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Tiivistelmä:  

Tutkielman tarkoituksena on selvittää yksilöiden oikeus luottamukselliseen yhteydenpitoon 

asianajajansa kanssa sekä mahdollisuudet saada asianajosalaisuuksien suojan alaiset tiedot 

salatuiksi. Toisena tutkimuskysymyksenä on se, missä tilanteissa luottamuksellinen yhtey-

denpito voi murtua ja milloin toimivaltaisella viranomaisella on oikeus hankkia luottamuk-

selliseen yhteydenpitoon pääsy. Asianajajan asianajosalaisuudet perustuvat välittömästi asi-

anajajan ja päämiehen välisen luottamussuhteen suojaamiseen. Luottamuksellisen yhteyden-

pidon suoja ei lähtökohdiltaan eroa sen mukaan, onko kysymys riita- vai rikosasiasta. Yh-

teiskunnan vastuulla on kuitenkin varmistaa se, että on olemassa riittävät keinot ja säännöt, 

joilla varmistetaan kummassakin prosessissa asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpi-

don ja asianajosalaisuuksien pysyminen salassa vastapuolelta. 

Yleisesti asianajosalaisuuksien suoja ja luottamuksellinen yhteydenpito asianajajan kanssa 

ovat tärkeitä suojan kohtia. Suojat ovat kuitenkin olleet vuosikymmenten aikana puutteelli-

sia, mistä osoituksena ovat tutkielmassa esitellyt lukuisat oikeustapaukset. Luottamuksellis-

ten tietojen pysyminen luottamuksellisina edellyttää sitä, että asianajosalaisuuksien suojasta 

ja niihin liittyvien rikkomusten sanktioista säädetään erikseen. Asianajotoimeksianto ja asi-

anajotyö perustuvat omaksuttuun luottamussuhteeseen. Siten se, missä määrin asianajajalle 

suodaan vapausoikeuksia yhteiskunnassa, riippuu siitä, miten tärkeää asianajajan ja oikeu-

dellista apua tarvitsevan päämiehen välisen luottamussuhteen turvaaminen on. 



  

Lähtökohtaisesti luottamuksellisen yhteydenpidon tulee olla absoluuttista. Asianajosalai-

suuksien suojan murtuminen on mahdollista erityisesti silloin, kun yhteydenpitoa salaisuuk-

sista käydään tai yhteydenpidon tallennetta käsitellään. Myös viranomaisten toiminnan ai-

kana salaisuudet voivat paljastua tarkoitukseltaan jopa lainvastaisiksi. Myös asianajajan ja 

päämiehen välinen luottamuksellinen yhteydenpito voi murtua viranomaisten tekemän ko-

tietsinnän aikana tai silloin, kun asianajaja on osallistunut päämiehen kanssa rikokseen tai 

kun päämies erehtyy tai häntä erehdytetään henkilön ammatista. 

Vaikka tutkielman perusteella voisi päätellä, että oikeus luottamukselliseen yhteydenpitoon 

on nyt hyvällä tasolla, se ei tarkoita, ettei tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota luotta-

muksen tosiasialliseen tilaan ja toteutumiseen. Yhteiskuntaan kohdistuvat uhat ovat mahdol-

listaneet yhteiskunnissa yksilön tarkemman valvomisen. Luottamuksellinen yhteydenpito on 

syytä asettaa ja suojella tasolle, joka tosiasiallisesti ja yksiselitteisesti turvaa eri tilanteissa 

päämiehen kertomukset asianajajalleen. Mikäli luottamuksellisen yhteydenpidon suojaa ka-

vennetaan nykyisestä, on mahdollista, että tosiasiallinen mahdollisuus käyttää oikeudellisia 

palveluja kapenee. Tärkeätä on, että päämies uskaltaa käyttää lainopillisia palveluita riittä-

vän varhaisessa vaiheessa, viivytyksettä ja matalla kynnyksellä, ilman että hänen tarvitsee 

punnita oikeuksien käyttämisen seurauksia, kuten luottamuksellisen yhteydenpidon mahdol-

lista murtumista. Viranomaisten yhteydenpidon murtamiset eivät ole olleet historiassa har-

vinaisia. Toisaalta on huomattava, että viestinnän luottamuksellisuus ja salaisuuksien suoja 

voi myös joutua murtamisen kohteeksi ilman viranomaisten rikosoikeudellista epäilyä. Kyse 

voi olla esimerkiksi massavalvonnasta, jonka sivutuotteena kertyy merkityksellistä todistus-

aineistoa. Vaikka tämän tyyppinen todisteiden kerääminen on yksityisyyden ja perus- ja ih-

misoikeuksien loukkaamista ja kiellettyä erityisesti vertikaalisessa ulottuvuudessa, on väis-

tämätön tosiasia, että tämän tyyppistä todisteiden keräämistä tapahtuu. Se, ulottuvatko täl-

laiset tapahtumat päämiehen ja asianajajan väliseen yhteydenpitoon, jää vain arvailun ja 

muiden jatkotutkimusten varaan.  
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1 

 

1. Johdanto 
Meidän kaikkien etuna on, että ihmiset suunnittelevat etukäteen toimiensa laillisuuden, joko 

omatoimisesti tai asiantuntijan avustuksella pelkäämättä kuitenkaan, että tiedot päätyvät ul-

kopuolisille. Nykyisessä yhteiskunnassa oikeusprosessit asettavat asianosaisille erittäin suu-

ria vaatimuksia. Oikeutta asianajajaan turvautumiseen on pidetty syytetyn oikeusturvana 

sekä equality of arms -periaatteen mukaisena. Ottamalla huomioon, että syytetyn vastapuo-

lella on syyttäjä, ei oikeudenkäyntiä voisi katsoa oikeudenmukaiseksi, ellei syytetyllä olisi 

tosiasiallista mahdollisuutta asianmukaiseen puolustautumiseen. Voidaan sanoa, että proses-

suaaliset oikeudet tulevat erityisesti rikosprosessiin joutuneelle turvatuiksi, kun päämies voi 

kääntyä missä tahansa tilanteessa asianajajan puoleen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

tulkinnassa on korostettu, että asianosaisen oikeudet tulevat turvatuiksi parhaalla tavalla, kun 

ne ovat käytännöllisiä ja toimivia. Asianajajan palveluiden tuleekin olla käytettävissä oikea-

aikaisesti ja vapaasti. Palveluiden tulee edustaa lojaalisuutta, riippumattomuutta, esteettö-

myyttä, luottamuksellisuutta ja kunniallisuutta.1 

Asianajajakunta on matkannut määrätietoisesti kohti yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Vaikka kriisejäkin on ollut, asianajajakunnan arvostus ja instituutioon kohdistuva luottamus 

eivät ole horjuneet. Tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Erityisesti Suomessa asian-

ajosalaisuuksien suoja ja suojan antava luottamuksellinen yhteydenpito asianajajan kanssa 

ovat keskeisiä asioita, mutta niin kuin tutkielmassa ilmenee, nämä suojat ovat osaltaan olleet 

puutteellisesti suojattuja ja erityisen haavoittuvaisia asianajotoiminnassa. Asianajosalai-

suuksien suojaa2 on tulkittu sanamuodon mukaisesti suojaksi, joka koskisi vain asiakkaan 

oikeudenkäyntiä ja asiakkaan asian ajamista varten antamia luottamuksellisia tietoja, mutta 

ei esimerkiksi asianajajan päämiehelleen esittämiä kommentteja tai neuvoja. Tähän on tul-

kintaa haettu niin oikeuskirjallisuudesta kuin korkeimman oikeuden prejudikaateista sekä 

erityisesti EIT:sta. Sanamuodon mukainen tulkinta ei tulekaan kyseeseen, koska EIT on tois-

tuvasti todennut, ettei lainsäädännön laatu Suomessa ole riittävällä tasolla. Asianajosalai-

suuksien suoja luottamuksellisessa yhteydenpidon kontekstissa nousi erityisesti keskuste-

luun 2000-luvun vaihteessa, kun EIT ratkaisi viranomaisten yhteydenpidon rikkomuksia 

 
1 Fredman 2013 s. 3. 
2 Asianajosalaisuuden suojasta käytetään termiä asianajajasalaisuus. Ks. teoksissa Jones – Sufrin – Dunne 2018 
s. 913–920 sekä Jones – Sufrin 2011 s. 1063–1070 käsitellyissä oikeustapauksissa käytetty terminologia. Legal 
professional privilege -periaate tunnetaan useiden jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa. EU-oikeudessa 
siitä ei ole juurikaan mainintaa, vaan se perustuu lähtökohtaisesti oikeuskäytäntöön. Wikberg 2010 s. 870 ja 
Jones – Sufrin – Dunne 2018 s. 913. 
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koskevia ratkaisuja ja tunnusti päämiehen ja asianajajan välisen yhteydenpidon oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin yhdeksi keskeisimmäksi perustaksi. Tästä seurasi lukuisia tie-

teellisiä kirjoituksia ja kannanottoja sekä OK:n 17 luvun uudistus, jonka antamisessa meni 

yli kymmenen vuotta. Tänä aikana Suomessa haettiin ja osaltaan edelleen haetaan luotta-

muksellisen asianajotoiminnan sisällön tulkintaa EIT:n soveltamiskäytännöstä.3 

Pääosa nykyisistä luottamuksen säännöistä ja yhteydenpidon suojista on syntynyt täysin eri-

laisessa yhteiskunnassa ja maailmassa kuin missä nykyään elämme. Voimme kuitenkin tar-

kastella yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja hyvinvointi- ja verkkoyhteiskunnassa kaikki-

alla. Yksilön on yleensä mahdotonta sanoa, missä hänen tietojansa säilytetään tai käsitellään. 

Omien tietojen kontrollointi osoittautuu usein myös mahdottomaksi. Kontrolloimattomat ja 

heikosti suojatut tiedot ovatkin vaarassa päätyä oikeusprosesseihin, minkä seurauksena vaa-

rantuvat prosessin luottamuksellinen yhteydenpito sekä yksityisyyteen liittyvät perus- ja ih-

misoikeudet ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti.4 Lisääntyvät tietojen tallennusalustat 

sekä tekninen kehitys ovat vieneet yhteiskunnan tietoverkkoyhteiskunnaksi, jossa tietoa on 

saatavilla kaikille ja kaikkialta. Tietotekninen kehitys on myös mahdollistanut erilaiset sa-

laiset pakkokeinot ja tarkkailumenetelmät tiedonhankintakeinoina. Nämä seikat ovat mer-

kittävästi helpottaneet erityisesti viranomaisten todisteiden hankintaa, mutta samalla ravis-

taneet demokraattisen yhteiskunnan perustaa. 

Tekniset mahdollisuudet yli tietoverkon ovat mahdollistaneet pakkokeinoille lähes absoluut-

tisen salaisen luonteen, mikä on samalla oikeusturvaongelma. Kohde, joka ei saa tietää tul-

leensa salaisten pakkokeinojen kohteeksi, ei voi puolustautua tai valvoa oikeuksiaan samalla 

tavalla kuin perinteisten pakkokeinojen kohteeksi joutuva. Ongelma on myös se, että fyysi-

seen maailmaan säädettyjä pakkokeinoja sovelletaan analogisesti verkkoympäristössä. Toi-

menpiteet saattavatkin olla yksityisyyden ja perusoikeuksien kannalta merkittäviä, eivätkä 

pakkokeinojen käytön edellytykset asetu oikeaan suhteeseen yksityisyyden ja perusoikeuk-

sien kanssa. Lisäksi teknisiin laitteisiin kohdistuvat laite-etsinnät voivat paljastaa huomatta-

van laajan aineiston arkaluontoista materiaalia, joka ei ole oikeassa suhteessa tekoon, josta 

henkilöä epäillään.5 

 
3 Vaikka tässä tutkielmassa ei tutkita oikeusdogmaattisen tarkastelun sisäisiä puutteita, herää väistämättä ky-
symys siitä, mikä merkitys viranomaisten työhön on ollut sillä, että lainsäädäntö on ollut varsin kauan puut-
teellinen ja epäselvä. 
4 Riekkinen 2019 s. 482. 
5 Riekkinen 2019 s. 483. 
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1.1 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on tehdä havaintoja ja herättää yleisesti keskustelua asianaja-

jan ja päämiehen välisen luottamuksellisen yhteydenpidon suojasta sekä vastata ennakkoon 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Molemmat tutkimuskysymykset sisältävät oikeudellisia 

ongelmia, joita voidaan jäsennellä erilaisilla tarkkuuksilla ja painotuksilla. Tutkimuskysy-

myksiin vastaamisen lisäksi tutkielman aikana on tarkoituksenmukaista hahmotella vaikut-

tavat olosuhteet ja lainsäädäntö. Kyse ei ole yksinään oikeusdogmaattisesta selvittämisestä, 

vaan empiirisestä teknis-organisatorisesta havainnoimisesta. Konkreettiset ongelmat ja on-

gelmiin vaikuttavat olosuhteet tulevat näin oikein havainnoiduiksi. Tutkielman aikana tar-

kastellaan lainsäädännöllisiä muutoksia poliisin, syyttäjän, tuomarin ja asianajajan tehtäviin 

sekä näiden prosessuaaliseen toimintaan. Näistä toimista on lainsäädäntöä säädettäessä esi-

tetty erilaisia näkemyksiä. 

Tutkielman ensimmäisen kysymyksen selvittelyssä lähtökohtana on vastata siihen, miten ja 

millaisin perustein yksilöt voivat perustaa oikeutensa luottamukselliseen yhteydenpitoon ja 

saada asianajosalaisuuksien suojan alaiset tiedot salattua. Toisena tutkimuskysymyksenä on: 

missä tilanteissa luottamuksellinen yhteydenpito voi murtua ja milloin toimivaltaisella vi-

ranomaisella on oikeus hankkia luottamukselliseen yhteydenpitoon pääsy? Tutkielmassa 

kiinnitetään erityistä huomiota pakkokeinolain mahdollistamiin pakkokeinoihin. 

1.2 Tutkielman keskeiset käsitteet 

Asianajotoimeksiannossa asianajajan päämies6 on aina myös asiakas. Tutkielmassa käyte-

tään lähtökohtaisesti termiä päämies. Termillä on haluttu korostaa luottamuksellisuuden ja 

lojaalisuuden merkitystä asianajajan asiakasta kohtaan.7 Kun tutkielmassa tarkastellaan laa-

jasti asianajosalaisuuksien ja yhteydenpidon ympäristöä, ei lukijalta ole perusteltua olettaa 

terminologian laaja-alaista ymmärrystä, erityisesti kun on kysymys yhteydenpidon moninai-

sista vaihtoehdoista, niihin kohdistuvista pakkokeinoista ja teknologisista ratkaisuista. Siksi 

myös tietoverkkoja ja sähköisiä viestejä koskevat perusteet on käsitteiden ohella syytä sel-

ventää. Tietoverkolla tutkielmassa tarkoitetaan erilaisten tietoteknisten laitteiden ja niiden 

välisten tietoliikenneyhteyksien muodostamaa infrastruktuuria, jonka kautta palveluita 

 
6 Yleisesti toimeksiantajaa asianajotoimeksiannossa kutsutaan päämieheksi (huvudman, klient). Asianajajan 
päämiehiksi luetaan luonnollinen tai oikeushenkilö tai sellainen yhteenliittymä, joka ei ole oikeushenkilö, ku-
ten jakamaton kuolinpesä. Asianajajalla voi luonnollisesti olla useita päämiehiä. Tällöin päämiesten intressit 
eivät saa mennä ristiin, ja luottamuksellisen yhteydenpidon tulee olla yksilöllisesti suojattu. Ylänkö 1981 s. 
36–37. 
7 Hölttä 2016 s. 52. 



4 

 

tarjotaan.8 Sähköisiin viesteihin liittyy usein paljon muutakin tietoa kuin vain varsinainen 

viestin sisältö. Todisteina sähköiset viestit, kuten sähköpostit, tekstiviestit, multimediavies-

tit, pikaviestiohjelman kautta lähetetyt viestit ja niihin sisältyvät liite-, paikka- ja lokitiedot9 

kummankin osapuolen osalta ovat keskeisiä suojattavia tietoja. Myös itse viestiin sisältyy 

viestin välitystavan mukaan välitys- ja tunnistamistietoja, jotka kertovat viestin reitin lähet-

täjältä vastaanottajalle.10 

Tutkielman tiiviimmän esitysmuodon saavuttamiseksi vakavaa rikollisuutta kutsutaan yli-

törkeäksi rikollisuudeksi. Tällä tarkoitetaan rikoksia, joiden rangaistusmaksimi on vähintään 

kuusi vuotta vankeutta tai jos erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen 

merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet 

sitä vaativat. Lopuksi oikeuskielen terminologiaa on syytä vielä avata ilmaisukiellon käsit-

teen osalta, joka tutkielmassa rinnastetaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden käsitteisiin. 

Salassapitovelvollisuus tuleekin ymmärtää niin, että viranomaisen hallussa oleva asiakirja 

on salassapitovelvollisuuden alaista viranomaistietoa, jota viranomainen ei voi luovuttaa, 

jäljentää tai näyttää ulkopuoliselle. Kyse on siis asiakirjasalaisuudesta. Tätä laajemmasta 

viranomaissalaisuudesta käytetään termiä vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus-termiin 

sisältyy laajasti kaikki virassa, ammatissa tai muussa näihin rinnastuvissa tehtävissä saatu 

salassa pidettävä tieto. Näin systemaattisesti salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden eroa ei 

laissa voi tehdä, koska samasta säännöksestä voi seurata molemmat velvollisuudet samaan 

aikaan ja samaan tietoon.11 Tässä tutkielmassa salassapitovelvollisuutta on käytetty yleiskä-

sitteenä, johon kuuluu sekä asiakirjasalaisuuden säilyttämisvelvollisuus että salaisuutta kos-

keva vaitiolovelvollisuus.12 Tästä pääsäännöstä saatetaan poiketa vain, kun se on asiayhtey-

den mukaan perusteltua. 

1.3 Tutkimusmetodit, rakenne ja rajaukset 

Tutkimuskysymykset määrittävät tutkimusmetodini. Olisi hankalaa selvittää tutkimuskysy-

mykset yksinään oikeusdogmaattisen käytännön perusteella ja tehdä tulkintaan painottuvaa 

 
8 VAHTI 8/2008 s. 112. Data on PKL 7:1.2:n mukaan tietoa, joka on teknisessä laitteessa tai muussa vastaa-
vassa tietojärjestelmässä tai muussa tallennusalustassa tallennettuna. Nykyisin on tyypillistä, että takavarikko 
kohdistetaan sähköisessä muodossa olevaan asiakirjaan tai dataan. 
9 Viestien lokitietojen kerääminen tai viestien tallentaminen on pääsääntöisesti kiellettyä ilman perusteltua 
syytä tai viestinnän osapuolten suostumusta. SVPL 136–138 §. 
10 Riekkinen 2019 s. 139–140 ja 152. 
11 Velvollisuuksien tulkinnasta lisää HE 94/1993 vp s. 146–148 ja Esko – Könkkölä 2004 s. 169. 
12 Esko – Könkkölä 2004 s. 169. 
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prosessioikeudellista tutkimusta ilman muita metodeja.13 Oikeuslähdeoppiin ja oikeudelli-

seen argumentaatioon pohjautuva lainopillinen tutkimus on kuitenkin keskeistä tutkiel-

massa, jossa pyritään havainnoimaan nousevia tai olemassa olevia ongelmia ja tilanteita. 

Lainopillinen tutkimus on perinteisesti jaettu käytännölliseen eli praktiseen ja teoreettiseen 

lainoppiin. Käytännöllisen lainopin tehtäviin kuuluu oikeussääntöjen sisällöllinen tulkinta ja 

teoreettiseen lainoppiin puolestaan systematisointi, joka on myös oikeustieteen keskeinen 

tehtävä.14 Tutkielmassa voimassa olevan oikeuden15 sisältöä koskevat osat ovat käytännön 

lainoppia; niissä pyrin antamaan nykyisiin oikeuslähteisiin perustuvia suosituksia.16 Kriitti-

nen arviointi ja suhtautuminen voimassa olevaan oikeuteen on keskeistä pääasiallisten tut-

kimuskysymysten käsittelyssä. Osaltaan tutkimuskysymykseni ovat tiedonintressien oikeus-

poliittista kamppailua ja vallan sekä oikeuden punninnallista jakoa. Tämä käy ilmi asianaja-

jaliiton sekä lainvalvojien välisestä oikeuden jaottelusta, joka on de lege ferenda -tutkimuk-

selle ominaista.17 Voimassa olevaa oikeutta käsitellessäni perustan käsittelyni analyyttisen 

ja argumentaatioteoreettisen oikeuslähdeopin malliin. 

Tutkielmani perustuu pääasiallisesti kotimaiseen prosessioikeuteen18. Lisään oikeuslähde-

oppiin kansainvälistä prosessioikeutta ja nojaudun erityisesti kansainvälisiin sopimuksiin, 

EU-oikeuteen sekä kansalliseen ja ylikansalliseen tuomioistuinkäytäntöön sekä tapauskoh-

taisesti muihin sallittuihin oikeuslähteisiin. Erityisesti rikosprosessioikeuden alalla euroop-

paoikeudellisista oikeuslähteistä käytännössä keskeisimpiä ovat Euroopan ihmisoikeussopi-

muksen 6 ja 8 artiklat ja niistä seuranneet EIT:n oikeuskäytännöt.19 Lisään tutkielmaan em-

piiristä tarkastelua, oikeudellisten ongelmien arviointia sekä lainsoveltamistilanteiden kon-

tekstia rajatun tapausaineiston avulla.20 Osan oikeuskäytännöstä esittelen vain maininnan 

tasolla. Tutkielma sisältää myös vähäisessä määrin oikeusvertailua, jota tapauskohtaisesti 

hyödynnän. Käsittelen valikoidusti kansainvälistä oikeuskirjallisuutta, jossa ilmennetään 

 
13 Prosessioikeuden muodollis-juridisesta tarkastelusta ja sen puutteista ks. Ervasti 2009 s. 1072. 
14 Hirvonen 2011 s. 25, Aarnio 1997 s. 37 ja Tuori 2000 s. 303. Tulkintalainoppia on kutsuttu myös käytännön 
lainopiksi. Siltala 2003 s. 109–110 ja 137–139. Siltala lisää oikeussääntöjen tulkinnan ja systematisoinnin 
ohelle oikeusperiaatteiden ja muiden vastaavien ratkaisuperusteiden punninnan ja tasapainottamisen. Näitä ei 
hänen mukaansa voi tulkita ja systematisoida samaan tapaan kuin oikeussääntöjä. 
15 Siltalan mukaan voimassa olevat oikeussäännöt saavat institutionaalisen tuen ja muodostavat yleisesti hy-
väksyttävissä oikeusperiaatteissa ja vakiintuvissa ratkaisuissa kokonaisuuden, johon voimassa oleva oikeus 
integroidaan institutionaalisista oikeuslähteistä ja näistä johdettujen oikeussääntöjen avulla. Siltala 2003 s. 31. 
16 Tulkintakannanoton ja suosituksen eroista ks. Siltala 2003 s. 91. 
17 Riekkinen 2019 s. 15. 
18 Kotimaisen ja kansainvälisen prosessioikeuden eroista ks. Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 83–85 ja Koulu 
2017 s. 85–88. 
19 Riekkinen 2019 s. 12–13. 
20 Riekkinen 2019 s. 16–17. 
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oikeudellisia siirrännäisiä.21 Vertailu ei kuitenkaan ole varsinaista ja kattavaa oikeusvertai-

lua, eikä tämä ole tutkielman keskeinen elementti.22 Lisäksi terrorismi- tai rahanpesurikolli-

suutta ja sen sääntelyä käsitellään tutkielmassa vain rajallisesti. Vaikka liikesalaisuuksia 

koskevat säännökset ovat myös merkittäviä asianajajan työssä ja asianajosalaisuuksien suo-

jan alaisia, ei niitä tutkielman rajallisen sivumäärän takia ole mahdollista käsitellä. 

Tutkielmassa lähestytään asianajajan asianajosalaisuuksien suojaa ja luottamuksellisuutta 

totuttua tarkkarajaisemmin. Tarkempi tarkastelutapa on perusteltua juuri historiallisen kon-

tekstin vuoksi, ja se voi yleisemminkin auttaa hahmottamaan luottamukselliseen yhteyden-

pitoon vaikuttavia tekijöitä. Tutkielma ei ole tarkoitettu aihepiirissään tyhjentäväksi esi-

tykseksi.23 Tutkielma painottuu asianajajien toimintaan rikos- ja riita-asioissa, joissa asi-

anajajan ja hänen päämiehensä välinen luottamussuhde perustuu toimeksiantosopimukseen. 

Asianajotoiminnan ja tutkielman tarkastelun piiriin kuuluvat kuitenkin myös sellaiset asian-

ajotehtävät, jotka perustuvat viranomaisen määräämistoimeen eli määräyksenvaraiseen asi-

anajotehtävään. Huomattavaa onkin, että bona fides -velvollisuuksien sisältöä tulee tarkas-

tella myös muusta kuin toimeksiantosopimussuhteisessa luottamuksellisessa yhteydenpi-

dossa.24 Tapauskohtaisesti havainnoin asianajajan ja päämiehen välisen luottamuksellisen 

yhteydenpidon tasoja suhteessa muihin yhteiskunnassa luottamuksellisessa asemassa toimi-

viin ammattikuntiin, kuten lääkäreihin ja pappeihin.25 

Tutkielmassa sivutaan lisäksi julkista oikeudenkäyntiavustajainstituutiota ja luvan saaneen 

oikeudenkäyntiavustajan toimintaa. Luottamuksellinen yhteydenpito ja asianajosalaisuuk-

sien suoja päämiestä kohtaan ovat hyvin samansisältöisiä avustajanimikkeestä riippumatta. 

Näin ollen tutkielma soveltuu koko avustajasegmenttiin, mutta edellyttää, että segmenttien 

väliset säädöserot otetaan huomioon.26 Rikos- ja riitaprosessin luottamuksellisuuden tasot ja 

yhteydenpidot ovat osittain toisistaan poikkeavia. Pääasiallisesti syynä tähän poikkeavuu-

teen on se, että siinä, missä rikosprosessissa on kyse lähtökohtaisesti keskenään erilaisessa 

asemassa olevien viranomaiskoneiston ja yksityisen vastaajan välillä käytävästä 

 
21 Oikeudellisissa siirrännäisissä (legal transplant) on kyse pitkälti oikeuden vertailuun perustuvasta implemen-
toinnista kansalliseen oikeuteen. Oikeudellisista siirrännäisistä lisää ks. Husa 2010 s. 710. 
22 Kattavassa oikeusvertailussa oikeutta tutkitaan monitieteellisesti. Siihen yhdistetään muun muassa lainopil-
liset, kielitieteelliset ja kulttuurilliset tutkimusmetodit. Hirvonen 2011 s. 54. 
23 Varsin kattavan asianajajaoikeudellisen esityksen on laatinut Markku Ylönen 2018 sekä erityisesti rikospro-
sessioikeudellisen esityksen Markku Fredman 2013 ja 2018. 
24 Peltonen 2004 s. 506. 
25 Ilveskero 2017 s. 236. 
26 Ahtinen 2017 s. 2–3. 
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menettelystä, riita-asioissa osapuolet ovat usein yhdenvertaisessa asemassa.27 Riita-asiat 

ovat pitkälti yleisprosessuaalisia. Mainittavaa on, että OK:n 17 luku koskee rikos- ja riita-

prosesseja, eli pääosa sen sisältämistä säännöksistä on prosessilajeille yhteisiä, eikä rikos-

prosessissa erityislakina toimiva ROL sisällä kuin vähäisiä erityissääntelyjä, joilla olisi mer-

kitystä luottamukselliseen oikeudenhoitoon tai yhteydenpitoon.28 

Tutkielmani kuuluu oppiaineeltaan prosessioikeuteen, sen oppiaineen sisällä asianajajaoi-

keuteen sekä hiukan todisteluoikeuden sekä oikeusinformatiikan alaan. Oikeusinformatiikan 

puitteissa tarkastellaan erityisesti oikeuden ja informatiikan ja osaltaan oikeuden ja tietotek-

niikan välistä suhdetta.29 Tutkielmani ei kuulu spesifisesti kumpaakaan osaan. Painotus kui-

tenkin on rikosoikeudessa ja valtiosääntöoikeudessa. Vahvin yhteys, ja samalla koko tutkiel-

mani keskeisin pilari, on asianajajaoikeus, joka kuuluu Suomessa osaksi yleisprosessuaalista 

prosessioikeutta ja prosessilajikohtaista menettelyä. Kysymyksenasettelun sekä asianajaja-

oikeuden ja viranomaisten monopoliaseman takia rikosoikeudessa voidaan tutkielmani pai-

kantaa rikosoikeudellisen vastuun konkretisoimaan rikosprosessioikeuteen. Rikosprosessi-

oikeudessa tapahtuva todisteoikeudellinen todisteiden hankkiminen on lähtökohtaisesti esi-

tutkinta- ja pakkokeino-oikeutta.30 Mainittujen oikeudenalojen lisäksi tutkielma on vahvassa 

yhteydessä perusoikeuksiin, jolloin on luonnollista kytkeä tutkielma osaksi valtiosääntöoi-

keutta. Perusoikeuskysymys erityisesti pakkokeinojen osalta on tärkeä. Rikosprosessissa yk-

silön perusoikeudet asettuvat julkisen vallan pakkotoimenpiteiden alle, jolloin sovelletta-

vaksi tulevat valtiosääntöoikeuden periaatteet ja perustuslain tasoiset oikeudet. Leppänen31 

ja Ervo32 ovat liittäneet tämän ilmiön prosessioikeuden perustuslaillistumiseen. Runsaiden 

oikeudellisten liittymien huomioiminen ja kytkeminen asianajajaoikeuden luottamukselli-

seen yhteydenpitoon ja tämän vallitsevaan kontekstiin on tutkielman keskeisintä antia. Tut-

kielmani tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvailla vallitsevaa todellisuutta, vaan käsitellä 

 
27 Lähestulkoon rajattomilla resursseilla prosessoivan suuren yrityksen ja vähävaraisen yksityishenkilön väli-
sessä riidassa tosiasiallinen tilanne voi kylläkin olla vielä epätasaisempi kuin rikosprosessissa. Vastaava suuren 
yrityksen ja yksityishenkilön välinen asetelma voi tosin esiintyä myös rikosprosessissa, esimerkiksi talousri-
kosasioissa, joissa toisena osapuolena on pankki asianomistajana. Ks. Fredman 2018 s. 118 ja Riekkinen 2019 
s. 9. 
28 Riekkinen 2019 s. 9. 
29 Oikeusinformatiikka on tyypillisesti jaettu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa tutkitaan muun mu-
assa oikeudellisen informatiikan yhteiskunnallista vaikutusta sekä asianajajille asetettuja tietoteknisiä vaati-
muksia, erityisessä osassa puolestaan spesifisempää tietojenkäsittelyä sekä tietotekniikkaoikeutta. Oikeusin-
formatiikan alaosaan tutkielmassa luetaan tietotekniset laitteet ja pakkokeinot. Tästä terminologisesta jaotte-
lusta lisää teoksissa Riekkinen 2019 s. 32–33 ja Saarenpää 2016 s. 260–262. 
30 Riekkinen 2019 s. 29. 
31 Leppänen 1996 s. 239. 
32 Ervo 2005 s. 47 huomauttaa, että prosessin perustuslaillistuminen ei ole vielä edennyt yhtä pitkälle kuin 
oikeuden kansainvälistyminen. 
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kansallisesti ja kansainvälisesti asianajajan yhteydenpidon ja asianajosalaisuuksien suojaa. 

Tämän takia on välttämätöntä huomioida myös ihmisoikeussääntely yhdessä kansainvälisen 

oikeuden ja kirjallisuuden sekä Euroopan unionin oikeuden kanssa.33 

2. Asianajajan velvollisuudet ja tehtävät 

2.1 Asianajajan velvollisuuksista ja bona fides 

Asianajajan velvollisuudet ja arvot ja niihin perustuvat edellytykset toimia asianajajana il-

menevät erityisesti asianajajan tapaohjeista34 sekä asianajajalaista. Asianajajan perusedelly-

tykset ovat asianajajan henkilökohtaista olemista ja ominaisuutta.35 Perusedellytyksistä yksi 

tärkeimmistä on asianajajan absoluuttinen riippumattomuus. Absoluuttista riippumatto-

muutta kuvastaa itsenäinen ja vapaa tehtävien hoito, siten kuin asianajaja katsoo parhaakseen 

hoitaa päämiehensä etua ja oikeutta.36 Riippumattomalle asianajajakunnalle perusedellytyk-

sien täyttyminen eli asianajajien toiminnan kunniallisuus, rehellisyys ja oikeellisuusperiaat-

teiden noudattaminen on toiminnan lähtökohta. Huomattava on, että asianajajan toiminnan 

riippumattomuuden vastikkeena on eettisyys. Tästä seuraakin, että päämiehen ja asianajajan 

välisen luottamussuhteen perusedellytyksinä ovat asianajajan yhteiskunnalliset vapausoi-

keudet. Näin ollen vahva eettisyys on asianajajan ja päämiehen välisen luottamussuhteen ja 

yhteydenpidon perusta.37 

Asianajajan yhteiskunnallinen toiminta perustuu kansalaisten luovuttamaan mandaattiin, 

joka puolestaan perustuu yhteiskunnan antamaan sisältöön ja puitteisiin. Sisältö rakentuu 

yhteiskunnan tarpeesta ja tahdosta luovuttaa yhteiskunnallisia tehtäviä luotettaville toimi-

joille. Tästä seuraa asianajajan ammatillinen bona fides -velvollisuus, joka ilmentää sään-

nösten kautta asianajajalle tulevat puitteet, joiden ympärillä asianajajalle luottamussuhtee-

seen ja yhteydenpitoon kuuluvia velvollisuuksia rajoitetaan yleisen edun ja siihen kuuluvaa 

oikeudenhoidon asianmukaisuutta koskevin vaatimuksin.38 Bona fides -velvollisuudet ovat 

yhteiskunnallisen suojan lisäksi yksityisten tahojen suojaa, jolla asianajajan luottamukselli-

suuden rajoja kontrolloidaan. Yksinkertaisesti bona fides on oikeusvarmuuden 

 
33 Riekkinen 2019 s. 35. 
34 Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden sisältö määräytyy asianajajaliiton vahvistaman tapaohjeen perus-
teella. Tapaohje sisältää keskeisimmät säännöt esimerkiksi tehtävän vastaanottamisesta ja siitä luopumisesta 
sekä asianajajan ja päämiehen välisestä suhteesta ja arvoista. Halila 2004 s. 77. 
35 Ahtinen 2017 s. 100. 
36 Suojanen 1994 s. 419. 
37 Peltonen 2004 s. 438. 
38 Peltonen 2005 s. 215. 
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varmistamista sekä toiminnassa lain tarkkaa noudattamista.39 Prosessuaalisesti bona fides 

myös varmistaa tehokkaan, oikea-aikaisen ja vilpittömän oikeussuojatoiminnan.40 Oli kysy-

mys sitten yhteydenpidon loukkauksesta tai asianajosalaisuuksien paljastumisesta, keskeistä 

on niiden perusteellinen selvittäminen ja asiantunteva oikeusapu. Tapauksessa tulee siis olla 

tosiasialliset mahdollisuudet saada osaava ja taitava sekä riittävästi ymmärtävä asianajaja, 

joka avustajineen pystyy avustamaan vaikeissa asioissa. Erityisesti taito tunnistaa erilaisia 

sähköisiä virhelähteitä ja todisteita on esimerkki siitä, mitä prosessuaalisesti ja kontradikto-

risessa keskustelussa voidaan vaatia. Lisäksi keinot ja vaatimusten esittämiset tällaisissa ti-

lanteissa mahdollistavat riittävän pääsyn kaikkeen esitutkintamateriaaliin ja potentiaaliseen 

todistusaineistoon.41 

Kun asianajajan salassapitovelvollisuus menee ristiin erityissäännöksestä johtuvan salassa-

pitovelvollisuuden kanssa, ratkaistaan tilanne bona fides -velvollisuudella. Asianajajan toi-

minnan lojaalisuutta päämiestä kohtaan rajoitetaan bona fidesillä, erityisesti viranomaisia 

sekä kolmansia osapuolia kohtaan. Asianajajan bona fides -velvollisuuden rajoitukset kos-

kevat myös hänen vapausoikeuksiaan, jotka kuuluvat salassapito- ja vaitiolo-oikeuteen jul-

kisvaltaan ja kolmansia kohtaan ja sen myötä vastaavasti salassapitovelvollisuuteen, joka 

kuuluu hänen ja hänen päämiehensä väliseen luottamussuhteeseen. Asianajajan ja päämie-

hen luottamuksellisen yhteydenpidon tulee olla riippumattomasti perustettavissa laillisia oi-

keuksia suorittamaan ilman, että kenenkään oikeudellista asemaa heikennetään. Näin ollen 

asianajajan bona fides -velvollisuuksista ne asianajajan vapausoikeuksiin kuuluvat rajoituk-

set, jotka kohdistuvat salassapito-oikeuteen, koskevat nimenomaan asianajajan päämiehen 

oikeutta edellyttää asianajajalle antamiensa luottamuksellisten tietojen pysyvän salassa sekä 

sitä, mihin saakka päämiehen salassa pitämistä koskevien edellytysten voidaan yhteiskun-

nallisten muiden intressien suojaamistarpeen vaatimuksesta sallia toteutuvan.42 Näistä läh-

tökohdista jokaisen asianajajan tuleekin selvittää itselleen ja päämiehelleen sekä yhteiskun-

nalle ja maamme asianajajakunnalle oikean ja väärän rajat, jotta luottamukselliseen yhtey-

denpitoon ei viranomaisille tai muuten yhteiskunnallisesti syntyisi tarvetta puuttua. Asi-

anajajan ja päämiehen välinen luottamuksellinen yhteydenpito jää lähtökohtaisesti osapuol-

ten väliseksi salaisuudeksi, vaikka päämies vaihtaisi myöhemmin asianajajan. Tällöin myös-

kään oikeiden ja väärien ratkaisujen tekeminen ei paljastu muille, eikä silloin ulkopuolinen 

 
39 Peltonen 2004 s. 430–432. 
40 Halila 1950 s. 54–55. 
41 Riekkinen 2019 s. 521. 
42 Peltonen 2004 s. 496–497. 
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kontrollikaan ole helposti toteutettavissa ilman pitkälle menevää yhteiskunnan kontrollia.43 

Tästä seuraa se, että viranomaisia ja kolmansia osapuolia kiinnostaa salaisuudeksi jäänyt 

yhteydenpito. Syyt tiedon salaukselle ja salatun tiedon sisältö kiinnostavat aina ulkopuolisia. 

