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Petra Spring-Reiman

Totuus vai oikeudenmukaisuus – milloin 
tuomioistuimen tulee jättää todistelu 
hyödyntämättä rikosprosessissa

1.  Johdanto

Suomalaisessa rikosprosessissa tuomioistuimella on perinteisesti ollut vapaa valta ar-
vioida kaikkia sen tietoon tulleita todisteita ratkaistessaan, onko henkilö syyllistynyt  
rikokseen. Vapaa harkintavalta ilmenee myös oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 
1 momentista:

”Oikeuden tulee, harkittuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja, päättää, mitä 
asiassa on pidettävä totena.”1

Rikosprosessin tavoitteena katsotaan olevan asioiden todellista tilaa vastaava lop-
putulos (aineellisen totuuden periaate2). Oikeudenmukaisuus ja oikeusturva toteu-
tuvat, kun rikoksen tekijä paljastuu ja saa teostaan lainmukaisen rangaistuksen tai 
kun epäilty osoittautuukin syyttömäksi. Totuuteen pyrkivästä tavoitteesta huolimatta 
moderneissa länsimaisissa oikeusjärjestelmissä tunnustetaan yleisesti, ettei totuutta 
kuitenkaan tule tavoitella hinnalla millä hyvänsä. Myös Suomen oikeusjärjestelmässä 
esitutkintaviranomaisten toiminta on tarkoin säännelty, minkä lisäksi laissa on monia 
henkilötodistelua koskevia sääntöjä. Niissä säädetään millä tavalla, mistä teemoista ja 
keiltä henkilöiltä todisteita voidaan hankkia. Kiellot rajoittavat erityisesti esitutkinta-
viranomaisten ja syyttäjän toimintaa, mutta oikeudenkäynnissä ne voivat koskea kaik-
kia, jotka esittävät todistajille ja muille kuultaville kysymyksiä. Todistelua koskevia 
sääntöjä kutsutaan yleisesti todistamiskielloiksi.3

1  Oikeushistoriallisesti vapaa harkintavalta on tarkoittanut sitä, että tuomioistuin voi vapaasti harkita 
kunkin todisteen näyttöarvoa, toisin kuin legaalisen todistusteorian vallitessa. Ks. Pihlajamäki 1997.

2  Tästä esim. Hormia 1978 s. 3–6 ja Tapanila 2004 s. 16–17.
3  Suurin osa todistamiskielloista on säännelty  OK 17 luvussa ja PKL:ssa. Erilaisiin salassapitovelvolli-

suuksiin liittyvistä kielloista säädetään kutakin toimintaa koskevassa erityislaissa.  Todistamiskielloista 
ja niiden erilaisista jaotteluista yleisesti ks. Hormia 1978 ja 1979, Pölönen 2003 s. 181–197, Lundqvist 
1998 s. 23–40, Ojanperä 2006 s. 153–155.  
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Todistamiskielloilla on useita erilaisia suojeluintressejä. Niillä on pyritty edistä-
mään rikosvastuun toteutumista varmistamalla todistelun luotettavuus sekä paranta-
maan  asianosaisten oikeusturvaa turvaamalla perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen. Todistamiskielloilla on myös tavoiteltu joidenkin oikeudenkäynnin ulkopuolisten 
yhteiskuntaintressien toteutumista.4      

Kysymys siitä, milloin tuomioistuimen tulee jättää hyödyntämättä sille tarjottu 
tai esitetty näyttö on osittain erillinen edellä määritellystä todisteiden hankintaa ja 
todistamiskieltoja koskevasta sääntelystä. Laissa ei ole nimenomaista yleistä hyö-
dyntämiskieltoa. Todistamiskiellonkaan rikkominen ei automaattisesti tarkoita, et-
tei tuomioistuin voi hyödyntää todistetta. Päinvastoin, rikosprosessissa totuuden 
selvittämisintressiä on perinteisesti pidetty niin tärkeänä, että pääsääntönä on ollut 
todisteen hyödyntäminen todistamiskiellon rikkomisesta huolimatta. Yleisen hyödyn-
tämiskiellon on katsottu seuranneen vain oikeusviranomaisen erittäin törkeästä me-
nettelystä todisteen hankkimisessa eli kun todiste on hankittu kiduttamalla tai muuten 
ihmisarvoa loukkaamalla.5 Lainsäädännössä on lisäksi joitain harvoja erityissäännök-
siä, joissa todisteen hyödyntäminen kielletään tai sallitaan vain tietyin edellytyksin.

Viimeistään vuoden 1999 perustuslakiuudistuksen myötä tuomioistuimilla on kui-
tenkin aina velvollisuus kieltää todistelu silloin kun sen hyödyntäminen johtaisi epä-
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Velvollisuus seuraa sekä perustuslain 21 §:n 
mukaisesta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta että perustuslain 
22 §:stä, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen. Viime kädessä hyödyntämisratkaisu voidaan ilmeisissä perustuslain-
vastaisissa tapauksissa joutua tekemään jopa perustuslain 106 §:ssä säädetyn lainkäyt-
täjän normikontrollin perusteella.6

Suomalaisilla tuomioistuimilla voi olla velvollisuus jättää todiste hyödyntämättä 
myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen (jälj. EIS) perusteella. Myöskään ihmisoi-
keussopimuksessa ei suoraan oteta kantaa todisteiden sallittavuuteen vaan kysymys 
on  EIS:n 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden 
vaatimuksesta, jonka sisältöä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jälj. EIT) on ratkai-
sukäytännössään linjannut.

Jotta oikeudenkäynti olisi EIS:n 6 artiklan edellyttämällä tavalla oikeudenmukai-
nen, monen yksityistä kansalaista suojelevan ihmisoikeuden ja niiden saavuttamiseksi 
välttämättömän periaatteen on toteuduttava. EIT:n tulkintakäytännön mukaisesti tarjo-
tun todistelun hyödyntämättä jättäminen saattaa tulla ajankohtaiseksi rikosprosessissa 

4  Esimerkkinä valtion turvallisuuteen liittyvät todistamiskiellot, yrityssalaisuuksia suojaavat säännöt 
sekä luottamusta edistävät säännöt tietyissä asiakassuhteissa. Pölönen 2003 s. 197–198.

5  Pölönen 2003 s. 209. Suomen laissa on muihin länsimaihin verrattuna vain vähän nimenomaisia hyö-
dyntämiskieltoja. Viimeksi kysymys on ollut esillä konkurssilainsäädännön uudistamisen yhteydessä, 
jossa on pohdittu itsekriminointisuojaa tehostavan  hyödyntämiskiellon lisäämistä konkurssilakiin. Ks. 
esim. Korkeimman oikeuden lausunto 2.12.2010 nro 2407 oikeusministeriön asettaman työryhmän 
mietintöön.    

6  Pölönen 2003 s. 221–222 ja Ervo 2005 s. 334.
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silloinkin, kun mitään varsinaista laissa säädettyä kieltoa ei ole rikottu todisteen hank-
kimisen yhteydessä. Arvioitavaksi voivat tulla esimerkiksi poliisin epäkonventionaa-
listen tutkintametodien yhteydessä saadut todisteet. Hyödyntämiskiellon harkinta voi 
myös nousta esiin tilanteessa, jossa sinänsä on noudatettu kansallista prosessilakia, 
mutta todistelua koskeva lainsäännös on rajattu niin, että se ei riitä turvaamaan EIS:n 
suojaamaa intressiä. Ihmisoikeusmyönteinen tulkinta voi jossakin  tapauksessa johtaa 
jopa siihen, että suomalaisessa prosessilaissa säädettyä todistamiskieltoa joudutaan 
laajentamaan sen vakiintuneesta ja sananmukaisesta tulkinnasta.7   

Ratkaistessaan todisteen tai todistelun hyödyntämistä koskevan kysymyksen pe-
rus- tai ihmisoikeuksien nojalla tuomioistuimella on oltava paitsi tietoa kulloinkin 
vaarantumassa olevasta oikeudesta myös ymmärrystä rikosprosessin sekä perus- ja 
ihmisoikeuksien välisestä jännitteestä. Tässä artikkelissa käydään läpi erilaisia rat-
kaisutilanteita koskien sitä, voisiko tarjotun näytön hyödyntäminen johtaa  oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten vaarantumiseen. Tavoitteena on löytää suun-
taviivoja sille, mitä tuomioistuimen tulee hyödyntämiskiellon asettamista koskevassa 
punninnassaan ottaa huomioon sekä kartuttaa ymmärrystä niistä elementeistä, joista 
perustuslain 21 §:n ja EIS 6 artiklan mukainen oikeudenmukainen oikeudenkäynti 
todisteita koskevien kysymysten osalta koostuu.   

Kotimainen todisteiden hyödyntämiskieltoa koskeva oikeuskäytäntö on toistaisek-
si varsin vähäistä ja osin epäyhtenäistä. Tämän vuoksi pääpaino erilaisten hyödyn-
tämiskieltotilanteiden kartoittamisessa ja luokittelussa on EIT:n runsaassa tulkinta-
käytännössä. EIT-käytännön yhteydessä käydään lyhyesti läpi eri tilanteisiin liittyvää 
suomalaista oikeuskäytäntöä perus- ja ihmisoikeuksien valossa. Tämän jälkeen tar-
kastellaan vielä, edellyttääkö perustuslaki mahdollisesti joltain osin EIS:ta pidemmäl-
le menevää oikeusturvan huomioon ottamista todisteiden hyödyntämistä koskevissa 
kysymyksissä.   

2.  EIS:n edellyttämät todisteiden hyödyntämiskiellot

2.1.  Yleistä EIT:n todistelua koskevasta tulkintakäytännöstä  

Kuten edellä jo mainittiin, EIS ei sisällä varsinaisia sääntöjä näytön vastaanottamises-
ta. Todistelun sallittavuus säännellään kansallisessa lainsäädännössä, eikä EIT ole ha-
lunnut ottaa kategorista kantaa siihen, millä tavalla hankittuja todisteita ei saa hyödyn-

7  Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 2/1990 vp. s. 3) 
mukaan ”tulkintatilanteissa olisi erilaisista perusteltavissa olevista vaihtoehdoista pyrittävä omaksu-
maan sellainen, joka edistää ihmisoikeusmääräysten toteutumista eli on näin määriteltynä ihmisoikeus-
ystävällinen”. Korkein oikeus on esitutkinnan viivästymistä koskevassa tuoreessa oikeustapauksessaan 
KKO 2011:38 viitannut nimenomaisesti PL 22 §:ään katsoen, että mainittu lainkohta edellyttää lainso-
veltajalta tulkintaa, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
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tää rikosprosessissa (poikkeuksena kidutuksella hankitut todisteet). Sen sijaan EIT 
on ratkaisukäytännöllään määritellyt rajoja sille, milloin oikeudenkäynti kokonaisuu-
tena tarkastellen, todistelu mukaan lukien, on oikeudenmukainen siten kuin EIS:n 
6 artikkelissa edellytetään.8

Harkitessaan oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta vastaanotetun todistelun va-
lossa EIT on kaikissa tapauksissa kiinnittänyt huomiota ennen kaikkea siihen, onko 
syytetty todisteen alkuperästä huolimatta voinut käyttää puolustukselle kuuluvia oi-
keuksia eli riitauttaa asianomaisen todisteen sekä vastustaa sen käyttämistä. Lisäksi 
EIT on yleisesti kiinnittänyt huomiota todisteen laatuun harkitessaan sitä, antavatko 
todisteen saamisen tai hankkimisen olosuhteet aiheen epäillä sen luotettavuutta.9 Vaik-
ka todisteen hankkimisessa tai näytön vastaanottamisessa olisi loukattu oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin periaatteita (esim. kontradiktorisuusperiaatetta tai oikeutta 
olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen), niin kansallinen tuomio-
istuin voi yleensä korjata epäoikeudenmukaisuuden jättämällä kokonaan tai osaksi 
ottamasta huomioon tällä tavalla saadun tai hankitun näytön10. Prosessin oikeudenmu-
kaisuus on siten viime kädessä arvioitavissa tuomioistuimen päätöksen perusteluista 
tarkastelemalla, mitä seikkoja on otettu huomioon syytetyn vahingoksi, ja miten me-
nettelyllistä epäoikeudenmukaisuutta on mahdollisesti kompensoitu syytetylle.    

