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1 JOHDANTO 

 

1.1 Johdatus aiheeseen  

 

Tässä tutkielmassa käsitellään todisteen hyödyntämiskieltoa voimassa olevassa oikeudessa, 

erityisesti hyödyntämiskiellon yleissäännöksen soveltamista laissa säädetyn kriteerin eli oi-

keudenmukaisen oikeudenkäynnin valossa. Näin ollen tutkielman aihe kuuluu todistelua kos-

kevien oikeussäännösten kokonaisuuteen, todistusoikeuteen, joka puolestaan on osa proses-

sioikeutta.1 Oikeudenkäymiskaaren (4/1734, OK) 17 luvun säännösten soveltamisala kattaa 

lähtökohtaisesti sekä riita- että rikosasioiden oikeudenkäynnit, minkä johdosta tutkielman 

aihe on molemmille prosessilajeille yhteinen.2 

 

Voimassa olevan todistusoikeuden pääsääntöä, joka ilmenee oikeudenkäymiskaaren 17 lu-

vun 1 §:stä, kutsutaan oikeuskirjallisuudessa vapaaksi todistusteoriaksi.3 Siihen kuuluu 

kaksi osatekijää: sanotun lainkohdan 1 momentista ilmenevä vapaa todistelu ja 2 momen-

tista ilmenevä vapaa todistusharkinta.4 Vapaalla todistelulla tarkoitetaan sitä, että oikeuden-

käynnin asianosaiset voivat vapaasti esittää haluamaansa todistelua ja että tuomioistuin voi 

asiaa ratkaistessaan ottaa huomioon kaiken oikeudenkäynnissä ilmi tulleen näytön.5 Toisin 

 

1 Rikosprosessioikeus, s. 533; Oikeudenkäynti I, s. 65. 
2 Oikeudenkäynti I, s. 65; HE 46/2014 vp, s. 24; OMML 69/2012, s. 43; Frände – Rautio 2020, s. 13. 
3 Frände – Rautio 2020, s. 33. 
4 Vapaasta todistelusta ks. OK 17:1.1, joka kuuluu seuraavasti: ”Asianosaisella on oikeus esittää haluamansa 

näyttö asian tutkivalle tuomioistuimelle sekä lausua jokaisesta tuomioistuimessa esitetystä todisteesta, jollei 

laissa toisin säädetä.” Vapaasta todistusharkinnasta ks. OK 17:1.2, joka kuuluu seuraavasti: ”Tuomioistuimen 

on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on 

näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja 

muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä.” 
5 Frände – Rautio 2020, s. 2, 27; Rikosprosessioikeus s. 536. 
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sanoen vapaa todistelu viittaa todisteiden eli todistuskeinojen esittämiseen ja oikeudenkäyn-

tiaineistoon sisällyttämiseen.6  Vapaalla todistusharkinnalla puolestaan tarkoitetaan, että tuo-

mioistuimella on oikeus ja velvollisuus harkita vapaasti se todistusvoima eli näyttöarvo,7 

joka esitetyille todistuskeinoille on annettava, ja siten ratkaistava, onko todistuskeinoon liit-

tyvä todistusteema tullut näytetyksi vai jäänyt näyttämättä. Näin ollen vapaalla todistushar-

kinnalla viitataan oikeudenkäyntiaineistoon kertyneen näytön arviointiin, toisin sanoen näyt-

tökysymyksestä tehtäviin päätelmiin.8 Täten voitaneen katsoa, että vapaa todistelu ja vapaa 

todistusharkinta ovat tavallaan toistensa kääntöpuolia. 

 

OK 17 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti päättyvät molemmat sanoihin ”jollei laissa toisin sää-

detä.” Tästä ilmenee, että vapaa todistelu ja vapaa todistusharkinta eivät ole absoluuttisia, 

vaan molempiin liittyy poikkeuksia.9 Jurkka Jämsä käyttää vuonna 2020 julkaistussa väitös-

kirjassaan termiä oikeudelliset todistelunrajoitteet yläkäsitteenä oikeusnormeista, jotka 

muodostavat poikkeuksen vapaaseen todistusteoriaan rajoittamalla todisteiden hankkimista, 

esittämistä tai hyödyntämistä.10 Oikeuskirjallisuudessa on vakiintunut todistamiskiellon kä-

site, joka puolestaan jakautuu kohteensa perusteella kolmeen alaluokkaan:11 todistusteema-

kieltoihin, todistuskeinokieltoihin ja todistusmetodikieltoihin. Todistusteemakielto estää to-

distelun, joka koskee kiellon kohteena olevaa todistusteemaa. Todistuskeinokiellot puoles-

 

6 Tässä tutkielmassa termejä todiste ja todistuskeino käytetään synonyymeina, jollei erikseen toisin mainita. 

On kuitenkin syytä huomioida, että termiä todiste käytetään toisinaan myös eri merkityksessä, jolloin sillä 

tarkoitetaan todistustosiseikkaa eli välillisesti relevanttia oikeustosiseikan olemassaolosta kertovaa tosiseikkaa. 

Ks. Pölönen – Tapanila 2015, s. 86–87 av. 19; Todistuskeinoiksi kutsutaan niitä välineitä, joilla saadaan näyt-

töä. OK 17 luvussa todistuskeinot on luokiteltu viiteen ryhmään: 1) asianosaisen kuulustelu todistelutarkoituk-

sessa, 2) todistajan kuuleminen, 3) asiantuntijatodistelu, 4) asiakirjatodistelu ja 5) katselmus. Ks. Frände – 

Rautio 2020, s. 11–13; Oikeuskirjallisuudessa Jokela on esittänyt vaihtoehtona mainitulle luokittelulle seuraa-

van kolmijaon: 1) suullinen todistelu, 2) asiakirjatodistelu ja 3) reaalitodistelu eli katselmus. Ks. Rikosproses-

sioikeus s. 536; Jokelan mukaan todistusaineisto muodostuu todistuskeinoista ja seikoista, joita niillä pyritään 

näyttämään toteen eli todistusteemoista. Näin ollen todistusaineisto on osa jutun koko oikeudenkäyntiaineistoa. 

Ks. Rikosprosessioikeus s. 536. 
7 Adjektiivilla vapaa ei kuitenkaan tarkoitetaan mielivaltaa tai pelkkään yleiseen intuitioon tukeutumista, vaan 

sitä, että näytön arviointia ei säännellä lain säännöksin, vaan siinä nojaudutaan empiiriseen tieteeseen, koke-

mussääntöihin ja loogiseen päättelyyn. Ks. Rikosprosessioikeus s. 537 ja Pölönen – Tapanila 2015, s. 36; Ter-

mejä todistusvoima ja näyttöarvo käytetään oikeuskirjallisuudessa vakiintuneesti toistensa synonyymeina. Ks. 

Frände – Rautio 2020, s. 9. 
8 Näyttö ja todistelu eivät ole synonyymeja, vaan näytön käsite on hieman laajempi. Todistelulla tarkoitetaan 

tietoa, jonka oikeudenkäynnin asianosaiset itse nimenomaisesti esittävät todisteluna. Näyttö kattaa todistelun 

lisäksi myös muun oikeudenkäyntiaineiston sekä tuomioistuimen näyttöharkinnassa merkitykselliset seikat, 

kuten asianosaisten käyttäytymisen ja toiminnan oikeudenkäynnissä. Pölönen – Tapanila 2015, s. 227. 
9 Pölönen – Tapanila 2015, s. 25, 228; Rättegång IV, s. 37; Pentikäinen DL 2012, s. 226. 
10 Jämsä 2020, s. 2, 4, 65. 
11 Jämsä 2020, s. 90–93. 
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taan estävät jonkin todistuskeinon käyttämisen, jolloin asianomaisesta todistusteemasta voi-

daan esittää todistelua jollakin toisella todistuskeinolla. Todistusmetodikielto puolestaan 

koskee sitä, millä tavalla todisteita ei saa hankkia tai esittää.12 

 

Todistamiskiellon käsitteeseen liittyy läheisesti hyödyntämiskiellon käsite. Hyödyntämis-

kiellolla tarkoitetaan todistamiskiellon rikkomisen oikeusseurausta eli todisteen sulkemista 

oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle, jolloin sanottua todistetta ei voida hyödyntää näytön 

arvioinnissa.13 Tämän tutkielman aiheena on hyödyntämiskielto, jota vuoden 2016 alussa 

voimaan tulleen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kokonaisuudistuksen, toisin sanoen niin 

kutsutun todistelu-uudistuksen myötä on alettu säännellä lain tasolla.14 Hyödyntämiskielto 

on kuitenkin ollut osa voimassa olevaa oikeutta jo ennen todistelu-uudistusta, ja aihetta on 

käsitelty oikeuskirjallisuudessa sekä oikeuskäytännössä jo kauan ennen sanottua lakiuudis-

tusta.15 

 

Hyödyntämiskieltoa koskee oikeudenkäymiskaaren 25 §, jonka 3 momentti sisältää harkin-

nanvaraisen yleissäännöksen lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntämiskiellosta. OK 

17:25.3 kuuluu seuraavasti: 

 

Muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todis-

tetta, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutu-

mista ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenlouk-

kauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen mer-

kitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet. 

 

Kuten säännöksen sanamuodosta ilmenee, hyödyntämiskiellon asettamista koskevassa har-

kinnassa on keskeisessä asemassa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen. Täten 

on olennaista määrittää käsitteen oikeudenmukainen oikeudenkäynti merkityssisältö, jota ei 

 

12 Jämsä 2020, s. 2–3; Pölönen – Tapanila 2015, s. 228. 
13 Jämsä 2020, s. 3; Pölönen – Tapanila 2015, s. 229. 
14 Jämsä 2020, s. 2.; Todistelu-uudistus on toteutettu lailla oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (732/2015). 
15 Pölönen – Tapanila 2015, s. 324. 
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selosteta edellä lainatussa hyödyntämiskiellon yleissäännöksessä, minkä johdosta on tukeu-

duttava muihin oikeuslähteisiin. Lain esitöistä ja oikeuskirjallisuudesta ilmenee,16 että oi-

keudenmukaisella oikeudenkäynnillä viitataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 ar-

tiklaan ja sanottua artiklaa koskevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeus-

käytäntöön.17 

 

Ratkaistaessa kysymystä hyödyntämiskiellon asettamisesta harkinnanvaraisen yleissään-

nöksen nojalla on sanottua säännöstä edellä todetun johdosta tulkittava EIS 6 artiklan ja sitä 

koskevan oikeuskäytännön valossa.18 Hyödyntämiskieltoa punnitaan kokonaisharkinnalla 

eli suorittamalla kokonaisvaltainen arviointi, jossa on huomioitava yhtäältä asian selvittä-

misintressi ja toisaalta tapahtuneen perus- tai muun oikeudenloukkauksen vakavuus ja oi-

keusturvanäkökohdat.19 Lainsäätäjä on siis asettanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

ratkaisevaksi kriteeriksi hyödyntämiskiellon harkinnanvaraisen yleissäännöksen soveltami-

selle. Tässä tutkimuksessa käsitellään yleissäännöksen soveltamista oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin valossa. 

 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään lainopillista eli oikeusdogmaattista menetelmää.20 Lainopilla 

on perinteisesti katsottu olevan kaksi tehtävää: oikeusnormien tulkinta ja systematisointi.21 

Koska oikeusnormin käsitteeseen lukeutuvat sekä oikeussäännöt että oikeusperiaatteet, voi-

daan lainopin tehtäväksi oikeusperiaatteiden osalta esittää niiden punninta.22 Vakiintuneen 

 

16 HE 46/2014 vp, s. 93–94; LaVM 19/2014 vp, s. 6, 20–21; Frände – Rautio 2020, s. 191, 199; Jämsä 2020, s. 

323; Husa – Jyränki 2015, s. 453. 
17 EIS 6 artiklan lisäksi oikeudenmukainen oikeudenkäynti turvataan myös perustuslain (731/1999, PL) 21 

§:ssä. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan PL 21 §:n tarkoituksena on turvata EIS 6 artiklassa säädetty 

oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikissa sopimusmääräysten tarkoittamissa tilanteissa. Ks. HE 

309/1993 vp, s. 73 ja Ervo 2005, s. 11. 
18 Jämsä 2020, s. 322–323. 
19 LaVM 19/2014 vp, s. 7; Frände – Rautio 2020, s. 198; Fredman ym. 2020, s. 525. 
20 Ks. lainopista kokoavasti Siltala 2003, s. 158, 502. 
21 Hirvonen 2011, s. 22; Sandgren 2009, s. 118; Peczenik SvJT 2005, s. 249. 
22 Hirvonen 2011, s. 24. 
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kahtiajaon mukaan käytännöllinen lainoppi keskittyy tulkintaan ja punnintaan ja teoreetti-

nen lainoppi puolestaan systematisointiin.23 Näin ollen tässä tutkimuksessa käytetään sekä 

käytännöllisen että teoreettisen lainopin menetelmiä.24 

 

Lainoppi on kuvaavaa eli deskriptiivistä tiedettä,25 jolla kuvataan voimassa olevan oikeuden 

sisältöä.26 Samalla lainoppi on myös normatiivista tiedettä,27 sillä se tuottaa tulkinta-, pun-

ninta- ja systematisointikannanottoja ja tutkimuskohteena ovat normit.28 Lainopissa voi-

massa olevaa oikeutta tarkastellaan sen sisäisestä näkökulmasta.29 Lainoppi on oikeudellisia 

tekstejä, toisin sanoen oikeuslähteitä, tutkiva tulkintatiede,30 joka tutkii oikeuslähteisiin si-

sältyviä oikeusnormilauseita eli oikeusnormiformulaatioita ja pyrkii lainopin tulkinnallisin 

menetelmin selvittämään, selventämään, täsmentämään ja ilmaisemaan oikeusnormiformu-

laation eli kielellisen ilmaisun oikeudellisen merkityssisällön.31 Oikeusnormiformulaation ja 

oikeusnormin eroa voidaan havainnollistaa vertaamalla sitä termin ja käsitteen väliseen 

eroon. Termit ovat käsitteiden nimiä, joita lainopissa välttämättä tarvitaan. Tutkimuksellinen 

mielenkiinto ei kuitenkaan kohdistu termeihin vaan käsitteisiin, joita termit kuvaavat.32 

 

Lainopillista tulkintaa määrittävät erilaiset normit, joita kutsutaan myös tulkintaperiaat-

teiksi.33 Tämän tutkimuksen kannalta on mainittava sanamuodon mukainen tulkinta eli kir-

jaimellinen tai kieliopillinen tulkinta,34 jossa ratkaisevaa on ilmaisun arkikielinen tai oikeus-

kielen mukainen normaalimerkitys. Systemaattisessa tulkinnassa huomioidaan muun mu-

 

23 Hirvonen 2011, s. 25. Tulkinnasta ks. Siltala 2003, s. 498, 785–788. Punninnasta ks. Siltala 2003, s. 500, 

792–795. Systematisoinnista ks. Siltala 2003, s. 501, 788–792. Lainopin metodista kokoavasti ks. Siltala 2003, 

s. 819. 
24 Käytännöllistä ja teoreettista lainoppia ei kuitenkaan ole nähtävä toisistaan irrallisina, vaan ne ovat vuoro-

vaikutussuhteessa toisiinsa ja tarvitsevat toisiansa. Voidaan jopa kyseenalaistaa, onko lainopissa ylipäätään 

mahdollista harjoittaa tulkintaa ilman minkäänlaista systematisointia tai systematisointia ilman minkäänlaista 

tulkintaa. Ks. Hirvonen 2011, s. 25; Siltala 2003, s. 337–338, 404–407. 
25 Jämsän mukaan käytännöllisen lainopin metodiksi voitaisiin määritellä esimerkiksi kvalitatiivinen teksti-

analyysi, jonka kohteena ovat oikeuslähteen asemassa olevat tekstit. Aarnio puolestaan katsoo oikeustieteen 

olevan metodologialtaan humanistinen tiede ja tehtävänsä puolesta yhteiskuntatiede. Ks. Jämsä 2020, s. 8. 
26 Sandgren 2009, s. 118. 
27 Canaris – Larenz 1995, s. 17. 
28 Hirvonen 2011, s. 25–26. 
29 Hirvonen 2011, s. 26; Sandgren 2009, s. 118; Canaris – Larenz 1995, s. 25–27. 
30 Siltala 2003, s. 155; Kleineman 2018, s. 29–31; Samuelsson 2018, s. 377–399. Lainoppia voidaan myös 

kutsua tulkintaopiksi eli hermeneutiikaksi, kuten Samuelsson tekee.  
31 Hirvonen 2011, s. 36–37. 
32 Mattila 2017, s. 28. 
33 Erilaisista periaatteista ja oikeusperiaatteiden luokittelusta ks. Tuori 2007, s. 150. 
34 Canaris – Larenz 1995, s. 141–149; Vaihtoehtoisesti voidaan puhua semanttisista eli merkitysopillisista ja 

syntaktisista eli kieliopillisista tulkintaperusteista. Ks. Mattila 2017, s. 29. 
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assa oikeudenalan yleiset opit, oikeusjärjestyksen systematiikka ja logiikka ja oikeusjärjes-

tys kokonaisuudessaan.35 Teleologisessa eli tarkoitusperäopillisessa tulkinnassa huomioi-

daan ensisijaisesti sovellettavan normin tavoitteet ja valitaan tulkintavaihtoehdoista se, joka 

parhaiten edistää sanottuja tavoitteita.36 Arvoperusteisessa tulkinnassa puolestaan tulkitaan 

normiformulaatioita siten, että tulkinta edistää oikeusjärjestelmän perustavia arvoja, joiden 

lähteinä ovat muun muassa yleiset oikeusperiaatteet sekä perus- ja ihmisoikeudet.37 

 

Tässä tutkimuksessa on omaksuttu analyyttis-deskriptiivinen tutkijanideologia, jossa oi-

keutta tarkastellaan tosiasiana, siis sellaisena kuin se on, de lege lata.38 Voimassa oleva oi-

keus voidaan määritellä monella tavalla. Tässä tutkimuksessa käytetään Raimo Siltalan il-

maisemaa määritelmää: ”Lainopissa tutkimuskohde, voimassa oleva oikeus, määritellään 

institutionaalisista oikeuslähteistä asianmukaisesti johdettujen, yhtäältä muodollisin perus-

tein voimassa olevien oikeussääntöjen sekä toisaalta riittävää institutionaalista tukea ja yh-

teisöllistä hyväksyntää nauttivien oikeusperiaatteiden ja vastaavien muiden ratkaisustandar-

dien kokonaisuutena”.39 Voimassa olevaa oikeus ilmenee oikeuslähteistä, jotka ovat lain-

opillisen tutkimuksen aineistoa.40 Oikeuslähdeopista on tutkimuksessa esitetty erilaisia nä-

kökulmia.41 Suomalaisessa prosessioikeuden tutkimuksessa on vahvassa asemassa Aulis 

Aarnion oikeuslähdeoppi, jonka mukaan oikeuslähteet jaetaan vahvasti velvoittaviin, hei-

kosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin.42 Siltala on kuvaillut Aarnion oikeusläh-

deoppia staattiseksi ja esittänyt oman, dynaamiseksi ja institutionaaliseksi kutsumansa oi-

 

35 Hirvonen 2011, s. 39. 
36 Canaris – Larenz 1995, s. 153–159. 
37 Hirvonen 2011, s. 38–40; Spaak 2018, s. 66. 
38 Riekkinen 2019, s. 14; Siltala 2003, s. 59–60, 141–144; Kleineman 2018, s. 36. 
39 Siltala 2003, s. 31. Mainittakoon, että sanotussa teoksessa Siltala esittää useita voimassa olevan oikeuden 

määritelmiä. Teoksen sivuilla 924–925 esitetään seuraava vaihtoehtoinen määritelmä: ”Voimassa oleva oikeus 

koostuu muodollisin perustein velvoittavista oikeussäännöistä, Suomen oikeuden institutionaaliseen ja yhtei-

sölliseen arvoperustaan rakenteistuneista eli eriasteista mutta riittävää tukea ja yhteisöllistä hyväksyntää naut-

tivista oikeusperiaatteista ja muista oikeudellisista ratkaisustandardeista, vallitsevan prejudikaatti-ideologian 

avulla johdettavissa olevista prejudikaattinormeista sekä muista vallitsevan eli tuomarien ja muiden lakia so-

veltavien viranomaisten eli institutionaalisten lainsoveltajien kollektiivisesti hyväksymän tuomarinideologian 

käsittämistä institutionaalisista oikeuslähteistä, kuten virallisesta lainvalmisteluaineistosta, tavanomaisoikeu-

dellisista käytännöistä tai vallitsevista sopimuskäytännöistä, sekä ei-institutionaalisista oikeuslähteistä, kuten 

lainopillisesta kirjallisuudesta, asianmukaisesti johdetuista oikeudellisista ratkaisuperusteista.” Kursivoinnit 

Siltalan. 
40 Hirvonen 2011, s. 41. 
41 Oikeuslähdeopin tarkoituksista ks. Hirvonen LM 2020, s. 957. 
42 Riekkinen 2019, s. 12; Hirvonen 2011, s. 42–43. 
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keuslähdeopin, jossa oikeuslähteet jakautuvat velvoittaviin, ohjeellisiin ja mahdollisiin mui-

hin oikeuslähteisiin.43 Tässä tutkimuksessa ei vertailla eri oikeuslähdeoppien keskinäistä pa-

remmuutta eikä sitouduta ennakollisesti kumpaankaan mainittuun oikeuslähdeoppiin, 44 sillä 

se ei ole tutkimustehtävän näkökulmasta tarpeellista.45 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään lainopin tulkintamatriiseja,46 tarkemmin sanoen analyyttis-

funktionaalisen oikeustieteen tulkintamatriisia,47 oikeusperiaatteiden punnintamallia ja pe-

rusoikeuskeskeistä laintulkintaoppia.48 Tutkimuksen aihepiiri kattaa sekä kansallista että Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksen oikeutta, ja tämä on huomioitu metodologisissa valinnoissa, 

sillä EIS:n vakiintuneet tulkintaperiaatteet, joita tarkastellaan jäljempänä, eroavat kotimai-

sen lainopin perinteisistä tulkintaperiaatteista. Myös tutkimusaiheen läheinen yhteys perus- 

ja ihmisoikeuksiin on huomioitava oikeuslähteiden tulkinnassa. Säädösteksti eli OK 

17:25.3:n sanamuoto ja EIS 6 artiklan sanamuoto ei juurikaan tarjoa vastauksia tutkimusky-

symyksiin, minkä johdosta oikeuslähteistä ovat merkittävimmässä asemassa oikeuskäytäntö 

ja oikeuskirjallisuus. Näiden lisäksi myös lainvalmisteluaineistoa hyödynnetään tutkimuk-

sessa.  

 

 

1.3 Kysymyksenasettelu ja rajaus 

 

43 Siltala 2003, s. 199–204, 315–322. Siltalan mukaan dynaaminen oikeuslähdeoppi huomioi paremmin Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmenevien yleisten oikeusohjeiden merkityksen ja oikeuspe-

riaatteiden sekä vastaavien muiden ratkaisuperusteiden tilannesidonnaisen painoarvopunninnan, jotka eivät ole 

oikeussysteemisesti vakioitavissa staattisen oikeuslähdeopin puitteissa. Myös Husa ja Jyränki katsovat EIS:n 

normien soveltuvan hankalasti perinteiseen staattiseen oikeuslähdeoppiin. Ks. Husa – Jyränki 2015, s. 87–88. 
44 Mainittakoon vielä Juha Karhun oikeuslähdeoppi, jossa muun muassa huomioidaan Aarnion oikeuslähdeop-

pia paremmin perus- ja ihmisoikeuksien asema sekä asetetaan EIT:n oikeuskäytäntö vahvasti velvoittavaksi 

oikeuslähteeksi. Karhun oikeuslähdeopissa tarkastelutapa on kaksiulotteinen: Aarnion oikeuslähdeopin mukai-

seen velvoittavuusasteikkoon on yhdistetty toinen kolmijako eli 1) auktoriteettilähteet (muodolliset perusteet) 

ja 2) asialähteet (aineelliset perusteet) ja 3) synkronointilähteet (yhteensovittamisperusteet). Ks. Karhu LM 

2020, s. 1017–1034. 
45 Vrt. Martikainen – Virolainen 2010, s. 329. 
46 Lainopillinen tulkintamatriisi on oikeudellinen tulkintakehys ja tieteenteoreettinen kehys, jonka avulla oi-

keutta koskevat metodiopilliset ym. sitoumukset eli oikeudelliset argumentaatio- ym. säännöt suhteutetaan kes-

kenään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eli lainopin tieteenkuvaksi. Ks. Siltala 2003, s. 396–399, 505, 519–531, 

820–832, 916–918. 
47 Siltalan sanoin: ”oikeus lainsäätäjän (ja tuomioistuinten) voimaansaattamien oikeustosiseikka – oikeusseu-

raamus -relaatioiden kokonaisuutena, missä oikeuskäsitteillä on vain esitystekninen tehtävä ilman semanttista 

referenssiä oikeus – velvollisuus -relaatioiden ulkopuolella, ja lainopin tehtävänä on tuottaa voimassa olevan 

oikeuden sisältöä koskevia systematisointi- ja tulkintalauseita vallitsevaa tuomarinideologiaa vastaavalla ta-

valla”. Ks. Siltala 2003, s. 820. Ks. myös Kleineman 2018, s. 25. 
48 Periaatepunninnasta ks. Jämsä 2020, s. 78–82; Perusoikeuksista ja oikeustieteen metodologiasta ks. Schultz 

2018, s. 101–108; Eri tulkintamatriiseista ks. Siltala 2003, s. 820–831. Luetteloon voitaisiin lisätä myös käy-

tännönläheinen laintulkintaoppi, sen osalta ks. Siltala 2003, s. 821. 
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Tämän tutkimuksen aiheena on hyödyntämiskieltopunninta oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin valossa. Hyödyntämiskielto, tarkemmin sanoen hyödyntämiskiellon yleissäännös 

OK 17:25.3, ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jonka keskeinen normilähde on EIS 6 

artikla, liittyvät läheisesti toisiinsa, koska lainsäätäjä on asettanut oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin ratkaisevaksi kriteeriksi hyödyntämiskiellon yleissäännöksen soveltamiselle. 

Näin ollen tutkimuksen aihe liittyy sekä hyödyntämiskieltoon että oikeudenmukaiseen oi-

keudenkäyntiin. 

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on yhtäältä hyödyntämiskiel-

lon ja toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin merkitys, mitä sanotuilla termeillä tar-

koitetaan, toisin sanoen mikä on termien oikeudellinen käsitesisältö. Hyödyntämiskiellon ja 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin erillisen tarkastelun lisäksi pyritään antamaan tulkinta-

kannanottoja hyödyntämiskieltosäännöksen soveltamisesta oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin valossa ja sitä kautta selvittämään, miten hyödyntämiskiellon yleissäännöstä (OK 

17:25.3) on sovellettava voimassa olevan oikeuden mukaan. 49 Edellä mainituin tavoin tut-

kimuskysymyksiä asetetaan siis kolme kappaletta: 

 

1) Mitä tarkoittaa hyödyntämiskielto, toisin sanoen mikä on sen merkityssisältö? 

2) Mitä tarkoittaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti, toisin sanoen mikä on sen mer-

kityssisältö? 

3) Miten hyödyntämiskiellon yleissäännöstä (OK 17:25.3) on sovellettava oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin valossa? 

 

Tutkimus sijoittuu prosessioikeuden alaan, mutta perus- ja ihmisoikeutena pidettävän oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin johdosta sillä on myös valtiosääntöoikeudellisia liityntöjä. 

Tutkimus ei käsittele hallintoprosessia, sillä kotimaisen perinteisen systematiikan mukaan 

hallintoprosessioikeus luokitellaan osaksi hallinto-oikeutta.50 Tutkimusta ei ennakollisesti 

rajata siviili- tai rikosprosessioikeuteen kuuluvaksi, joskin tutkimuksen aihe on käytännössä 

merkittävämpi rikosprosessioikeuden alalla, kuten jäljempänä voidaan huomata. Hyödyntä-

 

49 Hirvonen 2011, s. 22. 
50 Oikeudenkäynti I, s. 47. 
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miskiellon yleissäännöksen soveltamisala siviiliprosessin ulkopuolella rajoittuu tarkkaan ot-

taen oikeudenkäyntiin rikosasioissa eli rikosprosessiin suppeassa merkityksessä, mutta käy-

tännössä säännöksen kannalta myös esitutkinta ja syyteharkinta saattavat olla relevantteja, 

sillä lainvastaisuus todisteen hankinnassa saattaa tapahtua rikosprosessin aikana ja syyttäjä 

voi syyteharkinnassa ennakoida lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntämiskieltoa. Tä-

män takia tutkimukseen kuuluu rikosprosessi laajassa mielessä, toisin sanoen oikeudenkäyn-

nin lisäksi myös esitutkinta ja syyteharkinta.51 Prosessioikeuden sisällä tutkimuksen aiheena 

oleva hyödyntämiskielto kuuluu todistusoikeuteen. Koska Euroopan ihmisoikeustuomiois-

tuin ei sovella kansallista lainsäädäntöä, on selvää, että EIT:n oikeuskäytännöstä ei ole löy-

dettävissä esimerkkejä OK 17:25.3:n soveltamisesta. Tämän takia EIT:n oikeuskäytännön 

tarkastelussa keskitytään lainvastaisesti hankittujen todisteiden hyödyntämistä koskeviin tai 

muutoin kotimaisen hyödyntämiskiellon yleissäännöksen kannalta olennaisiksi katsottaviin 

todistusoikeudellisiin ratkaisuihin. 

 

 

1.4 Tutkielman rakenne ja kulku 

 

Tutkielma jakautuu kuuteen päälukuun, joista ensimmäisessä esitetään johdatus aiheeseen, 

tutkimusmenetelmät, kysymyksenasettelu ja rajaukset sekä tutkielman rakenne. Luvun tar-

koitus on siis toimia johdantona ja pohjana muille pääluvuille. 

 

Pääluvuissa 2 ja 3 tarkastellaan hyödyntämiskieltoa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 

pitkälti oikeuskirjallisuutta hyödyntäen. Tarkastelu perustuu pääosin kotimaiseen oikeuskir-

jallisuuteen, mutta sen lisäksi hyödynnetään myös ulkomaisia lähteitä. Pääluvussa 2 tarkas-

tellaan lisäksi prosessin ja todistelun funktioita sekä todistelu-uudistusta, ja pääluvussa 3 

tarkastellaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin lisäksi myös Euroopan ihmisoikeussopi-

musta kokonaisuutena. 

 

Luvussa 4 käsitellään kotimaista ja luvussa 5 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-

käytäntöä. Pääluvussa 4 tarkastellaan oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta, hovioi-

keuksista ja käräjäoikeuksista. Syynä alioikeuskäytännön hyödyntämiselle on erityisesti se, 

 

51 Oikeudenkäynti I, s. 48. 
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että alaluvussa 4.2.2 käsiteltävä ja hyödyntämiskiellon yleissäännöksen soveltamisen kan-

nalta varsin relevantti tapauskokonaisuus sattuu olemaan ajankohtainen tämän tutkimustyön 

aikaan, sekä toissijaisesti se, että OK 17:25.3:n soveltamisesta ei ole kertynyt kovin paljon 

julkaistua oikeuskäytäntöä korkeimmassa oikeudessa tai hovioikeuksissa. Koska EIT ei ota 

kantaa todisteiden hyödyntämiseen per se eikä myöskään sovella kansallisia hyödyntämis-

kieltonormeja, on pääluvussa 5 EIT:n oikeuskäytännön tarkastelussa keskitytty tapauksiin, 

joissa on ollut kyse lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntämisestä tai muutoin todistus-

oikeudellisesti tutkielman aiheen kannalta olennaisista kysymyksistä. 

 

Pääluvussa 6 esitetään lyhyesti yhteenveto tutkimuksesta sekä tarkasteltujen oikeuslähteiden 

tutkimisen perusteella vedettävät johtopäätökset. Tämän lisäksi pohditaan mahdollisia ai-

heita jatkotutkimukselle. 
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2 HYÖDYNTÄMISKIELLOISTA PROSESSIOIKEUDESSA  

 

2.1 Yleistä hyödyntämiskielloista 

 

Hyödyntämiskieltoon asetettu todiste suljetaan oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle, joten 

sitä ei oteta huomioon näytön arvioinnissa. Hyödyntämiskielto muodostaa siis poikkeuksen 

vapaaseen todistusteoriaan.52 Alun perin hyödyntämiskiellon käsite on kehitetty oikeustie-

teessä. Suomessa hyödyntämiskiellon käsitteen esitti ensimmäisenä Lauri Hormia vuonna 

1978 julkaistussa väitöskirjassaan,53 jossa hyödyntämiskielto määriteltiin seuraavasti:54 

 

Todisteiden hyödyntämiskielto on todistamiskiellon prosessuaalinen tehoste. Sen teh-

tävänä on estää aistein havaitun sisällyttäminen todisteiden harkintaan, so. todistus-

tosiasioiden arvioimiseen. 

