 
tutkia vahingonkorvausvaatimukset tai jatkaa niiden käsittelyä riita-asian oikeuden-
käynnistä säädetyssä järjestyksessä. Lopputuloksena hovioikeus katsoi, että käräjä-
oikeuden tuomio oli tämän vuoksi tältä osin kumottava ja asia palautettava käräjäoi-
keuteen siellä ilmoituksesta uudelleen käsiteltäväksi.
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4.6 Muita palautettuja ratkaisuja

Eräässä tapauksessa hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa eri mieltä asiaan sovel-
tuvasta prosessilajista (HHO 27.1.2016 nro 109, R 15/1219 ja HKO 25.3.2015 nro 
1078, R 15/2149). Kysymyksessä oli yksityishenkilön asunto-osakeyhtiötä vastaan 
ajama asia, jonka käräjäoikeus oli käsitellyt rikosasian käsittelyjärjestyksessä ja hy-
lännyt kanteen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 7 luvun 5 §:n 2 momentin 
nojalla, jonka mukaan tuomioistuimen on haastetta antamatta heti hylättävä kanne 
tuomiolla, jos asianomistajan vaatimus on selvästi perusteeton.

Tapauksessa asianimikkeenä käräjäoikeudessa oli ollut maksuvälinepetos ynnä 
muuta. Haastehakemus asiassa oli kuitenkin otsikoitu koskemaan laskun ulosottokel-
poiseksi hakemista. Asiassa oli ilmoitettu vastaajaksi asunto-osakeyhtiö, ja kantaja 
oli ilmoittanut hakevansa yksipuolista tuomiota yhtiölle osoitetun laskun ulosotto-
kelpoiseksi saattamiseksi. Haastehakemuksessa oli myös lueteltu lukuisia rikoslain 
säännöksiä ja esitetty väitteitä vastapuolen hallinnossa toimineiden henkilöiden syyl-
listymisestä eri rikoksiin. Tästä huolimatta haastehakemuksesta ei ollut hovioikeuden 
arvion mukaan luettavissa mitään rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevaa vaatimus-
ta. Hovioikeus totesi, että tuomioistuimen tulee tutkia asia siinä esitettyjen vaatimus-
ten puitteissa.

Haastehakemuksessa luetelluista rikoslain säännöksistä ja vaatimusten perusteluis-
sa väitetyistä rikoksista huolimatta hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden olisi tul-
lut käsitellä asia sen otsikoinnin ja haastehakemuksessa nimenomaisesti esitettyjen 
vaatimusten perusteella riita-asiana. Yksipuolista tuomiota koskeva vaatimus viitta-
si hovioikeuden mukaan erityisesti oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaiseen 
summaarisen riita-asian haastehakemukseen. Koska asia oli näin ollen käsitelty vää-
rässä käsittelyjärjestyksessä, hovioikeus palautti sen käräjäoikeuteen uudelleen käsi-
teltäväksi.

Tapauksessa HHO 8.7.2016 nro 1107, R 16/527 (HKO 22.1.2016 nro 242, 
R 14/6295) oli kysymys asianomistajan ajamasta rikosasiasta koskien virkasalaisuu-
den rikkomista ja sitä koskevista korvausvaatimuksista. Käräjäoikeus hylkäsi sekä ran-
gaistus- että korvausvaatimukset katsoen muun muassa, että virkarikoksen tekijänä voi 
olla vain tietyssä asemassa oleva henkilö eli virkamies tai julkisyhteisön työntekijä, 
eikä rikoslain 40 luvun 5 §:n säännöstä ollut tarkoitettu koskemaan yhteisöä. Käräjä-
oikeuden tuomioon oli kirjattu, että kantaja oli valmisteluistunnossa vaatinut rangais-
tusta yksinomaan yhteisölle. Hovioikeus sen sijaan totesi, että valitus oli kohdistunut 
rangaistusvaatimuksen ja vahingonkorvauksen osalta yksinomaan virkamieheen ja 
oikeudenkäyntikulujen osalta myös yhteisöön. Hovioikeus totesi, että oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa säännelty rikosasian ratkaiseminen kirjal-
lisessa menettelyssä ei soveltunut asianomistajan yksin ajaman rikosasian käsittelyyn. 
Käräjäoikeudella ei siten ollut edellytyksiä ratkaista asiaa kirjallisessa menettelyssä. 
Edelleen hovioikeus totesi, että käräjäoikeuden ratkaisun perusteluista ei ilmennyt, 
että virkamieheen kohdistetut vaatimukset olisi hylätty selvästi perusteettomina.
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Hovioikeus päätyi palauttamaan asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. 
Palauttamisratkaisuaan hovioikeus perusteli siten, että valituksessa oli vaadittu pää-
käsittelyn toimittamista ja todistelua koskevan ratkaisun kumoamista ja että asiassa 
oli tapahtunut edellä mainittu menettelyvirhe. Lisäksi hovioikeus totesi, että käräjä-
oikeuden ratkaisu oli niin sekava ja epätäydellinen, ettei siinä käynyt selvästi ilmi, 
miten asia oli kunkin asianosaisen osalta ratkaistu ja mihin lopputulokseen asiassa oli 
päädytty, minkä vuoksi asiaa ei voitu myöskään ottaa ratkaistavaksi muutoksenhaussa. 
Hovioikeus vielä katsoi, että asian lopputulos huomioon ottaen oli tarkoituksenmu-
kaista, että käräjäoikeus ratkaisee myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat 
vaatimukset pääasian yhteydessä sekä käräjäoikeus- että hovioikeuskulujen osalta.

5.  Loppupäätelmät

Rikosprosessissa tyypillisin palautusperuste näyttäisi olevan kuulemisen laiminlyönti. 
Kuulemisen laiminlyönti voi tapahtua monin tavoin. Tuomioistuin on saattanut vir-
heellisesti sallia asianomistajan tai todistajan esitutkintakertomukseen vetoamiseen, 
kun asianomistaja tai todistaja on jättänyt saapumatta pääkäsittelyyn. Myös rikosasian 
poissaolokäsittelyissä näyttäisi olevan usein riskinä, että pääkäsittelyssä esitetään uutta 
aineistoa tai vastaaja on muuttanut esitutkinnan jälkeen kantaansa. Tällöin edellytyk-
set poissaolokäsittelylle poistuvat ja pääkäsittely on yleensä peruutettava. Ongelmal-
lista juttujen joutuisan käsittelyn kannalta on se, että tällaiset seikat paljastuvat usein 
vasta pääkäsittelyssä. Tämä edellyttää tuomioistuimelta tarkkuutta sen suhteen, että 
poissaolokäsittelyn edellytykset saattavat kadota vielä pääkäsittelyn kuluessakin.67

Erityisesti rikosasioissa kuulemisperiaatteella on keskeinen merkitys. Useimmissa 
tapauksissa ei riitä, että vastaajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi, vaan häntä 
on kuultava henkilökohtaisesti. Esimerkiksi jos hovioikeus katsoisi oikeudellisessa 
arvioin nissaan toisin kuin käräjäoikeus rikoksen tekomuodoltaan törkeäksi ja korottai-
si olennaisesti rangaistusta, vastaajan kuulemisen laiminlyönti näiltäkin osin johtaisi 
jutun palauttamiseen. Varsinkin hovioikeuteen palautetuissa jutuissa kysymys on usein 
ollut pääkäsittelyn toimittamatta jättämisestä.

Jutun palauttamiseen on johtanut myös vastaajan kielellisten oikeuksien toteutu-
matta jääminen. Läpikäymissäni tapauksissa hovioikeus oli joutunut palauttamaan 
asian, kun haastemies oli antanut suomen kieltä osaamattomalle vastaajalle tiedoksi 
suomenkielisen haastehakemuksen, eikä vastaaja ollut saapunut pääkäsittelyyn. Sama 

67 Turun hovioikeuden alioikeuksien tarkastuskertomuksesta vuodelta 2017 ilmenee, että käräjäoikeuteen 
palautetut rikosasiat ovat koskeneet muun muassa puolustajan määräämistä viran puolesta, tuomioistui-
men kyselyvelvollisuutta asianosaisten vaatimusten ja perusteiden selvittämiseksi, asian käsittelemistä 
vastaajan poissaolosta huolimatta ja vastaajan tuomitsemista vankeusrangaistukseen hänen poissaolos-
taan huolimatta, vaikka hänet oli kutsuttu pääkäsittelyyn sillä uhalla, että poissa ollessaan hänet voi-
daan tuomita sakkorangaistukseen. Turun hovioikeuden alioikeuksien tarkastuskertomus vuodelta 2017  
s. 7–8.
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riski on olemassa myös rikosasian kirjallisessa menettelyssä. Tämä nähdäkseni johtaa 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet huomioon ottaen lähes varmasti jutun pa-
lauttamiseen. Tällöin oikeudenkäyntiaineisto jää niin puutteelliseksi, ettei ylemmällä 
tuomioistuimella ole edellytyksiä ratkaista asiaa. Lisäksi vastaajalle on taattava asian-
mukainen ja tosiasiallinen muutoksenhakumahdollisuus. Toisaalta asiakirjojen kään-
nättäminen saattaa viivyttää asian käsittelyä ja aiheuttaa kustannuksia, mutta nämä ei-
vät riitä perusteiksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisesta joustamiseen.

Myös käräjäoikeuden virheellinen kokoonpano on ollut toisinaan palautusperus-
teena. Virhe käräjäoikeuden päätösvaltaisuudessa esiintyy usein silloin, kun ratkais-
tavana on useita syytekohtia, joista tietyt rikosnimikkeet ovat vaatineet lautamies-
kokoonpanon. Tätä on pidetty korjauskelvottomana oikeudenkäyntivirheenä siitä 
huolimatta, että hovioikeus käsittelisi asian laillisessa kokoonpanossa, ja se johtaa 
aina jutun palauttamiseen. Toisaalta tämä oikeudenkäyntivirhe harvinaistunee vuoden 
2019 alusta lähtien, kun käräjäoikeuden yhden tuomarin kokoonpanon soveltuvuutta 
laajennetaan.68 Myöskin tuomarin ja lautamiehen esteellisyys johtaa väistämättä jutun 
palauttamiseen. Mielestäni tämäkin on korjauskelvoton oikeudenkäyntivirhe, koska 
esteellisyyden voidaan olettaa vaikuttaneen tuomion lisäksi tuomarin prosessinjoh-
toon esimerkiksi valmisteluvaiheessa, jolloin sillä voi olla vaikutusta asian käsittelyyn 
myös ylemmässä tuomioistuimessa69.

Virheelliset tutkimatta jättämiset ovat rikosprosessissa melko harvinaisia ja viime 
aikoina ne ovat pääasiallisesti liittyneet ne bis in idem -kiellon tulkintaan. Kovinkaan 
yleisiä eivät myöskään ole olleet jutun palauttamiset alemman tuomioistuimen lausu-
matta jättämisen perusteella. Toisaalta laajoissa ja monimutkaisissa teonkuvauksissa 
tämäkin palautusperuste on toisinaan mahdollinen. Tällöin palauttamisessa on harkit-
tava lausumatta jääneen teonkuvauksen osan merkitystä kokonaisuuden kannalta. Jos 
seikalla on olennainen merkitys esimerkiksi kvalifiointiperusteen tai kokonaistörkeys-
arvostelun kannalta, palauttaminen voinee tulla kysymykseen.

Uudet vaatimukset tai väitteet taikka uusi todistelu ylemmässä  tuomioistuimessa 
saattavat niin ikään johtaa jutun palauttamiseen. Ottaen kuitenkin huomioon, että 
rikos asiassa uuden todistelun esittäminen hovioikeudessa ei ole kovin poikkeuksel-

68 Ks. HE 200/2017 vp s. 1, 21, 24 ja 34. Uuden, 1.1.2019 voimaan tulevan oikeudenkäymiskaaren 2 lu-
vun 6 §:n mukaan rikosasiassa käräjäoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja, 
jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallites-
sa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin vankeutta enintään neljä vuotta.

69 Näin myös Melander 1997 s. 69–70. Toisaalta tilanteessa tulee huomioida oikeudenkäymiskaaren 
13 luvun 8 §:n säännös, jonka mukaan asianosaisen tulee tehdä väite tuomarin esteellisyydestä heti 
ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa ja saatuaan tiedon asian käsittelyyn osallistuvista tuoma-
reista. Edelleen saman pykälän mukaan jos asianosainen saa myöhemmin tiedon seikasta, jolla saattaa 
olla merkitystä esteellisyyttä arvioitaessa, siihen perustuva väite on esitettävä viipymättä. Asianosainen 
ei siten voi taktikoida siten, että hän odottaa ja katsoo, saako hän mieluisan lopputuloksen, ja vas-
ta kielteisen lopputuloksen saatuaan vetoaa esteellisyysperusteeseen. Ks. tarkemmin Koponen 2017  
s. 250–252.
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lista ja pääkäsittelyn toimittaminen on viime vuosina olennaisesti lisääntynyt hovi-
oikeudessa, palauttamisen uuden todistelun perusteella tulee olla poikkeuksellista. 
Varsinkin laajoissa rikosjutuissa jutun palauttaminen uuden aineiston perusteella voi 
muodostua asianosaisten kannalta kohtuuttomaksi ottaen huomioon käsittelyn viiväs-
tyminen ja oikeudenkäyntikulujen kasvu. Näissä tilanteissa tuomioistuimen tulisi pyy-
tää asianosaisilta lausumaa jutun palauttamisesta ja antaa heidän lausumilleen palaut-
tamisharkinnassa merkitystä. Toisaalta on syytä huomioida, että asianosaiset eivät voi 
disponoida tuomioistuinta sitovasti siitä, onko juttu palautettava. Heidän mielipiteensä 
on kuitenkin aiheellista ottaa kokonaisarvioinnissa huomioon. On syytä pitää mieles-
sä, että vaikka kaikki asianosaiset vastustaisivatkin jutun palauttamista, oikeudenmu-
kainen oikeudenkäynti saattaa sitä kaikesta huolimatta tietyissä tapauksissa edellyttää 
riippuen asian ja mahdollisen menettelyvirheen vakavuudesta sekä mahdollisen uuden 
aineiston merkityksestä.