EIT:n todistelun hyödyntämiseen liittyvä ratkaisukäytäntö voidaan luokitella kuu-
teen eri ryhmään seuraavalla tavalla:

1. Esitutkinnassa tai oikeudenkäynnin ulkopuolella vastaanotettu henkilötodistelu 
ilman epäillyn vastakuulusteluoikeutta

2. Epäillyn itsekriminointisuojaa ja vaitiolo-oikeutta rikkomalla saatu näyttö
3. Esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä annettu tunnustus ennen oikeudenkäynti-

avustajan saamista
4. Yksityiselämän suojaa rikkomalla hankittu näyttö
5.  Näyttö jonka hankkimisessa on käytetty kidutusta tai epäinhimillistä ja halven-

tavaa kohtelua tai sellaisen uhkaa
6.  Poliisin peitetoiminnan yhteydessä hankittu näyttö (yllytys)

Seuraava esitys perustuu yllä mainittuun luokitukseen.  

8  EIT Portugalia koskeva tapaus Teixeira de Castro 6.9.1998 ja Suomea koskeva tapaus A.S. v Suomi 
28.9.2010.

9  EIT Suomea koskeva tapaus A.S. v. Suomi -tapaus (28.9.2010).
10  EIT:n terminologiaa käyttäen kysymys on ”loukatun aseman poistamisesta”.
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2.2.  Esitutkinnassa tai oikeudenkäynnin ulkopuolella vastaanotettu  
 henkilötodistelu ilman epäillyn vastakuulusteluoikeutta

2.2.1.  Yleistä

EIS 6 artiklan 3-d kohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus kuulus-
tella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada 
hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuh-
teissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.

EIT:n mukaan kaikki näyttö tulee normaalisti esittää julkisessa istunnossa kontra-
diktorista käsittelyä silmällä pitäen. Syytetylle tulee antaa asianmukainen mahdolli-
suus riitauttaa hänelle vastainen todistajankertomus sekä kuulustella todistajaa joko 
kertomusta annettaessa tai myöhemmin. Poikkeuksellisesti esitutkinnassa annettu-
ja lausumia voidaan käyttää näyttönä esimerkiksi, jos todistajaa ei voida tavoittaa. 
Tämä edellyttää kuitenkin, että viranomaiset ovat toimineet tunnollisesti kuultavan 
tavoittamisyrityksissä. Mikäli aikaisemmin annettua todistajankertomusta hyödynne-
tään, tuomiota ei saa perustaa yksinomaan tai ratkaisevissa määrin siihen.11

Esitutkinnassa vastaanotetun todistajankertomuksen hyödyntämistä harkittaessa 
oleellista on siis se, perustuuko syyksilukeva tuomio ratkaisevasti myös muuhun näyt-
töön. Kun tuomio perustuu oikeudessa luetun esitutkintakertomuksen lisäksi oikeu-
dessa kuultujen muiden todistajien kertomuksiin ja muuhun näyttöön, EIS 6 artiklan 
1 ja 3 d) kohtia ei ole katsottu rikotun12. Todistelun merkittävyyden lisäksi EIT on 
kiinnittänyt huomiota myös siihen, miten uskottava esitutkinnassa annettu todistajan-
kertomus on.13

2.2.2.  Todistajan henkilöllisyyden salaaminen ja todistajan jääminen   
 kateisiin

Sveitsiä koskeneessa Lüdi-tapauksessa (15.6.1992) syyksilukeva näyttö oli perustu-
nut siviilipukuisen peitetoimintaa tekevän poliisin kirjallisiin raportteihin. Poliisin 
henkilöllisyyden salassapitämiseksi häntä ei ollut kutsuttu todistajaksi oikeuteen. 
Syytetty ei näin ollen ollut saanut kuulustella häntä tai kyseenalaistaa hänen uskot-
tavuuttaan. EIT katsoi, että poliisitodistajan henkilöllisyyden salaaminen sinänsä oli 
tässä tapauksessa ollut oikeutettua poliisin suojelemiseksi, ja jotta häntä voisi käyttää 
uudelleen peitetoiminnassa. Todistajankuulustelu olisi kuitenkin ollut mahdollista to-
teuttaa niin, ettei poliisin henkilöllisyys olisi paljastunut. Kun näin ei ollut toimittu, 
puolustuksen oikeuksia oli rajoitettu siinä määrin, että EIS 6 artiklan 1 ja 3d)-kohtia 
oli rikottu, eikä oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen.  

11  Esim. Venäjää koskeva Khametsin-tapaus (4.3.2010).
12  Liettuaa koskeva Balciunas-tapaus (20.7.2010) ja Romaniaa koskeva Marinescu-tapaus (2.2.2010).
13  Turkkia koskeva Cacan-tapaus (23.3.2010).
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Italiaa koskevassa Ogaristi-tapauksessa (18.5.2010) ulkomainen todistaja oli tun-
nistanut syytetyn hänelle esitetyistä valokuvista. Syytetty oli pyytänyt esitutkinta-
viranomaisia järjestämään todistajan kontradiktorisen kuulustelun, mutta se oli evätty. 
Tämän jälkeen pelkäävä todistaja oli lähtenyt maasta ja jäänyt kateisiin. Kun syytetty 
oli tuomittu yksinomaan tai ainakin ratkaisevissa määrin todistajan tekemän tunnis-
tuksen perusteella, EIT katsoi, että EIS 6 artiklan 1 ja 3d)-kohtia oli rikottu.   

2.2.3.  Vastakuulusteluoikeudesta luopuminen ja kansainvälinen oikeusapu

Syytetyllä on periaatteessa oikeus luopua muista kuin kaikkein vakavimmista EIS 
6 artiklan takaamista oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden takeista. Tämä koskee 
myös oikeutta kuulustella todistajaa. Pääsääntöisesti luopumisen on oltava nimen-
omainen. Hiljainen luopuminen on EIT:n mukaan mahdollista vain silloin, kun syy-
tetty on kohtuudella voinut ennakoida menettelynsä seuraamukset.14       

Tuoreessa ratkaisussa EIT on toisaalta katsonut, että vaikka syytetty on suostu-
nut ulkomailla asuvien todistajien kuulemiseen kansainvälisenä oikeusapuna näiden 
kotimaassa eikä osoittanut millään tavalla haluavansa olla läsnä kuulemisessa, syyte-
tylle ja hänen asianajajalleen olisi pitänyt ainakin ilmoittaa kuulustelujen ajankohta ja 
paikka, sekä ne kysymykset, joita viranomaiset olivat esittäneet todistajille tehtäviksi. 
EIT piti todistajien kuulemista kansainvälisen oikeusavun välityksin sinänsä perustel-
tuna. Viranomaisten tulee kuitenkin kompensoida riittävällä tavalla se haitta, minkä 
menettely aiheuttaa syytetyn oikeuksien käytölle. EIT on myös rohkaissut käyttämään 
hyväksi nykyaikaista teknologiaa kuten videoyhteyksiä kuulusteluissa vuorovaiku-
tuksen lisäämiseksi.15

2.2.4.  Lapsen suojeleminen

Oikeus kuulustella kaikkia kuultavia oikeudenkäynnin aikana ei ole ehdoton. Käsi-
tellessään syytetyn 6 artiklan 3d)-mukaisia oikeuksia lapsiin kohdistuneita seksuaa-
lirikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä EIT on linjannut, että syytetyllä tai hänen 
puolustajallaan ei tarvitse välttämättä olla mahdollisuus esittää kysymyksiä suoraan 
kuultavalle. Seksuaalirikosten alaikäiset asianomistajat kokevat oikeudenkäynnin 
usein piinallisena varsinkin silloin, jos he joutuvat kohtaamaan jutun vastaajan. Kun 
tällaisessa tapauksessa harkitaan, saako syytetty oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, 
huomioon on otettava asianomistajan oikeus yksityiselämän suojaan.

EIT on katsonut, että seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa rikosasioissa saadaan 
ryhtyä asianomistajan suojelua tarkoittaviin toimenpiteisiin, mikäli ne voidaan sovit-
taa yhteen syytetyn oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan käytön kanssa. Syytetyn 

14  Venäjää koskeva Khametshin-tapaus (4.3.2010).
15  Ukrainaa koskeva Zhukovskiy-tapaus (3.3.2011).
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oikeuksien turvaamiseksi tuomioistuimilta voidaan kuitenkin vaatia ryhtymistä toi-
menpiteisiin, jotka toimivat puolustusta haittaavien puutteiden vastapainona.16

Oikeudessa esitetty asianomistajatodistajan kuulusteluista tehty video antaa peri-
aatteessa syytetylle riittävän tilaisuuden riitauttaa todistajan lausumat ja hänen uskot-
tavuutensa. Jotta oikeudenkäynti olisi kuitenkin EIS 6 art. 1 ja 3d)-kohdissa tarkoi-
tetulla tavalla oikeudenmukainen, EIT on poikkeuksetta edellyttänyt, että syytetyllä 
tai hänen avustajallaan on ollut mahdollisuus edes välillisesti esittää asianomistajalle 
kysymyksiä.17 Muussa tapauksessa tuomiota ei ole yksinomaan tai ratkaisevasti voi-
nut perustaa lapsen kirjalliselle tai videoidulle kuulustelukertomukselle tai lapsesta 
tehdyille psykologi- tai lääkärihavainnoille ilman, että esitetyn näytön hyödyntäminen 
olisi merkinnyt EIS art. 6 1 ja 3d)-kohtien rikkomista.

Suomen oikeusjärjestyksessä oikeus kontradiktoriseen käsittelyyn ja vastakuulus-
teluun sisältyy perustuslain 21 §:n vaatimukseen oikeudenmukaisesta oikeuden-
käynnistä. Kaikki prosessilakimme perustuvat kontradiktoriselle periaatteelle, myös 
todistajankuulustelun osalta. Aikaisemmassa oikeuskäytännössä todistajan vastakuu-
lustelu- ja kyselyoikeuden ei kuitenkaan tulkittu olevan yhtä ehdoton kuin EIT:n edel-
lä kerrotussa tulkintakäytännössä on katsottu. EIT onkin antanut Suomelle lukuisia 
tuomioita syytetyn kyselymahdollisuuden puuttumisen vuoksi lapsen seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvissä rikosprosesseissa.  

Oikeudenkäymiskaareen säädettiin vuonna 2003 uusi 17 luvun 11 §:n 2 momentti, 
jossa alle 15-vuotiaan tai henkisesti häiriintyneen kuva- tai äänitallenteeseen esitut-
kinnassa tallennettua kertomusta saadaan käyttää tuomioistuimessa todisteena vain, 
jos syytetylle on varattu mahdollisuus esittää kuulusteltavalle kysymyksiä. Aikaisem-
min säädetty 3 momentti jäi kuitenkin edelleen voimaan. Sen mukaan tuomioistuin 
voi sallia, että asiakirja tai tallenne voidaan ottaa oikeudenkäynnissä huomioon, mikä-
li todistajaa ei voida kuulustella pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyn ulkopuolella.