 

Määritelmän mukaan hyödyntämiskielto olisi todistamiskieltoon liittyvä oikeusseuraamus. 

Hormia kuitenkin toteaa väitöskirjassaan, että on olemassa myös ”edeltäneestä todistamis-

kieltorikkomuksesta riippumattomien hyödyntämiskieltojen kategoria”.55 Todistamiskiel-

toon perustuvia hyödyntämiskieltoja kutsutaan epäitsenäisiksi hyödyntämiskielloiksi ja hyö-

dyntämiskieltoja, joilla ei ole nimenomaista yhteyttä johonkin todistamiskieltosäännökseen, 

kutsutaan itsenäisiksi hyödyntämiskielloiksi.56 Epäitsenäisessä hyödyntämiskiellossa tarkas-

telu kohdistuu menneisyyteen eli menneisyydessä väitetysti tapahtuneeseen todistamiskiel-

lon rikkomiseen. Itsenäisessä hyödyntämiskiellossa tarkastelu puolestaan kohdistuu tulevai-

suuteen, jolloin arvioitavaksi tulee kysymys siitä, vaarantaisiko jo hankitun tai esitetyn to-

disteen hyödyntäminen puolustuksen oikeuksia, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen oikeu-

denkäyntiin.57 

 

Vaihtoehtoisen määritelmän hyödyntämiskiellolle on esittänyt Klaus Rogall. Määritelmä 

suomennettuna kuuluu seuraavasti: 58 

 

52 Jämsä 2020, s. 101; Pölönen – Tapanila 2015, s. 227–228; Riekkinen 2014, s. 124. 
53 Hormia 1978, s. 32–48 ja s. 255 ss. 
54 Hormia 1978, s. 257. 
55 Hormia 1978, s. 34. 
56 Pölönen – Tapanila 2015, s. 229–230; Jämsä 2020, s. 100, 206; Koistinen 2019, s. 119. 
57 Jämsä 2015, s. 43. Huom. Teos on kirjoitettu ennen todistelu-uudistusta, ja silti kirjoittaja viittaa oikeuden-

mukaiseen oikeudenkäyntiin hyödyntämiskysymyksen arviointiperusteena. 
58 Riekkinen 2014, s. 127. Suomennos Riekkisen. 
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Todisteiden hyödyntämiskiellot ovat normeja, jotka kieltävät asettamasta todistelutu-

losta jatkoprosessin perustaksi. 

 

Tämä määritelmä laajentaa hyödyntämiskiellon käsitteen merkitystä siten, että hyödyntä-

miskielto voi tulla sovellettavaksi myös oikeudenkäyntiä edeltävissä vaiheissa eli esitutkin-

nassa tai syyteharkinnassa.59 

 

Kuten johdannossa todetaan, voimassa olevassa todistusoikeudessa lähtökohtana olevaan 

vapaaseen todistusteoriaan kohdistuu rajoittavia poikkeuksia, joita kutsutaan oikeudellisiksi 

todistelunrajoitteiksi. Todistamiskiellot ovat oikeudellisia todistelunrajoitteita, toisin sanoen 

oikeusnormeja, joilla lainsäätäjä on rajoittanut vapaata todistelua.60 Edellä mainitun kolmi-

jaon lisäksi todistamiskiellot voidaan luokitella myös seuraavasti: 61 kielto alun perin hank-

kia tietynlaista todistelua (hankkimiskielto) tai kielto esittää jo hankittua todistetta tuomiois-

tuimessa (esittämiskielto).62 Hankkimis- ja esittämiskieltojen tarkoituksena on jo ennakolta 

estää tietynlainen todistelu siten, ettei se lainkaan päätyisi oikeudenkäyntiin. Sanotut kiellot 

eivät kuitenkaan tarjoa vastausta kysymykseen, joka aktualisoituu, mikäli sanotuista kiel-

loista huolimatta jokin todiste kuitenkin hankitaan ja esitetään tuomioistuimessa. Todisteen 

tultua jo hankituksi ja esitetyksi nousee esille kysymys todisteen hyödyntämisestä ja mah-

dollisesta hyödyntämiskiellosta, jossa on hankkimis- ja esittämiskieltoihin nähden kyse jäl-

kikäteisestä arvioinnista.63 Todistelunrajoitteen kohdentumisessa todisteen hankkimiseen, 

esittämiseen tai hyödyntämiseen on toisin sanoen kyse todistelunrajoitteen ulottuvuudesta.64 

 

Hyödyntämiskieltoon asetettu todiste rajataan täysin näytön arvioinnin ja oikeudenkäyntiai-

neiston ulkopuolelle, joten lopputuloksen osalta kyse on joko–tai-ratkaisusta.65 Sen tähden 

on tärkeää erottaa hyödyntämiskielto käsitteellisesti hyödyntämisrajoituksesta, joka tarkoit-

taa, että todisteen hyödyntämistä ei ole kielletty vaan todiste voidaan sisällyttää oikeuden-

käyntiaineistoon ja sitä voidaan hyödyntää näytön arvioinnissa, mutta tietyin edellytyksin 

tai rajoituksin. Toisin sanoen todisteen hyödyntäminen ei ole kiellettyä, mutta ei myöskään 

 

59 Riekkinen 2014, s. 128. 
60 Pölönen – Tapanila 2015, s. 229. 
61 Kolmijaolla tarkoitetaan jakoa todistusteemakieltoon, todistuskeinokieltoon ja todistusmetodikieltoon. 
62 Pölönen – Tapanila 2015, s. 229. 
63 Pölönen – Tapanila 2015, s. 229. 
64 Jämsä 2020, s. 98–99. 
65 Jämsä 2020, s. 3; Pölönen – Tapanila 2015, s. 230. 
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niin vapaata kuin todisteiden hyödyntäminen lähtökohtaisesti vapaan todistusteorian piirissä 

on. Siinä missä hyödyntämiskieltoon asetettua todistetta ei sisällytetä lainkaan oikeuden-

käyntiaineistoon eikä siten oteta lainkaan huomioon näytön arvioinnissa, hyödyntämisrajoi-

tuksen alainen todiste otetaan vastaan osaksi oikeudenkäyntiaineistoa ja sen näyttöarvoa asi-

aan liittyvät edellytykset ja rajoitukset huomioiden arvioidaan osana näytön kokonaisuutta.66 

 

Todistamiskiellot sekä todistelunrajoitteet ylipäätään voidaan jakaa absoluuttisiin ja relatii-

visiin. Hormia luokittelee todistamiskiellot niihin mahdollisesti liittyvän oikeusseuraamuk-

sen perusteella siten, että absoluuttisia ovat sellaiset todistamiskiellot, joihin liittyy aina hyö-

dyntämiskielto, kun muut todistamiskiellot puolestaan ovat relatiivisia.67 Siinä missä Hor-

mia puhuu todistamiskieltojen relatiivisuudesta, Jämsä puolestaan puhuu samassa tarkoituk-

sessa todistelunrajoitteiden joustavuudesta.68 

 

Todistelunrajoite voi olla joustava eri tavoilla ja perusteilla. Esimerkiksi jonkin poikkeuspe-

rusteen soveltuminen voi estää todistelunrajoitteen soveltumisen.69 Tällöin kyse on tavallaan 

poikkeuksesta poikkeukseen, sillä todistelunrajoitteet muodostavat jo itsessään poikkeuksen 

vapaaseen todistusteoriaan. Todistelunrajoitteet voivat joustaa myös suostumuksen eli salas-

sapito-oikeudesta luopumisen perusteella. Tällöin edellytyksenä voi olla joko kuultavan it-

sensä tai muun salassapitovelvollisuudella suojatun tahon suostumus. Esimerkkinä edelli-

sestä mainittakoon läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta ja jälkimmäisestä rekisteröidyn 

uskonnollisen yhdyskunnan papin tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön velvolli-

suus kieltäytyä todistamasta siitä, mitä hän on ripissä tai yksityisessä sielunhoidossa saanut 

tietää.70 

 

Todistelunrajoite on joustava myös silloin, kun sen soveltaminen yksittäistapauksessa edel-

lyttää harkintaa in casu. Jämsän mukaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä käsittelevästä 

EIS 6 artiklasta johdettavat todistelunrajoitteet ovat yleensä joustavia, sillä EIT tulkitsee 

 

66 Pölönen – Tapanila 2015, s. 262; Jämsä 2015, s. 108. 
67 Hormia 1978, s. 91–92. 
68 Jämsä 2020, s. 95. 
69 Jämsä 2020, s. 95. 
70 Läheisen oikeudesta kieltäytyä todistamasta ks. OK 17:17.1; papin velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta 

ks. OK 17:16.1 sekä Jämsä 2020, s. 97. 
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vaatimusta oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta pääsääntöisesti kokonaisarvioin-

nilla.71 Sanotulla perusteella myös OK 17:25.3:in sisältyvää hyödyntämiskiellon yleissään-

nöstä, jossa oikeudenmukainen oikeudenkäynti on expressis verbis asetettu keskeiseksi har-

kintakriteeriksi ja joka siten kytkeytyy läheisesti EIS 6 artiklaan, voidaan pitää joustavana.  

 

Myös hyödyntämiskiellot voidaan luokitella absoluuttisiin ja relatiivisiin. Mikäli hyödyntä-

miskielto on absoluuttinen, tuomioistuimella ei ole harkintavaltaa, vaan hyödyntämiskielto 

on ehdoton. Absoluuttisuudella voidaan viitata myös siihen, että rikoksesta epäillyn tai syy-

tetyn tai muun oikeudenloukkauksen kärsineen tahon antamalla suostumuksellakaan ei ole 

vaikutusta tuomioistuimen ratkaisuun hyödyntämiskiellon asettamisesta. Hyödyntämiskiel-

lon ollessa relatiivinen tuomioistuimella sen sijaan on enemmän harkintavaltaa. Sekä itse-

näiset että epäitsenäiset hyödyntämiskiellot voivat olla joko absoluuttisia tai relatiivisia, sillä 

kyse on eri asioihin perustuvista luokitteluista: itsenäisyys tai epäitsenäisyys liittyy hyödyn-

tämiskiellon perusteeseen, kun absoluuttisuus tai relatiivisuus puolestaan liittyy hyödyntä-

miskiellon joustavuuteen.72 

 

Yleensä hyödyntämiskielloilla viitataan oikeudenkäyntiin, kuten tehdään tässäkin tutkimuk-

sessa. Todisteen hyödyntämiskysymys saattaa nousta esille myös rikosasian oikeudenkäyn-

tiä edeltävässä rikosprosessin vaiheessa eli esitutkinnassa tai syyteharkinnassa, ja syyttäjä 

voi jo ennen oikeudenkäyntiä päättää, että jotakin todistetta ei hyödynnetä. Tällaista päätöstä 

voidaan kutsua ennakoivaksi hyödyntämiskielloksi.73 Tarkkaan ottaen kysymys ei ole hyö-

dyntämiskiellosta ainakaan OK 17:25:ssä tarkoitetussa merkityksessä, sillä sanotun pykälän 

hyödyntämiskieltosäännökset ja oikeudenkäymiskaari ylipäätään soveltuvat oikeudenkäyn-

tiin yleisissä tuomioistuimissa, eivät vielä esitutkintaan tai syyteharkintaan. 74 Tosiasialli-

sesti kyseessä voi toki olla samanlainen harkinta ja sama lopputulos, onpa kyse syyttäjän 

asettamasta ennakoivasta hyödyntämiskiellosta tai tuomioistuimen asettamasta hyödyntä-

miskiellosta. Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen75 Rec(2000)19 kohdan 28 

mukaan ”virallisten syyttäjien ei pidä esittää epäiltyjä henkilöitä vastaan sellaisia todisteita, 

 

71 Jämsä 2020, s. 96. 
72 Riekkinen 2014, s. 134. 
73 Pölönen – Tapanila 2015, s. 233; Vuorenpää 2007, s. 161. 
74 OK 1:1 
75 Rec(2000)19, kohta 28. 
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jotka he tietävät tai kohtuudella voivat epäillä saaduiksi lainvastaisin menetelmin”.76 Suo-

situksen mukaan selvissä tapauksissa syyttäjän tulee asettaa ennakoiva hyödyntämiskielto ja 

epäselvissä tapauksissa puolestaan nostaa hyödyntämiskysymys esille ja jättää se tuomiois-

tuimen ratkaistavaksi. 

 

Hyödyntämiskieltoihin liittyy myös niin sanottu etäisvaikutus, josta on puhuttu myös käyt-

täen ilmaisua myrkyllisen puun hedelmät. Tässä kohtaa huomio kiinnittyy hyödyntämiskiel-

lon ulottuvuuteen. Hyödyntämiskiellon etäisvaikutuksella tarkoitetaan sitä, että hyödyntä-

miskielto koskee laittomasti hankitun todisteen lisäksi myös sellaisia (jatko)todisteita, joiden 

hankkiminen on mahdollistunut alkuperäisen todisteen lainvastaisen hankkimistavan ansi-

osta.77 Hormia, joka mainitsee termistä käytettävän myös synonyymeja välillinen hyödyntä-

minen ja hyödyntämiskiellon kontinuiteetti, puolestaan katsoo, että kysymys on siitä, ulot-

tuuko hyödyntämiskielto primäärisen todistelutuloksen seurausvaikutuksiin.78 Etäisvaiku-

tusta pohdittaessa on tarkasteltava todistelumenettelyä kausaalisena ja vaiheittaisena tapah-

tumaketjuna.79 

 

Hormia katsoi, että Suomen voimassa olevassa oikeudessa hyödyntämiskielloilla ei ole 

etäisvaikutusta.80 Uudemmasta oikeuskirjallisuudesta mainittakoon Riekkinen ja Jämsä, 

jotka eivät sulje etäisvaikutuksen mahdollisuutta kategorisesti pois, mutta kyse on heidän 

mukaansa poikkeuksesta, jonka soveltamisesta kotimaisissa tuomioistuimissa ei juurikaan 

ole saatavilla oikeuslähteitä. 81 Jämsän mukaan on oletettavaa, että hyödyntämiskiellon etäis-

vaikutuksen arvioinnissa sovellettaisiin hyödyntämiskiellon harkinnanvaraista yleissään-

nöstä (OK 17:25.3).82 Samalla kannalla ovat myös Frände ja Rautio.83 

 

 

76 Käännös Vuorenpään, ks. Vuorenpää 2007, s. 161. Ranskaksi kyseinen kohta kuuluu seuraavasti: ”Le minis-

tère public ne doit pas faire usage contre les suspects de preuves dont il sait ou peut raisonnablement supposer 

qu'elles ont été obtenues en recourant à des méthodes contraires à la loi. En cas de doute, le ministère public 

doit demander au tribunal de se prononcer sur la recevabilité de cette preuve.” 
77 Jämsä 2020, s. 122. 
78 Hormia 1978, s. 293. 
79 Hormia 1978, s. 292; Riekkinen 2014, s. 128. 
80 Tarkemmin sanoen Hormian teoksen julkaisuaikaan vuonna 1978 voimassa olleessa oikeudessa. Ks. Hormia 

1978, s. 300. 
81 Riekkinen 2014, s. 176; Jämsä 2020, s. 124. 
82 Jämsä 2020, s. 125. 
83 Frände – Rautio 2020, s. 202. 
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Oppi hyödyntämiskiellon etäisvaikutuksesta on amerikkalaislähtöinen.84 Hormian mukaan 

voidaan kolme tyyppitilannetta: 1) henkilöä on kuulusteltu ensin kiellonvastaisesti ja myö-

hemmin laillisesti; 2) kiellonvastaisesti kuulusteltu henkilö ilmaisee toisen henkilön, jota 

voidaan kuulustella laillisesti; 3) kiellonvastainen kuulustelu paljastaa esitutkintaviranomai-

sille entuudestaan tuntemattomia reaalisia todistuskeinoja.85 Pasi Pölönen lisää vielä neljän-

nen tyyppitilanteen: 4) syytetty saadaan tunnustamaan teko laittomin keinoin esille tulleiden 

todisteiden painostamana tai muutoin laittomin keinoin. Pölösen mainitsemassa neljännessä 

tyyppitilanteessa ei tosin välttämättä ole lainkaan kyse etäisvaikutuksesta, sillä epäasianmu-

kaisella tavalla toteutettua kuulustelua koskee jo itsessään todistusmetodikielto, johon vielä 

saattaa liittyä hyödyntämiskielto.86 

 

Etäisvaikutukseen liittyy useita poikkeuksia, jotka ovat kehittyneet Yhdysvaltain oikeu-

dessa. Independent source -poikkeus tarkoittaa sitä, että todiste tai tieto siitä on saatu sekä 

lainvastaisesti hankitun todisteen välityksellä että myös laillisin keinoin, jolloin syy-yhteyttä 

loukkauksen ja jatkotodisteen saamisen välillä ei ole katsottava merkitykselliseksi. Poik-

keuksen soveltuminen siis edellyttää sitä, että todisteet on tosiasiallisesti hankittu myös lail-

lisin keinoin. Inevitable discovery puolestaan perustuu hypoteettiseen tapahtumainkulkuun; 

vaikka todiste olisi hankittu laittomasti, sitä voidaan hyödyntää, mikäli se olisi joka tapauk-

sessa löydetty myös laillisin keinoin. Tällöinkään ei loukkauksen ja jatkotodisteen löytymi-

sen välinen syy-yhteys ole ratkaisevassa asemassa. Jotta inevitable discovery -poikkeus so-

veltuu, on hypoteettisesta tapahtumainkulusta esitettävä riittävä varmuus. Kolmantena poik-

keuksena mainittakoon attenuation, joka perustuu siihen kausaaliketjun todellisen tai hypo-

teettisen katkeamisen asemesta syy-yhteyden heikentymiseen. Hyödyntämiskiellon etäisvai-

kutus ei tällöin ulotu sellaiseen jatkotodisteeseen, joka on saatu vain etäisesti oikeudenlouk-

kauksen seurauksena. Uudemman näkemyksen mukaan attenuation-poikkeus voi soveltua 

myös silloin, kun hyödyntämiskielto ei palvelisi sitä suojeluintressiä, jota loukkaamalla to-

diste on saatu.87 

 

 

84 Riekkinen 2014, s. 171. 
85 Hormia 1978, s. 297. 
86 Riekkinen 2014, s. 175–176. Ks. esim. ETL 7:5.1, joka kuuluu seuraavasti: ”Kuulusteltavaa on kohdeltava 

rauhallisesti ja asiallisesti. Tunnustuksen tai määrättyyn suuntaan johtavan lausuman saamiseksi kuulustelta-

valta ei saa käyttää tietoisesti vääriä ilmoituksia, lupauksia tai uskotteluja erityisistä eduista, uuvuttamista, uh-

kausta, pakkoa taikka muita kuulusteltavan ratkaisuvapauteen, tahdonvoimaan, muistiin tai arvostelukykyyn 

vaikuttavia sopimattomia keinoja tai menettelytapoja.” 
87 Jämsä 2020, s. 125–126; Riekkinen 2014, s. 172–173. 
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2.2 Prosessin funktioista 

 

2.2.1 Funktioista yleisesti 

 

Hyödyntämiskieltoja tarkasteltaessa on tarpeen nostaa esille myös prosessin sekä todistelun 

funktiot. Tällä tavoin voidaan lisätä ymmärrystä siitä, mikä on hyödyntämiskieltojen ratio, 

sekä tarkastella hyödyntämiskieltoja systemaattisesti osana voimassa olevaa prosessioi-

keutta ja laajemminkin osana oikeusjärjestelmää, sillä funktioiden tarkastelun voidaan kat-

soa olevan avuksi prosessioikeuden ymmärtämisessä ja systematisoinnissa.88 Aihepiirin laa-

juuden vuoksi tässä yhteydessä ei ole mahdollista esittää tyhjentävää tai kattavaa tarkastelua 

funktioista, minkä vuoksi joudutaan tyytymään lyhyeen katsaukseen. 

 

Prosessi ei ole itsetarkoitus,89 vaan sillä on välinearvo ja sen raison d’être on palvella ai-

neellisen oikeuden toteutumista. Kysymys lainkäytön ja prosessin funktioista ei kuitenkaan 

ole näin yksioikoinen, vaan aiheesta on esitetty oikeuskirjallisuudessa erilaisia käsityksiä.90 

Näiden käsitysten taustalla on erilaisia ideologisia kannanottoja. Kysymys prosessin funkti-

oista ei kuitenkaan rajoitu akateemiseksi tai ideologiseksi debatiksi, vaan funktioita koskeva 

näkemys saattaa jopa vaikuttaa siihen, millä tavalla lainkäyttäjä tulkitsee jotakin prosessu-

aalista normia yksittäistapauksessa.91 Funktiokeskustelussa kuitenkin heijastuvat myös opil-

liset ennakkokäsitykset, sillä oikeussuojafunktion on historiallis-teoreettisesti katsottu liitty-

vän oikeuspositivismiin, ohjausfunktion korostamisen puolestaan oikeusrealismiin ja kon-

fliktinratkaisufunktion korostamisen puolestaan oikeussosiologiaan ja oikeusantropologi-

aan.92 Myös erilaiset yhteiskuntakäsitykset heijastuvat funktiokeskustelussa: oikeussuoja-

funktio ilmentää oikeusvaltiollista, ohjausfunktio hyvinvointivaltiollista ja konfliktinratkai-

sufunktio uusliberalistista yhteiskuntakäsitystä.93 

 

 

88 Norrgård JFT 2001, s. 162. 
89 Toisaalta Jämsä on todennut seuraavasti: ”Oikeudenkäynti voidaan hahmottaa paitsi aineellisen oikeuden 

toteuttamisen välineenä, myös menettelynä, jolla on oma itseisarvonsa oikeudenmukaisuuden kannalta.” Ks. 

Jämsä 2015, s. 34. Vastaavalla kannalla on Leppänen, jonka mukaan prosessiin liittyy myös sen lopputulok-

sesta riippumattomia arvoja. Ks. Leppänen 1998, s. 54. 
90 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 69; Nylund 2006, s. 67. 
91 Nylund 2006, s. 67; Norrgård JFT 2001, s. 140–142, 162; ks. myös Ervasti LM 2002, s. 52, 69, jossa Ervasti 

katsoo funktioiden tarkastelun olevan hyödyksi lainopillisessa tulkinnassa ja oikeudellisessa argumentaatiossa. 
92 Ervasti LM 2002, s. 62. 
93 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 74; Leppänen 1998, s. 37; Lindblom SvJT 2002, s. 537–538. 
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Prosessin funktioita voidaan tarkastella usealla eri tasolla ja lukuisista näkökulmista. Kaijus 

Ervasti on tarkastellut lainkäytön funktioita viidellä tasolla: koko yhteiskunnan, politiikan, 

oikeuden, tuomioistuimen ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla.94 Hän on kuitenkin huomautta-

nut, että sanottu tapa ei suinkaan ole ainoa mahdollinen tapa tarkastella funktioita.95 Hänen 

mukaansa kysymys lainkäytön funktioista on monimutkainen ja funktion käsite jo itsessään 

ongelmallinen ja epämääräinen, mikä on johtanut funktioista oikeustieteen piirissä käydyn 

keskustelun epäanalyyttisyyteen ja täsmentymättömyyteen.96 Oikeuskirjallisuudessa on käy-

tetty synonyymeina funktio-termille myös useita muita termejä, kuten tarkoitus, motiivi, in-

tentio, päämäärä ja seuraus.97 Tässä tutkielmassa pitäydytään selvyyden vuoksi termissä 

funktio. Käsitteellä funktio tarkoitetaan lainopillisessa tutkimuksessa normatiivista metateo-

riaa prosessin tarkoituksesta, joka voidaan jäsentää myös prosessioikeuden normijärjestel-

män syväjustifikaatioksi.98 

 

2.2.2 Siviiliprosessin funktioista 

 

Perinteisen käsityksen mukaan siviiliprosessin ensisijainen tai jopa ainoa funktio on oikeus-

suojan antaminen.99 Tätä oikeussuojafunktiota korostavaa näkemystä kutsutaan oikeussuo-

jateoriaksi. Näkemyksen mukaan prosessin tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle 

aineellisen totuuden ja aineellisen oikeuden mukaista lopputulosta, toisin sanoen prosessi on 

aineellisen oikeuden toteuttamisen väline.100  

 

Merkittävimpänä siviiliprosessin funktioista vallitsevana erimielisyytenä voidaan pitää käyt-

täytymisen ohjaamisen ja konfliktinratkaisun välistä dikotomiaa.101 Yksilön oikeussuojaa 

 

94 Ervasti LM 2002, s. 52. 
95 Ervasti LM 2002, s. 53–54. 
96 Epäanalyyttisyydesta ks. Norrgård JFT 2001, s. 162 ja Leppänen 1998, s. 39; täsmentymättömyydestä ks.  

Ervasti LM 2002, s. 48–49, 52, 67 ja Jämsä 2020, s. 19 ja Leppänen 1998, s. 32. 
97 Ervasti LM 2002, s. 48. 
98 Jämsä 2020, s. 19. 
99 Nylund 2006, s. 79; Tapanila 2021, s. 13; Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 70, 74; Lappalainen 

1995, s. 5. 
100 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 70; Nylund 2006, s. 69; Lappalainen 1995, s. 7. 
101 Nylund 2006, s. 68. 
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puoltavien näkemysten on usein katsottu merkitsevän konfliktinratkaisufunktion kanna-

tusta,102 mikä ei kuitenkaan välttämättä aina pidä paikkaansa.103 Siviiliprosessilla voidaan 

katsoa olevan sekä reparatiivisia että preventiivisiä funktioita, jotka ovat jatkuvassa yhteis-

toiminnassa keskenään.104 Nylundin mukaan oikeussuojafunktion onnistuneesti toteutta-

vassa prosessissa ohjausfunktio tulee jopa melkeinpä täysin toteutettua kaupan päälle.105 

Antti Tapanila puolestaan katsoo, että ohjausfunktiota ei voida asettaa etusijalle suhteessa 

oikeussuojafunktioon.106 Bengt Lindell sen sijaan esittää, että ohjausfunktio ja oikeussuoja-

funktio saattavat jopa de facto tarkoittaa oikeastaan samaa asiaa.107 

 

Siviiliprosessin funktioita voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.108 Yk-

silötasolla korostuu yksilön oikeussuoja eli oikeussuojafunktio.109 Oikeussuojafunktioon 

liittyy läheisesti myös oikeusrauhan käsite, jolla voidaan tarkoittaa sekä asianosaisten välistä 

oikeusrauhaa että oikeusrauhaa yhteiskunnan tasolla. Oikeussuojateorian mukaan oikeus-

rauha saavutetaan, kun tuomioistuimen tekee aineellisesti oikean ratkaisun, jolloin tuomio-

istuimen ratkaisu ja sillä oleva oikeusvoimavaikutus palauttaa oikeusrauhan asianosaisten 

välille sekä myös yhteiskuntaan.110 Painopiste on siis asianosaisten oikeuksissa, mutta yh-

teiskunnan tasolla oikeusrauha voidaan katsoa saavutettavan, kun ihmiset yleisesti luottavat 

 

102 Konfliktinratkaisufunktiossa näkökulma on yksittäisen oikeusriidan ja asianosaisten tasolla, mutta siviili-

prosessin tavoitteena ei välttämättä katsota olevan aineellisen oikeuden mukainen ratkaisu yksittäistapauk-

sessa, vaan ratkaisuperusteina voidaan käyttää myös ulkoprosessuaalisia seikkoja. Konfliktinratkaisufunktion 

mukaan keskeistä on saada konfliktit mahdollisimman vähällä vaivalla ja mahdollisimman joustavasti pois 

päiväjärjestyksestä. Ks. Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 73. Jyrki Virolainen on jopa samaistanut 

oikeussuoja- ja konfliktinratkaisufunktiot toisiinsa toteamalla, että ”erilaisesta nimikkeestään huolimatta kon-

fliktin ratkaisufunktion sisältö näyttäisi kuitenkin olevan suurin piirtein samanlainen kuin oikeussuojafunkti-

onkin.” Ks. Ervasti LM 2002, s. 60. Ks. myös Tapanila 2021, s. 17. 
103 Nylund 2006, s. 72. Nylundin mukaan yksilön oikeussuojan ja konfliktinratkaisufunktion välinen yhteys 

riippuu käytetystä termistöstä. Hänen mukaansa konflikti on yleinen käsite, joka tarkoittaa millaista tahansa 

erimielisyyttä, ja riita puolestaan on konfliktin alakäsite, jolla tarkoitetaan oikeudellisesti määriteltyä konfliktia 

eli konfliktia, josta on tullut oikeudellinen ja josta on poistettu oikeudellisesti epäolennaiset näkökulmat. Mi-

käli omaksutaan Nylundin käyttämä termistö ja halutaan korostaa oikeusriitojen ratkaisemista prosessin tavoit-

teena, voidaan myös puhua ratkaisufunktiosta tai riidanratkaisufunktiosta. Ks. Oikeudenkäynti I, s. 27; Hele-

nius – Linna 2021, s. 7. 
104 Nylund 2006, s. 78. 
105 Nylund 2006, s. 79. 
106 Tapanila 2021, s. 15. 
107 Ks. Norrgård JFT 2001, s. 150 av. 46, jossa esitetään Lindelliltä seuraava lainaus: ”Samma sak kan uttryckas 

utan att vi använder ordet handlingsdirigering genom påståendet att rättsskipningens funktion är att ge de 

materiella reglerna genomslagskraft och detta är i sin tur likvärdigt med rättsskydd.” Lindell ilmaisee vastaa-

van näkemyksen myös vuonna 2021 julkaistussa monografiassaan. Ks. Lindell 2021, s. 24–25. Vastaavalla 

linjalla on myös Lindblom. Ks. Lindblom SvJT 2004, s. 241. 
108 Nylund 2006, s. 69. 
109 Tapanila 2021, s. 13–15; Lappalainen 1995, s. 5. 
110 Vuorenpää 2007, s. 11. 
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siihen, että toisen oikeuksia loukkaava henkilö tulee velvoitetuksi korjaamaan tilanteen en-

nalleen. Lisäksi oikeusrauha yhteiskunnan tasolla edistää kaikkien ihmisten pääsyä tuomio-

istuimeen ja sitä, että aineellisen oikeuden sisältö tulee yleisesti tunnetuksi, jolloin ihmiset 

voivat säätää menettelynsä sen mukaiseksi jo ennakollisesti; jälkimmäisessä voidaan nähdä 

oikeusrauhan yhtymäkohta ohjausfunktioon.111 

 

Yhteiskunnan tasolla korostuu siviiliprosessin ohjausfunktio, jonka kannattajat katsovat, että 

oikeudenkäynnin lopputulos vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja että sen tähden tuomiois-

tuinten tulee yrittää toimia siten, että yhteiskunta ohjautuu haluttuun suuntaan niin suuressa 

määrin kuin mahdollista. 112 Ohjausfunktion mukaan siviiliprosessille on tärkeämpää estää 

riitoja syntymästä kuin ratkaista niitä.113 Tämän näkemyksen mukaan siviiliprosessilla on 

yleispreventiivinen ja eteenpäin suuntautuva funktio.114 Ohjausfunktion kannattajana tun-

nettu Per Olof Ekelöf on jopa esittänyt, että siviiliprosessin täydellisestä toimimisesta seu-

raisi se, ettei siviiliprosessia enää koskaan tarvitsisi käyttää, kun kaikki ihmiset kyseisessä 

yhteiskunnassa omaksuisivat ja ymmärtäisivät vallitsevan oikeuden normit moraalisesti si-

tovina ja menettelisivät niiden mukaisesti.115 Ei ole kuitenkaan pidettävä selvänä, olisiko 

tuollaisen yhteiskunnan olemassaolo realistista tai edes toivottavaa ja onko tuomioistuinrat-

kaisuilla ylipäätään sanotun kaltaista ihmisten toimintaa ohjaavaa vaikutusta.116 Mikäli kat-

santokantaa laajennetaan ja siviiliprosessilla nähdään pelkän käyttäytymisen ohjaamisen 

asemesta yhteiskuntaan yleisemmin liittyvä tarkoitus, voidaan Tapanilan tavoin puhua oi-

keusvaltiofunktiosta, jonka mukaan jo pelkkä siviiliprosessin olemassaolo ylläpitää luotta-

musta ja yhteiskuntarauhaa.117 

 

Siviiliprosessin ohjausfunktiossa, josta käytetään myös nimitystä sanktiomekanismiteoria, 

huomio kiinnittyy siis yhteiskunnan tasolle. 118 Ekelöfin mukaan lainkäytön funktiona on 

toimia institutionalisoidun yhteiskunnallisen kontrollin muotona sekä ylläpitää yhteiskunta-

moraalia. Nylundin mukaan siviiliprosessin moraalia ylläpitävää vaikutusta ei kuitenkaan 

 

111 Nylund 2006, s. 69–70. 
112 Tapanila 2021, s. 14. 
113 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 71. 
114 Nylund 2006, s. 74, 76. 
115 Rättegång I, s. 19 ss; Ekelöf SvJT 1988, s. 23. 
116 Nylund 2006, s. 75. 
117 Tapanila 2021, s. 18. 
118 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 72. 
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ole mahdollista saavuttaa, eikä Nylund katso sanottua vaikutusta edes tavoittelemisen ar-

voiseksi. Tästä huolimatta Nylund ei kuitenkaan pidä ohjausfunktiota aivan turhana. vaan 

näkee sen toteutumisen olevan mahdollista epäsuorasti ja oikeudenkäyntikuluihin sekä mah-

dollisiin muihin negatiivisiin sanktioihin liittyvän pelotevaikutuksen ja siitä juontuvan yleis-

prevention kautta.119 Tähän liittyen on syytä huomioida, että ohjausfunktiota on vastustettu 

muun muassa juuri sen tähden, että se korostaa liiaksi utilitaristisia tavoitteita.120 Lopuksi 

ohjausfunktion tueksi voidaan myös esittää se, että siviiliprosessilla voidaan huolehtia ai-

neellisen oikeuden mahdollisimman suuresta vaikutuksesta ja toteutumisesta,121 Ekelöfin sa-

noin ”läpilyönnistä”,122 yhteiskunnassa.123 Tässä voidaan nähdä yhtymäkohta oikeussuoja-

funktioon ja konfliktinratkaisufunktioon, sillä aineellisen oikeuden vaikutus yhteiskunnan 

tasolla ei liene mahdollista ilman aineellisen oikeuden toteutumista yksittäistapauksessa, 

sekä vertailukohtaa rikosprosessin funktiona pidettävään rikosvastuun toteutumiseen; sivii-

liprosessin osalta voitaisiin puhua yksityisoikeudellisen vastuun toteutumisesta. 