Kuten edellä on todettu, palauttamiseen johtavat menettelyvirheet voivat olla varsin 
moninaisia. Rikosasiassa voidaan myös esimerkiksi joutua pohtimaan tilannetta, jos-
sa käräjäoikeus on erehdyksessä sallinut sellaisen henkilön toimia puolustajana, joka 
ei olisi lain mukaan saanut sellaisena toimia. Mahdollista palauttamista harkittaessa 
huomiota tulisi kiinnittää siihen, syntyykö epäilyä siitä, että oikeudenkäyntiaineisto 
olisi muuttunut toisenlaiseksi, jos menettely toistettaisiin virheettömänä. Mikäli näin 
olisi, juttu on palautettava. Jos on havaittavissa, että puolustaja on tehnyt olennaisia 
laiminlyöntejä hoitaessaan puolustajan tehtäväänsä, juttu täytynee palauttaa. Jos kui-
tenkaan puolustajan toiminnassa ei ole ollut havaittavissa puutteita ja juttu on ollut 
laadultaan ja laajuudeltaan yksinkertainen, tarkoituksenmukaisuussyyt puoltavat puo-
lestaan sitä, että virhe korjattaisiin hovioikeudessa eikä juttua palautettaisi takaisin 
käräjäoikeuteen.

Mielenkiintoinen kysymys on se, mikä merkitys on jutun laajuudella palauttamista 
harkittaessa. Laajassa rikosjutussa on usein odotettavissa ankara rangaistusseuraamus, 
joten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaaminen korostuu. Toisaalta 
laajan rikosjutun palauttaminen tarkoittaisi käsittelyajan pitenemistä mahdollisesti 
usealla vuodella. Edelleen puolustajien palkkioista, todistelukustannuksista ja muista 
oikeudenkäynnin kustannuksista voi muodostua merkittävän suuri rahasumma. Täl-
löin palauttamisen perusteena tulisi olla erittäin tärkeä oikeusturvakysymys. Mikäli 
uusi todistelu olisi palauttamisperusteena, täytyisi sillä olla asian ratkaisemisen kan-
nalta olennainen merkitys. Palauttamisessa tulee ottaa huomioon myös se, että jutun 
käsittelyn viivästyessä todistajien muistikuvat heikkenevät, joten palauttamisella ei 
tästä näkökulmasta ole saatavissa lisäarvoa näyttöharkinnalle.

Laajoissa rikosjutuissa voi tulla vastaan myös kysymys jutun lykkäysajoista. 
Oikeu denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan 
uusi pääkäsittely on pidettävä aina, kun pääkäsittely on ollut lykättynä yhteensä yli 
60 päivää. Mikäli kyseinen raja ylittyisi, asiassa on tapahtunut ainakin periaatetasolla 
menettelyvirhe. Tällaisesta palauttamisesta aiheutuisi nähdäkseni kuitenkin enemmän 
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haittaa kuin hyötyä, joten en pitäisi palauttamista tällaisessa tapauksessa aiheellisena 
ilman erityisiä perusteita.70

Tuomion puutteelliset perustelut ovat myös menettelyvirhe. Tämän perusteella jut-
tu on palautettava, jos ylemmällä tuomioistuimella ei ole edellytyksiä päätellä, mihin 
seikkoihin alempi tuomioistuin on perustanut ratkaisunsa.

Lainkäytön yhdenmukaisuuden seuraamiseksi olisi suositeltavaa, että myös jutun 
palauttaminen perusteltaisiin ja sitä koskeva punninta tuodaan esille. Koska virheet 
ehdottomissa prosessinedellytyksissä ovat yleensä korjauskelvottomia, näiden osal-
ta seikkaperäiset perustelut eivät välttämättä ole tarpeen. Sen sijaan harkinnanvarai-
semmissa tapauksissa palauttaminen on syytä perustella sitä puoltavia ja sitä vastaan 
puhuvia argumentteja punniten. Vetoaminen instanssijärjestykseen ja muutoksenhaun 
mahdollisuuden turvaamiseen ei aina ole riittävää, jos palautusperuste on merkityk-
seltään vähäinen, koska tällöin palauttamista vastaan puhuvat prosessiekonomiset 
tarkoituksenmukaisuussyyt, joilla myös on merkitystä asianosaisille. Palauttamisen 
funktiona voidaan pitää myös sitä, että alempi tuomioistuin saa tiedon tekemästään 
menettelyvirheestä ja voi siten korjata menettelyään vastaisuudessa. Jotta tämä toteu-
tuisi, palauttamisratkaisusta tulisi ilmetä palautusperuste ja harkinnanvaraisemmissa 
tapauksissa kannanotto siitä, miksi juttua ei voida todetusta palautusperusteesta huo-
limatta ratkaista ylemmässä tuomioistuimessa.

Kaiken kaikkiaan jutun palauttamisessa on pohjimmiltaan kysymys Suomen perus-
tuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvattujen oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaamisesta. Toisaalta prosessioikeudelliset 
tavoitteet voivat olla toisinaan ristiriidassa keskenään. Lainkäyttäjän tehtävä on täl-
löin arvioida vastakkaisia tavoitteita punniten, mikä ratkaisu kokonaisuutena parhaiten 
edistää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.
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Elisabeth Stenman-Haltia

Åklagarens roll i förundersökningen  
i Finland jämfört med i Norge – sett ur  
ett processekonomiskt perspektiv

1.  Inledning

Hösten 2016 får jag och min kollega på Helsingfors åklagarämbete ta över ett större 
ekonomiskt brottmål och åtal som gäller ett grovt bedrägeri och ett grovt bokförings-
brott. Åklagarna som gjort åtalsprövningen och väckt åtal har fått andra brådskande 
arbetsuppgifter i utlandet och huvudförhandlingen i målet påbörjas om några måna-
der. Brottmålet är i Helsingfors åklagarämbetes skala stort. För huvudförhandlingen 
har reserverats ca 50 fullånga rättegångsdagar. Målet har 40 olika småföretagare som 
målsäganden och består dels av målsägandes representanter och vittnen. Brottmålet 
har nio svaranden som aktivt dagligen deltar med sina biträden i processen. Deras 
egendom har belagts med kvarstad vilket påskyndat åtalsprövningen och tidtabellen. 
Själva gärningstiden är från åren 2008–2010 och förundersökningen har dragit ut på 
tiden. Förundersökningsmaterialet uppgår till över 10 000 sidor. De mest centrala bevi-
sen i saken är en enorm mängd leasingavtal och andra dokument. Svaranden åtalas för 
att ha ändrat på leasingavtalen efter att kunden (målsägande i processen) undertecknat 
avtalet. En 0 har lagts till i månadsraten, så att 285 blivit 2850 euro eller en 1:a har 
ändrats till en 7:a, så att ett 12 månaders kontrakt blivit 72 månaders. Målsäganden 
har inte haft möjlighet att säga upp avtalet med finansieringsbolaget före varje rat 
blivit betald. Många av småföretagarna har på grund av bedrägeriet försatts i enorma 
skulder och betalningssvårigheter, eftersom kontrakten blivit oskäligt dyra för dem. 
Brottmålet skall från deras synvinkel ge dem gottgörelse och föra till ett rättvis resul-
tat. Målsägandesidan har sina egna rättssäkerhetsaspekter: de har väntat i åratal på att 
brottmålet och deras skadeståndsyrkanden skall behandlas i tingsrätten och att saken 
skall komma till sin ända.

Tidtabellen för att sätta sig in i ett större mål där man själv inte gjort åtalsprövning-
en är ofta begränsad. Processtidtabellen är ett sammansatt pussel av domarens, advo-
katernas och åklagarens kalendrar och är som regel mycket intensiv. Utgångspunkten 
är att den inte ger rum för att inhibera dagar eller skjuta upp någons hörande. I det mål 
som här beskrivs, märks i ett tidigt skede av processen att förundersökningen har en 
hel del brister som är svåra att åtgärda under processens gång; dels har fel representant 
för företaget hörts, dels har personer som i rätten hörs som vittne berättar om sådant 
som de hört från någon annan. Ibland har två vittnen hörts samtidigt hos polisen, men  
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bara en vittnesberättelse är skriven i förhöret och det framgår inte vem som berättat 
vad. Centrala frågor är ställda på ett såpass gåtfullt sätt att man inte kan vara säker på 
vilket företag svaret syftar på. Det är klart att utredningen varit mycket krävande för 
polisen. Målsäganden har anmält sig till polisen i olika skeden av förundersökningen 
och polisens främsta mål har då varit att kartlägga de ekonomiska förlusterna som måls - 
äganden lidit. Företagen har representerats av flera personer och eftersom be drägeriet 
består av flera delgärningar är det alltid en av pusselbitarna som saknas för att få en 
heltäckande bild av händelseförloppet: ett vittne som inte hörts eller ett dokument som 
fattas när processen är igång. När allt detta upptäcks under processens gång finns det 
ingen annan möjlighet än att åklagaren ber om tilläggsutredning hos polisen. Det blir 
brådskande tilläggsutredning gång efter gång som kräver att polisen får tag i doku-
ment eller personer som kan vittna om händelser som ägt rum för snart 10 år sedan. 
Att känna igen ett dokument som undertecknats den gången är närmast omöjligt för 
en målsägande. En lagstridig bevismottagning kan leda till förbud att använda sig av 
beviset ifråga. Ifall det är fråga om centrala bevis i saken faller grunden för åtalet bort.

En ofullständig förundersökning ställer också domaren inför många utmaningar. 
Domaren leder processen och är enligt lagen om rättegång i brottmål ansvarig för 
att stämningsansökan kan behandlas i huvudförhandlingen. Ifall förundersökningen 
är bristfällig på ett sätt som gör att målet inte kan behandlas i ett sammanhang i hu-
vudförhandlingen skall enligt lagen om rättegång i brottmål 5:7 domstolen underrätta 
åklagaren om bristen och uppmana honom att inom en viss tid komplettera förunder-
sökningen. Åklagaren upplever ofta i brottmål att materialet och bevisen i tingsrätten 
bör kompletteras före hovrätten och gör nya tilläggsutredningar hos polisen efter att 
tingsrätten gett sin dom. Från åklagarens synvinkel sett är det nödvändigt, men för-
farandet strider mot instanssystemets ursprungliga tanke. Rättegångens huvudtyngd 
bör ligga i tingsrätten. Hovrätten skall ha möjlighet att ta ställning till samma bevis 
som lagts fram i tingsrätten. Ifall rättegången och bevisen ändrar för mycket mellan 
instanserna påminner tingsrättens huvudförhandling om en förberedande session före 
den egentliga huvudförhandlingen som då äger rum i hovrätten. Enligt RB 6:13 kan 
domstolen besluta att målet eller en del av det skall förberedas på nytt för huvudför-
handling samt meddela närmare föreskrifter om förberedelsen. Enligt instansprincipen 
kan inte hovrätten ta ställning till sådant som inte tingsrätten tagit ställning till först. 
I det fall att hovrätten anser att målet fått mycket ny bevisning kan målet återförvisas 
till tingsrätten vilket leder till att hela huvudförhandlingen måste börjas på nytt.1 I ett 
större mål är det enormt resurskrävande både för åklagaren och tingsrätten.

I bedrägerimålet poängterar domaren dagligen att han inte tycker om sättet för-
undersökningen är skriven och genomförd på. Texten i förundersökningsprotokollet 
anser domaren vara missvisande eftersom det inte framgår klart vilket bolag svarande 
hänvisar till. Advokaterna i saken hävdar att polisen vilselett, skrivit osanning i för-

1 Jokela 2015 s. 65, 682 och 784. 
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undersökningsprotokollet samt satt ord i de misstänktas mun. I tillägg består förunder-
sökningsprotokollet av mycket relevant material, som åklagaren inte vet var de här-
stammar ifrån eller hur den ekonomiska förlusten som målsäganden anmält till polisen 
uppstått. Är det t.ex. målsäganden själv eller svaranden efter avtalsförhandlingarna 
som kryssat för de olika alternativen i kontraktet? Den frågan hade polisen aldrig ställt.

Flera brådskande tilläggsundersökningar gjordes under processens gång. Det är 
föga motiverande både för åklagaren och polisen att genom dubbelarbete söka svar 
långt senare på frågor som lätt kunnat besvaras i förundersökningen ifall man insett 
bevisens centrala betydelse i ett tidigare skede.

Sett från parternas och domstolens synvinkel kunde åklagaren varit mer närvaran-
de i förundersökningen t.ex. då vittnen hörs eller när de skriftliga bevisen insamlas. 
Åklagaren kunde ha gått igenom materialet an efter att förundersökningen framskred. 
Många av vittnena har en helt annan karaktär än det förundersökningsprotokollet låter 
förstå. Det kan komma som en överraskning för många att de flesta vittnen åklagaren 
åberopat för att höras i tingsrätten har åklagaren aldrig sett eller förhört. Men förun-
dersökningen som gjorts av polisen och åtalet som väckts därefter av åklagaren är ett 
resultat av ett omfattande arbete och samarbete mellan polisen och åklagaren. Ganska 
långt ”sköter ofta båda på sitt håll sin egen tomt” och processen kunde beskrivas som 
en stafett där polisen som förundersökningsledare springer den första sträckan för att 
så ge över stafettpinnen till åklagaren som springer sitt lopp under rättegången. Polisen 
har bestämt om användningen av tvångsmedel och de största riktlinjerna i förunder-
sökningen medan åklagaren förbereder sig och väntar på att växlingen skall ske för att 
ta över när ärendet når skedet för åtalsprövningen.

Även om det i teorin skulle vara möjligt är det i en såhär stor process praktiskt 
omöjligt för en åklagare att frigöra tid i sin kalender för att följa förhör och polisens 
dagliga arbete i förundersökningen. Åklagaren har inte tillgång till materialet från 
förundersökningen förrän polisen skickar det. Även i de mindre målen är det rätt ovan-
ligt att åklagaren är närvarande under förhören. Det bör också nämnas att polishuset 
i Helsingfors har placerats i Böle medan åklagarämbetet ligger fysiskt i Sundholmen. 
Resan däremellan tar ca 45 minuter åt ett håll.

