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Kaira Gardemeister 

Kirjatun todistajankertomuksen käyttö 
näytön arvioinnissa 

1.  Johdanto

Oikeudenkäyntimenettelyn ehdoton prosessioikeudellinen oikeusperiaate on kontra-
diktorisuus ja asianosaisten tosiasiallinen tasavertaisuus. Keskeistä oikeudenmukai-
sessa oikeudenkäynnissä on asianosaisten ja tuomioistuimen jäsenten välillä käytävä 
laaja-alainen keskustelu oikeudenkäynnin kohteesta ja ratkaisun pohjana olevasta 
oikeudenkäyntiaineistosta.1 Tämä edellyttää, että asianosaisilla on oikeus saada kaik-
ki oikeudenkäyntiaineisto tietoonsa ja tuottaa omaa oikeudenkäyntiaineistoa2 ja että 
asianosaisilla olisi mahdollisuus esittää pääkäsittelyyn toimitetusta oikeudenkäyntiai-
neistosta oma käsityksensä.3 Tuomioistuimelle on kuitenkin lain säätämissä rajoissa 
varattu mahdollisuus rajoittaa asianosaiselle kuuluvaa oikeutta tuottaa ja kommentoi-
da oikeudenkäyntiaineistoa ilman että asianosaisten tasa-arvoisuudesta sinänsä tingi-
tään.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on useissa ratkaisuissaan korostanut, 
että todistelun rajoittamisesta säädetään kansallisella tasolla. EIT ratkaisukäytäntö on 
kuitenkin kiistatta ohjannut laintulkintaa. Korkeimman oikeuden ja EIT:n antamis-
ta ratkaisuista ja niistä löydettävistä oikeusohjeista voidaan todentaa, että vastaajan 
kuulusteluoikeuden rajoittaminen ja kaventaminen on sallittua tiettyjen edellytysten 
vallitessa. Kirjoituksessani tarkastelen näitä oikeudenkäyntimenettelyssä esiintyviä 
poikkeuksellisia tilanteita, joissa kontradiktorisuudesta voidaan laissa säädetyissä ti-
lanteissa tinkiä. Rajaan kirjoitukseni todistelumenettelyyn ja siinä pääosin todistelun 
vastakuulustelutilanteisiin. Todistelumenettelyn välittömyys tähtää viime kädessä to-
distelun luotettavuuden edistämiseen.4  Tilanteita ohjaa tällöinkin lainsäädäntö sekä 
kotimainen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Oikeusministe-

1  Virolainen 1998 s. 21, Jokela 2005 s. 78, Tirkkonen 1969 s. 81. Kontradiktorinen periaate eli audiatur 
et altera pars -sääntö edellyttää, että tuomioistuin ei saa antaa ratkaisua asiassa ennen kuin vastapuolel-
le on varattu tilaisuus antaa vastineensa.

2  Ervo 2005c s. 454.
3  Frände 1999 s. 344. Tirkkonen 1969 s. 81 Audiatur et altera pars-sääntö edellyttää, että asianosaisilla 

tulee olla tilaisuus esittää sanottavansa jutun aikana ja vaikuttaa asia ratkaisemiseen.
4  Hormia 1978 s. 119.
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riö on asettanut toimikunnan pohtimaan oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevan 
17 luvun uudistamista. Nähtäväksi jää, tuleeko toimikunta esittämään muutosehdo-
tuksia myös näihin säännöksiin, joita tulen tässä kirjoituksessani tarkemmin esittele-
mään. Toimikunnan ensimmäisen ehdotuksen pitäisi valmistua 30.4.2012 mennessä. 

 EIT:n oikeuskäytännössä keskeisenä näkökulmana on vastaajan oikeuksien toteu-
tuminen, minkä olen valinnut myös omaksi näkökulmakseni. Tarkastelen kotimaisen 
lainsäädännön- ja oikeuskäytännön sekä EIT:n oikeuskäytännön valossa tilanteita, 
joissa vastaajan oikeutta ilmoittaa todisteita tai kuulustuttaa todistajia on rajoitettu.

2. Todistelun vapaaehtoinen rajoittaminen

Tuomioistuin voi rajoittaa todistelua viran puolesta. Syytetty voi lisäksi vapaaehtoi-
sesti luopua oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja siten oikeudestaan tulla laajemmin 
kuulluksi ja esittää todistelua syyttömyytensä tueksi, mikä saattaa kaventaa tasapuo-
lista kohtelua. Toisaalta tuomioistuimen on oikeudenkäymiskaaren mukaan huoleh-
dittava viran puolesta siitä, että asia tulee joka tapauksessa riittävästi selvitetyksi.

Syytetty voi siis luopua oikeudestaan suulliseen käsittelyyn vapaaehtoisesti en-
nen asian käsittelyä ja ratkaisemista oikeudenkäynneistä rikosasioissa annetun lain 
5 a luvun mukaisissa tapauksissa.5 Edellä mainituissa tilanteissa vastaajan oikeuksien 
kavennus perustuu vastaajan käräjäoikeudelle toimittamaan erilliseen kirjalliseen tun-
nustamiseen ja suostumukseen. 

Oikeudenkäynneistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvun 1 §:n mukaan asia voidaan rat-
kaista pääkäsittelyä toimittamatta, jos:

1) mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mai-
nittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sak-
ko tai vankeutta enintään kaksi vuotta;

2)  vastaaja tunnustaa syyttäjän syytteessä kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle antamal-
laan nimenomaisella ilmoituksella luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja 
suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä; 

3) vastaaja on teon tehdessään ollut täysi-ikäinen;
4)  asianomistaja on esitutkinnassa tai kirjallisesti myöhemmin ilmoittanut, ettei vaadi 

pääkäsittelyn toimittamista; ja
5)  pääkäsittelyn toimittaminen on asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuute-

na arvioiden tarpeetonta.

Kirjallisessa menettelyssä rangaistukseksi ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta 
kuin yhdeksän kuukautta vankeutta.

5  Kysymyksessä ovat lähinnä yksinkertaiset rikosasiat, joissa todistelu on kirjallista.
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Vastaajan vapaaehtoista kontradiktorisuuden kavennusta merkitsevät myös tilanteet, 
joissa syytetty oman harkintaansa perustuen jättää saapumatta asian pääkäsittelyyn, 
kun hänet on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n mukaisesti 
kutsuttu istuntoon uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolosta huolimatta. 
Tällöin vastaajan poissaolo oikeudesta ei estä näytön ja muu todistelun vastaanotta-
mista tai edes asian ratkaisemista. Myös näissä tilanteissä jutut ovat laadultaan usein 
yksinkertaisia rikosasioita, joissa rangaistuksena ei voi seurata kuin sakkorangaistus 
tai korkeintaan kolmen kuukauden vankeusrangaistus.

Jätän kirjoituksessani edellä mainitut vastaajan omaan vapaaehtoiseen toimintaan 
perustuvat rajoitustilanteet vähemmälle huomiolle. Edellä mainittuja tilanteita sivu-
taan kuitenkin myöhemmin  kohdassa 4.2 kirjalliset todistajankertomukset. 

3. Todistelun rajoittaminen viran puolesta

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklan 3 (d)-kohdan mukaan jokaisella 
rikoksesta syytetyllä on oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan 
todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi 
ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todis-
tajat. 

Todistelun tulee olla avointa ja tasa-arvoista siten, että asianosaisilla tulisi olla yhtäläi-
nen oikeus esittää asiaan liittyvää aiheellista todistelua. Tämä edellyttää tuomioistui-
melta puolueettomuutta päätöksenteon lisäksi myös todistusarvojen määrittämisessä.6  

Kuulusteluoikeuden tehokas toteutuminen on luontevinta suullisessa ja välittömässä 
todistelumenettelyssä, missä selvitetään todistajan ja hänen kertomuksensa luotetta-
vuus.7  

Osapuolten tasapuolisen kohtelun periaate on tärkeä ja se ilmenee muun muassa 
syytetyn oikeutena ilmoittaa ja nimetä todistelua syyttömyytensä tueksi.8 Syytetyllä 
ei ole EIT:n mukaan kuitenkaan välttämättä aina ehdotonta oikeutta saada kuulustut-
taa kaikkia todistajia, vaikkakin tarpeelliset todistajat on kuitenkin voitava kutsua. 
Todistelun rajoittaminen on sallittua, kun rajoittamiselle on laillinen peruste, esim. 
että asia on jo näytetty tai todiste ei ole relevantti. Tuomioistuimella on todisteen 
koskiessa jo selvitettyä tai jutun ratkaisun kannalta merkityksetöntä seikkaa oikeus 
harkintavaltaansa käyttäen rajoittaa todistelua. Tuomioistuin tekee tällöin viran puo-
lesta harkinnan siitä, että todistelu on jutun ratkaisun kannalta jo selvitetty tai asiaan 
vaikuttamatonta. 

6  Ervo 2005 s. 316.
7  Hormia 1978 s. 116 , 119. Tapanila 2004 s. 57.
8  Danelius 2002 s. 249.
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OK 17:7:n mukaan jos todiste, jonka asianosainen tahtoo esittää, koskee seikkaa, joka 
on asiaan vaikuttamaton tai selvitetty, tahi jos näyttö on huomattavasti vähemmällä 
vaivalla tai kustannuksella saatavissa toisella tavoin, älköön oikeus salliko todisteen 
esittämistä

Vastaajan oikeuksien kannalta on huomioitava, että todistelun rajoittaminen edellyt-
tää erillisen, perustellun päätöksen tekemistä tai että rajoittamisen syyt käyvät ilmi 
tuomiosta.9 Todistelun kontradiktorisuudesta on mahdollista poiketa myös pakottavan 
esteen johdosta. Näissä tapauksissa kuitenkin edellytetään, että tuomio ei perustu yk-
sin tai pääasiallisesti ei-kontradiktoriseen näyttöön.10 

Suomea koskeneessa ratkaisussa Laukkanen ja Manninen v. Suomi (2004) oli kysy-
mys vastaajan oikeudesta uusien todistajien kuulustuttamiseen.

Vastaajat olivat syytettyinä Lahden käräjäoikeudessa, toinen moottoriajoneuvon luvat-
tomasta käyttöönotosta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja toinen kulkuneu-
von kuljettamisesta oikeudetta ja muusta vastaavasta. Vastaajat oli tuomittu tapahtuma-
paikalla olleen poliisitodistajan kertomuksen nojalla 60 päivän ja kuuden kuukauden 
vankeusrangaistuksiin. Vastaajat olivat vaatineet saada kuulustella muita paikalla olleita 
poliisivirkamiehiä, mihin käräjäoikeus ei ollut suostunut. Poliisimiesten henkilöllisyyt-
tä ei ollut myöskään paljastettu. Kouvolan hovioikeus oli niin ikään evännyt vastaajien 
pyynnön todistajien kuulustuttamiselle. 