Asianajajakunta toimiikin luottamuksen varassa, joka on teoriassa peruutettavissa. Toimin-

nan puitteet on rakennettu suojelemaan asianajajia ulkopuolisilta uhkilta. Keskinäinen in-

tressi on pitää huolta, ettei luottamusta rikota eikä luottamusvapauden mandaatti rikkou-

tuisi.44 Asianajajakunnan hallinnon ja siihen kohdistuvan sisäisen ja ulkoisen valvonnan ku-

rinpitomenettelyineen ei tule vaarantaa riippumattomuutta. Näin ollen riittävällä itsehallin-

nolla on mahdollista järjestää vaatimus riippumattomuudesta yhteiskunnallisilta uhkilta, 

joita voivat olla niin poliittiset kuin julkishallinnon vaikuttamispyrkimykset yksittäisissä toi-

meksiannoissa.45 Asianajajalle jätetäänkin tilaa luottamusvapaudelle, johon viranomaisval-

vonnassa ei kajota.46 Tutkielman kannalta nämä vaikuttamistavat pyritään tuomaan esiin ja 

samalla löytämään ratkaisuja siihen, miten päämiehen ja asianajajan välinen ehdoton luotta-

mussuhde ei vaarantuisi edes yhteiskunnallisissa kriiseissä tai konfliktitilanteissa julkisen 

vallan kanssa.47 Vaikka asianajajat nähdään osana liberaalisen yhteiskunnan oikeudenhoitoa 

ja viranomaiskoneistoa, on keskeistä kuitenkin pitää asianajajan ja päämiehen toimeksian-

tosuhde sivuvaikutteista vapaana. Asianajajat kohtaavat maailmanlaajuisesti epäasiallista 

vaikuttamista herkeämättä. Tavoitteena on osaltaan pyrkiä vaikuttamaan päämiehen ja asi-

anajajan väliseen luottamukselliseen suhteeseen ja yhteydenpitoon.48 

Luottamuksellisten tietojen pysyminen luottamuksellisina on säädettävä ja sanktioitava asi-

anajosalaisuuksien suojaan.49 Lisäksi asianajajan riippumaton asema, erityisesti julkisval-

taan ja muihin päämiehiin ja yksityisiin tahoihin nähden, tulee taata lainsäädännöllä. Tietyt 

vapausoikeudet tulee turvata, jotta luottamussuhde ja yhteydenpito tulevat päämiehen osalta 

riittävällä tavalla suojatuksi. Asianajajan vapausoikeuksia tulee pitää yhtenä merkittävim-

mistä oikeuksista, joilla luottamuksellista yhteydenpitoa ja tietoja pidetään salassa.50 

 
43 Peltonen 2004 s. 436. 
44 Pursiainen 2004 s. 27–28 ja 41. 
45 Kutsun tätä luottamuksen etiikaksi. 
46 Esimerkiksi tapaus Valko-Venäjältä, jossa oikeusministeriö vuonna 2011 peruutti asianajajien toimilupia 
mielivaltaisesti (EP 2012/C 199 E/22 ja Fredman 2013 s. 49). 
47 Asianajajien riippumattomuuden ja luottamuksen tarve on universaalinen ongelma. Totalitäärisissä valtioissa 
asianajajat voidaan nähdä osana yhteiskunnan hallintoa, jolloin yhteiskunnallista luottamusvapautta tai riippu-
mattomuutta ei ole. (RovHO:n laatuhanke 2006 s. 37.) 
48 Peltonen 2004 s. 215–216 ja Esko – Könkkölä 2004 s. 192. 
49 Esko – Könkkölä 2004 s. 173. 
50 Kirjallisuudessa asianajajan vapausoikeus on rinnastettu salassapito-oikeuteen. Ks. Peltonen 2004 s. 497. 
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Asianajajan riippumattomuus ei ole asianajajaa itseään varten säädetty, vaan sen tarkoitus 

on mahdollistaa, että oikeudellista apua tarvitseva ihminen saa lailliset oikeutensa toteutettua 

riippumattoman asianajajan kanssa. Siten se, missä määrin asianajajalle suodaan vapausoi-

keuksia yhteiskunnassa, kuten asianajosalaisuuksia koskevassa salassapito-oikeudessa, on 

yhteydessä siihen, miten tärkeää päämiehen oikeudellisen avun luottamussuhteen turvaami-

nen on. Lähtökohtaisesti luottamuksellisen yhteydenpidon tulee olla absoluuttista, mutta 

kaikki yhteydenpidossa käsitellyt tiedot ja aineistot eivät ole salassapito- tai vaitiolovelvol-

lisuuden alaisia. Lainsäädännössä salassapito-oikeutta on pyritty tulkitsemaan asianajajan 

todistajana kuulemisen pohjalta. Kun asianajajaa kuullaan todistajana esitutkinnassa, pakko-

keinotoimissa ja todisteiden säilyttämisen ja esittämisen tilanteissa, testataan asianajajan asi-

anajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpidon säännöksiä.51 Kuitenkin on muistet-

tava, ettei kaikkia säännöksiä, joita asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpi-

don suojaksi tarvittaisiin, ole aina onnistuneesti lainsäädäntöön sisällytetty. 

2.2 Asianajajan etiikka 

Asianajajan ja päämiehen välisen luottamuksellisen suhteen tulee olla vakiintunut. Tämä 

kuitenkin haastaa asianajajan etiikan.52 Asianajajan ammatillinen etiikka ja bona fides ra-

kentuvat asianajajan kaikista päämiehistä ja muista riippumattomaan asemaan vaikuttavista 

osapuolista, mutta samaan aikaan vakiintuneesta ja lähes rikkomattomasta luottamussuh-

teesta päämiehiin. Päämiehen uskomien luottamuksellisten tietojen tulee pysyä pääsääntöi-

sesti ikuisesti luottamuksellisina. Näin asia ei kuitenkaan aina ole ollut eikä tule koskaan 

muuttuvassa maailmassa olemaan.53 Ammattietiikan noudattamista valvova ammattikuri ja 

itsehallinto ovat vastaus yhteiskunnalle saadusta luottamuksesta ja moraalisesta kunnioituk-

sesta. Ammattietiikan noudattamattomuus on moraalitonta toimintaa niitä asianajajia koh-

taan, jotka haluaisivat olla eettisten standardien arvoisia. Ammattikunnissa lähtökohtaisesti 

kilpaillaan asiakkaista ja ammattiasemasta. Standardeja rikotaan useimmiten omien etujen 

edistämiseksi.54 Salaisuuksien suoja ja luottamuksellisuus pitää kuitenkin jättää tässä kisassa 

ulkopuolelle. Luottamuksen väärinkäyttö ei useinkaan perusta muuta sanktiota kuin ammat-

tikunnan sisäisen paheksunnan ja yleisön arvostelun. Yhteydenpidon luottamuksellisuuden 

rikkoutuminen voi olla vähäinen, mutta suurempi ongelma saattaa olla muiden osapuolten 

 
51 Peltonen 2004 s. 497 ja  Peltonen 2005 s. 214. 
52 Peltonen 2004 s. 435–437. 
53 Peltonen 2005 s. 214. 
54 Pursiainen 2004 s. 27. 
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saama huomattava etu.55 Luottamus, etiikan näkökulmasta sopimusosapuolten sitoutuminen 

toisiinsa, on mahdollista vain, jos osapuolet luottavat toisiinsa.56 Ongelma voi kuitenkin olla 

myös ammattikunnan ulkopuolisessa toiminnassa, jossa saatetaan rikkoa hyviä ja kunnialli-

sia etiikan normeja. Erityisesti asianajajakunnan ongelmia on työtehtäviin liittyvä sisältö, 

joka osoittaa vastapuolen argumentit heikoiksi tai päämiehen argumentit vahvemmiksi kuin 

vastapuolen. Tämä ei aina ole asianajajan toimintavapaudessa yksinkertaista. Vastapuolen 

salaisuuden selvittäminen voi suorastaan olla edellytyksenä päämiehen asian ajamiselle voi-

tolliseen ratkaisuun. Vaatimus siitä, että tällaista tietoa ei saisi käyttää hyväksi jutun hoita-

misessa, voisi tehdä asianajajan toiminnan harjoittamisen vaikeaksi tai mahdottomaksi. Toi-

saalta selvä raja tällaiselle menettelylle voidaan asettaa hyvää asianajajatapaa koskevien oh-

jeiden avulla.57 Palaan tutkielmassa vielä usean kerran tarkastelemaan oikeustapauksien va-

lossa viranomaisten ja asianajajien ammattikunnan välistä luottamusta ja sen ongelmia. Vi-

ranomaisten tekemät kotietsinnät ja muut luottamuksellisen yhteydenpidon rikkomiset asi-

anajajan ja päämiehen välisessä yhteydenpidossa ovat huolestuttavia. Asianajajat eivät ole 

viranomaisille päämiesten tiedon takaovi. 

2.3 Asianajajan tehtävät ja toimenkuva 

Asianajajien tehtävänä asianajotoimistojen välityksellä on kaikkinaisen oikeudellisen avun 

antaminen sitä tarvitseville henkilöille. Asianajajan tehtävän perustana on yhteiskunnassa 

vallitseva käsitys siitä, että yksilöillä on välttämätön tarve turvautua oikeudellisissa asiois-

saan asiantuntevaan apuun voidakseen valvoa oikeuksiensa toteutumista asianmukaisesti. 

Tästä seuraakin, että asianajajan apuun turvautuminen ja avun hakeminen ei saa missään 

tilanteissa johtaa siihen, että asiakas ja tuleva päämies joutuisivat huonompaan asemaan kuin 

sellaisessa tilanteessa, jossa asianajajaa ei olisi ollenkaan käytettävissä. Demokraattisessa 

yhteiskunnassa edellytys oikeudellisesta ja asianajajan luottamuksellisesta avusta ja yhtey-

denpidosta ovat perusedellytyksiä; ne seuraavat kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja 

kansallisesta perustuslain tasoisesta lainsäädännöstä. Lisäksi valtion tehtäviin kuuluu oikeu-

denmukaisuuden toteutumisen valvominen ja edistäminen lainsäädännöllisesti, niin että hen-

kilöt tarvittaessa voivat ongelmitta turvautua oikeudellisen apuun.58 

 
55 Pursiainen 2004 s. 27–28 ja 41. 
56 Ahtinen 2017 s. 104 ja Pursiainen 2004 s. 33. 
57 Esko 1986 s. 15 ja Pursiainen 2004 s. 27–28 ja 41. 
58 Peltonen 2005 s. 214 ja Peltonen 2000 s. 586–588. 
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Asianajotoimeksianto ja asianajotyö perustuvat kaikkialla maailmassa henkilökohtaiseen 

luottamussuhteeseen. Tämä ihmisten välinen perusarvo ja eettinen hyve – toisiinsa luottami-

nen – saa korostuneen merkityksen asianajotoimeksiannoissa, jotka usein ovat erityisen hen-

kilösidonnaisia. Eettiset hyvän asianajajatavan säännökset siitä, että päämieheen suhtaudu-

taan samalla tavalla kaikkialla yhteiskunnallisista olosuhteista riippumatta, korostavat asi-

anajajan lojaalista suhtautumista luottamukselliseen yhteydenpitoon.59 Suomessa laajaa asi-

anajajamonopolia ei ole ja asianajopakkokin on hyvin rajallista. Yksittäinen asianajaja osoit-

taa olemassaolonsa yhteiskunnassa ja rakentaa oman professionsa ja asemansa asianajaja-

kunnassa. Asianajajakuntaan kuuluvien henkilöiden tuleekin pitää perusarvonsa ja ammatti-

taitonsa ajan tasalla. Asianajajakuntaan kuuluvien perusarvoihin kuuluu keskeisesti riippu-

mattomuus ja luottamuksellisuus sekä profession jatkuva kehittäminen. Asianajajakunta sel-

viytyy, kun se on parempi kuin muut, kilpailevat ryhmät ja luottamuksen arvoinen.60  

Asianajajan ammatillinen toimenkuva perustuu asianajajan yleiseen riippumattomuuteen 

sekä kaikessa asioinnissa luottamukselliseen suhteeseen päämiehen kanssa. Asianajajan ja 

päämiehen välisen luottamuksellisen suhteen ja yhteydenpidon keskeisiä elementtejä ovat 

tietojen salassapitovelvollisuus sekä erityisesti yhteydenpidossa toiminnan huolellisuus ja 

tietojen suoja sekä mahdollisten tietovuotojen vahinkojen minimointi eli toimimisvelvolli-

suus. Salassapito- ja toimimisvelvollisuuden lisäksi luottamukselliseen suhteeseen sisältyy 

uskollisuus- ja lojaalisuusvelvollisuus päämiestä kohtaan.61 Nämä mainitut suhteen perus-

edellytykset ovatkin molemminpuolisia ja perustuvat ehdottomaan vapaaehtoisuuteen.62 Us-

kollisuusvelvollisuus sitoo asianajajan päämieheensä tavalla, jolla turvataan ehdoton oikeus 

positiiviseen suojeluun. Tällä tarkoitetaan oikeuksien hankkimista ja puolustamista. Ni-

mensä mukaisesti uskollisuusvelvollisuus tarkoittaa, että asianajaja ei saa salata päämieheltä 

olennaisia seikkoja.63 Asianajosalaisuuksien ja luottamuksen suoja ovat usein päämiehille 

keskeisiä suojattavia intressejä. Virheellistä on kuitenkin ajatella, että asianajaja vapautuisi 

kaikista velvollisuuksista esimerkiksi yhteiskuntaa tai päämiehen vastapuolta kohtaan. 

Vaikka asianajaja sitoutuu päämiehensä intressiin toimeksiannossa, ei se tarkoita kuitenkaan 

sitä, että päämiehen etua ajetaan keinoja kaihtamatta, laeista ja hyväksyttävistä menettelyistä 

piittaamatta. Asianajajan tuleekin irrottaa asianajajatoiminnassaan ja yksityiselämässään 

 
59 Tarkka 1994 s. 451. 
60 Tarkka 1994 s. 452. 
61 Ks. lojaalisuusvelvollisuuden osalta luku 3.3. 
62 Peltonen 2004 s. 430–432. 
63 Ylänkö 1981 s. 119. 
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käyttämänsä moraali ja etiikka, neutralisoida ne sekä pitää kaikessa toiminnassaan päämie-

hensä tahtoa ensisijaisena. Asianajajan tulee hyödyntää prosessioikeudellista osaamistaan 

tavalla, jolla maksimoidaan päämiehen vaatimuksien ja intressien toteutuminen. Toisaalta 

erityisesti riita-asioiden asianajajan ja päämiehen yhteyttä voi kuvata antipaternalistiseksi. 

Asianajaja kunnioittaa päämiehen liberalistista vapauspiiriä ja sitoutuu pysyvästi päämiehen 

tahtoon.64 Asianajajan tulee kuitenkin toimia ammatillisten ohjeiden ja sääntöjen mukaan. 

Rikosasioissa puolustusasianajajan tehtävä on aineellisen totuuden hankkiminen ja yhteis-

kunnan moraalisen näkemyksen edistäminen. Keskeistä on, että materiaalisista seikoista val-

litsee ehdoton yksimielisyys. Ilman yksimielisyyttä puolustuksen tehtävää ei voi asianmu-

kaisesti suorittaa. Lojaliteettiperiaatteesta johtuu, että päämiehen ja asianajajan välille täytyy 

syntyä luottamuksellisuuden ilmapiiri, jotta asianajaja pystyy hoitamaan tehtävänsä asian-

mukaisesti.65 

2.4 Eräitä huomioita asianajotoimistoista 

Erityisesti isoissa asianajotoimistoissa asianajajan suhde päämieheen voi pirstaloitua niin, 

että päämiehellä on useita asianajajia. Tällaisissa tilanteissa on vaikeaa vakiinnuttaa asiakas-

suhteen luottamuksellisuus eikä luottamuksellista yhteydenpidon ilmapiiriä välttämättä 

synny. Perusteltua siis on, että päämiehen ja asianajajan yhteydenpito kulkee keskitetysti 

parhaimmassa tapauksessa yhden tai enintään kahden asianajajan kautta.66 Tapaohjeiden 

mukaan asianajaja ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistonsa ulkopuoliselle henkilölle 

ilman asiakkaan suostumusta.67 Asianajajan ja asiakkaan välistä luottamussuhdetta ilmentää 

se, että useinkin asiakas kääntyy asianajajan eikä asianajotoimiston puoleen.68 Luottamus-

suhteen syntyminen asianajotoimistoa kohtaan rakentuu päämiehen kokemukseen asianajo-

toimiston asianajajista, ei niinkään asianajotoimiston imagon tai menestyksen pohjalle. 

Asianajotoimistoissa neuvottelutilanne pitäisi pystyä luomaan asianajajan ja päämiehen vä-

lillä häiriöttömäksi. Viereisestä huoneesta kuuluvat keskustelut tai kadulta kuuluvat äänet 

eivät edistä luottamuksellisen yhteydenpidon syntymistä. Myös erilaiset teknisten laitteiden 

merkkiäänet ja epäilyttävät laitteet neuvotteluhuoneissa voivat synnyttää neuvotteluihin 

osallistuvissa varauksellisuutta ja aiheuttaa jopa valehtelua. Vaikka merkittäviä ongelmia 

Suomessa ei toistaiseksi ole ollut, mahdollisuus luottamuksellisen yhteydenpidon 

 
64 Pölönen 2003a s. 378–380. 
65 Ibid. 
66 Nikula 1999 s. 585. 
67 TO 5.3. 
68 Ahtinen 2017 s. 78. 
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rikkoutumiseen on kuitenkin olemassa, ja tämä turvallisuusnäkökulma on vakavasti otettava 

huomioon.69 Lähtökohtaisesti salaa nauhoitetut äänitteet tai otetut kuvat eivät täytä sala-

kuuntelu- tai salakatselurikoksen tunnusmerkistöä.70 Kuitenkin äänitteiden, kuvien tai muun 

materiaalin hyödyntäminen todisteina ei tapaohjeiden perusteella ole ongelmatonta. Hyvän 

asianajajatavan71 mukaan ilman henkilön suostumusta tallennettua kertomusta saa käyttää 

todisteena ainoastaan perustellusta syytä. Perusteltua syytä ei lähtökohtaisesti katsota synty-

neen, mikäli vastaava näyttö voidaan osoittaa muilla todistuskeinoilla. Tapaohjeen sanamuo-

don mukaan kielto ei ole ehdoton, ja näin ollen myös luvattomasti syntynyt kuva-, ääni- ja 

muu vastaava todiste72 on poikkeuksellisesti käytettävissä.73 Esimerkiksi tilanteissa, jossa 

uhrin kotirauhaa rikotaan puhelulla, joka on onnistuttu nauhoittamaan, on nähdäkseni ky-

seessä ääritilanne, ja näin ollen tallenne on todistuskeinona käytettävissä.74 

Asianajajan asianajosalaisuuksien murtaminen saattaa vaikuttaa myös haitallisesti lainkäyt-

töön yhteiskunnassa samalla, kun se rikkoo EIS:n 6 artiklassa turvattuja oikeuksia. EIT on-

kin ratkaisussaan todennut, että asianajajan toimisto- tai kotietsintään liittyvä julkisuus on 

omiaan vaikuttamaan kielteisesti asianajajan maineeseen ja on vaikeuttanut asianajajatyön 

harjoittamista. Ihmisoikeussopimuksen antama asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen 

yhteydenpidon suoja kohdistuukin erityisesti asianajajan toimintaan ja työhön, mutta myös 

hänen toimistoonsa. Asianajotoimistoihin kohdistuvien loukkauksien estäminen ja salai-

suuksien suojeleminen sekä luottamuksellisen yhteydenpidon varmistaminen toimistossa ja 

sen työyhteisössä on asianajajalle kuuluva velvollisuus.75 Velvollisuus huolehtia teknis-or-

ganisatorisesti kaikista suojan tasoista on raskas velvollisuus, kun hyökkäys voi kohdistua 

niin aineelliseen kuin aineettomaan tietoon. Tulevaisuudessa erityisesti tieto- ja laitemurtoi-

hin kohdistuvat hyökkäykset ovat asianajotoimistojen haavoittuvimpia kohtia, joita ei voi 

katsoa asianajajan itsenäisesti pystyvän hoitamaan tai suojaamaan. 

 
69 Hölttä 2016 s. 72–73. 
70 RL:n 24:5 salakuuntelun ja RL:n 24:6 salakatselun kriminalisoinnista. 
71 TO 4.7:n mukaan asianajaja ei saa myötävaikuttaa siihen, että henkilön antamasta lausumasta tämän tietä-
mättä tehtyä tallennetta tarjotaan todisteeksi tai muulla tavoin käytetään hyväksi, ellei tähän ole perusteltua 
syytä. 
72 TO kommentaari 2011 s. 16. 
73 TO kommentaari 2011 s. 17 ja Hölttä 2016 s. 202. 
74 Peltonen 2004 s. 449. 
75 Hölttä 2016 s. 73. 
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3. Asianajajatoiminnan luottamuksellisuus 

3.1 Asianajajan luottamuksen historiallisesta kehityksestä ja teorioista 

Asianajajalle asianajosalaisuuksien suojan ylläpitäminen ja luottamuksellisten tietojen var-

jeleminen ulkopuolisilta oli jo 1700-luvulla yleinen ajattelumalli. Luottamuksellisuuden eet-

tisen perustan ajateltiin olevan asianajajalle syntyneessä moraalisessa luonteessa ja hyveel-

lisyydessä. 1800-luvulla eettinen perusta siirtyi kohti päämiestä ja yhteiskunnan rakenteita. 

Asianajajan luottamuksellisella toiminnalla katsottiin olevan asiakkaan moraalisten oikeuk-

sien, asiakassuhteen ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeinen merkitys, ja sen vai-

kutus nähtiin oikeusjärjestelmän tehokkuutta lisääväksi. Kun asianajajan ja päämiehen väli-

nen luottamuksellisuus ja yhteydenpidon suoja vuosisatojen aikana rakentuivat, uudet am-

mattieettiset arvot pääsivät kehittymään.76 Suomessa luottamukselliset neuvottelut asian-

osaisen ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa kanssa oli turvattu jo vuoden 1734 OK:ssa.77 

Erityisesti säännös todistamiskiellosta oli rajattu tarkasti koskemaan vain oikeudenkäynnin 

ajamista varten uskottuja tietoja, jotka avustaja oli saanut päämieheltään.78 

Erityisesti papit, lääkärit ja asianajajat toimivat sellaisen luottamuksen varassa, joka on pe-

ruutettavissa.79  Historiallisessa tarkastelussa todetaan, että asianajajan salassapitovelvolli-

suus ymmärrettiin jo antiikin oikeudessa. Merkkejä salassapitovelvollisuuden oikeuttamisen 

ja juridisen oikeushyvän tunnustamisen merkittävästä kehityksestä on viime vuosisadalta. 

Lainsäädännössä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on saanut ilmauksensa ensimmäiseksi 

rikosoikeudesta. Esimerkiksi Ranskassa sopimusperusteisen näkökannan väistyttyä salassa-

pitovelvollisuuden rikkominen on sanktioitu jo 1800-luvulta lähtien. Kautta historian on kui-

tenkin tunnustettu yksilön intimiteetin ja henkilökohtaisten asioiden suojaa, kun taas vas-

tassa ovat olleet yhteiskunnan yleiset intressit ja edut, kuten rikostutkinnan tehokkuus sekä 

myöhemmin terrorismin estäminen.80 Salassapito-oikeus ja -velvollisuus on näin jouduttu 

 
76 Laitinen – Launis 1996 s. 78–79. 
77 Vanhan oikeudenkäymiskaaren (1.1.1734/4) 17:7:n mukaan ”Älköön myöskään valtuusmies todistako siitä, 
mitä hänen päämiehensä on sen oikeuden käynnin aikana hänelle uskonut. Jos havaitaan, että hän on otettu 
valtuusmieheksi sitä varten, ettei kelpaisi todistamaan, niin pitää hänen luopua asiasta ja todistaa.” 
78 Fredman 2018 s. 423–424. 
79 Pursiainen 2004 s. 27–28 ja 41. 
80 Historiallisena esimerkkinä terrorismia vastustavasta lainsäädännöstä on Esko käyttänyt Saksassa vuonna 
1977 voimaan saatettua ”Kontaktsperregesetz”-lakia. Lailla mahdollistettiin muun muassa kokonaan katkaise-
maan vangitun terroristin suhteet ulkomaailmaan. Yhteydenpidon katkaiseminen koski niin suullista kuin kir-
jallista yhteydenpitoa myös asianajajaan. Esko 1986 s. 10–11. 
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luonnehtimaan suhteelliseksi ja väistyväksi nykyisessäkin yhteiskunnassa, kun pakottavat 

intressit sitä vaativat.81 

Erityisesti länsimaisissa yhteiskunnissa on siis pitkään turvattu päämiehelle luottamukselli-

nen yhteydenpito asianajajan kanssa ja lähtökohtaisesti oikeus vapaasti käyttää ja valita asi-

anajaja.82 Huomattava on, että luottamuksellisuuden tulee myös rakentua pitkälti ehdotto-

muudelle. Jeremy Benthamin esittämä ehdollinen luottamuksellisuus on altis kritiikille, 

mutta sisältää myös mainitsemisen arvoisia huomiota. Benthamin teorian mukaan asianaja-

jan salassapitovelvollisuuden suojaa voisi kaventaa.83 Tästä seuraisi tehokkaampi ja oikeu-

denmukaisempi tuomioistuinprosessi. Kuitenkin syyllisten oikeudellinen asema samalla hei-

kentyisi. Luottamuksellisuuden suojan kaventuminen tarkoittaa sitä, että syytetyt, jotka to-

siasiassakin ovat syyllistyneet rikokseen, eivät voisi enää paljastaa kaventuneessa luotta-

muksellisessa yhteydenpidossa faktuaalisia yksityiskohtia. Näin ollen rikokseen syyllisty-

neet eivät myöskään saisi yhtä tehokasta puolustusta kuin ne, jotka ovat joutunut syytetyiksi 

ilman tosiasiallista syyllisyyttä.84 Ehdollisen luottamuksellisuuden kriittisenä ajattelijana 

tunnetaan Monroe Freedman. Freedmanin mukaan mikäli salassapitovelvoite ja luottamuk-

sellisuus olisivat ehdottoman sijasta ehdollisia, seuraisi siitä se, että syyttömät pahimmassa 

tapauksessa voisivat erheellisesti jättää kertomatta asianajajalleen jotakin sellaista, mikä 

olisi syyttömyyden osoittamiseksi merkityksellistä. Nykyisin pluralisoituneessa lainsäädän-

nössä ja yhä teknisemmiksi muuttuneissa oikeusjärjestelmissä syyllisyys ja syyttömyys eivät 

ole itsestäänselvyyksiä tai helposti todettavia asioita. Lisää haasteita tuo, jos asianajaja ei 

saa päämieheltä asian puolustamisen kannalta ratkaisevia tietoja ja yksityiskohtia. Yksityis-

kohtaisten päämiehen salaisuuksien välittyminen asianajajalle edellyttää ehdotonta luotta-

muksellisuutta päämiehen ja asianajajan välillä.85 

 
81 Esko 1986 s. 10–11. 
82 Fredman 2018 s. 10. 
83 Benthamin teoria rakentuu yksinomaan utilitaristiselle etiikalle. 
84 Laitinen – Launis 1996 s. 81–83. ”A person being accused of a crime of any sort, suppose him, for argument 
sake, guilty. On an occasion judicial or extrajudicial, he has joined with others in discourse, bearing in some 
way or other relation to the fact, the principal fact, in question. So far as what he says is regarded as true, it is 
of the nature of direct evidence, and comes under the denomination of confessorial evidence: so far as it is 
regarded as false, evasive, or in any other way tending to deception, it is of the nature of circumstantial evidence 
: falsehood, evasion, deception, or the endeavour to deceive, being so many evidences, presumptive evidences, 
of guilt, i.e. of the commission of the criminal act in question, whatever it be.” Bentham 1827 s. 56–70. 
85 Laitinen – Launis 1996 s. 81–83 ja Freedman 1965 s. 1469, 1474–1745. ”The purposes and necessities of 
the relation between a client and his attorney require, in many cases, on the part of the client, the fullest and 
freest disclosures to the attorney of the client's objects, motives and acts. The client's confidences must 'upon 
all occasions be inviolable,' to avoid the 'greater mischiefs' that would probably result if a client could not feel 
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3.2 Yleistä asianajajatoiminnan luottamuksellisuudesta 

Asianajajatoiminnan luottamuksellisuus sisältyy AAL:n 5 c §:ään ja TO:n 3.4 kohtaan: asi-

anajaja ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- 

tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon. Kohdassa siis määritetään 

asianajajan salassapitovelvollisuus.86 TO:n 3.4.2 kohdassa määritetään salassapitovelvolli-

suus seuraavasti: asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista muita tietoja, joita hän on tehtävää 

hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta tai tämän oloista.87 

Asianajajan toiminnan luottamuksellisuuteen kuuluu usein näkökentän tietoinen supistumi-

nen. Erityisen sitoutuneena asianajaja näkee asiakkaansa näkökulman ja sitoutuu eettisesti 

asiakkaan edun ajamiseen. Muut itsessään tärkeät näkökulmat ja edut tulevat esille, mutta 

asettuvat taka-alalle. Päämiesten omaisten ja yhteiskunnan etu on olla joskus vailla tietoa 

päämiesten asioista, vaikka tieto olisi saatavilla asianajajalta, papilta tai lääkäriltä. Näiden 

ammattilaisten vaitiolovelvollisuus kuitenkin estää lähtökohtaisesti sen, että päämiehen asi-

oita voitaisiin kertoa. Vaitiolovelvollisuudelle on kuitenkin rajansa. Törkeän rikoksen estä-

minen voi mahdollistaa asianajajalle luvan sekä velvollisuuden luottamuksellisen tiedon luo-

vuttamiseen viranomaisille.88 Asianajaja ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja luottamukselli-

sista asioista, jos ne vaikeuttaisivat päämiehen syyteasemaa.89 Asianajaja ei myöskään tilan-

teissa, joissa muulta taholta tuodaan tieto oikeudelle, voi ryhtyä valehtelemaan seikoista, 

jotka tietää todeksi. Toisin sanoen se, minkä tietää todeksi, on myönnettävä todeksi. Selvää 

myös on, että asianajajalla ei lähtökohtaisesti ole aihetta kyseenalaistaa tietoa, jonka päämies 

on hänelle antanut. Luottamuksellisen yhteydenpidon elementteihin kuuluu tiedon oikeelli-

suus. Vain erityisen syyn vuoksi yhteydenpidon luottamuksellisuus on murrettavissa ja pää-

miehen antamat tiedot asianajajan toimesta tarkastettavissa. Tiedon tarkastamisen seurauk-

sena on riski, että ratkaisevaa tietoa päätyy sivullisille tai viranomaisille.90 Tiedon tarkasta-

minen saattaa myös herättää mielenkiintoa syistä, joiden takia tieto tarkistetaan. Tulee ottaa 

 
free 'to repose confidence in the attorney to whom he resorts for legal advice and assistance.' Destroy that 
confidence, and 'a man would not venture to consult any skillful person, or would only dare to tell his counsellor 
half his case.'” Benthamin ja Freedmanin välisten näkemyksien teoreettisten tulkintojen välille on ehdotettu 
niin sanottua maltillista näkemystä. Laitinen – Launis 1996 s. 81–83 ja Goldman 1980. 
86 AAL:n 5 c §:n mukaan asianajajan saamat tiedot päämiehestä, jotka eivät kuulu salassapitovelvollisuuden 
suojaan, ovat kuitenkin hyvän asianajajatavan mukaisesti vaitiolovelvollisuuden piirissä. Fredman 2013 s. 97. 
87 Ylönen 2018 s. 81–82. 
88 Ks. luku 5.1. 
89 Pursiainen 2004 s. 20. 
90 Lappalainen 2004 s. 126. 
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huomioon, että asianajaja ei saa edistää todisteiden hävittämistä tai editointia. Asianajaja voi 

kuitenkin ohjeistaa toimimaan tavalla, joka edistää päämiehen etua eikä ole lainvastainen.91 

Asianajotoiminnalle on tärkeätä, että päämies voi luottaa salassapitovelvollisuuteen ja kertoa 

asianajajalleen sellaisia tietoja, joita ei tulisi muille kertoneeksi. Asianajajan salassapitovel-

vollisuuden vuoksi asianajaja ei ilman päämiehen lupaa voi paljastaa mitään sellaista tietoa, 

jonka paljastamiseen päämies ei ole antanut lupaa. Kielto koskee erityisesti päämiehen ja 

hänen lähipiirinsä salaisuutta ja ammattisalaisuutta sekä tietoa siitä, kuka on hänen päämie-

hensä.92 Tässäkin kohden on vielä perusteltua kiinnittää huomiota päämiehen rikoksen ajal-

liseen hetkeen. Yksiselitteisesti päämiehen jo aikaisemmin, ennen luottamussuhteen synty-

mistä, tekemät rikokset ovat päämiehen ja asianajajan välillä ehdottoman luottamussuhteen 

alaisia. Kuitenkin jos päämies luottamussuhteen aikana asianajajan ja päämiehen toimeksi-

antoa koskevassa asiassa ryhtyy uuteen rikokseen, korostuu asianajajaa koskeva kielto, 

jonka mukaan asianajaja ei saa mitenkään myötävaikuttaa toimin tai neuvoin rikoksen teke-

miseen tai muutoin lainvastaisiin toimiin.93 

3.3 Asianajajan ja päämiehen välinen luottamus 

Asianajajan ja päämiehen välinen luottamuksellisuuden suoja oli aikaisemmin säädetty osal-

taan puutteellisesti. Luottamuksellisuuden suoja oli säädetty siten, että oikeudenkäynnissä 

ja sitä varten annetut luottamukselliset tiedot, jotka päämies oli asianajajalleen antanut, oli-

vat suojattuja. Puolestaan tiedot, kuten kommentit ja neuvot, joita asianajaja päämiehelleen 

esitti, eivät olleet suojan alaisia. Tästä seurasi KKO 2011:19 -ratkaisu ja EIT:n ratkaisuja, 

joissa tulkittiin luottamuksellisuuden suojaa lain sanamuotoa laajemmin, ja toteamuksia, 

ettei lainsäädäntö ollut riittävän selkeä. Vuodesta 2016 lähtien asianajajan todistamiskiel-

loista säädettiin aiempaa tarkkarajaisemmin, jolloin poistettiin lainsäädännölliset ongel-

mat.94 

Toisinaan on unohdettu, että asianajajan ja päämiehen luottamussuhde on vapaaehtoinen ja 

perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Vaikka päämiehellä – toisin kuin asianajajalla 

– on oikeus luopua luottamuksellisesta suhteesta ja yhteydenpidosta milloin vain, ilman pe-

rusteita, ei luottamuksellisuuden syntyminen voi kuitenkaan perustua yksipuoliseen 

 
91 Ylöstalo 2004 s. 109. 
92 Hölttä 2016 s. 21. 
93 Peltonen 2004 s. 496. 
94 Fredman 2018 s. 169. 
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luottamukseen.95 Asianajajan asianajosalaisuudet perustuvat välittömästi asianajajan ja pää-

miehen välisen luottamussuhteen suojaamiseen.96 Tästä seuraa asianajajalle päämiehen ker-

tomuksiin liittyvä luottamus ja muiden tietojen epäilyksetön uskominen, ilman ylimääräisiä 

varmistuksia.97 Kun asianajajan ja päämiehen välinen luottamus on alkuasetelmiltaan perus-

tunut keskinäiseen luottamukseen ja totuuteen, on tärkeätä, että ilmapiiri jatkuu näistä ase-

telmista luottamuksellisena ja totena, erityisesti tuomioistuimeen asti. Asianajajan esteelli-

syyden sääntelyssä onkin syytä mennä asianajajaliiton tapaohjeissa ja säännöissä lainsää-

däntöä kontrolloidumpaan suuntaan, jotta voidaan varmistaa asiakkaan ja asianajajan väli-

nen luottamus.98 Riippumattomuus- sekä esteettömyysvaatimukset omalta osaltaan mahdol-

listavat asianajajan ja päämiehen välisen ehdottoman luottamuksellisuuden, jonka vallitessa 

luottamuksellinen tieto on suojatulla yhteydenpitokanavalla siirrettävissä asianajajalle teh-

tävien hoitoa varten. Perustavanlaatuisena on myös pidettävä sitä, että asiakas luottaa täysin 

itse valitsemaansa asianajajaan, ja siksi kaikkien konfliktiin liittyvien sääntöjen ja ratkaisu-

jen on oltava täysin selkeitä ja päämiehen etuja suojaavia. Kun luottamus asianajajiin ei aina 

ole ollut hyvällä tasolla, ei luottamusta voida myöskään pitää itsestään selvyytenä.99 Hazard 

onkin väittänyt, että lakimiesten etiikka on aina ollut kansalaisten epäilyn kohteena ja laki-

miehiä – myös asianajajia – on pidettävä oikeudenmukaisuutta vääristävinä. Hazardin kriit-

tinen suhtautuminen ihmisen, tässä tapauksessa asianajajan, moraaliseen ja eettiseen hyvään 

on tuomitseva.100 Hazardin vääristämisväitteen sijaan näkisin, että asianajajia on pidettävä 

ainoastaan oikeudenmukaisuutta tulkitsevina. 