Lainuudistuksen jälkeen KKO katsoi ennakkotapauksessaan KKO 2006:107, että 
vaikka syytetylle ei ollut esitutkinnan aikana toimitettu lapsen kuulustelusta tehtyä 
videotallennetta eikä varattu tilaisuutta esittää lapselle kysymyksiä, tallennetta voitiin  
käyttää todisteena. Perusteluissa KKO viittasi edellä mainittuun OK 17 luvun 11 §:n 
3 momenttiin, koska lasta ei enää asian edettyä oikeudenkäyntiasteelle ollut mahdol-
lista kuulla. Syytetty olisi voinut esitutkinnan päätyttyä ennen asian siirtymistä oikeu-
denkäyntiin pyytää asiassa lisätutkintaa ja lapsen kuulemista uudelleen, mutta ei ollut 
sitä tehnyt. KKO katsoi, että syytetylle ei näin ollen tosiasiallisesti ollut aiheutunut 
haittaa kyselymahdollisuuden puuttumisesta ottaen huomioon, että syytetty myös itse 
tarjosi videotallennetta todisteeksi käräjäoikeudessa.   

16  Ruotsia koskeva S.N v. Ruotsi -tapaus (2.7.2002).
17  Edellä mainitussa Ruotsia koskevassa tapauksessa syytetty tai hänen avustajansa eivät olleet käyttäneet 

heille tarjottua mahdollisuutta esittää lapselle kysymyksiä esitutkinnassa hyväkseen, minkä vuoksi 6 
artiklaa ei ollut rikottu.    
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Syytetty valitti tapauksesta EIT:een. EIT:ssä kysymys oli ennen kaikkea siitä, oli-
ko syytetty luopunut oikeuksistaan kun hän oli tietyin edellytyksin suostunut videon 
katseluun oikeudessa.18

EIT piti oleellisena sitä, että lapsen kuulemisesta nauhoitettu video oli ainoa vä-
litön näyttö syytteen tueksi. Valittajalle ei ollut ilmoitettu, kun lasta oli kuulustel-
tu. EIT ei toisaalta havainnut mitään syytä epäillä, että syytetty ei olisi asianajajansa 
avustamana ymmärtänyt, että antamalla suostumuksensa  videon katseluun, hän oli 
antanut oikeudelle tilaisuuden arvioida tuota näyttöä kaikilta osin ja kaiken muun 
näytön valossa. Syytetyn ei kuitenkaan suostumusmenettelyllään voitu katsoa luo-
puneen oikeudestaan tehdä lapselle kysymyksiä ottaen huomioon, että hän oli koko 
oikeudenkäynnin ajan vedonnut tuohon puutteeseen. Kun oli ollut selvää, että lasta 
ei voitu kuulla uudelleen, syytetty oli päättänyt vedota omasta puolestaan videoon 
ainoana välittömänä näyttönä. Näissä oloissa hänen ei voitu katsoa luopuneen yksise-
litteisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista. Näin ollen EIS 6 artiklan 1 ja 
3d)-kohtia oli rikottu.

Edellä kerrotun ratkaisun valossa näyttäisi siltä, että OK 17 luvun 11 §:n 3 momen-
tissa säädetty tuomioistuimen harkintavalta on hyvin rajattu 2 momentin mukaisissa 
tapauksissa.19  EIT:n linja vastakuulusteluoikeuksien osalta on edellä kerrotuin tavoin 
muutoinkin varsin tiukka. Erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole muuta perusta-
vanlaatuista näyttöä,  syytetyn kyselymahdollisuuden puuttuminen aiheuttaa säännön-
mukaisesti sen, että tällaisen näytön hyväksyminen merkitsee epäoikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä. Mikäli asiassa on esitetty riittävästi kontradiktorisen menettelyn 
läpäissyttä todistelua, ei-kontradiktorinen todiste on mahdollista ottaa huomioon sal-
littuna lisänäyttönä. Merkittävää on näin ollen se, kuinka vahvaa muu asiassa esitetty 
näyttö on.

2.2.5  Oikeuskäytäntöä asianomistajan esitutkintakertomuksen    
 hyödyntämisestä

Oikeudenkäynnissä joudutaan usein ottamaan kantaa siihen, voidaanko todistajan tai 
todistelutarkoituksessa kuultavan asianomistajan esitutkintakertomus lukea silloin, 
kun kuultava kieltäytyy lausumasta mitään tai ei halua vastata johonkin kysymyk-
seen.

OK 17 luvun 11 §:n 1 momentin 2-kohdan mukainen pääsääntö on, että  esitutkinta-
pöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkittyä tai muulla tavalla tallennettua lausumaa 
ei saa käyttää tuomioistuimessa todisteena. OK 17 luvun 32 §:n 2 momentissa sääde-

18  A.S. v Suomi (28.9.2010).
19  Vrt. KKO 2007:101, jossa ulkomailla olevien todistajien esitutkinnassa antamia kertomuksia oli OK 

17 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla hyödynnetty. Todistajia oli  yritetty aktiivisesti tavoittaa eikä heitä 
voinut kuulla oikeusaputeitse. Ratkaisevaa oli lisäksi se, että kysymyksessä ei ollut ollut ratkaiseva 
näyttö. KKO perusteli ratkaisuaan  myös EIT:n ratkaisukäytännöllä.  
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tyn poikkeuksen mukaan todistajan esitutkinnassa antama lausuma voidaan kuitenkin 
lukea ääneen oikeudessa, mikäli todistaja poikkeaa aikaisemmasta lausumastaan tai ei 
halua lausua asiasta mitään.  

Ennakkopäätöksessään KKO 1995:66 korkein oikeus katsoi, ettei todistamasta 
kieltäytyneen todistajan esitutkintakertomusta voitu ottaa huomioon, koska syytetyl-
lä ei tässä tapauksessa ollut EIS:n mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
kuuluvaa  vastakuulustelumahdollisuutta. Tapaus koski pääasiassa sitä, voidaanko 
todistajana olleen lähiomaisen esitutkintakertomus ottaa huomioon näyttönä sen jäl-
keen, kun todistaja oli vedonnut OK 17 luvun 20 §:n mukaiseen kieltäytymisoikeu-
teensa. Tämän osalta KKO katsoi, ettei kertomusta voida ottaa  näytöksi siksi, että sen 
hyväksyminen olisi tosiasiassa murtanut laissa säädetyn lähiomaissuojan.

Kysymys siitä, voidaanko asianomistajan esitutkintakertomusta hyödyntää silloin, 
kun hän on OK 17 luvun 20 §:n mukaisesti lähiomaisen asemassa eikä halua oikeu-
denkäynnissä lausua mitään, on mielenkiintoinen ja herättänyt keskustelua sekä oi-
keuskäytännössä että oikeuskirjallisuudessa. Vaasan hovioikeus katsoi ratkaisussaan 
1998:9, että kun syytetty ja asianomistaja olivat kihloissa, OK 17 luvun 20 §:ää on 
sovellettava myös asianomistajaan tämän kieltäytyessä antamasta kertomusta oikeu-
dessa. EIS:n 6 artiklan 3 d-kohtaan sekä yksityis- ja perhe-elämän suojaa koskevaan 
8 artiklaan viitaten hovioikeus katsoi, että esitutkintapöytäkirjassa olevaa asianomis-
tajan kertomusta ei tässä tapauksessa saanut ottaa tuomiossa huomioon.  

Korkein oikeus on ollut eri mieltä siitä, koskeeko lähiomaissuojaan perustuva 
todistajan kieltäytymisoikeus myös asianomistajaa. Tapauksessa KKO 2000:71 ky-
symyksessä oli Vaasan hovioikeuden edellä mainitun ratkaisun tavoin pahoinpitely, 
jossa asianomistajana oli vastaajan kihlattu. Toisin kuin Vaasan hovioikeus edellä, 
korkein oikeus katsoi, että koska asianomistajalla on oikeus häntä kuulustellessa joka 
tapauksessa olla vastaamatta mitään, OK 17 luvun 20 §.n säännökset todistajan oikeu-
desta kieltäytyä todistamasta eivät koske asianomistajaa. Näin ollen asianomistajan 
esitutkintakertomusta voidaan lähtökohtaisesti hyödyntää asian ratkaisussa.

Sen sijaan KKO katsoi, että asianomistajan esitutkintakertomusta ei tässä ta-
pauksessa voinut EIS:n 6 artiklan 3 d-kohdan nojalla hyödyntää syytettä tukevana 
pääasiallisena näyttönä syytetyn vastakuulusteluoikeuden puuttumisen vuoksi. Kun 
asianomistaja kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin, syytetyllä ei ollut ollut mahdolli-
suutta kuulustella häntä. Koska muu asiassa esitetty näyttö ei ole ollut riittävä syyte-
tyn tuomitsemiseen, syyte hylättiin.         

KKO:n vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos oli eri mieltä siitä, koskeeko lähi-
omaissuoja myös asianomistajaa. Hänen mukaansa oikeudenkäymiskaaren pykälistä 
ilmenee suoraan yleinen periaate, jonka mukaan ketään todistelutarkoituksessa kuul-
tavaa henkilöä ei saa pakottaa toimimaan läheisensä vahingoksi. Eri mieltä oleva jä-
sen perusteli kantaansa myös perustuslain 10 §:n yksityiselämän suojalla sekä EIS:n 
8 artiklan oikeudella nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta. Koska asianomis-
taja oli kuitenkin tuoreeltaan suostunut kertoman tapahtumista, mutta myöhemmin 
kieltäytynyt siitä, oli asiassa herännyt epäilys vastaajan taholta tulleesta painostukses-
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ta. Tällöin asianomistajan yksityisyyden suoja saattaisi tosiasiallisesti kääntyä hän-
tä vastaan ja koitua ainoastaan vastaajan eduksi, mikä olisi asianomistajan kannalta 
kohtuutonta.20  Lopulta vähemmistöön jäänyt jäsen hylkäsi syytteen samoin perustein 
kuin korkeimman oikeuden enemmistö.

Oikeuskirjallisuudessa edellä mainitun tapauksen perusteluja kritisoitiin runsaasti. 
Yleinen näkemys oli, että asianosaisroolista riippumatta oikeudessa kuultavan pitäisi 
perhe-elämän suojaan vedoten pystyä paitsi olemaan vaiti, myös estämään aiemmin 
antamansa esitutkintakertomuksen hyödyntäminen. Lähiomaissuojan on katsottu 
olevan kaikille lähiomaisille kuuluva oikeus, minkä vuoksi sen olisi tullut syrjäyttää 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 32 §:n 2 momentti myös silloin, kun asianomistajaa 
kuullaan todistelutarkoituksessa. Jos esitutkintakertomuksen lukeminen hyväksytään 
oikeudessa, lähiomaissuoja on jo murrettu siitä riippumatta, mikä arvo todisteelle 
myöhemmin annetaan. Näkemyksiä perusteltiin perus- ja ihmisoikeuksien mukaisella 
yksityisyyden ja perhe-elämän suojalla, ja korkeimman oikeuden enemmistö sai kri-
tiikkiä ennen kaikkea siitä, ettei tapausta lainkaan punnittu niiden valossa.21

Korkein oikeus on vastikään antanut toisen ratkaisun lähiomaisasianomistajan 
esitutkintapöytäkirjan hyödyntämistä koskevassa asiassa (julkaisematon tuomio 
10.8.2011 R 2010/279). Siinä KKO asiasta enempää lausumatta pysytti Rovaniemen 
hovioikeuden 15.1.2010 antaman tuomion (R 09/134), jossa oli kysymys myös pari-
suhdeväkivallasta. Asianomistajan kieltäydyttyä lausumasta mitään oikeudenkäynnis-
sä, käräjäoikeus kielsi asianomistajan esitutkintakertomuksen hyödyntämisen OK 17 
luvun 20 §:n lähiomaissuojan perusteella ja hylkäsi syytteen muun näytön puuttuessa. 
Syyttäjä valitti asiasta  hovioikeuteen katsoen, että KKO 2000:71 sisälsi selkeän ja 
vakiintuneen oikeusohjeen, jonka mukaan asianomistajan, joka ei halunnut lausua 
asiasta mitään, esitutkinnassa antama kertomus saatiin lukea pääkäsittelyssä ja ottaa 
todisteena huomioon.