I Norge, jämfört med Finland, är åklagaren undersökningsledare i brottmål. Med 
förundersökningsledare avses den person som bestämmer på allmän nivå om förun-
dersökningens riktning och hur den skall förverkligas i brottmål.2 Det har över en 
längre tid i litteraturen, på politisk nivå och bland poliser förts en livlig diskussion om 
åklagarens roll i förundersökningen och om polisen eller åklagaren borde agera som 
förundersökningsledare. Det har lyfts fram argument som att åklagarämbetet borde 
vara oberoende av den politiska makten, att åklagarna inte besitter den erfarenhet som 
ett undersökningsledarskap kräver. Det handlar egentligen om en maktkamp; vem som 

2 Helminen ym. 2014 s. 143.
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skall dansa efter vems pipa – är det polisen eller åklagaren som bestämmer när, vad 
och hur brott skall undersökas?

Vårt system idag är ett resultat av många reformer, där man vid varje revision tagit 
ställning till hur man önskat utveckla förundersökning av brott i Finland. För att förstå 
vilka intressen som drivit processen i olika riktningar i Finland och Norge kommer jag 
att redogöra för utvecklingen över tid av åklagarens roll i straffprocessen i länderna.

Som jag konstaterat i min första artikel har Finland fått fler domar från den euro-
peiska människorättsdomstolen (EMD) än de andra nordiska länderna tillsammans på 
grund av den långa behandlingstiden vid de finska domstolarna i brottmål. Tiden anses 
börja löpa från det att personen ifråga får ställning som misstänkt eller blir medveten 
om att det finns en påbörjad straffprocess mot honom tills saken blivit behandlad 
i domstol och domen vunnit laga kraft. Ifall detta händelseförlopp är längre än ca 
fyra–fem år anses processen ha tagit för länge. De flesta fall berör ekonomiska brott. 
Domen går inte alltid in på vad som är orsaken till den långa behandlingstiden. Den 
långa behandlingstiden i sig själv är ofta tillräckligt för en fällande dom.3

Den genomsnittliga tiden för åtalsprövning hos specialåklagarna i ekonomiska brott 
var i Finland år 2009 237 dygn, dvs. ca 7–8 månader.4 Det är svårt att jämföra och dra 
några konklusioner om tiden för åtalsprövning i Finland mot tiden som använt till för 
åtalsprövning i Norge eftersom åklagaren i Norge delvis handhar andra uppgifter och 
indelningen av målen är olika. Därför är det mer intressant att fokusera på frågan om 
det kan anses vara en fördel att åklagaren är undersökningsledare då målet överförs till 
åtalsprövning såsom i Norge. Kan man spara tid eller resurser på att samma person är 
närvarande i förundersökningen och tar sig därefter an åtalsprövningen?

Av statistiken från EMD att bedöma har Finland inte råd med en så långt utdragen 
straffprocess som fallet ofta är idag. Diskussioner om vilka möjliga verktyg systemet 
erbjuder för att korta ner processen i de olika skeden av straffprocessen både hos poli-
sen, åklagaren och i tingsrätten och hovrätten har förts på olika forum.

Det här arbetet utgör del två av tre artiklar om processekonomi. Arbeten behandlar 
olika frågor i ett jämförande syfte mellan länderna Finland och Norge. Norge som 
jämförelseland är valt för att det geografiskt sett står inför samma utmaningar och för 
att befolkningsantalet ligger i stort sett i samma klass som i Finland.

Arbetet tar ställning till frågan om åklagaren i Finland borde såsom i Norge fungera 
som undersökningsledare i brottmål och om fördelningen av arbetet i förundersök-
ningen mellan polisen och åklagaren effektivare och smidigare skulle tjäna det finska 
rättssystemet i ett processekonomiskt syfte. Frågorna besvaras med hjälp av central 
litteratur på området kombinerat med den erfarenhet och uppfattning som jag själv 
byggt upp i mitt arbete som åklagare.

3 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 87/2010 s. 14.
4 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 87/2010 s. 18.
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2.  Hur har vi landat där vi är idag?

2.1  Finland

Innan straffprocessen grundade sig på skriven lag besvarades brott ofta med hämnd. 
I processen ingick den gången endast två parter, den förnärmade (målsägande) och 
brottsutövaren (svarande). Efter hand utvecklades ett system med en förlikningspeng 
som brottsutövaren blev förpliktad att ersätta den förnärmade. Efter hand skulle en del 
av förlikningspengen delas med kungen. Kungens rätt till en del av förlikningspengen 
satte grunden för det bötesstraff och det system vi har idag. Under landskapslagens 
tid var det fogden och länsmännen som övervakade kungens rätt till boten. Det var 
kungens rätt att delegera denna uppgift fritt till en person som ansågs vara lämplig för 
uppgiften.5

Finland har tillhört Sverige över en längre period ända till år 1809 då Sverige förlo-
rade Finland till Ryssland. Vid sammanslagningen med Ryssland bekräftade Ryssland 
Finlands tidigare grundlag och i detta sammanhang även 1734 års lag.6 Finlands straff-
lag förblev därför i nära relation till den svenska lagen, dess tankesätt och principer. 
Förnyandet av strafflagen påbörjades på 1860-talet, men konkreta resultat av förnyan-
det fick man först år 1889. Den stora förändringen i samhället och lagen var att man 
började undersöka brottsutövarens mening och vilja med brottet. Den nya strafflagen 
ändrade också åklagarens roll och inskränkte målsägandens makt. Brotten delades in 
i målsägandebrott och brott som hörde under allmänt åtal. Åklagaren var tvungen att 
ta sig an brotten som hörde under offentligt åtal. Åklagaren fick även väcka åtal utan 
målsägandens samtycke i brott som hörde under offentligt åtal. I tillägg kunde dom-
stolen anhängiggöra mål i speciella fall.7

Förundersökningen blev mer allmän på 1800-talets senare del. Tills då, och enligt 
lagen ända till år 1948 höll man fast vid den legala bevisningsteorin. Enligt den legala 
bevisningsteorin ansåg man fulla bevis vara antingen att den åtalade medgav brottet 
eller att två icke jäviga vittnen svor på enhetliga berättelser som understödde åtalet 
och den svarandens skuld. Full bevisning band domstolens beslut. Ett vittne var inte 
tillräckligt för fällande dom. Kvinnor fick allmänt inte vittna. Ifall de under undantag 
vittnade räknades deras berättelse som ett halvt vittnesmål. Domaren räknade bevi-
sen, han värderade inte deras innehåll. Den åtalade kunde också återkalla i domstolen 
sitt medgivande i förundersökningen. Förundersökningen gick således ut på att hitta 
vittnen. Efter mitten på 1900-talet började man övergå till fri bevisföring vilket förde 
till att förundersökningen fick en alltmer central betydelse. Långt in på 1900-talet 
 utgjorde rättspraxis den mest centrala rättskällan vid sidan om de skrivna lagarna. 
Orsaken till detta var den föråldrade lagstiftningen.8

5 HE 24/1994 kohta 1.1. 
6 Jansson 2014 s. 83.
7 Jansson 2014 s. 84–85.
8 Jansson 2014 s. 88.
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Den finska straffprocessen mötte i sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet 
kritik av bl.a. R. A. Wrede och Kaarlo Ignatius. I slutet av 1800-talet fick en kommitté 
som Wrede ledde i uppgift att göra ett förslag till en förnyelse av hela rättsväsendet. 
Den gången var åklagarna huvudsakligen icke för uppgiften skolade personer som 
skötte åklagaruppgifterna vid sidan av sina andra sysslor. Arbetet var inte väl betalt 
vilket gjorde att personerna inte kunde ägna sig heltid åt åklagaruppgifterna. Både 
Ignatius och Wrede ansåg att straffprocessen borde vara ackusatorisk och att ett själv-
ständigt åklagarämbete borde upprättas. Wrede skrev artikeln ”Angående åtgärder för 
åklagarväsendets förbättrande” som fungerade som grund för tanken om ett självstän-
digt åklagarämbete. Wredes kommitté utgav sitt betänkande år 1901. Wrede kommen-
terade bland annat processens långsamma karaktär som enligt honom berodde på att 
parterna var dåligt förberedda för rättegången. Wredes kommitté ansåg att problemet 
kunde lösas med att låta åklagaren leda förundersökningen.9

På 1900-talet blev målet att revidera straffprocessen till att motsvara europeisk 
standard. Revisionen blev färdig på 1990-talet, även om till åklagarens uppgift redan 
tidigare hört att skaffa bevis och framföra dem. Åklagarnas befogenheter till dess 
var beroende av om åklagaren var en länsman som representerade polisorganisatio-
nen hörande under inrikesministeriet och länsstyrelsen eller en stadsfiskal som hörde 
under Justitiekanslern.10 Först gjorde man en revision på lägre nivå; rådstuvurätten 
och häradstingen ersattes med tingsrätterna. Före den nya lagen om tingsrätterna som 
trädde i kraft 1.12.1993 fungerade länsmännen och biträdande länsmän som åklagare 
i häradsrätterna medan uppgiften i rådstuvurätterna sköttes av stadsfiskalerna.11

Återskapandet av det splittrade åklagarämbetet på 1900-talets senare del planerades 
både på ämbetsnivå och i landsomfattande arbetsgrupper och betänkanden.12 På jus-
titieministeriets lagberedningsavdelning ansåg man åklagarväsendet som bristfälligt 
och föråldrat. Speciellt problematiskt upplevde man organisationens oenhetlighet när 
det kom till åklagarna på lägre nivå. Man ansåg förhållandet mellan polisorganisatio-
nen och åklagarna som problematisk. En stor del av åklagarna, nämligen länsmännen 
delade sin arbetstid mellan polis-, utmätnings- och åklagaruppgifter. Länsmannen 
både fungerade som offentlig åklagare och polischef på samma gång.13

I publikationen från justitieministeriet för förnyandet av åklagarväsendet från år 
1974 ansåg man att det nyutkomna förslaget till förundersökningslag den gången 
begränsade åklagarens befogenheter för snävt. Enligt förslaget kunde polisen själv-
ständigt utföra förundersökningen. För att trygga rättssäkerheten och harmonisera de 
olika skeden vid utredningen av brott krävs att åklagaren i tillräcklig grad kan styra 
förundersökningen, står det skrivet i publikationen. Åklagaren borde dock bara vid un-

9 Jokela 2000 s. 2 och Jansson 2014 s. 100–101.
10 Virolainen – Pölönen 2004 s. 31.
11 Jokela 2000 s. 8.
12 Jansson 2014 s. 105.
13 Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 11/1974 s. 2.
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dantagsfall blanda sig i förundersökningen. I publikationen utgår man från den dåva-
rande situationen där de personer som skötte åklagaruppgifter arbetade på olika nivåer: 
”åklagare på mellannivå eller länsåklagare” (lääninsyyttäjä), som var polisinspektörer 
som fungerade som förmän för polismyndigheterna och länets allmänna åklagares 
förman, ”åklagare på lägre nivå” (alisyyttäjä) i vilka ingick länsmän och stadsfiskaler 
och ”åklagare på mellannivå”. I publikationen föreslog man att åklagarna skulle bilda 
ett enhetlig och från annan förvaltning oavhängig och avskild organisation. Åklagar-
na kunde arbeta som distriktåklagare (piirisyyttäjä) som sköter ärenden i domstolens 
första instans eller regionalåklagare (aluesyyttäjä) som sköter ärenden i hovrätterna. 
Det som poängteras i publikationen är att åklagaren bör ha möjlighet att kräva tilläggs-
utredning och i tillräcklig mån få besked och information av polisen om de större och 
mer komplicerade målen som undersöks. Ansvar för förundersökningen skall tillhöra 
polisen, men åklagaren svarar för de order de gett polisen, står det i publikationen. 
Polisen som leder brottsutredningen och åklagaren borde vid behov förhandla om 
utredningens principer och praxis.14

I publikationen har bland andra Erik Svinhufvud lämnat en avvikande mening. 
Han föreslår en ordning där åklagarna på lägre nivå placeras i polisorganisationen 
där till deras arbetsuppgifter bl.a. hör att leda förundersökningen och övervaka den. 
Åklagarna på mellannivån skulle organiseras och placeras i förbindelse med justitie-
förvaltningen. Till deras uppgifter skulle höra att övervaka åklagarna på lägre nivå, 
sköta de brotten som rubriceras grova samt de brott som begås av poliser. Svinhufvud 
argumenterar för sitt förslag genom att polisen och domstolen sköter de väsentligaste 
uppgifterna i utredningen av ett brottmål, både förundersökningen och slutresultatet  
i en brottmålsrättegång. För en åklagare som hör till ett åtskilt åklagarväsende lämnas 
de arbetsuppgifter som inte är ändamålsenliga att utöva i samband med förunder-
sökningen eller brottmålsrättegången. Åklagarens självständiga uppgift förblir därför 
att väcka åtal eller utfärda en åtalseftergift. I dessa fall är också åklagarens uppgift 
skenbar. Åklagarens beslut grundar sig i regel på förundersökningens resultat och 
åklagarens beslut avviker sällan från polisens utarbetade beslut. Svinhuvud kritise-
rar arbetsgruppen för att inte ha undersökt möjligheten för att utvidga den på lägre 
nivå arbetande åklagarens arbetsuppgifter. Vidare anser Svinhufvud att det med tanke 
på åklagarens uppgifters effektivitet och ändamålsenlighet verkar som att åklagarens 
självständiga uppgift, nämligen åtalsprövningen lika väl kan utföras i en domstol eller 
polismyndighet som i ett självständigt åklagarväsende. Orsaken till varför åklagaren 
inte kan tillhöra domstolen är att medborgarna skulle förlora sitt förtroende för rätts-
väsendet. För ett effektivt skötande av åklagaruppgifterna krävs enligt Svinhufvud 
att åklagaren fortlöpande kan delta och övervaka förundersökningen. Åklagaren som 
inte tillhör polisorganisationen får för granskningen endast det material som polisen 
väljer att skicka till åklagaren och som kräver åklagarens godkännande. Den här pro-