 

Keskustelussa siviiliprosessin funktioista tutkijat ovat jossakin määrin puhuneet toistensa 

ohi, sillä funktion käsitteestä ei vallitse yksimielistä määritelmää. Voidaan katsoa, että eri 

näkemyksissä on kyse lähinnä funktioiden välisistä painotuseroista. Ohjausfunktion kannat-

tajat eivät välttämättä pidä oikeussuojan antamista ja konfliktien ratkaisemista itsenäisinä 

funktioina vaan keinona, jonka avulla ohjausfunktio voidaan toteuttaa. Konfliktinratkaisu-

funktiota kannattava Lindell puolestaan katsoo oikeussuojafunktion olevan osa konfliktin-

ratkaisufunktiota, ja toisaalta voidaan ajatella myös päinvastoin eli määritellä konfliktinrat-

kaisufunktio osaksi oikeussuojafunktiota. Keskustelussa on esitetty myös välittävä kanta, 

jonka mukaan siviiliprosessilla on kaksoisfunktio, toisin sanoen sekä konfliktinratkaisu- että 

ohjausfunktio. Tämän ajattelun mukaan funktiot eivät sulje toisiaan pois, vaan päinvastoin 

täydentävät toisiaan ja saavuttavat lainkäytössä yhteisvaikutuksen. Tällöin ajattelumalli ei 

ole joko–tai, vaan sekä–että.124 

 

 

119 Nylund 2006, s. 75–76. 
120 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 72. 
121 Ks. myös Oikeudenkäynti I, s. 29, jossa käytetään termiä läpäisyvaikutus ja annetaan sille ruotsinkielinen 

käännös genomslagskraft. 
122 Ekelöf on todennut seuraavasti: “Rättskipningen är till för att ge de materiella reglerna genomslagskraft 

ute i samhällslivet.” Ks. Lappalainen 1995, s. 6 ja Ekelöf SvJT 1988, s. 23. 
123 Nylund 2006, s. 76.  
124 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 74; Leppänen 1998, s. 37; Lindblom SvJT 2004, s. 241; Lindell 

2021, s. 24–25. 
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2.2.3 Rikosprosessin funktioista 

 

Rikosprosessin tehtävänä on rikosvastuun eli rangaistusvastuun toteuttaminen,125 ja sanot-

tua tehtävää kutsutaan rikostentorjuntafunktioksi.126 Dan Frände jopa katsoo rikosvastuun 

toteuttamisen olevan rikosprosessin ainoa varsinainen tavoite. Frände toki tunnustaa yksilön 

oikeusturvaan liittyvien perus- ja ihmisoikeuksien asettavan rajoitteita rikosvastuun toteut-

tamiselle, mutta ei luokittele yksilön oikeusturvaa rikosprosessin tavoitteeksi, vaan rikos-

prosessin ainoaa varsinaista tavoitetta eli rikosvastuun toteuttamista rajoittavaksi seikaksi.127 

Tästä huolimatta Frände kuitenkin nostaa yksilön oikeusturvan periaatteen asemaan ja kat-

soo, että rikosprosessissa on prima facie kaksi aitoa oikeusperiaatetta: rikosvastuun toteut-

tamisen periaate ja yksilön oikeusturvan periaate.128 Antti Jokela puolestaan nostaa yksilön 

oikeusturvan funktion asemaan käyttämällä termiä oikeusturvafunktio.129 Jämsän mukaan 

oikeudenmukaisuus kokonaisuutena edellyttää lähtökohtaisesti sekä aineellista lainmukai-

suutta että menettelyllistä oikeudenmukaisuutta.130 Myös Jokela nostaa esille ihmisoikeuk-

sien merkityksen lainkäytössä seuraavasti ilmaisten: 131 

 

Pelkästään tarkoituksenmukaisuus ja aineellisesti oikean lopputuloksen saavuttami-

nen eivät riitä, vaan menettelyn on kaikilta osiltaan täytettävä oikeusvaltion tunnus-

merkkeihin kuuluvan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytykset (menette-

lyllinen eli prosessuaalinen oikeudenmukaisuus). Tämän mukaisesti myös rikospro-

sessin tavoitteena nykyaikaisessa oikeusvaltiossa on aineellisesti oikeaan lopputulok-

seen pääseminen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämällä ja eettisesti hy-

väksyttävällä tavalla. 

 

 

125 Tästä ei kuitenkaan vallitse täysi yksimielisyys oikeuskirjallisuudessa. Jämsän mielestä rikosvastuun toteut-

tamista ei tulisi jäsentää rikosprosessin tavoitteeksi muutoin kuin yhdessä aineellisen rikosoikeuden kanssa. 

Myöskään todistusoikeuden tavoitteeksi ei hänen mukaansa tulisi määrittää rikosvastuun toteuttamista. Jämsän 

mukaan rikosprosessi ainoastaan mahdollistaa rikosvastuun toteuttamisen, mutta rikosprosessioikeuden funk-

tioksi on määriteltävä oikeiden tulosten tuottaminen. Ks. Jämsä 2020, s. 23–24; Termejä rikosvastuu ja ran-

gaistusvastuu voidaan pitää synonyymeina. Ks. Helenius – Linna 2021, s. 8; Helenius – Linna 2021, s. 8; 

Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 75. 
126 Rikosprosessioikeus, s. 9. 
127 Frände 2009, s. 30; Myös Virolainen ja Vuorenpää katsovat yksilön prosessuaalisen oikeusturvan rajoitta-

van rikosvastuun toteuttamisfunktiota. Ks. Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 75. 
128 Frände 2009, s. 31. Teoksen alkuperäiskielellä ruotsiksi Frände toteaa seuraavasti: ”Sammanfattningsvis 

kan sägas att jag prima facie räknar med två äkta principer i straffprocessen, dvs. förverkligandeprincipen 

och skyddsprincipen.” 
129 Rikosprosessioikeus, s. 9. 
130 Jämsä 2015, s. 35. 
131 Rikosprosessioikeus, s. 9; vrt. Oikeudenkäynti I, s. 72, jossa asia on ilmaistu lähes täysin samoin sanoin.  
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Oikeuskirjallisuudessa rikosvastuun toteuttaminen ja yksilön oikeusturvasta huolehtiminen 

on nähty ainakin jossakin määrin, 132 joskaan ei säännönmukaisesti,133 ristiriitaisina tavoit-

teina, joiden yhteensovittamisen on katsottu olevan rikosprosessuaalisen lainsäädännön ja 

oikeuskäytännön tehtävänä, 134 joka voidaan suorittaa tavoitteita optimoimalla.135 Ristiriita-

tilanteessa on Jokelan mukaan ainakin tuomitsemisvaiheessa asetettava syytetyn oikeusturva 

rikosvastuun toteutumisen edelle.136 Rikosprosessin funktioiden eli rikosvastuun toteuttami-

sen ja yksilön oikeusturvasta huolehtimisen painoarvo voi Jokelan mukaan vaihdella rikos-

prosessin eri vaiheissa, mitä kutsutaan eriytyneeksi funktioajatteluksi. Sen mukaan esitutkin-

nassa ja syyteharkinnassa korostuu rikosvastuun toteuttaminen, tuomioistuinkäsittelyn ai-

kana funktioilla on samantasoinen painoarvo ja tuomiota harkittaessa ja asiaa ratkaistaessa 

puolestaan oikeusturva on etusijalla.137 

 

Rikosprosessioikeus on saanut käsitteistöönsä ja systematiikkaansa jonkin verran vaikutteita 

siviiliprosessioikeuden puolelta.138 Siksi on mahdollista tehdä rinnastuksia eli osoittaa vas-

taavuuksia siviiliprosessin ja rikosprosessin funktioiden välillä. Jokelan mukaan rikosvas-

tuun toteuttaminen vastaa lähinnä siviiliprosessuaalista ratkaisufunktiota, ja oikeusturvasta 

huolehtiminen puolestaan vastaa oikeussuoja- ja kontrollifunktioita. Ohjausfunktiolla Jokela 

katsoo olevan yhtä suuri merkitys riita- ja rikosasioissa.139  

 

Vuorenpää pitää ohjausfunktiota rikosprosessin keskeisimpänä funktiona. 140 Hän katsoo, 

että konfliktinratkaisufunktiossa korostuu näkemys prosessin reparatiivisesta luonteesta eli 

 

132 Vaihtoehtoisesti voidaan puhua rikosten torjunnasta (brottsbekämpning) ja syytetyn oikeusturvasta (rättssä-

kerhet). Rikosten torjunnan näkökulmasta väärien vapauttavien tuomioiden määrän tulisi olla mahdollisimman 

alhainen, kun oikeusturvan näkökulmasta puolestaan väärien syyksilukevien tuomioiden määrä tulisi mini-

moida. Ks. Launiala 2010, s. 6 ja Lindblom SvJT 2004, s. 243–244. 
133 Jämsä 2015, s. 35. 
134 Oikeuskäytännön osalta erityisesti sellaisissa lainsoveltamistilanteissa, joihin sisältyy harkintavallan käyt-

töä. Ks. Jonkka LM 1998, s. 1263. 
135 Jonkka LM 1998, s. 1263; optimoinnista prosessioikeuden kontekstissa ks. Lindell 2015, s. 33–35. 
136 Rikosprosessioikeus, s. 10. 
137 Rikosprosessioikeus, s. 10–11; Oikeudenkäynti I, s. 28; ks. myös Launiala 2010, s. 6. 
138 Frände 2009, s. 29. 
139 Rikosprosessioikeus, s. 11; Oikeudenkäynti I, s. 28. 
140 Vuorenpää 2007, s. 15. Vuorenpää kirjoittaa seuraavasti: ”Näiden kahden edellä mainitun seikan (prosessin 

preventiivinen luonne sekä oikeudenkäynnin vaikutuksen kohdistuminen muihin kuin asianosaisiin) vuoksi 

olen valmis katsomaan, että käyttäytymisen ohjaamista on rikosprosessin puolella pidettävä oikeudenkäyntien 

keskeisimpänä funktiona. Tehtyä valintaa voidaan perustella usealla eri näkökohdalla, joista keskeisimpänä 

pitäisin jo mainittua viittausta nykyisiin rangaistusteorioihin. Mikäli tärkein peruste rangaistuksen käytölle on 

oletus rangaistusten rikoksia estävästä luonteesta, voidaan myös rikosprosessin puolella lähteä liikkeelle siitä, 

että prosessin perimmäisenä tarkoituksena olisi omalta osaltaan tukea yleispreventioon perustuvan rangaistus-

järjestelmän toimivuutta. Rikosprosessin pitäisi siis omalta osaltaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten 

käyttäytymiseen siten, että nämä pidättäytyisivät tekemästä rikoksia.” 
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johonkin tapahtumainkulkuun nähden jälkikäteisestä oikeussuojan antamisesta, 141 kun oh-

jausfunktiossa puolestaan painottuu tulevaisuuteen kohdistuva preventiivinen vaikutus. 142 

Vuorenpää perustelee näkemystään ohjausfunktion ensisijaisuudesta vallalla olevilla ran-

gaistusteorioilla,143 jotka ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja preventioon keskittyneitä, to-

deten samalla reparatiivisten sovitusteorioiden menettäneen olennaisesti merkitystään viime 

vuosisadan kuluessa. Vuorenpään mukaan keskeisenä erona funktioiden välillä on se aika-

jänne, johon prosessilla uskotaan voitavan vaikuttaa. Siinä missä konfliktinratkaisufunkti-

oon liittyy reparatiivinen eli jo tapahtuneita oikeudenloukkauksia korjaava vaikutus, ohjaus-

funktiossa korostuu preventiivinen eli tulevia oikeudenloukkauksia ehkäisevä vaikutus. Toi-

sena keskeisenä erona Vuorenpää nostaa esille ne tahot, joiden menettelyyn prosessin otak-

sutaan vaikuttavan. Konfliktinratkaisufunktiossa prosessin katsotaan vaikuttavan lähtökoh-

taisesti vain asianosaisiin, kun ohjausfunktion mukaan prosessilla ja siinä annettavalla tuo-

miolla on vaikutusta etenkin muiden henkilöiden kuin asianosaisten tulevaan toimintaan. 

Näin ohjausfunktiossa prosessin keskeiseksi tehtäväksi tulee oikeudenloukkausten ennakol-

linen vähentäminen yhteiskunnan tasolla.144 

 

Preventio voidaan jakaa yleis- ja erityispreventioon. Edellisellä tarkoitetaan estävää vaiku-

tusta muihin kuin asianosaisiin ja jälkimmäisellä estävää vaikutusta asianosaisiin.145 Toisin 

sanoen rikosprosessin yleispreventiivinen vaikutus perustuu siihen, että ihmisten tietoisuus 

kriminalisoitujen tekojen rangaistavuudesta ennaltaehkäisee rikoksia, ja erityispreventiivi-

nen vaikutus puolestaan perustuu siihen, että rangaistukseen tuomittu henkilö ei tuomitun ja 

täytäntöönpannun rangaistuksen vaikutuksesta enää syyllisty uusiin rikoksiin.146 Yleispre-

ventio voidaan jakaa edelleen välittömään eli negatiiviseen yleispreventioon, jolla tarkoite-

taan rangaistuksella olevaa ihmisiin kohdistuvaa pelotevaikutusta, ja välilliseen eli positiivi-

seen yleispreventioon, jolla viitataan moraalia tai tapaa luovaan tai normien sisäistämiseen 

perustuvaan tai ryhmänormeja vahvistavaan vaikutukseen.147 

 

 

141 Vaihtoehtoisesti voidaan puhua myös retrospektiivisestä eli menneisyyteen suuntautuvasta tarkasteluta-

vasta. Ks. Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 75. 
142 Vaihtoehtoisesti voidaan puhua myös prospektiivisesta eli tulevaisuuteen suuntautuvasta tarkastelutavasta. 

Ks. Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 75. 
143 Tässä ei esitellä rangaistusteorioita, sillä ne eivät varsinaisesti liity tutkielman aiheeseen, vaan pikemminkin 

aineelliseen rikosoikeuteen. Aiheesta ks. esim. Vuorenpää 2007, s. 18–21. 
144 Vuorenpää 2007, s. 12–15. 
145 Tai rikosprosessin kontekstissa rangaistavaan henkilöön. 
146 Helenius – Linna 2021, s. 8. 
147 Vuorenpää 2007, s. 21. 
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Vuorenpää luettelee useita seikkoja, joiden katsoo olevan yleisprevention tehokkuuden edel-

lytyksenä. 148 Rikosprosessin sisällön kannalta hän pitää merkityksellisimpinä sanktiovar-

muutta ja rikosoikeudellisen järjestelmän legitiimisyyttä.149 Tämän tutkielman aiheen kan-

nalta huomionarvoisena voidaan pitää Vuorenpään toteamusta hyödyntämiskieltojen haital-

lisuudesta sanktiovarmuuden toteutumisen kannalta, vaikka toisaalta hän myös toteaa, että 

hyödyntämiskieltoon on suhtauduttava myönteisemmin huomioitaessa myös muita kuin 

sanktiovarmuuteen ja aineellisen totuuden tavoitteeseen liittyviä argumentteja.150 Vuoren-

pään mukaan sanktiovarmuuden ja legitiimisyyden välillä vallitsee kollisio. Tämän sanktio-

varmuus–legitiimisyys-jaottelun ohella rikosprosessissa on löydettävissä muitakin vastinpa-

reja, kuten edellä mainittu rikosvastuun toteuttaminen vs oikeusturva sekä tarkoituksenmu-

kaisuus vs asianmukaisuus. Huolimatta siitä, että mainituilla jaotteluilla on eri lähtökohdat 

ja niillä pyritään vastaamaan eri kysymyksiin, niissä on paljon samankaltaisuutta; jokaisessa 

vastinparilla ilmaistussa jaottelussa vallitsee vastakkainasettelu yhtäältä tavoitetta korosta-

vien tekijöiden eli rikosvastuun toteuttamisen, tarkoituksenmukaisuuden tai sanktiovarmuu-

den, ja toisaalta arvoperiaatteina pidettävien lähtökohtien eli oikeusturvan, asianmukaisuu-

den ja legitiimisyyden, välillä.151 

 

Vuorenpään mukaan vaatimus legitiimisyydestä rajoittaa sanktiovarmuuden toteuttamiseksi 

käytettävissä olevia keinoja, iskulauseenomaisesti ilmaisten rikoksia ei saa selvittää hin-

nalla millä hyvänsä.152 Vuorenpää mainitsee hyödyntämiskieltojen asettamisen keinona 

edistää rikosprosessin legitiimisyyttä.153 Näin ollen hyödyntämiskieltojen vaikutukset rikos-

prosessissa ovat monensuuntaisia: yhtäältä sanktiovarmuus voi kärsiä, mutta toisaalta legi-

tiimisyys voi parantua. 

 

Juhana Riekkinen ilmaisee jokseenkin samantapaisen käsityksen kuin Vuorenpää, mutta eri 

termeillä. Riekkisen mukaan rikosprosessin perimmäisenä tavoitteena on totuuden selvittä-

minen ja rikosvastuun toteuttaminen, toisin sanoen aineellista totuutta vastaava tuomio. 

 

148 Tarkemmin sanoen seuraavat seitsemän: 1) normituntemus, 2) sanktiovarmuus, 3) sanktioankaruus, 4) ran-

gaistuksen tuomitsijan kokeminen auktoriteetiksi, 5) rikosoikeudellisen järjestelmän legitiimisyys, 6) rangais-

tusten mieltäminen moitteiksi ja 7) rangaistaviksi määrättyjen tekojen kokeminen paheksuttaviksi. Ks. Vuo-

renpää 2007, s. 26. 
149 Vuorenpää 2007, s. 26. 
150 Vuorenpää 2007, s. 58–59. 
151 Vuorenpää 2007, s. 103–106. 
152 Vuorenpää 2007, s. 104–105. 
153 Vuorenpää 2007, s. 157–158, 198. 
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Nämä eivät kuitenkaan muodosta sellaista absoluuttista arvoa, johon voitaisiin pyrkiä kei-

nolla millä hyvänsä. Ei riitä, että rikosprosessissa saavutettava tuomio on aineellisesti oikea, 

vaan tuomio on myös saavutettava prosessilainsäädännön määräämässä laillisessa järjestyk-

sessä. Tämän lisäksi prosessin on oltava kokonaisuudessaan oikeudenmukainen, millä Riek-

kinen viittaa perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoi-

tettuun oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, jota hän pitää ”itsessään perustavanlaatuisena 

arvona”. joka usein konkretisoituu hyödyntämiskieltokysymyksissä ja jonka tieltä tavoitteet 

rikosvastuun toteuttamisesta sekä aineellisesta totuudesta voivat joutua väistymään.154  

 

Keskustelussa rikosprosessin funktioista heijastuu usein tarkastelutapa. Mikäli tarkastellaan 

konkreettista lainkäyttötasoa yksittäistapauksessa eli mikrotasoa, korostuu rikosvastuun to-

teuttaminen ja yksilön, erityisesti rikoksesta epäillyn ja syytetyn, oikeusturva. Tarkastelun 

siirtyessä makrotasolle eli järjestelmän ja instituutioiden tasolle puolestaan korostuu rikos-

prosessin yleisestävä vaikutus, jolloin rikosprosessin keskeiseksi tehtäväksi muodostuu ih-

misten käyttäytymiseen vaikuttaminen ohjaavasti siten, että he pidättäytyisivät tekemästä 

rikoksia ja tulisivat vakuuttuneiksi siitä, että rikos ei kannata. Rikosprosessin funktioiden ei 

kuitenkaan välttämättä tarvitse katsoa olevan ristiriitaisia tai toisensa poissulkevia, vaan ne 

voidaan nähdä toisiaan täydentävinä. Samoin kuin siviiliprosessissa, myös rikosprosessilla 

voidaan täten katsoa olevan kaksoisfunktio. Tällöin rikosprosessin tehtävänä nähdään sekä 

rikosvastuun toteuttaminen oikeusturvan rajaamalla tavalla (rikosvastuun toteuttamisen 

funktio) että ihmisten käyttäytymisen ohjaaminen yleispreventiivisesti (ohjausfunktio).155 

 

Jaakko Jonkka on ottanut rikosprosessin tehtävän määritelmään kolme tekijää ja ilmaissut 

tehtävän seuraavasti: ”aineellisen rikosoikeuden toteuttaminen huolehtien samalla yksilön 

oikeusturvasta ja menettelyn oikeudenmukaisuudesta.”156 Jonkan mukaan rikosprosessia on 

sanottu sovelletuksi valtiosääntöoikeudeksi, millä viitataan rikosprosessin ja perusoikeuk-

sien väliseen erityisen läheiseen suhteeseen.157 Perusoikeuksia korostaa myös Tolvanen, 

joka on määritellyt rikosprosessin tavoitteen rikosoikeuden tavoitteen kautta seuraavasti: 158 

 

 

154 Riekkinen 2014, s. 136–137. 
155 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 75–76; Launiala 2010, s. 6. 
156 Jonkka LM 1998, s. 1262. 
157 Jonkka LM 1998, s. 1262. 
158 Tolvanen DL 2001, s. 409. 
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Rikosoikeuden järjestelmällä pyritään takaamaan perusoikeuksien maksimaalinen to-

teutuminen. Rikoksen uhrien oikeuksia on suojattava, mutta toisaalta on kunnioitet-

tava epäillyn perusoikeuksia. Rikosprosessi luo menettelylliset puitteet perusoikeuk-

sien täysimääräiselle toteuttamiselle. 

 

Jonkka katsoo perusoikeusuudistuksen esitöihin viitaten,159,että yksilön oikeusturvalla on 

prima facie etusija rikosvastuun toteuttamiseen nähden, joskin funktioiden painoarvojen 

suhde ratkeaa lopullisesti vasta in concreto yksittäistapauksessa.160 Jonkan määritelmän mu-

kaan yksilön oikeusturva tarkoittaa yksilön suojaa valtion vallankäyttöä vastaan.161 Jonkan 

käyttämässä merkityksessä yksilön oikeusturva ulottuu laajemmalle kuin oikeudenkäyntiin 

tai ylipäätään rikosprosessiin sen laajassakaan merkityksessä, kattaen myös aineellisia ulot-

tuvuuksia, kuten rikosprosessin lopputuloksen.162 Menettelyn oikeudenmukaisuudella 

Jonkka sen sijaan viittaa nimenomaan prosessuaalisiin seikkoihin. Hänen mukaansa menet-

telynormeilla ei ole pelkästään ratkaisun oikeellisuutta varmistavaa tehtävää, vaan tietyssä 

määrin myös itseisarvoinen merkitys.163 Hän viittaa nyttemmin jo kumotun hallitusmuodon 

16 §:än,164 joka on sisällöltään vastaava kuin PL 21 § ja jonka esikuva on hänen mukaansa 

jäljitettävissä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan, joka soveltamiskäytäntöineen 

hänen mukaansa antaa tarkemman sisällön mainittuun perusoikeussäännökseen sisältyvälle 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteelle.165 Täten voidaan huomata, että Jonkka kat-

soo oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin olevan määritelmällisesti osa rikosprosessin funk-

tiota. 

 

2.2.4 Prosessilajeille yhteisistä funktioista 

 

Edellä mainittujen lisäksi prosessilajeilla on yhteisiä funktioita, joista ensimmäisenä mainit-

takoon oikeutta luova funktio. On toki totta, että PL 3 §:ssä säädetyn valtiollisten tehtävien 

 

159 Ks. Jonkka LM 1998, s. 1264 av. 34 ja HE 309/1993 vp, s. 15. 
160 Jonkka LM 1998, s. 1264. 
161 Jonkka LM 1998, s. 1263. 
162 Jonkka LM 1998, s. 1263–1266. 
163 Jonkka LM 1998, s. 1266. 
164 Ks. Suomen hallitusmuodon (94/1919) 16 §, sellaisena kuin se on L:ssa Suomen hallitusmuodon muutta-

misesta (969/1995). 
165 Jonkka LM 1998, s. 1267. 
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jaon mukaan lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle ja tuomiovalta tuomioistuimille. 166 

Tästä huolimatta on selvää, että tuomioistuimet joutuvat oikeusnormeja tulkitessaan, toisin 

sanoen määrittäessään normiformulaatioille oikeudellisen sisällön käsillä olevassa yksittäis-

tapauksessa, de facto luomaan uusia normeja; olemassa olevan normin tulkitsemisen ja uu-

den normin keksimisen välinen ero on hiuksenhieno. Mitä useampia yleissäännöksiä ja 

muita tulkinnanvaraisesti tai epätäsmällisesti muotoiltuja säännöksiä sisällytetään oikeusjär-

jestykseen, sitä enemmän tuomioistuimilta tarvitaan oikeutta luovaa toimintaa. Muotoilul-

taan avoimet säännökset saattavat myös mahdollistaa tuomioistuimelle säännöksen voi-

maantulon jälkeen tapahtuneiden muutosten huomioon ottamisen asianomaisen säännöksen 

soveltamisessa.167 Säännösten avoin ja yleistasoinen muotoilu voi olla lainsäätäjältä tietoi-

nen ja tarkoituksellinen valinta, jolla lainsäätäjä on halunnut jättää lainkäyttäjälle liikkuma-

varaa normien tulkinnassa tai jopa kehittämisessä.168 Viimeisten parinkymmenen vuoden 

aikana tuomioistuinten harkintavalta on kasvanut sekä aineellisen oikeuden että prosessioi-

keuden soveltamisessa, mikä johtuu yhtäältä väljäsisältöisten yleislausekkeiden, avointen 

tunnusmerkistöjen, sovittelu- ja kohtuullistamisnormien sekä muiden joustavien normien ja 

periaatetyyppisten tavoitesäännösten lisääntymisestä lainsäädännössä ja toisaalta ihmisoi-

keussopimusten ja EU-oikeuden parissa käytetyn arvoja ja tavoitteita korostavan teleologi-

sen laintulkintametodin yleistymisestä.169 Mikäli halutaan oikeuden luomisen sijaan puhua 

oikeuden kehittämisestä, voidaan oikeutta luovan funktion asemesta tai ohella käyttää myös 

termiä kehittämisfunktio.170 

 

Prosessilajeille yhteisistä funktioista mainittakoon vielä kontrollifunktio, jolla tarkoitetaan, 

että tuomioistuimet kontrolloivat viranomaisten toimintaa ja lainsäätäjän säätämien lakien 

perustuslainmukaisuutta sekä sitä, että ylemmät tuomioistuimet kontrolloivat alempien tuo-

mioistuinten toimintaa. 171 Kontrollifunktioon sisältyy myös huolehtiminen EIS:n normien 

 

166 PL 3.1 § kuuluu seuraavasti: ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.”; 

PL 3.3 § kuuluu seuraavasti: ”Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistui-

mina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.” Vrt. Ervasti LM 2002, s. 62, jossa todetaan julkisessa keskus-

telussa puhutun jopa tuomarivaltiosta, jossa lainsäädäntövaltaa on siirtynyt tuomioistuimille. 
167 Ervasti LM 2002, s. 62. 
168 Nylund 2006, s. 77–78; Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 76–77. Vrt. Hakala DL 2022, s. 285, 

jossa Hakala esittää, että ”periaatteet paikkaavat lainsäädännön jättämiä tyhjiä aukkoja” ja saattavat ”vähentää 

tarvetta lainsäätäjän mikromanageroinnille”. 
169 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 77. 
170 Oikeudenkäynti I, s. 27. 
171 Ks. PL 106 §, joka kuuluu seuraavasti: ”Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen 

soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustus-
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toteutumisesta.172 Useimmiten tavallisen lain säännösten ja perusoikeussäännösten tai ihmis-

oikeussopimusten sopimusmääräysten väliset ristiriidat pyritään ratkaisemaan perusoikeus-

myönteisen tai ihmisoikeusystävällisen tulkinnan avulla. Mikäli tämä ei riitä, perustuslain 

säännökselle tai ihmisoikeussopimuksen määräykselle on annettava etusija ja siten de facto 

jätettävä tavallisen lain säännös soveltamatta käsillä olevassa yksittäistapauksessa PL 106 

§:n nojalla sillä edellytyksellä, että ristiriita on ilmeinen. Jos kyse on asetuksesta tai muusta 

lakia alemmanasteisen säädöksen säännöksestä, ristiriidalta ei PL 107 §:n mukaan edellytetä 

ilmeisyyttä.173 

 

Funktioiden taustalla voidaan katsoa olevan oikeusperiaatteita. Launiala hahmottaa asian 

pyramidivertauksen avulla: ylimpänä ovat funktiot, keskellä funktioiden taustalla olevat pe-

riaatteet ja alimpana funktioita ja periaatteita konkretisoivat säännökset.174 Norrgårdin mu-

kaan funktiokeskustelu ilman periaatteita on hedelmätöntä.175 Hänen mukaansa funktioita 

voidaan välillisesti hyödyntää konkreettisessa lainsoveltamistilanteessa soveltamalla niiden 

taustalla olevia periaatteita, joita, toisin kuin funktioita, voidaan lainopillisella menetelmällä 

punnita keskenään kollisiotilanteessa. Periaatteet ovat optimointikäskyjä, joita sovelletaan 

periaatteiden punnintalain avulla.176 Tällä tavoin funktiot voivat toteutua in concreto peri-

aatteiden välityksellä. Tämän lisäksi Norrgård pitää mahdollisena funktioiden hyödyntä-

mistä teleologisessa laintulkinnassa, jolloin yksittäisiä normeja tulkitaan prosessin funktion 

mukaisesti. Tällöin ongelmaksi kuitenkin tulee funktion vahvistaminen erityisesti tilanteissa, 

joissa olisi usean funktion puolesta puhuvia perusteita; usean funktion samanaikainen sovel-

taminen ja optimointi periaatteiden tapaan ei ole mahdollista, mikä puoltaa funktioiden so-

veltamista välillisesti periaatteiden kautta.177 

 

2.3 Todistelun funktioista 

 

 

lain säännökselle.” Ks. myös PL 107 §. Toisaalta kontrollifunktion voidaan myös katsoa sisältyvän oikeussuo-

jafunktioon, mikä puolestaan asettaisi kyseenalaiseksi sen, voidaanko kontrollifunktiota ylipäätään pitää eril-

lisenä funktiona. Ks. Oikeudenkäynti I, s. 27 av. 5. 
172 Nylund 2006, s. 78; Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 77. 
173 Virolainen – Vuorenpää / Prosessioikeus, s. 78–79. 
174 Launiala 2010, s. 33. 
175 Norrgård JFT 2001, s. 162. 
176 Periaatteiden punnintalaista ks. Jämsä 2020, s. 78–82 ja Siltala 2003, s. 377–383, 556–562 ja Lindell 2015, 

s. 19–23. 
177 Norrgård JFT 2001, s. 140–143. 
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Todistelulla pyritään selvittämään sitä tosiseikastoa, johon asianosaisten vaatimukset ja väit-

teet perustuvat. Vaikka todistelun tarkoitus saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta tai helpolta, 

todistelun kannalta keskeisestä totuuden käsitteestä vallitsee huomattavasti eriäviä näke-

myksiä. Lähtökohtana on, että totuus on se todellinen historiallinen tapahtumainkulku, josta 

oikeudenkäynnissä pyritään esittämään todistelua.178 Oikeudenkäynnissä totuuden selvittä-

minen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan sillä on välineellistä arvoa käsiteltävänä olevan 

asian ratkaisun kannalta.179 

 

Tauno Tirkkosen ilmaiseman määritelmän mukaan aineellisella totuudella ”tarkoitetaan vii-

meisen asiakäsittelyn hetkellä voimassaolevan ulkoprosessuaalisen tosiseikaston (’aineelli-

sen oikeustilan’) adekvaattista selvittämistä.”180 Juha Lappalainen puolestaan toteaa tiiviisti, 

että aineellisella totuudella tarkoitetaan ulkoprosessuaalista totuutta.181 Sittemmin oikeus-

kirjallisuudessa on kuitenkin kyseenalaistettu koko aineellisen totuuden käsitteen mielek-

kyys ja esitetty, että sen asemesta tulisi puhua prosessuaalisesta totuudesta, joka Lauri Leh-

timajan ilmaisemin sanoin on ”puhtaasti normatiivisen järjestelmän tuotos: todistelusääntö-

jen puitteissa esitetyn luvallisen näytön pohjalta muodostunut vakaumus siitä, mitä osia syyt-

teestä voidaan katsoa oikeudenkäynnissä selvityksi [sic] niin perusteellisesti, ettei niistä jää 

järkevää epäilystä (beyond reasonable doubt). Sen rinnalla on täysin yhdentekevää, mitä 

todellisuudessa on tapahtunut. Aineellisesta totuudesta riippumatta syyte on muilta osin hy-

lättävä.”182 Lappalaisen mukaan prosessuaalinen totuus ”tarkoittaa sitä totuusarviointia, jo-

hon jutussa esitetty oikeudenkäyntiaineisto oikeuttaa tuomarin päätymään.”183 

 

Matti Tolvanen pitää realistisena lähtökohtana, että rikosprosessissa ei saada selville aineel-

lista totuutta.184 Tolvasen mukaan oikeudenkäynnissä ”tavoiteltavaa totuutta voidaan pitää 

aineellisena ainoastaan siinä merkityksessä, että se perustuu aineelliseen eikä muodolliseen 

todistusjärjestelmään.” Prosessuaalisen totuuden käsitteen korvaajaksi Tolvanen esittää nor-

matiivista totuutta, jolla hän tarkoittaa normien järjestelmässä määriteltyä totuutta.185 Sivii-

liprosessin osalta Anna Nylund on todennut vastaavasti kuin Tolvanen rikosprosessin osalta. 