Lojaalisuusvelvollisuus101 sitoo asianajotoiminnan harjoittamisen päämiehen luottamukseen 

ja esteellisyyteen. Velvollisuuden ansiosta asiakkaalle syntyy oikeus luottaa asianajajaansa 

asiantuntijanaan.102 Merkille pantavaa on, että yhteiskunta asettaa asianajajan ja päämiehen 

välille merkittäviä velvollisuuksia sekä velvollisuuksien rikkomattomuuden vaatimuksia.103 

Kaikki inhimillinen ja elämässä yleisesti käytävä kanssakäyminen ja toiminta voidaan 

 
95 Peltonen 2004 s. 430. 
96 Peltonen 2004 s. 476. 
97 TO:n 8.2 kohdan mukaan asianajajalla on totuusvelvollisuus. Asianajajalla ei myöskään, ilman erityistä 
syytä, ole velvollisuutta tarkistaa asiakkaansa antamia tietoja. 
98 Tämä velvollisuus voi kuitenkin usein olla ristiriidassa asianajajan asiakkaaseen kohdistuvan lojaalisuusvel-
vollisuuden kanssa. Esim. Ylöstalo – Tarkka 2001 s. 237. 
99 Griffiths-Baker 2002 s. 23. 
100 Hazard 1978 s. 13. 
101 TO 3.1: ”– – parhaan kykynsä mukaan valvomaan asiakkaansa etua ja oikeutta.” 
102 Ylänkö 1981 s. 117. 
103 Ahtinen 2017 s. 102. 
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luokitella perusarvoltaan lojaalisuusvelvollisuuden alaiseksi.104 Lojaalisuusvelvollisuuden 

merkitys luottamusasetelman näkökulmasta, jossa vastapuolien välinen luottamuksen puut-

tuminen aiheuttaa sopimuksettoman tilan, on ongelmallinen. Lojaalisuus ei voi olla vain asi-

anajollinen toimimisvelvollisuus, vaan sen toteutumiselle on oltava tosiasialliset edellytyk-

set.105 Tilanteeseen voidaan hakea ratkaisua sopimusoikeudellisesta lojaliteettiperiaatteesta, 

jossa sopimusosapuolten välisen luottamussuhteen määrittää kokonaan tai osittaisessa sopi-

muksettomassa, viidakon laki -tilanteessa molempien osapuolten edut huomioon ottava 

kompromissiratkaisu eli toisin sanoen kummankin aseman huomioon ottava ratkaisu.106 

Huomattava on, ettei asianajajille aikaisemmin ollut säädetty erityisiä tarkkarajaisia sään-

nöksiä päämiehen vastapuolta kohtaan. Todistamiskieltosäännöksien seurauksena asianaja-

jille säädettiin kielto todistaa siitä, mitä päämies oli hänelle asian ajamista varten uskonut, 

ellei todistamiseen ollut nimenomaista suostumusta. Myös ammattieettisistä periaatteista on 

kuitenkin johdettavissa eräitä vastapuolen kunnioitusta ja harhaanjohtamisen kieltoa sisältä-

viä sääntöjä sekä arvoja.107 Oikeudenkäymiskaari uudistettiin hallituksen esityksellä 

46/2014. Tämän jälkeen todistamiskiellon katsotaan kattavan paitsi päämiehen myös kol-

mansien tahojen salaisuudet.108 

3.4 Luottamuksellisen yhteydenpidon murtuminen 

Prosessioikeudessa usein keskipisteenä on syytetty eli ihminen. Syytetyllä on näin ollen ih-

misarvo, jota suojelevat erityisesti rikosprosessissa perus- ja ihmisoikeudet. Viittaus näihin 

oikeuksiin on perusteltua silloin, kun herää epäilys oikeuksien uhanalaisuudesta. Teknolo-

gisen kehityksen myötä yksilön persoonallisuus ja oleminen on osaltaan siirtynyt teknologi-

seen muotoon. Joudummekin valitsemaan henkilökohtaisesta vapaudesta ja ihmisarvosta 

omaksumamme käsitykset uudella tavalla ja muuttuneessa ympäristössä. Oletuksena pi-

dämme tekniikan ja tieteen edistymistä korkealla tasolla ja samaan aikaan perus- ja ihmisoi-

keuksia kaikkien yläpuolella. Vähimmäisoikeudet tulevat rikoksesta syytetyn ja epäillyn 

osalta suojatuiksi rikos- ja prosessilain ja viime kädessä perustuslain määräyksillä.109 Ihmis-

oikeusvelvoitteiden ja kansallisten perustuslakien osalta sokea luottaminen siihen, että ne 

toteutuvat puutteitta kaikissa EU:n jäsenvaltiossa, ei ole perusteltua. Tämä tulee todettua 

 
104 Asianajajan lojaalisuus on menettelynormina liitettävissä osaksi perusoikeuksissa turvattua oikeudenmu-
kaista oikeudenkäyntiä. 
105 Ahtinen 2017 s. 101. 
106 Häyhä 1996 s. 326–327. 
107 Pursiainen 2004 s. 27–28 ja 41. 
108 Fredman 2017 s. 222. 
109 Hormia 1978 s. 183–185. 
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tutkielmassa esitellyissä asianajajan ja päämiehen luottamuksellisen yhteydenpidon rikko-

mus- ja murtamistapauksissa. 

Asianajaja voi muun muassa vaieta, kun hänen hallustaan löytyy luottamuksellista rikoksen 

kannalta relevanttia aineistoa, mutta hän ei voi suojata aineistoa viranomaisilta. Luottamuk-

sellinen yhteydenpito onkin murrettavissa silloin, kun asianajaja on osallistunut päämiehen 

kanssa rikokseen.110 Yhteydenpidon murtaminen tulee esimerkillisesti esille valvontalauta-

kunnan ratkaisussa 16.12.2016, 3 §.111 Tapauksessa puolustusasianajaja oli hyödyntänyt 

mahdollisuutta luottamukselliseen yhteydenpitoon vangitun päämiehen kanssa. Tapauksessa 

päädyttiin siihen, että asianajaja oli tuomittava rahanpesurikoksesta112 ja yhteydenpidon 

murtaminen oli perusteltua, koska hän oli järjestänyt päämiehen seikkoja sivullisen haltuun, 

takavarikon estämiseksi ja rikoshyödyn järjestämiseksi.113 Myös luottamuksellisessa yhtey-

denpidossa kulkevaan viestiin tai tietoon, esimerkiksi vangitun ja muun henkilön välillä, tu-

lee suhtautua pidättyvästi, ja vähäinenkin virhe voi johtaa asianajajan syytteeseen osallistu-

misesta rikokseen päämiehen kanssa. Viestin välittämiseen liittyykin asianajajalle merkittä-

viä riskejä. Tämä käy ilmi muun muassa Jari Aarnioon liittyvästä oikeudenkäynnin asian-

haarasta, joka koski asianajajan avustajan viestin välittämistä. Tapauksessa asianajajan avus-

taja pakotettiin rikoksella uhaten välittämään vangitulle päämiehelle viesti, miten esitutkin-

takuulusteluissa tulisi toimia.114 Edellä mainittujen tapauksien valossa onkin syytä lyhyesti 

käsitellä sitä, milloin asianajaja voi puolustautuakseen vedota asianajosalaisuuteen päämie-

hensä vahingoksi. Asianajajaan kohdistuvan etsinnän ja takavarikon edellytykset on säädetty 

”syytä epäillä”115 -kynnyksen alle. Yhtenä kriteerinä on katsottu, että jos syyttäjä voi katsoa 

 
110 Peltonen 2004 s. 506.  
111 Tapaus linkittyy tuomioon HelHO 2013:3, jossa asianajaja tuomittiin rahanpesusta. Fredman 2013 s. 180–
181. 
112 Rahanpesuun liittyvästä sääntelystä ja arviointikriteereistä, kun kysymys on asianajajiin kohdistetusta vel-
voitteista, EIT:n ratkaisussa Michaud v. Ranska, kohdat 117–119, 123 ja 127. Ratkaisusta ilmenee, että rahan-
pesun torjuminen on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tila. Torjuminen tulisi kuitenkin pääpiirteissään hahmot-
taa kahdesta suunnasta. 1) Torjumisen sääntelystä seuraavan asianajajan ilmoitusvelvollisuuden ei tulisi koh-
distua toimintaan, jonka sisältönä ovat päämiehen oikeudenkäyntiin tai esitutkintaan liittyvät avustamiseen tai 
puolustukseen liittävät seikat. 2) Asianajalle tulee turvata oikeus tehdä rahanpesua koskeva ilmoitus ensi vai-
heessa alan itsesääntelyelimelle. Suomessa näihin edellytyksiin ei kuitenkaan taivuttu, vaan asianajajan on uu-
distetun rahapesulainsäädännön (2017) perusteella tehtävä epäilyttävistä liiketoimista tai mahdollisesta terro-
rismin rahoittamisesta ilmoitus keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Rahanpesulaissa sää-
detty ilmoitusvelvollisuus on ongelmallinen asianajosalaisuuksien, todistamiskiellon sekä luottamuksellisen 
yhteydenpidon osalta. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tämän tarkemmin perehtyä aihee-
seen. Ylönen 2018 s. 95–96 ja 110. 
113 Fredman 2018 s. 509. 
114 Fredman 2018 s. 435. 
115 Syytä epäillä rinnastuu syytä olettaa -termiin. Syytä olettaa -termillä arvioidaan tapahtuman todennäköisyy-
den toteutumista. Termiä voidaan tulkita vasten PKL:n käyttämää todennäköiset syyt -termiä. Todennäköisillä 
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saaneensa syytteensä tueksi ”todennäköiset syyt” ilman asianajosalaisuuksien suojan murta-

mista, voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä se, että asianajaja tuo päämiehensä vahingoksi 

syytteeseen vastatessaan esiin luottamuksellisen tiedon, jolla vapautuu itse syytteestä, mutta 

samaan aikaan kääntyy päämiestään vastaan. Myös oikeuskirjallisuudessa on tulkittu, että 

jos asianajajaa riittävän todennäköisin syin epäillään ryhtymisestä päämiehensä rikokseen 

tai sen suosimiseen, ei yhteydenpitoa voi enää olla perusteltua suojella ja viranomaisen yh-

teydenpidon murtamiselle voi syntyä riittävät perusteet.116 

Asianajajan ei lähtökohtaisesti ole mahdollista luopua vapaaehtoisesti vastaanottamastaan 

tehtävästä tai toimeksiannosta ilman asiakkaan lupaa.117 Luopumisvelvollisuus voi kuiten-

kin syntyä silloin, kun asianajajan ja päämiehen välinen lojaliteettivelvollisuus tai luotta-

mussuhde on murtunut. Kuitenkin lojaliteettivelvollisuuden rikkoutumiseen perustuva toi-

meksiannosta luopuminen voi olla harkinnanvarainen tilanne.118 Luottamuksellinen yhtey-

denpidon murtuminen johtaa kuitenkin usein velvollisuuteen luopua toimeksiannosta. Asi-

anajajalle voi siis syntyä oikeus luopua toimeksiannosta päämiehen vilpillisen menettelyn, 

asianajajan ja päämiehen välisessä yhteydenpidossa syntyneen luottamuspulan tai muun eri-

tyisen syyn perusteella.119 Asianajajan korkean eettisen perusteen mukaan luopumisvelvol-

lisuus estää sen, ettei asianajaja voi päämiehensä toimissa mennä miten pitkälle tahansa.120 

Se, että asianajajalle muodostuu velvollisuus luopua toimeksiannosta, kun luottamuksellinen 

yhteydenpito on rikkoutunut, on harvinainen tilanne, jota tulee tarkastella in casu. Kyse on 

pitkälle asianajajan harkinnanvaraisesta tilanteesta, jossa tulee ottaa huomioon oikeus oikeu-

denmukaiseen oikeudenkäyntiin ja päämiehen puolustautumisoikeudet. 

Lopuksi on vielä syytä nostaa esille luottamuksellisen yhteydenpidon murtumisen tilanne, 

kun päämies erehtyy tai häntä erehdytetään henkilön ammatista.121 Lakimiehen ammatti-

nimikkeen suojaamista on pidetty yhtenä keinona puuttua päämiehen erehdyttämiseen tai 

erehtymiseen. Toisaalta henkilön tuottamuksellisesta ammatista erehtymisestä on osoituk-

sena oikeustapaus, joka tuo esille merkittävän luottamuksellisen yhteydenpidon ongelman. 

 
syillä on usein tulkittu olevan yli 50 %:n todennäköisyys toteutua. Syytä olettaa puolestaan on tulkittu tarkoit-
tavan, että tapahtumalla on alle 50 %:n todennäköisyys toteutua. Ennakolta asetetut prosentit ovat aina suuntaa 
antavia. Fredman 2014 s. 158. 
116 Fredman 2013 s. 286–287. 
117 TO:n kohta 5.9. 
118 Ahtinen 2017 s. 228. 
119 TO:n kohta 5.9 ja Ahtinen 2017 s. 230. 
120 Ahtinen 2017 s. 228 ja McChrystal 1992 s. 369 ja 376–377. 
121 Viime vuosina käyty lakimies-ammatin nimisuojasta syntynyt keskustelu perustuu keskeisesti KKO:n rat-
kaisuun 2020:59. 
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Tapauksessa lain ongelmat tulivat esille oikeudenkäynnissä, jossa autoa kuljettanutta henki-

löä syytettiin tahallisesta polkupyöräilijän päälle ajosta, jossa pyöräilijä menehtyi. Poliisin 

käynnistämässä esitutkinnassa selvisi, että autoa kuljettanut henkilö oli soittanut lakineuvon-

tapuhelimeen ja kysynyt apua puhelimeen vastanneelta henkilöltä, jonka oletti olevan laki-

mies.122 Esitutkinnan selvityksen perusteella syyttäjä nimesikin lakipalvelun tarjoajan todis-

tajaksi, kun oli ilmennyt, ettei hän ollut koulutukseltaan lakimies eikä näin ollen myöskään 

mahdollinen toimimaan oikeudenkäyntiavustajana. Todistamiskielto ei siis koskenut häntä. 

Auton kuljettajalle oletukseen perustunut luottamuksellinen yhteydenpito valelakimiehen 

kanssa oli näin ollen murrettavissa, ja keskustelut lakipuhelimessa päätyivätkin oikeuden-

käyntiaineistoon todisteiksi.123 

3.5 Asianajajan luottamukselliseen yhteydenpitoon liittyvä todistamiskielto ja hen-

kilöllinen laajuus 

Todistamiskiellon rajoitukset koskevat rajattua joukkoa. Kyseessä ovat usein potilas- ja asi-

anajosalaisuudet sekä toimittajien lähdesuoja, mistä seuraa, että paikkaetsintänä olevat tilat 

ovat erityisiä kotietsintäalueita, esimerkiksi asianajotoimistot, lääkäriasemat tai lehden toi-

mitukseen käytettävät tilat. Myös etätyöpaikkana käytettävät tilat, kuten kotitoimistot, ovat 

usein erityisen kotietsinnän piirissä. Takavarikkokielto koskee myös viranomaisen hallussa 

olevia salassa pidettäviä tietoja.124 OK:n 17 luku uudistettiin todistelua koskevien kohtien 

osalta vuonna 2016.125 Uudistuksen yhteydessä asianajosalaisuuksista tuli myös esitutkin-

nassa paremmin suojattuja. Kun asianajajaa epäillään rikoksesta, hän ei nimenomaan todis-

tamiskiellon alaisista tiedosta voi lähtökohtaisesti paljastaa asianajosalaisuuksia omaksi 

edukseen.126 OK 17:13:n todistamiskielto linkittyy asianajajan salassapitovelvollisuuteen.127 

Säännös suojaa asianajosalaisuuksien suojan piiriä ja luottamuksellisen yhteydenpidon alai-

sia tietoja vahvistaen näin ollen yleistä asianajajan ja päämiehen välistä luottamukselli-

suutta.128 Todistamiskiellon keskeinen sisältö tiivistyy seuraavasti: asianajaja ei saa luvatto-

masti todistaa siitä, mitä hän on saanut tietää tehtävää hoitaessaan.129 Myöskään todistamis-

kiellon alaan kuuluvaa seikkaa ei saa esitutkinnassa tai takavarikkotilanteessa paljastaa tai 

 
122 Terminologisesti lakimiestä ja asianajajaa ei yleisesti osata erottaa toisistaan. Näin ollen henkilö saattaa 
sekoittaa myös lakimiehen asianajajaan. 
123 HelHO 2016:7 ja Fredman 2018 s. 429–430. 
124 Fredman 2014 s. 159–160. 
125 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 732/2015. 
126 Fredman 2017 s. 235. 
127 Ks. erityisesti OK:n todistamiskiellosta Koskentausta 2020 s. 311 ja Ilveskero 2017 s. 239–240. 
128 Peltonen 2005 s. 218. 
129 Ylönen 2018 s. 86 ja OK:n 17:23:sta seuraa, että jos henkilö kieltäytyy todistamasta, hänen on ilmoitettava 
kieltäytymisensä peruste ja saatettava todennäköisiksi sitä tukevat seikat. 
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käyttää kirjallisena todisteena.130 Keskeistä on hahmottaa todistamiskiellon suhde salassapi-

tovelvollisuuteen. Lähtökohtaisesti todistamiskiellon ala ei voi olla salassapitovelvollisuutta 

laajempi. 

Oikeudenkäyntiin liittyvät asianajajan saamat tiedot tulivat aiempaan lakiin verrattuna laa-

jemmin todistamiskiellon piiriin. Todistamiskielto koskee nykyisin myös muilta saatuja tie-

toja, ei siis yksinään päämieheltä saatuja. Kyse voi olla tilanteesta, jossa kolmas henkilö 

kertoo asianajajalle luottamuksellisia tai ei yleisesti tunnettuja tärkeitä tietoja, jotka koskevat 

asianajajan päämiestä. Tiedon saamistapaa ei pidä tulkita suppeasti, ja siksi muun muassa 

asianajajan vapaa-ajalla saaman tiedon on tulkittava kuuluvan todistamiskiellon piiriin.131 

Uudistuksessa asianajajan todistamiskiellon käyttöalaa laajennettiin myös asianajajan anta-

maan oikeudelliseen neuvontaan.132 Lisäksi OK:n 17 luvun todistelusäännökset laajennettiin 

koskemaan hallintotuomioistuimia133 ja rikosasian oikeudenkäyntiä134. Uudistuksen jälkeen 

asianajaja ei saa luvattomasti todistaa tai ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta tai liike-

salaisuutta, josta hän on saanut tehtävässään tiedon.135 Tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa 

muun kuin OK:n 17:13.1:ssa tarkoitetun henkilön todistamaan, jos syyttäjä ajaa syytettä yli-

törkeästä rikoksesta.136 Lisäksi liikesalaisuuksien osalta todistajan kieltäytyminen on mur-

rettavissa poikkeuksetta, jos erittäin tärkeät syyt sitä vaativat, ottaen huomioon asian laadun, 

todisteen merkityksen asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut 

olosuhteet.137  

OK:n 17 luvun merkittävin uudistus koskikin päämiehen ja asianajajan sekä oikeudenkäyn-

tiavustajan todistamiskiellon selkeyttä ja laajuutta.138 OK:n 17:13.1 ja 3 momentin säännök-

sistä saa nyt myös vahvistusta sille, kenelle asianajajalla on lupa salassapitosäännöksistä tai 

ilmaisukielloista huolimatta luovuttaa tietoja. Asianajajan onkin voitava kääntyä tarpeen 

mukaan eri alojen asiantuntijoiden puoleen muun muassa tietoteknisissä asioissa. Tietoja 

 
130 Fredman 2017 s. 223. Ks. KHO 2019:98 kohta 3. 
131 Asianajajaa ei velvoitettu paljastamaan kolmannelta taholta saatuja tietoja. HelKäO 2016:2 ja HelHO 
2019:6 kohta 20. Lainvoimainen. Fredman 2017 s. 224. 
132 Aiemmin laissa todistamiskiellon piiriin kuului vain päämiehen avustajalleen tuomioistuinasian hoitamista 
varten uskomat tiedot.  
133 HOL 70 §. 
134 ROL 12:1 ja HE 46/2014 vp s. 1. 
135 OK 17:13.3:n säännös vastaa laajuudeltaan sitä, mitä AAL:n 5 c §:ään on kirjattu. 
136 HE 46/2014 vp s. 61–62 ja Fredman 2018 s. 436. 
137 OK 17:19. 
138 OK 17:13.1–2 ja HE 46/2014 vp s. 68 sekä KKO 2003:119. OK 15:17:n mukainen oikeudenkäyntiavustajan 
ja asiamiehen salassapitovelvollisuus säädetään vastaamaan oikeudenkäyntiavustajan ja asiamiehen todista-
miskiellon laajuutta. 



26 

 

kirjeenvaihdosta päämiehen kanssa on myös sallittua luovuttaa asiantuntijoille, esimerkiksi 

sihteerille ja tulkille. Luovutettavat tiedot voivat myös olla tuomioistuimen salaisiksi julis-

tamia tai lain mukaan salaiseksi säädettyjä tietoja. Ne henkilöt, jotka saavat tietoa asian-

ajosalaisuuksista, ovat todistamiskiellon piirissä.139 Todistamiskiellosta seuraa myös tele- ja 

katselukielto.140 Kieltoihin liittyy kuitenkin merkittävä poikkeus, jota ei ole kuitenkaan ta-

kavarikkokiellon osalta säädetty. PKL 10:52.1:n mukaan kuuntelukielto ei koske tapauksia, 

joissa henkilöä epäillään samasta rikoksesta kuin rikoksesta epäiltyä tai siihen välittömästi 

liittyvästä rikoksesta, ja jos myös hänen osaltaan on tehty päätös kuuntelusta.141 Kuitenkin 

on muistettava, että silloin, kun asianajajaa epäillään rikoksesta, asianajosalaisuuksia koske-

van takavarikkokiellon poistaminen ei ole mahdollista. Edellytyksenä on, että henkilö on 

toiminut asianajajana OK 17:13:n 1 tai 3 momenttien mukaisesti. Asianajajan todistamis-

kielto on siis voimassa vain siihen asti, kun asianajajaan kohdistetaan syyte tai muu rikok-

seen perustuva vaatimus. Lisäksi takavarikkokiellon tulee olla suojana esitutkinnan aikana 

ennen kuin vaatimus on esitetty. Merkille pantavaa on, ettei takavarikkokielto kuitenkaan 

koske sellaista aineistoa, kuten vankilaan vietyjä kiellettyjä esineitä, laitteita, muuta omai-

suutta tai kirjeenvaihtoa, jonka tarkoituksena on rikoshyödyn piilottaminen viranomaisilta 

tai vankilan turvallisuuden vaarantaminen. Näin ollen asianajajan ja päämiehen luottamuk-

sellinen yhteydenpito voi päätyä kuuntelun kohteeksi. Tilanteesta syntyy kuitenkin merkit-

tävä ongelma, jos poliisi sallii kuuntelun kohteena olevan asianajajan eli puolustajan jatkaa 

tehtävässä, vaikka luottamukselliselle yhteydenpidolle ei ole enää takeita. Tästä seuraakin, 

että poliisin haltuun päätyvät pikemminkin keskustelut, jotka liittyvät oikeudenkäyntiin val-

mistautumiseen, eivätkä ne, jotka liittyvät esimerkiksi rikoshyödyn piilottamiseen. Tilan-

teessa, jossa rikosepäily osoittautuu aiheettomaksi, kuunteluun päätyneet asianajosalaisuu-

det pitää viivytyksettä hävittää.142 

3.6 Vangitun ja pidätetyn yhteydenpito 

Kuulustelutilanteessa päämiehen henkilökohtainen läsnäolo on lähtökohta. Ensisijaisesti läs-

näolo turvaa kuulustelun luottamuksellisuutta ja oikeudenmukaisuutta.143 ETL 4:11.1:n mu-

kaan rikoksesta epäiltynä kiinni otetulla, pidätetyllä tai vangitulla on oikeus pitää yhteyttä 

avustajaansa tapaamalla, kirjeitse ja puhelimitse siten kuin tutkintavankeuslaissa144 ja 

 
139 Fredman 2018 s. 436–437. 
140 Katso lisää luvuista 6.1 ja 6.5. 
141 PKL:n 10 luvun salaisten pakkokeinojen kohdalla yleisistä edellytyksistä säädetään PKL:n 10:2:ssa. 
142 Fredman 2018 s. 436–437. 
143 ETL 7:1 ja Jokela 2002 s. 146. 
144 Tutkintavankeuslaki (768/2005). 
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putkalaissa tarkemmin säädetään.145 Vangitun, pidätetyn tai kiinni otetun oikeus käyttää asi-

anajajaa ja muodostaa yhteydenpito on turvattu tosiasiallisesti. ETL:n 4:11.2:ssa puolestaan 

säädetään siitä, että vapaalla olevan epäillyn tulee voida vapaasti ja luottamuksellisesti neu-

votella asianajajan kanssa.146 Säännös suojaa muun muassa sen, että neuvottelutilojen tulee 

kuulustelutauoilla olla äänieristettyjä eikä minkäänlainen ääni- tai kuvatallentaminen ole sal-

littua. Luottamuksellisesta yhteydenpidosta on kyse myös silloin, kun epäilty on yhteydessä 

avustajaansa puhelimitse taikka muulla viestintävälineellä.147 TVL 9:4.1:n mukaan tutkinta-

vangilla puolestaan on oikeus saada tavata asianajajansa ilman aiheetonta viivytystä.148 Pää-

piirteiltään tutkintavankeus tarkoittaa vain vapauden menettämistä. Tapaamisen ja muun asi-

anajajan ja tutkintavangin välisen yhteydenpidon tulee olla luottamuksellisen yhteydenpidon 

suojan alainen. Kun kyse on rikoksen esitutkinnasta sekä oikeudenkäynnin turvaamisesta, 

on tuomioistuin oikeutettu antamaan määräyksiä, joiden perustella tutkintavangin oikeutta 

yhteydenpitoon rajoitetaan. Kuitenkaan vangin ja hänen asianajajansa yhteydenpitoa ei saa 

perusteettomasti rajoittaa.149 Tulee ottaa huomioon, että yhteydenpitorajoitus koskee kaikkia 

muita asianajajia paitsi sitä asianajajaa, joka kyseistä rikosasiaa hoitaa. Kuitenkin tutkinta-

vangilla on aina oikeus olla samanlaisessa rajoittamattomassa yhteydessä myös riita- ja ta-

loudellisia asioita hoitavaan asianajajaan. Myös asianajajan vaihtaminen tulee mahdollistaa. 

TVL 8:4.2:n mukaan säädetään kuitenkin poikkeus yhteydenpidon valvomisesta.150 Tapaa-

mista voidaan valvoa, jos se on välttämätöntä vankilan järjestyksen tai turvallisuuden yllä-

pitämiseksi tai jos valvonnan kohde sitä nimenomaisesti pyytää.151 TVL 8:4:n mukaisesti 

asianajajan ja vangin toisilleen lähettämää kirjettä tai muuta viestiä tai esinelähetystä ei saa 

tarkastaa tai lukea. Tarkastus- ja lukemiskieltoa koskevat säännökset ulottuvat myös niihin 

ja suojaavat myös niitä tilanteita, joissa tarkastus suoritettaisiin sen jälkeen, kun vanki on 

 
145 Fredman 2017 s. 222. 
146 Fredman 2017 s. 227–228. 
147 Fredman 2013 s. 312. 
148 Ahtinen 2017 s. 81 av. 398. 
149 PKL 4:1.1:n mukaan voidaan asianajajan ja kiinni otetun, pidätetyn ja tutkintavangin yhteydenpitoa rajoit-
taa, jos on syytä epäillä yhteydenpidon vaarantavan kiinniottamisen, pidättämisen tai tutkintavankeuden tar-
koituksen. Yhteydenpitoa voidaan rajoittaa myös syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ollessa kesken, jos on 
perusteltua syytä epäillä, että yhteydenpito vakavasti vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen. Yhteydenpi-
don rajoittamisen päättämisestä säädetään PKL:n 4:1:ssä. Ks. HE 222/2010 vp s. 261–262 ja Tolvanen – Kuk-
konen 2011 s. 259 ja 261. Tuomioistuin voi myös tapauskohtaisesti määrätä, että jokin yhteydenpitomuoto on 
sallittu, kun tutkinnanjohtaja tai tutkittavan jutun tutkija on läsnä ja valvomassa yhteydenpitoa. AOA:n ratkai-
suissa 3463/4/07 ja 2046/4/08 oli ratkaistavana yhteydenpidon rajoituksen muotoilu ja selkeys. Fredman 2013 
s. 481–482. 
150 Fredman 2013 s. 479 ja 481. 
151 Ahtinen 2017 s. 81 av. 398. 
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viestit lukenut tai avannut.152 Mikäli lähetys herättää epäilyjä, se voidaan avata TVL 8:4.2:n 

perusteella, kun vanki on läsnä lähetyksen avauksessa. Lähetyksen avaaminen ei kuitenkaan 

oikeuta lukemaan mahdollista lähetykseen sisältyvää viestiä.153 Vangin puheluita ja tapaa-

misia avustajansa kanssa ei saa kuunnella TVL 8:7.3:n ja 9:4:n mukaan. Lain sisällöllisenä 

puutteena voidaan pitää sitä, että rikoksesta epäillyn turvattua oikeutta käyttää asianajajaa 

esitutkinnassa ei ole säädetty niin, että epäillyn päämiehen ja asianajajan välinen yhteyden-

pito olisi luottamuksellisen yhteydenpidon suojan alainen. Tämä käy ilmi muun muassa ri-

kosasian sovintoneuvottelutilanteista, joissa rikoksesta epäillyn ja asianomistajan välillä 

käytävät vapaaehtoiset neuvottelut voivatkin päätyä ongelmallisesti sovinto-osapuolten ker-

tomina viranomaisten tietoon.154 

AOA katsoi ratkaisussa (1197/4/07), että useimmissa poliisivankiloissa asianajajan tapaa-

mistilat ovat lainvastaisia. AOA:n mukaan putkalain esitöistä155 ilmenee yksiselitteisesti, 

että asianajajan ja päämiehen erottaminen lasiseinällä tai yhteydenpito mikrofonien kautta 

on vain erityisvalvottuja tapaamisia varten, ei yleiseen käyttöön. Asianajajan tapaamiseen 

käytettävien tilojen on tosiasiallisesti ilmennettävä, että luottamukselliseen yhteydenpitoon 

ei viranomaisen teknisillä tai organisatorisilla keinoilla puututa vaan että keskusteluja ja ta-

paamista varten tarkoitetut tilat on suunniteltu hiljaisia keskusteluja ja luottamuksellisten 

tietojen vaihtamista varten. Keskustelujen ja muun kommunikoinnin tulee siis saada tapah-

tua ilman, että viranomainen tai muu ulkopuolinen taho saa niistä tietää tai saattaa saada 

niistä tiedon. Tilat eivät siis saa olla mikrofonein, kameroin tai muin varustein tai laittein 

varustettuja.156 AOA myös viittasi ratkaisussaan EIT:n ratkaisuun Modarca v. Moldova, 

jossa ratkaisu perustui EIS:n 5 artiklan 4 kappaleeseen, jonka perusteella oikeutta vapauden-

riistoon laillisuuskontrollina oli rikottu tutkintavangin ja hänen asianajajansa välillä, kun 

heidät oli erotettu tapaamistiloissa lasiseinällä, jolla estettiin asiakirjojen vaihtaminen ja yh-

dessä käsitteleminen sekä pakotettiin käymään keskustelu erittäin äänekkäästi.157 

 
152 Fredman 2013 s. 505. 
153 Aihetta on käsitelty EIT:n ratkaisussa luvussa 5.4.1. 
154 Fredman 2017 s. 228. 
155 HE 90/2005 vp s. 87–88. 
156 Myös CPT on antanut Suomelle huomautuksia muun muassa tutkintavankien olosuhteista ja käytössä ole-
vista neuvottelutiloista. Sisäministeriö (SM 014/2015) on asettanut työryhmän selvittämään muutostarpeet put-
kalain kokonaisuudistusta varten. Nähtäväksi jää, otetaanko lainsäädännöllisesti riittävällä tavalla huomioon 
puutteet, joita on erityisesti asianajajan tapaamisessa ja tapaamistiloissa ja niihin liittyvissä käytännön järjes-
telyissä. Fredman 2013 s. 483–484. 
157 Fredman 2013 s. 317. 