14 Ibid. s. 3–5 och 40–45.
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blematiken rättas inte upp med en tillfällig övervakningssystematik, utan kräver att 
övervakningen riktar sig in på själva grundförfarandet i polisens förundersökning. Ifall 
åklagaren skulle tillhöra polisorganisationen skulle åklagaren inte bara kunna sätta sig 
in i de brott som undersöks men också ha möjlighet att fortlöpande övervaka och styra 
förundersökningen. Ifall förundersökningen skall övervakas på ett effektivt sätt krävs 
att åklagaren tillhör polisorganisationen, konkluderar Svinhufvud.15

År 1997 trädde slutligen lagen om rättegång i brottmål i kraft. Lagen hade en stor 
inverkan på straffprocessen i Finland. Från och med denna lag kunde man i huvudför-
handlingen ta emot alla bevis och målet kunde avgöras efter en session. Förändringen 
nådde i ett senare skede även hovrätterna, eftersom Finland anslöt sig till det europeis-
ka människorättsavtalet år 1990. I avtalet förutsätts att processen i sökande av ändring 
vid en högre instans skall vara muntlig.16

I den nya lagen blev straffprocessen ackusatorisk, vilket innebär att rollerna som 
åtalar och dömer är åtskilda och oberoende av varandra. Domstolen kan bara handläg-
ga ärendet på initiativ av åklagaren och domstolen är bunden av det åtal som framförts. 
Åklagaren skaffar bevis och framför bevisen. Därmed blev åklagaren ansvarig för pro-
cessens framskridande och utredningen av ärendet. Åklagaren fick därmed en mycket 
mer central roll i den nya straffprocessen.17

Redan innan lagen om rättegång i brottmål trädde i kraft hade åklagarväsendet 
reformerats. En bidragande orsak var den europeiska människorättskonventionen som 
krävde att den åtalade hade rätt att få sin sak avgjord inom skälig tid i en rättfärdig och 
offentlig rättegång inför en oberoende domstol. Den europeiska människorättskonven-
tionen kräver också att parterna har lika rättigheter i en rättegång och att den miss-
tänkte har lagstadgade minimirättigheter i förundersökningen. Eftersom till åklagarens 
uppgifter hör att även säkerställa och övervaka den misstänktes rättssäkerhet, ansåg 
man det som viktigt att åklagaren inte bara är oberoende av domstolen men även av 
polisen. I regeringspropositionen (24/1994) till lagen om häradsåklagare (195/1996) 
diskuterades åklagarens roll i straffprocessen. Det konstateras att den europeiska 
människorättskonventionen inte ger direkt svar på frågan hur åklagarverksamheten 
bör organiseras så att straffrättsprocessen till alla delar skulle uppfylla konventionens 
bestämmelser. I propositionen anser man att rättssäkerheten spelar en stor roll i valet 
av hur åklagarämbetet är organiserat. ”Åklagaren använder makt och de har ett rätt 
stort utrymme för prövning” (s. 5) heter det. I propositionen lyfter man också fram 
åklagarens rätt att utfärda strafforder och konstaterar att ifall åklagaren skall åtnjuta 
så långtgående makt krävs att åklagaren är oavhängig både av domstolen och poli-
sen. I tillägg ser man i propositionen en viss oro för att åklagarens bevakning av den 
misstänktes rättssäkerhet i enskilda fall lider ifall polisinrättningen och åklagaräm-
betet inte är organiserade på var sitt håll. I propositionen har man även tagit stöd av 

15 Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 11/1974 – Eriävät mielipiteet s. 1–9.
16 Jansson 2014 s. 89.
17 Jansson 2014 s. 88–89.
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FN:s kriminalpolitiska världskongress som ägt rum 1990, i vilken man understrukit 
att medlemsstaterna skall vaka över åklagarnas benägenhet att utföra sitt arbete fria 
från påtryckning, hinder, trakasseri, osaklig inverkan eller osaklig exponering för ett 
civilrättsligt eller straffrättsligt eller annat ansvar.18

Åklagaren har sedermera fått stadigt nya befogenheter och med det växande in-
ternationella samarbeten nya arbetsuppgifter. Åklagarens roll i straffprocessen bör 
för framtiden även betraktas i ljuset av internationaliseringens och europeiseringens 
verkningar på straff och straffprocessen. Europarådets ministerkommitté gav år 2000 
en rekommendation om förankringsprinciper för åklagarrollen. Rekommendationer-
na lyfter fram åklagarens nyckelställning i den nationella och internationella straff-
rättsvården. Inom EU har getts en rad rambeslut och direktiv som ökat åklagarens 
befogenheter och är relevanta för åklagarens verksamhet.19 Här kan särskilt nämnas 
lagen om utlämning för brott mellan Finland och de andra europeiska medlemssta-
terna i Europeiska unionen (1286/2003) som trädde i kraft 1 januari 2004 och lagen 
om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga 
området (430/2017) som trädde i kraft 3 juli 2017.

Idag är åklagarna organiserade i ett självständigt åklagarväsende som verkar inom 
justitieministeriets förvaltningsområde. Åklagarväsendet består av två nivåer: Rikså-
klagarämbetet som centralt ämbetsverk i Helsingfors och därtill 11 lokala åklagaräm-
beten.

Till Riksåklagarämbetets huvuduppgifter hör att ombesörja styrningen, tillsynen 
och utvecklingen av centralförvaltningen vid åklagarväsendet. Med åklagaruppgifter 
arbetar vid åklagarämbetena häradsåklagare samt biträdande åklagare som utbildas 
för åklagaruppgifter. Det finns ca 370 åklagare totalt i Finland idag, dessutom arbetar 
vid åklagarämbetet 130 personer inom olika stöduppgifter. En del av häradsåklagarna 
specialiserar sig på olika typer av brottmål som t.ex. narkotika eller ekonomiska brott. 
När detta skrivs behandlas i riksdagen regeringens proposition 17/2018 med förslag 
till lag om Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet och de underlydande åklagarämbe-
tena skall ombildas till ett enda ämbetsverk, kallat Åklagarväsendet. Häradsåklagarna 
skulle i fortsättningen benämnas distriktsåklagare. Reformen som är tänkt att träda  
i kraft under 2019 fokuserar snarare på indelningen av Finland i fyra områden, söder, 
väst, norr och öst, än på åklagarens befogenheter.20

Polisverksamheten i Finland styrs av statsrådet med hjälp av målen i regerings-
programmet och dess principbeslut. Polisens organisation består av två nivåer. Under 
inrikesministeriet lyder polisstyrelsen som styr den operativa polisverksamheten. Di-
rekt under polisstyrelsen lyder polisinrättningarna och polisens riksomfattande enheter 
som är Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Centralkriminalpolisen tar 

18 HE 24/1994 vp.
19 Lahti 2009 s. 180–182.
20 Åklagarväsendet. https://oikeus.fi/syyttaja/sv/index/syyttajalaitos.html.
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sig an bekämpning av organiserad och professionell brottslighet. Den lokala polisen 
består av elva polisinrättningar.21

2.2  Norge

Norge tillhörde Danmark ända fram till 1814 då Norge blev självständigt.22 Redan 
Norsk Lov från år 1687 skiljde mellan den utövande och dömande makten men det 
var inte ovanligt att samma personer även här utförde arbete både för det dömande 
och utövande organet. Anklagerne (åklagarna) hade andra konkurrerande uppgifter 
och ansvarsområden som sysselsatte dem och en lite utvecklad organisation drev ak-
tiv förundersökning och åklagararbete i landet. Precis som i Finland hörde rätten att 
åtala till privata personer, alltså målsäganden i målet. Kungen hade en subsidiär rätt  
i de mål där kungen kunde få intäkter från målet. I mål där den offentliga makten fick 
inkomster från saken blev en offentlig åtalsrätt efterhand huvudregeln. Den Norske 
Lov från 1687 skiljde inte heller civilprocess från straffprocess. Under den gamla 
lagens tid hade fogden på landet och byfogden i byarna samt politimestrene (i de fyra 
stifts byarna Bergen, Trondheim, Kristiania och Kristiansand), amtmennene (syssel-
män) och kungen/departementet ansvaret för skötseln av både förvaltnings- och övriga 
rättsliga ärenden.23

Den offentlige påtalemyndigheten (en offentlig åklagarmyndighet) blev upprättad 
genom den norska straffeprosessloven år 1887 som trädde i kraft år 1890. Lagen var 
den första samlade samlingen av straffrättens rättegångsregler. Den innehöll en be-
tydlig förändring i organiseringen av justitieförvaltningen i förhållande till den äldre 
dansk-norska straffprocessen genom att den nya lagen baserade sig på ett anklage-
prinsipp. Principen betyder att domstolen är bunden av de ramar för straffsaken som 
åklagarämbetet sätter, dvs. domstolen har inte möjlighet att undersöka andra förhål-
landen än de åtalet beskriver. Anklageprinsippet förutsatte därför att den dömande 
och den åtalande makten skiljdes åt och att en särskild offentlig åklagarmyndighet 
upprättades.24

Enligt straffeprosessloven från 1887 urskiljs en s.k. straffeforfølgningsfunksjon till 
en egen organisation. Efter år 1890 blev amtmennens och departementets uppgifter  
i straffrätten övertagna av nybildade statsadvokatembeter (åklagare) och riksadvoka-
ten (riksåklagare).25 Politimestrene blev kvar på den första och lägsta nivån i påtale-
myndigheten (åklagarämbetet).

21 Polisen. https://www.poliisi.fi/om_polisen/organisation.
22 Store Norske leksikon s. 1.
23 Kjelby 2017 s. 53.
24 Kjelby 2017 s. 53–62.
25 Ibid. 



273

Organiseringen av påtalemyndigheten är beskriven i straffeprosessloven, påtalein-
struksen och politiregisterloven. I tillägg ger Riksadvokaten en del anvisningar och 
instruktioner för arbetet som utförs i påtalemyndigheten.

Idag har påtalemyndigheten flera nivåer och är hierarkiskt uppbyggd enligt arbets-
uppgifter och befogenhet. Nämligen påtalemyndigheten i politiet (som består av poli-
tifullmektiger, politiadvokater och politimestre och alla är jurister till utbildningen) ut-
gör påtalemyndighetens första och lägsta nivå. En politifullmektig arbetar hos polisen 
och har befogenhet att sköta förseelser eller mindre brott för vilka strafframen är upp 
till ett års fängelse. Efter ett par år som politifullmektig, då personen i fråga fått nöd-
vändig erfarenhet av förundersökning av brott och straffprocessen runt brottmål kan 
personen ifråga tilldelas titeln politiadvokat som ger utvidgad befogenhet i brottmål.  
I hierarkin på en högre nivå från politijuristerna (politifullmektig och politiadvoka-
tene) står statsadvokatene. Statsadvokaterna har en negativt avgränsad påtalekom-
petanse som betyder att statsadvokaterna kan sköta alla ärenden och därunder väcka 
åtal i alla de brott som inte enligt lag hör till riksadvokaten eller Kongen i statsråd att 
sköta. Statsadvokaterna sköter även de anhängiga ärenden vid høyeste rett (HD). Den 
högsta ledare av påtalemyndigheten är riksadvokaten. Statsadvokatembeten, NAST, 
ØKOKRIM och riksadvokaten kallas tillsammans för den høyere påtalemyndighet.26

I Norge har man upprättat egna enheter för bekämpning av vissa typer av brott. 
ØKOKRIM (den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet 
og miljøkriminalitet) grundades år 1989 och NAST (det nasjonale statsadvokatembetet 
for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) grundades år 2005.27

Det högsta organet i påtalemyndigheten är Kongen i statsråd (Norges regering) 
som enligt straffeprosessloven § 62 kan ge nærmere regler om ordningen av påta-
lemyndigheten. Sådana regler ges i påtaleinstruksen (forskrift om ordningen av på-
talemyndigheten)28. I tillägg kan Kongen i statsråd utferdige allminnelige regler og 
gi bindende pålegg om hur riksadvokaten skall utføre sitt verv29. Den i lagen givna 
instruktionsrätten är av en formell karaktär som klart strider mot den oavhängighet 
som straffeprosesslovens § 56, 2 ledd 2 punktum säkrar riksadvokaten och därmed 
påtalemyndigheten.30

I Norge finns det 12 polisdistrikt som tillsammans har 851 politijurister31. Det  
i sig själv är mer än dubbelt fler än antalet åklagare i Finland. År 1988 fanns det till-
sammans 26 advokater fördelade på nio statsadvokatembeter. Påtalemyndighetens 
tjenestemenn är uppräknade i straffeprosessloven § 55. Antalet har ökat i takt med 
behovet att styrka och utbygga påtalemyndigheten. Idag arbetar ca 93 statsadvokater 
vid 10 statsadvokatembeter och NAST. I tillägg arbetar i ØKOKRIM 138 personer 

26 Kjelby 2017 s. 164.
27 Kjelby 2017 s. 57.
28 FOR-2016-06-03-570.
29 Straffeprosessloven § 56, 2 ledd 2 punktum.
30 Kjelby 2017 s. 56.
31 Enligt uppgifter 30.6.2016.
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varav 45 % är undersökare och 16 % jurister. År 2017 utgjorde detta 19 statsadvokater 
i ØKOKRIM32.33

I Norge har som förväntat antalet arbetsuppgifter för polisen och åklagare ökat  
i raskare tempo än antalet poliser eller åklagare. Man har i alla fall nästan tredubblat 
bara antalet statsadvokater på ca 30 år. Det har under åren ifrågasatts om den ordning 
och modell som man utvecklat med jurister i polisen som förundersökningsledare är 
den optimala lösningen i landet. I Norge har man framförallt ansett att en av grunder-
na för att en person med juridisk examen skall ha de ledande positionerna i polisen,  
i tillägg till att de utövar sina arbetsuppgifter som åklagare, är tron på att jurister  
i större grad än andra tar hänsyn till den enkla personens medborgerliga rättigheter. 
Juristerna förväntas prioritera rättssäkerhetsaspekter framför effektivitet.34

3.  Åklagarens uppgifter i Finland

Straffprocessens viktigaste funktion är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret och 
det är åklagarens uppgift att genomföra denna funktion i samhället.35 Enligt § 6 i la-
gen om åklagarväsendet (439/2011) ska ”åklagaren sörja för förverkligandet av det 
straffrättsliga ansvaret vid behandlingen av de ärenden som han eller hon handläg-
ger, utan onödigt dröjsmål och på ett jämlikt och ekonomiskt sätt enligt vad parternas 
rättsskydd och allmänintresse kräver”. Enligt § 7 utövar åklagaren en självständig och 
oberoende åtalsprövningsrätt. Detta är också i samklang med en av straffprocessens 
grundprinciper, nämligen ändamålsenlighetsprincipen.