Rovaniemen hovioikeus perusteli ratkaisuaan ennakkotapauksella KKO 2000:71 
mutta myös sillä, että perheiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden yksityisyyden 
suoja ei saisi merkitä väkivallan hyväksymistä. Hovioikeuden mukaan lainsäätäjä 
oli vuonna 1995 muuttaessaan kaikki pahoinpitelyt yleisen syytteen nimenomaisesti 
halunnut, että yksityisyyden suoja väistyy pahoinpitelyrikoksissa. Hovioikeus salli 
esitutkintakertomuksen lukemisen käsittelemättä lainkaan sitä, mikä merkitys syyte-
tyn vastakuulusteluoikeuden puuttumisella oli oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuu-
delle.22

20  Niemi-Kiesiläinen 2004 s. 326–328 ja Hirvelä 2006 s. 199–202, jotka ovat nostaneet esiin vaikean 
kysymyksen syytetyn vastakuulusteluoikeuden merkityksestä suhteessa asianomistajan oikeuksiin.

21  Ks. Pölönen 2003 s. 276–279, Ervo 2000, Virolainen 2000, Rautio 2000.
22  HO:ssa vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että  todistajan kieltäytymisoikeutta koskevan oikeuden-

käymiskaaren 17 luvun 20 §:n tarkoituksena on, että toisilleen läheisten ihmisten ei tarvitse todista-
jana kertoa toisiaan vastaan. Ottaen huomioon lainkohdan tarkoituksen, asianomistajaan ei ole syy-
tä suhtautua toisin kuin todistajaan kieltäytymisoikeuden osalta. Vähemmistöön jäänyt jäsen viittaa 
oikeuskirjallisuuteen, jossa tätä näkökantaa on perusteltu ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa 
lausutulla yksityisyyden ja perheen suojalla.
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2.3. Itsekriminointisuojaa ja vaitiolo-oikeutta rikkomalla saatu näyttö     

Syytetyn oikeus olla vaiti ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittä-
miseen ovat yleisesti tunnustettuja kansainvälisiä normeja, jotka sisältyvät olennai-
sena osana oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin EIS 6 artiklan mielessä. Vaitiolo-
oikeus liittyy läheisesti EIS 6 artiklan 2 kohdan mukaiseen syyttömyysolettamaan, 
jonka mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen 
syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Näillä oikeuksilla pyritään EIT:n mukaan 
muun muassa siihen, että syytettyä vastaan ei käytetä sopimatonta pakkoa. Oikeus 
olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen edellyttää, että syyte on 
näytettävä toteen turvautumatta todisteisiin, jotka on saatu syytetyn tahtoon pakolla 
tai painostamisella vaikuttamalla.23

EIT on Ranskaa koskevassa Funke-tapauksessa (25.2.1993) linjannut, että jokaisen 
oikeus pysyä vaiti ja olla osallistumatta oman syyllisyytensä toteamiseen edellyttää,  
ettei epäiltyä voida tuomita rangaistukseen siitä, ettei hän ole suostunut esittämään 
asiakirjoja, jotka todistaisivat hänen syyllistyneen rikokseen. Funke-tapauksessa ky-
symys oli ollut valuuttamääräysten rikkomista koskevasta epäilystä, jossa Funkea oli 
vaadittu esittämään tiettyjen ulkomaisten pankkien tiliotteita. Kun Funke oli kieltäy-
tynyt, hänet oli tuomittu sakkorangaistukseen sekä velvoitettu esittämään ko. asia-
kirjat lisäsakon uhalla. EIT:n mukaan viranomaisten menettely oli loukannut EIS 
6 artiklan 1 kohtaa.   

Syytetyn oikeus vaitioloon ei EIT:n mukaan ole ehdoton. Mahdollisuutta tehdä 
syytetylle haitallisia päätelmiä hänen vaitiolostaan poliisikuulustelussa tai oikeuden-
käynnissä ei itsessään voida pitää yhteensopimattomana oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin vaatimusten kanssa. Sen sijaan yhteensopimatonta on se, että tuomio peruste-
taan yksinomaan tai pääasiallisesti syytetyn vaitioloon tai siihen, että hän kieltäytyy 
vastaamasta kysymyksiin tai kertomaan asiasta. EIT:n mukaan on selvää, että vaiti-
olo-oikeus ei voi eikä saa estää sitä, että tilanteissa, jotka selvästi vaativat syytetyltä 
selitystä, hänen vaitiolonsa otetaan huomioon arvioitaessa syyttäjän esittämän näytön 
vakuuttavuutta.24

Suomea koskeva Marttinen-tapaus (21.4.2009) koski sakon uhalla ulosottoselvi-
tyksessä vaadittuja tietoja, jotka Marttinen kieltäytyi antamasta. Kieltäytymisen syynä 
oli syytetyn epäily siitä, että tietoja käytetään hyväksi samaan aikaan vireillä olevassa 
velallisen petosta koskevassa rikostutkinnassa. Laissa ei ollut säädöstä siitä, saako 
tietoa käyttää hyväksi toisessa oikeudenkäynnissä. Kieltäytymisen seurauksena Mart-
tinen tuomittiin uhkasakkoon. EIT katsoi tuomiossaan, että vaatiminen sakon uhalla 
antamaan sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää hyväksi toisessa rikosoikeudenkäyn-

23  Näin EIT mm. Irlantia koskevassa Heaney and McGuinness -tapauksessa (21.12.2000) ja Suomea kos-
kevassa Marttinen-tapauksessa (21.4.2009). Ks. myös Ranskaa koskeva Funke-tapaus (25.2.1993) ja 
Saksaa koskeva Jalloh-tapauksessa (11.7.2006).

24
 

Iso-Britanniaa koskeva Beckles-tapaus (8.10.2002).
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nissä loukkasi syytetyn itsekriminointisuojaa. Vaikka ulosottomiehellä oli ollut sakon 
uhalla saatujen tietojen suhteen salassapitovelvollisuus, ulosottovelkojalla oli ollut 
mahdollisuus käyttää niitä hyödykseen rikosjutussa. Näin ollen syytetylle oli jäänyt 
vain kaksi vaihtoehtoa, joko antaa vaadittu selvitys tai ottaa uhkasakko maksettavak-
seen. EIT totesi myös, ettei Suomen hallitus ollut vedonnut arvovaltaiseen kotimai-
seen oikeuskäytäntöön siitä, että ulosottoselvityksessä annettuja syytetylle haitallisia 
lausumia ei tullut ottaa todisteiksi rikosoikeudenkäynnissä.     

Syytetyn oikeus olla vaiti ja olla myötävaikuttamatta omaan syyllisyyteensä ovat 
perustavanlaatuisin voimassaolevia normeja Suomessakin, vaikka niitä ei ole nimen-
omaisesti kirjattu perustuslakiimme. Sen jälkeen kun EIT antoi Suomelle tuomion 
edellä kerrotussa Marttinen-tapauksessa, korkein oikeus purki ratkaisussa KKO 
2009:80 oman aikaisemman tuomionsa sillä perusteella, että tuomiossa oli rikottu 
EIS 6 artiklan suojaamaa itsekriminointisuojaa.

Tuomio, jonka KKO purki, koski velallisen velvollisuutta vannoa pesäluettelo sa-
manaikaisesti kun hän oli  syytteessä velallisen epärehellisyysrikoksista. Kyse oli 
ollut siitä, että suojellakseen itseään velallisen epärehellisyyttä koskevassa asiassa, 
konkurssivelallinen oli jättänyt ilmoittamatta osan omaisuudestaan pesäluetteloa 
vannoessaan. Tämän viimeksi mainitun teon johdosta, KKO oli tuominnut hänet  
törkeästä velallisen petoksesta. Tuomio purettiin, koska velallisen petoksena syyk-
siluettu teko oli liittynyt velallisen tahtoon suojella itseään syytteeltä toisessa vireillä 
olevassa rikostutkinnassa. KKO on ratkaisussaan käynyt läpi EIT:n ratkaisukäytäntöä 
ja perustellut purkutuomiotaan erittäin laajasti ja yksityiskohtaisesti viitaten moneen 
otteeseen myös Marttinen-tapaukseen.

Tuoreessa ratkaisussaan KKO 2011:46 korkein oikeus on vahvistanut, että edellä 
mainittu itsekriminointisuojaa koskeva ratkaisulinja on sovellettavissa myös verotar-
kastuksessa annettuihin vääriin tietoihin silloin, kun vireillä on samanaikaisesti vero-
petosta koskeva esitutkinta.

   

2.4.  Kuulusteluissa annettu tunnustus ennen oikeudenkäyntiavustajan  
 saamista

Jokaisella on EIS 6 artiklan 3 c)-kohdan mukaan oikeus puolustautumiseen joko hen-
kilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Mainitun 
kohdan takaama oikeus kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kulmakiviin. 
Tarkempien määräysten puuttuessa sopimusvaltiot saavat valita ne keinot, joilla ne 
panevat mainitun kohdan täytäntöön oikeusjärjestelmissään. Keinojen tulee kuitenkin 
olla yhteensopivia oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan vaatimuksen kanssa 
ja niiden tulee olla käytännöllisiä ja tehokkaita eikä vain teoreettisia ja näennäisiä.  

EIT on etenkin uudemmassa ratkaisukäytännössään pitänyt olennaisen tärkeänä, 
että epäillyllä on mahdollisuus asianajajaan jo pidätysaikana ja heti poliisikuulus-
telujen alkuvaiheessa. Kun epäiltyä kuulustellaan ilman mahdollisuutta asianajajan 
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konsultointiin, saattaa se EIT:n mukaan muuttaa asianosaisten välisiä valtasuhteita 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamien vaatimusten vastaisesti, vaikka sillä 
ei ole mitään näkyvää haitallista vaikutusta oikeudenkäynnin lopputulokseen. Varhai-
nen mahdollisuus asianajajan saamiseen kuuluu tärkeisiin prosessuaalisiin takeisiin ja 
koskee varsinkin juttuja, jossa henkilöä syytetään törkeistä rikoksista ja joissa voidaan 
odottaa ankaraa rangaistusta.25

Rikoksesta epäillyn oikeudesta saada asianajajan apua jo kuulustelujen alkuvai-
heessa voidaan poiketa vain pakottavin perustein. Tuomioita ei kuitenkaan silloinkaan 
saa perustaa tällaisessa kuulustelussa saatuihin syytetyn lausumiin. Jos niin tehdään, 
syytetyn oikeuksia on EIT:n mukaan loukattu peruuttamattomasti.26

EIS 6 artikla ei estä henkilöä luopumasta oikeudesta asianajajaan edellyttäen, että 
luopuminen on ilmaistu yksiselitteisesti ja ”siihen liittyi luopumisen merkitystä vas-
taavat minimitakeet”. Se, mitä EIT tarkoittaa, viimeksi mainituilla minimitakeilla jää 
hieman epäselväksi, mutta merkitystä on ratkaisukäytännössä annettu esimerkiksi 
sille, että syytetty ei ole kirjallisen luopumisen jälkeen ilman asianajajaa pidetyssä 
kuulustelussa antanut syyllisyyttä osoittavia lausumia, ja että hän asianajajan saatuaan 
pidetyssä uudessa kuulustelussa on toistanut samat lausumat.27 Luopumisen voidaan 
katsoa tapahtuneen hiljaisesti vain sillä edellytyksellä, että epäilty on kohtuudella 
kyennyt ennakoimaan sellaisen käyttäytymisen seuraukset.28

Suomalaisenkin oikeuselämän kannalta varsin mielenkiintoinen EIT:n ratkaisu on 
Puolaa koskeva Plonka-tapaus, jossa epäillyn alkoholiongelmat vaikuttivat siihen mi-
ten EIT arvioi asianajajasta luopumisen merkitystä. Tapauksessa epäilty Plonka oli 
pidätetty epäiltynä edellisenä päivänä tapahtuneeseen työtoverinsa tappoon. Epäilty 
oli kertonut poliisille, että hänelle oli ollut alkoholiongelma 20 vuoden ajan, ja että 
hän edellisenä päivänä oli juonut runsaasti alkoholia mainitun työtoverin kanssa. Hän 
ei muistanut paljoakaan tapahtumista, mutta tunnusti poliisille surmanneensa työtove-
rinsa pistämällä tätä suutuksissa saksilla. Epäillyn tarkoituksena ei ollut ollut tappaa 
toveriaan. Myös syyttäjä kuulusteli epäiltyä ilman, että tällä olisi ollut avustaja. Vasta 
sen jälkeen epäillylle määrättiin avustaja.