29 

 

Putkalaissa puolestaan on vastaavat säännökset, jotka koskevat vapautensa menettänyttä 

päämiestä. Putkalain 7:1:n mukaan vapautensa menettäneellä on aina oikeus ilman aihee-

tonta viivytystä tavata asianajaja. Luottamuksellisesta kirjeenvaihdosta ja puheluista on 

säännökset putkalain 6:4:ssa ja 6:6.2:ssa. Asianajajan keskustelut epäillyn, vapautensa me-

nettäneen päämiehensä kanssa ennen kuulusteluja on tarkoitettu luottamuksellisen yhtey-

denpidon muodostamiseksi ja päämiehen aseman ymmärtämiseksi erityisesti silloin, kun hän 

on ensi kertaa kuulusteltavana ja asianajajan kanssa tekemisissä.158 Esitutkinnan aikana asi-

anajaja voikin olla ainoa henkilö, jota päämies pääsee tapaamaan, sekä ainoa päämiehen 

silmissä luotettava henkilö.159 Rikoksen tehneen päämiehen intressit voivat myös olla erilai-

set. Vapautensa menettäneen päämiehen intressissä saattaakin olla vapautumisen toivossa 

välitön ja täysi tunnustus. Asianajajan apu näissä tilanteissa on keskeinen eikä kestä aihee-

tonta viivytystä. Päämies ei välttämättä ymmärrä tunnustuksen seurauksia ja sitä, että välit-

tömällä tunnustuksella ei pääsekään vapauteen. Asianajajan tehtäviin kuuluu myös huolehtia 

tarpeen mukaan muun muassa siitä, että oma-aloitteinen tunnustus tulee tallennetuksi myö-

hempiä vaiheita varten.160 Myös apulaisoikeusasiamiehet, EIT ja kansalliset tuomioistuimet 

ovat kiinnittäneet vuosien varrella perustellusti huomiota niihin olosuhteisiin, joissa asi-

anajajan ja vapautensa menettäneen päämiehen väliset neuvottelut käydään, sekä niihin mui-

hin tapoihin, jotka ovat päämiehen ja asianajajan luottamuksellisen yhteydenpidon välillä 

käytettävissä.161 Kyse on siis siitä, millä toimilla, laitteilla ja tiloilla voidaan varmistaa luot-

tamuksellinen yhteydenpito. Organisatorista ongelmaa päämiehen ja asianajajan tapaami-

sesta edustaakin AOA:n ratkaisu 1351/2/10, joka koski Helsingin poliisiyksikön asiamiesta-

paamisia. AOA totesi järjestelyt lainvastaisiksi, kun tapaamiset oli kytketty suoraan rikos-

asian tutkintaan. Tapaamisista huolehti rikosasian tutkija, vaikka laista käy ilmi, että tapaa-

miset tulee järjestää poliisivankilan muun henkilöstön avulla.162 AOA joutuikin toistamaan 

pitkälle samat ongelmat ja perustelut ratkaisussa AOA 1154/2/16. Käytännön järjestely ei 

edustanut luottamuksellisen yhteydenpidon suojaa asianajajan ja vapautensa menettäneen 

epäillyn välillä. Samalla AOA totesi, että myös puhelinyhteys asianajajaan tulee järjestää 

samoilla periaatteilla ja käytännön järjestelyillä.163 Vaikka laissa ei ole erikseen säädetty 

 
158 Ahtinen 2017 s. 85. 
159 Ahtinen 2017 s. 87. 
160 Fredman 2013 s. 307. 
161 Fredman 2013 s. 316. 
162 Putkalaki 7:9. 
163 Fredman 2013 s. 317. 
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puhelinyhteyden järjestämisestä asianajajaan, on tutkinta- ja säilyttämisvastuusta pääteltä-

vissä, että puhelinyhteyden järjestäminen kuuluu poliisivankilan henkilökunnalle164. 

3.7 Asianajosalaisuuksien suojasta ja kehityksestä 

Henkilön salaisuuksien suojaaminen on saanut entisestään tilaa kansallisessa ja Euroopan 

unionin lainsäädännössä. Lisäksi unionin oikeudessa asianajosalaisuuksien suoja on saanut 

yleisen oikeusperiaatteen aseman.165 Asianajosalaisuus on saanut jäsenvaltioissa kattavan ja 

vakiintuneen aseman. Asianajosalaisuuksien säätäminen unionin oikeuteen on johtanut sii-

hen, että se saa sisältönsä osaltaan oikeuskäytännöstä.166 Tämä muutossuunta on viimeisten 

vuosikymmenten aikana ollut kasvava, kun lainsäätäjä on jatkuvasti suhtautunut myöntei-

sesti poliisin ja muiden lainvalvojien tarpeisiin lisätä toimivaltuuksia salaisuuksien suojan 

alalla. 2000-luvun rajoitukset asianajosalaisuuksien suojan laajuuteen ovat kohdistuneet ter-

rorismi- sekä rahanpesurikoksiin. Viimeisin muutosesitys on koskenut tiedustelulainsäädän-

töä, joka antaa erityisesti viranomaisille työkalut verkkorikollisuuden selvittämiseen ja tor-

jumiseen.167 

Asianajosalaisuuksien väliaikaiset tai pysyvät rajoitukset ovat usein syntyneet yhteiskuntaan 

kohdistuvien iskujen tai uhkien jälkeen. Erityisesti terrorismi- ja rahanpesurikollisuus ovat 

vaikuttaneet voimakkaasti siihen, että yleisen turvallisuuden nimissä lainsäädännöllä rajoi-

tetaan henkilötietojen suojan lisäksi yksityisyyteen liittyviä oikeuksia. Tästä seuraakin, että 

erityisesti poliisi- ja sotilaskäyttöön tarvittavia toimivaltuuksia lisätään kansallisin ja kan-

sainvälisin perustein.168 Esimerkiksi syyskuun 11. päivän terrori-iskut ovat olleet omiaan 

tiukentamaan yksilön valvontaa, mistä ovat seuranneet muun muassa biometriset tunnistau-

tumiset.169 Asianajajan salassapitovelvollisuus ja salaisuuksien suojan laajuutta koskevat 

säännökset ovat muuttuneet ja niiden merkitys on laajentunut vuosikymmenten aikana.170 

Muutos ja laajennus on usein liittynytkin katastrofeista opittuihin seikkoihin. Edellä käsitelty 

 
164 AOA 1154/2/16 s. 6. 
165 Esko – Könkkölä 2004 s. 169. EU:n kaikissa jäsenvaltiossa asianajosalaisuus on tunnustettu. 
166 Kokott ratkaisuehdotus 2010, kohta 47. Tapauksesta Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals v. Ko-
missio ym. 
167 EIT:n ratkaisu tapauksessa Szabó ja Vissy v. Unkari terrorismin vastainen laki ulotti viranomaisten toimi-
vallan hyvin laajaksi. Lailla sallittiin valvonnan ulottaminen kehen tahansa, kun kysymys oli terrorististen toi-
mien estämisestä. EIT on tulkinnut, että asianajosalaisuuden piiriin kohdistuvien toimenpiteiden on saatava 
ennakollinen hyväksyntä, mistä on seurannut merkittäviä muutoksia poliisin ja tiedustelupalveluiden keinoihin 
monissa Euroopan maissa. Unkarin kaltaista yleisluontoista ja laajaa tietojen hankintaa ja hyödyntämistä ei ole 
siis tulkittu EIT:ssä sallituksi. Savola 2016 s. 80–81 ja Esko – Könkkölä 2004 s. 169. 
168 Korja 2016 s. 451. 
169 Korja 2016 s. 415. 
170 Asianajosalaisuuden suoja perustuu ECR:n oikeuskäytäntöön, AM & S Europe Limited v. komissio, kohdat 
21 ja 23. 



31 

 

liikesalaisuuden suhde asianajosalaisuuteen on entisestään laajentunut. Tämä onkin lisännyt 

erityisesti asianajajien salaisuuksien hallinnan vaatimusta. Koska asianajosalaisuuksien ja 

luottamuksellisen yhteydenpidon suoja perustuu keskeisesti perus- ja ihmisoikeuksiin171, 

ovat säännökset koskeneet erityisesti yksityisyyden172 ja taloudellisten toimintojen173 suoje-

lua. 

Asianajajalain 5 c § vastaa pitkälti vanhan AAL:n 5 b §:n sanamuotoa. Asianajajan asian-

ajosalaisuus on pääsääntöisesti asiakkaan ja tulevan päämiehen ja asianajajan välistä tietoa, 

joka on ilmaistu asianajajalle toimeksiannon yhteydessä.174 AAL:n 5 c §:ssä edellytyksenä 

siis on, että tieto suoritettaessa asianajotehtävää on salassa pidettävää tietoa. Tieto voi siis 

tulla mistä vain ja ilman toimeksiantoa175 esimerkiksi tutkimuksen aikana. Terminologisen 

ja asianajosalaisuuksien pitkälle menevän absoluuttisen suojan varmistamiseksi olisi pa-

rasta, että suojan kohteita olisivat kaikki toimeksiantoon liittyvät päämiehen salaisuudet, 

jotka asianajaja on saanut tai jotka ovat muussa toimessa hänen tietoonsa tulleet. Salaisuuden 

sisältö ei siis saa olla yleisesti tunnettu, ja salaisuuden herralle176 tiedon pysymisestä salassa 

tulee olla jotain hyötyä.177 AAL:n 5 c §:ään on lisäksi tulkittu kuuluviksi yksityiset ja perhe-

salaisuudet, joista asianajaja on saanut tiedon tehtävässään. Yksityisen tai perheen salai-

suutta ei ole OK:ssa tai AAL:ssa määritelty.178 Yksityinen tai perheen salaisuus voidaan 

hahmottaa seuraavasti: lähes mikä tahansa yksityisen henkilön tai hänen perheensä taloutta, 

terveydentilaa, ihmissuhteita tai muuta sellaista asiaa koskeva seikka, joka ei ole yleisesti 

tiedossa.179 Salaisuuksien suoja ei kuitenkaan ole sanamuotonsa mukaan rajattu vain asi-

anajajan omiin asiakkaisiin.180 Myös päämiehen vastapuoli ja todistajat kuuluvat osaltaan 

 
171 PL 10, 15 ja 21 §:t sekä EIS 6 ja 8 artiklat. Ojanen – Scheinin 2011 s. 227–279, Viljanen 2011 s. 389–411, 
Hallberg 2011 s. 783–808 ja Pellonpää ym. 2018 s. 546 ja 836–844. 
172 Esimerkiksi Tietosuojalaki (1050/2018) 35 § ja RL 38:9. 
173 Esimerkiksi TSL 3:4 ja RL 30:4–6 ja 38:1–2. 
174 Esko – Könkkölä 2004 s. 171. 
175 Salassapitovelvollisuuden on oikeuskirjallisuudessa katsottu alkavan jo ennen varsinaisen toimeksiantoso-
pimuksen solmimista. Mikäli näin ei olisi, henkilö, joka on ennen toimeksiantoa paljastanut salaisuuksiaan 
asianajajalle esimerkiksi toimeksiannon solmimisen edellytyksien tutkimiseksi, mutta ei esteen tai muun syyn 
vuoksi sitoudu toimeksiantoon, ei menetä asianajajalle paljastettujen tietojen salaisuuden verhoa. Ylänkö 1981 
s. 139. 
176 Salaisuuden herra (Maître du secret) on Timo Eskon käyttämä ilmaus henkilöstä, joka päättää, mitkä tiedot 
ovat salassa pidettäviä ja mitkä eivät. Ranskassa salaisuuden herra on ehdottomasti asianajaja itse. Englannissa 
puolestaan salaisuuden herra -nimitys on myönnetty yksinomaan päämiehelle. Esko 1986 s. 21, 35 ja 40. 
177 Esko – Könkkölä 2004 s. 171 av. 7. 
178 Ylönen 2018 s. 88. 
179 Näin todetaan hallituksen esityksessä HE 94/1993 vp s. 243. 
180 Ylönen 2018 s. 84 ja Peltonen 2012 s. 136. 



32 

 

asianajosalaisuuksien suojan alaan.181 Asianajajalla ei tosin olisi tulkinnan mukaan muihin 

kolmansiin tahoihin nähden kuin lakiin perustuva salassapitovelvollisuus, joka tulee aineel-

lisoikeudellisista säännöksistä.182 Merkittävää on että laillisesti hankitut vastapuolen salai-

suudet ovatkin käytettävissä riidanratkaisussa183. HE 46/2014 vp:ssä mainitaan, että yksityi-

sen tai perheen salaisuudella on tarkoitus suojata päämiehen ja asianajajan välisen suhteen 

luottamuksellisuutta ja sen yhteydenpitoa. Hallituksen esityksen ilmausta on tulkittu suppe-

asti siten, että kyse on vain päämiehen tai hänen perheensä salaisuuksista.184 Myös Ylönen 

asettuu tälle kannalle alan perusteoksessa.185 Todistamiskielto ei näin ollen koskisi esimer-

kiksi päämiehen vastapuolena olleen tahon salaisuuksia. Fredman on kuitenkin maininnut, 

että tulkinta voisi koskea myös kolmansien tahojen salaisuuksia, ja kolmannen tason salai-

suuksien suojaaminen tekisi asianajosalaisuudet vahvemmin suojatuiksi.186 Pelkkä AAL:n 5 

c §:n tarkastelu ei kuitenkaan ole riittävä salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden aineellisoi-

keudellisessa tarkastelussa. OK:n 15:17:ssä säädetään asianajajan yleisestä salassapitovel-

voitteesta. Hallituksen esityksessä OK:n 15:17:ää koskevassa kohdassa todetaan, että asi-

anajajan salassapitovelvoitteen laajuus tulee yhdenmukaistaa asianajajalain kanssa.187  

4. Luottamuksellinen yhteydenpito riita- ja rikosasioissa 

4.1 Luottamuksellisuuden eroista riita- ja rikosasioissa  

Oikeustieteessä riitaprosessilla tarkoitetaan lainmukaista menettelyä, jossa viranomaiset tut-

kivat ja lopuksi legitimoivat sekä tarpeen mukaan pakolla toteuttavat sen, mikä yksittäisessä 

tapauksessa on katsottava oikeusjärjestyksen mukaiseksi.188 Riitaprosessissa oikeussuojaa 

saavat yksittäisoikeudelliset intressit. Lisäksi rikosperusteiset yksittäisoikeudelliset hyveet, 

kuten vahingonkorvausvaatimus, kuuluvat usein riitaprosessissa, tosin liitännäisvaatimuk-

sena eli adheesioprosessina, ratkaistavaksi.189 Tässä tutkielmassa riitaprosessi on 

 
181 Tarkasteltaessa asianajajan suhdetta vastapuoleen voidaan pitää selvänä, että asianajajan toimenkuvaan kuu-
luu hankkia tietoonsa vastapuolen salassa pitämä seikka, jotta hän voi käyttää sitä näyttönä hyväksi ajaessaan 
asiaansa. Kuitenkin on pidettävä mielessä, ettei vastapuolta tai kolmansia koskevan salaisuuden paljastaminen 
ilman, että se on olosuhteiden perusteella tarpeellista, ole asianajajan arvon mukaista eikä näin ollen sallittua. 
Ylänkö 1981 s. 132–133. 
182 JulkisuusL:n 23 §:n pääsäännön mukaan päämies ja asianajaja eivät saa ilmaista sivullisille tai käyttää 
omaksi tai toisen hyödyksi asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita 
kuin asianosaista itseään. Ylönen 2018 s. 84. 
183 Peltonen 2012 s. 141. 
184 Fredman 2013 s. 184–185. 
185 Ylönen 2014 s. 67 ja Ylönen 2018 s. 88. 
186 Fredman 2018 s. 430. 
187 HE 46/2014 vp s. 45. 
188 Tirkkonen 1974 s. 1. 
189 Adheesioprosessista lisää ks. Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 65–67. 
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määritelmänä nähtävä perinteisen oikeudenkäyntimenettelyn alkuvaiheen osalta laaja-alai-

sempana. Asianajajan rooli riitaprosessissa alkaa silloin, kun tuleva päämies kääntyy asi-

anajajan puoleen ja asiaan perehtyminen voi alkaa.190 Asianajajan tehtävät riitaprosesseissa 

ovat moninaiset. Asianajajan tehtäviin kuuluu olla tekemisissä muun muassa tuomioistui-

men, vastapuolen, vastapuolen asianajajan, todistajien ja asiantuntijoiden kanssa. Riita- ja 

rikosprosesseja vertaamalla voidaan havaita, että rikosprosessille on ominaista voimakas sy-

vätutkintaisuus ja etusija annetaan oikeellisuudelle. Tästä seuraa, että totuus rikosprosessissa 

ei useinkaan ole sama kuin se on siviiliprosessissa.191 

Yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan kuuluu viestinnän kaksiosainen luottamukselli-

suus. Suojaa saa sekä vertikaalisessa suhteessa valtioon että horisontaalisessa suhteessa 

muita yksityisiä toimijoita ja henkilöitä kohtaan.192 Horisontaalisessa suhteessa yksityisyys 

ja luottamuksellinen viestintä suojataan pitkälle rikosoikeudellisilla rangaistussäännöksillä. 

Rangaistussäännökset ovatkin tehokkaat horisontaalisessa kontekstissa.193 Lainsäädännön 

fragmentaatiossa sääntelyn kokonaismäärän katsotaan laajentuvan horisontaalisesti, kun sa-

maan aikaan myös kokonaismäärä syvenee vertikaalisesti.194 Sanotun kaltaista kehitystä on 

erityisesti havaittavissa salaisten tiedonhankintaa koskevien sääntelyjen alalla.195 Vertikaa-

linen ulottuvuus onkin ollut tämän tutkielman osalta keskeinen tarkastelualue, erityisesti sen 

rajoitusten kannalta. Toisaalta viestinnän luottamuksellisuus ja salaisuuksien suoja voivat 

joutua loukkauksen kohteeksi ilman rikosoikeudellista epäilyä. Kyse voi olla massavalvon-

nasta tai muusta rikoksen paljastamiseen tähtäävästä viranomaistoiminnasta, jonka sivutuot-

teena kertyy merkityksellistä todistusaineistoa.196 Vaikka tämän tyyppinen todisteiden ke-

rääminen on yksityisyyden perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamista ja kiellettyä erityisesti 

vertikaalisessa ulottuvuudessa, on väistämätön tosiasia, että tämän tyyppistä todisteiden ke-

räämistä tapahtuu.197 Se, ulottuvatko edellä kuvatut tapahtumat ja mahdollisuudet 

 
190 Kilpiä 2016 s. 46–47. 
191 Hormia 1979 s. 16. 
192 Neuvonen 2014 s. 138 ja Riekkinen 2019 s. 60. 
193 Riekkinen 2019 s. 61. 
194 Palo 2010 s. 384. 
195 Hankilanoja 2014 s. 17–18 ja 104–105. 
196 TLTiedL:n 5 §:n esitöistä ilmenee, että tarkoituksena olisi mahdollisimman pitkälle turvata sivullisen ase-
massa olevien henkilöiden nauttima luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan ydinalue, kun luottamuksel-
lisen viestin sisältöä kuvaavia hakuehtoja tietoliikenteen seurantaan asetetaan. HE 202/2017 vp s. 239. Korho-
nen on todennut: ”Big concerns have been raised that the new legislation could threaten individual privacy as 
intelligence gathering could be undertaken through the mass surveillance of email and other private communi-
cations.” Korhonen 2018 s. 142. Riskinä siis on, että myös asianajajan luottamuksellisten viestien sisällöt pää-
tyvät massavalvontaan ja viranomaisten tietoon. 
197 Riekkinen 2019 s. 62–63. 
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päämiehen ja asianajajan väliseen yhteydenpitoon, jää vain arvailun varaan ja muihin jatko-

tutkimuksiin. 

Lähtökohtaisesti luottamuksellinen yhteydenpidon suoja ei eroa sen mukaan, onko kyseessä 

asianomistaja vai rikoksesta epäilty vaiko syytetty.198 EIT on lisäksi ratkaisuissaan todennut, 

että oikeus käyttää asianajajaa on EIS:n 6 artiklaan kuuluva oikeus sekä rikos- että riita-

asioissa.199 Tulee kuitenkin huomata, että riita-asioissa oikeus luottamukselliseen yhteyden-

pitoon ei ole yhtä keskeinen kuin rikosasioissa, koska yhteiskunnalla ja sen viranomaisilla 

ei ole erityisen suurta aihetta esimerkiksi pakkokeinoilla puuttua riita-asioihin. Yhteiskun-

nan vastuulla on kuitenkin varmistaa, että on olemassa riittävät keinot ja säännöt, joilla var-

mistetaan asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon ja asianajosalaisuuksien pysymi-

nen salassa vastapuolelta myös riita-asioissa.200 Vaikka pääsääntö on, että kukaan ei voi vaa-

tia asianajajaa avaamaan luottamuksellisten neuvotteluiden sisältöä tai salakuunnella niitä, 

sisältyy luottamuksellisuuteen kuitenkin poikkeuksia silloin, kun syyte koskee niin sanottuja 

ylitörkeitä rikoksia. Tulee ottaa huomioon, että syyttäjällä ei ole ehdotonta oikeutta saada 

asianajajatodistajaa kuulluksi esimerkiksi asianajosalaisuuksien osalta. Tämä seuraa sään-

nöstä, jonka mukaan rikoksesta syytetyn asianajajalla on todistajaksi pyydettynä täysi salas-

sapitovelvollisuus luottamuksellisista yhteydenpidoista. Tämä tarkoittaa sitä, että muut kuin 

päämiehen asianajajat ovat velvollisia todistamaan neuvotteluista, jos todistamista vaaditaan 

ylitörkeistä rikoksista.201 Luottamuksellinen yhteydenpito ei siis suojaa kyseisiä asianajajia, 

ja esimerkiksi testamentin laatinut asianajaja voidaan kutsua todistajaksi.202  

Rikosasioissa on nähtävissä kaksi ”salaisuuden herraa”: syyttäjä, joka riittävän ankaralla 

syytteellä voi mahdollistaa todistamiskiellon murtamisen, ja tuomioistuin, joka viime kä-

dessä päättää, onko murtamiseen ryhdyttävä.203 Säännös on siis erityisen ongelmallinen, kun 

se siirtää salaisuuden herruuden tutkinnanjohtajalle. Tutkinnanjohtaja on ensimmäinen, joka 

päättää, mitä rikosta ryhdytään selvittämään.204 Keskeinen rikosnimike tutkielman teeman 

kannalta on törkeä rahanpesu tai panttivangin ottaminen205. Näiden ylitörkeiden rikoksien 

 
198 Fredman 2013 s. 309. 
199 Esimerkiksi Sallinen ym. v. Suomi. 
200 Viranomaisten neuvottelusalaisuudet on turvattu julkisuusL:n 24 §:n 1 momentin 19 kohdassa. Fredman 
2004 s. 209–210. 
201 Takavarikkokiellot (PKL 7:3), jotka käsitellään tarkemmin luvussa 6.2. 
202 Fredman 2013 s. 49–50. 
203 Fredman 2017 s. 226.  
204 Fredman 2014 s. 163. 
205 RL 32:7 ja RL 25:4. 
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vähimmäisrangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Huomattava on, että talousrikoksissa tör-

keän rikoksen rangaistusasteikko yltää enintään neljään vuoteen.206 Asianajajan ja päämie-

hen välisen luottamuksellisen yhteydenpidon osalta merkityksellistä on, että vakavimmissa 

rikoksissa moni takavarikkokielto poistuu. Poistuvia ovat kaikki muut paitsi rikoksesta 

epäillyn oikeudenkäyntisalaisuuksiin liittyvät takavarikkokiellot. ETL:n 7:9.2:ssa säädetty 

tilanne on haasteellinen todistajaksi esitutkintaan kutsuttavan asianajajan kannalta, kun hä-

nelle kerrotaan, että tutkittavana rikoksena on esimerkiksi törkeä rahanpesu. Kyseisen rikok-

sen osalta muulla kuin puolustajan tehtävässä olevalla tai olleella asianajajalla ei olisi todis-

tamiskieltoa, vaan hän on velvollinen kertomaan kaikki asiaa koskevat tiedot.207 Silloin, kun 

asianajajan toimeksianto koskee rikosasian neuvottelua ilman, että siinä käytettäisiin viran-

omaisia, tarkoituksena siis salata asia viranomaisilta, on asianajosalaisuudet yhtäläisesti suo-

jattu rikos- ja riita-asiassa.208 Keskeistä kuitenkin on, että jos rikokseen syyllistyneen ja asi-

anajajan päämiehen välillä – rikokseen on voinut myös asianajaja osallistua – on käyty neu-

votteluita, jotka liittyvät esimerkiksi panttivangin ottamiseen, on tällaisissa tilanteissa polii-

silla mahdollisuus murtaa luottamuksellinen yhteydenpito sekä takavarikoida kaikki asiaan 

liittyvä kirjeenvaihto esimerkiksi tapauksessa mukana olevan asianajajan toimistosta.209 

Yhdynkin edellä käsitellyn Fredmanin tulkintaan, että tutkinnanjohtajan ratkaisu rikoksen 

nimikkeestä tulisi pystyä kyseenalaistamaan. Pitäisikö kaikki rangaistusasteikoltaan vähin-

tään kuuden vuoden rangaistukset arvioida aina tuomioistuimessa? Perusteltua olisi, että sa-

laisuuden herruutta ei annettaisi yksin tutkinnanjohtajalle, vaan herruus tulisi vähintäänkin 

jakaa syyttäjän ja tutkinnanjohtajan kesken. Pitäisin mahdollisena, että kaikki ylitörkeiden 

rikosten rangaistukset ratkaistaisiin tuomioistuimen harkinnan mukaan tuomioistuimessa. 

Tuomioistuimen tehtäviin kuuluu jo nyt antaa arvio oikeasta tutkittavasta rikosnimikkeestä, 

jonka tutkinnanjohtaja todistamiskieltokysymyksen osalta on antanut arvioitavaksi. Edellä 

kuvatut todistamiskiellon murtamiset voivatkin siis tulla kyseeseen, kun tutkinnanjohtaja 

kyseenalaistaa asianajajan tosiasiallisen toimimisen päämiehen puolustajana, tai silloin, kun 

esimerkiksi lääkäri katsoo kyseessä olevan todistamiskieltokysymyksen. Kyseisiin väittei-

siin joudutaan hakemaan ratkaisu tuomioistuimesta ETL 7:9:n mukaisesti.210 Toiseksi tuo-

mioistuin voi murtaa todistamiskiellon ja velvoittaa asianajajan todistamaan, jos 

 
206 Fredman 2017 s. 229. 
207 Fredman 2018 s. 432–433. 
208 Fredman 2017 s. 234. 
209 Fredman 2017 s. 234–235. 
210 Fredman 2018 s. 432 ja Fredman 2017 s. 229. 
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salassapitovelvollisuuden turvaksi säädetty henkilö on kuollut ja erittäin tärkeät syyt, ottaen 

huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esit-

tämisestä sekä muut olosuhteet sitä vaativat.211 Kolmanneksi todistamiskielto väistyy, jos 

kyse on seikasta, jonka paljastaminen on ehdottoman tärkeätä puolustuksen rakentamiseksi, 

kun esimerkiksi asianajajaa vastaan esitetään rikokseen perustuva vaatimus. Poikkeaminen 

perustuu osaltaan KKO 2006:61 -ratkaisuun, jossa asianajajalla oli oikeus paljastaa asiakas-

salaisuuksia, kun hän puolustautui rikosepäilyjä vastaan.212 Myös hyvin samanlainen poik-

keus todistamiskiellosta on silloin, kun kyse on tiedosta, jonka oikeudeton hankkiminen, 

vuotaminen tai hyödyntäminen on rikosasiassa tutkittavana. Poikkeus voisi tulla kyseeseen 

esimerkiksi silloin, kun asianajotoimistoon on mahdollisesti kohdistunut tietomurto ja mur-

ron tapaa ja asianajosalaisuuksien vuodon laajuutta tutkitaan. Tällöin siis väistyy todistamis-

kielto ainakin niiltä osin kuin viranomainen tarvitsee tietoa rikoksen selvittämiseksi.213 

4.2 Yleinen suoja viranomaisten toimintaa ja puuttumista vastaan sekä asianajaja 

rikoksesta epäiltynä tai uhrina 

Yleinen suoja asianajosalaisuuksiin ja luottamukselliseen yhteydenpitoon sisältyy OK 

17:13:n perusnormiin. Normi sisältää myös viranomaisvaltuudet ja niiden rajoitukset.214 

Asianajosalaisuuksien suojan yhtenä tarkoituksena on suojata asiakkaan oikeus luottamuk-

selliseen yhteydenpitoon kaikilta viranomaistoiminnan tutkintaoikeuksilta.215 Lähtökohta ti-

lanteen arvioimiseksi on päämiehen suhtautuminen viranomaisten tiedontarpeisiin. Yksi-

selitteistä on, että jos päämies on asianosainen tutkittavana olevassa rikoksessa, ei tiedon 

salaaminen yleisesti tule kyseeseen. Asianajaja voi tällöin luovuttaa päämiehen tietoja vi-

ranomaisten käyttöön.216 Asianosaisella on siis aina oikeus käyttää esitutkinnassa asianaja-

jaa esitutkintalain mukaisesti. Oikeus käyttää avustajaa ja asianajajaa esitutkinnassa on kes-

keinen, ja se tulee tuoda yksiselitteisesti ilmi jo esitutkinnan alkuvaiheessa. Esitutkintavi-

ranomaisten on virkavelvollisuuden vuoksi tehtävä tuomioistuimelle esitys lain mukaisen 

oikeudenkäyntiavustajan ja tapauskohtaisesti tukihenkilön määräämisestä asianomistajalle, 

kun tämä sitä pyytää tai kun esitutkintalain edellytykset ovat täyttyneet.217 

 
211 Esimerkiksi testamentin väärentäminen. Fredman 2018 s. 432. HE 46/2014 vp s. 69–71. 
212 Fredman 2018 s. 432. 
213 Fredman 2017 s. 229. 
214 Fredman 2017 s. 223. 
215 Aikaisemmin oikeuskirjallisuudessa esitutkinta jaettiin tiedusteluun ja varsinaiseen tutkintaan. Nykyisin 
tiedustelulainsäädäntö ei ilmene esitutkintalaista. Erilaisia tiedusteluja suoritetaan kuulustelujen ja muiden tut-
kintavaiheiden yhteydessä aina esitutkinnan loppuun saakka. Jokela 2002 s. 141–142 ja Fredman ym. 2020 s. 
31–32. 
216 Fredman 2017 s. 222. 
217 ETL 4:10, HE 222/2010 s. 198 ja Fredman ym. 2020 s. 183–184. 



37 

 

Luottamuksellisen yhteydenpidon erot ovatkin riita- ja rikosasioissa erityisesti niiden pro-

sessuaalisessa sisällössä. Riitaprosesseissa viranomaisten suorittama esitutkinta ja syytehar-

kinta ei kuulu prosessiin, vaan prosessi voi olla hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen matka 

kohti tuomiota tai sovintoa. Tällöin myöskään prosessiin kuuluvien osien suoja ei voi olla 

samanlainen, vaikka samoja elementtejä kummassakin prosessissa käytetään. 

Esitutkinnan aikana on tarkoitus hankkia riittävä todistusaineisto syyteharkintaa ja oikeu-

denkäyntiä varten. Todisteiden hankinnassa turvaudutaan usein rikosprosessuaalisiin pakko-

keinoihin. Pakkokeinolaki on samaan aikaan erityislaki, joka sääntelee esitutkinnassa käy-

tettäviä pakkokeinoja, sekä yleislaki, joka määrittelee pakkokeinojen sisällön. Tulee ottaa 

huomioon, että pakkokeinoihin kohdistuvia erityissäännöksiä ja täydentäviä säännöksiä on 

muissa laeissa sekä lakeja alemmalla säädöstasolla.218 Näistä mainittakoon EPS-asetus, joka 

sisältää säännöksiä tietoverkoissa sovellettavista pakkokeinoista219, sekä POHA:n antamat 

määräykset teknisen rikostutkinnan ja salaisen tiedon järjestämisestä, käytöstä, valvon-

nasta220 sekä paikkaetsinnästä221. Pakkokeinojen avulla puututaan yksilöiden intresseihin ja 

oikeushyviin myös perus- ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Erityisesti luottamuksellisen 

yhteydenpidon suoja asianajajan ja päämiehen välillä on oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin perusta, eikä siihen puuttuminen erilaisten pakkokeinojen yleisvaltuuden nojalla voi olla 

lähtökohtaisesti hyväksyttävää. Pakkokeinot olivatkin vielä totaalisääntelyn aikaan asti222 

oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä sekä perus- ja ihmisoikeuksia voimakkaasti rajoittavia 

ja loukkaavia.223 

Rikosprosessissa asianajajaan muodostettavaa yhteydenpitoa suojataan esitutkintalaissa. 