EIT katsoi, että EIS 6 artiklan 3 (d)- kohtaa ei ollut rikottu, koska vastaajat eivät olleet 
perustelleet todistajien kuulustelun tarvetta tai tarpeellisuutta jutun faktojen kannalta.11 

Suomea koskevassa ratkaisussa Uoti v. Suomi (2007) oli kysymys siitä, oliko oi-
keuksia loukattu, kun hovioikeudessa ei kuultu syytetyn nimeämää todistajaa, jonka 
laatimiksi ilmoitettuihin asiakirjoihin syyttäjä oli vedonnut näyttönä.

Ratkaisussaan EIT totesi, että valittaja ei ollut nimennyt G:tä todistajaksi käräjäoikeu-
dessa eikä häntä ollut kuultu hovioikeudessa. Valittajalle mahdollisesti aiheutunutta 
prosessuaalista haittaa oli kuitenkin vähentänyt se, että hänellä oli ollut tilaisuus kom-
mentoida kyseistä kirjallista näyttöä ja riitauttaa sen kirjelmissään ja istunnoissa kah-
dessa oikeusasteessa. Tuomio ei ollut perustunut pelkästään G:n laatimiin asiakirjoihin 
vaan myös muuhun näyttöön kuten rahojen siirtoa koskeviin kirjallisiin todisteisiin ja 
S:n G:n kanssa käytyjen keskustelujen sisällöstä. Näissä oloissa EIT katsoi jääneen 
näyttämättä, että kontradiktorista periaatetta olisi rikottu.12 

Rajoittaessaan todistelua tuomioistuin valvoo viran puolesta välillisesti prosessieko-
nomian toteutumista ja oikeuskäsittelyn joutuisuutta. Lähtökohtana on siten asian-

9  Ervo 2005b s. 17.
10  Ervo 2005 s. 320. Danelius 2002 s. 249.: ”Liksälldhet innebär den inte att den tilltalade skall ha rätt att 

inkalla vittnen utan begränsning. Det är främst en fråga för de inhemska domstolarna att avgöra vilken 
bevisning som skall tilllåtas , och det är bara i undantagsfall som Europadomstolen har anledning att 
med tilllämpning av konventionen rikta invändningarmot det sätt på vilket de fullgjort denna uppgift.” 

11  Laukkanen ja Manninen v. Suomi 3.2.2004.
12 Uoti v. Suomi 23.10.2007.
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osaisten yhdenvertainen kohtelu ja oikeus esittää näyttöä oman syyttömyytensä tu-
eksi. Merkityksettömäksi katsomaansa todistelua rajoittaessaan tuomioistuimen tulee 
kuitenkin käyttää harkintaansa huolellisesti ja ottaa huomioon niin asianosaisten ase-
ma, jutun laatu kuin myös ratkaistavana olevantapauksen asiakohtaiset vaatimukset. 
Tuomioistuimella on kuitenkin oltava mahdollisuus todisteun rajoittamiseen silloin, 
kun todistelun merkitys on ilmeisen vaikutuksetonta itse pääasiaan tai tällaisen todis-
telun ilmoittamisen todennäköisenä tarkoituksena on vain viivästyttää tai hankaloittaa 
prosessia. 

Tapanilan mukaan merkityksettömän todisteen sulkeminen oikeudenkäynnin ulko-
puolelle ei loukkaa syytetyn kuulusteluoikeutta, koska hylätty todiste jää kokonaan 
oikeudenkäynnin ja todistusharkinnan ulkopuolelle.13 Suhtaudun Tapanilan näkemyk-
seen varovaisuudella. Todistelun rajoittamisessa ei saa mennä niin pitkälle, että oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä vaarannetaan tai niitä venytetään liian 
pitkälle. Pienemmissä rikosasioissa vastaajan ajaessaan yksin omaa asiaansa ilman 
oikeudenkäyntiavustajaa hänen voi maallikkona olla vaikea ymmärtää, miksi hänen 
todisteluoikeuttaan rajoitetaan. Tässä ollaan jo siinä sangen epätoivottavassa tilantees-
sa, että vastaaja kokee jo ennen itse pääkäsittelyä, etteivät ”oikeus ja kohtuus” hänen 
kohdallaan voi mitenkään toteutua. Todistelun rajoittaminen edellyttää muutoinkin, 
että rajoittamista koskevat ratkaisut tehdään avoimesti ja ne perustellaan. Tämä on 
käytännössä mahdollista tehdä pöytäkirjaan, erilliseen päätösasiakirjaan tai tuomioon 
selkeällä käsittelyratkaisulla.

4. Vastakuulusteluoikeuden rajoittaminen

4.1.  Vastakuulustelusta

Vastakuulustelu on equality of arms -periaatteen14 ilmentymä ja se sisältyy Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 (d)-kohtaan 

Vastakuulustelun tarkoituksensa on aineellisen totuuden kannalta tarjota vastapuo-
lelle tilaisuus esittää kysymyksiä todistajalle ja näin kontrolloida todistajan ja hänen 
kertomuksensa luotettavuutta.15 Asianosaisien näkökulmasta vastakuulustelun tavoit-
teena on koetella vastapuolen todistajan kertomuksen uskottavuutta ja vaikuttaa sen 
näyttöarvoon ja siten pyrkiä horjuttamaan päätodistelua.16 

13 Tapanila 2004 s. 67.
14  Summers 2007 s. 104–105 ja 143. Summers katsoo, että prosessuallinen oikeudenmukaisuuden vaa-

timus tulee esiin artklassa 6(1) ja vastakuulusteluoikeus artikalssa 6(3) (d)”the guarantee of Article 
6(3)(d) could be interpreted only as requiring that the defendant has an absolute right to question 
witnesses against him.”

15  Pölönen 2003 s. 367.
16 Tapanila 2004 s. 63, Pölönen 2003 s. 512–513.
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EIT on tapauksessa A.M v. Italia todennut, että kansallisen oikeuden säännöt mää-
räävät ensisijaisesti sen kysymyksen, mitä todisteita saatiin ottaa vastaan. Kansallis-
ten tuomioistuinten asia on arvioida niille esitetty todistusaineisto. EIT:n asia ei ollut 
päättää siitä, oliko ollut oikein hyväksyä todistajien kertomukset todisteiksi. Sen si-
jaan EIT:n tehtävä on tutkia, oliko oikeudenkäynti kokonaisuudessaan, todistuskeino-
jen käyttäminen mukaan lukien, ollut oikeudenmukainen. 

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko puolustuksen oikeuksia rikottu, kun syytetty ei 
ollut voinut kansainvälisen oikeusavun yhteydessä kuulustuttaa todistajia, joiden pe-
rusteella hänet tuomittiin rikoksesta. Ratkaisussaan EIT totesi ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan 1 kappaletta ja 3 d-kohtaa rikotun, kun vastaajan asianajaja ei ollut saanut 
olla läsnä Yhdysvalloissa annettuja lausumia vastaanotettaessa, eikä missään vaiheessa 
puolustukselle ollut varattu tilaisuutta kuulustuttaa niiden antajia.17

Suomea koskeneessa ratkaisussa Eskelinen ja muut v. Suomi (2006) oli kysymys oi-
keudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta, kun rikostuomio oli perustunut osin lainopil-
liseen asiantuntijan lausuntoon, jonka antajaa ei ollut istunnossa kuultu.

Poliisi oli pyytänyt lainopillista lausuntoa professori MC:ltä liikesalaisuuteen liittyvistä 
lainopillisista kysymyksistä. MC:lle annettiin valittajien ja 6 muun henkilön kuuluste-
luista laaditut pöytäkirjat. Käräjäoikeudessa ei ollut pyydetty professori MC:n kuule-
mista todistajana. Hänen lausuntonsa liittämistä asiakirja-aineistoon ei ollut vastustettu. 
Vastaajat tuomittiin sakkoihin. Hovioikeudessa vain yksi vastaajista oli vaatinut MC:n 
kuulemista. Hovioikeus ei ollut perustellut MC:n kuulemisen epäämistä ja tuomitsi 
vastaajat ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. 
MC:tä ei pidetty Suomen oikeudessa todistajana. Sanatarkasti luettuna EIS 6 artiklan 
3 d)-kohta koski todistajia eikä asiantuntijoita.18 EIT katsoi, että MC ei ollut oikeu-
denkäynnissä sellainen henkilö, joka kertoi jutun tosiseikoista. Tuomio oli perustunut 
aineistoon, joka oli ollut asianosaisten saatavilla. Tuomioistuimet olivat saaneet tuon ai-
neiston ja siitä oli otettu vastaan suullista todistelua. MC:n lausunto ei ollut oikeudelli-
sesti sitonut tuomioistuimia, eivätkä ne olleet perustaneet johtopäätöksiään yksinomaan 
hänen lausuntoonsa. Tuomioistuinten oli tullut EIS:n nojalla lausua valittajien väitteistä 
ja ne olivat tehneet niin. EIT katsoi, ettei oikeudenkäynti ollut tullut epäoikeudenmu-
kaiseksi sen johdosta, että MC:tä ei ollut kuultu hovioikeudessa. EIS 6 artiklan 1 kohtaa 
ei ollut rikottu.19 

EIT:n suuren jaoston antamassa ratkaisussa Gincarlo Perna v. Italia (2003) oli kysy-
mys vastaajan pyynnöstä saada kuulustella asianomistajaa.

Vastaaja oli pyytänyt saada kunnianloukkausjutussa kuulustella asianomistajaa ja että 
oikeudenkäyntiaineistoon otettaisiin kaksi lehtiartikkelia. Alioikeus oli hylännyt mo-

17 A.M v. Italia 14.12.1999.
18  EIT on useissa muissa ratkaisuissaan vahvistanut autonomisen tulkinan periaatteen siitä, että EIT:n 

tehtävänä on arvioida oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta ei kansallisia todistusmenetelmiä tai 
näyttöä.

19  Eskelinen ja muut v. Suomi 8.8. 2006.
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lemmat pyynnöt. Ylioikeus oli myös hylännyt pyynnöt, koska artikkelit ja asianomista-
jan kuuleminen ei ollut ollut relevanttia ratkaisun kannalta. Kassaatiotuomioistuin oli 
pystyttänyt ratkaisun. EIT katsoi, ettei todistelupyyntöjen epäämisestä tehtyjä kansal-
listen tuomioistuinten päätöksiä voitu kritisoida EIS 6 artiklan kannalta, koska valittaja 
ei ollut osoittanut, että pyydetyllä todistelulla olisi saatu lisänäyttöä toiminnasta, josta 
Casellia oli syytetty. EIS 6 artiklan 1 ja 3 d)-kohtia ei ollut rikottu.20 

EIT:n ratkaisussa Lorsé v. Alankomaat (2004) syyttäjä oli tehnyt eräiden epäiltyjen 
kanssa sopimuksia näiden syyttämättä jättämisestä ja heidän kertomuksiaan oli käy-
tetty todisteina, vaikka syytetty ei ollut voinut kuulustella heitä oikeudessa. 