Oikeudessa Plonkaa syytettiin murhasta. Plonka peruutti antamansa tunnustuksen 
väittäen poliisin pakottaneen hänet antamaan itsestään haitallisia lausumia. Oikeus 
tuomitsi hänet kuitenkin syytteen mukaisesti 11 vuodeksi vankeuteen. Tuomio perus-
tettiin esitutkinnassa annettuun tunnustukseen ja todistajien lausumiin.29

25  Turkkia koskeva Salduz-tapaus (27.11.2008) ja Ukrainaa koskeva Paskal-tapaus (15.9.2011). Turkkia 
koskevassa Karadag-tapauksessa (29.6.2010) epäillyllä oli ollut valeasianajaja tuomitsemista edeltä-
neeseen istuntoon saakka. Muun muassa todistelun vastaanottaminen oikeudenkäynnissä oli tapahtu-
nut ilman oikeaa asianajajaa. Kun asia paljastui, syytetty vaati, että todistelu otetaan uudelleen vastaan. 
Tähän tuomioistuin ei suostunut. EIT katsoi, että koska todistelua ei ollut toimitettu uudelleen tilaisuu-
dessa, jossa valittajalla olisi ollut oikea asianajaja, häneltä oli riistetty oikeus ajaa juttuaan osapuolten 
tasa-arvon ja kontradiktorisen periaatteen mukaisin edellytyksin.

26  Puolaa koskeva Plonka-tapaus (31.3.2009).
27  Paskal-tapaus (15.9.2011).
28  Kyprosta koskeva Panovits-tapaus (11.12.2008).
29  Plonka-tapaus (31.3.2009).
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Plonka valitti tuomiosta EIT:een väittäen rikkomuksia sen johdosta, ettei ollut saa-
nut esitutkinnan alkuvaiheissa oikeusapua. Vaikka hänelle oli sanottu, että hänellä oli 
oikeus asianajajaan, häntä ei ollut tuettu asianajajan hankkimisessa. Puolan hallitus 
väitti, ettei esitutkinnan alkuvaiheessa ollut toimitettu varsinaista kuulustelua. Poliisi 
oli vain keskustellut epäillyn kanssa. Joka tapauksessa epäilty olisi voinut saada asian-
ajajan ja vaatia, että tämä olisi ollut paikalla jo tuolloin. Oikeudessa syytetyllä oli ollut 
asianajaja, ja juttua oli tutkittu kolmessa oikeusasteessa. Tuomioistuimet olivat har-
kinneet näyttöä vapaan harkintansa mukaisesti. Kaiken todistelun jälkeen oli päädytty 
siihen, että epäillyn esitutkinnassa antama tunnustus oli ollut luotettava.

Lausuttuaan tuomiossaan asianajajan saamisen tärkeydestä jo esitutkinnan alku-
vaiheessa EIT korosti Plonkan alkoholismin merkitystä menettelyssä. Plonka oli 
kertonut poliiseille nauttineensa huomattavan määrän alkoholia pidätystään ja kuu-
lusteluaan edeltävänä päivänä, mikä EIT:n mukaan osoitti selkeästi, että Plonka oli 
kuulustelun aikaan ollut avuttomassa asemassa. Avuttomalla asemalla EIT tarkoit-
taa ilmeisesti alkoholin myrkytys- ja vieroitusoireita eli kansanomaisesti sanottuna 
krapulaa. Viranomaisten olisi EIT:n mukaan tullut kiinnittää huomiota tähän avutto-
muuteen kuulusteluissa ja erityisesti kertoessaan Plonkalle hänen oikeudestaan asian-
ajajaan. EIT katsoi, että vaikka Plonkalla sittemmin koko oikeudenkäynnin ajan oli 
ollut asianajaja, ja hän oli voinut nimetä todistajia sekä riitauttaa syyttäjän väitteitä, 
oikeudenkäynti ei ollut ollut oikeudenmukainen, koska Plonkan alkuperäinen eli il-
man asianajajaa ja krapulassa annettu tunnustus oli vaikuttanut tuomioon.30

EIT on ratkaisukäytännössään antanut merkitystä myös epäillyn iälle arvioides-
saan oikeusavun puuttumisen merkitystä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudelle. 
Alaikäistä tulee kohdella jo esitutkinnan alkuvaiheista alkaen ja erityisesti poliisikuu-
lusteluissa hänen avuttomuutensa ja kykyjensä vaatimin tavoin. Viranomaisten tulee 
pyrkiä hälventämään alaikäisen epäillyn pelkoja ja estoja niin pitkälle kuin mahdollis-
ta ja varmistamaan, että hänellä oli hyvä käsitys esitutkinnan luonteesta ja oikeuden-
käynnin sekä mahdollisten seuraamusten merkityksestä sekä oikeudesta vaitioloon. 
Mikäli alaikäinen epäilty luopuu oikeudestaan asianajajaan, edellytetään erityisesti, 
että viranomaiset ovat kaikin kohtuullisin keinoin pyrkineet varmistumaan siitä, että 
hän täysin tietää oikeuksistaan epäiltynä ja kykenee arvioimaan niin pitkälle kuin 
mahdollista käyttäytymisensä seurauksia. Vain siinä tapauksessa hänen kertomuksel-
leen voidaan antaa merkitystä tuomiossa.31

30  Plonkan tunnustus ei ollut ollut tuomion ainoa peruste, eikä EIT:n tuomio kerro tarkemmin, kuinka 
ratkaiseva se oli ollut. Ks. myös KKO 2000:35, jossa vastaajan esitutkinnassa antamaa tunnustusta 
pidettiin epäluotettavana monta viikkoa jatkuneen ryyppyputken vuoksi ja jossa syyte hylättiin kun ei 
syyttäjällä tunnustuksen lisäksi ollut esittää muuta näyttöä asiasta. Ratkaisussa ei käsitellä sitä, oliko 
epäillyllä esitutkinnassa avustaja.    

31  Salduz-tapaus (27.11.2008) ja Panovits-tapaus (11.12.2008).
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2.5.  Yksityiselämän suojaa rikkomalla hankittu näyttö

EIS 8 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elä-
määnsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Saman artiklan 
2 kohdan mukaan viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi 
kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen 
ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi tai epäjärjestyk-
sen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Mikäli viranomaiset ovat hankkineet näyttöä puuttumalla yksityiselämän suojaan 
sellaisin keinoin, joista ei ole säädetty lailla tai säädettyä lakia rikkomalla, EIS 8 ar-
tiklan mukaista suojaa on siis loukattu. Johdonmukainen seuraus tästä olisi, että lait-
tomalla  tavalla hankitun näytön hyödyntäminen syyksilukevan tuomion perusteena 
johtaisi siihen, ettei oikeudenkäyntiä voida pitää oikeudenmukaisena. EIT on kuiten-
kin omaksunut  liberaalimman linjan EIS 8 artiklan suhteen. Se on nimittäin katsonut, 
että lähtökohtaisesti ei voida sulkea pois mahdollisuutta esittää näyttönä todisteita, 
jotka on hankittu vastoin yksityisyyden suojaksi säädettyä kansallista lakia. Tällaisen 
näytön hyväksyttävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, miten puolustuksen oi-
keudet on huomioitu. Jos syytetylle on annettu tilaisuus riitauttaa kysymyksessä ole-
van todisteen aitous ja vastustaa sen käyttöä, ei asiassa ole EIT:n näkemyksen mukaan 
rikottu syytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.32 Samalla tavalla EIT 
on suhtautunut asiaan silloin, kun viranomaiset eivät varsinaisesti ole rikkoneet kan-
sallista lakia, mutta ovat hankkineet todisteet epäillyn syyllisyydestä puuttumalla hä-
nen yksityiselämäänsä ilman, että tällainen puuttuminen olisi ollut lailla säädettyä.33 
EIT ei myöskään ole antanut merkitystä sille, onko 8 artiklaa rikkomalla hankittu 
todiste ollut ainoa todiste syyllisyyden tueksi.

Harkittaessa tällaisen näytön hyväksyttävyyttä oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin näkökulmasta on EIT:n mukaan otettava huomioon, minkälaisesta laittomuudesta 
näytön hankinnassa on kysymys. Erityisesti merkitystä on sillä, onko näytön hankki-
misessa rikottu toista EIS:n takaamaa oikeutta sekä sillä, antavatko näytön hankkimis-
olosuhteet aiheen epäillä näytön uskottavuutta.34

Huomionarvoista on, ettei EIT näissä tapauksissa ota huomioon epäillyn EIS:n 8  
artiklan takaamien oikeuksien rikkomista sinänsä, vaan perustelee harkintaansa todis-
telun hyödyntämisen sallittavuudesta muilla perusteilla. EIT on nimenomaisesti to-
dennut, että EIS:n 8 artiklan vastaisella menettelyllä saadun näytön suhteen tilanne on 
toinen kuin jos näytön hankkimisella on rikottu jotain perustavampaa EIS:n sääntöä 
kuten EIS 3 artiklaa eli kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kiel-
toa. Tulkinta  näyttäisi tarkoittavan sitä, että yleinen etu rikosten selvittämiseksi pai-

32  Sveitsiä koskeva Schenk-tapaus (12.7.1988).
33  Iso-Britanniaa koskeva Khan-tapaus (12.5.2000).
34  Belgiaa koskeva Lee Davies-tapaus (28.7.2009).
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naa EIS:a sovellettaessa vaakakupissa lähtökohtaisesti enemmän kuin yksityisyyden 
suojelu. Suomen perustuslaki saattaa kuitenkin velvoittaa suomalaisia tuomioistuimia 
suhtautumaan yksityisyyttä loukkaamalla hankittuihin todisteisiin EIS:ta tiukemmin. 
Tästä lisää jäljempänä.   

2.6.  Näyttö jonka hankkimisessa on käytetty kidutusta tai    
 epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua tai sellaisen uhkaa

Kidutus on tahallista ruumiillisen tai henkisen kärsimyksen aiheuttamista toiselle tie-
tyssä tarkoituksessa. Todisteluun liittyen kidutuksen tarkoituksena on saada rikokseen 
liittyviä tietoja tai tunnustus. EIS:n 3 artiklan mukaan ketään ei saa kiduttaa, eikä 
kohdella tai rangaista epäinhimillisesti tai halventavalla tavalla.35

Suomen rikoslaissa kidutus on kriminalisoitu nimenomaisena rikoksena vuonna 
2009. Kriminalisoinnin myötä lakiin ei otettu prosessuaalisia sääntöjä kiduttamalla 
saadun todisteen hyödyntämiskiellosta. Näin ollen kiduttamalla ja muulla epäinhimilli-
sellä tai halventavalla saatujen todisteiden käyttö on edelleen kielletty ainoastaan mai-
nitun YK:n yleissopimuksen sekä EIS:n ja muiden kansainvälisten ihmisoikeusnor-
mien nojalla, mikä tarkoittaa EIT:n tulkintakäytännön korostunutta merkitystä.