Till åklagarens uppgifter hör ansvaret för att processen uppfyller lagens grund- och 
människorättigheter. Åklagaren har medel för att förverkliga allmänna principer i pro-
cessen. I tillägg bör åklagaren sträva till att förverkliga processens procedurprincip 
i straffprocessens olika skeden, så som offentlighetsprincipen, den kontradiktoriska 
principen, muntlighetsprincipen, omedelbarhetsprincipen och koncentrationsprinci-
pen. Genom dessa principer kan åklagaren i sin tur se till att målet om en snabb, säker 
och processekonomisk rättegång förverkligas. För att åklagaren skall kunna påverka 
hur de misstänktas rättigheter förverkligas i förundersökningen eller i åtalsprövningen 
krävs att åklagaren känner till förundersökningsmaterialet väl, vilket i sin tur kräver av 
åklagaren ett aktivt deltagande i förundersökningen.36

Straffprocessen kan indelas i fyra huvud skeden: förundersökning, åtalsprövning, 
domstolens huvudförhandling och verkställandet av straffet.37 Att veta var i processen 

32 Økokrim 2011 s. 8.
33 Kjelby 2017 s. 57.
34 Hauge 1974 s. 223.
35 Jokela 2000 s. 52.
36 Vuorenpää 2007 s. 178.
37 Jokela 2000 s. 15.
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målet befinner sig är viktigt med tanke på hur uppgifterna fördelas mellan polis, åkla-
gare och domstol och vilken lag som skall tillämpas.

Åklagarens uppgifter kan indelas i två delområden. För det första hör till åklagarens 
uppgifter det som sker utanför rättsprocessen, nämligen åtalsprövningen. För det an-
dra skall åklagaren besluta om att väcka åtal och driva saken i en brottmålsrättegång. 
Åklagaren sköter målet i alla instanser – ända från tingsrätten till högsta domstolen.38

Åklagaren skall efter att förundersökningen färdigställts genomföra åtalsprövning 
och bestämma om åtal skall väckas mot den misstänkte eller om saken avslutas med 
ett beslut om åtalseftergift. Åtalseftergiften kan även vara av tillräknande natur. Åtals-
prövningen är den mest centrala och viktigaste av åklagarens uppgifter men även den 
mest resurskrävande. Åtalsprövningen görs emellan att förundersökningen är färdig 
och före huvudförhandlingen börjar. Åtalsprövningen kan påbörjas redan i förunder-
sökningsskedet men det kräver att åklagaren följer med förundersökningen och deltar 
aktivt i den. Väcker åklagaren åtal, skall åtalet framställs och preciseras i åklagarens 
stämningsansökan i en gärningsbeskrivning ur vilken bör framgå vad personen ifråga 
åtalas för.

Åtalet kan vid behov både utvidgas och ändras enligt lagen om rättegång i brottmål 
5:17.2, ifall åklagaren anser under huvudförhandlingen att förfarandet uppfyller ett 
annat brottsrekvisit. Åtalet kan återkallas ifall det visar sig att det finns färre bevis 
som styrker åtalet än åklagaren under åtalsprövningen bedömde eller brottsrekvisitet 
inte uppfylls. Åtalsprövning som påbörjas i ett tidigt skede i förundersökningen för 
att så sträcka sig ända in i huvudförhandlingen har kallats ”fortsatt eller fortlöpande 
åtalsprövning”39. Enligt den ”fortsatta eller fortlöpande åtalsprövningen” borde inte 
straffprocessen vara ett resultat av flera sammankopplade men avgränsade skeden, 
utan åtalsprövningen borde logiskt integreras i straffprocessen så att den delvis över-
lappar både förundersökningen och huvudförhandlingen. Åklagaren bör ha möjlighet 
att granska den bedömning som gjorts vid väckande av åtalet och de krav och grun-
der som grundar sig på den bedömningen. Den ”fortsatta eller fortlöpande åtalspröv-
ningen” kräver därför att åklagaren följer med förundersökningen intensivt redan från 
målets början, genom förundersökningen ända tills domstolen avkunnat sin dom. Att 
påbörja åtalsprövningen redan i förundersökningsskedet hör därför till den ”fortsatta 
eller fortlöpande åtalsprövningens” positiva och lönsamma sidor.40

Vilka är då åklagarens möjligheter och skyldigheter att delta och påverka förunder-
sökningen enligt den lag vi har idag?

38 Virolainen – Pölönen 2004 s. 32.
39 Virolainen – Pölönen 2004 s. 33. Begreppet ”jatkuva syyteharkinta” har lanserats av Nissinen i DL 1999 

s. 221–230.
40 Virolainen – Pölönen 2004 s. 34.
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3.1 Förundersökningsledarens befogenheter 

Den nya tvångsmedelslagen (806/2011) och den nya förundersökningslagen 
(805/2011) trädde i kraft i Finland 1.1.2014.41 Enligt förundersökningslagens 2:2 leds 
förundersökningen i Finland av polisen. Till detta finns det få undantag, t.ex. i för-
undersökning av brott som begås av poliser i tjänsteuppdrag fungerar åklagaren som 
förundersökningsledare enligt förundersökningslagen 2:4.1.

Myndigheterna vid förundersökningen är enligt förundersökningslagens 2:1 förut-
om polisen, även gränsbevaknings-, tull- och militärmyndigheterna. Gällande förun-
dersökningslag följer samma mönster som den tidigare lagen, dvs. åklagaren inte är 
undersökningsledare, men lagen nämner uttryckligen och håller undersökningsledaren 
och åklagaren åtskilt. Det är nämnt i samma paragraf att ”förutom förundersöknings-
myndigheterna deltar även åklagaren i förundersökningen.”42

Förundersökningslagen 1:2.1 uppställer fyra punkter och mål för förundersökning-
en. Enligt punkt 1 i momentet utreds ”enligt vad ärendets art förutsätter, det misstänk-
ta brottet, de förhållanden under vilka det har begåtts, den skada som har orsakats 
och den vinning som har fåtts genom brottet, parterna och övriga omständigheter 
som måste klarläggas för åtalsprövning och bestämmande av påföljderna för brottet”.  
I övrigt skall möjligheterna att återställa egendom, målsägandens privaträttsliga an-
språk och målsägandens samtycke till skriftligt förfarande utredas.

Undersökningsledaren är den person som enligt lag leder förundersökningen. Att 
leda förundersökningen betyder att dra riktlinjer och bestämma vad som skall och 
hur det skall undersökas. Själva arbetet med förhören etc. görs av en utredare som är 
underordnad undersökningsledaren. Enligt förundersökningslagen hör till undersök-
ningsledarens uppgifter:

 – att bestämma om personen är part i ärendet (2:5.3)
 – bestämma om en underordnad är jävig, eller om han själv är jävig (2:7.2)
 – fatta beslut om förundersökningen skall göras och eventuella omständigheter 

som behövs för att fatta beslut utredas (3:3.3)
 – bestämma om förundersökningsåtgärder skall vidtas på begäran av en part (3:7.2)
 – besluta om när förundersökning inte behöver göras och när förundersökningen 

får läggas ned (3:9.3)
 – göra ett förslag till åklagaren om att förundersökningen skall begränsas (3:10)
 – besluta om att skjuta upp förundersökningsåtgärderna till en senare tidpunkt 

(3:12)
 – besluta om att avbryta förundersökningen (3:13.1)
 – besluta om förundersökningen skall vara fullständig eller summarisk (3:14.3)
 – göra en framställning till domstolen om att ett rättegångsbiträde eller en stöd-

person skall förordnas för målsägande (något åklagaren också kan göra) (4:10.2)

41 Lagstiftningen baserar sig på RP 222/2010.
42 Rantaeskola 2014 s. 50–51.
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 – besluta om hämtning av den som kallats till förundersökning (6:2.2)
 – besluta om förhör i bevissyfte eller vittnesförhör med personer som avses i RB 

17:27 eller RB 17:30 (7:7.2)
 – ordna möjliga vittnesförhör inför domstol för att reda ut grunden vittnet anger 

för vägran (7:9.1)
 – besluta om att ordna en konfrontation för målsägande eller vittnet (8:2.3)
 – besluta om andra än förundersökningsmyndigheternas rätt att ställa frågor till 

den förhörde under förhörsledarens uppsikt när inspelningen skall användas som 
bevis i rätten (9:4.2)

 – begära om avslutande utsaga (10:1.3)
 – besluta on biträdets behörighet i saken (11:3.3)
 – bestämma om yppandeförbud medan förundersökningen pågår (11:5.1)

I tillägg har undersökningsledaren andra uppgifter som att övervaka förundersökning-
en, bestämma om intressebevakare för personer under 18 år, rätt att ge information om 
förundersökningen samt före förundersökningen avslutas höra åklagaren om ärendet 
har utretts tillräckligt väl enligt vad som föreskrivs i förundersökningslagens 1:2.43

3.1.1  Möjligheter till förundersökningsbegränsningar enligt 3 kap  
 i förundersökningslagen

Enligt gällande rätt har som redan nämnts förundersökningsledaren ensamrätt att en-
ligt förundersökningslagens 3:10 föreslå förundersökningsbegränsningar för åklaga-
ren. Förundersökningsledaren kan på eget initiativ föreslå att förundersökningen skall 
begränsas genom att framställa ett förslag och grunderna för detta till åklagaren. Be-
gränsningen kan framställas muntligt till åklagaren och vid behov skall till åklagaren 
även ges skriftligt material. En skriftlig och begrundad framställan om att begränsa 
förundersökningen skall överföras från polisens informationssystem till åklagarens 
system för sakbehandling. Ur framställan bör framgå de grunder som beslutet om 
begränsningen grundar sig på, så att åklagaren på basis av framställan kan göra ett 
skriftligt beslut om att förundersökningen skall begränsas på dessa grunder. Beslu-
tet betyder att förundersökningen inte kommer att göras eller att en redan påbörjad 
förundersökning läggs ned. På beslutet om att begränsa förundersökningen tillämpas 
förundersökningslagens 11:1.44

Tanken och möjligheten att begränsa förundersökningen baserar sig på processeko-
nomi. Genom att begränsa förundersökningen i vissa mål har man önskat frigöra re-
surser i brottmålets hela handläggningskedja, hos polisen, åklagaren och domstolen, 
för att dessa resurser skall omfördelas och kunna användas på ett mer ändamålsenligt 
sätt i de större, mer komplicerade målen. Begränsning av förundersökningen innebär 

43 Rantaeskola 2014 s. 51.
44 Rantaeskola 2014 s. 100.
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en avvikelse från huvudregeln om skyldigheten att göra förundersökning då det på 
grund av anmälan eller annars finns skäl att misstänka att ett brott begåtts. Begräns-
ning av förundersökning kan både innebära att förundersökningen inte påbörjas eller 
att den läggs ned. Begränsningen kan göras på en processuell grund enligt förunder-
sökningslagens 3:10.2, då det inte skett ett brott, det inte finns bevis, åklagaren inte 
har åtalsrätt eller åtalsrätten är preskriberad. Begränsningen av förundersökningen 
kan också göras enligt förundersökningslagens 3:10.1 genom prövning då man tagit 
i beaktande brottets obetydlighet, gärningsmannens unga ålder, då en rättegång kan 
anses oskälig i sin helhet eller då brottet i fråga står i konkurrens med gärningsman-
nens andra brott dvs. detta enskilda brott i helheten bedömd inte kommer att påverka 
det slutliga straffet eller kunde ha ingått i en dom som är avkunnad efter att brottet 
begåtts. Enligt förundersökningslagens 3:10.2 kan förundersökningen ”läggas ned, 
om kostnaderna för en fortsatt undersökning skulle stå i klart missförhållande till 
arten av det ärende som utreds och den eventuella påföljd som är att vänta, eller om 
det på basis av redan vidtagna förundersökningsåtgärder är övervägande sannolikt 
att åklagaren skulle låta bli att väcka åtal på någon annan grund än den som nämns i 
1 mom.” Prövningsgrunderna kan endast användas då ett allmänt eller enskilt intresse 
inte kräver att åtal väcks.45

I förundersökningslagens 3 kap finns det två separata bestämmelser om begränsning 
av förundersökning som hänför sig till erkännande. Enligt förundersökningslagens 
3:10.1 kan förundersökningen begränsas då åklagaren på grund av erkännande skulle 
låta bli att väcka åtal med stöd av lagen om rättegång i brottmål 1 kap 8 §. I tillägg 
öppnade lagändringen (22.8.2014/672) för en egen bestämmelse i förundersökningsla-
gens 3:10 a att begränsa förundersökningen på grund av erkännande (åtalsuppgörelse):

”Om det sker en förundersökning av två eller flera brott som misstänks ha begåtts 
av samma person och han eller hon har främjat utredningen av ett eller flera misstänk-
ta brott genom ett erkännande, får åklagaren, om han eller hon finner det befogat med 
beaktande av sakens natur och de yrkanden som kan framställas, de kostnader som 
behandlingen uppenbart medför och den tid som går åt för den samt andra omständig-
heter, på framställning av undersökningsledaren bestämma att förundersökning inte 
ska göras i fråga om alla brott eller att förundersökningen av vissa av brotten ska 
läggas ned.