Tapauksessa EIT totesi, että EIS 6 artiklan mukaan oikeudenkäynnin tuli olla kontra-
diktorista ja syyttäjän ja syytetyn välillä tuli säilyttää osapuolten tasa-arvo. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoittanut, että asianosaisen tuli olla täsmälleen samassa asemassa kuin 
vastapuolensa. Sen sijaan syyttäjälle ja syytetylle täytyi antaa tilaisuus saada tietoonsa 
vastapuolen väitteet ja todisteet sekä lausua mielipiteensä niistä.

EIT oli oikeuskäytännössään katsonut, että syytesuojan tai muiden etujen lupaami-
sen yhteydessä annettujen todistajankertomusten käyttäminen saattoi kyseenalaistaa 
oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden syytetyn kannalta ja tuoda esiin vaikeita 
kysymyksiä, koska luonteensa vuoksi sellaisia kertomuksia voitiin manipuloida ja 
ne oli voitu antaa pelkästään etujen saamiseksi tai henkilökohtaisen koston vuoksi. 
Tuollaisten kertomusten käyttö ei kuitenkaan itsessään tehnyt oikeudenkäyntiä epäoi-
keudenmukaiseksi. EIT totesi periaatteista vielä, että vaikka todistelu tuli normaalisti 
esittää syytetyn läsnä ollessa julkisessa istunnossa kontradiktorista käsittelyä silmällä 
pitäen, esitutkinnassa saatujen lausumien käyttäminen todisteina ei itsessään ollut EIS 
6 artiklan 1 ja 3 d) -kohtien vastaista, jos samalla turvattiin syytetylle hänen oikeu-
tensa.21 

Tapanilan mukaan edellä mainitut ratkaisut osoittavat, että kansallisella tuomiois-
tuimella on harkintavalta syytetyn vaatimien todistajankuulustelujen tarpeellisuudesta 

20 Perna v. Italia 6.5.2003.
21  Lorsé v. Alankomaat 27.1. 2004. EIT pani merkille, että syyttäjä oli tehnyt sopimukset kanssaepäilty-

jen Stewartin ja De Brakeleerin kanssa eikä valittaja ollut voinut kuulustella heitä oikeudessa ja että 
lausumia oli käytetty näyttönä häntä vastaan. Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta harkitessaan EIT 
kiinnitti huomiota ensinnäkin siihen, että vaikka olisi ollut perusteltua kuulla Stewartia ja De Brakelee-
ria valittajan läsnäollessa, kuulemisen mahdottomuus ei johtunut viranomaisten huolimattomuudesta. 
Valtio ei vastannut Stewartin kuolemasta eikä De Brakeleerin vankeudesta. Jälkimmäisen kuulemista 
varten oli ryhdytty toimenpiteisiin, jotka täyttivät kaikilta osin syytetyn oikeuksien vaatimukset. Li-
säksi EIT totesi, että valittaja oli tiennyt sopimuksista sekä Stewartin ja De Brakeleerin henkilöstä. 
Oikeudenkäyntiä oli toimitettu niin, että tuomioistuimilla ja valittajalla oli ollut hyvä tilaisuus tutkia 
sopimuksia ja Stewartin ja De Brakeleerin uskottavuutta. EIT katsoi vielä, että oikeudenkäynti oli ollut 
kontradiktorista ja valittajalla oli ollut apunaan asianajajia ja hän oli kyennyt riitauttamaan häntä vas-
taan esitetyn näytön ja kansalliset tuomioistuimet olivat tarkoin tutkineet sopimuksia sekä Stewartin ja 
De Brakeleerin kertomuksia, EIT katsoi, että oikeudenkäynti oli ollut oikeudenmukainen. Valitus oli 
ilmeisesti perusteeton ja valitus jätettiin tutkimatta.
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ja että tapauksissa Perna vastaan Italia sekä Laukkanen ja Manninen vastaan Suomi 
voidaan hänen mukaansa todentaa, että kuulusteluoikeuden rajoittaminen koskee si-
ten lähinnä tilanteita, missä kuulustelun toimittaminen olisi syytetyn kannalta tarpee-
tonta.22  

Ervo viittaa erityisesti edellä mainittuun tapaukseen Lorsé v. Alankomaat ja koros-
taa, että asianosaisen mahdollisuudet riitauttaa esitetty näyttö ilman vastakuuluste-
luoikeutta olisi kuitenkin arvioitava erikseen. Todistelun kontradiktorisuudesta olisi 
mahdollista poiketa, kun vastakuulustelun este on pakottava eikä sitä voida välttää. 
Vastakuulusteluoikeuden rajoittaminen ei saisi johtua pelkästään tarkoituksenmu-
kaisuusnäkökohdista. Riitauttamismahdollisuuden tulisi olla myös järjestetty muulla 
tavoin, ja tämän lisäksi puolustuksen oikeuksien kavennus tulisi tasapainottaa koros-
tamalla muita puolustuksen oikeusturvan takeita. Ervo korostaa, että näissä tilanteis-
sa korostuvat erityisesti näyttöperustelut, joissa tulisi kiinnittää huomiota todistelun 
luotettavuuden arviointiin. Ervo korostaa, että tuomiota ei tällöin saisi perustaa yksin-
omaisesti tai pääasiallisesti ei-kontradiktoriseen näyttöön.23

Kansallisella tuomioistuimella on siten harkintavalta siitä, voisivatko vastaajan 
vaatimat todistajankuulustelut tuoda lisävalaistusta asiassa. Suhtautuisin tässäkin va-
rovaisuudella  tarpeettomuusarvioon. Ennen jutun pääkäsittelyä ja koko näytön vas-
taanottamista ei sinänsä tarpeettomaltakaan vaikuttava kuuleminen sitä kuitenkaan 
enää muun näytön vastaanottamisen jälkeen välttämättä ole. Tässäkin siis pitää käyt-
tää huolellisesti punnintaa kun pohditaan tarpeettomuutta ja vastaajan oikeuksia. Olen 
Ervon kanssa samalla kannalla siitä, että pelkät tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat 
eivät saa muodostua ainakaan vastakuulusteluoikeuden toteutumisen esteeksi.

4.2.  Kirjalliset todistajankertomukset

Kuulusteluoikeuden tehokas toteutuminen on luontevinta suullisessa ja välittömässä 
todistelumenettelyssä, missä selvitetään todistajan ja hänen kertomuksensa luotetta-
vuus24. Toinen merkittäväksi muotoutunut poikkeus vastaajan tasapuolisuuden koh-
telun vaatimuksesta ovat poikkeustilanteet, joissa tuomioistuin voi rajoittaa syytetyn 
kuulusteluoikeutta ja sallia kirjallisten todistajankertomusten käytön. Todistajan ase-
massa oleva henkilö on voinut prosessin kuluessa kadota, kuolla tai hänen kuulemi-
sensa ei sairauden johdosta ole enää mahdollista. Tämä tarkoittaa, että vastaaja ei 
voi käyttää vastakuulusteluoikeuttaan ja vastaajan oikeuksia voidaan joutua näissä 
tilanteissa kaventamaan.25

22 Tapanila 2004 s. 66, Laukkanen ja Manninen v. Suomi 13.1.2004.
23 Ervo 2005 s. 320.
24 Hormia 1978 s. 116 , 119. Tapanila 2004 s. 57.
25 Tapanila 2004 s. 85.
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Todistelun suullisuus ja välittömyys ovat keskeisiä oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin toteutumisessa.26 Menettelyn suullisuusvaatimusta voidaan perustella myös 
EIS:n 6 artiklan 3 d-kohdan nojalla. Suomen lainsäädännössä lähtökohtana on kir-
jallisten todistajankertomusten kielto. Todistelun välittömyyttä koskevilla säännösten 
taustalla on ajatus edistää todistelun luotettavuutta ja aineellista totuutta. Tähän pyr-
kimykseen tähtää myös kirjallisten todistajankertomusten käytön rajoittaminen todis-
teena ilman, että kertomuksen antajaa ei kuultaisi henkilökohtaisesti oikeudessa todis-
tajana.27 Pölösen mukaan säännösten kieltoluonne perustuu todistelun välittömyyden 
ja luotettavuuden turvaamiseen.28 

OK 17:32:n mukaan todistajan tulee suullisesti esittää kertomuksensa. Kirjalliseen to-
distajankertomukseen älköön viitattako; kuitenkin sallittakoon todistajan käyttää muis-
tiinpanoa muistinsa tukemiseksi.

OK 17:11:n mukaan ei saa, ellei laissa toisin säädetä, käyttää todisteena:
1)  yksityisluontoista kertomusta, jonka joku on vireille pannun tai alkavan oikeuden-

käynnin varalta kirjallisesti antanut, ellei tuomioistuin sitä syystä salli; eikä
2)  esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennet-

tua lausumaa.

EIT:n linjauksista on havaittavissa, että mitä keskeisemmästä todisteesta on kysymys, 
sitä tärkeämpää on syytetyn oikeus kuulustella kertomuksen antanutta todistajaa.29 
Kirjallisten todistajankertomusten käyttäminen ei kuitenkaan välttämättä estä syy-
tetyn kuulusteluoikeuden toteutumista, jos syytetylle varataan tilaisuus esittää kysy-
myksiä esimerkiksi esitutkinnan aikana ja kysymyksessä ei ole painoarvoltaan tärkein 
näyttö.30 Kirjallisten todistajankertomusten käyttö johtuu siitä, että todistajaa ei voida 
kuulla pääkäsittelyssä. Lainsäädäntömme mahdollistaa muun muassa esitutkintaker-
tomusten hyödyntämisen. Esitutkintapöytäkirja saadaan ottaa poikkeuksellisesti huo-
mioon, kun todistajaa ei voida kuulustella pääkäsittelyssä, sen ulkopuolellakaan tai 
kun todistaja ei halua lausua mitään tai todistajankertomus poikkeaa siitä mitä hän on 
kertonut.

OK 17 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan jos todistajaa ei voida kuulustella pääkäsitte-
lyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella, tuomioistuin voi sallia, että 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettu asiakirja tai lausuma voidaan ottaa oikeudenkäynnissä huomioon.