ETL:n 1:6.1:sta ja ETL:n 7:12:sta seuraa, että asianosaisen asianajajalla on oikeus olla läsnä 

hänen päämiestään kuulusteltaessa.224 Asianajajalle on myös suotu oikeus esittää kuulustel-

tavalle kysymyksiä. Tutkinnanjohtaja voi vain painavista rikostutkinnallisista syistä kieltää 

 
218 Riekkinen 2019 s. 204–209, 220–222 ja Fredman ym. 2020 s. 2–3. 
219 Kansainvälisen kyselytutkimuksen perusteella tietoverkoissa toimiminen ilman kansallista sääntelyä on 
joissakin valtioissa tosiasiallinen tilanne. Tästä on seurannut viranomaisten pitkälle meneviä ja kyseenalaisia 
toimia tietoverkoissa. ”In some countries, computer data can be covered by ‘traditional’ powers of search and 
seizure of ‘anything’ believed to be relevant to an offence.” UNODC 2013 s. 124. Tämä tilanne heijastuu 
osaltaan perusoikeuksien vahvaan ja korostuneeseen asemaan. Riekkinen 2019 s. 222–223. 
220 POHA 2013 ja POHA 2018. 
221 POHA 2015. 
222 Hankilanoja 2014 s. 69–71. Totaalisääntelyn aika kesti vuosien 1992 ja 2014 välisen ajan, jolloin pakko-
keinolainsäädännön kokonaisuudistus valmistui. 
223 Riekkinen 2019 s. 207–209. 
224 Ahtinen 2017 s. 6 ja Tolvanen – Kukkonen 2011 s. 150. 
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muiden kuin päämiehen läsnäolon.225 Asianajajan läsnäolon estäminen esitutkinnan aikana, 

erityisesti kuulustelutilanteissa, on usein esiintynyt EIT:n ratkaisuissa EIS:n 6 artiklan vas-

taisena toimenpiteenä.226 ETL 4:11:n perusteella asianajajan ja päämiehen välinen yhtey-

denpito ja puolustautumismahdollisuus tulevat turvatuiksi todellisesti ja tehokkaasti. Esitut-

kintaviranomaisten tehtäviin kuuluukin, että yhteydenpidon luottamuksellisuus turvataan 

mahdollisimman pitkälle.227 Tapauksessa Salduz v. Turkki EIT katsoi, että valittajan oikeuk-

sille syytettynä oli aiheutunut peruuttamatonta vahinkoa, kun oikeutta asianajajan apuun pi-

dätysaikana ei ollut turvattu. EIT totesikin, että EIS:n 6 artikla edellytti, että oikeus asian-

ajajaan jo ensimmäisessä poliisikuulustelussa on lähtökohta. Tästä lähtökohdasta voidaan 

poiketa vain pakottavilla syillä.228 Salduz-tapaus toimikin tärkeänä suunnannäyttäjänä ja 

velvoitti arvioimaan sitä, milloin asianajajan osallistuminen kuulusteluihin on turvattava ja 

milloin epäilty voi luopua pätevästi oikeudesta asianajajaan, ja mitä seuraa siitä, jos epäillyn 

oikeutta asianajajaan ei turvata. Myös Suomessa valtakunnansyyttäjä kiinnitti huomiota ta-

paukseen ja teki aloitteen oikeusministeriölle, Poliisihallitukselle ja Suomen Asianajajalii-

tolle asianajajien kuulusteluavustamisjärjestelmän kehittämiseksi.229 Vaikka päivystysjär-

jestelmää ei syystä tai toisesta Suomeen saatukaan, ei oikeus asianajajaan ja luottamukselli-

seen yhteydenpitoon ole kuitenkaan Salduz-tapauksen jälkeen mitenkään vähentynyt. Oi-

keuden asianajajaan on tosiasiallisesti viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta to-

teuduttava asiallisesti. Rikoksen tekohetki ei ole ajankohdasta riippuvainen, ja kiinniotto voi 

tapahtua milloin vain. Mikäli epäilty ei saa viikonloppuisin asianajajaa, kasvaa riski muun 

muassa perusteettomasta tunnustamisesta huomattavasti.230 Katson Fredmanin tavoin, että 

oikeuden asianajajapalveluihin voisi hoitaa myös asianajajien vapaaehtoisella asianajaja-

päivystysratkaisulla, jota koordinoisi asianajajaliitto.231 Päivystysratkaisu turvaisikin 

 
225 Vanha ETL 31 § ja Jokela 2002 s. 148. Nykyisin epäillyn asianajajan läsnäolo saadaan kieltää vain, jos se 
on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi. 
226 John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 66: ”it is of paramount importance for the rights of the 
defence that an accused has access to a lawyer at the initial stages of police interrogation” ja Imbrioscia v. 
Sveitsi, kohta 41, jossa 6 artiklan loukkausta ei katsottu tapahtuneen. 
227 KKO 2012:45 piti lähtökohtana, että ennen poliisin suorittamia kuulusteluja on epäillylle turvattava mah-
dollisuus tavata asianajajansa. Ilman tätä tapaamis- ja yhteydenpito-oikeutta asianajaja ei voisi selventää epäil-
lylle tämän oikeuksia ja asemaa. EIT on korostanut, että pelkkien puolustautumismahdollisuuksien turvaami-
nen ja järjestäminen ei ole todellista, tehokasta ja riittävää. Fredman 2013 s. 313–314 ja 349–350. 
228 Fredman 2018 s. 475. 
229 Valtakunnansyyttäjän aloite 28.11.2011 ei kuitenkaan johtanut päivystysjärjestelmän kehittämiseen. Yhtenä 
syynä tähän oli ratkaisuun KKO 2013:25 sisältyvä tulkinta, jossa esitutkintapöytäkirjaan kirjattua epäillyn lau-
sumaa ei asetettu hyödyntämiskieltoon, vaikka avustaja ei ollut kuulustelussa paikalla. Fredman 2018 s. 476–
477 ja 507. 
230 Ks. KouHO 2012:5. 
231 Ahtinen 2017 s. 73. AAL:n 2 §:n mukaan asianajajaliiton tarkoituksena on asianajotoiminnan kehittäminen 
maassa niin, että liiton jäsenet muodostavat hyvää oikeudenhoitoa palvelevan, yleistä luottamusta ja arvonan-
toa osakseen saavan asianajajakunnan. 



39 

 

asianajajan ja oikeudellisen avuntarvitsijan mahdollisuuden välittömään ja luottamukselli-

seen yhteydenpitoon, jota nyt on osaltaan turvattu epäonnistuneilla kaupallisilla ratkai-

suilla.232 

Poliisin salaisessa tiedonhankinnassa on myös meillä esiintynyt viranomaismenettelyjä, 

jotka eivät ole olleet lainmukaisia. Oikeusasiamies233 onkin muistuttanut viranomaismenet-

telyjen paljastuttua lainvastaisiksi, että kansalaisten luottamus viranomaistoimintaan voi hei-

ketä yllättäen ja nopeastikin: erityisesti, jos lainvastaisuudet kohdistuvat salaisiin tiedonhan-

kintoihin, joilla on puututtu esimerkiksi luottamuksellisen viestinnän suojaan.234 Erityisti-

lanteisiin sisältyvää luottamuksellisuuden suojaa ei voi myöskään unohtaa. Tästä toimii esi-

merkkinä ratkaisu KKO 2016:76, joka korosti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edelly-

tyksiä tapauksessa, jossa alentuneesti syyntakeiselle epäillylle olisi pitänyt määrätä avustaja, 

jotta epäilty olisi voinut käydä luottamuksellisia keskusteluita ennen kuulusteluja esitutkin-

nassa. Korkeimmalle oikeudelle syntyikin aihetta arvioida Suomen haavoittuvassa asemassa 

olevan yleistä suojaa ja sitä, miten tämä rikosasian käsittelyssä otetaan huomioon.235 Alen-

tuneesti syyntakeisen osalta olisi ollut perusteltua, että korkein oikeus olisi voinut käyttää 

ratkaisun oikeuslähteenä komission suositusta C 378/02 ja sen sisältämiä ohjeita. Ohjeen 3 

artiklassa kohdassa 11 todetaan, että jos haavoittuvassa asemassa oleva ei kykene ymmärtä-

mään ja seuraamaan menettelyä, hänen ei pitäisi voida luopua oikeudesta käyttää oikeudel-

lista avustajaa. 

4.2.1 Asianajaja rikoksesta epäiltynä tai uhrina 

Asianajajan toiminnassa lähtökohtana on, että esitutkinnan aikana päämiehen asianajajalle 

luovuttamat tiedot tulee pitää asianajosalaisuuksien alaisina tietoina. Tilanne kuitenkin 

muuttuu huomattavasti, jos asianajajaa vastaan nostetaan syyte, jolloin hänelle syntyy oikeus 

paljastaa asianajosalaisuuksia siinä määrin kuin se on välttämätöntä hänen puolustuksensa 

kannalta. Asianajajan ja päämiehen välisestä rikoksesta voi esimerkkinä olla tilanne, jossa 

asianajaja on avustanut päämiestään rahanpesussa. Tästä seuraa usein tilanne, että asianajaja 

ja päämies päätyvät pakkokeinojen kohteeksi ja luottamuksellista yhteydenpitoa voidaan sa-

lakuunnella.236 Asianajosalaisuuksiin liittyvä kieltäytymisperuste tuleekin löytää lain tasoi-

sesta säädöksestä. Mikäli asianajaja haluaisi ilmaista jostain syystä jonkin tiedon 

 
232 HelHO 2016:7. 
233 K 10/2003 vp s. 66. 
234 Hankilanoja 2014 s. 231. 
235 Fredman 2018 s. 482–483. 
236 Ks. luku 6.5. 
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viranomaiselle tai tuomioistuimelle tai kieltäytyä luovuttamasta tietoa viranomaiselle, on 

huomattava, että vetoaminen asianajajan tapaohjeisiin ei ole riittävää, vaan lain tulee kieltää 

häntä paljastamasta kyseistä tietoa. TO:n 4.3 kohdassa todetaan, että asianajaja voi vapautua 

salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta siinä määrin kuin 1) siihen on laista tai asianajajalii-

ton säännöistä johtuva velvollisuus, 2) se on välttämätöntä asianajajan puolustautuessa it-

seensä kohdistuvilta vaatimuksilta. Tapaohjeiden perusteella sallitaankin, että salassapito-

velvollisuus väistyisi ennen kuin rikosepäilystä nostettaisiin syyte. Näyttää siis siltä, että ta-

paohje ja OK:n 17:15.2 eivät ole toistensa kanssa täysin sopusoinnussa.237 Asianajajalle 

OK:n 17:15.2 mahdollistaa asianajosalaisuuksien paljastamisen hänen puolustautuessaan 

päämiestään vastaan tämän tahdosta riippumatta. On siis mahdollista, että asianajaja joutuu 

syytteen alaiseksi tai häneen kohdistetaan rikosperusteisia vaatimuksia jo ennen rikosepäi-

lyjä. Hallituksen esityksessä 46/2014 mainitaan, että nimenomaan epäillyn asemaan joutu-

minen ei ole riittävä, vaan kyse tulee olla nimenomaan syytetyn asemaan joutumisesta.238 

Asianajajan tulisi tulkintani mukaan pitää asianajosalaisuudet salassa esitutkinnassa siihen 

asti, kunnes syyte nostetaan. Tällöin asianajajan tulisi esittää asianajosalaisuuksia siinä mää-

rin kuin se on puolustuksen kannalta välttämätöntä.239 Asianajaja on siis saattanut itse rikok-

sen uhrina, esimerkiksi oman päämiehen kiristäessä, toimia lainvastaisesti. Tällaisissa tilan-

teissa OK:n 17:15.2 mahdollistaa, että asianajaja voi paljastaa välttämättömät tiedot asian-

ajosalaisuuksista, mutta samaan aikaan lojaalivelvollisuutta päämiestä kohtaan tulisi kunni-

oittaa.240 Ongelmallinen tilanne asianajajalle on kuitenkin se, jos sivullinen vaatii häntä toi-

mimaan vaaditulla tavalla, joka kokonaisuutena liittyy myös päämiehen toimeksiantoon, 

eikä päämies suostu toimeksiannon salassapidon alaisten tietojen paljastumiseen. Sivullisen 

järjestämästä uhkailusta oli kyse niin sanotussa Aarnio-jutussa, jossa useat vastaajat tuomit-

tiin kuultavan uhkaamisesta.241 

4.3  Asianajaja ja hänen päämiehensä viranomaisten pakkokeinojen kohteena 

Salaisuudet ovat aina herättäneet sekä mielenkiintoa että avoimia kysymyksiä ulkopuoli-

sissa. Tämä koskee myös poliisin salaista tiedonhankintaa, joka herättää kysymään, miksi 

toiminta on salaista ja millaiset ovat tiedonhankinnan oikeusturvatakeet.242 Pakkokeinolain-

säädännön kontrollointiin on viime vuosina lainsäädännössä sekä Euroopan 

 
237 Fredman 2017 s. 227 ja Fredman 2018 s. 433. 
238 HE 46/2014 vp s. 73. 
239 Fredman 2017 s. 233–234. 
240 Fredman 2017 s. 234. 
241 HelKäO 2016:12, HelHO 2019:6, kohta 20 ja Fredman 2018 s. 435. 
242 Hankilanoja 2014 s. 1. 
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ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksien ja korkeimman oikeuden prejudikaattien jäl-

keen kiinnitetty erityistä huomiota.243 Tältä osin kyse on yksilöiden oikeusturvasta. Halutaan 

parantaa tiedonhankinnan lainmukaista kohdistumista ja rajaamista sekä viranomaisten tie-

don käsittelyä ja käyttöä. Oikeusturvan tarkoituksena on, etteivät ulkopuoliset, uhri tai koh-

dehenkilö joudu oikeudenloukkauksen kohteiksi enemmän kuin on rikoksen selvittämisen 

kannalta välttämätöntä. Näitä oikeusturvamekanismeja kutsun tässä tutkielmassa pakkokei-

nojen luottamusmekanismeiksi, joilla turvataan ja kontrolloidaan oikeudenmukainen oikeu-

denkäynti, luottamuksellinen yhteydenpito sekä muut luottamukselliset suhteet ja salaisuu-

det kaikissa tilanteissa, joissa päämies ja asianajaja ovat suhteessa toisiinsa.244 Erityisesti 

tietoverkkoihin ja siellä liikkuviin viesteihin kohdistuvat erityiset toimenpiteet puuttuvat yh-

teydenpidon luottamuksellisuuteen ja henkilöiden oikeushyviin.245 Luottamusmekanismeja 

erityisesti asianajajan ja päämiehen välisessä yhteydenpidossa ovat laaja-alaiset kiellot, ku-

ten takavarikoimis-, kuuntelu- ja katselukiellot246, sekä lailla säädetyt rajoitukset sellaisen 

tiedon käytölle, joka liittyy rikokseen ja joka on saatu pakkokeinoin, kuten tiedon lailla ra-

joitettu käyttö sekä hävittäminen247 tai pakkokeinojen keskeytys.248 Viime kädessä luotta-

musmekanismina toimivat tuomioistuimessa hyödyntämiskieltoon julistetut todisteet249, jol-

loin prosessuaalisesti kyse on myös luottamusmekanismin kanssa sanktiomekanismista.250 

Toisaalta luottamusmekanismina toimii myös pakkokeinojen rajattu kohdistaminen, jota ku-

vastaa asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon korostettu luottamuksellisuus. Toi-

saalta pakkokeinoja on mahdollista organisatorisesti ja teknisesti lisäksi rajoittaa esimerkiksi 

tietyntyyppiseen yhteydenpitotietoon, kuten puhelimen paikkatietoihin puhelinkuuntelun si-

jaan tai viestin osalta pelkkiin välitys- ja tunnistamistietoihin viestin sisällön sijaan. 

 
243 Reaaliaikaisten salaisten pakkokeinojen säännöt on sisällytetty PKL 10 lukuun. Näitä pakkokeinoja ovat 
telekuuntelu, televalvonta, tukiasematietojen hankkiminen, tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tekninen kuun-
telu, katselu tai seuranta, tekninen laitetarkkailu, teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimi-
nen, peitetoiminta, valeosto, tietolähdetoiminta ja valvottu läpilasku. Tässä tutkielmassa pakkokeinot jaotellaan 
telepakkokeinoihin, joihin kuuluu kaikki tiedonhankinta televerkoista, tarkkailupakkokeinoihin ja erityisiin sa-
laisiin pakkokeinoihin. Vastaavaa jaottelua ovat käyttäneet Fredman ym. 2020 s. 1058–1059 ja 1105 ja Riek-
kinen 2019 s. 288. 
244 Riekkinen 2019 s. 213 ja 482. 
245 Riekkinen 2019 s. 285. 
246 Kiellot vastaavat pitkälti voimassa olevia todistamiskieltoja. 
247 PKL:n 7:16:ssä säädetään asiakirjan tai tiedon jäljennöksen hävittämisestä ja palauttamisesta, jos se osoit-
tautuu tarpeettomaksi tai tuomioistuimen päättäessä ei-säilytettäväksi tiedoksi. Erityisesti asianajotoimistoista 
laittomasti takavarikoidut tiedot, kuten kiintolevyt, on palautettava ja mahdollisesti tehdyt kopiot hävitettävä 
todisteellisesti. Ks. PKL 10:52.2 ja 10:58 sekä ylimääräisen tiedon hävittämisestä ja käytöstä PKL 10:56–57. 
248 Riekkinen 2019 s. 213. 
249 Hyödyntämiskielloilla on yhteys todistamiskieltoon. Todistamiskielto kieltää todisteen kaikenlaisen käytön 
ja sen hankkimisen. Jos todistekieltoa ei noudata, aktualisoituu kysymys todisteen hyödynnettävyydestä. Riek-
kinen 2014 s. 124. 
250 Hyödyntämiskielto voidaan nähdä todistamiskiellon seurauksena, ilman että todistamiskieltoa olisi rikottu. 
Pölönen – Tapanila 2015 s. 229 ja Metsäranta 2015 s. 237. 
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Organisatorisesti viranomaisten pääsyn tietoihin tuleekin olla tarkoin ja perustellusti rajoi-

tettu. Myös jälkikäteinen kontrolli on varmistettava. Ongelmaksi luottamusmekanismin ra-

jatussa kohdistamisessa tuleekin puuttumisen tason sekä pakkokeinojen kohteen intressien 

ja aineellis- ja menettelyllisten edellytysten täyttyminen ja näiden välinen punninta. Pakko-

keinojen käytön tulee olla oikeassa suhteessa tehtyyn tekoon ja sen vakavuuteen ja siihen, 

mitä oletetaan saatavan pakkokeinojen avulla selvitetyksi.251 Mikäli näin ei ole, edellytykset 

laittomista takavarikoista ja jäljentämisistä astuvat tarkasteltavaksi. 

Pakkokeinojen osalta myös kontrollimekanismien, kuten lainvastaisen pakkokeinojen käy-

tön valvonnan ja keinojen keskeyttämisen sekä muun reagoinnin, tulee olla asianmukaisesti 

järjestettyjä. Edellä mainitut luottamusmekanismit pakkokeinojen toimeenpanossa ovat osa 

viranomaistoimintaa, jolloin pelkkä sisäinen viranomaistoiminnan valvonta ei riitä. Viran-

omaisten valvojana tuomioistuimien tulisi saada riittävät resurssit valvontaan. Näkisin, että 

osana asianajosalaisuuksia sekä asianajajan ja päämiehen välistä luottamuksellista yhtey-

denpitoa myös asianajajaliiton valvontalautakunta tulisi liittää osaksi pakkokeinojen kont-

rollimekanismin valvontaelintä, erityisesti valvomaan käynnissä olevia pakkokeinoja, joissa 

vaarana olisi asianajosalaisuuksien suojan tai luottamuksellisen yhteydenpidon rikkoutumi-

nen tai luottamuksellisen tiedon paljastuminen. Myös tiedustelulakien yhteydessä syntyvä 

riippumaton laillisuusvalvoja, tiedusteluvaltuutettu, olisi omiaan turvaamaan suojan alaisia 

tietoja ja yhteydenpitoa muissakin kuin vain tiedustelulaissa säädetyissä asioissa.252 

Yhteiskunnassa yhteydenpidot laajasti ja viranomaisten kanssa sekä prosessuaaliset yhtey-

denpidot, oikeudenkäyntien ja oikeudenhoidon saralla ovat jo pitkälle käsiteltävissä tieto-

tekniikan avulla. Pakkokeinojen käytön laillisuuden edellytyksinä on, että pakkokeinokäyt-

töprosessi on lähtökohdiltaan asianmukaisesti perustettu ja se voidaan koska vain keskeyt-

tää, kun havaitaan, että pakkokeinojen käyttö on olosuhteiltaan muuttunut.253 Uudet tekniset 

mahdollisuudet eivät siis tarkoita sitä, että ne olisivat laillisia toimintatapoja edes viranomai-

sille. Muodolliset tavat tuleekin arvioida deontologisesti.254 Näin ollen erityisesti rikospro-

sesseissa mahdollisuudet selvittää totuutta kaikilla mahdollisilla keinoilla, esimerkiksi ym-

päri tietoverkkoja, ei ole hyväksyttävää.255 Tietoverkoissa rajat sallitun ja kielletyn välillä 

 
251 Kun rikosten tutkinnassa puututaan ihmisille kuuluvaan oikeuspiiriin, joskus varsin voimakkailla pakkokei-
noilla toteutettu puuttumisen sääntely voi olla yksiselitteinen ja tarkoituksen mukainen. Niemi 2017 s. 869 ja 
Riekkinen 2019 s. 213. 
252 Hietanen – Arkia 2018 s. 109–110 ja Korhonen 2018 s. 140–142. 
253 Riekkinen 2019 s. 214 ja Metsäranta 2015 s. 291. 
254 Riekkinen 2019 s. 4 ja Contini – Mohr 2014 s. 58. 
255 Ks. BGH 683/59 kohta 4. 
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helposti hämärtyvät, koska verkoissa tiedon paikantaminen ja omistajuus eivät ole yksiselit-

teistä. Toisin on kotietsinnöissä, joissa etsintäkohde on nimettävissä ja fyysisesti osoitetta-

vissa. Toimintatavat rikosprosesseissa ja kaikessa viranomaistoiminnassa onkin perustettava 

lakiin. Tämä lähtökohdan kunnioittaminen ei ole ollut täysin moitteetonta nopeasti kehitty-

vässä tietoteknisessä ympäristössä. 256 Ongelmat ovat ilmentyneet perus- ja ihmisoikeuksien 

merkityksen korostumisena ja EIT:n ratkaisuissa, joita tutkielmassa käsitellään seuraavaksi. 

Erityisesti rikosten ehkäisy ja tutkinta tietoverkoissa ovat osoittautuneet hyviksi tiedon läh-

teiksi, mutta samalla yhteydenpidon heikoiksi kohdiksi. Huolimatta siitä, että viranomaisten 

toiminnan ytimessä on asianajosalaisuuksien kunnioittaminen sekä asianajajan ja päämiehen 

välinen yhteydenpidon suoja, on suoja erityisesti moninaistuneessa yhteydenpidossa joutu-

nut oikeuden loukkauksien ja viranomaisten toiminnan rajojen rikkomisen tahattomaksi sekä 

osaltaan tahalliseksi kohteeksi. Tietoverkoista viranomaiset voivat muun muassa saada huo-

mattavia määriä tietoa ja todisteita sekä pääsyn sellaisiin pitkälle salattuihin tietoihin, joita 

muuten ei olisi mahdollista fyysisessä maailmassa saada. Tietoverkoissa on mahdollista ja 

nopeaa kerätä myös informaatiota huomattavista tietomääristä ja analysoida sitä, mutta sa-

maan aikaan kuitenkin toiminnan moninaisuus ja kerrostuneisuus on johtanut päällekkäisten 

ja ristiriitaisten sääntelyjen punnintaan ja valtiollisten suvereenien oikeuksien venymiseen 

esimerkiksi rajat ylittävissä tietoverkossa käytettävissä pakkokeinoissa. Näistä syistä yhtey-

denpidon ja asianajosalaisuuksien suoja ovat erityisen tärkeitä ja niiden tulee olla hyvin suo-

jattuja viranomaisten toimilta, kun tietoverkoista kerätään tietoja ja todisteita.257 Rikoksesta 

epäillyn päämiehen asianajajalla tulee nähdä olevan myös muihin esitutkintavaiheessa ole-

viin toimijoihin nähden keskeinen asema. Tolvasen ja Ervon avauksien innoittamana päädyn 

esittämään, että päämiesten asianajajat tulisi hyväksyä esitutkinnassa viranomaisten yhteis-

työtahoksi sekä esitutkinnan tapahtumakulkujen diskurssin kävijäksi. Diskurssin tarkoituk-

sena on muun muassa tuoda esiin sellaisia seikkoja ja tapahtuman kulkukuvauksia, joita esi-

tutkinnassa ei välttämättä tulisi esille.258 Laaja-alaisesti tarkasteltuna asianajajien tehtävä – 

tosin ei keskeisin mutta tärkeä – on myös tuoda ennakkopäätösten aikaan saamiseksi esiin 

asioita, joille olisi yhteiskunnallisesti tai oikeuskäytännön yhtenäistämiseksi tarve.259 

 
256 Riekkinen 2019 s. 4. 
257 Svantesson 2018 s. 144–147 ja Riekkinen 2019 s. 43–44. 
258 Tolvanen 2006 s. 1331–1332, Ervo 2005 s. 425–453 ja Fredman 2018 s. 101–102.  
259 Fredman 2018 s. 162–163. 
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5. Asianajajan luottamuksellinen yhteydenpito kansallisesti ja kansainvä-

lisesti  

5.1 Perus- ja ihmisoikeudet yhteiskunnassa 

Ihmisoikeustuomioistuin otti tutkittavaksi marraskuussa 2003 tapauksen Sallinen ym. v. 

Suomi, jossa kyse oli keskusrikospoliisin tekemästä kotietsinnästä asianajotoimistoon. Ta-

pauksesta on kohta 20 vuotta, ja muutokset luottamuksellisen yhteydenpidon ja oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin turvaamisessa ovat tässä ajassa kulkeneet lainsäädännöllisesti 

oikeaan suuntaan.260 

Perustuslait ja kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuvat ihmisoikeudet ovat merkittäviä yh-

teydenpidon luottamuksen sekä salaisuuksien suojan kannalta. Historiallisesti perus- ja ih-

misoikeudet perustuivat liberalistiseen ajatteluun sekä valtioiden itsenäistymiseen, joka johti 

perustuslakien säätämiseen. Nämä olivatkin pitkälti julistuksenomaisia sekä abstrakteja il-

maisuja. Nykyään nämä oikeudet ovat merkittäviä ja usein suoraan sovellettavia oikeusläh-

teitä kaikilla oikeudenaloilla. Nykyisessä hyvinvointivaltiossa, jonka rinnalla verkkoyhteis-

kunta toimii, lainsäädännön tulee olla näiden yhteiskuntien oikeuksien turvaaja ja oikeuksien 

toteutumisen vartija. Erityisesti perus- ja ihmisoikeuksilla turvataan ja edistetään oikeuden-

mukaista oikeudenkäyntiä, yksityiselämän- ja henkilötietojen suojaa, kotirauhaa, liikkumis-

vapautta, luottamuksellista viestintää sekä laaja-alaisesti luottamuksellista yhteydenpitoa 

sekä sanan- ja ilmaisunvapautta.261 Erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa kyse on salaisista 

pakkokeinoista, myös oikeusturva ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti voivat vaarantua 

niin pakkokeinoja käytettäessä kuin rikosasian käsittelyssäkin. Riskinä on, että esitutkinta-

viranomaisten salaisen tiedonhankinnan sääntelyn kehitys ylittää rikoksesta epäillyn perus- 

ja ihmisoikeussuojan, jolloin suojan alaiset oikeudet jäävät varjoon ja tutkintaviranomaisten 

salainen tiedonhankinnan oikeudellinen kehitys jatkuu viranomaisten näkökulmasta suotui-

sana.262 

EIS:n keskeiset 6 ja 8 artiklat takaavat oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 

kirjeenvaihdon ja muun luottamuksellisen yhteydenpidon. Vaikka asianajajasta ei ole 

EIS:ssä mainintaa muuten kuin rikoksesta syytetyn kohdalla, voi soveltamiskäytännöstä tul-

kita, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin määritelmä sisältää oikeuden asianajajaan 

 
260 Fredman 2004 s. 208. 
261 Riekkinen 2019 s. 45–49, Hallberg 2011 s. 35–36 ja Neuvonen – Rautiainen 2015 s. 237–238. 
262 Hankilanoja 2014 s. 241. 
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myös riita-asioissa.263 Puuttuvan oikeuskäytännön mukaan on ongelmallista määrittää viran-

omaisten puuttumisen kynnystä niissä tapauksissa, joissa viranomainen puuttuisi vain oikeu-

dellisen neuvonnan luottamuksellisuuteen tai luottamukselliseen yhteydenpitotapaan. Näin 

ollen on epäselvää, miten ja missä määrin ihmisoikeussuoja koskee asianajajan antamia puh-

taasti taloudellisia tai muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä oikeudellisia neuvoja. 

5.2 Yhteydenpidon luottamuksellisuus kansallisessa lainsäädännössä 

Luottamuksellisen yhteydenpidon kunnioittaminen kuuluu oikeusvaltion takeisiin, joilla 

suojataan jokaiselle Suomen perustuslain 21 §:ssä tarkoitettua oikeutta saada asiansa tuo-

mioistuimessa tai muussa viranomaisessa asianmukaisesti käsitellyksi. Tätä tulkintaa on tu-

kenut KKO 2003:119 -ratkaisun pohdinta, jossa selvitettiin muun muassa tilannetta, jossa 

oikeudenkäyntiin joutuvan tai sellaiseen valmistautuvan on aina pystyttävä kääntymään 

luottamuksellisesti asianajajan puoleen. Luottamuksellinen yhteydenpito ei ole ajallisesti ra-

jattu. Luottamuksellisen yhteydenpidon tulee olla turvattu aina, kun siihen on päämiehellä 

ja asianajajalla tarve ja tietojen vaihto tai seikat ovat sellaisia, jotka ovat luottamuksellisia ja 

joilla voi olla merkitystä, jos ne tulevat vastapuolen tai muun kolmannen tahon tietoon. Kor-

kein oikeus on tapauksessa yhdistänyt asianajajan ja päämiehen luottamuksellisen yhteyden-

pidon tarpeen myös viranomaismenettelyä vastaan. Tästä on seurannut tulkinta, jonka pe-

rusteella asianajajan tehtävien hoitamisen tulee olla todistamiskiellon ja luottamuksellisen 

yhteydenpidon suojan alaisia.264 

Suomessa luottamuksellista yhteydenpitoa ja rajoituksia on lähtökohtaisesti arvioitu perus-

tuslain ja kansallisen lainsäädännön näkökulmasta. Kansallisen lain rinnalla on huomioitava 

luottamuksellisen yhteydenpidon osalta EU-oikeus, EU-perusoikeudet ja EIT:n tulkintakäy-

täntö. Ongelmallinen tulkinta on kuitenkin silloin, kun vedetään raja siihen, milloin kyse on 

yksinomaan kansallisen turvallisuuden ja rikosoikeudellisesta toimenpiteestä, kuten terroris-

min vastaisessa tarkoituksessa hankitusta luottamuksellisen yhteydenpidon murtamisesta. 

Merkille pantavaa on, että EIT on ollut varsinkin salaisia tiedonhankintakeinoja ja luotta-

muksellisen yhteydenpidon turvaamista koskevissa tapauksissa hyvin aktiivinen. Nämä ovat 

osaltaan vaikuttaneet esimerkiksi poliisilain ja pakkokeinolain kokonaisuudistuksiin.265 

 
263 Megyeri v. Saksa EIT korosti, että oikeudellista apua tulee erityisesti henkilön heikkouden vuoksi saada. 
Ks. Öcalan v. Turkki -tapaus. 
264 Ilveskero 2017 s. 240. 
265 Savola 2016 s. 64. 
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Lainsäädännön muutos on jatkunut historiallisen mallin mukaan. Suomessa rikoslain tieto- 

ja viestintärikoksia on päivitetty kansainvälisten instrumenttien antamien suuntaviivojen 

avulla. Keskeisimpiä uudistuksia ovat olleet Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta 

koskevan yleissopimuksen voimaansaattaminen266 ja Euroopan unionin tietoverkkorikosdi-

rektiivin täytäntöönpano267. Rikoslaissa tieto- ja viestintärikokset on sisällytetty erityisesti 

RL:n 38 lukuun268. Asianajajan osalta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 

AAL:n 5 c §:n mukaan. Myös aikaisemmin päämieheltä tietoon tulleilla tiedoilla toimeksi-

antosuhteissa voi olla dispositiivinen vaikutus muiden tehtävien hoitoon. Salaisuuden her-

rana päämies voi kuitenkin antaa luvan tiedon käyttöön toisessa toimeksiannossa.269 Ylei-

sesti lupa tulee saada oikealta taholta. Asianajajan omalla päämiehellä ei kaikissa tilanteissa 

ole puhevaltaa eikä oikeutta antaa suostumusta tiedoista, jotka koskevat vastapuolta tai kol-

mannen tahon salaisuuksia.270 

5.3 Yhteydenpidon luottamuksellisuus ja asianajosalaisuuksien suoja kansainväli-

sissä sopimuksissa ja suosituksissa 

Suomen asianajajalain rinnalle ovat vakiintuneet moninaiset kansalliset ja kansainväliset ta-

paohjeet, ammattieettiset ohjeet, säännöt ja periaatteet. Näistä avustajadirektiivi turvaa luot-

tamuksellisen yhteydenpidon ja asianajosalaisuudet. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot tur-

vaamaan ne.271 Merkittävä muutos muun muassa esitutkintalakiin oli, kun aikaisemmin asi-

anajajalla oli oikeus olla läsnä vain päämiehensä kuulustelussa sekä mahdollisesti kuuluste-

lun lopuksi esittää vain kuulustelijan kautta lisäkysymyksiä päämiehelle.272 Direktiivin 

 
266 HE 153/2006 vp ja LiVL 25/2006 vp ja yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaan saattaminen HE 317/2010 
vp ja LaVM 39/2010 vp. 
267 OMML 27/2014, HE 232/2014 vp ja LaVM 29/2014 vp.  
268 Salassapitorikokset ja rikkomukset RL 38:1–2, viestintäsalaisuuden loukkaus RL 38:3–4, tietomurto RL 
38:8–8a. 
269 Peltonen 2005 s. 216–217. 
270 HE 46/2014 vp s. 68–69: ”Ei ole perusteltua, että avustajan päämies voisi suostua vastapuolen asemaan 
olennaisesti vaikuttavan ja siihen liittyvän salaisuuden ilmaisemiseen. Tässä tapauksessa on asianmukaista, 
että luvan antaa se osapuoli, jonka salaisuudesta tai jota koskevasta tiedosta on kysymys.” 
271 Ks. erityisesti avustajadirektiivin 2–4 artiklat. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että epäillyllä ja syytetyllä 
on oikeus käyttää ja saada avustaja sellaisena ajankohtana ja sellaisella tavalla, että hän voi käytännössä, te-
hokkaasti, ilman aiheetonta viivytystä käyttää puolustautumisoikeuksiaan. Fredman 2018 s. 469–470. 
272 Vanhan esitutkintalain aikaan asianajajan käyttöä ei katsottu mahdolliseksi esitutkinnassa. Muutoksen jäl-
keen asianajajan käyttö katsottiin tärkeäksi jo esitutkintavaiheen aikana, mistä myös seurasi luottamuksellisen 
yhteydenpidon suojan korostuminen. Huomattavaa kuitenkin on, että uudistuksen jälkeen asianajajan ja pää-
miehen mahdollisuus käyttää luottamuksellisen yhteydenpidon suojaa jäi vielä koskemaan vain tilanteita, 
joissa epäilty on pidätettynä tai vangittuna. Myöhemmin tulkinta on lieventynyt, ja erityisen tärkeätä onkin 
suojata yhteydenpito kattavasti. Rikoksesta epäillyn päämiehen pidätyspaikan järjestelyt, jotka koskivat pää-
miehen ja asianajajan tapaamistilojen kuuntelu- ja valvontakieltoa ja kirjeenvaihdon suojaa, olivat epäasian-
mukaisesti järjestettyjä. Nämä puutteet eivät kuitenkaan koskeneet tilanteita, joissa julkisen oikeudenkäyn-
tiavustajan kanssa käytiin luottamuksellisia neuvotteluita, joissa järjestelyt olivat erästä poikkeusta lukuun 
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myötä jatkossa läsnäolo-oikeus on muutettava osallistumisoikeudeksi, joka mahdollistaa asi-

anajajalle pelkän läsnäolo-oikeuden lisäksi tosiasiallisen oikeuden osallistua kuuluste-

luun.273 

CCBE:n merkittäviä hankkeita ja kehitystöitä ovat olleet asianajajien yhtenäisten kansain-

välisten tapaohjeiden Common Code of Conduct luominen vuonna 1988274 sekä vuonna 

2005 CCBE:n hyväksymät julkilausumat, joissa todetaan kaikkien Euroopan unionin jäsen-

valtioiden tunnustavan perusarvoiksi ja lainsääntelyn periaatteiksi asianajajien intressiristi-

riitatilanteiden ehkäisemisen, riippumattomuuden sekä tämän tutkielman kannalta merkittä-

vämmän perusarvon eli päämiehen ja asianajajan välisen luottamuksellisen suhteen kunni-

oittamisen.275 Euroopan unionissa asianajotoiminnassa Suomen Asianajajaliiton jäseniä si-

tovat CCBE:n vahvistamat Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeet. Merkittävä kansainvä-

lisesti luottamuksellisen yhteydenpidon turvaajana on myös Euroopan neuvoston ministeri-

komitean suositus asianajajan toimintavapaudesta Rec (2000) 21, joka ei rajaa luottamuk-

sellista yhteydenpitoa vain tuomioistuimessa käsiteltäviin tapauksiin, vaan erikseen suosit-

taa luottamuksellisen yhteydenpidon turvaamista kaikissa oikeudellisissa neuvonta- ja edus-

tamistehtävissä276, joissa luottamuksellisuutta voidaan tarvita. Suosituksen kohdan 6277 mu-

kaisesti kaikki toimenpiteet on suoritettava ja varmistettava niin, että ne voidaan toteuttaa 

luottamuksellisessa yhteydenpidossa päämiehen kanssa. Eräin poikkeuksin, joiden tulee olla 

oikeusvaltion periaatteen mukaisia, voidaan luottamuksellisesta yhteydenpidosta poiketa.278 

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi tammikuussa 2018 suosituk-

sen279, jossa muistutettiin vuoden 2000 suosituksen sisällöstä ja sen merkityksestä. 