 

178 Pölönen – Tapanila 2015, s. 26; Tapanila 2021, s. 375. 
179 Tapanila 2021, s. 376. 
180 Pölönen – Tapanila 2015, s. 26. 
181 Lappalainen DL 2001, s. 993. 
182 Pölönen – Tapanila 2015, s. 27. 
183 Lappalainen DL 2001, s. 993. 
184 Tolvanen LM 2006, s. 1329. 
185 Tolvanen LM 2006, s. 1329. 
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Nylund ei pidä realistisena, että tuomioistuin saa oikeudenkäynnissä tietoonsa aineellisen 

totuuden, minkä johdosta nykyaikaisessa siviiliprosessissa tavoitellaan hänen mukaansa 

”pelkästään muodollista tai prosessuaalista totuutta.”186 

 

Siviiliprosessissa dispositiivisessa riita-asiassa asianosaiset voivat OK 17:5.2:n mukaan 

määrätä vapaasti tosiseikoista aineellisen totuuden estämättä, ja OK 24:3.2:ssa ilmaistu ve-

toamistaakka rajaa tuomioistuimen tutkimisvallan niihin oikeustosiseikkoihin, joihin asian-

osaiset ovat vedonneet. Tämä rajaa totuuden tavoittelua voimakkaasti. Rikosprosessia sen 

sijaan mainitut säännökset eivät koske, joten totuuden tavoite on rikosprosessissa korostu-

neempi ja vähemmän rajoitettu kuin siviiliprosessissa.187 

 

Aineellista totuutta on oikeuskirjallisuudessa paitsi kritisoitu, myös puolustettu. Timo Sa-

ranpää katsoo aineellisen totuuden olevan ideaali, jota tuskin saavutetaan in concreto yksit-

täisessä oikeudenkäynnissä. Vaikka totuus on Saranpään mukaan oikeudenkäynnissä normi-

sidonnaisuuden johdosta vääjäämättä prosessuaalista, hän ei kuitenkaan pidä aineellisen to-

tuuden käsitettä tarpeettomana, vaan korostaa, että totuuden määritelmä on pidettävä erossa 

siitä, millä keinoilla totuus voidaan saavuttaa ja millä kriteereillä totuutta on arvioitava.188 

Pölönen ja Tapanila edustavat vastaavaa näkemystä tehdessään eron päämäärän eli aineelli-

sen totuuden ja päämäärään pyrkimiseen käytettävien keinojen välille.189 

 

Todistusoikeuden kaksoisfunktiona voidaan Jämsän mukaan pitää totuuden selvittämistä 

lainmukaisesti ja näiden tavoitteiden suhteuttamista toisiinsa ristiriitatilanteissa. Jämsän mu-

kaan oikeusturvaintressin sivuuttamiseen ei riitä instrumentalistinen peruste tarkoitus pyhit-

tää keinot, vaan menettelyllinen oikeudenloukkaus voi olla jopa vakavampi kuin aineellinen 

oikeudenloukkaus.190 Hän tähdentää, että menettelyllisen oikeusturvan vaatimusta ja asian 

selvittämisintressiä on tarkasteltava periaatteellisesti irrallisina asioina.191 Mahdollisessa ris-

tiriitatilanteessa on ratkaistava, asetetaanko etusijalle todistelumenettelyn oikeudenmukai-

 

186 Nylund 2006, s. 71. Viitattu teos on kirjoitettu ruotsin kielellä, ja lainaus on tämän tutkielman kirjoittajan 

suomentama. Lainattu teksti kuuluu ruotsiksi ”endast efter den formella eller processuella sanningen.” 
187 Pölönen – Tapanila 2015, s. 29. 
188 Saranpää 2010, s. 29. Vastaavalla linjalla on myös Ervo. Ks. Ervo 2014, s. 9. 
189 Pölönen – Tapanila 2015, s. 29. 
190 Jämsä 2020, s. 68. Vastaavalla kannalla on myös Pölönen. Ks. Pölönen LM 1997, s. 1206. 
191 Jämsä 2020, s. 72. 



32 

 

suus vai todistelulla saavutettava aineellinen totuus. Kysymyksen vastaus riippuu siitä, suh-

taudutaanko prosessiin instrumentalistisesti vai nähdäänkö sillä itseisarvo. Jämsän mukaan 

voimassa olevassa oikeudessa prosessin oikeudenmukaisuus katsotaan tärkeämmäksi kuin 

sen tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus eli aineellisen totuuden selvittäminen.192 Toisaalta 

aineellisen totuuden selvittäminen voidaan Kyllösen esittämällä tavalla myös katsoa osaksi 

oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta.193 

 

Todistamis- ja hyödyntämiskieltojen funktiot liittyvät yhtäältä asian selvittämisintressiin 

sekä rikosvastuun toteuttamiseen ja toisaalta oikeusturvaan. Rikosprosessissa voidaan kat-

soa vallitsevan sisäsyntyinen jännite rikosvastuun toteuttamisen ja menettelyllisen oikeus-

turvan välillä, 194 joka todistelun osalta voidaan mieltää myös vastakkainasetteluna todistelu 

faktojen selvittämisenä vs todistelun oikeusturva.195 Hyödyntämiskysymyksen osalta kyse 

on in concreto tapahtuvasta painotuksesta tosiseikaston selvittämisen ja prosessuaalisen oi-

keusturvan välillä. Oikeusturvan näkökulma liittyy läheisesti oikeudenkäynnin oikeudenmu-

kaisuuteen.196 Pölösen ja Tapanilan mukaan prosessioikeuden keskeinen kulmakivi on, että 

tarkoitus ei pyhitä keinoja. Toisaalta heidän mukaansa menettelyllistä oikeusturvaa ei tule 

myöskään ylikorostaa, vaan hyödyntämiskieltojen soveltamisessa on tavoiteltava tasapainoa 

prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden ja totuuden selvittämisen välillä.197 

 

Todistamis- ja hyödyntämiskielloilla sekä oikeudellisilla todistelunrajoitteilla ylipäätään on 

useita päämääriä, joihin kuuluvat muun muassa todistelun luotettavuuden edistäminen sekä 

oikeudenkäynnin osapuolten tasavertaisen aseman (égalité des armes) ja oikeudenkäynnin 

oikeudenmukaisuuden turvaaminen.198 Todistamiskiellot voidaan yleisesti nähdä prosessu-

aalisen oikeusturvan takeina,199 joiden funktiona on suojata yksityisiä ja julkisia etuja silloin, 

 

192 Jämsä 2015, s. 35–36. Vrt. Ahlstrand SvJT 2002, jossa ilmaistu näkemys on jokseenkin päinvastainen. 
193 Kyllönen 2021, s. 161. 
194 Jännitteen voidaan katsoa kumpuavan käsityksistä prosessioikeuden yhtäältä välineellisestä arvosta ja toi-

saalta itseisarvoisista päämääristä, jotka todistelun osalta ilmenevät vastakkainasetteluna todistelu faktojen sel-

vittämisenä vs todistelun oikeusturva. Ks. Pölönen – Tapanila 2015, s. 236. 
195 Jämsä 2015, s. 18. 
196 Pölönen – Tapanila 2015, s. 234–237. 
197 Pölönen – Tapanila 2015, s. 236–237. 
198 Pölönen – Tapanila 2015, s. 29. 
199 Pentikäinen DL 2012, s. 228. 
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kun näiden etujen suojaamisen katsotaan olevan tärkeämpää kuin aineellisen totuuden sel-

vittäminen.200 Riekkinen on esittänyt kahtiajakoa, jossa todistamiskiellot luokitellaan totuu-

den selvittämistä edistäviin ja muita intressejä edistäviin. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa mah-

dollinen luokittelutapa, vaan oikeuskirjallisuudessa on esitetty lukuisia toisistaan eroavia 

luokitteluja, joita ei tässä yhteydessä selosteta laajemmin.201 Lienee selvää, että hyödyntä-

miskiellon yleissäännös (OK 17:25.3) lukeutuu muita intressejä edistäviin kieltoihin. 

 

Hyödyntämiskielloille on esitetty oikeuskirjallisuudessa perusteiksi useita funktioita, kuten 

oikeussuojafunktio, kurinpitofunktio, moraalinen funktio ja erityis- tai yleisestävyyden ko-

rostaminen. Kurinpitofunktiolla viitataan esitutkintaviranomaisen toiminnan ohjailutarpee-

seen ja väärinkäytösten estämiseen. Esitutkintaviranomaisen lainvastaisen tai muutoin vir-

heellisen menettelyn avulla saadun todisteen hyödyntämisen kieltämisen ajatellaan siis vai-

kuttavan sellaista menettelyä ehkäisevästi.202  Moraalisella funktiolla viitataan oikeudenhoi-

don integriteettiin ja eettisyyteen tai muihin ulkoprosessuaalisiin näkökohtiin,203 ja oikeus-

suojafunktiolla puolestaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeusturvaan sekä oi-

keusvaltioon.204 Yleisestävyyttä korostava funktio liittyy rikosprosessin yleiseen legitimi-

teettiin ja uskottavuuteen, ja erityisestävyys puolestaan siihen, että syytetyn ei tule kokea 

kärsineensä vääryyttä valtiovallan taholta, sillä sanottu vaikutus voisi estää rangaistuksen 

erityisestävän vaikutuksen.205 Mainittujen funktioiden lisäksi voidaan esittää vielä epäluotet-

tavan todistelun poissulkemisfunktio, joka toisaalta voitaisiin vaihtoehtoisesti systemati-

soida osaksi oikeussuojafunktiota.206 

 

Riekkisen mukaan itsenäisten hyödyntämiskieltojen olennaisin ja keskeisin funktio on yksi-

lön perus- ja ihmisoikeuksien toteuttaminen ja suojaaminen yksittäistapauksessa. Esimerk-

keinä suojelun kohteina olevista perus- ja ihmisoikeuksista hän mainitsee yksityiselämän 

 

200 Riekkinen 2014, s. 137. 
201 Riekkinen 2014, s. 138. 
202 Toisaalta sanotusta vaikutuksesta tai sen merkityksestä hyödyntämiskieltojen perusteena Suomen olosuh-

teissa ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä. Ks. Pölönen – Tapanila 2015, s. 238. 
203 Pölönen ja Tapanila huomauttavat, että tällainen argumentaatio kuuluu ensisijaisesti lainsäätäjälle eikä niin-

kään lainkäyttäjälle, joskin moraalinen funktio voi heidän mukaansa toimia myös lainkäyttäjän ratkaisuperus-

teena esimerkiksi tilanteissa, joihin soveltuva lainsäädäntö on aukollista. Ks. Pölönen – Tapanila 2015, s. 242–

243. 
204 Pölönen – Tapanila 2015, s. 238–243; Riekkinen 2014, s. 139–140. 
205 Riekkinen 2014, s. 139. 
206 Riekkinen 2014, s. 140. 
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suojan (PL 10 §, EIS 8 artikla), prosessuaaliset oikeudet (PL 21 §, EIS 6 artikla) sekä ihmis-

arvon sinänsä (PL 1.2 §). Riekkisen mukaan hyödyntämiskiellon funktioissa on paljon yh-

teneväisyyttä rikosprosessin yleisten funktioiden kanssa, mutta hyödyntämiskieltojen paino-

piste on kuitenkin yksilön oikeussuojassa ja oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudessa, 

joista viimeksi mainitun ohella voidaan vaihtoehtoisesti puhua laajemmin rikosoikeudellisen 

järjestelmän yleisestä legitimiteetistä.207 Vastaavalla kannalla on Ole-Steffen Lucke, jonka 

mukaan hyödyntämiskieltojen tarkoitukset liittyvät oikeusvaltion ja ihmisarvon suojaami-

seen ja vastaavasti aineellisen totuuden selvittämiskeinojen rajoittamiseen rikosprosessissa 

sanottujen oikeushyvien suojaamistarkoituksessa.208 Myös Turner ja Weigend havaitsivat 

oikeusvertailevassa tutkimuksessaan hyödyntämiskieltojen keskeiseksi funktioksi ihmisoi-

keuksien turvaamisen, joka painottui erityisesti sellaisissa oikeusjärjestyksissä, joissa hyö-

dyntämiskielto on verrattain uusi normi.209 

 

Hyödyntämiskieltojen taustalla olevat funktiot näyttäytyvät eri tavoilla rikos- ja siviilipro-

sessissa. Riita-asioissa vastakkain ovat yksityiset asianosaiset, joten riita-asioihin ei liity pro-

sessuaalisesti tai aineellisesti korostunutta yleistä intressiä. Tapanilan mukaan hyödyntämis-

kiellon asettaminen on siviiliprosessissa erittäin poikkeuksellista, muttei kuitenkaan täysin 

poissuljettua, sillä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus koskee luonnollisesti 

myös siviiliprosessia. Hänen mukaansa hyödyntämiskiellon perusteena siviiliprosessissa voi 

olla lähinnä se, että todisteen hankkimiseen liittyvä lainvastaisuus liittyy nimenomaan asi-

anosaisten väliseen suhteeseen ja loukkaa välittömästi ja vakavasti vastapuolen prosessuaa-

lisia oikeuksia.210 

 

 

2.4 Todistelu-uudistuksesta 

 

 

207 Riekkinen 2014, s. 141. 
208 Lucke 2011, s. 527. 
209 Turner – Weigend 2019, s. 279. Kirjoittajat toki havaitsivat ihmisoikeuksien suojaamisen lisäksi kolme 

muutakin funktiota: oikeudenhoidon integriteetin varjeleminen, aineellisen totuuden selvittäminen ja poliisin 

väärinkäytösten ehkäiseminen. Ks. artikkelin pääluku 2 eli s. 257–263, joka käsittelee hyödyntämiskieltojen 

funktioita. 
210 Tapanila 2021, s. 431–432, 447, 450. Tapanila mainitsee sivulla 450 esimerkkeinä todisteen anastamisen 

vastapuolen hallusta ja todisteen väärentämisen. 
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Todistelu-uudistus tuli voimaan vuoden 2016 alussa.211 Todistelu-uudistuksessa oikeuden-

käymiskaareen otettiin hyödyntämiskiellon harkinnanvarainen yleissäännös,212 joka sovel-

tuu sekä riita- että rikosasioihin.213 Säännöksen sanamuodosta ilmenee se lähtökohta, että 

myös lainvastaisesti hankittua todistetta voidaan hyödyntää. Säännöksessä on asetettu arvi-

ointikriteeriksi oikeudenmukainen oikeudenkäynti (”jollei hyödyntäminen vaaranna oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista”) sekä huomioon otettaviksi näkökohdiksi seu-

raavat: 

 

• asian laatu 

• todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus 

• hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle 

• todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta 

• muut olosuhteet 

 

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan esimerkinomainen.214 Säännöksessä tarkoitettu todisteen 

hankkimisen lainvastaisuus ja siinä käytetty lain käsite on ymmärrettävä laajasti. Kyse voi 

olla esimerkiksi rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä menettelystä, muusta menettelyvir-

heestä tai lakisääteisten toimivaltuuksien ylittämisestä.215 Lailla tarkoitetaan eduskuntala-

kien lisäksi myös alemmanasteisia kansallisia säädöksiä, EU-lainsäädäntöä ja Suomea sito-

via kansainvälisiä sopimuksia sekä periaatteessa myös vahvaa ja vakiintunutta yhdenmu-

kaista oikeuskäytäntöä, mikäli sitä voidaan vahvuudeltaan pitää tavanomaisena oikeutena.216 

Säännöksen soveltamisala on laaja, ja säännöksen on oletettu muodostuvan pykälän sään-

nöksistä käytännössä merkityksellisimmäksi.217 

 

211 Ks. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 732/2015. 
212 OK 17:25.3; Pölönen – Tapanila 2015, s. 331. 
213  Helenius – Linna 2021, s. 496–497; Soveltaminen tosin painottuu rikosprosessiin. Ks. Tapanila 2021, s. 

431; Tässä kohtaa on syytä nostaa esille Jämsän esittämä pohdinta siitä, voidaanko harkinnanvaraista hyödyn-

tämiskieltoa asettaa lainkaan riita-asioissa. Jämsä kertoo, ettei ole tietoinen yhdestäkään sellaisesta EIT:n rat-

kaisusta, jossa olisi vahvistettu EIS 6 artiklan loukkaus sillä perusteella, että kansallinen tuomioistuin on salli-

nut todisteen hyödyntämisen siviiliprosessissa. Jämsän mukaan näyttäisi siltä, ettei lainvastaisesti hankitun to-

distelun hyödyntämiselle siviiliprosessissa ole oikeudenkäynnin oikeuden-mukaisuuden perusteella estettä. 

Ks. Jämsä 2020, s. 351. Jämsän näkemys poikkeaa Raution ja Fränden esittämästä kannasta, todistelutoimi-

kunnan kannasta ja hallituksen esityksessä ilmaistusta kannasta. Ks. Frände – Rautio 2020, s. 190; OMML 

69/2012, s. 123; HE 46/2014 vp, s. 93. 
214 Pölönen – Tapanila 2015, s. 335; Oikeudenkäynti III, s. 340. 
215 Pölönen – Tapanila 2015, s. 333; Oikeudenkäynti III, s. 340. 
216 OMML 69/2012, s. 122. 
217 Pölönen – Tapanila 2015, s. 332; OK 17:25:ssä on kolme momenttia, joista 1 momentissa kielletään kidut-

tamalla saadun todisteen hyödyntäminen, 2 momentissa itsekriminointisuojan vastaisesti hankitun todisteen 

hyödyntäminen ja 3 momentissa puolestaan on hyödyntämiskiellon harkinnanvarainen yleissäännös. 
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Hyödyntämiskiellon harkinnanvaraisen yleissäännöksen soveltamisessa keskeistä on huo-

mioida EIT:n oikeuskäytäntö koskien tilanteita, joissa todisteen hankkimistapa on loukannut 

EIS 6 artiklassa turvattua oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kriteeri on tavallaan kehä-

mäinen, sillä EIT on useasti todennut, että sen tehtäviin ei kuulu hyödyntämiskysymysten 

ratkaiseminen, vaan todisteen hyödynnettävyys on ratkaistava kansallisella tasolla.218 Tämän 

johdosta EIT:n oikeuskäytännöstä ei voida suoraan päätellä, onko hyödyntämiskielto asetet-

tava. EIT:n oikeuskäytännön mukaan riittävää on, että lainvastaisesti hankitun todisteen tu-

eksi on esitetty siitä riippumatonta muuta todistelua, jonka avulla lainvastaisesti hankitun 

todisteen luotettavuutta voidaan kontrolloida. Tässä kohtaa on olennaista huomioida, että 

OK 17:25.3:in perustuva hyödyntämiskielto ja EIT:n oikeuskäytännöstä päätelty vaatimus 

tukitodistelun esittämisestä eivät ole sanktiomekanismeiltaan yhteismitallisia, vaan kyse on 

käsitteellisesti eri asioista.219 

 

Todistelu-uudistusta valmistelemaan asetettiin marraskuussa 2010 todistelutoimikunta, 

jonka puheenjohtajana toimi (nykyään emeritus) professori Dan Frände. Marraskuussa 2012 

toimikunta luovutti oikeusministeriölle mietintönsä,220 johon sisältyy ehdotus todistelu kos-

kevan OK 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lain-

säädännön uudistamisesta. Mietinnön oheismateriaalina julkaistiin todistelutoimikunnan 

sihteerinä toimineen Jaakko Raution laatima oikeusvertaileva selvitys,221 jossa käsitellään 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan voimassa olevaa todistusoikeutta.222 Mietinnöstä pyy-

dettiin lausuntoa 65 taholta ja saatiin 57 lausuntoa,223 jotka on kerätty lausuntokoosteeksi ja 

julkaistu kesäkuussa 2013. 224 Mainittuja kolmea asiakirjaa voidaan hyödyntää oikeusläh-

teinä hyödyntämiskiellosta, ja niihin on oikeuskirjallisuudessa laajasti viitattukin.225  

 

 

218 Tapanila 2021, s. 449 av. 219. 
219 Tapanila 2021, s. 430 av. 163. 
220 OMML 69/2012 
221 OMSO 65/2012 
222 Mainittakoon, että Pohjoismaiden lisäksi selvityksessä käsitellään lyhyesti myös eräiden muiden maiden 

oikeustilaa. Ks. OMO 65/2012, s. 66–69. 
223 Lausuntokoosteen kuvailulehdellä kirjoitetaan lausuntoja saadun 56 kappaletta, mutta koosteesta puuttuu 

yksi lausunto, joten tarkalleen lausuntoja saatiin 57 kappaletta. Ks. Frände – Rautio 2020, s. 3. 
224 OMML 30/2013 
225 Ks. esim. Rikosprosessioikeus, s. 673–680. 
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Hallitus antoi esityksensä todistelu-uudistuksesta eduskunnalle huhtikuussa 2014. 226 Perus-

tuslakivaliokunta antoi esityksestä lausunnon marraskuussa 2014, 227 ja lakivaliokunta puo-

lestaan antoi mietinnön tammikuussa 2015. 228 Todistelu-uudistuksen eduskuntakäsittelyssä 

huomionarvoista on se, että hallituksen esitykseen sisältynyttä lakiehdotusta ei hyväksytty 

sellaisenaan, vaan säädösteksti muuttui valiokuntakäsittelyssä, kun lakivaliokunta ehdotti 

muutosta hallituksen esitykseen hyödyntämiskiellon yleissäännöksen osalta, ja eduskunta 

hyväksyi lakivaliokunnan ehdotuksen, minkä johdosta voimaan tullut hyödyntämiskiellon 

yleissäännös on lakivaliokunnan ehdotuksen eikä hallituksen esityksen mukainen. Tämän 

seikan voitaneen katsoa yhtäältä rajoittavan hallituksen esityksen oikeuslähdearvoa ja toi-

saalta korostavan lakivaliokunnan mietinnön oikeuslähdearvoa.229 

 

Hallituksen esityksessä hyödyntämiskiellon yleissäännös (OK 17:25.3) kuului seuraa-

vasti:230 

 

Tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä lainvastaisesti hankittu todiste myös, jos 

siihen on painavat syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liit-

tyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuu-

delle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet. 

 

Kerrattakoon tässä vielä selvyyden ja vertailun vuoksi lakivaliokunnan ehdotus,231 joka on 

samalla myös voimassa oleva hyödyntämiskiellon yleissäännös (OK 17:25.3): 232 

 

Muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todis-

tetta, jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutu-

mista ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenlouk-

kauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen mer-

kitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet. 

 

 

226 HE 46/2014 vp. 
227 PeVL 39/2014 vp 
228 LaVM 19/2014 vp 
229 Frände – Rautio 189–190. 
230 HE 46/2014 vp, s. 169. 
231 LaVM 19/2014 vp, s. 30. 
232 Ks. oikeudenkäymiskaari (4/1734) 17 luku 25 § 3 momentti, sellaisena kuin se on L:ssa oikeudenkäymis-

kaaren muuttamisesta (732/2015). 
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Sanamuotojen voidaan havaita olevan yhtenevät sanoista ”ottaen huomioon” alkaen, joten 

viisi harkintakriteeriä pysyivät muuttumattomina. Lainvastaisesti hankitun todisteen hyö-

dynnettävyys on ollut eksplisiittisenä lähtökohtana sekä hallituksen esityksessä että lakiva-

liokunnan ehdotuksessa,233 joskin lakivaliokunta on mietintönsä sanamuodon perusteella 

katsonut muuttaneensa hyödyntämiskysymystä koskevaa presumptiota.234 Eroavaisuutta liit-

tyy painotuksiin (”tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä” vs ”tuomioistuin saa hyö-

dyntää myös”) sekä hyödyntämiskiellon edellytykseksi asetettuun seikkaan (painavat syyt 

vs oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen vaarantuminen). Voimassa olevassa 

säännöksessä hyödyntämiskysymys on sidottu oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen, 

mikä todetaan expressis verbis myös lakivaliokunnan mietinnössä.235 

 

Lakiin ei ennen todistelu-uudistusta sisältynyt uutta hyödyntämiskiellon harkinnanvaraista 

yleissäännöstä (OK 17:25.3) vastaavaa säännöstä. Tästä huolimatta ei kuitenkaan ole selvää, 

voidaanko yleissäännöksen ottamisen lakiin tosiasiallisesti katsoa muuttaneen oikeustilaa. 

Jämsän mukaan uudistuksella lähinnä vahvistettiin voimassa ollut oikeustila ja selvennettiin 

sitä.236 Sekä oikeuskirjallisuudessa että oikeuskäytännössä on katsottu hyödyntämiskiellon 

olleen osa voimassa olevaa oikeutta jo ennen todistelu-uudistusta.237 Korkein oikeus on to-

distelu-uudistuksen jälkeen antamassaan ratkaisussa KKO 2016:76 todennut seuraavasti: 238 

 

 

233 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu lakivaliokunnan mietinnön osoittavan, että lainsäätäjä on tarkoittanut 

hyödyntämiskiellon viimesijaiseksi keinoksi (ultima ratio) puuttua todisteen hankkimistavan lainvastaisuu-

teen. Ks. Tapanila 2021, s. 432 av. 165 ja Tapanila 2019 Itsekriminointisuoja, s. 285.; HE 46/2014 vp, s. 92; 

LaVM 19/2014 vp, s. 6, 20. 
234 LaVM 19/2014 vp, s. 20. 
235 Jämsä 2020, s. 322; LaVM 19/2014 vp, s. 6. Huomionarvoista on, että mietinnössä nimenomaisesti viitataan 

PL 21 §:än ja EIS 6 artiklaan. 
236 Jämsä 2020, s. 114, 346. 
237 Oikeuskirjallisuudesta ks. Vuorenpää DL 2018, s. 307–308; Oikeuskäytännöstä ks. esim. KKO 2011:91, 

kohta 10. Huomionarvoista sanotussa ratkaisussa on se, kuinka KKO:n perusteluissa esitetään pitkälti samoja 

näkökohtia ja kriteereitä, jotka kuuluvat myös vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen hyödyntämiskiellon 

yleissäännökseen. Kohdassa 10 KKO toteaa lainvastaisesti hankitun todisteen hyödynnettävyyden lähtökoh-

taisuuden sekä sen, että EIS 6 artikla ei estä sellaisen todisteen hyödyntämistä per se. Kohdassa 10 esitetään 

punnintakriteereinä yhtäältä oikeudenloukkauksen vakavuus ja toisaalta rikoksen selvittämisintressi, joita ar-

vioidaan kohdissa 11 ja 12. Kohdassa 14 ilmaistaan johtopäätös seuraavasti: ”Korkein oikeus katsoo, ettei 

lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan kuuleminen todistajina ja lääkärinlausuntojen käyttäminen todisteena 

asiassa loukkaa A:n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin eikä asiassa ole estettä sallia näiden todis-

teiden hyödyntämistä näyttönä asiassa.” Kohdassa 16 KKO toteaa vielä seuraavasti: ”Mikäli todiste on hankittu 

lainvastaisella taikka muutoin virheellisellä menettelyllä, tämä voi heikentää todisteen näyttöarvoa. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään katsonut, ettei tuomiota voida pääasiallisesti tai kokonaan 

perustaa laittomasti hankitulle todistusaineistolle.” 
238 KKO 2016:76, kohta 16. 
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Asiaa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa ratkaistaessa voimassa olleissa oikeuden-

käymiskaaren tai oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain säännöksissä ei ole 

säädetty virheellisellä menettelyllä saadun esitutkintakertomuksen hyödyntämiskiel-

losta. Voimassa olevassa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:ssä (732/2015) on to-

disteen hyödyntämiskieltoa koskeva säännös. Se asiallisesti vastaa aikaisemman lain 

aikaista oikeustilaa, joka oli muotoutunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja 

Korkeimman oikeuden vakiintuneen käytännön kautta. Kuten ratkaisussa KKO 

2011:91 on todettu, pelkästään se seikka, että todiste tai todisteen sisältämä tieto on 

hankittu lainvastaisella tavalla tai muutoin virheellisellä menettelyllä, ei vielä välttä-

mättä merkitse sitä, ettei tällaista todistetta saisi käyttää oikeudenkäynnissä. Jos to-

disteen sisältämän tiedon hankkimiseen liittyy vakava oikeudenloukkaus, todisteen 

käytön kieltäminen voi tulla tapauskohtaisesti kysymykseen. Punnittavaksi tulee täl-

löin yhtäältä oikeudenloukkauksen vakavuus ja toisaalta rikoksen selvittämisintressi 

(kohta 10). 

 

Vaikka hyödyntämiskiellon yleissäännöksen ei katsottaisikaan tosiasiallisesti muuttaneen 

oikeustilaa, ei säännöksen ottamista lakiin tarvitse kuitenkaan pitää merkityksettömänä. La-

kivaliokunta on todistelu-uudistusta koskevassa mietinnössään puoltanut yleissäännöksen 

ottamista lakiin. Valiokunnan mukaan ennustettavuuden ja johdonmukaisen oikeuskäytän-

nön syntyminen edellyttää lain säännöstä. Valiokunta korostaa lain asemaa oikeuslähteenä 

kansallisen lainkäyttäjän kannalta ja toteaa, että asian jättäminen yksinomaan EIS:n ja sitä 

koskevan EIT:n oikeuskäytännön varaan ”olisi omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä ja lisätöitä 

eri toimijoille.”239 Toisaalta valiokunta toteaa myös, että lakiehdotuksen tarkoituksena ”ei 

kuitenkaan ole tehdä suurta muutosta nykytilaan, koska oikeuskäytännössä on jo voitu pää-

tyä hyödyntämiskiellon asettamiseen ihmisoikeusvelvoitteiden tai yleisten periaatteiden no-

jalla.”240 Lakivaliokunnan mietinnön perusteella voitaneen siis päätellä, että hyödyntämis-

kiellon yleissäännöksellä on ollut pääasiallisesti jokin muu tarkoitus kuin oikeustilan muut-

taminen. 