OK 17 luvun 32 §:n 2 momentin mukaan todistajan aikaisemmin oikeudelle, syyttäjälle 
tai poliisiviranomaiselle antama kertomus luetaan todistajaa kuulusteltaessa vain sil-
loin, kun hän todistajanlausunnossaan poikkeaa siitä, mitä hän aikaisemmin on kertonut 
tai kun todistaja kuulustelussa selittää, että hän ei voi tai halua lausua mitään asiassa.

26 Ervo 2005 s. 167.
27 Jokela 2005 s. 159.
28 Pölönen 2003 . s 187.
29 Unterpertinger v. Itävalta 24.11.1991. Tapauksessa syytetty oli tuomittu rangaistuskseen lähimomais-

tensa esitutkintakertomusten perusteella. Tapaus Asch v. Itävalta 26.4.1991.
30 Tapanila 2004 s. 85 ja Danelius 2002 s. 209.
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Jutun ratkaisijan ihannetilanne, missä kaikki asianosaiset ja todistajat ovat saapuvilla 
ja todistajan kertomus pysyy esitutkintakertomuksen rajoissa, voi osoittautua kuiten-
kin mahdottomaksi. Todistajan kertomus voi muuttua pääkäsittelyssä myös osittain 
tai kokonaan. Todistaja saattaa lisäksi päättää käyttää kieltäytymisoikeuttaan tai asian-
omistaja voi ilmoittaa yllättäen, ettei haluakaan lausua asiassa mitään. Ongelmalli-
seksi tilanne voi muodostua etenkin silloin, kun vastaaja on kutsuttu pääkäsittelyyn 
uhalla, että hänen poissaolonsa ei estä asian ratkaisemista ja todistelu voidaan hänen 
poissaolostaan huolimatta ottaa vastaan. Jääkö tällöin vastaajan omalle riskille todis-
tajan kertomuksen muuttuminen ja kertomuksen ”pilaantuminen”?

EIT:n oikeuskäytännön mukaan riski todistajan kertomuksen pilaantumisesta on 
selkeästi asianosaisilla. EIT on tulkinnut ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappa-
leen d-kohdan säännöksen velvoittavan tuomioistuinta huolehtimaan siitä, että asian-
osaiset ovat oikeudenkäynnissä31 todistajaa kuulusteltaessa tosiasiallisesti yhdenver-
taisessa asemassa, ja että vastaajalle varataan riittävä ja asianmukainen mahdollisuus 
esittää kysymyksiä todistajalle, jota kuullaan häntä vastaan esitettyjen vaatimusten 
tueksi. Kotimaisessa oikeuskäytännössä prosessisääntöjä on sovellettu huomattavasti 
tiukemmin. 

KKO 2000:71 syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli pahoinpidellyt 
B:tä ja B:n selitettyä häntä käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuulusteltaessa, 
että hän ei halunnut lausua asiassa mitään. B:n ei asianomistajana tarvinnut kertoa mi-
tään eikä vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. B:n esitutkinnassa antama kerto-
mus saatiin tässä tapauksessa lukea käräjäoikeuden pääkäsittelyssä ja ottaa todisteena 
huomioon. Kun A:lla ei ollut B:n kieltäytymisen johdosta tilaisuutta kuulustuttaa B:tä 
ja kun muu jutussa esitetty näyttö ei ollut riittävä selvitys A:n syyllisyydestä, syyte 
hylättiin.

KKO 1991:84 ratkaisussa korkein oikeus katsoi, että oikeuden pöytäkirjaan merkittyä 
kertomusta ei voitu käyttää todisteena, jollei syytetyllä ole ollut mahdollisuutta kuu-
lustella kertomuksen antajaa. Syytetty oli kiistänyt huumausainerikosta koskevan syyt-
teen ja näyttönä oli esitetty eräiden huumausainerikoksista aikaisemmin tuomittujen 
henkilöiden poliisitutkinnassa antamia ja oikeudessa toistamia kertomuksia. Alemmat 
asteet olivat hyväksyneet kertomukset näytöksi syyllisyydestä varaamatta syytetylle ti-
laisuutta kuulustella kertomusten antajia. Korkein oikeus totesi menettelyn loukanneen 
vastaajan oikeutta kuulustella tai kuulustuttaa häntä vastaan kutsuttuja todistajia.

Mariana Marinescu -tapauksessa (2.2.2010) EIT totesi, että joissakin tapauksissa tuo-
mioistuimet joutuivat nojautumaan esitutkinnassa annettuihin kertomuksiin, mikä ei 
sinänsä ollut EIS 6 artiklan vastaista, jos syytetyllä oli asianmukainen ja riittävä tilai-
suus kertomusten riitauttamiseen niitä annettaessa tai myöhemmin. Sen sijaan artiklaa 

31 Delta, 19.12.1990 A 191, tapaus Isgrò, 19.2.1991 A 194 A ja tapaus Saidi 20.9.1993 A 261 C.
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rikottiin, jos tuomio perustettiin yksinomaan tai ratkaisevassa määrin kertomukseen, 
jonka antajaa syytetty ei ollut voinut kuulustella esitutkinnassa eikä oikeudessa.32

Khametshin-tapauksessa (4.3.2010) oli kysymys siitä, voitiinko syytetyn katsoa 
luopuneen oikeudestaan kuulustella syyttäjän todistajia, kun hän oli näiden todistajien 
jäätyä pois istunnosta suostunut siihen, että heidän esitutkinnassa antamansa kerto-
mukset saatiin lukea oikeudessa.

Valittaja oli käsillä olevassa tapauksessa antanut suostumuksensa. Mikään ei osoittanut, 
että hän ei olisi kyennyt tekemään harkittuja päätöksiä jutun käsittelyn aikana. Hän oli 
itse kenenkään pakottamatta ilmoittanut, ettei hän halunnut puolustajan palveluksia. 
Puolustajan toiminta jutussa ei ollut antanut aihetta hänen tuolle menettelylleen. Hän 
oli hyvin tiennyt prosessuaalisista oikeuksistaan esim. todistajien kuulustelun suhteen. 
Hän oli nimennyt omia todistajia, mutta ei kuitenkaan ollut ryhtynyt mihinkään konk-
reettiseen toimeen poliisien kuulemiseksi. Ei ollut mitään syytä epäillä, että hän ei olisi 
ymmärtänyt sitä, että suostumus merkitsi luopumista kyseisten todistajien kuulemisesta 
oikeudessa. Valittaja oli nimenomaisesti luopunut oikeudestaan kuulustella poliiseja. 
EIT ei havainnut sellaista julkista etua, joka olisi estänyt luopumisen. EIS 6 artiklaa ei 
ollut rikottu.33

Tsotsos-tapauksessa (30.4.2009) EIT totesi, että esitutkinnassa annettujen kertomus-
ten käyttäminen näyttönä saattoi olla tarpeen tietyissä tapauksissa eikä se ollut EIS 6 
artiklan 1 ja 3 d)-kohdan vastaista, jos syytetty oli saanut asianmukaisen ja riittävän 
tilaisuuden kertomusten riitauttamiseen.

Todistajia ei ollut tavoitettu kuultaviksi virallisen syyttäjän nostamassa esitutkinnassa 
eikä sittemmin aloitetussa oikeudenkäynnissä. Todistajien poissaolostaan huolimatta 
ylioikeus oli katsonut valittajan aiheuttaneen tulipalon. Ylioikeuden kuulemat kolme 
todistajaa eivät olleet nähneet valittajaa palopaikalla. Vastaaja itse oli kertonut olleen-
sa muualla. Niin ollen todistajien pelastuslaitokselle antamat kertomukset olivat ainoa 
näyttö valittajan syyllisyydestä. Siten hänet oli tuomittu ratkaisevassa määrin tai jopa 
yksinomaan nojautumalla kertomuksiin, joiden antajia hän ei ollut voinut kuulustella 
jutun missään vaiheessa. Hänen ei voitu katsoa luopuneen tuosta oikeudestaan sillä, 
että hän ei ollut vastustanut pakistanilaisten kertomusten lukemista oikeudessa. EIS 6 
artiklan 3 d)-kohtaa oli rikottu.34

32  Mariana Marinescu v. Romania 2.2.2010 Tapauksessa todistajaa oli kuulusteltu esitutkinnassa valitta-
jan ja tämän asianajajan olematta paikalla. Häntä ei ollut yrityksistä huolimatta saatu oikeuteen hänen 
huonon terveytensä vuoksi. Oikeudenkäyntiaineistoon oli hänen esitutkintakertomuksensa ohella otet-
tu ylioikeudelle valittajan aviomiehen jättämä asiakirja, jossa todistaja oli vastaillut valittajan asianaja-
jan tekemiin kysymyksiin. Tälle kertomukselle ei kuitenkaan ollut pantu samaa painoa kuin oikeudessa 
kuullun todistajan lausumalle. Todistajan kuulemista oikeudenkäynnin ulkopuolella valittajan asianaja-
jan välityksin ei voitu pitää asianmukaisena ja riittävänä tilaisuutena todistajan esitutkinnassa antaman 
kertomuksen riitauttamiseen. Toisaalta tuomio oli virka-aseman väärinkäytön osalta perustettu useiden 
ylioikeudessa kuultujen todistajien kertomuksiin sekä kirjallisiin todisteisiin. Niin ollen ei voitu katsoa, 
että tuomiota olisi perustettu yksinomaan tai ratkaisevassa määrin SI:n esitutkintakertomukseen. EIS 6 
artiklan 1 ja 3 d)-kohtaa ei siten ollut rikottu.