Asianajajan ja päämiehen luottamuksellinen yhteydenpito on siis laajasti hyväksytty ja legi-

timoitu myös kansainvälisesti. Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltiossa tunnustetaankin 

 
ottamatta – tapaamisen valvonta – asianmukaisesti järjestettyjä. Näistä seikoista voidaankin päätellä, että mui-
den kuin julkisten oikeudenkäyntiavustajien ja viranomaisten välinen luottamus oli jo 1970-luvulla epäileväi-
nen ja ongelmallinen. Mandelin – Nybergh 1973 s. 52, 54 ja 65. 
273 Fredman 2013 s. 325 ja Fredman 2018 s. 472. 
274 Esko 1994 s. 38–39. 
275 SAL 2007 s. 45–46. 
276 Rec (2000) 21: ”For the purpose of this recommendation, ‘lawyer’ means person qualified and authorized 
according to the national law to plead and act on behalf of his or her client, to engage in the practice of law, to 
appear before the courts of advice and represent his or her client in legal matters. Lawyer should have access 
to their clients, including in particular to persons deprived of their liberty, to enable them to counsel in privates 
and to represent their client according to established professional standards.” 
277 Principles 6 all necessary measures should be taken on ensure the respect of the confidentiality of the lawyer-
client relationship. Exceptions to this principle should be allowed only if compatible with rule of law. 
278 Ilveskero 2017 s. 237. 
279 Rec 2121 (2018). 
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luottamuksellisen yhteydenpidon suoja osana asianajosalaisuuden suojaa.280 Suojaa on silti 

erityisesti tulkinnallisesti heikennetty, eikä suojan tehokkuus ole pysynyt vakiona kansain-

välisessä kontekstissa.281 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla sisältää merkittävän 

esimerkkiluettelon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tekijöistä. Perinteisesti oikeuden-

mukainen oikeudenkäynti liitetään usein EIS:een, vaikka KP-sopimuksen 14 artiklassa on 

vastaava säännös, joka poikkeaa sopimustekstistä terminologisesti vain vähän. Myös EU:n 

perusoikeuskirjassa vastaavat säännökset ovat VI luvun 47–50 artikloissa.282 

YK on julistanut vuonna 1990 periaatteet asianajajan roolista, ja niissä myös luottamuksel-

linen yhteydenpito asianajajan ja päämiehen välillä nostetaan tärkeäksi oikeudeksi. Periaat-

teen kohdan 8283 mukaan kaikilla päämiehillä – olivat he sitten vankilassa, ulkomailla tai 

kotimaassaan – tulee olla oikeus luottamukselliseen yhteydenpitoon kaikista asioista asi-

anajajan kanssa. Myös tapaamisten tulee olla luottamuksellisia ja suojattuja, ja ne tulee jär-

jestää ilman tarpeetonta viivytystä, sellaisessa paikassa, jossa yhteydenpito on mahdollista 

suorittaa luottamuksellisesti, ilman mahdollista jälkitallennusta, kuuntelua tai muuta epäasi-

allista toimintaa tai laitetta.284 Julistus sisältää myös sen, että yhteydenpitoa ei ole ulkopuo-

linen sensuroinut. Luottamuksellinen yhteydenpito tulee valtion tunnustaa periaatteen 22 

mukaisesti.285 Vaikka tunnustusta ei ole nimenomaisesti vaadittu, tulee valtioiden kunnioit-

taa ja kaikin keinoin turvata lainsäädännöllisesti ja toiminnallisesti, ettei asianajajan ja pää-

miehen luottamuksellinen yhteydenpito vaarannu.286 

5.4 Asianajajan ja päämiehen yhteydenpidon luottamuksellisuus Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen 6–8 artiklojen valossa 

EIT harjoittaa ratkaisutoiminnassa ihmisoikeussopimuksen evolutiivis-dynaamista tulkin-

taa, jolla on mahdollista kehittää erityisesti muutoksia ihmisoikeussopimuksen sisältöihin. 

 
280 Asianajosalaisuus perustuu perustuslakiin erityisesti Bulgariassa ja Espanjassa sekä Italiassa, Portugalissa, 
Romaniassa ja Ruotsissa, jossa perustuslain säännöksistä ovat johdettavissa lain tasoiset säännökset. 
281 Ilveskero 2017 s. 237. 
282 Riekkinen 2019 s. 63. 
283 YK päätöslauselma 45/166: ”Principles 8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided 
with adequate opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, 
without delay, interception or censorship and in full confidentiality. Such consultations may be within sight, 
but not within the hearing, of law enforcement officials.” 
284 Suomessa vankiloiden tapaamistiloja on kritisoitu siitä, että vangin ja asianajajan keskustelut ovat kulkeneet 
mikrofonien välityksellä. Tätä ratkaisua on perusteltu asianajajan turvallisuuden takaamisella. Mikrofonien 
välityksellä kulkeva yhteydenpito ei kuitenkaan ole omiaan lisään luottamuksellista ilmapiiriä. Perusteltua on 
siis epäillä tapaamistilojen asianmukaisuutta. 
285 YK päätöslauselma 45/166: Principles 22. Governments shall recognize and respect that all communications 
and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential.  
286 Ilveskero 2017 s. 237. 
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Kyse onkin pitkälti tulkinnasta sekä periaatteiden muodostamisesta, jolloin keskeistä on eri-

tyisesti huomioida EIS:n 6 artiklan kulloinenkin sisältö ja viimeisin EIT:n ratkaisukäy-

täntö.287 EIT:n ratkaisuissa myös asianajosalaisuudet ja luottamuksellinen yhteydenpito on 

otettu huomattavan usein ratkaistavaksi. Syynä voidaan pitää näiden suojien erityistä kyt-

kentää EIS:n 6 artiklan oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 

Suomi on poikkeuksellisen usein hävinnyt EIT:ssa asianajosalaisuuksia koskevia tapauksia, 

vaikka suomalaisessa prosessioikeudessa rikoksen uhrin asema on perinteisesti hyvin vahva. 

Selvä puute on kuitenkin eurooppalaisessa ihmisoikeussuojassa, jossa rikoksen uhrin asemaa 

ei mitenkään taata. Sen sijaan syytetyn oikeus rikoksissa on kirjattu Euroopan ihmisoikeus-

sopimukseen.288 EIS:n 6 artikla koostuu kolmesta kappaleesta, joista ensimmäisessä määri-

tellään artiklan soveltamisala ja sisältö. Toisessa kappaleessa säädetään syyttömyysoletta-

masta rikosasioissa. Kolmannessa kappaleessa vahvistetaan rikoksesta syytetylle päämie-

helle tietyt vähimmäisoikeudet. Eräs näistä vähimmäisoikeuksista on oikeus joutuisasti, 

mutta riittävällä tavalla valmistella puolustusta289. Tämän säännöksen keskeinen merkitys 

on käyttää asianajajan palveluita asianmukaisissa olosuhteissa. Tapauksessa Sakhnovskiy v. 

Venäjä olikin kyse juuri päämiehen vähimmäisoikeuksien neuvottelumahdollisuuksien 

loukkauksesta. EIT katsoi, että tapauksessa olevalle päämiehelle oli erityisen vaikeata neu-

votella asianajajan kanssa, kun siihen oli varattu vain 15 minuuttia aikaa ja asianajajaksi oli 

määrätty tapaukseen täysin uusi asianajaja. Tästä seurasi, että valitus käsiteltiin aiemman 

valituskirjelmän perusteella.290 Herääkin kysymys, mikä aika on riittävä turvamaan sekä 

mahdollistamaan tosiasiallisen yhteydenpidon päämiehen ja asianajajan välillä. Mitään yk-

siselitteistä aikamäärettä ei voi antaa. Selvää kuitenkin on, että yhteydenpitoon tulee olla 

tapausolosuhteet huomioon ottaen tosiasialliset ja oikeusturvaa suojaavat mahdollisuudet.291 

Pelkkä mahdollisuus asianajajan ja päämiehen väliseen yhteydenpitoon ei kuitenkaan riitä, 

vaan myös asianajajalla on velvollisuus yhteydenpidon luomiseen jo paljon ennen kuin tuo-

mioistuinprosessi alkaa.292 

 
287 Riekkinen 2019 s. 65 ja Pellonpää ym. 2018 s. 336–340. 
288 Fredman 2013 s. 16–17 ja 42–43. 
289 EIS:n 6 artiklan 3 kappaleen b-kohta. 
290 EIS:n 6 artiklan 1- ja 3 c -kohtia oli rikottu. Fredman 2013 s. 308. 
291 Fredman 2013 s. 308–309. Vastaavasti AOA on ratkaisussaan (2570/4/05) huomauttanut, että viranomaisen 
tutkintavangin ja asianajajan välille antama yhteydenpitokielto ei edustanut oikeutta oikeudenmukaiseen oi-
keudenkäyntiin. 
292 Fredman 2013 s. 312. 
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Toisena käsiteltävän aiheen kannalta merkittävänä EIS-artiklana on pidettävä oikeutta luot-

tamukselliseen yhteydenpitoon, kuten kirjeenvaihdon ja puhelinliikenteen luottamukselli-

suuteen, mikä perustuu nimenomaisesti EIS:n 8 artiklaan293, jossa kielletään lisäksi puuttu-

minen yksityiselämään.294 EIS:n 8 artiklan mukaiset kotirauha ja kirjesalaisuus sekä laajasti 

tulkittuna muut tietojen vaihtokanavat tulee turvata epäasialliselta tunkeutumiselta ja muun 

luottamuksellisen yhteydenpidon vahingoittamiselta.295 Henkilön yhteydenpito asianajajan 

kanssa nauttii kuitenkin vahvempaa suojaa kuin muu kommunikointi. Kuitenkaan kotirauha 

ja muun luottamuksellisen viestin suoja eivät ole rajoittamattomia.296 Viranomaiset voivat 

puuttua näihin, mikäli laki on yksiselitteinen ja sallii tämän. Viranomaisten puuttumiselle 

pitää myös olla yhteiskunnallisesti välttämätön syy.297 Lain tasolta puuttuva selkeys ja en-

nakoitavuus onkin huomattava, eikä säännöksen laajentava tulkinta ole missään nimessä 

mahdollista. 

Luottamuksellisen yhteydenpidon suoja on liitettävissä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 

artiklan 1 kappaleeseen, joka sisältää kirjeenvaihdon suojan. Tämä on luettavissa yhdessä 

EIS:n 6 artiklan 1 kappaleen kanssa.298 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan mu-

kaan viestien kunnioittaminen sekä lisättynä kontekstuaaliseen tarkasteluun perusoikeuskir-

jan 47 artikla sekä 48 artiklan 2 kohdan kanssa oikeus saada neuvoja, tehokasta puolustusta 

ja edustaa itseään ovat päämiehen puolustautumisoikeuksien absoluuttisia perustakeita 

EU:ssa.299 Huomionarvoista on kuitenkin se, että perusoikeuskirjaan ei ole CCBE:n ehdot-

tamalla tavalla sisällytetty yksiselitteisesti ja kattavasti riippumattoman asianajajan kanssa 

käytävää viestintää perusoikeutena. Asia on siis jätetty perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklojen 

tulkinnan varaan.300 Luottamuksellinen yhteydenpidon suoja on kaikesta huolimatta EU-oi-

keudessa yleisen oikeusperiaatteen asemassa.301 EU:n kaikissa jäsenvaltioissa 

 
293 EIS:n 8 artikla kuuluu seuraavasti: Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja 
kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Tähän oikeuteen eivät viranomaiset saa puuttua ilman lain salli-
maa välttämätöntä syytä. EIT:n ratkaisukäytännöstä ilmenee, että asianajosalaisuuksiin liittyvät privilegiot ovat 
EIS:n 8 artiklan näkökulmasta katsoen laajoja. Ks. Michaud v. Ranska, kohdat 117–119. 
294 Fredman 2013 s. 16. 
295 Mainittakoon että PolL 4:3.2:n mukaan tietojen hankinnan mahdollistama laajuus ja tapa on ongelmallinen 
EIS:n 8 artiklassa. 
296 EIT Michaud v. Ranska, kohdat 117–132. Equivalent protection -periaatteesta, josta tapauksessa myös oli 
kysymys, ks. Pellonpää ym. 2018 s. 836 ja Laukkanen 2018b s. 320. 
297 EIT:n ratkaisussa Sallinen ym. v. Suomi, kohdat 70, 73, 90 ja 92 sekä Lindstrand Partners Advokatbyrå v. 
Ruotsi, kohdat 83, 88 ja 95. 
298 EIT:n ratkaisussa 8 artiklan yhteys myös EIS:n 6 artiklaan on tuotu esiin; Niemietz v. Saksa, kohta 37 ja 
Foxley v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 50. 
299 Andreangeli 2008 s. 115–119. 
300 Fredman 2019 s. 9–10. 
301 Kokott ratkaisuehdotus 2010, kohta 47, Wikberg 2010 s. 875 ja Wils 2008 s. 14–19. 
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tunnustetaankin luottamuksellisen yhteydenpidon suoja osana asianajosalaisuuden suojaa. 

Kattavimmillaan asianajosalaisuus perustuu perustuslakiin, kuten Bulgariassa ja Espan-

jassa.302 Toisaalta luottamuksellinen yhteydenpito on katsottu Euroopan ihmisoikeussopi-

muksessa päämiehen puolustautumisoikeuksien täydennykseksi303. Sen toteuttaminen vaatii 

asianajajan ja tälle suodun erityisen tehtävän olla ”osatekijä oikeudenhoidon toteuttami-

sessa”. Oikeudenhoidon toteutuminen sisältää luottamuksellisesti ja riippumattomasti pää-

miehelle tämän tarvitseman oikeudellisen avun.304 Oikeudellisen avun toteutumista asi-

anajaja ei voisi varmistaa, jos päämieheltä evättäisiin ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa 

sekä perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa myönnetyt oikeudet, tai tilanteissa, joissa asianaja-

jan olisi oikeuskäsittelyn tai sen valmistelun yhteydessä tehtävä yhteistyötä viranomaisten 

kanssa toimittamalla näille tietoja, jotka hän on saanut päämieheltä luottamuksellisessa yh-

teydenpidossa tai muussa päämiehen etua tai oikeuksia edistävässä tehtävässä.305 

5.4.1 Vangin ja pidätetyn yhteydenpito Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisuissa 

Tutkielman aihepiirin valossa erityisesti vankien oikeudet luottamuksellisen yhteydenpitoon 

ovat olleet vuosikymmenten ajan EIT:n ratkaisuissa muuttuvassa liikkeessä. Tapaukset Ai-

rey v. Irlanti, Artico v. Italia, Campbell v. Yhdistynyt kuningaskunta, Fell v. Yhdistynyt 

kuningaskunta, D. L. v. Bulgaria, Golder v. Yhdistynyt kuningaskunta ja S. v. Sveitsi ovat 

merkittäviä ratkaisuja, joissa on arvioitu asianajajan merkitystä oikeudenmukaiselle oikeu-

denkäynnille. Nämä tapaukset edustavatkin vanhempaa tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä 

ja perustavat luottamuksellista yhteydenpitoa. Luottamuksellisen yhteydenpidon arviointi on 

vanhempien ratkaisujen jälkeen kehittynyt. Merkittävimpiä ratkaisuja ovat olleet viimeisten 

vuosien aikana Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, Beuze v. Belgia ja Simeonovi v. 

Bulgaria. Muita vanhempia sekä edelleen merkittäviä ratkaisuja ovat A.T. v. Luxemburg, 

Buzadji v. Moldova, John Murray v. Yhdistynyt kuningaskunta, M. v. Alankomaat, Magee 

v. Yhdistynyt kuningaskunta, Salduz v. Turkki ja Öcalan v. Turkki. Mainituista ratkaisuista 

tarkempaan käsittelyyn on syytä ottaa tapaukset Golder, Airey, Campbell, Fell ja Öcalan 

 
302 Wikberg 2010 s. 875. 
303 EIT André ym. v. Ranska, kohta 41. Ks. vastaavasti ECR ratkaisu AM & S Europe Limited v. komissio, 
kohdat 20 ja 23. 
304 EIT:n ratkaisu Niemietz v. Saksa, kohta 37. Ks. ECR ratkaisu AM & S Europe Limited v. komissio, kohdat 
20, 23 ja 24. 
305 Kokott ratkaisuehdotus 2010, kohdat 48–49, Wikberg 2010 s. 875–876 ja Andreangeli 2008 s. 115–119. 
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sekä Ibrahim ym., jotka edustavat ja kuvastavat luottamuksellista yhteydenpitoa, erityisesti 

vangin ja pidätetyn kannalta. 

Tapauksessa Golder ratkaistavana oli oikeus tavata asianajaja, jotta tosiasiallinen mahdolli-

suus käynnistää kunnianloukkausta koskeva oikeudenkäynti olisi mahdollista. Tapauksessa 

tapaamisen estäminen katsottiin EIS:n 6 artiklan 1 kappaleen vastaiseksi, koska se loukkasi 

oikeutta saada asia tuomioistuimen ratkaistavaksi (access to court). Vaikka useissa maissa 

asianajajapakkoa ei ole, on prosessin vireille saattaminen tuomioistuimessa asianajajan 

kautta useinkin ainoa mahdollinen ja toimiva reitti. Tällöin myös tämän palvelun estäminen 

loukkaa perusteellisesti prosessuaalisia oikeuksia.306 Vastaavanlaisessa tapauksessa Airey v. 

Irlanti puolestaan todettiin, että vaikka oikeus asianajajaan on taattu yksinomaan rikosasi-

oissa, on EIS:n 6 artiklan perusteella jäsenvaltiolla velvollisuus järjestää lakimiesapu myös 

riita-asioissa.307 Myös puolustuksen oikeuksien tulee olla teknis-organisatorisesti tehokkaita 

ja käytännöllisiä sekä yhteydessä oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.308 

Toisaalta EIS:n 6 artiklan loukkauksesta voi olla kyse myös silloin, kun vahinkoa ei ole 

aiheutunut. Campbell- ja Fell-tapauksissa EIT totesi, että neuvottelujen asianajajan kanssa 

tulee olla vapaat. Vapaus tarkoittaakin, että kirjeenvaihdon päämiehen ja avustajan välillä 

tulee olla luottamuksellinen ja vapaa yhteydenpidon esteistä.309 Tapauksessa oli kyse saman 

tyyppisestä tilanteesta kuin edellä käsitellyssä tapauksessa Golder, paitsi että Campbell ja 

Fell olivat vankeja. Tapauksessa EIT ei pitänyt kirjeenvaihdon tutkimista EIS:n 8 artiklan 

vastaisena, mutta valvonnan kohdentaminen vankien ja asianajajien väliseen kirjeenvaih-

toon ei ollut tapausolosuhteiden valossa perusteltua. Kirjeenvaihdon avaaminen olisi voinut 

olla perusteltua, mikäli olisi ollut syytä epäillä muun muassa olleen kysymys rikollisessa 

tarkoituksessa tai muussa luvattomassa tarkoituksessa välitetystä viestistä tai esineestä. 

Vaihtoehtoisesti kirjeen tekninen läpivalaisu voi myös olla riittävä, jos lähetyksessä epäil-

lään olevan luvattomia esineitä. Jos kirjeen avaamiseen on perusteet, kirje voidaan avata, 

mutta perehtyminen sen sisältöön ei ole perusteltua. Kirjeeseen perehtyminen lukemalla 

 
306 Fredman 2013 s. 812–813. 
307 ”The convention contains no provision on legal aid for those disputes, Article 6 para. 3 c dealing only with 
criminal proceedings. However, despite the absence of a similar clause for civil litigation Article 6 para. 1 may 
sometimes compel the State to provide for the assistance of a lawyer when such assistance proves indispensable 
or an effective access to court either because legal representation is rendered compulsory, as is done be the 
domestic law of certain Contracting States for various types of litigation, or by reason of the complexity of the 
procedure or of the case.” Airey v. Irlanti, kohta 26. 
308 Fredman 2013 s. 17–18. 
309 Fredman 2013 s. 17–19. 
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kirje on sallittua vain perustellusta syystä310, kuten silloin, kun kirjeen sisältö vaarantaa van-

kilan turvallisuutta tai kirje on rikollisessa tarkoitusperässä lähetetty.311 EIT-tapaukset osoit-

tavat, että viranomaisten puuttumiset vangin ja pidätetyn oikeuksiin eivät ole pois suljettuja. 

Syyt oikeuksien loukkaukseen voivat olla moninaiset. Kyseessä voi olla vapaudenmenetyk-

sen lavea ylitulkinta tai oletus vankien tai pidätettyjen heikosta oikeussuojasta tai puolustus-

kyvyttömästä asemasta. Kaiken kaikkiaan vapaus neuvotella asianajajan kanssa vankila- tai 

pidätystiloissa on järjestettävä tavalla, jota voidaan pitää luottamuksellisena yhteydenpitona. 

EIT:n ratkaisu Campbell- ja Fell-tapauksissa tarkoittikin useiden ongelmien tuomitsemista 

sekä uutena asiana oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tulkinnan ulottumista jatkossa myös 

kanteen valmisteluun asti.  

Vaikka viranomaisten keinot tapaamisen estämiseen voivat myös olla monenlaiset, syyt es-

tämiseen eivät useinkaan ilmene tapauksista. Päämiehen ja asianajajan välisen tapaamisen 

estämiset voidaan jakaa kahdenlaisiin tapauksiin: suoriin kieltoihin ja rajoitettuihin kieltoi-

hin. Suorat kiellot ovat absoluuttisia tapaamisen estämisiä, kun taas rajoitetuissa kielloissa 

tapaaminen on sallittua, mutta luottamuksellista yhteydenpitoa asianajajan ja päämiehen vä-

lillä ei synny. Tästä keskeisimpänä esimerkkinä toimii Öcalan v. Turkki -tapaus, jossa EIT 

katsoi, että Öcalanin olisi tullut saada puhua asianajajiensa kanssa sivullisten kuulematta. 

EIT katsoikin, että puolustusta oli viiveen seurauksena vahingoitettu perusteettomasti ja 

luottamuksellinen yhteydenpito oli murennettu sivullisten läsnäolon ja tallentamisen joh-

dosta. Tapauksessa selvitykset siitä, että asianajajan ja päämiehen tapaamista tuli valvoa tur-

vallisuuden varmistamiseksi, eivät riittäneet perusteiksi. EIT totesikin, että pelkkä visuaali-

nen valvonta olisi ollut riittävää tapauksessa, mutta silläkin on luottamuksellista yhteyden-

pitoa murentava vaikutus.312 

5.4.2 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, viranomaisten puuttumisen pe-

rusteet kokonaisarviossa 

Tapaus Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta on poikkeuksellinen ja edustaa luottamuk-

sellisen yhteydenpidon uutta suuntaa. Tapauksessa EIT kehitti arviointikriteeristön siihen, 

miten EIS:n 6 artiklaa tulee tulkita tilanteissa, joissa viranomaistoimintaa estetään tai rajoi-

tetaan ja joissa vaarana on yhteiskuntaan kohdistuva hyökkäys tai vakava suunnitteilla oleva 

 
310 Perustellulla syyllä tässä tarkoitetaan sitä, että on olemassa sellaisia seikkoja tai tietoja, jotka saisivat ulko-
puolisen valvoja vakuuttumaan siitä, että luottamuksellista yhteydenpitoa väärin käytetään. 
311 Fredman 2013 s. 18 ja Pellonpää ym. 2018 s. 193 ja 837. Aihetta käsitelty tarkemmin luvussa 3.6. 
312 Fredman 2004 s. 199–203. 
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taikka tehty rikos.313 Rajoitettaessa luottamuksellista yhteydenpitoa pitää rajoittamista arvi-

oida ennen kaikkea kokonaisarviona. Kokonaisarvioon sisältyvät ensinnäkin painavat syyt 

ja toiseksi vaikutusarvio päämiehen puolustautumisoikeudesta. Painavia syitä arvioidaan 

kansallisen lain perusteella sekä siitä lähtökohdasta, kuinka täsmällinen rajoitusperuste on. 

Tulkintaa voi myös hakea tapauksesta Salduz v. Turkki314, jossa asianajajan mukaan ottami-

nen esitutkinnan alkumetreillä on omiaan turvaamaan epäillyn sekä muiden oikeuksien to-

teutumista ja samaan aikaan sekä muodostamaan että vahvistamaan luottamuksellista yhtey-

denpitoa. Tilanteissa, joissa painavat syyt puuttuvat, on erikseen arvioitava, onko oikeuden-

käynti kokonaisuudessaan ollut oikeudenmukainen.315 Selvää kuitenkin on Ibrahim ym. -ta-

pauksessa, että olosuhteet ilmentävät oikeutta rajoittaa asianajajan käyttäytymistä tilanteissa, 

joissa kyse on kiireellisistä toimenpiteistä elämän, vapauden ja fyysisen koskemattomuuden 

turvaamiseksi.316 Tapauksen tekeekin merkitykselliseksi siinä kehitetty yhdeksänkohtainen 

arviointikriteeristö, joka ei ole tyhjentävä, mutta kokonaisarviossa erityisesti huomioon otet-

tava. Kaiken muun ohella arvioinnissa on siis otettava keskeisesti huomioon epäillyn mah-

dollinen iästä tai terveydentilasta johtuva haavoittuvuus, esitutkintaa koskevien säännösten 

noudattaminen, syytetyn mahdollisuudet todisteen luotettavuuden selvittämiseen ja riitaut-

tamiseen, todisteen näyttöarvo ja todisteen hankkimisen olosuhteet, todisteen hankkimista-

van mahdollisen lainvastaisuuden laatu sekä rikostutkintaan liittyvä julkinen intressi ja ri-

kosepäilyn vakavuus.317 

Tapaukseen sisältyvän kokonaisarviokriteeristön perusteella arvioidaan EIS:n 6 artiklassa 

turvattujen oikeuksien rajoittamista erittäin painavan julkisen intressin perusteella.318 Kuten 

EIT on perusteluissaan todennut, rikostorjuntaa ja -tutkintaa suorittavat viranomaiset ovat 

 
313 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 252: ”Moreover, Article 6 should not be applied in such 
manner as to put disproportionate difficulties in the way of the police authorities in taking effective measures 
to counter terrorism or other serious crimes in discharge of their duty under Articles 2, 3 and 5 § 1 of the 
Convention to protect the right of life and the right to bodily security of members of the public.” 
314 Pellonpää ym. 2018 s. 685. 
315 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 260: ”It is also noteworthy that, having concluded that 
there were no compelling reasons to deny the applicant access to a lawyer in that case, the Court nonetheless 
went on to examine the trial proceedings and, in particular, to assess the impact of the admission of statements 
made in the absence of the lawyer on the fairness of the proceedings as a whole.” 
316 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 257–259 ja Pellonpää ym. 2018 s. 685. 
317 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 274, johon sisältyy EIT:n oikeuskäytäntöön pohjautuva 
seikkaperäinen listaus kokonaisarvioinnissa huomioon otettavista seikoista. 
318 EIT on soveltanut tapauksessa Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta kehittelemiään arviointikriteerejä 
ratkaisussa Simeonovi v. Bulgaria, kohta 144. Tapauksessa valittajalle ei ollut tarjottu tai mahdollistettu oi-
keutta asianajajaan. Valittajaa oli näin ollen puhutettu ilman asianajaja, vaikka Bulgarian lainsäädännössä edel-
lytetään edellä mainittujen velvollisuuksien täyttymistä. Tapauksessa päädyttiin siihen, että asianajajan käytön 
estämiselle ei ollut mitään perusteltua syytä. Kokonaistarkastelussa päädyttiin yllättäen siihen, ettei EIS:n 6 
artiklan 1 ja 3(c) kohtia ollut loukattu. Ks. perustelut Simeonovi v. Bulgaria, kohdat 136–139 ja 144. 
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velvollisia turvaamaan jäsenvaltioiden kansalaisten fyysistä koskemattomuutta, vapautta ja 

omaisuutta. Olisikin ristiriitaista, jos julkinen intressi ei missään tilanteessa voisi rajoittaa 

syytetyn päämiehen oikeuksia, vaan oikeus asianajajaan ja luottamukselliseen yhteydenpi-

toon olisi ensisijainen ja systemaattinen319. Ibrahim ym. -ratkaisusta on tehtävissä myös pää-

telmiä siitä, mikä on oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden sisällöllinen tendenssi.320 

Näistä lisää tapauksien Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt kuningaskunta ja 

Schatschaschwili v. Saksa321 ratkaisuissa. Arvioinnin perusteella tapauksessa Ibrahim ym. 

kehitetty kokonaisarvioinnin kriteeristö ja erityisesti tunnustetut painavat syyt ja vaikutukset 

päämiehen puolustautumisoikeudelle tulisi oikeudellisessa arvioinnissa ja harkinnassa ottaa 

kattavasti huomioon. 

EIT kevensi linjaansa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi.322 Ibrahim 

ym. -ratkaisua onkin kritisoitu siitä, oliko siinä kolmen ensimmäisen vastaajan osalta tosi-

asiallisesti kyse pakottavista syistä, joilla oikeutta asianajajan käyttöön esitutkinnassa rajat-

tiin.323 Poliisin asettamat yhteydenpitokiellot estivätkin tosiasiallisesti asianajajien saapumi-

sen kuulusteluihin. Yhteydenpitokielto merkitsi myös, että yksi vastaajaa ei saanut vastata 

asianajajan soittoihin, kun asianajaja pyrki tavoittelemaan häntä.324 Vastaajakohtaisesta pa-

kottavien syiden arvioimisesta on myös esitetty kritiikkiä. EIT ei ratkaisussaan tehnyt vas-

taajakohtaista arvioita pakottavien syiden olemassaolosta, vaikka tämä käsitykseni mukaan 

olisi ollut perusteltua. Ratkaisusta kuitenkin seurasi, että yhteydenpitokieltoihin oli löydet-

tävissä perusteet.325 

5.4.3 Asianajotoimistoon kohdistuvat etsinnät Euroopan ihmisoikeustuomioistui-

men ratkaisuissa 

Suomessa ja Euroopassa yleisesti on ollut poikkeuksellisia ongelmia erityisesti vapautensa 

menettäneen rikoksesta epäillyn ja hänen avustajansa luottamuksellisessa yhteydenpidossa. 

Ongelmat eivät ole olleet pelkästään lainsäädännöllisiä, vaan myös periaatteellisia 

 
319 Beuze-ratkaisussa oli kyse siitä, että Belgian lainsäädäntö sisälsi esteen avustajan käyttämiselle esitutkinnan 
aikana. EIT viittasi Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, -ratkaisuun sisältyviin oikeusohjeisiin, että edes 
systemaattinen rajoitus ei voi johtaa suoraan EIS:n 6 artiklan rikkomiseen. Kun rikkomusta epäillään, on tuo-
mioistuimen tarkasteltava kokonaisuutena rajoituksen vaikutusta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutu-
miseen. Ks. EIT:n muuttuneesta tulkinnasta Beuze v. Belgia, kohdat 140 ja 144. 
320 Pellonpää ym. 2018 731–737 ja Lindeman 2019 s. 62. 
321 Tapauksia käsitelty Pellonpää ym. 2018 s. 745–754. 
322 Goss 2017 s. 1138 ja 1148–1149. 
323 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta -ratkaisussa Sajón ja Laffranquen antoivat eriävät kannat kohdissa 
22–29. 
324 Ks. Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat, 22, 42–43 ja 50. 
325 Celiksoy 2018 s. 238 ja Lindeman 2019 s. 40–41. 
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kysymyksiä siitä, milloin yhteydenpitoon voidaan kaikesta huolimatta puuttua. Luottamuk-

sellinen yhteydenpito päämiehen kanssa on yksiselitteisesti tarpeen, kun päämies on esimer-

kiksi vangittuna. Tällöin ei kuitenkaan ole välttämättä mahdollista päästä sellaisiin tiloihin, 

jotka sopisivat luottamukselliseen yhteydenpitoon asianajajan kanssa. Seuraavat oikeusta-

paukset osoittavat, että varsinkin rikosasioissa oikeus luottamukselliseen oikeusapuun on 

pyritty turvaamaan kattavasti eikä asianajotoimistoihin voi laaja-alaisesti suorittaa etsintää. 

Yhteydenpidon suojan rikkomisesta näissä tapauksissa on usein kyse EIS:n 8 artiklan louk-

kauksesta. 

Seuraavissa neljässä tapauksessa on kyse ihmisoikeussopimuksen antamasta suojasta asi-

anajajan työlle. Niissä kaikissa valittajana on ollut asianajaja itse. Niemietz v. Saksa, Kopp 

v. Sveitsi, Tamosius v. Yhdistynyt kuningaskunta, Sallinen ym. v. Suomi.326 Oikeustapauk-

set edustavat varsinkin rikosasioissa oikeutta luottamukselliseen asianajoapuun ja yhteyden-

pitoon. Suomalaisittain merkittävin tapaus on Sallinen ym. v. Suomi, jossa oli kyse keskus-

rikospoliisin tekemästä kotietsinnästä asianajotoimistoon ja erityisenä seikkana toimiston 

tietokoneen takavarikosta.327 Tapauksessa EIT totesi EIS:n 8 artiklan rikotuksi, kun poliisi 

oli tehnyt kotietsinnän ja takavarikon asianajotoimistoon. Tapahtuma-aikaan kotietsintää ja 

takavarikkoa koskevat lain säännökset olivat osaltaan puutteelliset, eikä niiden korjaantumi-

nen esimerkiksi asianajosalaisuuksien osalta toteutunut Suomessa pitkään aikaan. Tapaus 

ilmentää niitä valuvikoja, joita yksityisyyden suojan ja asianajajan ja asiakkaan luottamuk-

sellisen yhteydenpidon osalta siihen aikaan oli syntynyt tietoteknisten laitteiden käyttämisen 

seurauksena sekä yksityiskohtaisten sääntöjen puuttuessa.328 Sallisen tapauksen jälkeen 

Suomi sai myös arvostelua Sorvisto-tapauksessa329 ja kolmannen kerran Heino v. Suomi -ta-

pauksessa.330 Ongelmiin puututtiin tämän jälkeen ja ne korjattiin lain tasolla varsin onnistu-

neesti331. Kotirauhan suojaa ja laajuutta tulkittiin EIT:ssa Sallisen332 tapauksen lisäksi ta-

pauksessa Lindstrand Partners Advokatbyrå v. Ruotsi333. Kotirauhan määritelmää on tämän 

jälkeen laajennettu myös ammatinharjoittajan toimisto- ja liiketiloihin. Tulkinta on laaja-

alainen ja koskee kaikkia tiloja, jotka soveltuvat toimisto- ja liiketilakäyttöön. Lisäksi 

 
326 Fredman 2004 s. 203. 
327 Asia on ollut kahdesti korkeimman oikeuden tutkittavana: KKO 2001:39 ja KKO 2002:85. Fredman 2002 
s. 69 ja Pölönen 2002 s. 1044. 
328 Fredman 2004 s. 207–208 ja Ruuska 2007 s. 36. 
329 Sorvisto v. Suomi. 
330 Heino v. Suomi, Fredman 2013 s. 23–26 ja Pölönen 2006 s. 145–152. 
331 Lain tasoiset muutokset tehtiin pääsääntöisesti OK:n 17 lukuun ja pakkokeinolakiin. 
332 Sallinen ym. v. Suomi, kohdat 70, 73, 90 ja 92.  
333 Lindstrand Partners Advokatbyrå v. Ruotsi, kohdat 83, 88 ja 95. 
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tapauksien kohdista käy ilmi, että kotietsintä ja mahdollinen takavarikko on mahdollista vain 

silloin, kun lainsäädännössä on turvattu riittävät ja tehokkaan oikeussuojakeinot. 