 

Todistelutoimikunnan mietintö keräsi runsaasti palautetta, joka on koottu yhteen julkaisuun, 

jota kutsutaan lausuntokoosteeksi.241 Moni lausunnonantaja kommentoi ehdotettua hyödyn-

tämiskiellon yleissäännöstä. Keskusrikospoliisi katsoi lausunnossaan hyödyntämiskiellon 

 

239 LaVM 19/2014 vp, s. 7. 
240 LaVM 19/2014 vp, s. 20. 
241 OMML 30/2013. 
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”olevan common law -traditioon kuuluvana Suomen oikeusjärjestelmälle vieras elementti.” 

Keskusrikospoliisin mukaan hyödyntämiskiellon yleissäännös merkitsee poikkeamista va-

paasta todistusharkinnasta.242 Lisäksi Keskusrikospoliisi nostaa esille ulkomailta kansainvä-

lisen yhteistyön avulla hankitut todisteet ja toteaa seuraavasti: 243 

 

Keskusrikospoliisi toteaa lisäksi, että todiste on voitu hankkia kansainvälisen yhteis-

työn puitteissa ulkomailla sellaisin kyseisen maan lainsäädännön mukaisin laillisin 

keinoin ja menettelyin, jotka eivät Suomessa ole lain mukaan mahdollisia tai jotka 

olisivat Suomessa lainvastaisia. Mietinnössä ei ole keskusrikospoliisin näkemyksen 

mukaan arvioitu lainkaan sitä, miten todisteen hyödyntämiskieltoa tulisi tällaisessa 

kansainvälisiä elementtejä sisältävässä tilanteessa soveltaa. 

 

Poliisihallitus ja Tullihallitus painottavat lausunnoissaan hyödyntämiskieltosäännöksen vai-

kutuksia rikosvastuun toteuttamiseen sekä nostavat esille huolen säännöksen tulkinnanva-

raisuudesta.244 Itä-Suomen hovioikeuden mukaan todistelutoimikunnan mietinnössä esitet-

tiin vallitsevan oikeuskäytännön kirjaamista laintasoiseksi säännökseksi. Hovioikeus totesi 

kannattavansa ehdotusta ja esitti säännöksen muuttamista siten, että säännökseen ”otetaan 

maininta siitä, että hyödyntämiskieltoa harkittaessa on huomioitava Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimen ratkaisukäytäntö, joka tosiasiallisesti tulee määrittämään hyödyntämiskiel-

lon alan.”245 Myös Vaasan hovioikeus ilmoittaa asettuvansa hyödyntämiskiellon harkinnan-

varaisen yleissäännöksen kannalle. Vaasan hovioikeuden mukaan ”hyödyntämiskiellolla 

voitaneen tapauskohtaisesti estää se, että oikeudenkäynnistä muodostuu Euroopan ihmisoi-

keussopimuksen 6 artiklan vastaisella tavalla epäoikeudenmukainen.” Lausunnossaan Vaa-

san hovioikeus myös ennakoi säännöksen soveltamisen muodostuvan ainakin alkuvaiheessa 

hankalaksi.246 

 

Vantaan käräjäoikeus pitää hyvänä, että hyödyntämiskiellosta säädettäisiin lain tasoisesti. 

Käräjäoikeus kuitenkin kritisoi todisteen hankintatavan lainvastaisuuden asettamista lähtö-

kohdaksi ja toteaa, että oikeuskäytännössä ”kysymys todisteen hyödynnettävyydestä on pää-

 

242 OMML 30/2013, s. 174. 
243 OMML 30/2015, s. 175. 
244 OMML 30/2013, s. 178. 
245 OMML 30/2013, s. 186. 
246 OMML 30/2013, s. 187 
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sääntöisesti kulminoitunut todisteen hankinnan asianmukaisuuden arvioinnin asemesta ky-

symykseen, rikkoisiko todisteen hyödyntäminen asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin.” Tämän perusteella käräjäoikeus katsoo, että myöskään lainsäädännön ta-

solla todisteen hankintatavan ei tulisi olla lähtökohtana hyödyntämisharkinnassa, vaan rat-

kaisevaa tulisi olla se, rikkooko todisteen hyödyntäminen (sen hankintatavasta riippumatta) 

oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Käräjäoikeuden mukaan todisteen hank-

kimistapa voisi olla yksi kriteeri muiden joukossa. Vantaan käräjäoikeus antaa lausunnos-

saan vaihtoehtoisen ehdotuksen säännöksen sanamuodoksi, joka kuuluu seuraavasti:247 

 

Tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä todiste myös, jos todisteen hyödyntämi-

nen rikkoisi asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ottaen huo-

mioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vaka-

vuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian 

ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet. 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus pitää säännösehdotusta ongelmallisena aineellisen oikeuden 

kannalta ja katsoo, että säännösehdotus voisi jopa johtaa aineellisen oikeuden vastaisiin lop-

putuloksiin. Keskusrikospoliisin tapaan myös Varsinais-Suomen käräjäoikeus nostaa esille 

ulkomailta oikeusapuna saataviin todisteisiin mahdollisesti liittyvän hyödyntämiskiellon ja 

viittaa tältä osin ratkaisuun KKO 2004:68.248 

 

Suomen Lakimiesliitto ilmoittaa ytimekkäässä lausunnossaan olevansa vahvasti hyödyntä-

miskiellon kannalla seuraavin sanoin: 249 

 

Suomen Lakimiesliitto katsoo, että lainvastaisesti saadun todisteen kohdalla hyödyn-

tämiskiellon tulisi olla pääsääntö. Kiellosta tehtävistä poikkeuksista voitaisiin säätää 

erikseen momentin loppuosassa. Oikeusjärjestelmän uskottavuuden kannalta sekä 

myös oikeuspedagogisesti on tärkeää että hyödyntämiskielto on pääsääntö. 

 

 

247 OMML 30/2013, s. 188–189. 
248 OMML 30/2013, s. 189–190. 
249 OMML 30/2013, s. 192. 
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Lakimiesliiton kantaa voidaan pitää varsin poikkeuksellisena muihin lausuntokoosteessa 

sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kantoihin nähden. Oikeusjärjestelmän uskottavuu-

della viitattaneen tässä yhteydessä prosessin legitimiteettiin, toisin sanoen yhteiskunnalli-

seen hyväksyttävyyteen. Oikeuspedagoginen perustelu on mielenkiintoinen, eikä vastaavaa 

perustetta käy ilmi muista lausunnoista. Tämänhetkisen oikeustilan osalta voidaan selkeästi 

todeta, että Lakimiesliiton kanta ei toteutunut, sillä voimassa olevassa oikeudessa hyödyn-

tämiskielto on poikkeus eikä pääsääntö. 

 

Professori Niemi on lausunnossaan jokseenkin samoilla linjoilla kuin Lakimiesliitto esittä-

essään, että hyödyntämiskiellon perusteena olevat näkökohdat puoltavat tiukan kiellon ole-

massaoloa. Niemi ehdottaa säännökseen sisältyvän olettaman kääntämistä toisinpäin siten, 

että todistetta ei saisi hyödyntää, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Professori Viljanen 

ajattelee hyvin eri tavalla kommentoidessaan, että hyödyntämiskiellon ala on pidettävä mah-

dollisimman suppeana ja että säännöksen soveltamisessa on vältettävä ylilyöntejä. Viljanen 

viittaa elokuvaan Dirty Harry, jonka keskeinen sanoma hänen mukaansa on se, että oikeus-

järjestys on epäonnistunut kieltäessään kiistattomien todisteiden hyödyntämisen niiden 

hankkimisessa tehtyjen menettelyvirheiden perusteella sillä seurauksella, että ilmiselvä syyl-

linen välttää rikosvastuun. Viljasen mukaan tällainen oikeustajua loukkaava lopputulos voi 

jopa johtaa turhautumiseen ja omankädenoikeuden käyttöön sekä vaarantaa rikosten selvit-

tämistä ja asianomistajien oikeusturvaa.250 

 

  

 

250 OMML 30/2013, s. 193–195. Ks. myös Viljanen LM 2013, s. 154–156. 



43 

 

3 OIKEUDENMUKAISESTA OIKEUDENKÄYNNISTÄ 

 

3.1 Käsitteen taustasta ja merkityssisällöstä 

 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsite juontaa juurensa kansainvälisistä ihmisoikeus-

sopimuksista ja perusoikeusuudistuksesta.251 Ihmisoikeussopimuksista kotimaisen lainkäy-

tön kannalta merkittävimpänä pidetään Euroopan ihmisoikeussopimusta,252 joka on Suo-

messa ratifioitu 4.5.1990 ja tullut voimaan 10.5.1990. Perusoikeusuudistus,253 joka toteutet-

tiin lailla Hallitusmuodon muuttamisesta jo ennen perustuslain kokonaisuudistusta,254 puo-

lestaan tuli voimaan 1.8.1995. Perusoikeusuudistuksen esitöissä todetaan nimenomaisesti 

perustuslain säännöksen yhteys EIS 6 artiklaan, ja EIS:n suomennoksessa käytetäänkin ter-

miä oikeudenmukainen oikeudenkäynti.255 Esitöissä ilmaistaan selkeästi, että perustuslain 

säännöksen tarkoituksena on turvata EIS 6 artiklan edellyttämä oikeus oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin.256 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että PL 21 § ja EIS 6 artikla olisivat vält-

tämättä täysin samansisältöisiä, sillä EIS määrittää minimitason eli niin sanotun eurooppa-

laisen ihmisoikeusstandardin, jonka kukin sopimusvaltio voi kansallisessa lainsäädännös-

sään ylittää.257 PL 21 §:n tulkinnan katsotaan kuitenkin määrittyvän pitkälti EIS 6 artiklan 

tulkintojen mukaisesti, mikä näkyy muun muassa siinä, että perustuslakivaliokunta on 

useissa PL 21 §:ä koskevissa lausunnoissaan viitannut EIT:n ratkaisuihin.258 

 

Nimensä mukaisesti oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä on kyse prosessuaalisista oi-

keuksista, eikä EIS 6 artikla luo mitään uusia aineellisia oikeuksia eikä täten myöskään so-

vellu, mikäli kansallisessa oikeudessa ei taata jotakin aineellista oikeutta.259 Toisaalta on 

huomattava, että artiklan soveltamisala määrittyy EIS:n autonomisen tulkinnan mukaisesti 

 

251 Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteeseen EIS 6 artiklan 

mukaan, on kuitenkin syytä todeta, että oikeudenmukainen oikeudenkäynti sisältyy myös muihin ihmisoikeus-

sopimuksiin, minkä lisäksi sen voitaneen katsoa olevan osa kansainvälistä tavanomaista oikeutta. Ks. Lund-

qvist SvJT 2021, s. 218 ja Lundqvist SvJT 2019, s. 818. 
252 Ks. L 438/1990, A 439/1990 ja SopS 19/1990. 
253 Ks. Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 969/1995. 
254 Ks. Suomen perustuslaki 731/1999. 
255 HE 309/1993 vp, s. 73–74. 
256 HE 309/1993 vp, s. 73; Husa – Jyränki 2015, s. 393. 
257 Heikkilä – Hirvelä 2017, s. 6; Ervo 2005, s. 11; Beernaert – Krenc 2019, s. 13. 
258 Saraviita 2011, s. 281. 
259 Heikkilä – Hirvelä 2017, s. 304; Pellonpää ym. 2018, s. 563. 
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kansallisista oikeusjärjestyksistä riippumattomasti siten, että ratkaisevaa ei ole valtionsisäi-

sen oikeuden systematisointi.260  

 

Jämsän mukaan menettelylliseen eli prosessuaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyy määri-

telmällisesti se, että oikeudenmukaisuuden käsite irrotetaan menettelyn lopputuloksesta. Ai-

neellisesti oikea lopputulos ei siis yksin riitä tekemään oikeudenkäynnistä oikeudenmu-

kaista,261 eikä prosessuaalisen oikeusturvan loukkaus ole vailla merkitystä, vaikka se ei vai-

kuttaisi asian lopputulokseen.262 Prosessuaalisten säännösten loukkaaminen loukkaa rikos-

prosessuaalista laillisuusperiaatetta, mikä voi horjuttaa rikosprosessin yhteiskunnallista hy-

väksyttävyyttä eli legitimiteettiä vastaavasti kuin aineellisesti väärät ratkaisut.263 Jämsä pitää 

menettelyllistä oikeusturvaa niin korkeassa arvossa, että katsoo sen muodostavan rikospro-

sessioikeuden toisen syväjustifikaation eli funktion.264 Hormia puolestaan kuvaa prosessioi-

keuden ja aineellisen oikeuden välistä suhdetta seuraavasti: 265 

 

Prosessioikeudellisten ja aineellisoikeudellisten kysymysten välinen arvojärjestys ei 

kuitenkaan ole niin kaavamainen, että aineellisessa oikeuskysymyksessä ruumiillistu-

vat intressit edustaisivat yhteiskunnallisesti tärkeämpiä arvoja kuin prosessioikeudel-

lisella normilla suojattavat oikeushyvät. 

 

Ervo katsoo, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta voidaan kutsua oikeuden-

käyntiä koskevaksi yksilönsuojaperiaatteeksi. Tällä periaatteella on Ervon mukaan lähtö-

kohtaisesti korkein painoarvo prima facie prosessioikeuden periaatteiden joukossa.266 Yksi-

lönsuojaperiaate ja oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus asettuvat siis Ervon mukaan pro-

sessin tarkoituksenmukaisuuden ja aineellisen totuuden edelle,267 ja Ervo systematisoi yksi-

lönsuojaperiaatteen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kattoperiaatteeksi, jonka alaperi-

 

260 Pellonpää ym. 2018, s. 567. 
261 Jämsä 2020, s. 33. 
262 Jämsä 2020, s. 32. 
263 Jämsä 2020, s. 32. 
264 Jämsä 2020, s. 32. 
265 Hormia 1978, s. 224. 
266 Ervo 1996, s. 39. 
267 Ervo 1996, s. 39, 48, 178. 
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aatteita ovat tarkoituksenmukaisuusperiaate, aineellisen totuuden periaate ja kontradiktori-

nen periaate.268 Hänen mukaansa oikeudenmukaisuus oikeudenkäynnissä on ymmärrettävä 

nimenomaan yksilön suojaksi valtion lainkäyttövaltaa vastaan.269 

 

Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta eli prosessuaalisesta oikeudenmukaisuudesta on 

Tatu Leppänen käyttänyt synonyymia asianmukaisuus.270 Hänen mukaansa oikeudenkäyn-

nin asianmukaisuuteen kuuluvat osatekijöinä oikeudenkäynnin tosiasiallinen kontradiktori-

suus ja asianosaisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus (égalité des armes).271 Leppänen pitää 

asianmukaisuusperiaatetta arvoperiaatteena, jolla on prima facie etusija tavoiteperiaatteena 

pidettävän tarkoituksenmukaisuusperiaatteeseen nähden ja joka on prosessioikeuden ylin pe-

riaate.272 Leppäsen mukaan lainsäädännön systeemitasolla painottuu tarkoituksenmukaisuus 

ja yksittäistapauksissa lainkäyttötasolla asianmukaisuus, jolloin ihmis- ja perusoikeusmyön-

teinen tulkinta-asenne tasapainottaa prosessilainsäädännön instrumentalistista luonnetta.273 

Hän katsoo, että monissa prosessioikeudellisissa ongelmanasetteluissa on pohjimmiltaan ky-

symys prosessin tarkoituksenmukaisuuden eli utiliteetin ja asianmukaisuuden eli prosessu-

aalisen oikeudenmukaisuuden välisestä suhteesta, joka ei ole yksiselitteinen eikä ongelma-

ton vaan päinvastoin jännitteinen.274 

 

Perusoikeusuudistuksen ja EIS:n voimaantulon myötä on alettu puhua yhtäältä prosessioi-

keuden perustuslaillistumisesta ja kansainvälistymisestä, mutta toisaalta myös perustuslain 

prosessioikeudellistumisesta.275 Oikeuskirjallisuudessa on jopa todettu, että kotimaisessa 

lainkäytössämme on vasta EIS:n myötä alettu toden teolla kiinnittää huomiota ihmisoikeuk-

siin, mikä näkyy siten, että EIS soveltamiskäytäntöineen on muodostunut tärkeäksi oikeus-

lähteeksi, johon kotimaiset tuomioistuimet ovat alkaneet viitata tuomioissaan.276 

 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaava EIS 6 artikla kuuluu seuraavasti: 

 

6 artikla 

 

268 Ervo 1996, s. 178 
269 Ervo 1996, s. 178. 
270 Leppänen 1998, s. 61 av. 173 ja s. 66. 
271 Leppänen 1998, s. 62. 
272 Leppänen 1998, s. 70, 73–74. 
273 Leppänen 1998, s. 75. 
274 Leppänen 1998, s. 72–74. 
275 Ervo 2005, s. 2. 
276 Oikeudenkäynti I, s. 40, 187; Ervo 2005, s. 38–39. 
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Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 

 

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen 

oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuo-

mioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai 

häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta leh-

distöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä de-

mokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuu-

den vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen 

niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättö-

mäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta. 

 

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyy-

tensä on laillisesti näytetty toteen. 

 

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet: 

 

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden 

sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä; 

 

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan; 

 

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavus-

tajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hä-

nen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa; 

 

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä 

vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustel-

luiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat; 

 

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

käytettyä kieltä. 

 

EIS 6 artiklaa on oikeuskirjallisuudessa kuvailtu jopa koko sopimuksen vaikeimmin tulkit-

tavissa olevaksi ja sopimusvaltioiden kannalta ongelmallisimmaksi artiklaksi.277 Tätä käsi-

tystä puoltaa se seikka, että EIT on todennut EIS 6 artiklan rikkomuksia useammin kuin 

minkään muun sopimusmääräyksen rikkomuksia.278 Artiklaa on myös luonnehdittu EIS:n 

keskeisimmäksi.279 

 

 

277 Vuorenpää 2007, s. 97. 
278 Pellonpää ym. 2018, s. 545; Beernaert – Krenc 2019, s. 10. 
279 Fredman 2021, s. 19. 
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EIS 6 artiklassa on kolme kohtaa. Artiklan ensimmäisessä kohdassa määritellään artiklan 

soveltamisala ja keskeinen sisältö.280 Artiklan 1 kohdan on kuvailtu sisältävän perusnor-

min,281 joka ilmaisee oikeusturvan takeet lainkäytössä.282 Sanamuotonsa mukaisesti 1 

kohta soveltuu sekä rikos- että siviiliprosessiin EIS:n tarkoittamassa, kansallisiin oikeusjär-

jestyksiin nähden autonomisessa merkityksessä. Täten 1 kohdan soveltamisalan piiriin 

kuuluu myös sellaisia menettelyjä, jotka Suomessa on perinteisesti luokiteltu hallintopro-

sessiin kuuluviksi.283 

 

Sanamuotojen perusteella 2 ja 3 kohdat soveltuvat vain rikosprosessiin ja siinäkin vain 

syytettyyn. Vaikka 6 artiklassa on kyse oikeudenkäynnistä, 2 ja 3 kohdissa tarkoitetaan ri-

kosprosessia laajassa merkityksessä, joka käsittää myös suomalaisen systematiikan mukai-

sen esitutkinnan ja syyteharkinnan. Näin ollen 6 artiklassa käytetty rikoksesta syytetyn kä-

site kattaa myös kotimaisen rikoksesta epäillyn käsitteen ja artiklassa tarkoitetun rikospro-

sessin katsotaan alkavan ensimmäisestä kuulustelusta, kiinniottamisesta tai muusta toimen-

piteestä, jonka yhteydessä ilmenee henkilön asema rikoksesta epäiltynä.284 

 

Vaikka EIS 6 artiklan 2 ja 3 kohdat soveltuvat sanamuotojensa mukaan vain rikosproses-

siin, EIT on tapauksessa Airey v. Irlanti katsonut 6 artiklaa loukatun, kun varattomalle asi-

anosaiselle ei ollut tarjottu maksutonta oikeusavustajaa asumuseroa koskevassa siviiliasi-

assa.285 Asiassa ei kuitenkaan sovellettu 3 (c) kohtaa vaan 1 kohdan perusnormia, josta tuo-

mioistuin johti käsillä olleessa yksittäistapauksessa oikeuden maksuttomaan oikeusapuun. 

Oikeudenkäyntimenettelyn asumuseroasiassa katsottiin olevan siinä määrin monimutkai-

nen, että maksuttoman oikeusavun epääminen olisi muodostanut esteen 1 kohdan mukaisen 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tosiasialliselle turvaamiselle. Tapauksesta ilmenee, 

että vaikka 6 artiklan 2 ja 3 kohtien soveltamisala on rajattu rikosprosessiin, faktisesti sa-

maan lopputulemaan voidaan yksittäistapauksissa päätyä myös 1 kohtaa soveltamalla. Toi-

saalta yleisellä tasolla on pidettävä selvänä, että 3 kohdan c alakohdassa turvattu oikeus 

 

280 Fredman 2021, s. 19. 
281 Pradel 1996, s. 507. 
282 Ervo 2005, s. 19; Ervo 2008, s. 11. 
283 Oikeudenkäynti I, s. 39. 
284 Fredman ym. 2020, s. 10, 63, 66, 68. 
285 Airey v. Irlanti, kohdat 26–28; Beernaert – Krench 2019, s. 11. 
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maksuttomaan oikeusapuun on kattavampi ja ehdottomampi kuin 1 kohdasta johdettu vas-

taava oikeus.286 

 

Vaikka EIS 6.3 artikla sanamuotonsa mukaan koskee nimenomaisesti vain rikosprosessia, 

tästä ei tule e contrario päätellä, ettei sopimusmääräyksestä olisi haettavissa johtoa myös 

siviiliprosessiin.287 Tästä huolimatta EIT on kuitenkin todennut, että oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin vaatimukset voivat olla erilaisia rikos- ja siviiliprosesseissa.288 Käytän-

nössä tämä näkyy siten, että rikosprosessissa sopimusvaltioilla on vähemmän liikkumava-

raa kuin siviiliprosessissa.289 

 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin merkityssisällön selvittäminen edellyttää vastausta 

siihen, mikä tai mitkä seikat tekevät oikeudenkäynnin oikeudenmukaiseksi, toisin sanoen 

mistä oikeudenmukainen oikeudenkäynti muodostuu. Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan 

näkemyksen mukaan oikeudenmukaisella oikeudenkäynnillä on useita osatekijöitä.290 Er-

von mukaan kaikki EIS 6 artiklassa luetellut yksittäiset oikeusturvan takeet kuuluvat sanot-

tuihin osatekijöihin ja muodostavat esimerkkiluettelon osatekijöistä. Kyse ei Ervon mu-

kaan kuitenkaan ole tyhjentävästä luettelosta, vaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 

kuuluu myös lukuisia osatekijöitä, joita ei erikseen ja nimenomaisesti mainita sanotussa 

esimerkkiluettelossa. Täten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitesisältö määrittyy 

EIS 6 artiklan tulkinnan perusteella, ja tässä tulkinnassa keskeisessä asemassa on paitsi so-

pimusmääräyksen sanamuoto, myös EIT:n oikeuskäytäntö.291 Tyhjentävää luetteloa oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin osatekijöistä ei sisälly mihinkään muuhunkaan ihmisoi-

keussopimukseen eikä PL 21 §:än, mikä korostaa EIT:n oikeuskäytännön merkitystä.292 

 

Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on kuvailtu yleisluontoiseksi ja joustavaksi käsit-

teeksi.293 Vastaavasti EIS 6 artiklaa on kuvailtu ohjelmalliseksi ja julistuksenomaiseksi.294 

 

286 Ervo 2005, s. 119, 127. 
287 Pellonpää ym. 2018, s. 622. 
288 Dombo Beheer v. Alankomaat, kohta 32. 
289 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 379. 
290 Ervo 2005, s. 9. 
291 Ervo 2005, s. 9–10; Jämsä 2020, s. 117. 
292 Rikosprosessioikeus s. 32–33; vrt. KKO 2014:82, jonka kohdassa 16 korkein oikeus toteaa itsekriminointi-

suojan kuuluvan rikosprosessin oikeudenmukaisuuden keskeisiin takeisiin, mikä on johdettavissa EIS 6 artik-

lassa ja sitä koskevasta EIT:n oikeuskäytännöstä. Ilmaisu ”on johdettavissa” osoittaa, että itsekriminointisuojan 

ei katsota perustuvan artiklan sanamuotoon. 
293 Beernaert – Krenc 2019, s. 132; Lindh – Mellqvist 2020, s. 53. 
294 Vuorenpää 2007, s. 97. 
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Jämsän mukaan EIS 6 artiklan mukainen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsite on si-

sällöllisesti väljä ja tulkinnanvarainen, mikä korostaa EIT:n oikeuskäytännön merkitystä.295 

EIT on todennut, että EIS on ”elävä asiakirja” (instrument vivant), jota tulee tulkita nyky-

päivän olosuhteiden valossa, minkä johdosta sen sisältö ei ole staattinen, vaan tulkinta mu-

kautuu olosuhteisiin.296 

 

EIT:n oikeuskäytännöstä on havaittavissa, että vaikka oikeudenmukainen oikeudenkäynti 

koostuu osatekijöistä, EIT arvioi 6 artiklaa soveltaessaan oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin toteutumista kokonaisuutena.297 Kyse on siis eritellystä kokonaisharkinnasta, jossa 

huomioidaan osatekijöitä, mutta ratkaisevaa on kokonaisuus.298 Oikeus oikeudenmukai-

seen oikeudenkäyntiin on sisällöltään avoin oikeuksien luokka, johon voidaan luokitella 

myös sellaisia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijöitä, joita ei ole mainittu artik-

lassa. EIS 6.1 artikla mahdollistaa oikeudenkäynnin arvioimisen kokonaisuutena epäoikeu-

denmukaiseksi myös sellaisissa tilanteissa, joissa mitään tiettyä 6 artiklan takaamaa yksit-

täistä oikeutta ei ole loukattu.299 

 

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja sitä säätelevät EIS 6.1 artikla sekä PL 21 § koskevat 

lähtökohtaisesti sekä rikos- että siviiliprosessia. Vaatimus oikeudenmukaisesta oikeuden-

käynnistä sekä muut ihmisoikeudet korostuvat kuitenkin erityisesti rikosprosessissa, ja 

useimmat EIT:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevista ratkaisuista liittyvät oikeu-

denkäynteihin rikosasiassa.300 

 

Oikeudenmukaisella oikeudenkäynnillä on lukuisia osatekijöitä eli alaperiaatteita. Tuomio-

istuinta itseään koskevista osatekijöistä mainittakoon tuomioistuimen riippumattomuus ja 

puolueettomuus sekä tuomareiden esteettömyys. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 

kuuluu myös muutoksenhakuoikeus, oikeudenkäynnin julkisuus, tuomioistuimen velvolli-

suus perustella ratkaisunsa, itsekriminointisuoja ja kuulemisperiaate.301 Oikeudenmukaisen 

 

295 Jämsä 2020, s. 83. Vrt. Husa – Jyränki 2015, s. 391, jossa EIS:n sopimusmääräyksiin perustuvia oikeusnor-

meja kuvataan yleisesti joustaviksi. 
296 Beernaert – Krenc 2019, s. 16–17; Kress v. Ranska, kohta 70. 
297 Ervo 2005, s. 54. 
298 Jämsä 2020, s. 84. 
299 Heikkilä – Hirvelä 2017, s. 378; Rikosprosessioikeus s. 32 av. 76. 
300 Rikosprosessioikeus, s. 33. 
301 Helenius – Linna 2021, s. 13–17; Tapanila DL 2014, s. 3; Tarkka LM 2016, s. 489; Pentikäinen DL 2012, 

s. 228. 
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oikeudenkäynnin osatekijöiden lukumäärä on myös lisääntynyt aikojen saatossa, kun EIS 

6.1 artiklan tulkinta on kehittynyt EIT:n oikeuskäytännössä.302 

 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ytimessä on kontradiktorisuus.303 Perinteisesti kont-

radiktorisuus tai vaihtoehtoisesti kontradiktorinen periaate, jota myös kutsutaan kuulemis-

periaatteeksi ja josta toisinaan käytetään latinankielistä ilmaisua audiatur et altera pars, on 

ymmärretty siten, että tuomioistuimen tulee antaa kaikille asianosaisille tilaisuus lausua kä-

siteltävänä olevasta asiasta ennen sanotun asian ratkaisemista. Näin ollen asianosaisten on 

saatava esittää vaatimuksensa ja väitteensä perusteluineen sekä niitä tukevat todisteet ja 

vastaavasti saatava tietoonsa vastapuolen esittämät vaatimukset, väitteet, perustelut ja to-

disteet.304 EIS 6 artiklan ja sen soveltamiskäytännön valossa kontradiktorisuus on kuiten-

kin ymmärrettävä perinteistä merkitystä laajemmin siten, että kyse ei ole pelkästään vasta-

puolten kuulemisesta, vaan kaikkien asianosaisten tosiasiallisesta ja tasa-arvoisesta mah-

dollisuudesta ja oikeudesta osallistua aktiivisesti prosessiin.305 

 

Kontradiktorisuuteen liittyy läheisesti osapuolten tasa-arvon periaate,306 josta käytetään 

myös nimityksiä aseiden yhtäläisyyden periaate ja vastapuolten tasavertaisuusperiaate 

(égalite des armes). Osapuolten tasa-arvon periaatteella tarkoitetaan asianosaisten tasapuo-

lista prosessuaalista asemaa, ja periaatteen katsotaan kuuluvan oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin ytimeen.307 Osapuolten tasa-arvon periaatteen ja kontradiktorisen periaatteen 

raja on jossain määrin liukuva: niiden on yhtäältä esitetty olevan synonyymeja, mutta toi-

saalta niiden välille on tehty eroa. Osapuolten tasa-arvo on myös systematisoitu siten, että 

tasa-arvon on toteuduttava kontradiktorisuuden sisällä.308 

 

Osapuolten tasa-arvon ja kontradiktorisuuden eroa on luonnehdittu kuvailemalla osapuol-

ten tasa-arvoa luonteeltaan horisontaaliseksi ja kontradiktorisuutta luonteeltaan vertikaa-

liseksi. Osapuolten tasa-arvo edellyttää, että oikeudenkäynnin osapuolet ovat tasa-arvoi-

sessa asemassa, jolloin osapuolten välillä vallitsee oikeudenmukainen tasapaino (juste 

 

302 Heikkilä – Hirvelä 2017, s. 379. 
303 Ervo 2005, s. 25, 57, 61; Ervo 2008, s. 155; Pradel 1996, s. 507; Rättegång IV, s. 30–31; Lindblom SvJT 

2000, s. 141. 
304 Oikeudenkäynti I, s. 77. 
305 Ervo 2005, s. 27; Oikeudenkäynti I, s. 79; Rättegång IV, s. 31. 
306 Rättegång IV, s. 33. 
307 Ervo 2005, s. 132; Rikosprosessioikeus, s. 34; Pradel 1996, s. 507; Rättegång IV, s. 33. 
308 Ervo 2005, s. 133–141. 