33 Rafail Nagimovich Khametshin v. Venäjä 4.3.2010.
34 Konstantinos Tsotsos v. Kreikka 30.4.2009.
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Syytetyn kuulusteluoikeuden ei ole katsottava olevan absoluuttinen oikeus siten, että 
se tulisi aina automaattisesti syytetyn kannanotosta riippumatta järjestää.35 Langet-
tava tuomio ei saisi kuitenkaan perustua yksinomaisesti tai ratkaisevissa määrin sel-
laisen todistajan kertomukselle, jota syytetty ei ole voinut missään oikeudenkäynnin 
vaiheessa kuulustella.36 Syyksilukevaa tuomiota ei saisi perustaa yksinomaisesti tai 
pääasiallisesti ei-kontradiktoriseen näyttöön. Todistajan vastakuulusteluoikeuden 
puuttumisen hyväksyminen on helpompi hyväksyä, kun tällaisen todistajan kertomus 
ei ole painavin tai ainoa todiste syyksilukevalle tuomiolle.37 Mitä olennaisemmasta 
ja keskeisemmästä todisteesta kysymys, sitä tärkeämpää on, että syytetty on voinut 
kuulustella kertomuksen antanutta todistajaa.38 Olennaista EIT:n ratkaisuissa on juuri 
vertailu kirjallisen todistajankertomuksen merkittävyyttä suhteessa asian kokonais-
näyttöön.39 Ainoa ja yksiomaisesti tällaiseen todisteeseen nojautuva langettava tuomio 
edellyttää vastaajalle tilaisuutta saada käyttää vastakuulusteluoikeuttaan.40 Danelius 
on pitänyt EIT:n ratkaisukäytäntöä tältä osin jossain määrin epäselvänä. Langettava 
tuomio kuitenkin edellyttää, että vastaajalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä 
todistajalle tuomioistuimessa tai ainakin tutkinnan aikana. Oikeudenkäyntiä voidaan 
pitää oikeudenmukaisena, vaikka vastakuulustelu ei toteutuisikaan. Vastaajalla tulisi 
tällöin kuitenkin olla varattu tilaisuus vastakuulusteluoikeuden käyttämiseen.41 

Tuomioistuimen tehtävänä on punnita todistajankertomuksen ja muun vastaanotta-
mansa todistelun näyttöarvo. Katsoisin lisäksi, että tuomioistuimen tulisi myös käyttää 
harkintaansa huolellisesti ja painoarvoa todistajankertomukselle antaessaan pohtia, 
onko kysymyksessä sellainen selvitys jolle syyksilukeminen yksinomaisesti tai rat-
kaisevissa määrin perustuu. Tuomioistuimen tulee myös huomioida, onko vastaajalle 
varattu tosiasiallinen tilaisuus kuulustuttaa todistajaa esimerkiksi esitutkinnan aikana. 
Vastaaja saa esitutkinta-aineiston haltuunsa ennen oikeudenkäyntiä. Huomion arvois-
ta on myös se, että usein esitutkinta pienemmissä jutuissa suoritetaan puhelimitse 
ja kirjataan hyvinkin suppeana esitutkintakertomukseen. Tällainen ”liian suppeasti” 
kirjattu todistajankertomus esitutkintakertomuksessa saattaa siten antaa tosiasioita 
vastaamattoman kuvan. Tällöin todistaja saattaakin kertoa pääkäsittelyssä hyvinkin 

35  EIT:n ratkaisut Unterpertinger v. Itävalta 24.11.1991, Asch v. Itävalta 26.4.1991, Laukkanen ja Man-
ninen v. Suomi 13.1.2004, Perna v. Italia 6.5.2003 sekä Tapanila 2004 s. 51.

36 Tapanila 2004 s. 51
37 Danelius 2002 s. 209.
38  Aall 1995 s. 397. ”Jo mer vedentilg en vitneforklaring er som bevis i saken, desto viktigare vil det vaere 

for anklagede og forsvareren å kunne krysseksaminere vitnet.” Aal katsoo, että periaate näkyy muun 
muassa EIT:n ratkaisussa Unterpertinger, missä ei syytetty oli tuomittu rangaistukseen pääosin lähi-
omaistensa esitutkintakertomusten perusteella. Kertomukset oli luettu ääneen omaisten kieltäydyttyä 
todistamasta. Syytetty ei ollut voinut kuulustella todistajia näiden kieltäydyttyä todistamasta.

39  Aall 1995 s. 402. Aal vertaa tapauksia Artner 1992 ja Asch 1991 tapaukseen Unterpertinger 1986. 
Tapauksissa Asch ja Artner todistajanketomus ei ollut keskeisin tekijä jutun näytössä.

40  Aall 1995 s. 403 ”Selv om den ikke er det eneste bevis eller er et bevis som i seg selv er tilstrekkelig til 
domfellelse, hvis beviset er nódvendig for å begrunne en fellende dom.”

41 Ervo 2003 s. 338 ja myös Danelius 2002 s. 209.
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seikkaperäisesti havainnoistaan ja muista olosuhteista, jota voivat tukea syytettä vas-
taajan kannalta odottamattomalla tavalla. Vastaaja näyttäisi siten poissaollessaan kan-
tavan omalla riskillään myös vastuun siitä, että todistajankertomus voi pääkäsittelyssä 
muuttua.

4.3. Kieltäytymisoikeuden käyttäminen

OK 17:20:n mukaan todistaja ei saa kieltäytyä todistamasta. Vastoin tahtoansa älköön 
kuitenkaan todistamaan vaadittako:
1)  sitä, joka on tai on ollut avioliitossa tahi on kihloissa jommankumman asianosaisen 

kanssa
2)  sitä, joka on asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulai-

nen tahi joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuus-
suhteessa olevan henkilön kanssa; eikä

3)  asianosaisen sisaruksia tai näiden aviopuolisoita tahi asianosaisen ottovanhempia tai 
ottolapsia.

Hormian mukaan lainkohdan tarkoituksena on suojella perhesiteitä antamalla jom-
mankumman asianosaisen lähiomaisille kokonaiskieltäytymisoikeuden todistaa asias-
sa. Lainkohdassa tarkoitetun sukulaisuuden ei tarvitse perustua aviolliseen syntype-
rään.42 Hormian mukaan tilanne kuitenkin mutkistuu, kun esitutkinnassa todistajana 
kuultu henkilö ilmoittaa alioikeuskäsittelyssä käyttävänsä kieltäytymisoikeuttaan. 
Silloin tulee pohdittavaksi, saadaanko tällaisissa tapauksissa kieltäytyvän henkilön 
kertomus korvata esitutkintapöytäkirjaan merkityllä kertomuksella.43

Tapauksessa KKO 1995:66 vastaajan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:ssä 
tarkoitettu lähiomainen oli kieltäytynyt todistamasta oikeudenkäynnissä. Todistajana 
oli kuultu lähiomaista esitutkinnassa puhutellutta poliisia, joka oli kertonut, mitä lähi-
omainen oli alustavassa puhuttelussa kertonut syytteessä tarkoitetusta teosta. Todista-
jankertomukseen ei voitu nojautua näyttönä asiassa.44

Syytteen mukaan A oli kuljettanut henkilöautoa yleisellä tiellä nautittuaan alkoholia 
siten, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut 2.42 promillea olosuh-
teiden ollessa sellaiset, että teko oli ollut omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta. 
Ajo oli tapahtunut siten, että A oli kuljettajan vieressä istuessaan tarttunut ajoneuvon oh-
jauspyörään ja vääntänyt ratista siten, että kuljettaja oli menettänyt ajoneuvon hallinnan. 
A oli kiistänyt missään vaiheessa tarttuneensa auton hallintalaitteisiin ja kuljettaneensa 
autoa. Esitutkinnassa antamassaan kertomuksessa A:n poika B oli kertonut, että A oli 
tarttunut auton ohjauspyörään. Tästä oli ollut seurauksena, että kuljettajana toiminut B 
oli menettänyt auton hallinnan ja ajoneuvo oli jarrutuksen jälkeen päätynyt tien oheen. 

42  Hormia 1979 s. 56–57. Hormian mukaan käytännässä muun muassa vävyn ei tarvitsisi todistaa jutussa, 
jossa hänen appensa on asianosaisena. Apelta sitä vastoin kieltäytymisvelvollisuus puuttuisi. Laki rin-
nastaa kihlauksen aviosuhteeseen.

43 Hormia 1979 s. 68.
44 KKO 1995:66.
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B:n kieltäydyttyä oikeuden istunnossa 27.1.1993 todistamasta lähisukulaisuuden takia 
kihlakunnanoikeus oli kuullut todistajana esitutkinnassa B:tä alustavasti puhutellutta 
konstaapeli C:tä, jonka todistajankertomuksen perusteella kihlakunnanoikeus oli katso-
nut A:n syyllistyneen hänen syykseen luettuihin rikoksiin.

Ratkaisussaan KKO kumosi alempien oikeuksien ratkaisut ja hylkäsi syytteet ja asetti 
nimenomaisen hyödyntämiskiellon poliisitodistajalle. Pölösen mukaan ratkaisun pe-
rusteluna on ensisijaisesti suojella lähiomaisen vaitiolo-oikeutta.45 

Oikeuskirjallisuudessa arvostelua herättäneessä korkeimman oikeuden ratkaisussa 
KKO 2000:71 Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli pahoinpidellyt 
B:tä. B oli kieltäytynyt pääkäsittelyssä häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa, että 
hän ei halunnut lausua asiasta enää mitään.

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että asianomistajan kieltäydyttyä mitään asiassa 
lausumasta, oli tämän esitutkintakertomukseen saanut vedota. Oikeus kiinnitti huomio-
ta siihen, että syytetyllä ei ollut tilaisuutta kuulustella tai kuulustuttaa asianomistajaa ja 
koska muu jutussa esitetty näyttö ei ole riittävä selvitys syytetyn syyllisyydestä, jutussa 
ei ole selvitetty, että syytetty olisi syyllistynyt siihen rikolliseen tekoon, josta hänelle 
on vaadittu rangaistusta.

Ervo on katsonut ratkaisun vahvistavan korkeimman oikeuden näkemyksen siitä, että 
OK 17:20 säännökset todistajan kokonaiskieltäytymisoikeudesta eivät koske asian-
omistajaa.46 Ervon mukaan ”asianomistajan informointi mainitusta oikeudesta, lähi-
omaisasianomistajan aseman muodostuminen helposti lähiomaistodistajaa heikom-
maksi informoinnin puutteellisuuden vuoksi ja kertomuksen hyödyntäminen silloin, 
kun asianomistaja myöhemmin muuttaa mielensä vaitiolon osalta, ovat nykyisen käy-
tännön valossa jossakin määrin ongelmallisia”47. Tilannetta selkiyttäisi asianomista-
jan rinnastaminen todistajaan myös aktiivisen kertomisvelvollisuuden osalta.48

KKO:n ratkaisussa 1671 vuodelta 2011 syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, 
että tämä oli pahoinpidellyt aviopuolisoaan B:tä, B oli käräjäoikeudessa selittänyt hän-
tä todistelutarkoituksessa kuultuna, ettei halunnut lausua asiassa mitään. Käräjäoikeus 
katsoi, että B:n esitutkinnassa antamaa kertomusta ei voitu lukea ja ottaa todisteena 
huomioon. Hovioikeuden katsottua käsittelyratkaisussaan, että estettä esitutkintaker-
tomuksen huomioon ottamiseen ei ollut, B oli hovioikeuden pääkäsittelyssä kertonut 
tapahtumista esitutkintakertomuksestaan poikkeavasti. Katsottiin, että B:n esitutkinta-
kertomus voitiin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 32 §:n nojalla lukea ja ottaa todistee-
na huomioon.49 

EIT on antanut vastaavantyyppisissä tapauksissa ratkaisuja, joista tapauksessa Ash 
v. Itävalta (1991) EIT on todennut, että puolustuksen vastakuulusteluoikeutta oli ra-

45 Pölönen 2003 s. 264–265.
46 Ervo 2000 s. 985 Tältä osin korkeimman oikeuden ratkaisu on yksimielinen.
47 Ervo 2000 s. 996.
48  Ervo 2000 s. 996. Tällöinkin asianomistaja erottuisi todistajasta jatkossakin selkeästi kertomukselle 

annettavan näyttöarvon osalta.
49 Tapaus ei ole prejudikaattitason ratkaisu. 
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joitettu, kun asianomistajan kertomus oli luettu oikeudessa tämän kieltäydyttyä todis-
tamasta tuomioistuimessa.