EIT:n tapaukset osoittavat, että erityisesti rikosasioissa oikeus luottamukselliseen yhteyden-

pitoon on kohtuullisesti säännelty. Tämä on lainsäätäjän toivoma tuloskin; vain vakavat ja 

perustellut epäilyt oikeudenloukkauksesta oikeuttavat viranomaisen puuttumaan asianajajan 

ja päämiehen väliseen luottamukselliseen yhteydenpitoon. Tehokas oikeudenhoito edellyt-

tää, että yhteydenpito on myös suojattu suhteessa tuomioistuimeen.334 Riita-asioissa puoles-

taan luottamuksellinen yhteydenpito on myös tärkeä, mutta ei samalla tavalla keskeinen oi-

keushyve.335 Yhteiskunnalla on harvemmin aihetta puuttua yksityisiin riita-asioihin, minkä 

vuoksi pakkokeinotkaan eivät ole käytettävissä. Valtion tehtävänä on kuitenkin myös riita-

asioissa huolehtia siitä, että kansalaisilla on käytettävissään riittävän tehokkaat yhteydenpi-

tovälineet ja tavat, joiden luottamuksellisuutta kunnioitetaan, joita ihmiset uskaltavat käyttää 

ja joiden suoja on vahvistettu lainsäädännöllisesti. Vain riittävän tehokkailla ja luottamuksen 

suojan alaisilla keinolla voidaan varmistaa, että asianajaja voi päämiehen kanssa olla yhtey-

denpidossa niin, että hän varmistuu, että tiedot pysyvät luottamuksellisina ja salassa myös 

vastapuolelta.336 

6. Asianajosalaisuuksien suojakohde 

6.1 Yksityiselämän fyysisestä ja abstraktista suojasta 

Yksityisyyteen kohdistuvat loukkaukset aiheuttavat epäoikeudenmukaisuutta. Tehokkain 

tapa torjua epäoikeudenmukaisuutta on se, että perusoikeuksia käytetään suoraan kieltämällä 

eri pakkokeinoilla hankittujen tietojen myöhempi käyttö. Tästä seuraisikin, että myös lailli-

sesti hankittuja todisteita voitaisiin asettaa hyödyntämiskieltoon, kun ne kuuluisivat yksityi-

syyden kovaan ytimeen. Näin ollen luottamuksellisen yhteydenpidon ja asianajosalaisuuk-

sien rikkominen voisi olla perusoikeuksien perusteella johdettavissa suoraan tietojen hyö-

dyntämiskieltoon. Tällainen hyödyntämiskieltoon johtava ratkaisu saattaakin olla jo nykyi-

sin teoreettisesti mahdollinen.337 Perusoikeudellisella rajoituksella on tarkoitus pyrkiä ko-

rostamaan ja samaan aikaan vähentämään muun muassa merkityksellisten tietojen kerää-

mistä laaja-alaisesti yksityisyyden alueilla ja erityisesti laajentuvissa tietoverkoissa.338 

 
334 Turunen 2009 s. 677–678. 
335 Riita-asioiden luottamuksellisuuden suojaa käsitellään tarkemmin luvussa 4. 
336 Turunen 2009 s. 677–678. 
337 Riekkinen 2019 s. 519. 
338 Riekkinen 2019 s. 339. 
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Yksityisyyden ja yksityiselämän, henkilötietojen ja kotirauhan suojan ja viestinnän luotta-

muksellisuuden väliset käsitteelliset rajat eivät ole selkeitä ja vakiintuneita.339 Yksityiselä-

män suoja on toisinaan ymmärretty yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä ovat perus- ja ihmisoi-

keussäännösten suojaamat objektit, kuten viestinnän luottamuksellisuus sekä kotirauha.340 

Perustuslailla turvataan yksiselitteisesti yksilöiden oikeus elämään ilman viranomaisten tai 

muiden ulkopuolisten tahojen perusteetonta puuttumista heidän hallitsemassaan yksityisyy-

den piirissä.341 Yksityiselämän piiriin lukeutuu yksilön tahtoon perustuva oikeus olla sietä-

mättä ulkopuolisten läheisyyttä, häirintää, katselua tai kuuntelua.342 Henkilötietojen suojan 

tehtävänä on taas yksilön suojaaminen sellaiselta henkilötietojen keräämiseltä, luovuttami-

selta, tallentamiselta ja käytöltä, joka ei ole perusteltua.343 Yksityiselämää on pidetty myös 

erityisenä oikeutena, joka antaa laajaa sekä itsenäistä suojaa tilanteissa, joissa alakäsitteen 

suojat eivät tule kyseeseen.344 Yksityisyyden konkreettinen ulottuvuus voi verkkoympäris-

tössä vaikuttaa merkityksettömältä, vaikka todellisuudessa yksityisyys koskee samalla ta-

valla abstraktiakin ympäristöä ja on merkityksellinen esimerkiksi sähköisten todisteiden 

hankinnassa. 

Fyysisen ja abstraktin yksityisyyden eroja voidaan havainnoida esimerkiksi tilanteissa, 

joissa yhteydenpidon luottamuksellisuutta loukataan vankilan tapaamistiloihin asennetulla 

kameravalvonnalla, mikä voidaan toteuttaa myös asianajajan omaa tietokonetta tai muuta 

kameralla ja mikrofonilla varustettua älylaitetta hyödyntäen. Puolestaan abstraktisti samaa 

yksityistä yhteydenpitoa voidaan loukata hankkimalla tapaamistiloissa käytyä keskustelutie-

toa tietoverkkojen kautta, kuten sähköisistä muistioista.345 Hyvää asianajajatapaa koskevien 

ohjeiden kommentaarissa todetaankin, että sellaisten ääni- ja kuvatallenteiden hyödyntämi-

seen esimerkiksi todistelussa tulee suhtautua pidättyvästi, jotka ovat syntyneet toisen osa-

puolen tietämättä. Vaikka asianajajalla olisi perusteltu tarve nauhoittaa käymänsä keskuste-

lut, on tähän ilman nimenomaista lupaa suhtauduttava yleisten tapaohjeiden mukaan pidät-

tyvästi. Asianajajan oman keskustelun nauhoittaminen ei kuitenkaan ole salakuuntelurikos, 

eikä ehdotonta kieltoa ole luvattomastikaan syntyneen tallenteen käytölle, mikäli sen käyt-

täminen on esimerkiksi yrityssalaisuuden rikkomisen paljastamisessa välttämätöntä.346 

 
339 Riekkinen 2019 s. 50. 
340 Riekkinen 2019 s. 56 ja Metsäranta 2015 s. 4 ja 19 av. 3. 
341 HE 309/1993 vp s. 53. 
342 Korja 2016 s. 217–218. 
343 Korja 2016 s. 220. 
344 Riekkinen 2019 s. 56 ja erityisesti yksityiselämän suojasta Metsäranta 2015 s. 20. 
345 Riekkinen 2019 s. 54. 
346 Fredman 2013 s. 120. Ks. Kurinpitolautakunta 24.9.1999 § 13 ratkaisu. 
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Vaikka yksityisyyden laatu ja laajuus on varsin hankalasti määriteltävissä, on yksityisyys 

pilkottavissa kolmeen itsenäiseen palaseen: yksityisyys, elämä ja suoja, josta muodostuu yk-

silölle oikeus elämään ilman muiden yksilöiden ja viranomaisten mielivaltaista tai aiheetonta 

puuttumista yksityisyyden suojaamaan objektiin.347 Tästä seuraakin yleisesti hyväksytty 

tapa asianajajille olla nauhoittamatta luottamuksellisen yhteydenpidon verbaalista viestintää. 

Kuten on käynyt ilmi, oikeus luottamukselliseen yhteydenpitoon ei ole vain yhteydenpidon 

suojaa vaan laajasti myös yksityiselämän suojaa. Sähköisiin ja perinteisiin yhteydenpidon 

kanaviin sekä aineistojen käsittely- ja tallennuspaikkoihin liittyy suuria käyttäjien ja yksilön 

yksityisyyden suojaan kohdistuvia loukkauksen riskejä. Viranomaisten toimivaltuudet ja 

laajemmin pakkokeinot ovat merkittävä keino saada esimerkiksi henkilön matkapuhelimen 

kautta välillistä tietoa henkilön ihmissuhteista ja vakaumuksista sekä muita yksilön henkilö-

kohtaisia tietoja, jotka yhdistettyinä viranomaisten tietoon voivat olla tutkinnassa merkittä-

viä todisteita esimerkiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta.348  Näihin keinoihin ja kehityksen 

myötä avautuviin väyliin on asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpidon suo-

jan turvaamiseksi kiinnitettävä huomiota. Myös erityisesti poliisihallinnon ulkopuolisten 

laillisuuden valvontamekanismien on nähty tulevaisuudessa lisääntyvän. Uskon asianajajan 

toimintaa valvovan valvontalautakunnan ja oikeusasiamiehen toimittavan raportoinnin laa-

jentuvan tulevaisuudessa.349 Tämä kehitys olisi johdonmukainen jatkumo kolmiasianosais-

suhteen käytölle, joka on vuoden 2014 alusta alkaen näyttäytynyt julkisasiamiehen ja etsin-

tävaltuutettu-elimen mukaan tulona. Myös tutkinnanjohtotehtäviä – kuten salaisia tiedon-

hankintavaltuuksia –, jotka ennen kuuluivat poliisin ylimmälle johdolle ja poliisiyksiköiden 

johdolle, on kehityksen myötä siirtynyt syyttäjälle. Kehitys onkin kulkemassa kohti syyttä-

jän tutkinnanjohtajuutta.350 Syyttäjätoiminnan riippumattomuus toimeenpanovallasta tulee 

kuitenkin tässä kehityksessä ottaa vakavasti. Se, että toiminnan tutkinta- ja syyteoikeus aset-

tuvat samalle laillisuusvalvontainstituutiolle, on nähty ongelmallisena myös EIT-

 
347 Ks. Riekkinen 2019 s. 55 ja Saraviita 2018 s. 180 ja Benedik v. Slovenia, kohta 100. KKO 2018:51 ratkaisun 
kohdista 21–22 ilmenee, että yksityiselämän käsitteen tyhjentävä ja tarkkarajainen määrittäminen on vaikeata. 
Käsite on aikanaan saanut lavean määritelmän EIT:n ratkaisussa Couderc ja Hachette Filipacchi Associés v. 
Ranska, kohta 83. Yksityiselämän suojaan alaan kuuluu identiteettiset seikat sekä oikeus määrätä itsestään sekä 
suhteestaan ja vuorovaikutuksestaan muihin. HE 84/1974 vp s. 3 yksilöllä tulee olla tietty rauhoitettu ala, jossa 
on oikeus pitää asiat omana tietonaan. 
348 Riekkinen 2019 s. 55, 230–232 ja 270. 
349 Hallituksen esityksessä 222/2010 vp s. 104–106 esitettiin, että pidättämiseen oikeutettu viranomainen jat-
kaisi edelleen pääsääntöisenä kotietsinnän päättävänä virkamiehenä. Puolestaan rinnakkaislakialoitteessa LA 
110/2010 vp ehdotettiin, että myös yleisestä kotietsinnästä päättäisi myös tuomioistuin. Tolvanen – Kukkonen 
2011 s. 309. 
350 Tutkinnanjohtoon kuuluvista tehtävistä ja kehityksestä ks. Hankilanoja 2014 s. 247–248 ja Hankilanoja 
2012 s. 210–211. 
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oikeuskäytännössä.351 Tuomioistuimet ovatkin perustellusti suhtautuneet kielteisesti lisään-

tyviä valvontatehtäviä kohtaan. Tuomioistuimen tehtäviin siirtyvää esitutkinnan valvontaa 

sekä poliisi- ja pakkokeinolain salaisista tiedonhankintavaltuuksista päättämistä ja jälkikä-

teiskontrollia ei ole nähty sen ydintehtäviksi. Useissa Euroopan valtioissa salaisten tiedon-

hankintavaltuuksien päätöksenteko ja valvonta on legitimoitu tutkintatuomarijärjestelmälle. 

Myös Suomessa tutkintatuomarijärjestelmään siirtymistä olisi syytä tutkia. Suomessa laki-

valiokunta352 on pitänyt kannatettavana perustaa asiantuntijaelin, joka valvoisi esitutkinta-

viranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä.353 

6.2 Yleisesti takavarikkokiellosta 

Lainsäädännöllisesti takavarikon edellytyksistä säädetään pakkokeinolain 7:1:ssä. PKL 

7:1:n mukaan esine, omaisuus tai asiakirja voidaan takavarikoida silloin, kun on syytä olet-

taa, että 1. sitä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, 2. se on rikoksella joltakulta viety tai 

3. se tuomitaan menetetyksi. Sama sääntö koskee myös tietoa, joka on teknisessä laitteessa 

tai muussa vastaavassa tietojärjestelmässä taikka sen tallennusalustalla oleva data.354 Taka-

varikoimisessa sovellettavaksi tulee suhteellisuusperiaate355 ja vähimmän haitan periaate356. 

Takavarikot tulee siis suorittaa oikeassa suhteessa aiheutettuihin haittoihin ja arvoihin näh-

den. Tutkielman kannalta kiinnostavana esimerkkinä toimii tietokoneeseen kohdistuva taka-

varikko: tietokonetta ei tulisi takavarikoida kokonaan, jos sen sisältämän tiedon voisi todis-

telutarkoituksiin saada poliisin haltuun vähemmän haittaavalla keinolla, kuten kloonaamalla 

tietokoneen kovalevy.357 

Takavarikkokielto on merkittävä osa koti- ja paikkaetsintää. Takavarikkoja voidaan tehdä 

pakkokeinolaissa määritetyissä etsintämenettelyissä. Näitä ovat yleiset kotietsinnät, erityiset 

kotietsinnät, paikkaetsinnät ja laite-etsinnät.358 Takavarikkokiellon tarkoituksena on estää, 

etteivät tutkittavan kohteen tiedot paljastu tutkinnan tai muun poliisitoiminnan aikana. Kyse 

on siis siitä, ettei aineisto tai muu keskeinen tieto tule millään tavalla esitutkintaviranomais-

ten tietoon, eivätkä näin ollen myöskään asianajajan ja päämiehen väliset salaisuudet tai 

 
351 EIT I. J. L., G. M. R. ja A. K. P. v. Yhdistynyt kuningaskunta ja Virolainen – Vuorenpää 2017 s. 222. 
352 LaVM 44/2010 vp s. 7. 
353 Hankilanoja 2012 s. 220. 
354 Fredman 2014 s. 176 ja Fredman 2017 s. 230. 
355 PKL 1:2. 
356 PKL 1:3. 
357 HE 222/2010 vp s. 273 ja Tolvanen – Kukkonen 2011 s. 284. 
358 Fredman 2017 s. 231. 
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luottamukselliset tiedot paljastu viranomaisille missään laajuudessa.359 Takavarikkokiellon 

yhtenä keskeisimpänä tarkoituksena on siis suojata päämiehen sekä asianosaisten välistä 

luottamuksellista suhdetta ja yhteydenpitoa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole suojata esineitä 

tai asiakirjoja, jotka eivät ole asianosaisten tai päämiesten hallussa. Tästä seuraa, että ulko-

puolisten ei pidä päästä asiakirjaan luvallisesti käsiksi, ellei salaisuuden herra luovu objek-

tiivisesta suojasta. Luottamuksellinen asiakirja voi toisaalta olla samanaikaisesti salaisuuden 

herran ja muun ulkopuolisen henkilön hallussa.360 PKL:n 4:2:sta johtaen on perusteltua tul-

kita, että takavarikkokielto koskee myös asiakirjan hallussapidon siirtoja. Siirron tulee kui-

tenkin tapahtua suoraan361 asianajajalle, lääkärille tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. 

Asiakirjan hallussapidon siirto täysin sivulliselle on kuitenkin tulkinnan ulkopuolella, jolloin 

asiakirjan takavarikko on sallittua.362 Hallussapidon siirtona ei voida kuitenkaan pitää sivul-

liselle kuuluvia tiloja, joissa asiakirjoja säilytetään. Hallussapidon määritelmää on tulkittu 

ratkaisuissa KKO 2001:91 ja 2003:119 laajasti. Varastot ja kätköpaikat on katsottu asian-

osaisen hallussa oleviksi. Takavarikkokiellon suhteen hallussapidoksi riittää, että asiakirjan 

säilytyspaikka on abstrakti tallennusalusta, kuten pilvipalvelu. Takavarikon voi siis estää se, 

että asianajajan tai päämiehen ohella myös pilvipalvelun ylläpitäjällä on tosiasiallinen mah-

dollisuus päästä asiakirjaan käsiksi.363 

Asianajosalaisuuksiin liittyvästä OK:n 17:13:sta seuraa, että takavarikko ei voi kohdistua 

sellaiseen aineistoon tai tietoon, josta asianajaja ei saisi oikeudenkäynnissä todistaa. Näin 

ollen sivullisen hallussa oleva asianajosalaisuus ei ole takavarikkokiellossa. Tiedon hallus-

sapitoa on kuitenkin tulkittava niin, että kohde on edellä mainittujen henkilöiden määräys-

vallassa, esimerkiksi henkilökohtaisella salasanalla suojatussa verkkokansiossa.364 Takava-

rikkokielto on voimassa vain silloin, kun tarkoitettu henkilö, jonka hyväksi salassapitovel-

vollisuus on säädetty, ei suostu takavarikoimiseen tai jäljentämiseen tai muissa PKL:n 

 
359 Takavarikkokiellosta laajemmin Fredman ym. 2020 s. 917–938. 
360 Hallussa-termillä on tarkoitettu asianosaisen tosiasiallisen määräysvallan kohteena olevaa fyysistä tai abst-
raktia tilaa, paikkaa tai kohdetta. PKL 7:3:n hallussa-sana on ongelmallinen. Lainsäädäntöaineistossa hallussa-
sana on ymmärretty synonyymiksi huostassa-sanan kanssa. Esine tai asiakirja voi siis olla samaan aikaan sel-
laisen henkilön hallussa, jolla ei kuitenkaan siihen ole laissa turvattua hallintaoikeutta tai määräysvaltaa. Tul-
kinnallinen ongelma tulee, jos esine päätyy haltuun ottamattomaan tilaan. Oikeuskirjallisuudessa kaatopaikka 
olisi tämän kaltainen paikka. Katson esineeseen kohdistuvan hallintaoikeuden tämänkaltaisissa tapauksissa 
siirtyneen kaatopaikkayhtiön hallintaan eli ulkopuoliselle. Esineen hallintaoikeus siis siirtyy, kun esine luovu-
tetaan kaatopaikkayhtiön hallintaan. Asian voi tulkita myös toisin. Jokela 2002 s. 169. 
361 Bulvaanien käyttöä siirrossa on tulkittu pysyväksi haltuun ottamiseksi, jolloin asiakirjat ovat takavarikoita-
vissa. 
362 Jokela 2002 s. 169–170 ja Hormia 1978 s. 345. 
363 Fredman 2014 s. 159 ja OMML 69/2012 s. 94. 
364 Näin todetaan hallituksen esityksessä HE 46/2014 vp s. 148–149. Fredman 2017 s. 230. 
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7:3:ssa mainituissa poikkeuksissa.365 Takavarikkokiellon ensimmäinen poikkeus koskee 

päämiehen suostumusta toimenpiteelle. Toinen poikkeus tulee vastaan silloin, kun tutkitta-

vana on ylitörkeä rikos, ja kolmas silloin, kun viranomaisen tutkinnassa on kyse salaisen 

tiedon luvattomasta hankkimisesta, käyttämisestä tai paljastamisesta. Ehdotonta kuitenkin 

on, ettei rikoksesta epäillyn ja hänen asianajajansa väliseen luottamukselliseen yhteydenpi-

toon saa kohdistaa takavarikkoa, vaikka tutkittavana olisi törkeäkin rikos. Törkeän tai muun 

rikoksen kohdalla edellytetään, että takavarikon kohde on päämiehen tai asianajajan hal-

lussa.366 Jos kuitenkin päämies laittaa asianajajaltaan esimerkiksi saadun kirjeen kadulla ole-

vaan roskakoriin tai hävittää tietokoneensa upottamalla mereen, voi poliisi käydä sen taka-

varikoimassa. 

Luottamuksellisen yhteydenpidon suojan osalta takavarikkokielto ja siinä esiintyneet puut-

teet ovat merkittäviä luottamuksellisen yhteydenpidon murtumiselle. Takavarikkokiellon 

tehtävänä on varmistaa, ettei tietoa ja aineistoa paljasteta sellaiselle, jolla ei siihen ole laissa 

hyväksyttävää pääsyä. Lisäksi kiellon tarkoituksena on asettaa tehokkaat oikeussuojakeinot 

näiden oikeushyvien turvaamiseksi. Tilanteessa, jossa muun muassa epäillyn matkapuhelin 

takavarikoidaan pidätyksen yhteydessä, ei epäilty voi mitenkään varmistua, ettei poliisi tutki 

takavarikkokiellon alaisia viestejä, kuten asianajajan ja päämiehen välistä luottamuksellista 

yhteydenpitoa. Lisäksi yleisiin koti- ja paikkaetsintöihin liittyy merkittävä mutta samalla 

ongelmallinen kysymys siitä, voiko viranomaisen toiminnan lainmukaisuuteen luottaa. Kun 

etsinnässä usein paikan haltija ei ole etsinnässä mukana, vaan viranomaiset, usein poliisi, 

suorittavat itsenäisesti etsinnän, on mahdollisten luottamuksellisten tietojen ja yhteydenpi-

don kautta syntyvien tietojen paljastuminen ja niistä raportoiminen ollut poliisin harkintaan 

perustuvan ilmoituksen tai ilmiannon varassa. Tästä seuraakin, ettei päämies tai asianajaja 

voi tulla tietoiseksi niistä tiedoista, joita etsinnän aikana on löytynyt. Tällöin näihin takava-

rikkokiellon ja luottamuksellisen yhteydenpidon rikkomuksiin ei voida puuttua muuten kuin 

sattumalta.367  

 
365 Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeudenkäyntiavustajan osalta takavarikkokielto ei väisty koskaan, ellei 
kyseinen päämies siihen suostu. Fredman 2014 s. 163. 
366 PKL 7:3.2. 
367 Fredman 2014 s. 156. 
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6.3 Yleinen kotietsintä ja paikkaetsintä 

Vuonna 2014 pakkokeinolaissa (806/2011) jaoteltiin esitutkinnan alaiset etsinnät kolmeen 

eri luokkaan.368 Kotirauhan suojaamassa paikassa etsintä on yleistä kotietsintää.369 Muussa 

paikassa se taas on paikkaetsintää.370 Lisäksi uudessa laissa on kiinnitetty entistä enemmän 

huomiota tietoteknisten laitteiden käytön lisääntymiseen, ja siksi lakiin otettiinkin erillinen 

laite-etsintä371, jolla matkapuhelimen tai muun kommunikointilaitteen tutkiminen on uusin 

säädöksin mahdollista. Yleinen ja erityinen kotietsintä voidaan toimittaa aina henkilön sekä 

sellaisten muiden rikokseen liittyvien esineiden, asiakirjojen ja todisteiden löytämiseksi, 

joita voidaan olettaa löytyvän etsittävästä paikasta. Kriteerit etsinnöille ovat siis erityisen 

löysät, eikä luvan epäämiselle useinkaan löydy perusteita.372 Suomessa esitutkintaviran-

omainen, joka voi olla poliisi, tulli, rajavalvontaviranomainen sekä sotilasviranomainen, 

päättää kotietsinnän ja paikkaetsinnän suorittamisesta. 

Yleinen kotietsintä määritellään RL:n 24:11:ssä. Määrittelyn mukaan yleinen kotietsintä tar-

koittaa kotirauhan suojaamaan paikkaan kohdistuvaa viranomaisen toimittamaa etsintää. 

Paikkaetsinnän paikat puolestaan kuuluvat paikanetsinnän piiriin.373 Kotietsinnän yleisistä 

edellytyksistä ja kotietsintäluvan myöntämisestä säädetään PKL:n 8:2:ssä. Kotietsintälupa 

voidaan myöntää, jos 1. on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus 

on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, jos selvitettävinä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen 

liittyvät seikat, ja 2. etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liit-

tyvä a) PKL 7:1:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja 

tai tieto, b) PKL 7:2:n nojalla jäljennettävä asiakirja, c) vakuustakavarikkoon määrättävä 

omaisuus tai d) seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Kuitenkin paikassa, 

joka ei ole epäillyn hallinnassa, kotietsinnän saa toimittaa vain, jos rikos on tehty siellä tai 

epäilty on otettu siellä kiinni, taikka jos muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, 

että etsinnässä kyseisestä paikasta löytyy edellä tarkoitettu esine, omaisuus, asiakirja, tieto 

tai seikka.374 Esimerkiksi virastot tai asianajotoimistot eivät ole absoluuttisesti kotietsinnän 

 
368 Yleiseen kotietsintään, erityiseen kotietsintään ja paikkaetsintään. 
369 RL 24:11:n kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, 
kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja muut talojen 
tilat ja yksityisalueella olevat pihat ja niillä sijaitsevat ja välittömässä läheisyydessä olevat rakennukset. 
370 PKL 8:1. 
371 Laite-etsintä on määritelty PKL 8:20:ssä. 
372 Fredman 2013 s. 486–487. 
373 Ibid. 
374 Tapauksessa Bernh Larsen Holding AS ym. v. Norja, kohdassa 106, on tulkittu tapahtumaa, jossa etsintä oli 
toimitettu tilassa, joka ei ollut rikoksesta epäiltyjen hallussa. Muun kuin tutkinnan kohteena olevan epäillyn 
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ulkopuolella, mutta huomioon on otettava etsinnässä virkamiesten ja asianajajien luottamuk-

sellinen yhteydenpito ja salassapitovelvollisuus sekä takavarikkokiellon rajoitukset. Mitä 

perusmuotoisesta kotietsinnästä säädetään, koskee pitkälti myös erityistä kotietsintää.375 

Kaikesta huolimatta kotietsintä saadaan toimittaa paikassa, johon on yleisöllä vapaa 

pääsy.376 Mikäli kuitenkin yleisessä kotietsinnässä tai paikkaetsinnässä käy ilmi, että etsintä 

kohdistuu PKL 8:1.3:ssa suojattuun tietoon tai jos erityinen kotietsintä tulee toimittaa kii-

reellisesti, pidättämiseen oikeutettu virkamies päättää erityisen kotietsinnän toimittamisesta 

ja etsintävaltuutetun määräämisestä PKL 8:15.2:n perusteella. Säännös ei kuitenkaan koske 

tilanteita, joissa suojattu tieto on jo päätynyt takavarikoitavaksi aineistoksi. Kyse on silloin 

normaalista pyynnöstä etsintävaltuutetun määräämiseksi, minkä jälkeen aineiston tutkintaa 

voidaan jatkaa etsintävaltuutetun kanssa.377 

Suomessa on vastakkainasettelu kotirauhan ja poliisin tutkintaintressien välillä. Kotirauha 

tunnustetaan Suomessa erityisen merkittäväksi yksilölle kuuluvaksi oikeushyväksi. Kotirau-

han suojaamaan paikkaan tunkeutumisen tuleekin olla sopivassa suhteessa yhteiskunnallis-

ten tavoitteiden kanssa sekä oikeassa suhteessa yleisesti hyväksyttäviin tavoitteisiin ja pää-

määriin nähden.378 Suhteellisuusperiaate on riittämätön keino rajaamaan poliisin pakkokei-

noihin perustuvaa toimintaa erityisesti silloin, kun etsintä kohdistuu aineistoon, johon polii-

silla ei olisi edes oikeutta tutustua.379 Tästä seuraakin, että vähäisissä ja lievissä rikoksissa 

kotirauhan alueelle tunkeutuminen on kyseenalaista.380 Kotirauha määrittää keskeisesti tilat 

ja edellytykset fyysisten ja sähköisten todisteiden hankinnalle ja sen, millä apuvälineillä ja 

miten todisteita voidaan kerätä ja tallettaa kotirauhan suojaamassa piirissä.381 Yksityisyys ja 

kotirauha ovatkin kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kotirauhan tehtävänä on pääsääntöisesti 

suojata yksityisyyttä kotona ja muissa asumiseen ja oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa.382 

Verkkoyhteiskunnassa kotirauhan suoja tulee kuitenkin ymmärtää laajasti.383 Tietoverkot ja 

 
hallinnassa oleviin tiloihin kohdistuva etsintä, joka kyseisessä tapauksessa kohdistui verkkopalvelimeen, oli 
kodin ja kirjeenvaihdon suojan alainen. Näin ollen takavarikoimis- ja jäljentämiskiellon alaiseen aineistoon 
ulottuvaa laite-etsintää saa samankaltaisen oikeusturvasuojan kuin erityinen kotietsintä. Näin on myös KKO:n 
2018:77 kohdassa 23 todettu. Tapauksessa oli syytettynä Jari Aarnio, ja siinä käytettiin erityistä kotietsintää. 
Ks. KKO 2018:77, kohdat 5–21. 
375 Jokela 2002 s. 172, Korhonen 2005 s. 118 ja Fredman 2014 s. 156 ja 167–168. 
376 Jokela 2002 s. 172.  
377 Fredman 2014 s. 168. 
378 EIT:n ratkaisu Buck v. Saksa. 
379 Fredman 2014 s. 156. 
380 AOA 2762/4/03 sekä K 6/2006 vp s. 119. Fredman 2014 s. 155–156. 
381 Riekkinen 2019 s. 61. 
382 Riekkinen 2019 s. 58, Hautamäki 2012 s. 35 ja Neuvonen 2014 s. 107–108. 
383 Neuvonen 2014 s. 108. 
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tietotekniset laitteet nimittäin tarjoavat yksityisille tahoille ja viranomaisille runsaasti erilai-

sia mahdollisuuksia hankkia kotirauhan suojaamasta paikasta tietoa sekä loukata välillisesti 

kotirauhaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kodinhallintajärjestelmiin tunkeutumi-

nen ja niiden tietojen ohjaus ja käyttö.384 

Yleisestä paikanetsinnästä säädetään PKL:n 8:15:ssä. Pääsääntöisesti tuomioistuimen an-

tama etukäteinen lupa etsintään on tarpeellinen. Poikkeustilanteissa poliisin toimittamasta 

kotietsinnästä ja paikkaetsinnästä säädetään PKL:n 8:15.3:ssa. Poikkeustilanteita voivat olla 

tilanteet, joissa henkilön tai esineen löytäminen tai seuraaminen välittömästi rikoksen jäl-

keen on mahdollista. Ilman lupaa voi toimia myös, jos etsintä on toimitettava kiireellisesti. 

Kotietsinnässä henkilöllä on velvollisuus sietää takavarikon sekä erinäisten testien ja näyt-

teiden ottaminen, mutta kotietsinnän yhteydessä tietojärjestelmän avaaminen tai tietotekni-

sen esineen paikan paljastaminen eivät kuulu henkilön velvollisuuksiin. Mikäli kyseiset vel-

vollisuudet kuuluisivat henkilölle, olisi välittömässä vaarassa muun muassa päämiehen mah-

dollinen luottamuksellinen yhteydenpito.385 Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies386 totesi, 

että kantelija oli kokenut pakottamista puhelimen avaamiseen, kun hänen sormeansa oltiin 

asettamassa vasten tahtoa biometriselle tunnistimelle. Apulaisoikeusasiamies ei pitänyt tätä 

toimintaa pakottamisena, mutta huomautti, että sormenjälkitunnistimen käyttämiseen liit-

tyvä voimankäyttö tulee arvioida suhteellisuuden ja vähimmän haitan periaatteiden va-

lossa.387 

Etsintää ei siis saa missään tilanteessa suorittaa ilman tapausolosuhteista ilmenevää harkin-

taa. Ennen yleistä koti- tai paikkaetsintää tulee selvittää, onko erityisen kotietsinnän sään-

nökset otettava huomioon. Tapaus, jossa epäilty päämies otettaisiin kiinni asianajotoimis-

tosta, ei siis mahdollista etsinnän suorittamista toimistossa yleisenä kotietsintänä. Sellaisissa 

tilanteissa, joissa etsintä tehdään tilassa, jossa on syytä olettaa388 olevan sellaista tietoa, jota 

on laissa yksilöity takavarikkokiellon alaiseksi, kuten luottamuksellisessa yhteydenpidossa 

syntyneet tiedot, on etsintä suoritettava erityisenä kotietsintänä.389 Syytä olettaa -perustetta 

käytetään usein takavarikon edellytyksiä punnittaessa. Hallituksen esityksessä390 syytä olet-

taa -perustetta arvioitiin tiedon ja tilan välisenä suhteena. Kotietsintämenettelyssä erityiseksi 

 
384 Riekkinen 2019 s. 59. 
385 Riekkinen 2019 s. 279. 
386 AOA (EOA/6374/2017) s. 7. 
387 AOA (EOA/6374/2017) s. 8 ja Riekkinen 2019 s. 280. 
388 Ks. syytä olettaa ja syytä epäillä sanan käyttö sivulta 22 av. 115. 
389 Fredman 2014 s. 155–156. 
390 HE 222/2010 vp s. 103. 
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kysymykseksi nouseekin kotietsinnän toimittamisen paikka, jossa etsinnän kohteeksi on 

syytä olettaa joutuvan tietoa, jonka suhteen henkilöllä tai useammalla henkilöllä on salassa-

pitovelvollisuus tai -oikeus. Syytä olettaa -perusteella etsintään päätyvällä tiedolla tarkoite-

taan siis tietoa, joka on kotietsintäkynnyksen takana. Tämän kynnyksen ylittäminen tulee 

suhteuttaa siihen, minkä tiedon äärelle tämä kynnyksen ylitys johtaa ja miten se suhteutuu 

saavutettuihin tavoitteisiin. Kyse on periaatteessa siitä, viekö kynnyksen ylitys takavarikko-

kiellon alaisen tiedon lähteelle, salassapitovelvollisen, kuten asianasianajosalaisuuksien suo-

jeleman henkilön, työhuoneeseen, liiketilaan tai muuhun vastaavan ammatinharjoittamis-

paikkaan, vai onko kysymys vain jostain muusta, kuten julkisesta tilasta. Silloin, kun kyn-

nyksen ylitys johtaa esimerkiksi asianajajan työtilaan, ovat paikassa olevat asiakirjat ja tiedot 

usein jotain toista henkilöä varten laadittuja.391 Muiden tilojen osalta ratkaisevaa on se, onko 

tilasta nimenomaista tietoa siitä, että sieltä saattaa löytyä tietoa, joka rajautuu erityisen ko-

tietsinnän alaiseksi. Mikäli vastaus kysymykseen on myöntävä tai on syytä olettaa, että ky-

symyksessä olevaa tietoa löytyy, on erityinen kotietsintä suoritettava. Rajanveto kysymyk-

sissä on vaikea, arvio tulee tehdä in casu. 