Om förundersökningen begränsas med stöd av 1 mom. på grund av ett erkännande, 
får åklagaren samtidigt på framställning av undersökningsledaren förbinda sig att 
yrka på straff i enlighet med en lindrigare straffskala som avses i 6 kap. 8 a § i straff-
lagen för det misstänkta brott som förundersöks. Åklagaren får ingå en motsvarande 
förbindelse också när det pågår undersökning av ett misstänkt brott vars utredning 
den som misstänks för brottet har främjat genom att helt eller till väsentliga delar 
erkänna brottet.”46

45 Helminen ym. 2014 s. 335–336.
46 RÅ:2016:5 s. 7.



279

Riksåklagarämbetet har gett anvisningar om förfarandet för åtalsuppgörelser. Under-
sökningsledaren har beslutanderätt i fråga om framställan om begränsningen utifrån 
erkännandet, även om det är åklagaren som fattar det slutliga beslutet i ärendet. För-
undersökningsledarens framställan baserar sig på ett brott, om vars gärningsbeskriv-
nings innehåll åklagaren bestämmer ensam. Därför ges det som råd i anvisningen till 
åklagaren att åklagaren bör sträva till att under förundersökningen delta i alla evene-
mang som gäller förfarandet för erkännande i vilka erkännandet, dess innehåll och 
begränsningsframställan diskuteras. Begränsningen av förundersökningen förhindrar 
inte att målsägande senare använder sig av sin subsidiära åtalsrätt. Därför bör ur be-
slutet framgå grunderna på vilket beslutet och konklusionerna vilar.47

Den största processekonomiska vinsten av en åtalsuppgörelse och ett erkännande 
uppnås ifall erkännandet tas emot redan under förundersökningen. Det är då förhörs-
protokollet görs och polisen, åklagaren, svarande och dennes biträde är närvarande 
samtidigt. I detta fall ordnas ett möte eller förhör med den misstänkte var han eller 
hon erkänner att hon eller han förfarit på det sätt som åklagaren påstår. Ett sådant möte 
kräver att polisen informerat åklagaren om att svaranden önskar erkänna gärningen så 
att åklagaren kan närvara i förhöret och förbinda sig att yrka straff enligt en lindrigare 
straffskala. Åklagarens förbindelse till den lindrade straffskalan skall antecknas i för-
undersökningsprotokollet. Åklagaren kan därefter avfatta en stämningsansökan med 
sina krav (domsförslag) till domstolen som ordnar en huvudförhandling var erkän-
nandet tas emot av domaren (lagen om rättegång i brottmål 5 b:1). Ifall erkännandet 
tas emot senare, dvs. under åtalsprövningen då polisen inte är närvarande, kräver det 
att åklagaren möter svarande och hans biträde för en skild överläggning över vilket 
åklagaren gör upp ett promemorian. Detta förfarande kan kräva att parterna möts flera 
gånger för överläggning, en hel del pappersarbete för åklagaren och själva överlägg-
ningen äger rum då allt material finns tillhanda och förundersökningen är slutförd.

En begränsning av förundersökning förutsätter som ovan konstaterats en framställ-
ning av undersökningsledaren. Det beror endast på undersökningsledarens prövning 
huruvida en framställning görs eller inte. Därför begränsas åklagarens prövningsrätt 
till bedömning av den begränsningsgrund som undersökningsledaren framställt. Åkla-
garen kan således inte begränsa förundersökningen på någon annan grund än den 
undersökningsledaren framställt vilket kräver att undersökningsledaren och åklagaren 
bör ha samma riktlinjer och ändamålsenligt förfaringssätt.48 Det kräver i sin tur att 
åklagaren är insatt i polisens utförda arbete och har skapat en god dialog med polisen. 
Med polisen som förundersökningsledare betyder begränsningen av förundersökning-
en att besluten går genom två led. Här spelar även storleken på åklagarämbeten en 
roll. Desto fler personer som skall kombineras och tänka lika desto större utmaningar 
kan förväntas för att nå smidiga resultat. Ifall åklagaren skulle vara förundersöknings-
ledare skulle ett led i denna process falla bort vilket skulle föra till snabbare beslut 

47 RÅ:2015:6 s. 6.
48 RÅ:2016:5 s. 10.
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och en större processekonomisk vinst. Besluten och begränsningarna kunde göras i ett 
tidigare skede av processen och i förenklade former.

3.1.2  Förundersökningslagen 5 kap – polisen och åklagarens    
 samarbetsskyldighet

Då förundersökningslagen förnyades år 2011 gjordes som sagts ovan ett klart val att 
hålla undersökningsledaren och åklagaren åtskilt i lagen. I litteraturen om straffrätt 
har det konstaterats att ett optimalt slutresultat med tanke på förundersökningen och 
samarbete mellan polisen och åklagaren nås då man kombinerar polisens taktiska och 
tekniska kunnande med åklagarens juridiska yrkesskicklighet49. I den nya lagen fanns 
en uttryckt önskan om att förbättra samarbetet mellan undersökningsledaren och åkla-
garen. Mycket av det här samarbetet och dess konkreta innehåll har i regeringsproposi-
tionen till lagen (RP 222/2010) lämnats till att i närmare detalj utfyllas och bestämmas 
av parterna. I förundersökningslagens text infördes ett nytt kapitel 5 om ”förundersök-
ningssamarbete mellan förundersökningsmyndigheter och åklagare”.

Enligt 5:1 skall ”åklagaren underrättas om ett brott som har kommit för under-
sökning, när förundersökningsmyndigheterna och åklagarmyndigheterna tillsammans 
utifrån sina befogenheter har beslutat att brottet ska omfattas av underrättelseskyld-
igheten eller om åklagaren har begärt underrättelse om brottet”.

Riksåklagarämbetet har i sin allmänna anvisning 2013:4 definierat innehållet i det 
underrättelseförfarande som avses i förundersökningslagens 5:1 och de förpliktelser 
som anknyter till detsamma. En underrättelse skall göras i 19 olika fall enligt den 
allmänna anvisningen.50 Detta görs i praktiken via en så kallad förhandsanmälan el-
ler underrättelse (ennakkoilmoitus) till det åklagarämbete som målet hör till. Ärendet 
delas via åklagarens förman omedelbart vidare till en åklagare. Förundersöknings-
myndigheten klassificerar underrättelsen med A–B beroende på om det förutsätts att 
åklagaren reagerar (A) eller inte (B). I A-klassen skall det även nämnas i underrät-
telsen i tilläggsuppgifterna vilken särskild omständighet som åklagaren förväntas ta 
ställning till. Underrättelsen skall ges i det skede då förundersökningsmyndigheterna 
har utrett de omständigheter i anknytning till brottsmisstanken som avses i förunder-
sökningslagens 3:3.2 och fattat beslut om att det finns skäl att misstänka brott samt att 
förundersökning skall göras. Till underrättelsen bifogas den utredningsbegäran som 
inlämnats till förundersökningsmyndigheterna samt en preliminär undersökningsplan 
och en målinriktad tidtabell för undersökningen.51 Den till målet utsedda åklagaren tar 
vid behov kontakt med undersökningsledaren och utredaren för att berätta till vilken 
åklagare ärendet delats. Det är den första kontakten i målet mellan polisen och åkla-
garen.

49 Virolainen – Pölönen 2004 s. 34.
50 RÅ:2013:4 s. 2–3.
51 Ibid.
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Åklagarens befogenheter finns i förundersökningslagens 5:2 enligt vilken ”förun-
dersökningsmyndigheten ska på åklagarens begäran göra förundersökning eller utfö-
ra förundersökningsåtgärder. Förundersökningsmyndigheten ska också annars iaktta 
de föreskrifter som åklagaren meddelar för att säkerställa att ärendet utreds så som 
avses i 1 kap. 2 §. 

Åklagaren beslutar om förundersökningsåtgärder när saken har överförts till åkla-
garen efter det att förundersökningen har avslutats.”

Åklagarens rätt att begära att förundersökning utförs eller att förundersökningsåt-
gärder genomförs hör till åklagarens mest centrala rättigheter i förundersökningen. 
Enligt bestämmelsen kan åklagaren styra förundersökningen, både så att ett brott skall 
undersökas som polisen begränsat och inte undersökt eller undersökningen lagts ned 
och att något som inte i förundersökningen blivit utrett skall utredas genom tilläggs-
utredning. Eftersom polisen kan undersöka men inte åtala och åklagaren åtala men 
inte undersöka uppnås det bästa resultatet för straffprocessen i förundersökningen när 
dessa samarbetar, anser Mikko Vuorenpää i sin doktorsavhandling 2007. Åklagarens 
uppgift i denna ekvation blir då att övervaka att förundersökningsmaterialet möjliggör 
en lyckad åtalsprövning samt åtal och drivandet av övriga möjliga krav i en senare 
rättegång.52 Vuorenpää tar även ställning till frågan om åklagaren bör vara förunder-
sökningsledare såsom modellen är i Sverige och Norge och konkluderar med att där 
som åklagaren även utan ställning som förundersökningsledare har tillräckliga befo-
genheter att ingripa i förundersökningen finns det ingen orsak att förflytta förunder-
sökningsledarskapet från polisen till åklagaren.

Enligt förundersökningslagens 5:3 har åklagaren och polisen följande samarbets-
skyldighet: ”Förundersökningsmyndigheten ska så som ärendets art eller omfattning 
förutsätter underrätta åklagaren om omständigheter som hänför sig till förunder-
sökningen och förundersökningsåtgärderna och om undersökningens framskridande  
i övrigt. Om förundersökningsmyndigheten har underrättat åklagaren om ett brott 
som har kommit för undersökning, ska undersökningsledaren innan förundersökning-
en avslutas höra åklagaren om ärendet har utretts tillräckligt väl enligt vad som före-
skrivs i 1 kap. 2 §. Detta gäller när ärendets art och omfattning kräver att åklagaren 
hörs eller när det är meningen att förundersökningen avslutas utan att ärendet över-
lämnas till åklagaren. Bestämmelser om skyldigheten att underrätta om användning 
av tvångsmedel finns i tvångsmedelslagen.

Förundersökningsmyndigheterna har därmed en plikt att hålla åklagaren informe-
rad och underrättad om förundersökningen.

I lagtexten har åklagaren en hel del makt att begära förundersökning och förunder-
sökningsåtgärder. Men för att i åklagarens position förstå vilka förundersökningsåtgär-
der som är aktuella eller relevanta bör åklagaren vara insatt i vad som är det aktuella 
läget med förundersökningen och innehållet i de bevis polisen funnit. Rapporterna 

52 Vuorenpää 2007 s. 123.
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polisen borde använda som verktyg skall inte bara vara täckande men även kunna lyfta 
fram de aktuella juridiska utmaningarna. Hur samarbetet mellan polisen och åklagaren 
i praktiken skall ske är upp till parterna och deras möjligheter att frigöra tid i kalendern 
och hålla kontakt. Det har utarbetats pappersversioner av förundersökningsplaner som 
polisen skall fylla i och ur vilka framgår hur förundersökningen framskridit, men med 
hänvisning till exemplet i inledningen är det uppenbart att de brister som t.ex. kan 
framkomma i ett vittnesförhör inte kan uppdagas i en sådan förundersökningsplan. 
Lagen ger heller inget klart stöd för att konkretisera vilken som är åklagarens roll i en 
förundersökning.

I Finland har man valt en slags medelväg där åklagaren trots att han eller hon inte 
är undersökningsledare är tvungen att följa, övervaka och leda förundersökningen 
samt ansvara för de material som används som bevis i en huvudförhandling. Det finns 
ingen direkt utomstående övervakning och kvalitetsgaranti för det material polisen 
producerar i förundersökningen.

Det faktum att åklagarens arbetsfält väsentligt expanderat till att även gälla befo-
genheter som tidigare endast tillhört domare samt det faktum att åklagarens mängd 
av arbete ökat rejält i förhållande till ökningen av antal åklagare, har ställt åklagaräm-
betet inför stora utmaningar. En arbetsgrupp inom Riksåklagarämbetet har beskrivit 
de olika aspekterna av åklagarens arbete på följande sätt: när åklagaren förverkligar 
det straffrättsliga ansvaret är åklagaren straffprocessens motor, när åklagaren ser till 
parternas rättsskydd bedömer han bevisningen och rättsfrågorna så att ingen oskyldig 
åtalas och slutligen tar åklagaren hänsyn till det allmänna intresset när han också på 
kriminalpolitiska grunder bedömer det ändamålsenliga med att straffprocessen av-
bryts eller fortsätts. Åklagaren har fått en förstärkt ställning i straffprocessen med bak-
omliggande rätts- och kriminalpolitiska värden och mål. Professor Raimo Lahti har  
i sin artikel ”Åklagaren som kriminalpolitisk och etisk aktör” ifrågasatt utvecklingen 
och konstaterat att ju större makt en myndighet ges, desto viktigare blir legitimitets- 
och kontrollaspekterna vid maktutövningen samt de adekvata ansvars-, styrnings- och 
tillsynsmekanismerna. Lahti hänvisar i sin artikel till Sverige och Per Ole Träskman. 
Sistnämnde förhåller sig skeptisk till åklagarens stärkta kriminalpolitiska ställning och 
ifrågasätter hur kompetent en åklagare kan bli och hurdana befogenheter han eller hon 
kan ges för att rationellt, effektivt och rättvist kunna sköta sina uppgifter. Träskman 
undrar oroligt om utvecklingen är den att åklagaren håller på att överta huvudrollen 
i straffrättsvården.53 Lahti anser att åklagarna står inför en utmaning där de växande 
antal åklagaruppgifter och de olika typer roller som arbetsuppgifterna medför kräver 
en allt större utövning av prövningsrätt som naturligt för till ökade konflikter eller 
spänningar mellan de olika typer arbetsuppgifter. Lahti konstaterar också att det är 
svårt att koncentrera flera roller och uppgifter till en och samma myndighet och att 
vara opartisk inte är en egenskap som passar åklagaren som hand i handske. Då åtal 

53 Träskman 2007 s. 355–376.
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har väckts är åklagaren part i straffprocessen. Ändå skall åklagaren förhålla sig till 
ett objektivitetskrav som gäller allting som åklagaren företar sig vid behandlingen av 
brottmål.54

3.2  Den Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Europeiska unionens råd har 12 oktober 2017 antagit en förordning om genomförande 
av fördjupat samarbete om inrättande av en Europeisk åklagarmyndighet. Enligt arti-
kel 4 ska den Europeiska åklagarmyndigheten vara ansvarig för att utreda, lagföra och 
väcka talan mot förövare av och medhjälpare till sådana brott som skadar unionens 
ekonomiska intressen och som föreskrivs i direktiv (EU) 2017/1371 och fastställs 
i enlighet med denna förordning. Åklagarmyndigheten ska genomföra utredningar 
samt driva åtal och utöva åklagares uppgifter i medlemsstaternas behöriga domstolar 
till dess att ärendet har avslutats. Enligt förordningens artikel 5 om de grundläggande 
principer för verksamheten skall utredningar och lagföring på Europeiska åklagar-
myndighetens vägnar regleras av förordningen. Nationell lagstiftning ska gälla i den 
utsträckning ett ärende inte regleras av förordningen och tillämplig nationell lagstift-
ning ska vara lagstiftningen i den medlemsstat vars europeiska delegerade åklagare 
handlägger ärendet i enlighet med artikel 13.1. I artikel 13.1. sägs det att ”de euro-
peiska delegerade åklagarna ska agera på Europeiska åklagarmyndighetens vägnar  
i sina respektive medlemsstater och ha samma befogenheter som nationella åklagare 
när det gäller utredningar, lagföring och väckande av talan, utöver och med förbehåll 
för de särskilda befogenheter och den särskilda ställning som tillkommer dem och 
på de villkor som anges i förordningen”. Ifall ett ärende regleras av både nationell 
lagstiftning och förordningen skall den senare gälla (artikel 5). Den Europeiska åkla-
garmyndigheten skall göra ett tätt samarbete med Eurojust55 och det ska finnas två eller 
flera europeiska delegerade åklagare i varje medlemsstat (artikel 13.2).