Asianomistaja oli peruuttanut tekemänsä rikosilmoituksen ja kieltäytynyt todistamasta 
oikeudessa, ja jossa asianomistajankertomus kuitenkin oli luettu oikeudessa. Tuomio-
istuimessa kuultiin rikosilmoituksen vastaanottanutta poliisia. Poliisin mukaan JL oli 
vaikuttanut pelästyneeltä ja hän oli näyttänyt poliisille mustelmia käsivarsissaan ja si-
dettä selässään. JL:n kertomus määrättiin luettavaksi oikeudenkäynnissä. Tuomioistuin 
katsoi rikosilmoituksen vastaanottaneen poliisin ja Aschin lausumien, poliisitutkinnan, 
lääkärintutkinnan sekä muun esitetyn näytön perusteella toteen näytetyksi, että asiat 
olivat tapahtuneet JL:n esitutkinnassa esittämän kertomuksen mukaisesti. EIT katsoi, 
että tuomioistuimen päätös ei ollut perustunut yksinomaisesti asianomistajan esitutkin-
nassa antamaan todistajankertomukseen vaan myös muihin todisteisiin ja rikosilmoi-
tuksen vastaanottaneen poliisin kertomukseen. Menettelyn ei katsottu rikkoneen EIS:n 
6 1 artiklaa tai sen 3 d-kohtaa.50

EIT on ratkaisussaan Unterpertinger v. Itävalta (24.11.1986) sitä vastoin katsonut, että 
yksinomaisesti esitutkintakertomuksiin perustunut syyksilukeminen oli rikkonut EIS 
6 artiklaa1 ja 3 d-kohtaa. Tässä tapauksessa Unterpertingerin aviopuoliso ja tytärpuoli 
olivat kertoneet esitutkinnassa vastaajan pahoinpidelleen heitä, mutta kieltäytyneet 
oikeudessa todistamasta ja syyttäjä oli lukenut heidän kertomuksensa. Tapauksissa 
Asch, Artner, Ferrantelli ja Santangelo ei syytetty ollut lainkaan kuulustellut syyttäjän 
todistajia.

Edellä mainittujen ratkaisujen perusteella voidaan todentaa, että EIT sallii todiste-
luaineiston hyödyntämisen myös tilanteissa, missä vastakuulusteluoikeus ei ole toteu-
tunut. Edellytyksenä olisi kuitenkin silloin, että kysymyksessä ei saa olla syyksiluke-
misen kannalta avainasemassa oleva tai ainoa näyttö.51

4.4.  Todistajan poissaolo 

OK 17:44:n mukaan jos todistaja ei sairauden tai muun syyn vuoksi voi saapua pääkä-
sittelyyn tai jos todistajan saapumisesta pääkäsittelyyn aiheutuu todisteen merkitykseen 
verrattuna kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa, tuomioistuin voi päättää, 
että todistajaa kuulustellaan pääkäsittelyn ulkopuolella. Jos todistajaa ei hänen sairau-
tensa johdosta voida kuulla tuomioistuimessa, kuulustelu voidaan toimittaa hänen luo-
naan. Jos asian selvittämiseksi on erityisen tärkeää, asiaa saadaan tällöin käsitellä myös 
muilta osin.

Kirjalliseen todisteeseen tukeutuminen saattaa olla käsillä, kun todistaja on kuollut tai 
sairauden takia estynyt todistamasta. Hankalasti tavoitettavan todistajan kutsuminen 

50 Ash v. Itävalta 26.4.1991.
51  Ervo 2005 s. 326. Myös Maffei 2006 s. 82: It is crucial under ECHR law to determine when the state-

ment of an absent witness constituted the only or main piece of evidence.
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istuntoon saattaa myös aiheuttaa kustannuksia tai oikeudenkäynnin lykkääntymistä. 
Tällöin todistajan poissaololle istunnossa voi olla myös prossessitaloudelliset syyt.52 

Todistajan kirjalliselle kertomukselle voi olla edellä lausutun ohella syynä myös to-
distajan henkilöllisyyden salassapito tai tämän suojeleminen.53 Suomessa on käyty 
keskustelua mahdollisuudesta kuulla todistajaa anonyymisti. Anonyymi todistelu on 
suomalaisessa oikeusjärjestelmässä vieras elementti, enkä tästä johtuen syvenny kir-
joituksessani enemmälti anonyymiin todisteluun. On selvää, että todistajan poissaolo 
suullisesta pääkäsittelystä vaikeuttaa todistajan kertomuksen luotettavuuden arvioin-
tia.54 Lähtökohtana Pölösen mukaan on, että pöytäkirja ei kuulu lailliseen oikeuden-
käyntiaineistoon, mutta se voidaan tietyin edellytyksin lukea pääkäsittelyssä ja siten 
sen kirjaukset tulevat osaksi oikeudenkäyntiä.55

Kirjallisen todistajankertomuksen käyttäminen todistelumenettelyssä, kuten esitut-
kintakertomuksen käyttäminen todisteena, saattaa kuitenkin merkitä vastaajan kuu-
lusteluoikeuden mitätöintiä.56 Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa oikeudenvastaista 
esitutkintapöytäkirjan esittämistä on pyritty sanktioimaan hyödyntämiskiellon avulla. 
Hormia on muun muassa katsonut, että hyödyntämiskielto ohjaisi prosessia suulli-
seen, välittömään ja kontradiktoriseen suuntaan.57 

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan KKO 2007:101, että ulkomaalaista henkilöä ei 
voitu kuulla todistajina käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, kun heitä ei ollut saatu kutsut-
tua eikä kuuleminen ollut järjestynyt myöskään oikeusaputeitse. Heidän esitutkinnas-
sa antamansa kertomukset voitiin ottaa oikeudenkäynnissä huomioon, koska heitä oli 
aktiivisesti yritetty tavoittaa eikä syyksi lukeva tuomio ratkaisevilta osin perustunut 
näihin esitutkintakertomuksiin.58

52  Frände 1999 s. 399: “Det skall föreligga något hinder för bevisupptagning vid huvudförhandlingen 
eller så skall bevisupptagningen ge upphov till oskäliga kostnader.”

53 Tapanila 2004 s. 85.
54  Maffei 2006 s. 78–79. Maffei toteaa, että syytettyä ei EIT:n ratkaisujen valossa tule tuomita yksistään 

poissaolevan todistajan kertomuksen nojalla: a defendant cannot be convicted solely or mainly upon 
the evidence of an absent witness. 

55 Pölönen 2003 s. 254.
56 Tapanila 2004 s. 85.
57 Hormia 1978 s. 275.
58  KKO 2007:101. Tapauksessa syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta muun muassa parituksesta teko-

ajan ollessa 20–25.8.2001. Syyttäjä oli nimennyt todistajiksi maksullisia seksipalveluja tarjonneet kol-
me ulkomailla asuvaa henkilöä sekä kaksi muuta henkilöä. Kutsu pääkäsittelyyn oli saatu annettua 
tiedoksi näistä seksipalveluja tarjonneista henkilöistä vain yhdelle ja käräjäoikeuden käsitellessä asiaa 
ensimmäisen kerran 4.10.2005 kukaan viimeksi mainituista henkilöistä ei ollut ollut saapuvilla pää-
käsittelyssä. Käräjäoikeus peruutti pääkäsittelyn ja pyysi oikeusapua henkilöiden kuulemiseksi tarkoi-
tuksenaan kuulla heitä videoneuvottelulaitteiston avulla. Käräjäoikeuden toimitettua uuden pääkäsit-
telyn 14.2.2006 videoneuvotteluyhteys todistajien kotimaassa sijaitsevaan maakuntaoikeuteen oli ollut 
toiminnassa, mutta paikallinen poliisi ei ollut löytänyt kuin yhden kuultavista henkilöistä. Hänkin oli 
lailliseen esteeseen vedoten jäänyt saapumatta maakuntaoikeuteen. Virallisen syyttäjän vaatimuksesta 
käräjäoikeus katsoi, että maksullisia seksipalveluja tarjonneiden henkilöiden esitutkintakertomukset 
voitiin ottaa huomioon asiassa.
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KKO 1991:84 huumausainerikosta koskevassa asiassa oli näyttönä esitetty huumausai-
nerikoksista aikaisemmin tuomittujen henkilöiden poliisitutkinnassa antamia ja oikeu-
dessa toistamia kertomuksia. Alemmat asteet olivat hyväksyneet kertomukset näytöksi 
syyllisyydestä varaamatta syytetylle tilaisuutta kuulustella kertomusten antajia. Korkein 
oikeus katsoi, että menettely loukkasi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
van kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen e kohdasta ja ihmisoikeuk-
sien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen 
d-kohdasta ilmeneviä periaatteita, joiden mukaan syytetyn vähimmäisoikeuksiin kuu-
luu oikeus kuulustella tai kuulustuttaa häntä vastaan kutsuttuja todistajia.

Tapauksessa KKO 1993:101 langettava tuomio oli perustettu lähisukulaisten esitut-
kinnassa antamiin kertomuksiin. Hovioikeus oli näyttöä arvioidessaan verrannut asian-
omistajan esitutkinnassa ja kihlakunnanoikeudessa henkilökohtaisesti kuultuna an-
tamia toisistaan poikkeavia kertomuksia, vaikka tätä ei ollut kuultu hovioikeudessa. 
Kertomusten luotettavuutta arvioidessaan hovioikeus oli nojautunut myös asianomista-
jan vaimon esitutkinnassa antamaan kertomukseen, vaikka tämä oli kieltäytynyt todis-
tamasta oikeudessa.59 

EIT:n ratkaisussa Ferntelli ja Santangelo v. Italia todistaja oli kuollut ennen pääkäsit-
telyä, eikä vastaajilla ollut ollut tilaisuutta kuulustella todistajaa. Syyttäjä oli vedonnut 
todistajan esitutkintakertomukseen. EIT katsoi, ettei EIS 6 artiklaa 1 kappaletta ja 
3 d-kohtaa ollut rikottu, eikä todistajan kuolema ei estänyt vetoamasta todistajanker-
tomukseen, kun valitustuomioistuin oli tehnyt yksityiskohtaisen analyysin todistajien 
kertomuksista ja todistajan lausumia oli tukenut myös muut todisteet. 