Sinänsä kysymys kidutuksella saadun todisteen hyödyntämisestä ei tule kovinkaan 
usein suomalaisen tuomioistuimen harkittavaksi. Useimmin jouduttaneen ottamaan 
kantaa väitteeseen, jonka mukaan esitutkinnassa on esiintynyt kohtelua, jota voidaan 
pitää epäinhimillisenä tai halventavana. Silloin kun näin todetaan tapahtuneen ja koh-
telun seurauksena on saatu näyttöä, on ratkaistava kysymys siitä, miten näyttöön suh-
teudutaan oikeudenkäynnissä.36

Kuten edellä jo todettiin, EIT:n ratkaisukäytännössä 3 artiklaa rikkomalla hankittu 
näyttö eroaa muusta EIS:n säätämien oikeuksien rikkomisella hankitusta näytöstä. 
Näyttöarvostaan riippumatta syyksilukemista ei koskaan saa perustaa tunnustukseen 
tai muuhun todisteeseen, joka on saatu väkivallalla tai muulla julmalla kohtelulla, 
jota voidaan pitää kidutuksena. Tällaisen näytön käyttäminen tekee oikeudenkäynnis-
tä kokonaisuudessaan epäoikeudenmukaisen siitä riippumatta, mikä vaikutus sillä on 
lopputulokseen.37 Vaikka kidutuksen tarkoituksena sen hankkimisvaiheessa olisi esi-
merkiksi pelastaa uhrin henki eikä edistää syytteen ajamista, on EIS 3 artiklan takaa-
maa suoja tässä tapauksessa niin ehdoton, ettei muihin kilpaileviin intresseihin voi 
vedota.38

       

35  EIS:n lisäksi Suomea sitoo vuonna 1984 voimaan tullut Yhdistyneiden Kansakuntien kidutuksen ja 
muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus. 
Yleissopimuksen 15 artiklan mukaan jokainen sopimusvaltio huolehtii siitä, ettei mitään lausuntoa, 
joka todetaan saadun kidutuksella, käytetä todisteena oikeudellisessa menettelyssä.  

36  Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ei ole EIS artikla 3 koskevia tapauksia.
37  Esim. Armeniaa koskeva Harutyunuan-tapaus (28.6.2007).
38  Saksaa koskeva Gäfgen-tapaus (1.6.2010). Kysymys oli siitä, että epäilty oli piilottanut uhrinsa, jonka 

edelleen epäillyn jouduttua pidätetyksi luultiin olevan hengissä. Epäillyn EIS 3 artiklan vastaisen koh-
telun tarkoituksena oli saada selville uhrin piilopaikka.
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2.6.1.  Epäinhimillisellä ja halventavalla kohtelulla hankitun näytön   
 hyväksyminen

Kohtelu voi olla epäinhimillistä ja halventavaa EIS 3 artiklan merkityksessä silloinkin, 
kun kysymyksessä on laissa hyväksytty ja viranomaisten yleisesti käyttämä tutkin-
tametodi. Näin EIT on katsonut Saksaa koskevassa Jalloh-tapauksessa (11.7.2006), 
jossa oli kysymys huumepussin nielleelle katukauppiaalle väkisin annetusta oksetus-
aineesta. Kysymyksessä oleva tapaus on merkittävä linjaratkaisu sen vuoksi, että vi-
ranomaisten epäinhimillisellä ja halventavalla kohtelulla saatu näyttö ei EIT:n mukaan 
välttämättä johda samaan lopputulokseen kuin kidutuksella saatu näyttö. Kysymyk-
sessä on aina punnintaratkaisu, jossa erityistä merkitystä annetaan yleiselle edulle.   

EIT:n mukaan EIS 3 artikla soveltuu tietyn minimitason ylittävään kaltoin koh-
teluun. Arviointi  on suhteellista ja riippuu kaikista asian haaroista, kuten kohtelun 
kestosta, fyysisistä ja henkisistä vaikutuksista sekä joskus myös uhrin sukupuolesta, 
iästä ja terveydentilasta. EIT:n ratkaisukäytännössä epäinhimillistä on ollut kohtelu, 
joka on ollut ennalta harkittua, joka on kestänyt tuntien ajan yhteen mittaan, ja josta 
on aiheutunut ruumiin vamma tai voimakasta fyysistä tai henkistä kärsimystä. Hal-
ventavana kohtelua on pidetty silloin, jos se on voinut aiheuttaa uhrille pelon, hädän 
ja alemmuuden tunteita, jotka ovat omiaan nöyryyttämään ja halventamaan häntä sekä 
mahdollisesti murtamaan hänen fyysisen tai moraalisen vastarintansa taikka jos sillä 
on saatu uhri toimimaan vastoin tahtoaan tai omatuntoaan. 

Jotta rangaistus olisi epäinhimillistä tai halventavaa, kärsimyksen tai nöyryytyk-
sen täytyy olla kovempaa kuin se, mikä välttämättä sisältyy lailliseen kohteluun tai 
rangaistukseen.39 Näitä periaatteita soveltaessaan EIT on ottanut huomioon myös, 
onko tutkinnan kohteena oleva rikos ollut vakava, onko toimenpide ollut välttämätön 
näytön hankkimisen kannalta, aiheuttaako toimenpide vaaraa terveydelle, mikä on 
menettelytapa toimenpidettä suoritettaessa, toimenpiteen aiheuttama fyysinen kipu 
ja henkinen kärsimys sekä lääketieteellinen valvonta ja toimenpiteen terveydelliset 
vaikutukset.

Katsoessaan, että syytettyä oli edellä mainitussa Jalloh-tapauksessa kohdeltu epä-
inhimillisesti ja halventavasti, EIT kiinnitti huomiota mm. siihen, että näyttö olisi 
voitu saada lievemmillä toimenpiteillä eli odottamalla huumepussin luonnollista pois-
tumista epäillyn kehosta. Vaikka kysymyksessä oli huumausainerikos, eivät määrät 
olleet voineet olla niin suuria, että rikos olisi erityisen vakava ottaen huomioon, että 
viranomaiset tiesivät katukauppiaan säilyttävän myytäviä huumepusseja suussaan. 
Lääketieteellisesti kysymys oli vaarallisesta toimenpiteestä, sillä oksetusaineen an-
taminen vastaavaan toimenpiteeseen oli jo kuollut kaksi henkilöä Saksassa. Tapa, 
jolla oksetusainetta oli annettu, oli ollut lähes brutaali, sillä neljä poliisia oli pitänyt 
epäillystä kiinni, kun letku oli syötetty mahalaukkuun pakolla epäillyn nenän kautta. 

39  Saksaa koskeva Jalloh-tapaus (11.7.2006).
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Tämän jälkeen syytetylle oli vielä pakkoa käyttäen annettu injektioruiskulla toista 
oksetuslääkettä. Myös henkiset kärsimykset hänen odottaessaan aineen vaikutusta oli 
otettu huomioon, samoin nöyryytys siitä, että hän oli joutunut oksentamaan tällaisissa 
olosuhteissa.

EIT katsoi, että syytettyä oli kohdeltu epäinhimillisesti ja halventavasti eli EIS 
3 artiklaa oli rikottu. Vaikka kysymys oli EIS 3 artiklasta, rikkomus ei kuitenkaan 
automaattisesti johtanut siihen, ettei kohtelulla saatua todistetta olisi saanut käyttää 
hyödyksi tuomiossa vaan EIT harkitsi erikseen sitä, miten syyllisyyden ratkaiseminen 
mainitun näytön perusteella vaikutti oikeudenkäyntiin kokonaisuudessaan. Katsot-
tuaan, että huumeiden pienestä katukaupasta saatavaan tuomioon liittyvä julkinen etu 
ei ollut niin painava, että se olisi oikeuttanut todisteen käyttämisen, EIT katsoi, että 
näissä oloissa koko oikeudenkäynti oli tullut epäoikeudenmukaisesti.  

Edellä olevan ratkaisun valossa näyttää siis siltä, että jos kysymys on sellaisen 
rikoksen tutkinnasta, jossa painava julkinen etu vaatii tuomiota (ja jos olot muuten 
ovat toisenlaiset kuin edellä mainitussa tapauksessa), EIS 3 artiklan tarkoittamalla 
epäinhimillisellä ja halventavalla kohtelulla saadun näytön hyödyntäminen syytetyn 
vahingoksi ei välttämättä tee oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaista. Edellytyksenä 
on – kuten muissakin todisteen hyödyntämistä koskevissa tilanteissa – että syytetty 
on voinut käyttää oikeuksiaan eli voinut riitauttaa todisteen ja vastustaa sen käyttöä 
ja että tuomioistuimella on tosiasiallinen valta joko hyväksyä todiste tai kieltää sen 
käyttö.  Huomiota on kiinnitettävä myös esitetyn näytön laatuun sekä kuten muissa-
kin ihmisoikeuksien loukkaamistapauksissa siihen, voidaanko näyttöä ylipäänsä pitää 
luotettavana ottaen huomioon, miten se on syntynyt. Merkitystä on myös sillä, tukee-
ko muu näyttö todistetta, vaikka vahva näyttö ei muuta todisteita välttämättä tuekseen 
kaipaakaan.

Vaikka kidutuksella saatuja todisteita ei niiden näyttöarvosta riippumatta saa käyt-
tää syytettyä vastaan, ei EIT:n tulkinnan valossa siis ole yhtä selvää, onko todistelun 
vastaanottamiseen suhtauduttava yhtä kategorisin kielloin silloin, kun näyttö on saatu 
muulla EIS 3 artiklan vastaisella menettelyllä kuin kidutuksella.40  

2.6.2.  Kidutuksella hankitun näytön seurauksena saatu muu todiste   
 (etäisvaikutus)

Ns. etäisvaikutusta41 koskevalla kysymyksellä tarkoitetaan sitä, voidaanko oikeuden-
käynnissä hyödyntää todistetta, jonka olemassaolo on ilmennyt tai hankkiminen on 
käynyt mahdolliseksi kielletyn todistelun seurauksena.

40  Saksaa koskeva Gäfgen-tapaus (1.6.2010).
41  Kysymyksessä on ns. poisonous tree -doktriini, joka on syntynyt Yhdysvaltojen oikeuskäytännössä jo 

vuonna 1919. Hormian mukaan etäisvakutuksesta on käytetty kirjallisuudessa myös ilmaisua ”välilli-
nen hyödyntäminen” ja hyödyntämiskiellon kontinuiteetti (Hormia 1978, 293).
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Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että etäisvaikutus voi periaatteessa ilmetä nel-
jällä eri tavalla:

1)  henkilöä kuulustellaan ensin kiellonvastaisesti ja myöhemmin laillisesti,
2)  kiellonvastaisesti kuultu ilmaisee kolmannen henkilön, jota kuullaan laillisesti,
3)  kiellonvastaisesti kuulusteltu paljastaa esitutkintaviranomaisille uusia reaalisia 

todistuskeinoja, tai
4)  laittomin keinoin hankittua reaalitodistelua käytetään painostamaan syytettyä 

niin, että hän lopulta itse tunnustaa teon.42

Vaikka kysymys on esitutkinnassa tehtävistä ratkaisuista, tuomioistuin joutuu viime 
kädessä ottamaan kantaa siihen, voidaanko kielletyllä tavalla hankitun todisteen seu-
rauksena saatua todistetta hyödyntää oikeudenkäynnissä.

EIT:ssä ongelma on tullut esille mm. Saksaa koskevassa Gäfgen-tapauksessa 
(1.6.2010), jossa poliisi sai epäillyltä paitsi tunnustuksen myös tietoa mahdollisista 
esinetodisteista EIS 3 artiklaa rikkomalla tehdyssä kuulustelussa. Tuomion mukaan 
sopimusvaltioissa ei ole yhtenäistä linjaa siitä, miten kielletyn todistelun seurauksena 
saatuun todisteeseen pitäisi suhtautua.