I de flesta länder i den europeiska unionen är det åklagaren som är förundersök-
ningsledare. Finlands situation är från den synvinkel sett problematisk i och med att 
vi måste skräddarsy en modell som passar oss och där samarbetet över gränserna kan 
förväntas ske på åklagarnivå. Den finska åklagaren besitter inte den erfarenhet ej hel-
ler befogenhet som kan förväntas för att klara av ett smidigt samarbete med de andra 
europeiska delegerade åklagare.

54 Lahti 2009 s. 180–192.
55 Eurojusts uppgift är att främja och koordinera det nationella judiciella myndigheters samarbete för att 

bekämpa allvarlig, organiserad kriminalitet i EU. Helsingin syyttäjänvirasto.
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4.  Åklagarens roll i förundersökningen i Norge

4.1  Straffeprosessloven, politiloven och påtaleinstruksen

Straffeprosessloven och påtaleinstruksen använder i många bestämmelser ordet ”poli-
ti”. Detta kan vara förvirrande i och med att vi i Finland skiljer klart på poliser, utreda-
re eller förundersökningsmyndighet och åklagare. Eftersom som redan konstaterat den 
lägsta nivån av åklagare i påtalemyndigheten är påtalemyndigheten i politiet kan det 
vara förvirrande att förstå om lagen menar en polis eller jurist då straffeprosessloven 
använder olika former av ordet politi. Norge använder t.ex. titeln politifullmektig om 
en jurist som utför liknande uppgifter hos polisen i Norge som biträdande åklagaren 
i Finland. I straffeprosessloven och påtaleinstruksen menas med ”politi” påtalemyn-
digheten i politiet och ifall det är fråga om en person med polismyndighet använder 
straffeprosessloven och påtaleinstruksen ofta ordet ”politimann”56.

Påtalemyndigheten leder förundersökningen i brottmål och det är påtalemyndig-
heten i politiet som leder förundersökningen. Detta är uttryckligen sagt i straffepro-
sessloven § 225. Det är tjänstemän i polisen som inte hör till påtalemyndigheten som 
utreder brottmålet, som t.ex. gör tekniska undersökningar, sköter förhör etc. och sätter 
igång användning av tvångsmedel. I den här rollen är polisen underkastad påtale-
myndigheten och den høyere påtalemyndighet (straffeprosessloven § 58, 2 ledd). När 
polisen uppträder utanför straffrätten är polisen inte underkastad påtalemyndigheten 
utan justisdepartementet och politidirektoratet57. Innanför straffrätten skall polisen 
förebygga, förhindra och undersöka straffbara handlingar. Men det är bara några av 
de funktioner polisen har.58

4.2  Fördelning av brottmål inom påtalemyndigheten

Åklagarna är som sagt indelade i olika nivåer i ett hierarkiskt system, beroende på 
deras erfarenhet, ställning och därmed vilken typ brott de sköter. Påtalemyndighetens 
(åklagarämbetets) tjänstemän är upplistade i straffeprosesslovens § 55. Lagen ställer 
ett krav om att tjänstemännen skall ha juridisk examen från universitetet. Från denna 
huvudregel kan Kongen bestemme at en politiembets- eller tjenestemann som nevnt  
i første ledd nr. 3 skal tilhøre påtalemyndigheten selv om han ikke har juridisk embets-
eksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.59

De mest centrala reglerna för åklagarämbetets befogenheter i Norge finns i straffe-
prosesslovens § 64–67. Här hittar man bestämmelserna för Kongen i statsråd (§ 64), 

56 Øyen 2016 s. 69.
57 Politiloven § 15.
58 Øyen 2016 s. 68.
59 Øyen 2016 s. 66.
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riksadvokaten (§ 65), statsadvokaten (§ 66) och påtalemyndigheten i politiet (§ 67, 2 
till 4 ledd). Vilken typ befogenhet det för åklagaren syftar till avgörs av hur uttryck-
et ”avgør spørsmålet om tiltale” (utfärdar åtalsprövning) i § 64, 1 ledd 1 punktum, 
§ 65, 1 ledd, § 66 och § 67, 2 och 3 ledd tolkas. Med påtalekompetanse menar man 
makt att avgöra om åtal och andra sanktioner. I Norge skiljer man mellan positiv och 
negativ påtalekompetanse. På det som kallas i Norge påtalestadiet är det fråga om en 
sak skall avgöras med en negativ (att lägga ner en sak) eller positiv påtaleavgørelse 
och i såfall vilken typ positiv påtaleavgørelse som kommer i fråga: begæring om 
tilståelsedom (var svarande medgett sitt förfarande), ett forelegg (strafforder) eller 
en påtaleunnlatelse (åtalseftergift). I litteraturen och lagens förarbeten har det slagits 
fast att dessa paragrafer ger befogenhet till åklagaren att utfärda alla typer av positiva 
påtaleavgørelser.60

Straffeprosesslovens § 64 bestämmer om den påtalekompetanse som är tilldelad 
Kongen i statsråd och § 65 om den som är tilldelad riksadvokaten. § 64:1 fastslår 
att Kongen i statsråd (regeringen) åtar sig åtalsprövningen då saken gäller straffbara 
handlingar som en tjänsteman eller ämbetsman som Kongen i statsråd utnämnt. Riks-
advokatens påtalekompetanse begränsas endast av den regeln. Statsadvokatens påtale-
kompetanse är negativt avgränsad i straffeprosesslovens § 66 vilket betyder att stats-
advokaten har befogenhet att avgöra alla saker med undantag de mål som är nämnda 
i § 64 och § 65, dvs. enligt straffeprosessloven § 66 väcker statsadvokaterna åtal i de 
saker som inte tillhör Kongen i statsråd, riksadvokaten eller politiet.61

Det är viktigt att skilja på den befogenhet polisen har som organ och befogenhe-
ten inom polisen. Straffeprosessloven § 55:1 ledd nr 3 och 4 räknar upp vem som  
i polisen som hör till påtalemyndigheten och vem som därmed har (påtalekompe-
tanse) befogenheter. När det kommer till befogenheten innanför polisen delas de in  
i tre grupper: politimesteren og tjenestemenn med utvidgad befogenhet och de övriga 
tjänstemän som hör till påtalemyndigheten enligt nr 3 och chefer på polisstationen nr 
4. Påtaleinstruksen § 2-7 bestämmer att länsmän och cheferna vid polisstationerna 
inte har någon påtalekompetanse. De har ingen negativ påtalekompetanse och den 
positiva påtalekompetansen är begränsad till att en sak skall överföras till behandling 
i ett konfliktråd62.

Påtalemyndigheten i politiet har som utgångspunkt påtalekompetanse så länge det 
är fråga om ett brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet enligt straffeloven är 
ett år63. Alla tjänstemän nämnda i § 55 straffeprosessloven, 1 ledd nr. 3 har den sam-
ma påtalekompetansen och påtalekompetansen utvidgas även av speciella regler. De 
tjänstemän som hör till påtalemyndigheten i politiet har i påtaleinstruksen § 17-1 en 

60 Øyen 2016 s. 237.
61 Øyen 2016 s. 239.
62 Konfliktråd är en statlig tjänst som erbjuder tjänster för att lösa konflikter, se https://www.konfliktraadet.

no/om-konfliktraadet.311335.no.html.
63 Straffeprosessloven § 67, 2 ledd a) och lov om straff (straffeloven) Lov-2005-05-20-28.
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utvidgad negativ påtalekompetanse. Påtalemyndigheten i polisen kan lägga ner varje 
sak. Undantag till denna regel finns i straffeprosessloven § 64:1:2 som tilldelar den 
befogenheten till riksadvokaten eller § 67:6:3 som tilldelar den befogenheten till en 
specialenhet för polissaker. Om det finns en misstänkt i saken och det är fråga om ett 
brott som skall behandlas av en statsadvokat eller riksadvokaten skall även de fatta 
beslut om att lägga ner saken enligt påtaleinstruksen § 17-1.

4.3  Påtalemyndighetens roll i förundersökningen

Enligt den norska straffeprosessloven § 225 tillsammans med påtaleinstruksen § 7-5 
är det påtalemyndigheten som leder och har ansvaret för förundersökningen. Påtale-
myndigheten i politiet på första nivån är en integrerad del av polisorganisationen som 
sköter själva förundersökningen. Det är därför polisjuristerna som är undersöknings-
ledare med det ansvar och förpliktelser som beskrivs i lagen och förordningar.

I påtaleintruksen § 7-5 står det bl.a. att ”etterforskingen utføres av politiet, med 
det unntak som følger av kapittel 34 (saker som etterforskes av Spesialenheten for 
politisaker).

Påtalemyndigheten har ansvaret for at etterforskingen skjer i samsvar med lov og 
instruks og kan etter behovet i den enkelte sak gi pålegg om etterforskingens gjennom-
føring. Uten beslutning av overordnet kan enhver politimann foreta skritt som ikke 
uten skade kan avventes.

Påtalemyndigheten gir nærmere generelle regler om prioritering og gjennomføring 
av etterforskingen i straffesaker.”

Att påtalemyndigheten har ansvar betyder att påtalemyndigheten får ta konsekven-
ser av ett oönskat eller i värsta fall olovligt och straffbart resultat i förundersökningen. 
Ansvaret består av en legalitets- eller laglighetskontroll och en kvalitetskontroll av 
förundersökningen. Legalitets- och kvalitetskontrollen i förundersökningen gäller alla 
rättsliga krav i förundersökningen oberoende av reglernas förankring i rättskällorna. 
De mer detaljerade kraven på förundersökningens kvalitet härstammar först och främst 
från instruktioner och direktiv från riksadvokaten. I Norge har man konstaterat att 
ledningen och ansvaret för behandlingen av ett brottmål har både en påtalemessig 
og en politifaglig side. Man anser att juristen i systemet har en ledning och ansvar 
som härstammar från en åtalssynvinkel medan polisen som utför och styr stegen  
i förundersökningen har en polistaktisk eller uppgift sett från en polis synvinkel. Detta 
med tanke på att polisen och åklagaren har så pass olika utgångslägen, skolning och 
erfarenheter. Det framhävs idag att det är samarbetet mellan påtalekompetansen och 
en så kallad efterforskningskompetanse som krävs för att uppnå en kvalitativt god 
behandling i brottmål. Riksadvokaten har uttryckt tanken på följande sätt: ”en kom-
petent og tilstedeværende etterforskningsledelse – både påtalemessig og politifaglig 
– er sentral for at etterforskningen skal få den riktigt retning, at det gjøres fornuftige 
prioriteringer underveis, og med adekvat rettsligs styrning”.
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Politijuristens befogenhet att direkt ge instruktioner och direktiv till polisen är be-
stämt i straffeprosesslovens § 225: ”etterforsking iverksettes og utføres av politiet. 
Uten beslutning av overordnet kan enhver politimann foreta skritt som ikke uten skade 
kan utsettes. 

Riksadvokaten og vedkommende statsadvokat kan gi pålegg om å iverksette etter-
forskning og om hvordan den skal gjennomføres, samt om stansing.”

Vissa av reglerna i lagen skall säkra en rättslig värdering av det som görs i förun-
dersökningen. Därför är en del av befogenheten att ta beslut hos påtalemyndigheten, 
t.ex. beslut om användning av tvångsmedel. Dels ger lagen regler om att vissa saker  
i förundersökningen som är gjorda av polistjänstemän skall i efterhand förevisas för 
påtalemyndigheten, t.ex. att hålla en misstänkt fängslad eller beslut om att kvarstad 
skall bestå. Detsamma gäller barn som förhörs hos polisen. I straffeprosesslovens 
§ 239 a) står det att tilrettelagte avhør (bl.a. av barn) tas av politietterforsker under 
ledelse av en politijurist. Att förhöret sker under ledning betyder att polisjuristen har 
en rätt och plikt att besluta om förhöret, styra verksamheten och utföra kontroll och 
ledning i varje juridisk fråga som uppstår i samband med förhöret och behandlingen 
av straffsaken.