EIT:n ratkaisussa Artner v. Itävalta oli todistajaa oli kuultu oikeudenkäynnin ulko-
puolella.

Artner tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen muun muassa kahdesta koronkiskomi-
sesta. Toisessa koronkiskomistapauksessa langetettu tuomio oli perustunut lausuntoihin 
ja asiakirjoihin, jotka L oli antanut poliisille. Ennen kyseistä oikeudenkäyntiä L:n ja 
Artnerin välillä oli yritetty useita kertoja järjestää tapaaminen. Tapaaminen ei useista 
yrityksistä huolimatta onnistunut joko L:n tai Artnerin poissaolon takia. EIT totesi, että 
L:n kuuleminen tuomioistuimessa ei ollut mahdollista, koska hänen olinpaikkansa oli 
tuntematon. Siksi päätöksenteossa oli saanut ottaa huomioon L:n poliisille ja tutkinta-
tuomarille antamat lausunnot. Poliisilla oli hallussaan myös muuta lausuntoja tukevaa 
todistusaineistoa.60

EIT on kuitenkin tapauksessa Bricmont (1989) todennut, että kun vaikeasti sairas to-
distaja ei ollut heikon terveydentilan johdosta päässyt saapumaan pääkäsittelyyn, olisi 
tuomioistuimen sen sijaan, että se nojasi todistajan kirjalliseen kertomukseen tullut 
järjestää todistajankuuleminen todistajan kotona.61 

59  KKO 1993:101, Ervo 2005 s. 328. Ervon mukaan KKO olisi voinut perustella ratkaisua myös todiste-
lun kontradiktorisuudella.

60  Artner v. Itävalta 28.8.1992 . Tässäkin EIT:n ratkaisussa tuomio oli perustunut myös muuhun syytettä 
tukevaan näyttöön.

61 Bricmont v. Belgia 7.7.1989.
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Totean, että Bricmont-tapaus on jo kahdenkymmenen vuoden takaa ja tässä mie-
lessä tapaukseen rinnastettavat karikot ovat varsinkin kotimaisessa lainkäytössä ny-
kyisin helposti väistettävissä. Sairaiden, heikkojen tai hankalasti tavoitettavien todis-
tajien kuuleminen on järjestettävissä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 41 §:n nojalla 
pääkäsittelyn ulkopuolella toimitettavassa kuulemisessa. Pääkäsittelyn ulkopuolella 
tapahtuva todistajan kuuleminen on joustava keino jouduttaa oikeudenkäyntiä. Sitä 
kuitenkin käytetään vähemmän kuin olisi suotavaa. Täysin ongelmatonta kuuleminen 
pääkäsittelyn ulkopuolella ei kuitenkaan ole. Pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen asian 
lykkäämisestä johtuvat määräajat ovat tiukat. Yllättävien ongelmien ilmaantuessa 
ehdottomat määräajat voivat enemmänkin hidastaa prosessia ja pääkäsittely voidaan 
joutua aloittamaan kokonaan alusta. Tässä suhteessa järkevintä olisi toimittaa kuule-
minen ennen pääkäsittelyn aloittamista, jolloin pääkäsittelyn lykkäämistä koskevat 
määräajat eivät kulu. Tämä vaihtoehto ei ole mielestäni vastaajankaan kannalta huo-
noin. Hänellä on jo siten ennakkotiedossa pääkäsittelyn ulkopuolella vastaanotetun 
todistajan kertomus. Vastaajalle jää siten aikaa valmistella ja suunnitella puolustus-
taan itse pääasiaan. 

Tämän lisäksi varsin tavanomainen ja joustavaksi osoittautunut tekniikka helpottaa 
todistajien kuulemisessa. Hankalat ja kalliit matkat toiselle paikkakunnalle voidaan 
hoitaa myös viranomaisten yhteistyössä videokuulemisen välityksin toisesta tuo-
mioistuimesta. Videoyhteyksien hyödyntäminen lienee edelleen kuitenkin harvinai-
sempaa kuin puhelinyhteyden järjestäminen. Molemmat tekniset keinot toteuttavat 
sekä kontradiktorisuuden että prosessiekonomian toteutumista. Videokuulemisessa 
näköyhteyden kautta myös tunnistamiseen liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa. Tätä 
etua ei puhelinkuulustelussa ole. Puhelin- ja videokuulemisten käyttäminen edellyttää 
oikeudenkäynnin osapuolten yhteistä suostumusta.Puhelinkuulemiseen voi kuitenkin 
liittyä ongelmia.62 Huomion arvioista on, että menettelyn sopivuusarvionnin tekee 
kuitenkin loppujen lopuksi tuomioistuin.63 Samoin puhelinkuuleminen joka ulottuu 
ulkomaille, vieraan valtion alueelle sisältää rajat ylittävän prosessioikeuden alaan liit-
tyviä ongelmia.64

62  Puhelinkuuleminen ei sovellu rikosasiaan, missä kysymys on muun ohella henkilön tunnistamisesta. 
Puhelin- ja videokuulemisessa riskinä ovat myös tekniset ongelmat, kun tekniikka pettää ja puhelin- tai 
videoyhteys ei toimikaan odotetusti. 

63  Kysymyksessä ei ole asianosaisten disponoitavissa oleva todistelukeino, vaikkakin sen käyttäminen 
tulee sopia kaikille asianosaisille.

64  Ulkomailta kuultavan todistajan puhelinkuuleminen/videokuuleminen edellyttää toisen valtion suve-
reniteetin huomioon ottamista. Kuulemista tulee pyytää virka-aputeitse siltä valtiolta, missä kuultava 
oleskelee. Menettelysäännöksiä on pyritty EU-maiden kesken tehdä joustaviksi. Tästäkin huolimatta 
kuulemisen toteutumiseen virka-apupyyntöineen voi joutua varautumaan useamman kuukauden ajan.  
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4.5.  Alaikäisen kuuleminen

Kirjallisen tai audiovisionaalisten todistajankertomusten käyttäminen pääkäsittelyssä 
ei sinänsä vaaranna syytetyn oikeusturvaa tai estä syytetylle kuuluvan kuulusteluoi-
keuden toteutumista. Tämä kuitenkin edellyttää että syytetylle on prosessin aikana 
varattu tilaisuus esittää kysymyksiä todistajalle. Kirjallisia todistajankertomuksia 
käytetään usein silloin, kun todistajaa ei voida pääkäsittelyssä kuulustella.65 Tällaisia 
todistajia ovat alaikäiset ja muut erityisryhmiin kuuluvat henkilöt. 

OK 17:11 §:n 2 momentin mukaan jos henkilön, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta tai 
jonka henkinen toiminta on häiriintynyt, esitutkinnassa antama kertomus on tallennettu 
videotallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen, kerto-
musta saadaan kuitenkin käyttää tuomioistuimessa todisteena, jos syytetylle on varattu 
mahdollisuus esittää kuulusteltavalle kysymyksiä. Tällaisen henkilön kuulemisesta to-
distajana tai todistelutarkoituksessa säädetään 21 §:ssä

Lapsen kuuleminen edellyttää suojelua tämän lapsen ihmisoikeuksien ja henkisen ke-
hityksen turvaamiseksi.66 Harkintavalta alaikäisen kuulemisesta on tuomioistuimella. 
Jos lasta ei voida kuulla hänen ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi pääkäsittelyssä, lapsen 
esitutkinnassa antama kertomus saattaa olla tärkein asiassa saatavissa oleva näyttö.67 

Esitutkintakertomuksen käyttäminen todisteena voi olla ongelmallista näytön vä-
lillisyyteen ja syytetyn oikeusturvaan nähden. Varsinaisen kertomuksen lisäksi kuu-
lusteluolosuhteet ja kuulustelumenetelmät pitäisi voida riittävän luotettavasti todeta 
myös jälkikäteen.68 Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset taas edellyttä-
vät, että syytetyllä on jossain vaiheessa prosessia oikeus esittää todistajalle kysymyk-
siä.69 Edellä mainittu lainsäännös on huomioitu myös esitutkintalaissa, missä esitut-
kintaa suorittavalle viranomaiselle on asetettu velvollisuus videoida asianomistajan 
tai todistajan kertomus. 

Esitutkintalain 39a §:n mukaan asianomistajan ja todistajan kuulustelu on tallennetta-
va videotallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen, jos 
kuulustelukertomusta on tarkoitus käyttää todisteena oikeudenkäynnissä eikä kuultavaa 
tämän nuoren iän tai henkisen toiminnan häiriintyneisyyden vuoksi todennäköisesti 
voida siinä haittaa kuulusteltavalle aiheuttamatta kuulla henkilökohtaisesti. Kuuluste-
lussa on otettava huomioon kuulusteltavan kehitystason asettamat erityisvaatimukset 
kuulustelumenetelmille, kuulusteluun osallistuvien henkilöiden määrälle ja muille kuu-
lusteluolosuhteille. 

65 Tapanila 2004 s. 85.
66  Danelius 2002 s. 207. Ervo 2005 s. 378. Ervon mukaan EIT ei ole toistaiseksi antanut ratkaisuja ihmis-

oikeuksien kollisiotilanteissa.
67 HE 190/2002 vp s. 19.
68 HE 190/2002 vp s. 19.
69 HE 190/2002 vp s. 19.
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Tutkinnanjohtaja voi päättää, että muukin kuin esitutkintaviranomainen voi kuulusteli-
jan valvonnassa esittää kysymykset kuulusteltavalle. Rikoksesta epäillylle on varattava 
mahdollisuus esittää kysymyksiä kuulusteltavalle. Jos rikoksesta epäilty niin pyytää, 
hänen kysymyksensä saa esittää myös asiamies tai avustaja. Kuulustelija voi kuitenkin 
määrätä, että kysymykset on esitettävä kuulustelijan välityksellä kuulusteltavalle.

EIT on todennut tapauksessa S.N. v. Ruotsi (2002), ettei se, että todisteina käytettiin 
esitutkinnassa saatuja kertomuksia itsessään rikkonut EIS 6 artiklan 1 ja 3 d)-kohtia, 
jos syytetyn oikeuksia oli suojattu. Yleensä nuo oikeudet edellyttivät, että syytetylle 
annettiin riittävä ja asianmukainen tilaisuus riitauttaa häntä vastaan kuultu todistaja ja 
tehdä tälle kysymyksiä joko kertomusta annettaessa tai myöhemmin. EIS 6 artikla ei 
antanut syytetylle rajoittamatonta oikeutta saada todistajia kuulluiksi oikeudessa. Sek-
suaalirikoksia koskevien oikeudenkäyntien erityisiin piirteisiin nähden 3 d)-kohtaa ei 
voitu tulkita niin, että sen mukaan syytetyllä tai hänen puolustajallaan tulisi kaikissa 
tapauksissa olla mahdollisuus suoriin kysymyksiin kuulusteluin tai muin keinoin. 