51 

 

équilibre). Kontradiktorisuudessa huomio sen sijaan kiinnittyy tuomioistuimeen, jonka tu-

lee antaa asianosaisille mahdollisuus osallistua prosessiin.309 Täten kontradiktorisuus koh-

distuu ensisijaisesti asianosaisen ja tuomioistuimen väliseen suhteeseen, kun aseiden yhtä-

läisyyden periaate puolestaan liittyy tasa-arvoon asianosaisten välillä.310 

 

Todistelun kannalta kontradiktorista periaatetta voidaan pitää varsin keskeisenä. Vaikka 

periaatetta ei ole tyhjentävästi säännelty missään kotimaisessa säädöksessä eikä EIS:ssa, 

sille on löydettävissä tukea useista normiformulaatioista. OK 17:1.1:n mukaisena lähtökoh-

tana on asianosaisen oikeus esittää haluamaansa todistelua sekä kommentoida kaikkea oi-

keudenkäynnissä esitettyä todistelua. PL 21.2 §:ssä puolestaan säädetään, että oikeus tulla 

kuulluksi turvataan lailla. EIS 6.3 artiklan d alakohdassa turvataan oikeus kuulusteluun ja 

vastakuulusteluun sekä todistajien kutsumiseen. Mainitut kolme esimerkkiä ilmentävät 

kontradiktorisuuden keskeistä asemaa ja institutionaalista tukea.311 

 

Kontradiktorisuuden voidaan katsoa kuuluvan osana vapaaseen todisteluun.312 Myös asei-

den yhtäläisyyden periaatetta tulee noudattaa todistelussa.313 Näytön hyväksyttävyys ja ar-

viointi sen sijaan eivät lähtökohtaisesti kuulu EIS 6 artiklan soveltamisalaan, vaan kansalli-

selle tasolle.314 

 

3.2 Euroopan ihmisoikeussopimuksesta 

 

Euroopan ihmisoikeussopimusta pidetään kaikkein tärkeimpänä ja käytännön oikeuselä-

mässä merkittävimpänä ihmisoikeusasiakirjana Euroopassa, minkä katsotaan johtuvan Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden sitovasta vaikutuksesta sopimusvaltioihin 

nähden sekä tuomioiden täytäntöönpanon tehokkaasta valvonnasta.315 

 

 

309 Beernaert – Krenc 2019, s. 143. 
310 Rikosprosessioikeus, s. 35. 
311 Pölönen – Tapanila 2015, s. 40–41. 
312 Helenius – Linna 2021, s. 463; Ervo 2008, s. 225. 
313 Helenius – Linna 2021, s. 463; Ervo 2008, s. 226. 
314 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 394; Pellonpää ym. 2018, s. 738. 
315 Vuorenpää 2007, s. 90, 94. 
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Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa keskeistä on ymmärtää autonomisen tulkin-

nan periaate eli se, että EIS:ssa käytetyillä käsitteillä on kansallisesta oikeudesta riippuma-

ton sisältö. Tähän liittyen on myös huomioitava, että EIS:n todistusvoimaiset kielet ovat 

ranska ja englanti. Sopimustekstiä on toki käännetty sopimusvaltioiden kielille, kuten Suo-

men kansalliskielille suomeen ja ruotsiin, mutta ratkaisevassa asemassa on ranskan- ja eng-

lanninkielinen teksti. Autonomisen tulkinnan periaatteen johdosta yksi ja sama termi voi 

yhtäältä kansallisen oikeuden ja toisaalta EIS:n tulkintakontekstissa viitata sisällöiltään eri-

laisiin käsitteisiin.316 

 

EIS:n tulkinnassa sopimustekstin sanamuodolla katsotaan olevan melko vähäinen merkitys 

verrattuna kotimaisten säädösten tulkintaan.317 Vastaavasti EIT:n oikeuskäytännön merki-

tys korostuu EIS:n tulkinnassa.318 Näin ollen EIS:n artiklojen koko sisältö aukeaa vasta 

EIT:n oikeuskäytännön tuntemisella.319 

 

Evolutiivis-dynaaminen tulkinta tarkoittaa sitä, että EIS:n tulkinta eli sopimusmääräyksille 

tulkinnan avulla vahvistettava oikeudellinen sisältö voi oikeuskäytännön myötä muuttua 

ilman, että sopimuksen sanamuotoa muutettaisiin.320 EIT on itse todennut EIS:n olevan 

elävä asiakirja (instrument vivant), jota on tulkittava nykypäivän olosuhteiden valossa.321 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita mielivallan mahdollistamista, vaan tulkinnan muutoksen on 

aina perustuttava eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin ja sen perusteeksi on oltava olemassa 

objektiivisia syitä, jollaiseksi katsotaan eurooppalaisessa oikeuskulttuurissa ja yhteiskun-

nassa tapahtunut muutos.322 Evolutiivis-dynaaminen tulkintapa on keskeinen syy siihen, 

että EIS:n artiklojen voimassa oleva oikeudellinen sisältö selviää vain EIT:n oikeuskäytän-

nöstä.323 

 

 

316 Pellonpää ym. 2018, s. 68, 333; Ervo 2008, s. 13; Jämsä 2020, s. 10; Beernaert – Krenc 2019, s. 15. 
317 Husa – Jyränki 2015, s. 392. 
318 Ervo 2005, s. 10, 16. 
319 Ervo 2008, s. 12. 
320 Ervo 2008, s. 13. 
321 Pellonpää ym. 2018, s. 336; Husa – Jyränki 2015, s. 392; Tyrer v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 31; 

Beernaert – Krenc 2019, s. 16. 
322 Pellonpää ym. 2018, s. 340–343; Ervo 2008, s. 13. 
323 Ervo 2008, s. 13. 
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EIT ei ole ylimääräinen muutoksenhakuaste eli niin sanottu neljäs oikeusaste,324 joten sen 

toimivaltaan ei kuulu kansallisten tuomioiden purkaminen silloinkaan, kun sopimuslouk-

kaus todetaan tapahtuneeksi.325 Esimerkiksi näytön arviointia ja todistusaineiston hyödyn-

nettävyyttä koskevat kysymykset tulee ratkaista ensisijaisesti kansallisella tasolla. Tästä 

huolimatta EIT:n todistusoikeudellisesti relevantista oikeuskäytännöstä on löydettävissä 

esimerkkejä siitä, että subsidiariteettiperiaatetta on toisinaan sovellettu varsin löyhästi ja 

EIT on saattanut hyvinkin tarkasti arvioida kansallisen tuomioistuimen näyttöratkaisua.326 

 

Kansallisella harkintamarginaalilla (marge d’appréciation) tarkoitetaan sopimusvaltioille 

jätettyä mahdollisuutta päättää kansallisella tasolla siitä, miten jokin EIS:n takaama oikeus 

toteutetaan.327 Sopimusvaltioiden oikeusjärjestysten ei siis tarvitse olla identtisiä.328 Voi-

daan puhua myös kansallisesta liikkumavarasta (marge de manœuvre), jolla on jokseenkin 

sama merkitys, joskin liikkumavaralla viitataan erityisesti konkreettiseen kansalliseen lain-

käytön tasoon.329 

 

Ervon mukaan tehokkuusperiaate lienee EIS:n tärkein tulkintaperiaate.330 Periaatteen mu-

kaan EIS:ta ei tule tulkita siten, että tulkinta estäisi sopimuksessa taattujen oikeuksien tosi-

asiallisen ja tehokkaan toteutumisen.331 Tehokkuusperiaatteen mukaan EIS:n turvaamien 

oikeuksien tulee olla toimivia ja tehokkaita eikä teoreettisia tai näennäisiä.332 

 

Subsidiariteettiperiaatteen (principe de subsidiarité) eli toissijaisuusperiaatteen mukaan 

ihmisoikeusongelmat tulisi ratkaista ensisijaisesti kansallisella tasolla.333 Periaate koskee 

 

324 EIT on itse expressis verbis todennut tämän esim. tapauksissa Schatschaschwili v. Saksa (kohdassa 124) ja 

Murtazaliyeva v. Venäjä (kohdassa 149). Jälkimmäinen kohta, ilman EIT:n viittauksia omaan 

oikeuskäytäntöönsä, kuuluu seuraavasti: « Lorsqu’elle statue sur l’équité d’un procès, la Cour n’agit pas 

comme une juridiction de quatrième instance se prononçant sur la conformité au droit interne de l’obtention 

des éléments de preuve, sur leur admissibilité ou sur la culpabilité d’un requérant. Selon le principe de subsi-

diarité, ces questions relèvent de la compétence des juridictions internes. Il ne revient pas à la Cour de statuer 

sur le point de savoir si les preuves produites sont suffisantes pour fonder la condamnation d’un requérant et 

de substituer ainsi sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes. » 
325 Ervo 2005, s. 8; Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 395; Lindh – Mellqvist 2020, s. 53. 
326 Jämsä 2020, s. 11; Goss 2014, s. 102–111. 
327 Ervo 2008, s. 16. 
328 Jämsä 2020, s. 11. 
329 Beernaert – Krenc 2019, s. 23. 
330 Ervo 2008, s. 14. 
331 Ervo 2008, s. 14; Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 52; Airey v. Irlanti, kohta 24, jossa todetaan seuraavasti: « La 

Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. » 
332 Jämsä 2020, s. 10; Beernaert – Krenc 2019, s. 15. 
333 Ervo 2008, s. 16; Jämsä 2020, s. 11. 
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kansallisen lainkäytön ja EIT:n välistä suhdetta, jossa EIT:n ihmisoikeuskontrolli on toissi-

jaista ja tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, jos kansallinen järjestelmä ei toimi riittävän hy-

vin turvaamaan EIS:ssa taattuja oikeuksia.334 

 

EIT on EIS:n sopimusmääräyksiä soveltaessaan usein todennut käyttävänsä teleologista 

tulkintaa, jossa sopimusmääräyksen tarkoitus ja päämäärä ovat tulkintaa ohjaavia element-

tejä.335 Esimerkkinä voidaan mainita tuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Colozza v. Ita-

lia, jossa todetaan seuraavasti: ”Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 

1 de l’article 6 (art. 6-1), la faculté pour l’ »accusé » de prendre part à l’audience découle 

de l’objet et du but de l’ensemble de l’article.”336 Perusteltaessa ratkaisuja jonkin sopimus-

määräyksen tarkoituksella ja päämäärällä lienee tarpeellista ensin selvittää, mikä on sovel-

tuvan sopimusmääräyksen tarkoitus ja päämäärä, ja tämän jälkeen perustella, miksi ne joh-

tavat ratkaisussa omaksuttavaan johtopäätökseen käsillä olevassa yksittäistapauksessa. Tä-

hän liittyen Goss on kritisoinut EIT:n ratkaisujen perusteluja käyttäen mainittua Colozza-

ratkaisua sekä muutamaa muuta ratkaisua esimerkkeinä. Gossin mukaan EIT ei Colozza-

ratkaisussa kerro, mikä tai mitkä seikat on katsottava 6 artiklan tarkoitukseksi ja päämää-

räksi, eikä myöskään perustele, miksi tarkoitukseksi ja päämääräksi vahvistetut tekijät joh-

tavat ratkaisussa tehtyyn johtopäätökseen.337 Teleologista tulkintaa on oikeuskirjallisuu-

dessa kritisoitu myös oikeusvarmuussyistä, sillä teleologisen tulkinnan katsotaan voivan 

johtaa epäyhtenäiseen käytäntöön.338  

 

EIS 6 artiklan tulkinnassa EIT on omaksunut holistisen eli kokonaisvaltaisen käsityksen 

oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta. Ratkaisevaa ei tällöin ole mikään yksittäinen oi-

keudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijä per se, vaan kokonaisuus. Tällaiseen lähesty-

mistapaan liittyy riski oikeusvarmuuden heikentymisestä. Mitä joustavuudessa voitetaan, 

se hävitään varmuudessa ja ennustettavuudessa.339 

 

 

334 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 49–50. 
335 Goss 2012, s. 24; vrt. Beernaert – Krenc 2019, s. 24, jossa tulkintaa kuvaillaan päämäärähakuiseksi ja dy-

naamiseksi. 
336 Colozza v. Italia, kohta 27. Kirjoittajan vapaa suomennos: ”Syytetyn oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä 

juontaa juurensa artiklan tarkoituksesta ja päämäärästä kokonaisuutena, vaikka sanottua oikeutta ei olekaan 

nimenomaisesti mainittu 6 artiklan 1 kohdassa.” 
337 Goss 2012, s. 25. 
338 Ojanperä 2006, s. 153. 
339 Beernaert – Krenc 2019, s. 20–24. 
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Tässä yhteydessä ei ole tarpeen selostaa kattavasti valitusmenettelyä ja valituksen käsitte-

lyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.340 Todettakoon vain lyhyesti, että EIT:n tuo-

miot ovat eräänlaisia vahvistustuomioita,341 joiden täytäntöönpanosta vastaa Euroopan 

neuvoston ministerikomitea.342 Tuomiot sitovat sopimusvaltioita oikeudellisesti.343 Tuomi-

oissa voi tosin olla myös suoritustuomion piirteitä, sillä EIS 41 artiklan nojalla loukkauk-

seen syyllistynyt sopimusvaltio voidaan velvoittaa suorittamaan kohtuullinen hyvitys, mikä 

käytännössä yleensä on rahamääräinen vahingonkorvaus loukkauksen kohteeksi joutu-

neelle valittajalle.344 Käytännössä merkittävimmän asioiden vireilletulotavan muodostavat 

EIS 34 artiklan mukaiset yksilövalitukset, joiden tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä sää-

detään EIS 35 artiklassa.345  

 

340 Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevasta valvontamekanismista ja menettelystä EIT:ssa ks. esim. Pel-

lonpää 2018, s. 165–328 ja Heikkilä – Hirvelä 2017, s. 1–62 sekä Vähätalo 2019. 
341 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 55; Pellonpää ym. 2018, s. 274. 
342 EIS 46.2 artikla. 
343 EIS 46.1 artikla; Vähätalo 2019, s. 321–323. 
344 Pellonpää ym. 2018, s. 274; Vähätalo 2019, s. 323. 
345 Pellonpää ym. 2018, s. 192. 
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4 HYÖDYNTÄMISKIELLOT KOTIMAISESSA OIKEUSKÄYTÄN-

NÖSSÄ 

 

4.1 Todistelu-uudistusta edeltävä oikeuskäytäntö 

 

Hyödyntämiskieltoa on käsitelty kotimaisissa tuomioistuimissa jo ennen todistelu-uudistuk-

sen myötä voimaan tullutta hyödyntämiskiellon yleissäännöstä (OK 17:25.3).346 Kuten 

aiemmin on todettu, hyödyntämiskielto on ollut osa voimassa olevaa todistusoikeutta jo en-

nen todistelu-uudistusta. Kotimaisen oikeuskäytännön tarkastelu on tässä pääluvussa jaettu 

kahteen alalukuun, joista tässä käsitellään todistelu-uudistusta edeltänyttä oikeuskäytäntöä 

ja seuraavassa eli alaluvussa 4.2 käsitellään todistelu-uudistuksen jälkeistä oikeuskäytäntöä.  

 

Tapauksessa KKO 2007:58 oli kysymys teknisen kuuntelun avulla saadun äänitallenteen 

käytöstä todisteena. Käräjäoikeus oli myöntänyt kuunteluluvan, joka oli sittemmin kantelun 

johdosta hovioikeudessa kumottu. Näin ollen äänitallenne sisälsi tuolloin voimassa olleen 

pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 13 §:ssä tarkoitettua ylimääräistä tietoa.347 Tuolloin 

ylimääräisen tiedon käyttämisestä ei vielä säädetty laissa.348 Mainittakoon lisäksi, että kuun-

telulupa oli alun perinkin myönnetty eri rikoksen tutkimista varten eikä sen rikoksen tutki-

mista varten, josta vastaajalle tässä tapauksessa vaadittiin rangaistusta. Kuuntelulupaa ei 

tuolloin voimassa olleen lain mukaan edes olisi voitu myöntää käsittelyssä olleen rikoksen 

tutkintaan. 

 

Ratkaisunsa perusteluissa KKO toteaa yleisellä tasolla, että todisteen hankkiminen lainvas-

taisesti ei automaattisesti johda hyödyntämiskieltoon eikä lainvastaisesti hankitun todisteen 

hyödyntäminen myöskään EIT:n tulkinnan mukaan per se ole EIS 6 artiklan vastaista, mikäli 

menettely kokonaisuudessaan täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. 

 

346 Riekkinen 2019, s. 314. 
347   Ylimääräisen tiedon määritelmä vanhan lain mukaan kuului seuraavasti: ”Telekuuntelulla tai teknisellä 

kuuntelulla saatu ylimääräinen tieto, joka ei liity rikokseen tai joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka tut-

kintaa varten telekuuntelua tai teknistä kuuntelua koskeva lupa tai päätös on annettu”. Nykyään on voimassa 

pakkokeinolaki (806/2011), jonka 10 luvun 55 §:än sisältyy ylimääräisen tiedon määritelmä. Sanotun luvun 56 

§:ssä säädetään ylimääräisen tiedon käyttämisestä. Voimassa oleva määritelmä PKL 10:55:n mukaan kuuluu 

seuraavasti: ”Ylimääräisellätiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimi-

sella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa, joka ei liity rikokseen tai joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka 

tutkintaa varten lupa tai päätös on annettu.” 
348 Frände – Rautio 2020, s. 205. 
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KKO viittaa EIT:n Schenk- ja Khan-tuomioihin ja toteaa, että vakavan oikeudenloukkauk-

sen perusteella hyödyntämiskielto voi tapauskohtaisesti tulla kysymykseen ja että tällöin 

hyödyntämiskysymys tulee ratkaista punnitsemalla yhtäältä oikeudenloukkauksen vaka-

vuutta ja toisaalta totuuden selvittämisen intressiä.349 

 

Käräjäoikeuden myöntämän ja sittemmin kantelun johdosta kumotun kuunteluluvan perus-

teella suoritetun kuuntelun laillisuutta arvioidessaan KKO toteaa, että kuuntelun suorittami-

nen myönnetyn luvan voimassaolon aikana ja lupaehtojen mukaisesti on tapahtunut lailli-

sesti siitä huolimatta, että lupa on myöhemmin kantelun johdosta tullut kumotuksi.350 Ääni-

tallenteen hyödyntämiskysymystä arvioidessaan KKO toteaa, että laissa ei ole säännöstä, 

joka estäisi teknisen kuuntelun avulla saadun aineiston käyttämisen todisteena oikeuden-

käynnissä pelkästään sillä perusteella, että teknistä kuuntelua koskeva käräjäoikeuden lupa-

päätös on myöhemmin kantelusta kumottu,351 eikä myöskään ylimääräistä tietoa sisältävän 

tallenteen hyödyntämisen kieltävää säännöstä.352 KKO viittaa pakkokeinolain esitöihin, joi-

den perusteella katsoo hyödyntämisen lähtökohtaisesti sallituksi, mutta katsoo hyödyntämis-

kiellon asettamisen yksittäistapauksessa yleisellä tasolla mahdolliseksi, mikäli todistamis-

kiellolla suojattavia arvoja, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia, todisteen 

merkitystä ja aineellisen totuuden selvittämistavoitetta koskevassa punnintaratkaisussa sel-

laiseen päädyttäisiin.353 Perusteluissa voidaan nähdä KKO:n suorittaneen mainittujen seik-

kojen punnintaa in casu.354 Mahdollisen hyödyntämiskiellon ratio on KKO:n mukaan PL 10 

§:ssä tarkoitetun yksityiselämän ja luottamuksellisen viestinnän suojaaminen, kun taas tätä 

vastaan puhuu rikoksen selvittämisintressi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osalta 

KKO toteaa seuraavasti: ”Äänitallenteen käyttäminen todisteena ei sinänsä vaarantaisi A:n 

oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ottaen huomioon, että A:lla olisi joka tapauk-

sessa mahdollisuus tuomioistuimessa ottaa kantaa äänitallenteen todistusarvoon sekä kuu-

lustuttaa todistajia sen johdosta.” Johtopäätöksenään asiassa KKO totesi, että äänitallenteen 

hyödyntämiseen todisteena ei ollut estettä. 

 

 

349 KKO 2007:58, kohta 7. 
350 KKO 2007:58, kohta 9. 
351 KKO 2007:58, kohta 9. 
352 KKO 2007:58, kohta 10. 
353 KKO 2007:58, kohta 10. 
354 KKO 2007:58, kohdat 11–14. 
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Myös Kouvolan hovioikeuden 23.9.2004 antamassa käsittelyratkaisussa KouHO 2004:5 oli 

kyse telekuuntelusta. Myönnettyä kuuntelulupaa ei kuitenkaan ollut kumottu, vaan kysymys 

oli siitä, voitiinko kuunteluluvan puitteissa hankittuja äänitallenteita hyödyntää todisteina 

myös sellaisia rikoksia koskevien syytekohtien käsittelyssä, joita varten mainittua kuuntelu-

lupaa ei ollut myönnetty. Hovioikeus hyväksyi äänitallenteiden käyttämisen todisteena ja 

perusteli ratkaisuaan pitkälti samalla tavalla kuin korkein oikeus ratkaisuaan KKO 2007:58, 

viitaten muun muassa EIT:n Schenk-tuomiosta ilmenevään linjaan sekä siihen, että laissa ei 

ollut telekuuntelulla saadun ylimääräisen tiedon hyödyntämisen kieltävää säännöstä. Hovi-

oikeus totesi hyödynnettävyyden olevan lähtökohtana ja totesi hyödyntämiskiellon asetta-

misen yksittäistapauksessa olevan mahdollista ilman laissa olevaa säännöstäkin punnintarat-

kaisun perusteella.355 

 

Itä-Suomen hovioikeuden 12.5.2010 antamassa käsittelyratkaisussa I-SHO 2010:5 oli kysy-

mys rikoslaissa rangaistavaksi säädetyllä salakatselulla hankitun kuvatallenteen hyödyntä-

misestä todisteena seksuaalirikosta koskevassa oikeudenkäynnissä. 356 Tallenteen sisältämät 

kuvat oli ottanut yksityishenkilö siten, että hän oli kuvannut tapauksessa seksuaalirikoksesta 

syytettynä olleen henkilön vakituisen asunnon sisällä olleita tapahtumia asunnon ikkunan 

kautta. Hovioikeus viittasi ratkaisunsa perusteluissa edellä käsiteltyyn korkeimman oikeu-

den ratkaisuun KKO 2007:58 ja totesi sen perusteella lähtökohtana olevan, että pelkkä to-

disteen hankkimistavan lainvastaisuus ei aiheuta hyödyntämiskieltoa. Lisäksi hovioikeus to-

tesi, että (tuolloin voimassa olleen) pakkokeinolain mukaan edes esitutkintaviranomainen ei 

olisi saanut kohdistaa teknistä katselua syytetyn vakituisen asunnon sisälle. Hovioikeus pää-

tyi ratkaisussaan kieltämään tallenteen käyttämisen todisteena, koska katsoi tapahtuneen yk-

sityiselämän suojan loukkauksen olevan laadultaan niin vakava suhteessa syytteessä tarkoi-

tettuun rikokseen, ettei hyödyntämistä voitu suoritetun punninnan perusteella sallia. Hovioi-

keus kuitenkin totesi myös syytteessä tarkoitetun rikoksen olevan vakava.357 Mikäli hovioi-

 

355 KouHO 2004:5 
356 RL 24:6 
357 I–SHO 2010:5. Johtopäätöksinään hovioikeus totesi seuraavaa: ”Nyt kysymyksessä olevan DVD-tallenteen 

sisältämän tiedon hankkiminen on tapahtunut rikoslain 24 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa rangaistavaksi 

säädetyllä salakatselulla. Pelkästään se seikka, että todisteen sisältämä tieto on hankittu lainvastaisella tavalla, 

ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, ettei tällaista todistetta saisi käyttää oikeudenkäynnissä. Arvioidessaan 

tallenteen todisteena käyttämisen sallittavuutta hovioikeus punnitsee toisaalta salakatselun sisältämän oikeu-

denloukkauksen vakavuutta ja toisaalta seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan syytteen selvittämisen tärkeyttä. 

Salakatselun säätämisellä rangaistavaksi teoksi on pyritty suojaamaan Suomen perustuslain 10 §:n 1 momen-
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keuden ratkaisua tarkasteltaisiin todistelu-uudistuksen jälkeisen ajan näkökulmasta, omak-

suttua linjaa voitaneen pitää melko tiukkana, sillä lainvastaiseen menettelyyn oli syyllistynyt 

yksityishenkilö eikä viranomainen ja kyse oli kuitenkin seksuaalirikoksesta, jonka selvittä-

misintressillä lienee melko paljon painoarvoa. 

 

Tapauksessa KKO 2011:91 oli kysymys siitä, että psykiatrisessa hoidossa ollut henkilö oli 

häntä hoitaneille lääkäreille ja sairaanhoitajille kertonut sytyttäneensä tulipalon turkisliik-

keessä. Hoitohenkilökunta kertoi oma-aloitteisesti poliisille potilaalta kuulemastaan kerto-

muksesta, minkä jälkeen potilasta vastaan nostettiin syyte törkeästä tuhotyöstä. Syytettyä 

hoitaneita lääkäreitä ja sairaanhoitajia nimettiin asiassa kuultaviksi todistajina, ja kirjallisiksi 

todisteiksi nimettiin lääkärinlausuntoja, joista myös ilmeni syytetyn antama kertomus. Kor-

kein oikeus totesi ratkaisussaan, että lääkäreillä ja hoitajilla ei ollut ollut oikeutta kertoa hoi-

dossaan olleeseen potilaaseen kohdistuvasta rikosepäilystä ja potilaan kertomuksesta oma-

aloitteisesti poliisille.358 Lääkärit ja hoitajat olivat siis menetelleet oikeudenvastaisesti. Tästä 

huolimatta KKO katsoi, että lääkärinlausuntoja voitiin hyödyntää kirjallisina todisteina ja 

että lääkäreitä ja hoitajia voitiin kuulla asiassa todistajina. KKO totesi ensinnäkin, että lää-

kärin ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön vaitiolovelvollisuus väistyy eli sanotut 

henkilöt voidaan velvoittaa todistamaan syyttäjän ajaessa syytettä rikoksesta, josta säädetty 

ankarin vankeusrangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta.359 Näin ollen todistaminen 

on nimenomaisesti mahdollistettu laissa. Hyödyntämiskiellon asettaminen olisi siis voinut 

perustua lähinnä etäisvaikutukseen eli hoitohenkilökunnan poliisille tekemän alkuperäisen 

oma-aloitteisen ilmoituksen oikeudenvastaisuuteen tai oikeudenkäynnin oikeudenmukai-

suuden vaarantumiseen. Edelliseen KKO ei ainakaan suoranaisesti ota kantaa, mutta jälkim-

mäisen osalta KKO totesi, ettei katso kirjallisten lääkärinlausuntojen hyödyntämisen ja hoi-

tohenkilökunnan kuulemisen todistajina loukkaavan syytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin.360 

 

 

tissa säädettyä perusoikeutta, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu, sekä Euroopan neuvoston ih-

misoikeussopimuksen 8 artiklassa säädettyä jokaiselle kuuluvaa oikeutta nauttia yksityiselämään kohdistuvaa 

kunnioitusta. Syytteessä tarkoitettu rikos on tosin vakava, mutta hovioikeus pitää tapahtunutta yksityiselämän 

suojan loukkausta laadultaan niin vakavana suhteessa syytteessä tarkoitettuun rikokseen, ettei hovioikeus salli 

tallenteen käyttämistä asiassa todisteena.” 
358 KKO 2011:91, kohdat 8 ja 11. 
359 KKO 2011:91, kohdat 12–13. KKO viittaa silloisen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 3 momenttiin, 

jota nykyään vastaa OK 17:14.2. 
360 KKO 2011:91, kohta 14. 
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4.2 Todistelu-uudistuksen jälkeinen oikeuskäytäntö 

 

4.2.1 Korkein oikeus ja hovioikeudet 

 

Tapauksessa KKO 2016:76 oli kysymys siitä, voitiinko syytetyn esitutkinnassa ilman avus-

tajaa antamaa lausumaa hyödyntää todisteena oikeudenkäynnissä syytettyä vastaan. KKO 

katsoi ratkaisussaan, että syytetty ei ollut luopunut oikeudestaan avustajaan EIT:n oikeus-

käytännössä edellytetyin tavoin tietoisena siitä, millaisin oikeusvaikutuksin hän sen tekee.361 

KKO katsoi todistelu-uudistuksen esitöihin viitaten, 362 että kysymys oli ensisijaisesti puo-

lustuksen järjestämistä koskevasta loukkauksesta, jolloin hyödyntämiskysymys tuli ratkaista 

yleissäännöksen perusteella.363 Koska syytetty ei ollut pätevästi luopunut oikeudesta avus-

tajaan, hänen oikeuttaan avustajaan oli loukattu. KKO:n mukaan oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin turvaaminen olisi edellyttänyt avustajan määräämistä syytetylle.364 Johtopäätök-

senään KKO päätyi määräämään esitutkintakertomuksen hyödyntämiskieltoon.365 Huomi-

onarvoista ratkaisussa on sen perustelutapa: yhtäältä KKO katsoi yleissäännöksen soveltu-

van hyödyntämiskysymyksen ratkaisemiseen, mutta toisaalta KKO ei kuitenkaan, ainakaan 

perustelujen mukaan, suorittanut yleissäännöksen mukaista punnintaa vaan totesi avustajan 

puuttumisen loukkaavan itsekriminointisuojaa ja siten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeu-

denkäyntiin. Toisaalta esitutkintaviranomaisten laiminlyönti turvata epäillyn oikeus avusta-

jaan on jo itsessään varsin vakava oikeudenloukkaus, 366  ja KKO toteaa, että siitä aiheutuu 

jo itsessään korjaamatonta vahinkoa, mikäli ilman avustajaa annettuja lausumia hyödynne-

tään todisteina.367 Tämän seikan voitaneen katsoa vähentävän tarvetta punninnalle. 

 

Vaasan hovioikeuden 28.3.2017 antamassa käsittelyratkaisussa VaaHO 2017:3 oli kysymys 

ylimääräisen tiedon pakkokeinolain 10 luvun 56 §:ssä säädettyjen hyödyntämismahdolli-

suuksien laajentamisesta hyödyntämiskiellon yleissäännöksen nojalla. Syyttäjä vaati vastaa-

 

361 KKO 2016:76, kohta 15. 
362 HE 46/2014 vp, s. 89. 
363 KKO 2016:76, kohta 21. 
364 KKO 2016:76, kohta 15. 
365 KKO 2016:76, kohta 23. 
366 Ks. KKO 2016:96, jonka kohdassa 27 todetaan, että sanottu laiminlyönti tarkoittaa, että asiassa on menetelty 

esitutkintalain vastaisesti. Tämän voidaan katsoa tarkoittavan, että todiste on hankittu lainvastaisesti ja OK 

17:25.3 soveltuu. 
367 KKO 2016:76, kohta 18. 
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jalle rangaistusta huumausainerikoksesta ja nimesi käräjäoikeudessa todisteeksi telekuunte-

lusta laaditun liitteen. Tämä telekuuntelu oli suoritettu kanssasyytetyn epäiltyyn törkeään 

huumausainerikokseen perustuneen luvan nojalla. Syyttäjä vaati mahdollisuutta hyödyntää 

telekuuntelumateriaalia todisteena myös perusmuotoisesta huumausainerikoksesta syytettyä 

henkilöä vastaan. Syyttäjä toki totesi myös itse, että kyse ei ollut laittomasti hankitusta to-

disteesta vaan toisen henkilön epäillyn rikoksen laillisen tutkinnan sivutuotteena syntyneestä 

ylimääräisestä tiedosta.  

 

Hovioikeus toteaa perusteluissaan, että pakkokeinoilla rajoitetaan perusoikeuksia ja että pak-

kokeinolaki säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä.368 Hovioikeuden johtopäätös oli, 

että hyödyntämiskiellon yleissäännöksen perusteella ei voida laajentaa PKL 10:56:ssä sää-

dettyjä edellytyksiä ylimääräisen tiedon käyttämiselle. Samaan johtopäätökseen päätyi myös 

Turun hovioikeus käsittelyratkaisussaan THO 2019:1. 

 

Turun hovioikeuden 14.6.2017 antamassa käsittelyratkaisussa THO 2017:6 oli kysymys 

siitä, voitiinko yksityishenkilön kuvaamaa videotallennetta hyödyntää todisteena vahingon-

tekoa koskevassa oikeudenkäynnissä. Videolla oli kuvattu vahingonteosta syytetyn omako-

titalon pihalla oleskelleita ja puutarhatöitä tekemässä olleita henkilöitä ilman näiden suostu-

musta. Hovioikeus totesi, että menettely todisteen hankkimiseksi eli videon kuvaaminen 

voisi olla RL 24:6:ssa tarkoitettua salakatselua. Hovioikeus ei kuitenkaan pitänyt oikeuden-

loukkausta erityisen vakavana, sillä menettely ei kohdistunut yksityiselämän tai kotirauhan 

suojan ydinalueeseen, vaan omakotitalon pihalle, ja kuvauksen kohteiksi joutuneet henkilöt 

olivat tietoisia kuvauksesta. Hovioikeuden mukaan todisteen hankkimistavalla ei ollut vai-

kutusta sen luotettavuuteen ja todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta oli keskeinen. 

Hyödyntämistä puoltavana seikkana hovioikeus piti myös sitä, että todisteen oli hankkinut 

yksityishenkilö ilman viranomaisen myötävaikutusta. Toisaalta hovioikeus totesi hyödyntä-

mistä vastaan puhuvana seikkana, että rikos ei ole vakava ja selvittämisintressi ei siten ole 

erityisen suuri, viitaten samalla kuitenkin lakivaliokunnan todistelu-uudistusta koskevaan 

mietintöön, jossa korostetaan selvittämisintressiä kaikkien rikosten kohdalla sekä asianomis-

tajan oikeusturvaa. Näillä perusteilla hovioikeus päätyi siihen, että videotallenteen hyödyn-

täminen todisteena ei vaarantanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. 

 

 

368 VaaHO 2017:3, kohdat 7 ja 9. 
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Tapauksessa KKO 2019:36 oli kysymys PKL 10:55:ssä tarkoitettua ylimääräistä tietoa si-

sältävän telekuuntelutallenteen hyödyntämisestä todisteena salassapitorikosta koskevassa 

oikeudenkäynnissä. Tämän lisäksi kysymys oli siitä, voitiinko syytetyn avustajan esitutkin-

nassa antamaa loppulausuntoa, jossa oli selostettu sanotusta telekuuntelutallenteesta ilmi 

käyneitä tietoja, hyödyntää todisteena sanotussa oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus ja hovi-

oikeus olivat asettaneet telekuuntelutallenteen hyödyntämiskieltoon, mutta sallineet esitut-

kinnassa annetun loppulausunnon hyödyntämisen todisteena. 