Kansallinen tuomioistuin ei ollut ottanut huomioon kielletyllä kohtelulla saatua 
tunnustusta, mutta oli hyödyntänyt tuomiossaan sellaisia esinetodisteita, jotka löy-
dettiin epäillyn tunnustuksen perusteella. EIT totesi, että esinetodisteet olivat välit-
tömässä syy-yhteydessä EIS 3 artiklan vastaisen kuulustelun kanssa. Koska tuomio 
oli kuitenkin pääosin perustettu syytetyn oikeudenkäynnin lopulla antamaan uuteen 
tunnustukseen ja mainittua esinetodistelua oli käytetty vain tunnustuksen totuuden-
mukaisuuden tarkistamista varten, esinetodisteiden hyödyntäminen ei vaikuttanut oi-
keudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen.

EIT katsoi lisäksi, että syy-yhteys tuomitsemisen ja EIS 3 artiklan vastaisen koh-
telun välillä oli katkennut syytetyn oikeudenkäynnissä tekemällä myöhemmällä tun-
nustuksella. EIT harkitsi kuitenkin, oliko EIS 3 artiklan vastainen menettely esitut-
kinnassa vaikuttanut myös tähän uuteen tunnustukseen. Tässä harkinnassa EIT otti 
huomioon, että syytetty oli tunnustanut teon oikeudessa heti toisena istuntopäivänä. 
Ennen tunnustusta syytetylle oli annettu ohjausta hänen vaitiolo-oikeudestaan sekä 
kerrottu, että hänen aiempia lausumiaan ei tulla käyttämään hyväksi häntä vastaan. 
Syytetyllä oli ollut oikeusavustaja. Vielä oikeudenkäynnin loppupuolella syytetty oli 
tunnustanut teon uudelleen kaduttuaan sitä ja halutessaan ottaa siitä vastuun. EIT:n 
mielestä mikään ei osoittanut, että syytetty ei olisi kertonut totuutta ja tunnustanut 
tekoa, jos edellä kerrottua esinetodistelua ei olisi otettu oikeudenkäyntiaineistoon. 
Toisin sanoen esinetodistelun olemassaolosta huolimatta syytetyllä olisi ollut mah-
dollisuus kiistää syyllisyytensä. Näin ollen ei voitu katsoa, että syytetyn oikeudessa 
antama tunnustus olisi johtunut toimenpiteistä, joilla oli esitutkinnan aikana loukattu 
hänen oikeuksiaan.

42  Hormia 1978 s. 297–299 ja Pölönen 2003 s. 315.
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Tapauksen perusteluista näyttäisi seuraavan, että
–  mikäli kysymyksessä olevat esinetodisteet, joita ei välttämättä olisi löytynyt il-

man kielletyn kohtelun perusteella tehtyä tunnustusta, olisivat vaikuttaneet jutun 
loppuratkaisuun tai

–  mikäli syytetyn oikeudenkäynnissä myöhemmin tekemä uusi tunnustus olisi 
johtunut siitä, että syytetty esinetodistelun valossa olisi katsonut, että hänellä ei 
ole muuta mahdollisuutta kuin tunnustaa,

niin oikeudenkäynnissä olisi rikottu EIS 6 artiklan 1 kohdan mukaista oikeudenmu-
kaisuutta. Näin ollen EIT pitää mahdollisena, että kielletyllä tavalla hankitulla todis-
teella on etäisvaikutus myös siitä seuranneisiin todisteisiin.

Suomen lainsäädännössä ei ole etäisvaikutusta koskevia normeja ja perinteisesti 
tällaista välillisesti saatua näyttöä on pidetty laillisena. Perustuslain 22 §:n sisältämän 
velvoitteen vuoksi kielletyllä tavalla hankitun todisteen etäisvaikutuksen merkitys-
tä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudelle joudutaan kuitenkin tuomioistuimessa 
pohtimaan samalla tavoin kuin todisteiden hyödyntämistä muutoinkin.43 Silloin kun 
todiste on jollakin tavalla seurausta kidutuksella hankitusta näytöstä tai sellaisesta 
kielletystä kohtelusta kuin EIS 3 artiklassa säädetään, todisteen hyödyntämistä olisi 
vaikea hyväksyä myöskään perustuslain 7 §:n valossa.

2.7.  Poliisin peitetoimen yhteydessä hankittu näyttö (yllytys)

Poliisin peitetoiminnalla hankitulla näytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä näyttöä, 
jota  poliisi on hankkinut syytettyä vastaan esiintyessään itse jonkinlaisessa kanssa-
rikollisen  roolissa. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastaista tällainen toiminta 
on silloin, kun epäilty tekee peitepoliisin yllyttämänä rikoksen, jota hän ei olisi lain-
kaan tehnyt ilman yllytystä.    

EIT on ratkaisukäytännössään todennut, että poliisin peitetoiminta itsessään ei ole 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastaista. Toiminnan pitää kuitenkin pysyä tie-
tyissä rajoissa, koska siihen sisältyy aina rikokseen yllyttämisen vaara. Tämän vuoksi 
poliisin tulee rajoittaa toimintansa pelkkään rikollisen toiminnan tutkimiseen ja toi-
minnalla on oltava riittävät laillisuuden ja asianmukaisuuden puitteet ja takeet. EIT:n 
mukaan oikeudenkäynti on alusta saakka epäoikeudenmukainen, mikäli siinä tukeu-
dutaan näyttöön, joka on syntynyt poliisin yllytyksen tuloksena. Julkinen intressi ei 
voi oikeuttaa tällaiseen näyttöön nojautumista. Jos syytetty tekee tällaisesta yllytyk-
sestä väitteen, tuomioistuimen on otettava väite vakavasti ja tutkittava se huolella.44 
EIT:n mukaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli niin merkittävä, että 

43  Pölönen 2003 s. 315.
44  Liettuaa koskeva tapaus Ramanauskas (5.2.2008) ja Turkkia koskeva Burak Hun-tapaus (15.12.2009).
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sitä ei voi uhrata tarkoituksenmukaisuuden hyväksi edes silloin, kun yritetään hillitä 
vakavia rikoksia ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvua.45

Suomea koskeva V. v. Suomi -tapaus (24.4.2007) koski paitsi poliisin peitetoimin-
nassaan tekemää huumausaineen valekauppaa myös sitä, ettei syytetty ollut saanut 
viranomaisilta pyynnöstään huolimatta pyytämäänsä näyttöä, jolla hän yritti todistaa, 
että  rikos oli tehty poliisin yllytyksen seurauksena. Syytetyn asianajaja oli vaatinut 
jo käräjäoikeudessa poliisia esittämään tietoja syytetyn matkapuhelimeen tulleista ja 
siitä soitetuista puheluista. Käräjäoikeus oli kuitenkin pakkokeinolain nojalla anta-
nut poliisille luvan olla paljastamatta syytetylle tämän matkapuhelimen tarkkailua. 
Myöskään hovioikeuskäsittelyn aikana syytetty ei saanut pyytämiään tietoja, ja hovioi-
keus hylkäsi puhelutietojen esittämisestä tehdyt pyynnöt tarpeettomina. Koska näyt-
töä asiasta ei ollut saatavilla, myöskään EIT ei voinut ratkaista sitä, oliko rikos tehty 
poliisin yllytyksestä vai ei.

EIT totesi tuomiossaan, että kontradiktorinen periaate ja osapuolten tasa-arvo kuu-
luivat olennaisina osina oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. EIS 6 artiklan 1 kohta 
edellyttää, että syyttäjäviranomaiset paljastavat syytetylle kaiken hallussaan olleen 
olennaisen näytön siitä riippumatta, oliko se syytetylle vastaista tai myönteistä. Vaik-
ka velvollisuus ei ole ehdoton, se sallii vain välttämättömät poikkeukset, jotka liitty-
vät esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen tai todistajansuojeluun. EIT katsoi, että 
syytetylle ei ollut annettu riittävästi tietoja, eikä hänen ollut sallittu tehdä riittävällä 
tavalla huomautuksia tai osallistua päätöksentekoon. Poliisi oli salaamalla tärkeitä 
seikkoja evännyt syytetyltä tilaisuuden todentaa väitteitään ja osoittaa ne oikeiksi. 
Mitään julkisen edun mukaisia perusteita ei ollut esitetty puhelutietojen salaamiselle, 
ja salattu aineisto oli liittynyt relevanttiin tosiasiakysymykseen koskien yllytysväitet-
tä. Poliisin toiminnan seurauksena tuomioistuimillakaan ei ollut ollut riittäviä tietoja 
kyetäkseen harkitsemaan salatun aineiston merkitystä puolustukselle. Puutetta ei ollut 
korjattu hovioikeusmenettelyssä. Näin ollen päätöksenteossa ei ollut noudatettu oi-
keudenmukaisuuden vaatimuksia ja EIS 6 artiklan 1 kohtaa oli rikottu.

Mainittu ratkaisu osoittaa, että jos syytetty tekee oikeudenkäynnissä väitteen siitä, 
että jokin todiste on hankittu sellaisin keinoin, ettei oikeudenkäynti sen vuoksi täytä 
oikeudenmukaisuuden vaatimusta, tuomioistuimilla on velvollisuus aktiivisesti selvit-
tää väitteen todenperäisyys, ennen kuin todistetta voidaan hyödyntää.              

3.  Perustuslain edellyttämät todisteiden hyödyntämiskiellot  

Oikeuskirjallisuudessa ratkaisumalliksi hyödyntämiskieltokysymykseen on esitetty 
niin sanottua perusoikeusmyönteistä punnintavelvoitetta. Tämä tarkoittaa, että tuo-
mioistuimilla on viran puolesta velvollisuus tapauskohtaisesti asettaa todisteelle hyö-

45  Portugalia koskeva Teixeira de Castro-tapaus (9.6.1998).
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dyntämiskielto tilanteessa, jossa todisteen hyödyntäminen johtaisi oikeudenkäynnin 
epäoikeudenmukaisuuteen, perus- tai ihmisoikeusloukkaukseen tai muuhun rikoksen 
selvittämisintressiin nähden suhteettoman vakavaan perus- tai ihmisoikeusrajoituk-
seen.46 Kysymys on siis tapaus tapaukselta suoritettavasta harkinnasta, jossa vastak-
kain on yleinen rikosten selvittämisintressi ja yksilön perus- ja ihmisoikeudet.

Lähtökohtaisesti kysymyksessä oleva punninta ei näyttäisi eroavan siitä punnin-
nasta, jota myös EIT harjoittaa jokaisen käsittelemänsä tapauksensa yhteydessä. Ylei-
sen edun sijaan EIT:n terminologiassa puhutaan julkisesta intressistä (edusta). Ottaen 
huomioon perustuslain 22 §:n säätämä ehdoton velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien  
toteutumisen turvaamiseen, yleisen edun käyttöala voi suomalaisessa rikosprosessissa 
muodostua suppeammaksi kuin mitä se on EIT:n tulkintakäytännössä. Oikeuskirjal-
lisuudessa on katsottu, että perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi asetetulla hyö-
dyntämiskiellolla on punninnassa aina suurempi painoarvo kuin rikoksen selvittämis-
intressillä.47 Tällä hetkellä oikeustila on epäselvä, koska oikeuskäytäntöä todisteiden 
hyödyntämiskielloista perus- ja ihmisoikeuksien nojalla on vain niukasti.        