Olipa kysymys yleisestä tai erityisestä kotietsinnästä tai paikkaetsinnästä, on kummankin 

kohdalla selvää, että tieto siitä, mitä etsintäpäätöksen perusteella paikasta etsitään ja mitä 

siellä tutkitaan, tulee ennakolta antaa. Toisaalta kynnyksen ylitykseen in casu vaikuttaa se, 

minkälaisesta henkilöstä tai etsinnän suorituspaikasta on kysymys. Henkilöiden tai paikko-

jen kategorisointi ei ole suora ratkaisu arviointiin, mutta salassapitovelvollisuudet ja -oikeu-

det ovat osaltaan sidoksissa ammatteihin, paikkoihin ja organisaation sisällä oleviin vastuu-

alueisiin. Esimerkiksi virkamiehillä ei useinkaan ole työhuoneessaan samassa määrin salassa 

pidettävää päämiehiin tai asiakkaisiin liittyviä tietoja kuin asianajajalla. Tapauksissa, joissa 

ennakolta tehty arvio tilojen luonteesta osoittautuisi vääräksi, on ensinnäkin syytä olettaa, 

että arvioinnissa on epäonnistuttu. Tällaisissa tapauksissa epäonnistunut arvio johtaa etsin-

nän muuttumiseen yleisestä etsinnästä erityiseksi kotietsinnäksi kesken etsinnän toimittami-

sen.392 Pelkästään sen johdosta, että etsintä muuttuu erityiseksi etsinnäksi, tulisi etsintä py-

säyttää siksi aikaa, kunnes arvioidaan, mitä ennen erityiseksi etsinnäksi muuttumista on ti-

lasta löydetty, havaittu ja takavarikoitu. Myös tämä aineisto tulisi sinetöidä ja palauttaa sii-

hen tilaan tai paikkaan, kunnes etsintävaltuutettu on sen tutkinut. Perusteltua olisi, että kun 

etsintä kohdistuu asianajajan työhuoneeseen tai tilaan, jossa asianajaja työskentelee 

 
391 Fredman 2014 s. 158–159. 
392 Fredman 2014 s. 158. 
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vakituisesti tai väliaikaisesti, se olisi lähtökohtaisesti ilman perusteltua syytä erityisen ko-

tietsinnän alainen paikka. Myös paikassa olevat laitteet olisivat erityisen kotietsinnän alaisia. 

Ongelmallista kuitenkin on tunnistaa etäyhteydellä tehtävissä laite-etsinnöissä, milloin laite 

kuuluu luottamuksellisessa yhteydenpidossa toimivaksi laitteeksi tai asianajosalaisuuksia si-

sältäväksi. Kirjallisuudessa on Fredman kuitenkin tulkinnut, että pelkästään se seikka, että 

etsinnän paikassa on takavarikkokieltoon kuuluvaa aineistoa tai muuta tietoa, ei vielä tuo 

etsintään erityistä kotietsinnän suojan tarvetta.393 

6.4 Erityinen kotietsintä 

Erityisestä kotietsinnästä säädetään PKL:n 8 luvussa. Erityinen kotietsintä on sellaisia tilan-

teita varten, joissa lain määritelmän mukaisesti on syytä olettaa etsinnän kohteeksi joutuvan 

tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10–14, 16, 20 tai 21 §:n mukaan on velvollisuus 

tai oikeus kieltäytyä todistamasta ja johon ei PKL 7:3:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa 

tai asiakirjan jäljentämistä. Yleisesti tällaisia tiloja, jotka ovat erityisen kotietsinnän alaisia, 

ovat tilat, joissa on syytä olettaa olevan asianajosalaisuuksien alaisia tietoja, joita on pidet-

tävä takavarikkokiellon alaisena aineistona.394 Usein edellä määritellyt tilat ovat asianajo-

toimistoja, mutta usein myös asianajajan kotona tehtävä kotietsintä on osaltaan erityisen ko-

tietsinnän alaista.395 Erityistä kotietsintää varten on määrättävä etsintävaltuutettu huolehti-

maan, että takavarikko tai asiakirjan jäljentäminen ei ulotu PKL:n 8:1.3:ssa määriteltyyn 

takavarikkokiellossa olevaan tietoon, josta säädetään PKL:n 8:7:ssä.396 Etsintävaltuutetun 

määräämisellä on tarkoitus varmistaa, että poliisitutkinta kohdistuu laissa sallittuihin tietoi-

hin ja aineistoihin ja että tarvittaessa rikoskumppanin tai rikoksen uhrin kanssa käytyä kir-

jeenvaihtoa päätyy poliisin takavarikkoon, mutta takavarikkokiellon piirissä olevat luotta-

mukselliset viestit asianajajalta jäävät lukematta. Historiasta ja tutkielman tapauksista on 

havaittavissa, että ainakin rikoksesta epäillyllä on vahva syy olettaa, että ilman etsintäval-

tuutetun määräämistä tutkinnan kohteeksi päätyisivät hyvin todennäköisesti myös hänen ja 

asianajajan luottamukselliset viestit.397 

Erityinen kotietsintä- ja etsintävaltuutettuinstituutio on saanut mallinsa tapauksesta Tamo-

sius v. Yhdistynyt kuningaskunta, jossa EIT totesi ulkopuolisen etsinnän suorittamisessa 

käytetyn valvojan olleen riittävä suoja asianajosalaisuuksien turvaamiseksi, eikä tapauksessa 

 
393 Fredman 2014 s. 158–159. 
394 Laukkanen 2018b s. 329. 
395 Fredman 2014 s. 159–160. 
396 Fredman 2014 s. 168. 
397 Fredman 2014 s. 159. 
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siten havaittu ihmisoikeusloukkausta.398 EIT toisin sanoen sai riittävät osoitukset etsinnän 

tarkoituksesta ja arvioi niiden perusteella, oliko etsintä toimitettu lainmukaisesti vai olivatko 

etsintää toimittavat ylittäneet valtuutensa. EIT piti hyväksyttävänä, että valvova asianajaja 

osoitti salassa pidettävät asiakirjat, joista hän sai myös neuvotella etsintää toimittavien vi-

ranomaisten kanssa. Lisäksi EIT vakuuttui, että tapauksessa salassapitovelvollisuuden alai-

set asiakirjat saivat riittävän asianajosalaisuuksien suojan. EIT kuitenkin ilmaisi, että mah-

dollisten erehdysten välttämiseksi ei tapauksessa kuitenkaan voitu ulottaa takavarikkokieltoa 

kaikkiin asiakirjoihin, joita salassapitovelvollisuus saattoi prima facie koskea.399 Tapaus oli 

ensimmäinen muodollisen ”etsintävalvojan” kanssa toimitettu etsintä ennen kuin siitä sää-

dettiin myös Suomessa kansallisesti.400 

Yksi erityisen kotietsinnän keskeisimmistä tarkoituksista on siis suojata etsinnän kohteeksi 

joutunutta ehdotonta salassapitosäännösten alaista materiaalia. Lähtökohtana on, että suojat-

tavan materiaalin paljastumisen yhteiskunnallisesti tai viranomaisille tulee aiheuttaa tiedon 

omistajalle tai kohteelle merkittävää haittaa.401 Tämä tarkoittaa sitä, että asianajosalaisuuk-

sien suojaa ei saisi menettää esitutkintaviranomaisen virheelliseksi osoittautuvan menettelyn 

seurauksena tai pahimmassa tapauksessa viranomaisen intresseissä olevien seikkojen perus-

teella.402 Esimerkiksi tilanteissa, joissa asianajotoimiston epäillään syyllistyneen veropetok-

seen, on riskinä, että esitutkintaviranomaiset erehtyvät tutkimaan takavarikkokiellon alaisia 

asianajosalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa. Tilannetta ratkaisemaan ja 

asianajosalaisuuksia suojaamaan on tapauksessa määrättävä etsintävaltuutettu, jonka tulee 

ensinnäkin varmistua siitä, että tutkinnan aikana kaikki luottamuksellinen viestintä ja asian-

ajosalaisuudet on asianmukaisesti suojattu eivätkä viranomaiset pääse edes vilkaisemaan ai-

neistoa. Talousrikosjutuissa jo vilkaisulla voi olla asianajosalaisuuksien suojan ja tietoläh-

teen paljastumisen johdosta peruuttamattomat seuraukset. Esitutkintaviranomainen voi jo 

 
398 Fredman 2013 s. 497. 
399 Fredman 2004 s. 208 ja Laukkanen 2018b s. 320. 
400 Myös ratkaisussa André ym. v. Ranska kohdissa 45–49 etsinnän ulkopuolinen valvoja katsottiin riittäväksi 
oikeussuojakeinoksi. 
401 Vuosina 2014–2016 erityisiä etsintöjä suoritettiin n. 10 tapausta vuodessa. Tapausten määrästä ja tilastoin-
nin haasteista lisää ks. Laukkanen 2018a, s. 51–52 ja 56 ja Laukkanen 2018b s. 321. 
402 Ylen uutisessa haastateltavana olevan poliisin tutkinnanjohtajan Järvisen mukaan esitutkinnassa tulisi pys-
tyä tutustumaan erityisessä etsinnässä löydettävään aineistoon. Perusteluna hän katsoo, että ilman aineistoon 
tutustumista tutkinnanjohtaja ei voisi arvioida, kohdistuuko etsintään todistamiskiellon alaisia tietoja tai aineis-
toa. Pidän mainittua kannanottoa täysin erityistä etsintää koskevan sääntelyn vastaisena. Juuri etsintävaltuute-
tun tehtävänä on sulkea pois se, että esitutkintaviranomaiset eivät tutustu salassa pidettävään tietoon, aineistoon 
tai muuhun viestintään. YLE uutiset 2017. Uutisen tapaus liittyy Helsingin Sanomien toimittajaan kohdistu-
neeseen erityiseen kotietsintään. Laukkanen 2018b s. 321. 
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pelkällä vilkaisulla saada sellaisia tietoja, joilla kohdistaa esitutkintatoimenpiteitään.403 Ta-

lousrikostutkintaan liittyy oleellisesti myös verohallinnon oikeus saada verovelvollisen, ku-

ten asianajotoimiston, aineistoa tarkasteltavakseen. Kun esitutkintaa talousrikosjutuissa teh-

dään usean viranomaisen yhteistyönä, ei yhteistyötä kuitenkaan voida ulottaa niin pitkälle, 

että siinä vaiheessa, kun poliisi kohtaa takavarikkokiellon, kielto pyrittäisiin kiertämään 

muiden viranomaisten oikeuksia käyttämällä. Tämä on shikaanikiellolla kiellettyä.404 

Etsintävaltuutetun tehtäviin voi myös kuulua pakkokeinokohteen etsintä, jotta siihen ensim-

mäiseksi tutustuu etsintävaltuutettu ennen esitutkintaviranomaista.405 Kohteen etsinnän li-

säksi etsintävaltuutetulle usein kuuluu etsintätilan haltijan kanssa käymät neuvottelut, jotka 

tulee pystyä käymään luottamuksellisesti ilman, että ulkopuolinen niitä kuulee. Tämä vuo-

rovaikutus mahdollistaa, että tilan haltija voi perustella etsintävaltuutetulle, miksi jokin asia-

kirja on takavarikkokiellon piirissä tai olisiko jokin laite-etsintään sisältyvä tieto tai luotta-

muksellinen viestintä anonymisoitavissa tai poistettavissa, jotta tietokoneen kovalevy olisi 

toimenpiteiden jälkeen takavarikoitavissa.406 Vaikka aineiston sisällöllinen kuuluvuus ja sen 

valvonta eivät ole etsintävaltuutetun tehtäviä, ei etsintävaltuutettu aukottomasti pysty suo-

riutumaan tehtävästään ja tarvittaessa puuttumaan tutkittavan aineiston kuuluvuuteen, jos 

tietomassat ovat rajaamattomia. Tilanteissa, joissa erityinen etsintä kohdistuu laajoihin eh-

dottoman salassa pidettäviin tietomassoihin tai tietokantoihin, kuten asianajajan tai asianajo-

toimiston verkkolevyihin, tulisi esitutkintaviranomaisten – mieluiten etukäteen – rajata et-

sintä mahdollisimman tarkasti ja perustellusti, ja rajauksen myös etsintävaltuutettu voisi en-

nen etsintää hyväksyä sekä tarkastaa. Mikäli esitutkintaviranomainen ei kuitenkaan rajaa 

omasta aloitteestaan tai etsintävaltuutetun pyynnöstä etsintää, tulee etsinnästä kiitettävästi 

suoriutuminen täysin mahdottomaksi. Etsintävaltuutetulle tulisikin antaa oikeus vaatia ai-

neiston rajaamista.407 

6.5 Telepakkokeinot ja kuuntelukiellot 

Pakkokeinolain 10 luvun telepakkokeinoja ovat telekuuntelu, tietojen hankkiminen tele-

kuuntelun sijasta, televalvonta, epäillyn sijaintitietojen hankkiminen sekä tukiasematiedot. 

 
403 Laukkanen 2018b s. 330–331. 
404 Fredman 2018 s. 434–435. 
405 Niemi on teoksessaan tulkinnut, että etsintävaltuutettu ei suorita kotietsintää, vaan valvoo sitä. Niemi 2017 
s. 916. Pidän tätä tulkintaa virheellisenä ja asetun Fredmanin kanssa samalle kannalle, jonka mukaan ”etsintä-
valtuutetun tehtävältä voi kuitenkin edellyttää aktiivisempia toimia kuin pelkkää valvontaa”. Fredman 2014 s. 
172–173 ja 177. 
406 Fredman 2014 s. 172 ja 176 ja Fredman 2013 s. 500. 
407 Tätä mieltä on myös Laukkanen 2018a s. 66–71 ja Laukkanen 2018b s. 326. 
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Telepakkokeinoja käytetään lähtökohtaisesti kaikissa törkeimpien rikoksien selvittämisissä 

sekä muun muassa huumausainerikoksissa, laittomissa uhkauksissa ja eräissä tietotekniikka- 

ja verkkorikoksissa.408 Tulee ottaa huomioon, että televalvontaa voidaan haltijan suostumuk-

sella kohdistaa teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen. Telekuuntelu tarkoittaa yleisen vies-

tintäverkon tai siihen liitetyn viestintäverkon kautta teleliittymään, sähköpostiosoitteeseen 

tai muuhun sellaiseen teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen vastaanotetun taikka siitä läh-

tevän viestin kuuntelua tai tallentamista salaa viestin sisällön selvittämiseksi. Telekuuntelua 

saa siis suorittaa vain rikoksesta epäillyltä päämieheltä lähteneeseen tai hänelle toimitettuun 

viestiin.409 Televalvonnalla puolestaan tarkoitetaan sellaisten tunnistamistietojen hankki-

mista televiesteistä, jotka on lähetetty rikoksesta epäillyn käyttämästä liittymästä, osoitteesta 

tai laitteesta taikka vastaanotettu niihin. Televalvonnalla tarkoitetaan myös matkaviestimen 

sijaintitiedon hankkimista ja tällaisen teleliittymän tai telepäätelaitteen tilapäistä sulkemista 

tai estämistä. Televalvonnalla ei siis ole mahdollista saada – toisin kuin telekuuntelussa – 

tietoa viestin sisällöstä.410 

Telekuuntelua ei PKL 10:52.1,1:n mukaan saa kohdistaa OK:n 17:13.1 ja 3 momenteissa 

tarkoitettuihin avustajiin ja asianajajiin silloin, kun he ovat yhteydessä epäillyn päämiehensä 

kanssa. Kuuntelukielto ei kuitenkaan koske asianajajan viestintää muiden henkilöiden, kuten 

vastapuolen tai todistajan, kanssa, mikäli näihin kohdistuu oikeutetusti telekuuntelua411. 

Kuitenkin asianajajan apulaisten ja päämiehen välinen viestintä on laajasti kuuntelukiellon 

piirissä412. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikenlainen kuuntelu, myös pistokoeluon-

teinen kuuntelu, on asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon aikana kiellettyä. Huo-

mattava on, että asianajajan avustajan ei tarvitse toimia avustajana juuri siinä asiassa, johon 

 
408 Tutkielmassa käsiteltäviksi pakkokeinoiksi ovat valikoituneet vain ne pakkokeinot, joiden merkitys on eri-
tyisesti asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpidon suojan osalta huomattavaa. Kaikkia pakko-
keinolain 10 luvun pakkokeinoja ei ole mahdollista käsitellä tutkielmassa, vaikka niillä voisi olla vähäisiä yh-
teyksiä asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpidon suojaan. Myös tulevaisuudessa suojan ym-
pärillä ennakoitavissa olevat ongelmat on pyritty ottamaan rajallisesti huomioon. 
409 PKL 10:3 ja Niemi 2017 s. 920. 
410 Niemi 2017 s. 923 ja PKL 10:6. 
411 Tapauksessa KKO 2016:17 oli kyse siitä, saiko syyttäjä vedota sellaiseen telekuuntelutallenteeseen, joka 
oli saatu asianajajan päämiehensä ystävän kanssa käymän keskustelun aikana. Ystävä oli telekuuntelun koh-
teena, ja syyttäjän mukaan teletallenteelta olisi ilmennyt asianajajan kertoneen sivulliselle tietoja, jotka kärä-
jäoikeus oli määrännyt salaisiksi. KKO palautti asian takaisin hovioikeuden ratkaistavaksi tapauksessa I-SHO 
2017:1, jossa asianajaja tuomittiin salassapitorikkomuksesta. Tapauksen perusteella asianajajan tuleekin pidät-
täytyä paljastamasta asianajosalaisuuksiin liittyviä seikkoja ja tietää, milloin luottamuksellinen yhteydenpito 
on voimassa. Ongelmallista ratkaisussa on kuitenkin viranomaisten ainakin teoreettinen mahdollisuus saartaa 
telekuuntelulla epäillyn ystävät. 
412 Ns. Aarnio-jutussa esitutkinta-aineistoon oli sisällytetty erään asianajajan ja samassa toimistossa työsken-
televän työntekijän välisiä telekuuntelutallenteita. Työntekijä oli epäiltyjen joukossa ns. Trevoc-haarassa. 
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tuomioistuin on telekuunteluluvan myöntänyt, vaan kyse on laajasti kuuntelukiellosta.413 

Mikäli kuitenkin kuuntelukiellosta huolimatta epäillyn ja asianajajan välisiin keskusteluihin 

kohdistuu kuuntelua, joka huomataan kuuntelun aikana, on toimenpide keskeytettävä ja 

mahdolliset tallenteet ja muistiinpanot heti hävitettävä. Epäillyn ja asianajajan välisen luot-

tamuksellisen yhteydenpidon tulee olla ehdottomasti suojattu kaikenlaisilta ulkopuolisilta 

puuttumisilta, myös valvonnalta. Käytännössä haasteelliseksi on muodostunut kuitenkin tä-

män yhteyden tosiasiallinen suoja, koska yhteyttä voidaan pitää useilla eri liittymillä ja ta-

voilla, jolloin asianajajan ja epäillyn päämiehen välisen yhteydenpidon havaitseminen ei ole 

yksinkertaista.414 

Tutkinnasta ja viranomaisen toiminnasta tulee vaikeampaa, jos myös epäillyn asianajajaa 

itseään epäillään osallisuudesta päämiehensä rikokseen. Asianajaja on ETL 11:3.2:n 5 koh-

dan perusteella esteellinen toimimaan esitutkinnassa, kun häneen on kohdistettu rikosepäily. 

Poliisi ei saa sallia esteellisen avustajan toimintaa siinäkään tarkoituksessa, että hänen avul-

laan saataisiin näyttöä kerätyksi. Kuuntelukiellot eivät siis tule tapauksessa esteeksi, jos asi-

anajajaa epäillään samasta tutkittavasta tai siihen välittömästi liittyvästä rikoksesta kuin ri-

koksesta epäiltyä eli asianajajan päämiestä. Edellytyksenä on lisäksi, että myös asianajajan 

osalta on tuomioistuimessa päätös telepakkokeinoista. Mainittujen seikkojen perusteella asi-

anajajan ja hänen päämiehensä välinen luottamuksellinen yhteydenpito voi päätyä laillisesti 

muun muassa tele- tai tekniseen kuunteluun. Mainittu tilanne on poikkeuksellinen ja johtaa 

kestämättömään tilanteeseen päämiehen ja sivullissuojan kannalta, kun päämiehen oikeus 

luottamukselliseen yhteydenpitoon ja asianajosalaisuuksien suojaan murenee välittö-

mästi.415 Ongelma konkretisoituu esimerkiksi tilanteissa, joissa asianajaja ja päämies kes-

kustelevat tulevasta oikeudenkäynnistä ja samalla valmistelevat rahapesurikoksesta saadun 

hyödyn kätkemistä.416 Ongelma voi kuitenkin konkretisoitua uudelleen tuomioistuimessa ta-

pahtuvassa avustamisessa, jossa jo esitutkintavaiheessa ollut asianajaja on todettu ETL 

11:3.2:n 5 kohdan perusteella esteelliseksi, mutta palaa avustamaan samaa rikoksesta 

 
413 Fredman 2017 s. 231. 
414 Pölönen 2003b s. 376–377. Muun muassa EOA:n esille tuomassa tapauksessa rikoksesta epäillyn asianaja-
jasuhteita ei ollut selvitetty. Teknistä kuuntelua ryhdyttiinkin kohdistamaan sokeasti epäiltyyn asianajajaan. K 
6/2006 vp s. 74–76 ja Hankilanoja 2014 s. 157. 
415 Fredman 2017 s. 232. 
416 Erityisesti talousrikostutkinnassa on satunnaisesti käytetty reaaliaikaista tutkintaa, jossa poliisi antaa rikol-
lisen toiminnan jatkua samaan aikaan kun salaisilla pakkokeinoilla selvitetään rikoskokonaisuutta. Esimerkiksi 
tapauksessa KKO 2014:46 reaaliaikainen tutkinta sekä telekuuntelu kesti puoli vuotta, minkä jälkeen epäillyt 
otettiin kiinni. Reaaliaikaista tutkintaa voi arvostella siitä, että tutkinnassa kertyvä aineisto on huomattava, 
mistä seuraa, että aineistokokonaisuus saattaa sisältää asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpi-
don tallenteita. 
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epäiltyä päämiestä. Tämä onkin lain mukaan tuomioistuimessa mahdollista, kun vastaavaa 

ETL:n säännöstä ei ole. Murrettuun luottamukselliseen yhteydenpitoon kohdistuvien pakko-

keinojen voi kuitenkin olettaa johtavan siihen, että syyteasian oikeudenkäynti ei ole oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin mukainen ja on näin ollen EIS:n 6 artiklan 3 c-kohdan sekä 

avustajadirektiivin 4 artiklan vastainen.417 Sivullissuojan kannalta rikoksesta epäillyllä asi-

anajajalla usein on muitakin päämiehiä. Mikäli muut päämiehet eivät liity epäiltyyn rikok-

seen, ei heitä saa kuunnella tai muuten tietoja tallentaa. Viranomaisille syntyykin erityinen 

tietojen suojausvelvollisuus pakkokeinoilla hankittuun tietoon. Kaikki salaiset pakkokeinot 

on lopetettava jo ennen määräaikaa, jos pakkokeinojen tarkoitus on saavutettu tai luvan edel-

lytykset eivät enää täyty418. 

Kaiken kaikkiaan pitäisin perusteltuna, että silloin, kun asianajajan osalta haetaan lupa tele-

kuunteluun tai muun salaisen pakkokeinon käyttöön, on yhdessä lupahakemuksen kanssa 

ilmoitettava asianajajalle, että hän on rikosepäilyn perusteella esteellinen jatkamaan ainakin 

kyseisen päämiehensä asianajajana. Lupahakemuksen yhteydessä olisi syytä myös harkita 

etsintävaltuutetun määräämistä; hänen tehtävänään olisi valvoa muiden kuin rikoksesta 

epäillyn asianajajan ja epäillyn päämiehen telekuuntelussa ja muilla pakkokeinoilla saatuja 

tallenteita ja niiden sisältöä. Sivullisten asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteyden-

pidon suoja on asianajajaan kohdistuvissa pakkokeinoissa erityisesti vaarassa. Tästä syystä 

tuomioistuimen antama päätös tulee perustella yksityiskohtaisesti ja niin, että päätöksen pe-

rusteita voi jälkikäteen tulkita ja tarkastaa. Kyse on muun muassa siitä, miten tuomioistuin 

on huolehtinut asianajajan muiden asiakkaiden luottamuksellisesta yhteydenpidosta.419 Eri-

tyisesti tele- ja teknisessä kuunteluluvassa tuomioistuinten tulee rajata lupa vain välttämät-

tömään kuunteluun, niin että suhteellisuusperiaate ja huolellisuusvelvollisuus tulevat riittä-

vällä tavalla otetuiksi huomioon. Toisaalta PKL:n 10:4.2:ssa on säädetty mahdollisuudesta 

antaa esitutkintaviranomaiselle lupa tietojen hankkimiseen telekuuntelun sijasta, jos tele-

kuuntelulle säädetyt edellytykset täyttyvät. Tämä mahdollistaa viestin sisällön selvittämisen 

telepäätelaitteeseen välittömässä yhteydessä olevasta teknisestä laitteesta. Pakkokeinolain 

säännöksen tarkoituksena on estää, ettei tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta jäisi vä-

hämerkityksisemmäksi silloin, kun kuuntelua kohdistetaan esimerkiksi henkilökohtaiseen 

apulaitteeseen, kuten Bluetooth-kuulokkeisiin. Näin ollen kuuntelukieltoa ei siis voi kiertää 

 
417 Fredman 2018 s. 436–437. 
418 PKL 10:2.3 ja Fredman 2017 s. 232. 
419 Jälkikäteisen kontrollin mahdollistaminen yksityiskohtaisilla päätöksillä on yksi keskeisistä huomioita kiin-
nittävistä seikoista, joissa on aina parannettavaa. Fredman 2013 s. 314. 
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kohdistamalla kuuntelua vain matkapuhelimeen yhteydessä olevaan laitteeseen, vaan vies-

tinnän on tarkoitus olla yhtä luottamuksellista kuin puhuttaessa suoraan matkapuheli-

meen.420 Tulee kuitenkin ottaa huomioon lain tarkka sanamuoto. Jos poliisi kuuntelee ylei-

sellä paikalla ilman tähän tarkoitettuja apuvälineitä käytävää keskustelua tai puhelua, joka 

saatetaan käydä kovaäänisesti, ei kyse ole pakkokeinosta eivätkä sitä koske näin ollen myös-

kään kuuntelukiellot, eikä luottamuksellinen yhteydenpito ole suojattu.421 

7. Johtopäätökset 
Tutkielmassa olen ottanut huomioon Suomen yhteiskunnallisen muutoksen. Vaikka asete-

tuilla metodeilla on mahdollista antaa vain yleisluonteisia vastauksia, olen kaikesta huoli-

matta tunnistanut konkreettisia ratkaisuja, jotka olen esittänyt tutkimuskysymyksiin vastaa-

misen lisäksi. Lähtökohtaisesti luottamuksellisen yhteydenpidon tulee olla absoluuttista ja 

vakiintunutta. Kuitenkaan kaikki yhteydenpidossa käsitellyt tiedot eivät ole salassapito- tai 

vaitiolovelvollisuuden alaisia. Kun luottamuksellisen yhteydenpidon suojaa ja oikeutta ra-

joitetaan tai murretaan, tulee näitä arvioida ennen kaikkea kokonaisarviona. Kokonaisarvi-

oon sisältyvät ensinnäkin painavat syyt ja toiseksi vaikutusarvio päämiehen puolustautumis-

oikeudesta. Asianajosalaisuuksien paljastuminen on puolestaan mahdollista erityisesti sil-

loin, kun yhteydenpitoa salaisuuksista käydään tai yhteydenpidon tallenteita käsitellään. 

Myös viranomaisten toiminnan aikana salaisuudet voivat paljastua tarkoitukseltaan jopa 

lainvastaisiksi. Asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon murtaminen, kuten kuunte-

lulla tai silloin, kun asianajaja on osallistunut päämiehen kanssa rikokseen, on erittäin va-

kava asia. Yhteydenpidon salakuuntelu tai asianajajan syyllistyminen rikokseen heikentää 

ihmisten uskoa esitutkintaan ja yleiseen luottamuksellisuuteen. Viranomaisen toiminnan yti-

messä on asianajosalaisuuksien kunnioittaminen. Luottamuksellisen yhteydenpidon murtu-

minen viranomaisen toiminnassa on erityisesti verkkoyhteiskunnassa todennäköinen. Mur-

taminen voi toteutua ilman viranomaisten rikosoikeudellista epäilyä esimerkiksi massaval-

vonnassa. Vaikka tämän tyyppinen aineiston kerääminen on perus- ja ihmisoikeuksien louk-

kaamista ja lailla kiellettyä erityisesti vertikaalisessa ulottuvuudessa, tapahtuu tämän tyyp-

pistä aineiston ja todisteiden keräämistä. Se, ulottuvatko tällaiset toimet päämiehen ja asi-

anajajan väliseen yhteydenpitoon, jää vain arvailun ja muiden jatkotutkimusten varaan. 

 
420 HE 222/2010 vp s. 319. 
421 Tolvanen – Kukkonen 2011 s. 338–339. 



74 

 

Yhteiskunnassa terrorismin uhka aiheuttaa kansalaisissa turvattomuuden tunnetta, joka legi-

timoi uudet lainsäädännölliset yksilön valvomisen ja yhteydenpidon murtamisen muodot. 

Toimenpiteet tulisi kuitenkin asettaa demokraattisiin yhteiskuntajärjestelmiin kuuluvien pe-

rusoikeuksien suojan tasolle, eikä yksilön perus- ja ihmisoikeuksia tulisi ylittää. Vaikka luot-

tamukselliseen yhteydenpidon voi sanoa olevan Suomessa hyvällä tasolla, tulee huomio 

suunnata luottamuksen tosiasialliseen tilaan ja toteutumiseen. Yhteiskuntaan kohdistuvat 

uhat ovat mahdollistaneet yhteiskunnissa yksilön tarkemman valvomisen. Turvattomuuden 

tunne ei kuitenkaan ole oikeutus sille, että kehitettäisiin uusia lainsäädännöllisiä keinoja uh-

kien torjuntaan. Näin ollen myös lainsäädännölliset keinot hankkia lupa muun muassa bio-

metrisen tunnisteen, salauksen tai suojan murtamiseksi tulisi säätää kansallisessa lainsää-

dännössä erikseen. Tilanteissa, joissa luottamuksellinen yhteydenpito on ehdottoman välttä-

mätöntä murtaa, tulisi murtaminen toteuttaa tavalla, joka ei vaaranna ihmis- tai perusoikeuk-

sia. Ratkaisut tulisi turvata riittävillä turvamarginaaleilla. 

Asianajajan ja päämiehen asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisuuden rinnalle on muo-

dostunut lukuisia salassapitointressejä. Salaisuudet kvalifioituvat asianajajan kanssa käy-

dyssä luottamussuhteessa asianajosalaisuuksiksi. Suurempi muutos on jo tapahtunut: asi-

anajajan ja hänen päämiehensä luottamuksensuojaan nojaavan salassapitovelvollisuuden ala 

on kaventunut. Globalisoituvat yhteiskunnat ja kehittyvät kansainväliset verkostot ovat mo-

ninaistaneet ja laajentaneet pakkokeinojen edellytyksiä. Lisäksi korostunut turvallisuuspoli-

tiikka ja siitä seurannut pakkokeinolainsäädännön ja pakkokeinojen käytön laajentuminen 

erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä on omiaan haastamaan asianajajan ja päämiehen vä-

lisen luottamuksellisen yhteydenpidon. Vaikka viranomaisten toiminnan ytimessä on asian-

ajosalaisuuksien kunnioittaminen sekä asianajajan ja päämiehen välinen yhteydenpidon 

suoja, on suoja erityisesti moninaistuneessa yhteydenpidossa joutunut oikeuden loukkauk-

sien ja viranomaisten toiminnan rajojen rikkomisen sekä tahattomaksi että osaltaan tahal-

liseksi kohteeksi. Vaikka luottamusmekanismit pakkokeinojen toimeenpanossa ovat osa vi-

ranomaistoimintaa, olisi perusteltua liittää asianajajaliiton valvontalautakunta osaksi pakko-

keinojen kontrollimekanismin valvontaelintä. Tarkoituksena olisi kontrolloida pakkokeino-

jen käyttöä silloin, kun luottamuksellisen yhteydenpidon ja asianajosalaisuuksien suoja on 

vaarantumassa viranomaisprosessissa. 

Luottamussuhteen suojaa rajoittavat säännökset voivat kääntyä itseään vastaan ja rajoittaa 

tosiasiallista oikeutta käyttää oikeudellisia palveluita. Tällöin oikeudellinen kysymys voikin 
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kuulua, onko oikeus käyttää oikeudellisia palveluita todellinen vai illusorinen, eli millaisin 

perustein yksilö voi perustaa oikeutensa luottamukselliseen yhteydenpitoon. Luottamuksel-

linen yhteydenpidon suoja tulee asettaa tasolle, joka tosiasiallisesti ja yksiselitteisesti turvaa 

eri tilanteissa päämiehen, myös tilanteesta riippuen vangin, kertomukset ja muun tiedon vä-

lityksen asianajajalleen. Mikäli luottamuksellisen yhteydenpidon suojaa kavennetaan tai ra-

joitetaan nykyisestä, on mahdollista, että tosiasiallinen mahdollisuus käyttää oikeudellisia 

palveluja kapenee. Tällainen tilanne olisi ongelmallinen oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin turvaamisen kannalta. Keskeistä on siis antaa merkitystä päämiehen ja asianajajan väli-

sen luottamussuhteen suojalle, jossa asiakas on tullut tietoiseksi asianajajan ammatista eikä 

näin ollen tullut erehtyneeksi tai erehdytetyksi henkilön ammatista. Oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin lisäksi muun muassa yksityisyyden ja kirjeenvaihdon suojat antavat institu-

tionaalista tukea luottamukselliselle yhteydenpidolle, jota yhteiskunnassa vahvistetaan asi-

anajajaoikeudella ja asianajajan tapaohjeilla sekä etiikalla. Myös asianajajakunnan itsesään-

telyllä on keskeinen merkitys asianajajan ja päämiehen välisen luottamussuhteen ja asian-

ajosalaisuuksien suojassa. Suojia voi hahmottaa kahdesta suunnasta: menettelyllisenä oikeu-

tena sekä välineellisestä näkökulmasta. Menettelylliseen oikeudenmukaisuuteen sisältyy ko-

kemusperäinen asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpidon perusteeton mur-

tamattomuus. Välineellisestä näkökulmasta puolestaan tehokas oikeudenhoito edellyttää asi-

anajajan ja päämiehen välisten asianajosalaisuuksien ja luottamuksellisen yhteydenpidon 

suojaamista myös suhteessa tuomioistuimeen ja muihin toimivaltaisiin viranomaisiin. Vi-

ranomaiset eivät siis voi selvittää totuutta kaikilla mahdollisilla keinoilla, kuten uusilla tie-

toteknisillä menetelmillä. Keskeistä on, että päämies uskaltaa käyttää ja tulee edelleenkin 

käyttämään lainopillisia palveluita riittävän varhaisessa vaiheessa ja matalla kynnyksellä, 

ilman että hänen tarvitsee punnita oikeuksien käyttämisen seurauksia, kuten luottamukselli-

sen yhteydenpidon mahdollista murtumista ja laajasti ymmärrettynä yksityiselämän salai-

suuksien paljastumista. 
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