 

Telekuuntelutallenteen osalta korkein oikeus katsoi, että tuomioistuin ei voi PKL 10:56.3:n 

nojalla laajentaa oikeutta käyttää ylimääräistä tietoa näyttönä tilanteisiin, joissa PKL 

10:56.1–2:n mukaiset edellytykset jäävät täyttymättä.369 Koska salassapitorikos ei täyttänyt 

näitä edellytyksiä, telekuuntelutallennetta ei KKO:n mukaan voitu käyttää todisteena.370 Esi-

tutkinnassa syytetyn puolesta annetun loppulausunnon osalta KKO totesi, että OK 17:25.3 

ei sovellu asiaan, sillä kyse ei ollut lainvastaisesti hankitusta todisteesta.371 KKO totesi, että 

OK 17:24.2:ssa säädetystä esitutkintapöytäkirjaan tai muulle asiakirjalle merkityn tai muulla 

tavalla tallennetun lausuman käyttökiellosta muodostaa poikkeuksen OK 17:47.2,372 joka 

sinänsä voisi soveltua tapaukseen.373 KKO:n mukaan loppulausunnossa siteerataan tele-

kuuntelutallenteelta ilmenevää puhelinkeskustelua eikä loppulausunnosta ilmene, että tällä 

siteerauksella olisi tarkoitettu muuttaa syytetyn henkilökohtaisesti antamaa esitutkintakerto-

musta tai tunnustaa hänen tekemäkseen epäilty rikos.374 Telekuuntelutallenne oli esitetty 

 

369 Vrt. KKO 2016:17, jonka kohdassa 19 korkein oikeus toteaa seuraavasti: ”Esityöt viittaavat siihen, että 

säännöksen 1 ja 2 momentissa säädetyt esitutkinnan edellytykset soveltuvat myös, kun tuomioistuin päättää 

ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä. Sovellettava säännös ja esityöt jättävät kuitenkin sijaa tapauskoh-

taiselle harkinnalle ja erilaisille tulkinnoille, eikä asiasta ole säännöksen voimassaoloaikana muodostunutta 

Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä.” 
370 KKO 2019:36, kohdat 14–15. 
371 KKO 2019:36, kohta 21. 
372 Lainkohta kuuluu seuraavasti: ”Jos kuultava suullisessa kertomuksessaan poikkeaa siitä, mitä hän on aikai-

semmin tuomioistuimelle, syyttäjälle tai esitutkintaviranomaiselle kertonut, tai ei anna kertomusta, kuultavan 

aikaisempaa kertomusta saadaan käyttää todisteena siltä osin kuin suullinen kertomus poikkeaa aikaisemmasta 

kertomuksesta tai kuultava ei ole antanut kertomusta.” 
373 KKO 2019:36, kohta 18. 
374 KKO 2019:36, kohta 24. Vrt. KKO 2021:73, jonka kohdassa 20 todetaan todistuskeinoneutraaliuden mu-

kaisesti, että myöskään syytetyn läheisen alustavassa puhuttelussa kertomaa ei saa hyödyntää todisteena, sillä 

tämä tarkoittaisi läheiskriminointisuojan kiertämistä. Ratkaisussa KKO 2021:72 puolestaan katsottiin, että mie-

lenterveyspalveluita tarjoavan osakeyhtiön tuotantopalvelimeen kohdistetussa laite-etsinnässä osakeyhtiön 

asiakastietokannasta teknisesti eroteltuja tietokantaan sisältyvien henkilöiden nimiä, henkilötunnuksia ja yh-

teystietoja ei saanut hyödyntää todisteina rikosasiassa, sillä kyse oli OK 17:14.1:ssa tarkoitetuista terveydenti-

laa koskevista arkaluonteisista tiedoista, joita koskee sanotun lainkohdan nojalla todistamiskielto. Ks. ratkaisun 

kohdat 12–18. Myös ratkaisussa KKO 2019:112 oli kysymys laite-etsinnässä saaduista tiedoista. KKO katsoi 

(kohdat 13–16), että tietoja ei saanut takavarikoida eikä jäljentää käytettäväksi todisteena rikosasiassa, sillä 

tämä rikkoisi journalistien lähdesuojaa (PKL 7:3.1, oikeudenkäynnin osalta OK 17:20.1). 
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syytetylle esitutkinnan aikana, minkä johdosta syytetyn avustajalla on ollut tarve lausua tal-

lenteelta ilmenevästä puhelinkeskustelusta.375 

 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa olennaisena voidaan pitää sitä, että KKO ei katsonut hyö-

dyntämiskiellon yleissäännöksen soveltuvan tapaukseen, mikä puoltaa näkemystä siitä, että 

OK 17:25.3 ei sovellu ylimääräisen tiedon käyttöä koskeviin kysymyksiin.376 Huomionar-

voisena on pidettävä myös esittelijän mietintöä, jossa katsotaan olevan kysymys jonkinlai-

sesta hyödyntämiskiellon etäisvaikutuksesta. Esittelijä toteaa, että loppulausunnon hyödyn-

tämiskieltoa voitaisiin puoltaa sillä perusteella, että syytetyn avustaja ei mahdollisesti lain-

kaan olisi loppulausunnossaan kommentoinut telekuuntelutallenteelta ilmenevää puhelin-

keskustelua, ellei myöhemmin ylimääräiseksi tiedoksi ja hyödyntämiskelvottomaksi mää-

rättyä telekuuntelutallennetta olisi poliisin toimesta esitetty syytetylle esitutkinnassa. Esitte-

lijä kuitenkin katsoo, että syytetyn tai avustajan ei olisi tarvinnut loppulausunnossa kom-

mentoida tallenteen sisältöä millään tavalla. Loppulausunto on annettu noin kuukausi sen 

jälkeen, kun tallenne on esitetty. Esittelijän mukaan hyödyntämiskiellon etäisvaikutuksen 

asettamista ei voitu pitää perusteltuna eikä loppulausunnon hyödyntämiselle näyttönä siten 

ollut estettä. KKO:n ratkaisussa ei kuitenkaan puhuta mitään etäisvaikutuksesta, mikä ei tie-

tenkään sinällään tarkoita, etteikö KKO olisi voinut ajatella asiaa ja jopa ratkaisullaan pyrkiä 

vahvistamaan jonkinlaisen etäisvaikutuksen. Koska etäisvaikutusta ei mainita KKO:n rat-

kaisussa, asiasta ei voitane vetää varmoja johtopäätöksiä ja täten jäänee tulkinnanvaraiseksi, 

onko ratkaisussa kysymys etäisvaikutuksesta.377 

 

Ratkaisussa KKO 2017:65 oli kysymys siitä, voitiinko rikosasian oikeudenkäynnissä hyö-

dyntää todisteena syytetyn ja tämän äidin välisiä sekä syytetyn äidin ja kahden muun henki-

 

375 KKO 2019:36, kohta 22.  
376 Tässä kohtaa on syytä nostaa esille Jokelan vuonna 2018 julkaistussa teoksessa ilmaistu näkemys, jonka 

mukaan ”myös pakkokeinoilla saatua ylimääräistä tietoa voidaan hyödyntää näyttönä tuomioistuimessa OK 

17:25.3:n mukaisesti edellyttäen, ettei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutu-

mista.” Ks. Rikosprosessioikeus, s. 677. Heiskala puolestaan on pohtinut, voidaanko pitää ongelmallisena, että 

sinänsä laillisesti hankitun ylimääräisen tiedon käyttämistä koskee tiukempi hyödyntämiskielto kuin OK 

17:25.3:ssa säädetty lainvastaisesti hankittuja todisteita koskeva yleissäännös. Heiskalan mukaan yleissään-

nöstä sovellettaessa voidaan huomioida PKL:n säännökset sekä se, voitaisiinko kyseistä tietoa hyödyntää, mi-

käli kyse olisi ylimääräisestä tiedosta. Ks. Heiskala 2020, s. 51–52. Myös Ikonen on tehnyt vastaavan havain-

non. Ks. Ikonen DL 2020, s. 949–950. 
377 Mainittakoon, että Frände ja Rautio pitävät esittelijän kantaa perusteltuna, mutta eivät kuitenkaan varsinai-

sesti perustele näkemystään. Ks. Frände – Rautio 2020, s. 206. Heiskalakin tarkastelee ratkaisua etäisvaiku-

tuksen arvioinnin kautta. Ks. Heiskala 2020, s. 52–56. 
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lön välisiä, salaisilla pakkokeinoilla tallennettuja keskusteluja ja keskusteluista tehtyjä litte-

rointeja hyödyntää todisteena, vaikka äiti oli läheiskriminointisuojaan vedoten kieltäytynyt 

todistamasta. Ratkaisunsa perusteluissa korkein oikeus totesi, että itsekriminointisuoja ei 

koske viranomaistoimenpiteen passiivista sietämistä ja että läheiskriminointisuojaa ei ole 

perusteltua ulottaa ainakaan pidemmälle kuin itsekriminointisuojaa.378 Korkein oikeus kat-

soi, että läheiskriminointisuoja ei soveltunut tapaukseen, sillä salaisilla pakkokeinoilla ei ol-

lut vaikutettu syytetyn äidin tahdonmuodostukseen, eikä häntä ollut millään tavalla johda-

teltu, vaan hän itse oli vapaaehtoisesti käynyt keskusteluja ilman viranomaisten myötävai-

kutusta.379 Myöskään syytetyn äidin käyttämä OK 17:17.1:n mukainen kokonaiskieltäyty-

misoikeus ei estänyt todisteiden hyödyntämistä.380 Ratkaisun voitaneen katsoa osoittavan, 

että itsekriminointisuoja ja läheiskriminointisuoja eivät sinänsä estä syyllisyyttä tukevien 

lausumien hyödyntämistä, vaan ainoastaan estävät sanottujen lausumien hankkimisen pakot-

tamalla tai painostamalla.381 Näin ollen läheis- ja itsekriminointisuojassa on kyse todistus-

metodikiellosta eikä todistuskeinokiellosta. 

 

4.2.2 Käräjäoikeudet 

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden 5.10.2020 antamassa käsittelyratkaisussa oli kyse siitä, voi-

tiinko tietokoneesta otettua dataa sekä itse tietokonetta hyödyntää todisteina yrityssalaisuu-

den rikkomista koskevassa rikosoikeudenkäynnissä. 382 Syyttäjä oli päättänyt jättää syytteen 

asiassa nostamatta, ja asianomistajana ollut osakeyhtiö käytti oikeudenkäynnistä rikosasi-

oissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 14 §:n 1 momentin nojalla syyteoikeuttaan ja ajoi 

syytettä vastaajana ollutta entistä työntekijäänsä vastaan. Vastaaja oli vaatinut, että hänen 

palvelussuhteensa aikana käyttämästään tietokoneesta otettu data, itse tietokone sekä hänen 

esitutkinnassa antamansa kuulustelukertomukset ainakin siltä osin kuin ne koskevat tietoko-

neesta otettua dataa, määrätään hyödyntämiskieltoon. Vastaaja perusteli vaatimustaan sillä, 

että kyseessä oleva tietokone otettiin pois hänen hallustaan työsuhteen purkamistilaisuu-

dessa, lähetettiin asianomistajan emoyhtiölle ulkomaille ja toimitettiin vasta yli kuukautta 

myöhemmin Suomen poliisin tutkittavaksi. Asianomistajan yrityssalaisuuksiksi väittämistä 

tiedostoista suurin osa oli aikaleimojen perusteella luotu tietokoneelle vasta sen jälkeen, kun 

 

378 KKO 2017:65, kohdat 12–13. 
379 KKO 2017:65, kohta 20. 
380 KKO 2017:65, kohdat 28–29. 
381 KKO 2017:65, kohta 12. 
382 RL 30:5 
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tietokone oli otettu pois vastaajan hallusta. Poliisi oli esitutkinnassa päätynyt siihen tulok-

seen, että laitteen teknistä tutkintaa ei voitu saattaa oikeusvarmaan lopputulokseen. Vastaa-

jan mukaan asianomistajan toteuttama tietokoneella olleiden tiedostojen muokkaaminen 

muistutti todistusaineiston vääristelemistä. Vastaaja katsoi todisteen hankkimistavan olevan 

lainvastainen. 

 

Käräjäoikeus arvioi ratkaisussaan ensin sitä, onko hankkimistapa ollut lainvastainen eli so-

veltuuko OK 17:25.3 ylipäätään. Käräjäoikeus piti ilmeisenä, että tietokoneen sisältämiä tie-

dostoja oli jollakin tavalla käsitelty, mikä antoi aiheen epäillä tietojen autenttisuutta. Kärä-

jäoikeus totesi, että mikäli olisi näytetty, että asianomistaja olisi hankkinut, tai pikemminkin 

luonut, todisteet muokkaamalla tietokoneella olleita tiedostoja haluamansa sisältöisiksi, to-

disteiden hankkimistapa olisi ilmeisen lainvastainen ja puoltaisi vahvasti hyödyntämiskiel-

lon määräämistä. Käräjäoikeuden mukaan tässä tapauksessa ei kuitenkaan ollut suoraan pää-

teltävissä, että asianomistaja olisi tarkoituksellisesti muokannut tiedostojen sisältöä. 

 

Käräjäoikeus totesi pitävänsä asianomistajan menettelyä eli tietokoneen lähettämistä ulko-

maille sen sijaan, että se olisi heti toimitettu esitutkintaviranomaiselle, vähintäänkin harkit-

semattomana. Käräjäoikeuden mukaan asianomistajan menettely antaa aiheen kyseenalais-

taa todisteiden luotettavuutta. Käräjäoikeus ei kuitenkaan päätynyt asettamaan hyödyntämis-

kieltoa, vedoten perusteena hyödyntämiskieltosäännöksen funktioihin, jotka käräjäoikeuden 

mukaan liittyvät keskeisesti viranomaistoiminnan ohjaamiseen eivätkä siten olleet relevant-

teja tässä tapauksessa. 383 Käräjäoikeuden mukaan todisteen hankkimistapaa ei voitu todeta 

lainvastaiseksi ”ainakaan sillä tavoin kuin ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa sovellettaessa 

on tulkittu”. Hyödyntämiskieltoa vastaan puhuvana seikkana käräjäoikeus mainitsi myös 

sen, että kysymys on yksityisistä asianosaisista ja että syyt todisteen hankkimistavalle ja to-

disteen luotettavuus eivät ole tarkoituksenmukaisella tavalla selvitettävissä pääkäsittelyä 

edeltävästi. Käräjäoikeuden ratkaisua voitaneen pitää hyödyntämiskiellon yleissäännöksen 

mukaisena punnintana. Mielenkiintoista on se, että hyödyntämiskiellon funktioita käytettiin 

ratkaisun perusteena, joskaan ei ainoana vaan yhtenä muiden joukossa. Hyödyntämiskiellon 

funktiot lienevät siis olleet pikemminkin obiter dicta kuin rationes decidendi. 

 

 

383 Funktioista ratkaisussa mainitaan yleispreventio, poliisitoiminnan ohjailu, oikeudenhoidon integriteetti sekä 

oikeudenloukkauksen hyvittäminen. 
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Niin sanotuissa Anom-tapauksissa, joihin liittyviä hyödyntämiskieltovaatimuksia on käsi-

telty useissa kotimaisissa käräjäoikeuksissa, on ollut kyseYhdysvaltain keskusrikospoliisi 

FBI:n toteuttamasta operaatiosta, joka tunnetaan myös nimellä Operation Trojan Shield. 384  

Operaatiossa rakennettiin tekninen palvelin, johon tallentui kaikkien Anom-puhelimien eli 

niin sanottujen salaisten puhelimien viestiliikenne. Anom-puhelimia on käytetty lähinnä jär-

jestäytyneen rikollisuuden piirissä, ja niiden pääasiallisena käyttötarkoituksena on ollut vies-

tiä rikoksista salaisesti. Puhelimia käyttäneet henkilöt lienevät olleet siinä käsityksessä, että 

viestintä pysyisi salassa tai että se ei ainakaan tallentuisi FBI:n hallinnoimalle palvelimelle. 

FBI analysoi viestiliikennettä ja luovutti oma-aloitteisesti Suomen Keskusrikospoliisille tie-

toja sellaisista viesteistä, joissa analyysin perusteella arvioitiin olevan jokin yhteys Suo-

meen. Keskusrikospoliisi ei siis ollut pyytänyt tietoja FBI:ltä, vaan FBI luovutti ne ilman 

minkäänlaista Keskusrikospoliisin tai muunkaan suomalaisen viranomaisen myötävaiku-

tusta. Sen jälkeen, kun tiedot jo olivat luovutuksen myötä päätyneet Keskusrikospoliisin hal-

tuun, Suomi on virallisesti esittänyt Yhdysvalloille oikeusapupyynnön ja siten pyytänyt lu-

paa tietojen hyödyntämiseen todistusaineistona esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeu-

denkäynnissä. Yhdysvallat on vastannut pyyntöön myöntävästi, ja tietojen luovuttaminen on 

tapahtunut valtioiden välisen virallisen menettelyn mukaisesti.385 

 

Tämän tutkimuksen lähdeaineistona on hyödynnetty yhdeksää käsittelyratkaisua, jotka 

kaikki koskevat Anom-tapauksissa esitettyjä hyödyntämiskieltovaatimuksia. Tämän tutki-

muksen laajuuden puitteissa ei ole tarkoituksenmukaista käydä jokaista ratkaisua yksityis-

kohtaisesti läpi, joten tarkastelu suunnataan ratkaisujen joukkoon. Tutkimuksen aiheen kan-

nalta mielenkiintoisina on pidettävä ainakin kolmea seikkaa: 1) ratkaisuissa esitettyjä perus-

teluita; 2) sitä, miten hyödyntämiskiellon yleissäännöstä on sovellettu; sekä 3) sitä, onko 

hyödyntämiskiellon yleissäännöksen ylipäätään katsottu soveltuvan eli onko todisteiden 

hankkimistapa katsottu lainvastaiseksi. 

 

 

384 Tapausten tosiseikaston osalta viitataan kaikkiin yhdeksään käsittelyratkaisuun, joissa asian tausta on se-

lostettu olennaisilta osin samalla tavalla. Tämän tutkielman aihepiirin kannalta ei ole tarpeellista tässä selostaa 

laajemmin operaation ja Anom-puhelimien tai -palvelimen toimintaa. 
385 Kysymys siitä, onko operaation toteuttamisessa menetelty Yhdysvaltain voimassa olevan oikeuden mukai-

sesti, ei kuulu tämän tutkimuksen aihepiiriin. Lähdeaineistona olevien yhdeksän käsittelyratkaisun perusteella 

kysymys ei myöskään ole noussut esille käräjäoikeuksissa ainakaan siten, että operaation olisi väitetty olleen 

Yhdysvaltain oikeuden vastainen. Osassa ratkaisuista tätä asiaa ei ole kommentoitu mitenkään ja osassa on 

todettu lyhyesti, että operaatio on toteutettu Yhdysvaltain oikeuden mukaisesti. 
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Tarkasteluun on otettu seuraavat yhdeksän ratkaisua tuomioistuimen, päivämäärän ja asi-

anumeron mukaisesti lueteltuina: 

 

Helsingin käräjäoikeus 

pvm 29.6.2021, asianumero R 21/5146  

pvm 1.10.2021, asianumero R 21/7384  

pvm 3.11.2021, asianumero R 21/8040  

pvm 8.11.2021, asianumero R 21/8263  

pvm 26.11.2021, asianumero R 21/8762  

pvm 8.12.2021, asianumero R 21/9313  

 

Kymenlaakson käräjäoikeus 

pvm 28.9.2021, asianumero R 21/1187  

 

Lapin käräjäoikeus 

pvm 25.10.2021, asianumero R 21/1845  

 

Päijät-Hämeen käräjäoikeus 

pvm 10.1.2022, asianumero R 21/1990  

 

Kuten voidaan huomata, ratkaisuista kuusi on Helsingin käräjäoikeudesta ja Kymenlaakson, 

Lapin ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksista on kustakin yksi ratkaisu. Helsingin käräjäoikeu-

den suuri osuus ei ole tarkoituksellinen valinta, vaan johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että 

Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty paljon Anom-tapauksia muihin käräjäoikeuksiin 

verrattuna. Anom-tapaukset on otettu tarkasteluun niiden ajankohtaisuuden vuoksi, ja niitä 

käytetään ennen kaikkea demonstratiivisessa tarkoituksessa, esimerkkeinä hyödyntämiskiel-

tosäännöksen soveltamisesta alioikeustasolla. Anom-tapaukset ovat sen verran tuoreita, että 

niitä ei vielä toistaiseksi ole käsitelty hovioikeuksissa, korkeimmasta oikeudesta puhumat-

takaan. Vaikka käräjäoikeuksien ratkaisuilla ei ole samanlaista lainkäyttöä ohjaavaa vaiku-

tusta kuin korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien ratkaisuilla, 386 ne ovat kuitenkin oikeus-

käytäntönä oikeuslähteen asemassa ja vähintäänkin toimivat konkreettisena esimerkkinä OK 

17:25.3:n soveltamisesta. 387  Käräjäoikeuksien ratkaisujen oikeuslähdearvoa hyödyntämis-

kiellon yleissäännöksen soveltamisen osalta voitaneen katsoa lisäävän se, että säännöksen 

 

386 Tai oikeuslähdearvoa. 
387 Kaisto 2005, s. 495; Finna rätt, s. 150. 
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soveltamisesta ei ole ehtinyt kertyä kovin paljon oikeuskäytäntöä, ei ainakaan sellaista, joka 

olisi julkaistu yleisölle. 

 

Ratkaisuissa on käsitelty useampia kuin yhdeksän hyödyntämiskieltovaatimusta, sillä mo-

nessa ratkaisussa on otettu kantaa usean vastaajan samassa oikeudenkäynnissä esittämään 

hyödyntämiskieltovaatimukseen. Pääosa rikosnimikkeistä on ollut törkeitä huumausaineri-

koksia ja törkeitä rahanpesuja,388 mutta mukana on ollut myös perusmuotoisia rahanpe-

suja.389 

 

Tarkastelluista ratkaisuista kahdeksassa, eli kaikissa paitsi yhdessä,390 kaikki esitetyt hyö-

dyntämiskieltovaatimukset hylättiin. Yhdessä ratkaisussa muut hyödyntämiskieltovaati-

mukset hylättiin, mutta hyödyntämiskieltovaatimukset hyväksyttiin niiden syytekohtien 

osalta, joissa oli kysymys vain perusmuotoisesta rahanpesusta. Käräjäoikeus perusteli rat-

kaisuaan muun ohessa sillä, että toteutetun kaltaista tiedonhankintaa ei olisi Suomessa lain-

kaan voitu toteuttaa perusmuotoisten rahanpesurikosten osalta, 391 eikä mahdollisesti kerty-

nyttä ylimääräistä tietoa myöskään hyödyntää sanottuja rikoksia koskevassa oikeudenkäyn-

nissä todisteena. 392 Tämä perustelu viittaa myös rikoksen selvittämisintressiin ja on siten 

linjassa aiemmin käsiteltyjen hyödyntämiskiellon yleissäännöksen soveltamisperusteiden 

kanssa. 

 

Kuten edellä on todettu, kaikissa yhdeksässä tapauksessa todisteet on hankittu täsmälleen 

samalla tavalla. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista, että kolmessaratkaisusta yhdeksästä 

todisteiden hankkimistavan katsottiin olevan lainvastainen ja kuudessa ratkaisussa käsitys 

oli päinvastainen eli hankkimistapa katsottiin lailliseksi. 393  Tältä osin voidaan siis havaita 

looginen ristiriita, sillä samalla tavalla hankitut todisteet ovat loogisesti ajatellen hankkimis-

tavaltaan joko kaikki laillisia tai kaikki lainvastaisia. 

 

 

388 Törkeä huumausainerikos, ks. RL 50:2, rangaistusmaksimi 10 vuotta vankeutta; törkeä rahanpesu, ks. RL 

32:7, rangaistusmaksimi 6 vuotta vankeutta. 
389 Ks. RL 32:6, rangaistusmaksimi 2 vuotta vankeutta. 
390 HeKO 26.11.2021 
391 Ks. PKL 10:3.2 telekuuntelun edellytyksistä epäiltyjen rikosnimikkeiden osalta. 
392 Ks. PKL 10:56.2 ylimääräisen tiedon käyttämisen edellytyksistä. 
393 Kolme ratkaisua, joissa hankkimistapa katsottiin lainvastaiseksi, ovat HeKO 1.10.2021, HeKO 8.11.2021 

ja HeKO 26.11.2021. 
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Kaikissa hankkimistavan lainvastaisuuden todenneissa ratkaisuissa esitetään perusteeksi se, 

että todisteita hankittaessa on rajoitettu PL 10 §:ssä ja EIS 8 artiklassa tarkoitettua yksityis-

elämän ja luottamuksellisen viestin suojaa ja että rajoitus ei ole perustunut EIS8.2 artiklassa 

edellytetyin tavoin lakiin eikä PL 10.4 §:ssa tarkoitettuun rikosten tutkintaan eli konkreetti-

seen ja yksilöityyn rikosepäilyyn. Tällä perusteella käräjäoikeus katsoi, että todisteet oli han-

kittu lainvastaisesti Suomessa olleiden henkilöiden osalta riippumatta siitä, onko tiedonhan-

kinta ollut laillista Yhdysvaltain sääntelyn nojalla tai siitä, että kuhunkin esitutkintaan liitty-

vien Anom-viestien hyödyntämistä todisteena on pyydetty myöhemmin rikostutkinnan alet-

tua sinänsä asianmukaisesti oikeusapupyynnöllä Yhdysvalloista. Näin ollen kysymyksessä 

on ratkaisujen mukaan ollut OK 17:25.3:ssa tarkoitettu tilanne, jolloin todisteiden hyödyn-

tämistä on tullut arvioida mainitun säännöksen mukaisesti. Ratkaisuissa ei edes väitetä, että 

todisteiden hankkimisessa olisi rikottu Yhdysvaltain voimassa olevan oikeuden normeja. 

Ratkaisujen mukaan tiedonhankinta on kohdistunut Suomessa oleskelleisiin henkilöihin, ky-

symys on ollut pääasiassa Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuneesta viestinnästä ja kaikilta 

osin Euroopan ihmisoikeussopimuksen suojan alueella tapahtuneesta viestinnästä. Tällä pe-

rusteella ratkaisuissa katsotaan PL:n ja EIS:n soveltuvan hankkimistavan laillisuuden arvi-

ointiin. Tätä voidaan pitää merkittävänä näkemyksenä koskien mainittujen säädösten alueel-

lista soveltamisalaa eli soveltamista ratione loci. 

 

Ratkaisujen voidaan katsoa olevan eri linjalla kuin Riekkisen, jonka mukaan OK 17:25.3 ei 

soveltuisi kysymyksessä oleviin tilanteisiin. 394 Riekkisen mukaan OK 17:25.3 soveltuu kai-

kenlaiseen lakiin perustumattomaan verkkovalvontaan, olipa kyseessä suomalainen tai ul-

komainen viranomainen, sekä tilanteisiin, joissa sinänsä alun perin laillisesti hankittu todiste 

on luovutettu Suomeen lainvastaisesti. Riekkinen kuitenkin vaikuttaa tarkastelevan ulkomai-

sen viranomaisen menettelyn laillisuutta asianomaisen maan voimassa olevan oikeuden pe-

rusteella. Riekkinen toteaa seuraavasti: 395 

 

Hyödyntämiskieltosäännös ei kuitenkaan sovellu tilanteeseen, jossa todisteen hankki-

miseen ei liity mitään laitonta menettelyvaihetta. Jos todisteen on alun perin hankki-

nut ulkomainen viranomainen lakiperustaisen verkkovalvonnan puitteissa kansalli-

sessa laissa säädettyjen edellytysten ja menettelyvaatimuksien mukaisesti, ja kyseinen 

 

394 Riekkinen 2019, s. 339–340. 
395 Riekkinen 2019, s. 339. 
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todiste on sittemmin luovutettu suomalaiselle esitutkintaviranomaiselle lainmukai-

sesti oikeusapupyynnön nojalla, hyödyntämiskieltoa ei voida perustaa ainakaan OK 

17:25.3:iin (ellei hankinta- tai luovuttamismenettely ole rikkonut sitovia kansainvä-

lisoikeudellisia velvoitteita). 

 

Riekkisen mukaan OK 17:25.3:n soveltumattomuudesta todettu koskee yleisesti sähköisiä ja 

muitakin todisteita. Hän kuitenkin lisää, että hyödyntämiskielto ei ole täysin poissuljettu 

myöskään laillisen hankinnan tilanteissa, sillä laillisestikin hankittu todiste voidaan asettaa 

hyödyntämiskieltoon ilman nimenomaista lain säännöstä, mikäli hyödyntämisestä seuraisi 

(vakava) perusoikeuden loukkaus ja varsinkin silloin, kun hyödyntäminen loukkaisi vaka-

vasti yksityisyyteen liittyviä oikeuksia. Riekkisen käyttämän ilmaisin mukaan kyse olisi täl-

löin ”niin sanotusta itsenäisestä hyödyntämiskiellosta”.396 Tästä ei kuitenkaan ollut kyse tar-

kastelluissa ratkaisuissa, joissa käräjäoikeus nimenomaan totesi soveltavansa OK 17:25.3:a. 

 

Enemmistössä ratkaisuista, joissa todisteiden hankkimistapaa ei pidetty lainvastaisena, kat-

sottiin, että PKL tai Suomen oikeus tai EIS ylipäätään ei sovellu lähtökohdaksi hankkimis-

tavan laillisuuden arviointiin. Tätä perusteltiin sillä, että palvelin on sijainnut ulkomailla (ja 

myös Euroopan ulkopuolella) ja operaatio on toteutettu FBI:n toimesta ilman suomalaisten 

viranomaisten myötävaikutusta. Näin ollen enemmistö ratkaisuista päätyi toisenlaiseen ja 

edellä selostetun Riekkisen näkemyksen mukaiseen tulkintaan koskien EIS:n ja Suomen oi-

keuden soveltuvuutta ratione loci. 

 

Lopputulos oli perusmuotoisia rahanpesuja koskevia syytekohtia lukuun ottamatta kaikissa 

ratkaisuissa sama. Perustelujen osalta mainittakoon, että useissa ratkaisuissa todettiin, että 

hyödyntämiskielto olisi mahdollista asettaa myös ilman nimenomaista lain säännöstä suo-

raan perus- tai ihmisoikeusloukkauksen nojalla, toisin sanoen todettiin mahdollisuus Riek-

kisen esittämään itsenäiseen hyödyntämiskieltoon. Tämä toteamus oli kuitenkin obiter 

dictum, sillä missään ratkaisussa tällaista hyödyntämiskieltoa ei päädytty asettamaan. Kai-

kissa ratkaisuissa myös todettiin, että todisteiden hankkimistavassa ei ollut ollut kyse rikos-

provokaatiosta.397 Ratkaisuissa viitattiin EIS 6 artiklaan ja sen soveltamiskäytäntöön sekä 

 

396 Riekkinen 2019, s. 340. 
397 Osassa ratkaisuja todettiin, että menettely saattaisi olla todisteprovokaatioksi luonnehdittavaa peitetoimin-

taa, mutta se on asia erikseen. Rikosprovokaatiolla tarkoitetaan, että poliisi yllyttää jotakuta tekemään rikoksen, 

ja todisteprovokaatiossa puolestaan rikoksen tekeminen on jo aloitettu poliisista riippumatta ja poliisin toiminta 

rajoittuu todisteiden esille saamiseen jo tehdystä tai tekeillä olevasta rikoksesta. Ks. Lindh – Mellqvist 2020, 
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hyödyntämiskieltoja koskevaan kotimaiseen oikeuskäytäntöön ja todettiin se lähtökohta, että 

hankkimistavan lainvastaisuus per se ei ole ratkaisevaa.  

 

Niissä ratkaisuissa, joissa todisteiden hankkimistapaa ei pidetty lainvastaisena, otettiin kui-

tenkin, tavallaan hypoteettisesti tai varmuuden vuoksi, kantaa siihen, tulisiko todisteiden 

hyödyntäminen sallia, mikäli niiden hankkimistapa vastoin tuomioistuimen käsitystä katsot-

taisiin lainvastaiseksi. Kaikissa ratkaisuissa todettiin, että todisteiden hyödyntäminen tulisi 

tällöinkin sallia. Tätä perusteltiin OK 17:25.3:n mukaisella punninnalla, lähinnä törkeiden 

rikosten selvittämisintressillä ja sillä, että todisteiden näyttöarvo voidaan kyseenalaista kont-

radiktorisessa oikeudenkäynnissä, jolloin niiden hyödyntämisen ei voida katsoa vaarantavan 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Hankkimistavan merkityksestä todistei-

den luotettavuudelle todeltiin, että ei ollut ilmennyt aihetta epäillä todisteiden luotettavuutta. 