Tapauksessa tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä perustettiin lähes yksin-
omaan lapsen kertomuksiin esitutkintakuulusteluissa, joista tehtyjä videota ja audiotal-
lennetta esitettiin asian käsittelyssä oikeudessa.

EIT totesi, että alaikäistä asianomistajaa oli kuultu toisen kerran esitutkinnassa valitta-
jan avustajan pyynnöstä tämän pidettyä lisäselvityksiä tarpeellisina. Hän ei ollut pai-
kalla kuulustelussa asianomistajan avustajan poissaolon vuoksi eikä hänellä ollut tilai-
suutta seurata sitä teknisin laittein viereisestä huoneesta. Kuitenkin hän oli suostunut 
olemaan poissa siitä puolustukselle aiheutuneesta haitasta huolimatta ja hän oli myös 
hyväksynyt tavan, jolla kuulustelu tuli toimittaa. Hän olisi voinut pyytää kuulustelun 
siirtämistä siten, että asianomistajan avustajalla ei olisi ollut estettä olla paikalla. Myös 
hän olisi voinut pyytää kuulustelun videointia, jolloin hän olisi voinut varmistua siitä, 
että kuulustelu oli toimitettu oikeudenmukaisesti. Hän ei kuitenkaan ollut käyttänyt 
kumpaakaan mahdollisuutta. 

EIT totesi, että valittajan avustajalla oli ollut tilaisuus tehdä kysymyksiä asianomista-
jalle kuulustelua toimittaneen poliisin välityksin. EIT pani merkille, että ensimmäisestä 
kuulustelusta tehty video oli esitetty ensi- ja valitusasteessa. Toisesta kuulustelusta tehty 
pöytäkirja oli luettu käräjäoikeudessa ja ääninauha oli kuunneltu hovioikeudessa. EIT 
katsoi, että tapauksen oloissa näiden toimenpiteiden täytyi katsoa antaneen valittajalle 
riittävän tilaisuuden riitauttaa asianomistajan lausumat ja hänen uskottavuutensa.70

EIT on lapsen videokuulustelua koskeneessa ratkaisussa A.S. v. Suomi (2010) oli 
kysymys oikeudenkäynnistä seksuaalirikosta koskeneessa jutussa, jossa tuomio pe-
rustettiin osin alaikäisen asianomistajan videohaastatteluun, vaikka syytetty ei ollut 
saanut tilaisuutta tehdä hänelle kysymyksiä. Asiassa oli esillä myös kysymys siitä, 
oliko syytetty luopunut oikeuksistaan, kun hän oli tietyin edellytyksin suostunut vi-
deon katseluun. 

70 Tapauksessa EIT totesi, ettei EIS:n 6 artiklan 1 ja 3 d -kohtia ollut rikottu.
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A oli oikeudenkäynnin aikaan ollut 6–8-vuoden ikäinen. S:n mukaan häntä ei ollut tullut 
kuulla uudelleen. Tähän lausuntoon oli viitattu päätöksissä. Niin ollen sillä, että valit-
taja ei ollut vaatinut A:n kuulemista, ei ollut olennaista merkitystä. Valittaja oli voi-
nut yhdessä oikeuden kanssa tarkkailla A:n käyttäytymistä ja arvioida ainakin jossakin 
määrin hänen luotettavuuttaan videota katsellessaan. Hän oli voinut riitauttaa näytön 
ja tehdä siitä huomautuksia. Vaikka videoidulla kertomuksella oli huomattava merkitys 
näyttönä, sitä ei yksistään voitu pitää riittävänä syytetyn oikeuksien kannalta silloin, 
kun hänellä ei ollut ollut tilaisuutta tehdä kertomuksen antajalle kysymyksiä. Kun A:n 
videohaastattelu oli jäänyt ainoaksi välittömäksi näytöksi eikä valittaja ollut voinut teh-
dä hänelle kysymyksiä, EIS 6 artiklan 1 ja 3 d)-kohdan vaatimuksia ei ollut noudatettu.

Hiljainen luopuminen EIS 6 artiklan takaamista tärkeistä oikeuksista edellytti, että 
syytetty oli kohtuudella voinut ennakoida käyttäytymisensä seuraukset. EIT ei havain-
nut mitään syytä epäillä, että valittaja ei olisi asianajajansa avustamana ymmärtänyt, 
että suostumalla videon katseluun hän oli antanut oikeudelle tilaisuuden arvioida tuota 
näyttöä kaikilta osin kaiken muun näytön valossa. Hänen ei kuitenkaan tuolla menette-
lyllään voitu katsoa luopuneen oikeudestaan tehdä A:lle kysymyksiä. Hän oli koko ajan 
vedonnut tuohon puutteeseen. Suomen katsottiin rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 6 artiklan 1 ja 3 d-kohtaa.71

EIT:n ratkaisussa A.L v. Suomi (2009) tuomioistuin totesi, että etenkin alaikäisten 
seksuaalirikosten asianomistajat saattoivat tuntea oikeudenkäynnin piinalliseksi, jos 
nämä joutuisivat kohtaamaan syytetyn vastoin tahtoaan. EIT katsoi, että tietyt jär-
jestelyt olivat hyväksyttäviä, kun niiden tarkoituksena oli suojata seksuaalisen hy-
väksikäytön kohteeksi joutuneen asianomistajan yksityiselämää. Järjestelyjen täytyi 
kuitenkin olla yhteen sovitettavissa syytetyn oikeuksien kanssa. 

Tapauksessa vastaaja oli vaatinut lapsen kuulustelemista oikeudessa. Vaatimuk-
sen hän oli tehnyt vasta hovioikeudessa. Hovioikeus oli evännyt vaatimuksen edes 
hankkimatta asiantuntijalausuntoa siitä, voitiinko lasta kuulla oikeuden istunnossa tai 
muussa sopivammassa ympäristössä. Lapsen videonauhoitettu kertomus oli ollut ai-
noa välitön näyttö valittajaa vastaan.72

Lapsen oikeudet eivät oikeuta syytetyn oikeuksista luopumiseen, mutta niitä on 
mahdollisuus kaventaa. Tapauksien S.N. v. Ruotsi, A.S. v. Suomi ja A.L. v. Suomi 
pohjalta voidaan todeta, että syytetyn kuulusteluoikeutta on mahdollista rajoittaa, ja 
että kirjallisten kertomusten ja videotallenteiden käyttöä voidaan varsinkin seksuaali-
rikoksissa pitää hyväksyttävänä. Tapauksissa on lisäksi korostettu, että vastaajalla 
tulee näissäkin tilanteissa olla mahdollisuus esittää kysymyksiä ja riitauttaa asian-
omistajan kertomus.

71 A.S v. Suomi 28.9.2010.
72  A.L v. Suomi 27.1.2009 Lisäksi tuomio oli perustettu haastatteluista tehtyihin videonauhoituksiin, joita 

oli katseltu oikeudessa. Valittaja oli tuolloin muiden ohella kyennyt kuuntelemaan lapsen omaa kerto-
musta ja tarkkailemaan haastattelujen toimittamistapaa sekä arvioimaan ainakin tietyssä määrin lapsen 
kertomuksen uskottavuutta. Hän oli voinut riitauttaa kertomuksen ja kommentoida sitä tuomioistuimis-
sa. Todistelumenettelyyn ei kuitenkaan ollut liittynyt riittäviä takeita syytetyn oikeuksien kannalta, 
koska hän ei ollut saanut tilaisuutta tehdä kysymyksiä lapselle missään vaiheessa oikeudenkäyntiä tai 
esitutkintaa. EIT totesi, että menettely oli ollut 6 artiklan vastainen.
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5.  Lopuksi

EIT on useissa ratkaisuissaan korostanut, että todistelun rajoittamisesta säädetään kan-
sallisella tasolla. EIT ratkaisukäytäntö on tästä huolimatta kuitenkin kiistatta ohjan-
nut laintulkintaa myös todistelun osalta. EIT:n oikeuskäytännön perusteella voidaan 
todeta, että asianosaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kuulustella todistajia 
sekä kommentoida ja riitauttaa kaikki asiassa esitetty näyttö. KKO:n ja EIT:n oikeus-
käytännön perusteella vastaajan kuulusteluoikeuden rajoittaminen ja kaventaminen 
on kuitenkin tietyin edellytyksin sallittua 

EIT ja KKO:n ratkaisuista voidaan todentaa, että syytetyn pääasiallinen ja syyksi-
lukeva näyttö ei saisi perustua yksinomaisesti juuri siihen todisteluun, mihin hän ei 
ole voinut osallistua tai mitä hän ei ole voinut riitauttaa. 

Vastaajan oikeuksien kaventamista tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti. Yksin-
omaiset tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat eivät sovellu rajoittamisperusteiksi.73 

Kuulusteluoikeuden edellytysten tulee täyttää lain kriteerit sekä oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin edellytykset. Todistajan suojelullisista syistä kaikkia todistajia – ku-
ten lapsia ja henkisesti häiriintyneitä – ei välttämättä voida kuulustella suullisessa ja 
keskitetyssä prosessissa. Oikeudenkäynnin tasapuolisen kohtelun ihanteesta voidaan 
joutua tinkimään myös tilanteissa, joissa todistaja on kadonnut, kuollut tai vaikeasti 
tavoitettavissa. Edellä mainituissa tilanteissa esitutkintakertomusten merkitys koros-
tuu, jolloin myös esitutkinnassa asianosaisten tasapuolisen kohtelun vaatimus tulee 
ottaa huomioon. Tuomioistuin voi siten joutua tilanteeseen, missä se omalta osaltaan 
kontrolloi, onko vastaajalla ollut mahdollisuus kysymysten esittämiseen esitutkinnan 
aikana ja ovatko oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset riittävässä määrin 
toteutuneet. Käytännössä voi ilmetä tilanteita, joissa todetaan että juttu on puutteelli-
sin osin ohjattava lisätutkintaan, jotta vastaajalle varataan tilaisuus vastakuulusteluoi-
keuden toteuttamiseen. 

Kuulusteluoikeuden kavennus edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Kun asias-
sa vedotaan näyttönä todistajien esitutkintakertomuksiin, tuomioistuimen vastuu 
näyttää ainakin jossain määrin kohdentuvan ainakin epäsuorasti tietyiltä osin jopa esi-
tutkinnan oikeudenmukaisuuden kontrollointiin. 

73 Ervo 2005 s. 320.
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