3.1.  Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja    
 koskemattomuuteen

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen va-
pauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, 
kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen kos-
kemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa 
säädettyä perustetta. (…)

Kuten edellä tarkasteltaessa EIT:n tulkintakäytäntöä kidutuksella tai epäinhimil-
lisellä ja halventavalla kohtelulla saadun todistelun hyödyntämisestä kävi ilmi, EIS 
näyttäisi hyväksyvän muulla tavoin kuin varsinaisella kidutuksella hankitun näytön 
silloin, kun julkinen etu on riittävän painava.  

Perustuslain 7 §:n 2 momentti kieltää kuitenkin poikkeuksetta ihmisarvon louk-
kauksen. Julkinen etu ei voi siten missään olosuhteissa oikeuttaa ihmisarvoa loukkaa-
malla hankitun todisteen hyödyntämistä suomalaisessa rikosprosessissa.

3.2.  Yksityiselämän suoja

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. 
Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Vi-

46  Pölönen 2003 s. 224–227 ja Ervo 2005 s. 384–385. Ks. myös Virolainen 1998 s. 425–426.
47  Virolainen 2009 s. 244.



169

ranomaisten välttämättömistä toimenpiteistä ja rajoituksista edellä mainittuihin oi-
keuksiin liittyen on säädettävä lailla.

Perustuslain 10 §:n yksityiselämän suoja ei sen laajuuden ja rajoituksia koskevien 
edellytysten osalta juurikaan poikkea EIS:n 8 artiklassa säädetystä yksityis- ja perhe-
elämän suojasta. EIT on kuitenkin omaksunut EIS:n 8 artiklaa loukkaamalla hankit-
tujen todisteiden osalta hyvin suhteellisen ja sallivan tulkintalinjan, jossa yleinen etu 
rikosten selvittämiseksi painaa enemmän kuin yksityisyyden suojelu.

Korkein oikeus on tapauksessa KKO 2007:58 harkinnut teknisellä kuuntelulla saa-
dun ns. ylimääräisen tiedon (PKL 5 a luvun 13 §)  hyödyntämisen kieltämistä perus-
tuslain 10 §:n nojalla. Hyödyntämiskiellon tavoitteena mainitussa tapauksessa olisi 
ollut yksityiselämän ja luottamuksellisen viestinnän suojan turvaaminen sekä  perus-
oikeuksien loukkausten ehkäisy. Hyödyntämiskiellon asettamista vastaan kyseisessä 
tapauksessa puhui KKO:n mukaan vakavien rikosten selvittämisintressi ja siihen liit-
tyvä rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuus. Ylimääräinen tieto koski mainitussa 
tapauksessa rikoslain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitettua rikoksentekijän suojelemista, jota 
rikosta varten itsessään ei olisi voitu myöntää teknistä kuuntelua koskevaa lupaa. Kor-
kein oikeus mainitsi kysymyksessä kuitenkin olevan rikoksen, josta voidaan tuomita 
vankeutta. Huomattavaa oli myös se, että teknistä kuuntelua oli luvan mukaan saanut 
kohdistaa nimenomaan syytettyyn hänen oleskellessaan siinä tilassa, jossa ylimääräi-
nen tieto oli saatu. Lisäksi korkein oikeus kiinnitti huomiota siihen, että äänitallenteen 
käyttäminen todisteena ei sinänsä vaaranna syytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen oi-
keudenkäyntiin, koska hänellä oli joka tapauksessa mahdollisuus tuomioistuimessa 
ottaa kantaa tallenteen todistusarvoon ja kuulustuttaa todistajia sen johdosta. Korkein 
oikeus ei siten kieltänyt äänitteen käyttöä.

Sen sijaan Helsingin hovioikeus on 24.1.2008 antamassaan ratkaisussa (R 07/2233) 
kieltänyt todisteiden hyödyntämisen perustuslain 10 §:n ja EIS 8 artiklan perusteella. 
Kysymyksessä oli avioparin välistä puhelua koskeva äänitallenne molempien  puoli-
soiden ollessa epäiltyjä samasta rikoksesta. Pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 mo-
mentin mukaan telekuuntelua ei saa kohdistaa epäillyn ja häneen OK 17 luvun 20 §.n 
mukaisessa suhteessa olevan henkilön välisiin keskusteluihin, ellei esitutkinta koske 
rikosta, josta saattaa seurata vähintään kuusi vuotta vankeutta tai yritystä tai osallisuut-
ta siihen. Hovioikeus totesi, että sekä perustuslain 10 § että EIS 8 artikla ilmentävät 
jokaiselle kuuluvaa perusoikeutta nauttia perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta, 
ja viranomaiset voivat lailla puuttua oikeuden käyttämiseen vain mainittujen säännös-
ten sallimissa tilanteissa. Suomen laissa ei ole säännöstä telekuuntelun kohdistumi-
sesta lähiomaisten välisiin keskusteluihin tilanteessa, jossa molemmat ovat epäiltyjä. 
Pakkokeinolain esitöissä on  kuitenkin katsottu, ettei telekuuntelu saisi johtaa siihen, 
että oikeudenkäynnissä voimassa olevat todistamiskiellot menettäisivät merkitystään.

Tietojen hyödynnettävyyttä harkitessaan hovioikeus noudatti perus- ja ihmisoi-
keusmyönteistä tulkintaa, jonka mukaan henkilön prosessuaalisella asemalla ei ole 
merkitystä arvioitaessa pakkokeinolain 5 a luvun 10 §:n 1 momentissa säädetyn kuun-
telukiellon ulottuvuutta. Koska syytetyt olivat olleet epäiltynä rikoksesta, josta sää-
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detty ankarin rangaistus oli neljä vuotta vankeutta, kysymyksessä olevia tallenteita ei 
saanut hyödyntää ja ne oli asian tultua lainvoimaiseksi hävitettävä.

Itä-Suomen hovioikeus on tuomiossaan 12.5.2010 (R 09/506) ratkaissut kysymyk-
sen siitä, voitiinko seksuaalirikosta koskevassa oikeudenkäynnissä käyttää todisteena 
rikoslain 24 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla salakatselulla hankittua DVD-
tallennetta tai kuulla todistajana tallenteen kuvannutta henkilöä. Ratkaisussaan hovi-
oikeus on viitannut KKO:n ratkaisuun KKO 2007:58 sekä EIT:n ratkaisukäytäntöön 
koskien kielletyllä tavoilla hankittujen todisteiden hyödyntämistä painottaen sitä, ettei 
kielletyllä tavalla hankitun todisteen hyödyntäminen välttämättä ole kiellettyä, mikäli 
oikeudenkäynti kokonaisuudessaan täyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Hovi-
oikeuden mukaan salakatselun kriminalisoimisella on pyritty suojaamaan perustuslain 
10 §:n 1 momentissa säädettyä perusoikeutta sekä EIS:n 8 artiklaa. Vaikka kysymyk-
sessä oleva rikos oli vakava, hovioikeus piti yksityiselämän suojan loukkausta laa-
dultaan niin vakavana syytteessä tarkoitettuun rikokseen, ettei tallenteen käyttämistä 
asiassa todisteena sallittu. Koska tallennetta ei saanut käyttää todisteena, ei myöskään 
tallenteen kuvanneelta henkilöltä saanut häntä todistajana kuultaessa kysyä niistä ha-
vainnoista, joita hän oli tehnyt kameralla katsellessaan tai kuvatessaan, vaan ainoas-
taan siitä, mitä hän oli nähnyt paljain silmin.          

3.3.  Muut perusoikeudet

Mahdotonta ei ole, etteikö todisteiden hyödyntämistä koskeva kysymys voisi tulla 
oikeudenkäynnissä ajankohtaiseksi myös muita perusoikeuksia, esimerkiksi sanan-
vapautta tai omaisuuden suojaa koskevien loukkausten osalta. Perusoikeuksien hyvä 
tuntemus ja ymmärrys ovat tarpeen, jotta tuomioistuin pystyy täyttämään perustuslain 
mukaiset velvoitteensa myös harvemmin oikeudenkäynnin kohteeksi joutuvissa tilan-
teissa.

4.  Hyödyntämiskiellon käsittelystä rikosprosessissa

Tuomioistuimella on velvollisuus huolehtia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.  
Tämän vuoksi hyödyntämiskiellot on otettava viran puolesta huomioon. Ongelmana 
on, että oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä tapahtuneet virheet eivät aina tule 
esille ilman, että puolustus vetoaa niihin. Selvää on, että sen jälkeen kun ongelma on 
havaittu, tuomioistuimella on velvollisuus selvittää asiaa oma-aloitteisesti.48

Informatiiviseen prosessinjohtoon kuuluu, että mikäli jotain todistetta ollaan rajaa-
massa pois oikeudenkäynnistä, tuomioistuimen on kerrottava aikeestaan asianosai-

48  Pölönen 2003 s. 320.
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sille. Sen lisäksi, että rajaamista koskevaan kysymykseen on saatava ottaa kantaa, 
asianosaisille tulee antaa mahdollisuus hankkia muuta todistelua poisrajatun tilalle. 
Juuri sanottu ei kuitenkaan sulje pois sitä, että jos tuomioistuin päätyy hyödyntämis-
kieltoon vasta todistusharkintavaiheessa, päätös on silti tehtävä, jos oikeudenkäynti 
ei muuten täyttäisi oikeudenmukaisuusvaatimusta. Todisteiden merkitys kokonaishar-
kinnan kannalta ilmenee usein vasta siinä vaiheessa, kun tuomioistuin tekee tuomio-
harkintaa, eikä asiasta silloin ole mahdollista informoida oikeudenkäynnin aikana.49 
Kun rikosprosessissa saa vedota uusiin todisteisiin vielä muutoksenhakuvaiheessakin, 
mitään oikeudenmenetyksiä ei synny sen johdosta, että asianosaisilla (syyttäjällä ja 
asianomistajalla) ei ole ollut mahdollisuutta hankkia uutta todistelua hyödyntämättä 
jääneen tilalle.

5.  Lopuksi

Koska nimenomaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä todisteiden hyödyntämiskiel-
loista on Suomessa vain vähän, EIT:n  tulkintakäytäntö on poikkeuksellisen merkit-
tävässä asemassa tuomioistuimen harkitessa, tuleeko jokin todiste ottaa huomioon 
rikosprosessissa vai ei. Oikeuslähteenä EIT:n ratkaisukäytäntöä ei kuitenkaan aina 
ole helppo tulkita, eikä se useinkaan anna  yksiselitteisiä vastauksia yksittäisen rikos-
prosessin ongelmiin. Kuten muidenkin oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen vai-
kuttavien tekijöiden osalta, myös tarjotun näytön hyödyntämistä koskeva pohdinta on 
EIT:n ratkaisukäytännön valossa erilaisten hyödyntämisen puolesta ja vastaan puhu-
vien seikkojen arviointia, jossa huomioon otettavat seikat harvoin johtavat automaat-
tisesti siihen, että oikeudenkäynti joko on tai ei ole oikeudenmukainen. Kysymys on 
useimmiten punninnasta, jossa viranomaisten menettely ja syytetyn mahdollisuudet 
puolustautua arvioidaan kokonaisuudessaan kiinnittäen erityisesti huomiota edellä 
kerrottuihin EIT:n esiin nostamiin seikkoihin.

Kuten kaikissa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin arviointia koskevissa perus-
teluissa, tärkeintä on mahdollisimman avoin harkinta ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat seikat puolesta ja vastaan. Päätyipä tuomioistuin mihin ratkaisuun tahansa 
jonkin todisteen hyödyntämisen osalta, EIS 6 artiklan mukainen oikeudenmukaisuu-
den vaatimus ei välttämättä täyty, jos tuomiosta ei selkeästi ilmene, että tuomioistuin 
on tunnistanut ja tunnustanut EIS:n suojaamat syytetyn oikeudet ja tehnyt ratkaisunsa 
niistä tietoisena. Sama koskee myös perustuslain turvaamia perusoikeuksia.

49  Mts. 321.
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