Det kan konstateras att man i Norge ser den fortsatta eller löpande åtalsprövning-
en som en grundsten i förundersökningen. Den hierarkiskt uppbyggda modellen för 
åklagarämbetet kombinerat med skolningen av åklagare för att gradvis ta mer ansvar 
som förundersökningsledare erbjuder åklagaren en möjlighet att mogna i yrket och 
ta ansvar för beslut som görs i förundersökningen. I Finland har vi också en modell 
med biträdande åklagare, men deras möjlighet att överhuvudtaget ta ansvar eller delta 
i förundersökningen är mycket begränsad i och med att de saker och brott de sköter 
ofta är förhållandevis små och den enda kontakten de har med polisen är en möjlig 
tilläggsundersökning som sänds per e-post till polisen. Polisen fungerar mer likt en 
brevvän som man kommunicerar med för att komplettera förundersökningen. Däremot 
får åklagaren ingen insikt i själva förundersökningen, metoden eller förhören.

Den norska lagen uttrycker konkret åklagarens uppgifter och mål i straffeprosess-
loven. I Norge har man heller inte varit rädd för att se och skilja mellan polisens olika 
arbetsuppgifter. Polisen har en viktig uppgift som undersökare men får vägledning 
och hjälp med den rättsliga biten av åklagaren. Både polisen och åklagaren jobbar för 
samma mål. Åklagaren i Norge kan även bestämma vilka saker som skall prioriteras 
vilket har en direkt inverkan på en kommande huvudförhandlings tidtabell. Åklagaren 
och därmed också i bästa fall domaren kan förutspå tidsramarna för brottmålet och  
i god tid planlägga en större huvudförhandling i kalendern vilket tjänar ett process-
ekonomiskt syfte.
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5.  Slutord och konklusioner

Ibland känns det som man som åklagare i sin process skall bege sig ut på en längre 
resa och polisen som undersökningsledare och utredare är den som packat kofferten 
för resan. Polisen har konsulterat åklagaren och vet vad man behöver för att klara sig  
i ur och skur och man har fått med sig det mesta man kan behöva för en längre tid, men 
de små nyanserna i ”plaggen, skorna och utrustningen” är val någon annan gjort. När 
åklagaren begett sig till sitt resmål, börjar tömma och packa upp kofferten är processen 
igång. Saknas det då något väsentligt i bevissyfte kan det vara en lång väg tillbaka till 
polisen för att få tag i den typen bevis åklagaren beskriver. Här spelar tiden en stor roll. 
Desto tidigare i förundersökningen beviset kan skaffas desto bättre.

Tanken i Finland har visserligen varit att åklagaren aktivt skall hålla sig infor-
merad och insatt i den förundersökning som pågår. Med det relativt nya lagtillägget  
i förundersökningslagen har man försökt uppnå ett aktivt samarbete som krävs mellan 
polisen och åklagare för att slutresultatet för förundersökningen skall uppnå de krav 
om rättssäkerhet som de mänskliga rättigheterna ställer idag. Det verkar vara en själv-
klarhet att samarbetet är viktigt, men hur det i praktiken skall förverkligas möter fler 
frågor. Det finns alltså en strävan till ett optimalt resultat i förundersökningen, men 
även en ständigt närvarande tidsbrist i åklagarens arbete idag. Jag kan känna igen mig 
i det som både Lahti och Träskman beskriver som ett hot i sina artiklar. Det är svårt 
att hitta tillbaka till en objektiv roll som åklagare under en rättegång där man driver 
målsägandens skadeståndsyrkanden och det är svårt att balansera mellan de arbetsupp-
gifter, tankar och krav som ställs utifrån på åklagarens sätt att utföra sitt jobb, trots att 
jobbet till stora delar är självständigt. Åklagaren står till tider i en så central nyckelroll 
i brottmålet att processen känns tungrodd. Desto fler arbetsuppgifter och makt åklaga-
ren får desto större krav känns det som de andra parterna i brottmålet har på den roll 
åklagaren presenterar. I många brottmål vid Helsingfors tingsrätt har det även blivit 
oklart vilka arbetsuppgifter som hör till vilken part samt hur de här arbetsuppgifterna 
skall utföras. Dagens anda upplevs vara att försöka minimera eller begränsa brottmå-
len så tidigt som möjligt i processen för att spara alla tänkbara resurser. Jag upplever 
att det har fört till att tröskeln för domaren att ifrågasätta åklagarens arbete och beslut 
blivit lägre vilket igen för till frågor kring åklagarens oberoendehet.

De långa fysiska avstånden, som t.ex. mellan polishuset och åklagarämbetet i Hel-
singfors, leder till att kontakten begränsas till enskilda under förundersökningen ut-
spridda möten där man hör hur ärendet framskridit, vilka de största utmaningarna  
i förundersökningen är och vad som kommer att ske näst. Även om syftet med lagen är 
att åklagaren skall ha en aktiv roll i förundersökningen är det enligt min erfarenhet en 
paragraf som lämnas till var och ens tolkning om hur samarbetet skall se ut. Kulturen 
runt förundersökningssamarbetet är tyvärr upp till hur aktiv en polis eller åklagare är 
i ärendet. Sett från åklagarens sida kan samarbetet vara problematiskt i och med att 
åklagaren normalt har flera brott som utreds samtidigt i tillägg till alla rättegångar. Det 
går lång tid mellan möten i saken och det blir ofta för långa uppehåll mellan mötena 
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för att i detalj minnas vad som just var det relevanta i förundersökningen i det enskilda 
fallet. Ringer polisen upp åklagaren för en detaljfråga är det svårt att återkalla hela 
händelseförloppet för att fullt ut ge det bästa svar på frågan som trots allt kan visa sig 
vara av mycket stor betydelse senare. Eftersom åklagaren inte är en naturlig del av 
förundersökningen i lagen eller i praktiken, men trots det ansvarig för slutresultatet av 
den process som de i värsta fall inte har mycket insikt i, kan man konstatera att det är 
åklagaren som ”köper grisen i säcken” i den nya lagen.

Det största problemet anser jag vara tidtabellen som styrs av polisen. Åklagaren kan 
inte påverka i vilken ordning ett brott undersöks eller om dess tidtabell. Därmed kan 
åklagaren heller inte bestämma över vilket brott som skall prioriteras. Det är heller inte 
en naturlig del av en åklagares arbete att utan en överhängande orsak ringa upp polisen 
för att undra var målet blivit av, även om lagen och målet med samarbetsskyldigheten 
innebär ett sådant ansvar. För tillfället ser min personliga arbetssituation ut så att på 
mitt bord ligger hela 39 stycken underrättelser och därtill 17 mål i åtalsprövning, 
samtidigt pågår stora brottmål i tingsrätten. Varje mål som överförts till åtalsprövning 
i mitt namn och vars tid i huset börjar löpa, vet jag att följs noggrant upp på högre 
nivå. Efter att de stått i mitt namn i över 6 månader är de märkta som ”gula ärenden”, 
över 9 månader som ”orange ärenden” och över 1 år gamla står de på listan som ”röda 
ärenden”. Med andra ord måste de avgöras fort. Samtidigt arbetar åklagaren ca halva 
av sin arbetstid i rättssalen. I de större målen som går över veckor eller flera månader 
kräver det att man fullt ut koncentrerar sig på huvudförhandlingen. Varje underrättelse 
från polisen som når huset måste tilldelas en åklagare. Det finns ingen åklagare som 
inte har en lång kö av arbete på sitt bord. Frågan är bara hur lång kön är. Det säger 
sig själv att ju mer arbete åklagaren har från förut på sitt bord desto mindre tid har 
åklagaren att sätta sig helhjärtat in i ett nytt brott. Steget att frigöra tid för en palaver på 
en helt annan plats kan bli för stort. Visserligen är det stor skillnad på brott. De större 
ekonomiska brotten kräver mycket mer tid och engagemang än t.ex. en misshandel, 
men i en fullspäckad kalender kan även en dag vara svår att frigöra. Så även om ett 
mindre mål ligger på ens bord klarar man inte av att lösgöra tid för att avgöra det.  
I en hektisk situation som här beskrivs är det inte motiverande för en åklagare att ringa 
undersökningsledaren för att ifrågasätta var ett mål blivit av eftersom man vet att det 
ställer sig sist i kön på bordet.

Lagen har försatt oss åklagare i en situation där det skapats en skyldighet för oss att 
delta i förundersökningen av brott utan att utrusta oss med de verktyg och den tid ett 
sådant engagemang kräver. Jag menar inte att åklagaren är bättre än polisen på det rent 
förundersökningstekniska, men jag tror bestämt att åklagaren besitter en erfarenhet 
som är guld värd i alla skeden av ett brottmål och som i den ordning vi har idag inte 
utnyttjas till sitt maximala. Åklagaren har erfarenhet av den kritik och utmaning ett 
bevis i rättegången möter. Åklagaren kan förutse vad som kommer att vara juridiskt 
relevant och vilka grunder åtalet kommer att bestridas på. Det har tidigare i artikeln 
konstaterats att åklagarens arbete möter nya internationella utmaningar och samarbe-
ten. I framtiden kommer större delar av förundersökningen att ta plats i utlandet. De 
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bevis och vittnesberättelser som upptas i utlandet är speciellt sårbara i en straffprocess. 
De är resultat av ett omfattande arbete och rättshjälp från myndigheterna i utlandet.  
I samband med dessa bevis är det speciellt viktigt att förstå och ha erfarenhet av de 
krav lagen ställer på bevisen. Processfel i den här kedjan kan inte lätt rättas.

Åklagaren har även erfarenhet av när man kan anse att det finns tillräckligt bevis för 
att kunna väcka åtal ”dvs. när gränsen för sannolika skäl” är uppnådd. I dessa skeden 
kunde beslut om åtalseftergift göras på en tidigare nivå i processen. Men mitt främsta 
argument för att åklagaren skall vara förundersökningsledare är den processekonomis-
ka vinsten vi kan uppnå i tid. Ifall åklagaren är insatt från första början i målet, både  
i vittnenas berättelser och den skriftliga bevisningen, kortar det avsevärt ner på tiden 
för åtalsprövningen. Åtalsprövningsskedet är då mer fråga om att lägga pussel, sortera 
den bevisning som styrker åtalet och lämna bort den som inte gör det. Detta gäller 
också begränsningarna av förundersökningen. I ett processekonomiskt perspektiv är 
det här den stora besparingen i resurser och tid finns. Det är sist och slutligen åklaga-
ren som är ansvarig för det material som framförs i tingsrätten och som skall bestyrka 
det åtal som åklagaren väckt. Det är även i åklagarens intresse att prioritera t.ex. vissa 
äldre mål på sitt bord framför andra och att kunna planera i ett så tidigt skede som möj-
ligt när åtalet möjligen väcks och när målet behandlas i tingsrätten. Detta skulle även 
gynna tingsdomarens arbete och möjlighet att anpassa sin kalender till de stora målen. 
Målet kunde placeras i god tid i kalendern, sekreteraren kunde boka tingssal etc.

En ökning av åklagarens närvaro i förundersökningen, eller tom ifall åklagarens roll 
i framtiden skulle utvecklas till undersökningsledare, skulle kräva en omfördelning av 
resurserna på åklagarämbetet. Åklagarens tid och möjlighet att delta i förundersök-
ningen kräver att trycket på den delen av arbetet som hänför sig till huvudförhandling-
en måste lätta. Det betyder i sin tur att antalet åklagare bör öka för att varje åklagare 
skall fullt ut kunna koncentrera sig på färre saker.

Ju större mål desto mer aktiv borde åklagaren vara under förundersökningens gång. 
Målen har utvecklats till att bli allt större och allt mer krävande med internationella 
dimensioner och nya utmaningar med samarbete över gränserna. Åklagarens roll kom-
mer stadigt att vara mer krävande där behovet för åklagarpar ökar. Tempot i målen ökar 
och därmed även kraven på att kunna reagera snabbt på nya händelser i förundersök-
ningen. Det är värt att fundera över ansvarsfördelningen och framtidens utmaningar  
i förundersökningen.

Polisen och åklagarens roller har stagnerat i ett mönster och en kultur där nya 
idéer, förbättringar i fördelning av arbetet och experiment kräver tid och övertygelse 
från bägge hållen. Vår tradition och modell i förundersökningen där polisen står för 
huvudrollen är i många processekonomiska syften krävande; en del dubbelarbete görs 
i och med att både förundersökningsledaren och åklagaren sätter sig in i fallet men  
i olika tider av processen.

I skrivande stund finns det ett experiment vid Helsingfors åklagarämbete där några 
åklagare deltar hos polisen aktivt i förundersökningens tidigaste skeden för att begrän-
sa de resurser som används på brottsanmälningar som inte p.g.a. de orsaker som nämns 
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i lagen om rättegång i brottmål 1:8–9 kommer att leda till åtal. Experimentet har hos 
åklagarna väckt olika reaktioner. Trots att det resulterar i att färre saker undersöks så 
att säga i onödan och kan stoppas i ett tidigare skede, och resurserna som befrias kan 
användas på andra fall, tycker många åklagare att vi med våra knappa resurser gör det 
arbete som enligt lagen hör till polisens arbete. Åklagarna gör en insats hos polisen för 
att i ett tidigt skede skära bort de brottsanmälningar som inte är värt att använda resur-
ser på. Detta gäller även mindre brott i ett sammanhang där större brott undersöks ef-
tersom det mindre brottet inte utgör någon skillnad i helheten eller straffet. Åklagaren 
och polisen gör ett tätt samarbete där åklagaren är ett par gånger i veckan närvarande 
i polishuset för att sätta upp riktlinjer och avgränsningar. Det nya experimentet är ett 
steg i en riktning där åklagaren får mer makt i förundersökningen och fungerar som en 
slags undersökningsledare. Men för att vi på fler områden och ärenden kunde utnyttja 
åklagarens kunskap krävs att lagen konkretare skulle ta ställning till åklagarens roll 
i förundersökningen. De relativt vagt formulerade reglerna i förundersökningslagen 
har svårt att ändra på en under lång tid utvecklad och stark kultur där förundersök-
ningsarbetet görs hos polisen. Ifall riktningen skall ändras krävs det inte bara en klar 
lagändring och rollbyten men även en stor insats i form av skolning. Ett fungerande 
samarbete i framtiden kräver också att polisen och åklagaren närmar sig varandra  
i Helsingfors i både tanke och distans.
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