Useassa ratkaisussa myös todettiin, että PKL:n mukaan telepakkokeinojen käyttö olisi ollut 

mahdollista kysymyksessä olevissa tapauksissa.398  

 

  

 

s. 124 ja Lundqvist SvJT 1999, s. 903. Tarkemmin rikos- ja todisteprovokaatioiden käsitteistä ja niiden eroista 

ks. Frände LM 2004 ja Asp SvJT 2008. 
398 Tarkemmin sanoen kysymys on ollut törkeiden rikosten tutkinnasta, jotka PKL 10 luvun mukaan täyttävät 

edellytykset monien luvussa mainittujen telepakkokeinojen käyttämiselle. 
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5 LAINVASTAISESTI HANKITUT TODISTEET EUROOPAN IHMIS-

OIKEUSTUOMIOISTUIMEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 

 

5.1 Lähtökohtia  

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useaan otteeseen yksiselitteisesti todennut, että EIS 6 

artiklassa ei oteta kantaa kansallisen lain vastaisesti hankittujen todisteiden hyödynnettävyy-

teen, vaan kysymys sanotulla tavalla hankittujen todisteiden hyödyntämisestä tai hyödyntä-

miskiellosta kuuluu lähtökohtaisesti kansalliseen harkintamarginaaliin eli kansallisella ta-

solla ratkaistavaksi. EIT on todennut tehtävänään olevan oikeudenkäynnin oikeudenmukai-

suuden arviointi kokonaisuutena. Kansallisen lain vastaisesti hankitun todisteen hyödyntä-

minen ei täten automaattisesti per se loukkaa EIS 6 artiklassa taattua oikeutta oikeudenmu-

kaiseen oikeudenkäyntiin, eikä jotakin muuta EIS:n artiklaa loukaten hankitun todisteen 

hyödyntäminen myöskään automaattisesti muodosta 6 artiklan loukkausta.399  

 

EIT totesi ensimmäisen kerran expressis verbis vuonna 1988 annetussa Schenk-tuomiossa, 

että oikeudenkäynti voi olla kokonaisuutena EIS 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla oikeuden-

mukainen, vaikka siinä olisi hyödynnetty kansallisen lain vastaisesti hankittuja todisteita ja 

päädytty niitä hyödyntäen syyksilukevaan tuomioon.400 Tuomiossa myös todettiin, että EIS 

6 artiklassa ei säännellä todisteiden hyödynnettävyyttä per se, vaan kysymys hyödynnettä-

vyydestä kuuluu ensisijaisesti kansallisella tasolla ratkaistavaksi. EIT:n rooliksi jää näin ol-

len tutkia, onko oikeudenkäynti kokonaisuutena ollut oikeudenmukainen.401 

 

Viitatusta Schenk-tuomion kohdasta ilmenee EIT:n toteavan yksiselitteisesti, että kysymys 

kansallisen lain vastaisesti hankitun todisteen hyödyntämisestä per se ei kuulu EIS 6 artiklan 

soveltamisalaan eikä siten myöskään EIT:n sanottua artiklaa koskevan tutkimisvallan piiriin. 

Tämä ei kuitenkaan jää ainoaksi perusteluksi, sillä Schenk-tuomiossa on huomionarvoista, 

että EIT nostaa esille puolustuksen oikeudet,402 joiden osalta mainitaan, että valittajalla oli 

ollut mahdollisuus, jota hän myös oli käyttänyt, kyseenalaistaa kansallisen lain vastaisesti 

 

399 Jämsä 2020, s. 322; Beernaert – Krenc 2019, s. 155; Frände – Rautio 2020, s. 191–192; Pellonpää ym. 2018, 

s. 678; Heikkilä – Hirvelä 2017, s. 400–401, 560; Spring-Reiman 2012, s. 149–150. 
400 Beernaert – Krenc 2019, s. 155. 
401 Schenk v. Sveitsi, kohta 46. EIT:n ilmaisu: « Il lui incombe seulement de rechercher si le procès de M. 

Schenk a présenté dans l’ensemble un caractère équitable. » 
402 Schenk v. Sveitsi, kohta 47. 
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hankitun todisteen luotettavuus ja vaatia sanotun todisteen asettamista hyödyntämiskieltoon. 

Lisäksi tuomiossa todetaan EIT:n laittavan painoarvoa sille seikalle, että kansallisen lain 

vastaisesti hankittu todiste ei ole ollut ainoa valittajan syyllisyyden tueksi esitetty todiste. 403  

EIT:n mukaan kansallisen tuomioistuimen ratkaisusta ilmenee selvästi, että todistusharkin-

nassa on huomioitu useista todisteista koostuva näytön kokonaisuus, johon ratkaisu on pe-

rustettu. 

 

Tapauksessa Schenk vastaan Sveitsi EIT:n ratkaisu ei ollut yksimielinen. Tuomioistuin 

päätti äänin 13–4, että tapauksessa ei ollut loukattu EIS 6.1 artiklaa hyödyntämällä kansalli-

sen lain vastaisesti hankittua todistetta. 404 Vähemmistöön jääneet neljä tuomaria jättivät yh-

teisen eriävän mielipiteen, jossa he ilmaisivat enemmistön kannasta poikkeavan näkemyk-

sensä kansallisen lain vastaisesti hankittujen todisteiden hyödyntämisestä. Heidän mukaansa 

laillisuuden kunnioittaminen todistelussa ei ole abstrakti tai formalistinen vaatimus, vaan 

erittäin tärkeä osa rikosprosessin oikeudenmukaista luonnetta. Vähemmistön mielestä lain-

vastaisesti hankitun todisteen hyödyntäminen merkitsee, että oikeudenkäynti ei voi olla oi-

keudenmukainen EIS:n tarkoitetulla tavalla.405 

 

Äänestyksellä saavutetusta ratkaisusta ja eriävästä mielipiteestä ilmenee, että kysymykseen 

kansallisen lain vastaisesti hankitun todisteen hyödyntämisen vaikutuksesta oikeudenkäyn-

nin oikeudenmukaisuuteen ei ollut saatavilla ilmiselvää vastausta EIS:ta soveltamalla. Päin-

vastaisessa tapauksessa tuomioistuimen ratkaisu olisi luultavasti ollut yksimielinen. EIT:n 

Schenk-tuomiossaan valitsema linja on pysynyt sanotun tuomion jälkeisessä oikeuskäytän-

nössä, ja EIT on toistuvasti viitannut tuomioidensa perusteluissa Schenk-tuomioonsa.406 

 

EIT:n oikeuskäytännössä on toistuvasti käytetty perustelumallia, joka on ilmaistu pitkälti 

samoilla sanoilla useissa ratkaisuissa. 407 Perustelumalli on vakiintuneesti esitetty väliotsikon 

 

403 Schenk v. Sveitsi, kohta 48. 
404 Schenk v. Sveitsi, tuomiolauselman kohta 1. 
405 Schenk v. Sveitsi, eriävä mielipide otsikoitu ranskankielisessä tuomiossa seuraavasti: ”OPINION DISSI-

DENTE COMMUNE A MM. LES JUGES PETTITI, SPIELMANN, DE MEYER ET CARRILLO SALCEDO”. 

Eriävässä mielipiteessä asia on ilmaistu seuraavasti: « Aucune juridiction ne peut, sans desservir une bonne 

administration de la justice, tenir compte d’une preuve qui a été obtenue, non pas simplement par des moyens 

déloyaux, mais surtout d’une manière illégale. Si elle le fait, le procès ne peut être équitable au sens de la 

Convention. » 
406 Ks. esim. Khan v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 34–38. 
407 Ks. alempana lainatun Bykov-tuomion lisäksi muun muassa Hambardzumyan v. Armenia, kohdat 73–77; 

Khan v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 34 ja 38; P.G. ja J.H. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 76; Allan 

v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 42–44; Jalloh v. Saksa, kohdat 94–97; Panovits v. Kypros, kohdat 80–
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”Yleiset periaatteet” (”Les principes généraux”) mukaisesti nimetyssä kohdassa. Seuraa-

vassa tarkastellaan perustelumallia sellaisena kuin se on ilmaistu Bykov-tuomiossa. 408  

 

Ensiksi EIT toteaa yksinomaisena tehtävänään EIS 19 artiklan mukaisesti olevan toimia ta-

keena sille, että sopimusvaltiot noudattavat EIS:n nojalla hyväksymiään velvoitteita. Niinpä 

tuomioistuimelle ei kuulu kansallisen tuomioistuimen väitetysti tekemien näyttö- tai oikeus-

kysymystä koskevien virheiden tutkiminen, paitsi jos asiassa on kysymys EIS:ssa turvatuista 

oikeuksista.409 EIT:n tehtävänä ei ole ottaa kantaa todisteiden hyödynnettävyyteen eikä edes 

valittajan syyllisyyteen, vaan EIT:n tehtävä rajoittuu sen arvioimiseen, onko oikeudenkäynti 

kokonaisuutena ollut oikeudenmukainen.410 Tässä kokonaisarvioinnissa huomioidaan useita 

seikkoja, kuten todisteiden hankkimistapaan mahdollisesti liittyvän lainvastaisuuden tai 

EIS:n jonkin muun sopimusmääräyksen vastaisuuden luonne, puolustuksen oikeuksien kun-

nioittaminen,411 todisteen laatu ja todisteen hankkimisolosuhteiden merkitys todisteen luo-

tettavuudelle sekä todisteen merkitys asian ratkaisemisen ja näytön kokonaisuuden kan-

nalta.412 Lopuksi EIT vielä viittaa aikaisempiin tuomioihinsa, joissa on todettu todisteen 

hankkimistavan loukanneen EIS 8 artiklaa, mutta tästä huolimatta todettu, ettei tällä tavoin 

hankitun todisteen hyödyntäminen loukannut EIS 6.1 artiklan mukaista oikeudenkäynnin 

oikeudenmukaisuusvaatimusta.413 

 

EIT:n oikeuskäytännössä on toistuvasti todettu, että hyödyntämiskiellon osalta kyse on kah-

den eri periaatteen ja intressin välisestä punninnasta. 414 Jalloh-tuomiossa EIT katsoi, että 

periaatteiden painoarvo in concreto on riippuvainen rikoksen selvittämisintressistä, jota puo-

lestaan voidaan pitää sitä suurempana, mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys. Samalla 

EIT totesi, että pelkkä julkinen intressi rikoksen selvittämiseen ja rikosvastuun toteuttami-

seen ei voi oikeuttaa toimenpiteitä, joilla tehdään tyhjäksi puolustuksen oikeudet. 415 

 

83; Lee Davies v. Belgia, kohdat 40–43; Prade v. Saksa, kohdat 32–35; Gäfgen v. Saksa, kohdat 162–165; 

Kobiashvili v. Georgia, kohdat 56–59. 
408 Bykov v. Venäjä, kohdat 88–91. 
409 Bykov v. Venäjä, kohta 88. 
410 Bykov v. Venäjä, kohta 89. 
411 Tähän liittyen erityisesti se, onko valittajalla ollut mahdollisuus kyseenalaistaa todisteen luotettavuus ja 

riitauttaa sen hyödyntäminen. Ks. Bykov v. Venäjä, kohta 90. 
412 Bykov v. Venäjä, kohdat 89–90. 
413 Bykov v. Venäjä, kohta 91. EIT viittaa ratkaisuihinsa Khan v. Yhdistynyt kuningaskunta sekä P.G. ja J.H. 

v. Yhdistynyt kuningaskunta. 
414 Jalloh-tuomion lisäksi ks. myös Prade v. Saksa, kohta 35. 
415 Jalloh v. Saksa, kohta 97. EIT ilmaisi asian seuraavasti: « Il reste que, pour déterminer si la procédure dans 

son ensemble a été équitable, le poids de l’intérêt public à la poursuite de l’infraction particulière en question 

et à la sanction de son auteur peut être pris en considération et mis en balance avec l’intérêt de l’individu à 
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Edellä selostetuista EIT:n ratkaisuista on selkeästi havaittavissa, että kysymys lainvastaisesti 

hankittujen todisteiden hyödyntämisen vaikutuksista oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuu-

teen on ratkaistava kokonaisharkintaan perustuvalla tapauskohtaisella punninnalla. Saman 

voisi oikeastaan todeta millä tavalla hyvänsä hankitun todisteen hyödyntämisestä, sillä EIT 

ei sovella kansallista oikeutta eikä siten ratkaise kysymystä siitä, onko jonkin todisteen hank-

kimistapa ollut kansallisen oikeuden mukaan lainvastainen.  

 

5.2 Arviointikriteereistä 

 

Tapauksessa Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta oli kysymys siitä, oliko ilman avus-

tajaa poliisikuulustelussa annettujen lausumien hyödyntäminen todisteina oikeudenkäyn-

nissä muodostanut EIS 6 artiklassa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin louk-

kauksen. Vaikka Ibrahim-tapauksessa oli kyse oikeudesta avustajaan ja siten itsekriminoin-

tisuojasta, EIT asetti ratkaisussaan 10 kriteeriä, joita sen mukaan on syytä soveltuvin osin 

(ranskaksi ”s’il y a lieu” ja englanniksi ”where appropriate”) noudattaa tarkasteltaessa oi-

keudenkäyntiä kokonaisuutena pyrkimyksenä arvioida esitutkintavaiheessa tapahtuneiden 

prosessuaalisten virheiden vaikutusta rikosprosessin oikeudenmukaisuuteen kokonaisuu-

tena. 416 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on esitetty, että Ibrahim-

kriteerit voisivat soveltua myös OK 17:25.3:ssa tarkoitettujen oikeudenloukkausten vaiku-

tusten arviointiin.417 

 

 

ce que les preuves à charge soient recueillies légalement. Néanmoins, les préoccupations d’intérêt général ne 

sauraient justifier des mesures vidant de leur substance même les droits de la défense d’un requérant. » 
416 EIT totesi samalla, että luettelo ei ole tyhjentävä. Ks. Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 274. 
417 Oikeuskirjallisuudesta ks. Jämsä 2020, s. 352–353 ja Pellonpää ym. 2018, s. 735–736. Oikeuskäytännöstä 

ks. VaaHO 2018:9, jossa Vaasan hovioikeus toteaa seuraavasti: ”Hovioikeus katsoo, että Ibrahim-kriteerit on 

otettava huomioon oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 3 momenttia sovellettaessa.” 
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Kriteerit on ilmaistu Ibrahim-tuomiossa 10 kohdan luettelona eli jaettuina kohtiin a–j.418 EIT 

toteaa samassa yhteydessä, että luetellut seikat pohjautuvat EIT:n oikeuskäytäntöön.419 

 

Tässä kohtaa on syytä todeta, että Ibrahim-kriteerit vastaavat pitkälti alaluvussa 5.1 esiteltyjä 

Bykov-tuomiossa ilmaistuja arviointiperusteita. Ibrahim-tuomiossa kriteerit on esitetty sel-

keänä 10-kohtaisena luettelona, toisin kuin Bykov-tuomiossa ja muissa nimenomaan lain-

vastaisesti hankittujen todisteiden hyödyntämisen vaikutusta koskevissa tuomioissa. 420  Oi-

keudenloukkauksen luonne vastaa kriteeriä e, todisteen hyödyntämisen ja näyttöarvon rii-

tauttamismahdollisuus kriteeriä c, todisteen luotettavuus kriteeriä d ja julkinen intressi kri-

teeriä i.421 Kriteeri g puolestaan viittaa EIT:n oikeuskäytännössä muotoutuneeseen pääasi-

allisuustestiin (”la règle de la preuve unique ou déterminante”)422, jota ei kuitenkaan EIT:n 

tuoreemman oikeuskäytännön valossa ole pidettävä ehdottomana vaatimuksena. 423 Kriteeri 

a liittyy valittajan mahdolliseen erityiseen haavoittuvuuteen, ja siinä mainitaan esimerkkeinä 

ikä ja henkiset kyvyt.424 Kriteeri b puolestaan koskee esitutkintaa ohjaavaa ja oikeudenkäyn-

nissä esitettävien todisteiden hyödyntämiseen liittyvää (kansallista) sääntelyä ja sanotun 

 

418 a)  la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités men-

tales; 

b)  le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves 

au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s’applique une 

règle dite d’exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable; 

c)  la possibilité ou non pour le requérant de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à 

leur production; 

d)  la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu 

des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte 

qui aurait été exercée; 

e)  lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l’illégalité en question et, si celle-ci procède de la 

violation d’un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée; 

f)  s’il s’agit d’une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou 

rectification; 

g)  l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou 

importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres 

éléments du dossier; 

h)  le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels ou par des jurés et, 

dans ce dernier cas, la teneur des instructions qui auraient été données au jury; 

i)  l’importance de l’intérêt public à enquêter sur l’infraction particulière en cause et à en sanctionner l’auteur; 

j)  l’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales. 
419 Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 274. 
420 Ks. esim. Hambardzumyan v. Armenia, kohdat 73–77. 
421 Jämsä 2020, s. 353. 
422 Ks. Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 128, jossa EIT toteaa pääasiallisuustestin 

alkuperän olevan tuomiossa Unterpertinger v. Itävalta, viitaten sanotun tuomion kohtaan 33. Ks. myös Beer-

naert – Krenc 2019, s. 22. 
423 Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 147. 
424 Haavoittuvuudesta ks. Kara ym. DL 2021 sekä EIT:n tuomio Hasáliková v. Slovakia, jossa enemmistö 

katsoi (kohdat 66–69), että valittajaa ei älyllisestä kehitysvammaisuudesta huolimatta ollut ollut syytä pitää 

erityisen haavoittuvana, kun vähemmistö puolestaan katsoi (eriävän mielipiteen kohdat 9–13) älyllisen kehi-

tysvammaisuuden jo itsessään muodostavan presumption erityisestä haavoittuvuudesta. 
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sääntelyn noudattamista, minkä lisäksi kriteerissä todetaan, että mikäli prosessissa on pää-

dytty asettamaan todisteen hyödyntämiskielto, on hyvin epätodennäköistä, että prosessia 

voitaisiin pitää kokonaisuutena epäoikeudenmukaisena. Kriteerillä f viitattaneen muualla 

kuin oikeudenkäynnissä annettuun lausumaan, sanotun lausuman luonteeseen ja siihen, onko 

lausumaa peruutettu tai muokattu sen antamisen jälkeen. Kriteerissä h tarkastellaan sitä, 

onko syytteessä kuvatun teon eli rikoksen syyksilukeminen suoritettu ammattituomareiden 

vai maallikoidentoimesta ja mikäli maallikoiden toimesta, millä tavalla heitä on mahdolli-

sesti ohjeistettu. 425  Kriteerillä j puolestaan viitataan mahdollisiin muihin kansallisissa oi-

keusjärjestyksissä oleviin prosessuaalisiin oikeusturvakeinoihin, joten siinä on myös niin sa-

notun kaatopykälän piirteitä. 

 

EIT on Ibrahim-tuomion jälkeisessä oikeuskäytännössään toistuvasti käyttänyt Ibrahim-kri-

teerejä ja ilmaissut tämän expressis verbis tuomioidensa perusteluissa.426 Ibrahim-kritee-

reissä voidaan myös nähdä vastaavuuksia OK 17:25.3:ssa säädettyihin viiteen kriteeriin. 

Asian laatu liittyy siihen, mikä rikos on kyseessä, ja sitä kautta selvittämisintressiin sekä 

julkiseen intressiin rikosvastuun toteutumisesta, mikä vastaa kriteeriä i. Todisteen hank-

kimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus vastaa kriteeriä e. Hankkimistavan 

merkitys todisteen luotettavuudelle vastaa kriteeriä d. Todisteen merkitys asian ratkaisemi-

sen kannalta vastaa kriteeriä g. Muut olosuhteet on luonteeltaan niin sanottu kaatopykälä 

vastaavalla tavalla kuin kriteeri j. Näin voidaan havaita, että hyödyntämiskiellon yleissään-

nöksen mukaisilla arviointikriteereillä on merkittävästi yhtymäkohtia Ibrahim-kriteereihin. 

Pelkkä säädös- ja sopimustekstien sanamuotojen yhteneväisyys ei kuitenkaan vielä kerro 

mitään kriteeristöjen soveltamisesta käytännössä, vaan sitä varten on tarkasteltava oikeus-

käytäntöä sekä kotimaisissa tuomioistuimissa että EIT:ssa. 

 

Frände ja Rautio ovat tiivistäneet viiteen kriteeriin harkinnan, jolla EIT on oikeuskäytännös-

sään arvioinut todisteen hankkimistavan lainvastaisuuden merkitystä oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin kannalta. Kriteerit on ilmaistu seuraavasti:427 

• lainvastaisuuden laatu sekä, jos ihmisoikeussopimusta on rikottu, loukkauksen laatu428 

• todisteen laatu ja sen hankkimisolosuhteiden merkitys todisteen luotettavuudelle429 

 

425 Maallikolla voitaneen tarkoittaa esim. lautamiestä tai jurya. 
426 Ks. esim. Simeonovi v. Bulgaria kohta 120 ja Beuze v. Belgia kohta 150. 
427 Frände – Rautio 2020, s. 192. 
428 Ks. esim. Hambardzumyan v. Armenia, kohta 74 ja Kobiashvili v. Georgia, kohta 58. 
429 Ks. esim. Hambardzumyan v. Armenia, kohta 75 ja Kobiashvili v. Georgia, kohta 56. 
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• onko asiassa esitetty muita laillisesti hankittuja todisteita vai onko todiste ainoa tai rat-

kaiseva430 

• onko rikosasiassa puolustuksen oikeudet toteutettu ja onko syytetyllä ollut avustaja431 

• onko todisteen autenttisuus ja hyödyntäminen voitu riitauttaa kontradiktorisessa menet-

telyssä ja onko riitautuksen hylkääminen perusteltu asianmukaisesti tuomiossa432 

 

Fränden ja Raution EIT:n oikeuskäytännön perusteella muotoilemassa kriteeristössä voidaan 

havaita huomattavasti yhtymäkohtia edellä käsiteltyihin kriteeristöihin. Näin ollen arvioin-

tikriteerejä voidaan oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden perusteella pitää jokseenkin va-

kiintuneina. Mitä tulee kriteerien soveltamiseen ja prosessuaalisten oikeuksien loukkaami-

seen, mainittakoon vielä, että EIT:n oikeuskäytännössä on kehittynyt mahdollisuus kompen-

soida oikeudenloukkauksia tasapainottavilla eli kompensoivilla tekijöillä.433 Tämä niin sa-

nottu kompensointiedellytys esiintyi ensimmäisen kerran tuomiossa Al Khawaja ja Ta-

hery,434 ja sitä on sittemmin sovellettu toistuvasti.435 Kompensointiedellytyksen sekä siihen 

liittyvän oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden arvioimisen kokonaisuutena voidaan kat-

soa lisäävän EIS 6 artiklan soveltamisen joustavuutta,436 mutta toisaalta heikentävän oikeus-

varmuutta.437 Joustavuuden lisääminen ei kuitenkaan ole ollut aivan yksimielistä, mikä il-

menee tuomioon Murtazaliyeva v. Venäjä jätetystä eriävästä mielipiteestä, jonka mukaan 

enemmistön tekemän ratkaisun ”tulisi saada asianajajien hälytyskellot soimaan”. Eriävässä 

mielipiteessä kritisoidaan kokonaisvaltaisen oikeudenmukaisuuden käyttämistä keskeisenä 

kriteerinä arvioitaessa sitä, onko EIS 6 artiklan 3 kohdan d alakohdassa turvattua oikeutta 

kuulustella tai kuulustuttaa todistajia loukattu. Eriävän mielipiteen kirjoittaneen tuomarin 

mukaan sanottu kriteeri muodostaa ”avoimen shekin kansallisille tuomioistuimille tehdä 

mitä huvittaa”, kun on kyse EIS 6.3 artiklaan perustuvien oikeuksien toteuttamisesta. Tuo-

mari käyttää tuomioista Schatschaschwili v. Saksa, Ibrahim ym. v. Yhdistynyt kuningas-

kunta ja Murtazaliyeva v. Venäjä nimitystä ”epäonninen kolmio” ja katsoo tuomioissa 

 

430 Ks. esim. Hambardzumyan v. Armenia, kohta 75 ja Kobiashvili v. Georgia, kohta 56. 
431 Ks. esim. Hambardzumyan v. Armenia, kohta 75 ja Kobiashvili v. Georgia, kohta 56. 
432 Ks. esim. Hambardzumyan v. Armenia, kohta 75 ja Kobiashvili v. Georgia, kohta 56. 
433 Jämsä LM 2016, s. 826. 
434 Al-Khawaja ja Tahery v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 152. 
435 Ks. esim. Al Alo v. Slovakia, kohdat 56–66; Faysal Pamuk v. Turkki, kohdat 63–76; Keskin v. Alankomaat, 

kohdat 46 ja 65–69; Dodoja v. Kroatia, kohdat 32 ja 42–47; Schatschaschwili v. Saksa, kohdat 107 ja 125–

131; Murtazaliyeva v. Venäjä, kohdat  
436 EIT on expressis verbis ilmaissut olevansa joustavan tulkinnan kannalla tuomion Al-Khawaja ja Tahery v. 

Yhdistynyt kuningaskunta kohdassa 146. 
437 Jämsä LM 2016, s. 832; Beernaert – Krenc 2019, s. 24. 
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omaksutun linjan heikentävän puolustuksen oikeuksia.438 Eriävässä mielipiteessä käytetyt 

voimakkaat ilmaisut osoittanevat, että kyse on tärkeiksi koetuista asioista, joista EIT:ssa ei 

ole vallinnut yksimielisyys. Niissä tiivistyvät havainnollisesti EIS:n joustavan tulkinnan ai-

heuttamat haasteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

438 Murtazaliyeva v. Venäjä, OPINION DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu hyödyntämiskieltoa, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja 

hyödyntämiskiellon yleissäännöksen (OK 17:25.3) soveltamista oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin valossa. Tutkimusmenetelmänä on ollut lainoppi, käsittäen sekä käytännöllisen 

että teoreettisen lainopin. Tutkimuskohteena on ollut voimassa oleva oikeus ja tutkimusai-

neistona on käytetty oikeuslähteitä, joista merkittävimmässä asemassa tässä tutkimuksessa 

ovat olleet oikeuskirjallisuus ja oikeuskäytäntö. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään voi-

massa olevan oikeuden sisältöä vastaamalla kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mitä tarkoit-

taa hyödyntämiskielto, toisin sanoen mikä on sen merkityssisältö? 2) Mitä tarkoittaa oikeu-

denmukainen oikeudenkäynti, toisin sanoen mikä on sen merkityssisältö? 3) Miten hyödyn-

tämiskiellon yleissäännöstä (OK 17:25.3) on sovellettava oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin valossa? 

 

Hyödyntämiskielto on ulkomaisen oikeustieteen piirissä syntynyt käsite, joka tuli osaksi voi-

massa olevaa kotimaista oikeutta ensin prosessioikeudellisen tutkimuksen ja sittemmin oi-

keuskäytännön kautta. Hyödyntämiskieltoa alettiin säännellä laissa vasta vuonna 2016 voi-

maan tulleen todistelu-uudistuksen myötä. Hyödyntämiskielto muodostaa muiden oikeudel-

listen todistelunrajoitteiden tapaan poikkeuksen vapaasta todistusteoriasta. Hyödyntämis-

kielloilla voidaan nähdä olevan useita funktioita, mutta yleissäännöksen taustalla painottuvat 

erityisesti prosessuaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja rikosprosessin legitimiteettiin liittyvät 

funktiot. Hyödyntämisharkinnassa vallitsee usein ristiriita tai jännite yhtäältä aineellisen to-

tuuden selvittämisen ja aineellisen oikeuden toteutumisen sekä toisaalta prosessuaalisen oi-

keudenmukaisuuden välillä. Hyödyntämisharkinnassa on kyse kokonaisarviointiin perustu-

vasta punnintaratkaisusta, jossa keskenään ristiriitaisia periaatteita punnitaan käsillä olevan 

tapauksen olosuhteet huomioiden. Prosessuaalinen oikeudenmukaisuus ei ole prima facie 

alisteinen aineelliselle oikeudelle, eikä oikeusjärjestys salli aineellisen totuuden selvittä-

mistä hinnalla millä hyvänsä. 

 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsite ja sitä sääntelevä EIS 6 artikla liittyvät nimen-

omaan prosessuaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Vaikka prosessi on perinteisesti nähty väli-

neenä jonkin tai joidenkin tavoitteiden toteuttamiseen, prosessilla on myös itseisarvoista 
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merkitystä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti muodostuu useista osatekijöistä, eikä vai-

keatulkintaisena pidettävän EIS 6 artiklan sisältöä voi tuntea ilman EIT:n oikeuskäytäntöön 

perehtymistä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ole staattinen, vaan dynaaminen käsite, 

jonka sisältö on muovautunut EIT:n oikeuskäytännössä vuosien saatossa. Oikeudenmukai-

nen oikeudenkäynti on keskeinen perus- ja ihmisoikeus, ja prosessioikeustieteessä onkin 

alettu puhua yhtäältä prosessin perustuslaillistumisesta ja toisaalta perustuslain prosessioi-

keudellistumisesta. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeinen merkitys osana proses-

sioikeutta haastaa vanhakantaisen käsityksen prosessioikeuden yksinomaisesta välinearvoi-

suudesta ja alemmuudesta aineelliseen oikeuteen nähden. 

 

Todistelu-uudistuksessa lakiin otettiin ensimmäistä kertaa hyödyntämiskieltosäännös, mutta 

hyödyntämiskielto oli ollut osa voimassa olevaa oikeutta jo kauan ennen todistelu-uudis-

tusta, eikä sanottu uudistus välttämättä kovinkaan paljon muuttanut vallitsevaa oikeustilaa. 

Hyödyntämiskiellon yleissäännös on tarkoitettu sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti, ja 

säännöksen soveltaminen on sidottu EIS 6 artiklassa tarkoitettuun oikeudenmukaiseen oi-

keudenkäyntiin. Tämä lainvalmisteluaineistosta ilmenevä lainsäätäjän tarkoitus on melko 

laajasti omaksuttu oikeuskäytännössä. Säännöksen soveltamisen edellytykseksi asetettu to-

disteen hankkimistavan lainvastaisuus sen sijaan on osoittautunut jokseenkin epäselväksi 

kriteeriksi ainakin kahdesta syystä.  

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että todisteen 

hankkimistavan lainvastaisuus ei itsessään muodosta EIS 6 artiklan loukkausta, vaan ratkai-

sevaa on se, onko oikeudenkäynti kokonaisuutena ollut oikeudenmukainen. EIT on toistu-

vasti todennut, että todisteiden hyödynnettävyyden sääntely kuuluu kansalliselle tasolle. 

Siksi OK 17:25.3:n säännöstä voidaan pitää tavallaan kehämäisenä: yhtäältä säännös koskee 

lainvastaisesti hankittujen todisteiden hyödyntämistä, mutta toisaalta säännöksen soveltami-

nen on kytketty EIT:n oikeuskäytäntöön, jonka mukaan hankkimistavan lainvastaisuudella 

ei itsessään ole kovinkaan paljon merkitystä arvioitaessa oikeudenkäynnin oikeudenmukai-

suutta kokonaisuutena. Tämän johdosta voidaan hypoteettisesti kysyä, mikä merkitys yli-

päätään on sillä, että lainkohta on säädetty koskemaan vain lainvastaisesti hankittuja todis-

teita. EIS:n soveltamiskäytännön mukaan oikeudenkäynti voi olla epäoikeudenmukainen, 

vaikka kaikki todisteet olisi hankittu laillisesti, ja voimassa olevassa oikeudessa on nykyi-

selläänkin mahdollista määrätä mihinkään tiettyyn lain säännökseen perustumattomia hyö-
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dyntämiskieltoja vakavan perus- tai ihmisoikeusloukkauksen perusteella. EIS on osa voi-

massa olevaa oikeutta ja sitä voidaan soveltaa suoraan kotimaisissa tuomioistuimissa, joten 

ei ole olemassa mitään periaatteellista estettä sille, että OK 17:25.3:sta riippumatta tuomio-

istuin asettaisi jonkin todisteen hyödyntämiskieltoon suoraan EIS 6 artiklan nojalla. 

 

Oikeuskäytännön perusteella todisteen hankkimistavan laillisuuden arvioinnista vallitsee 

jonkin verran epäselvyyttä. Tarkastelluissa Anom-tapauksissa, joissa kaikissa kysymyksessä 

olleet todisteet oli hankittu täsmälleen samalla tavalla, kuudessa ratkaisussa hankkimistapaa 

pidettiin laillisena ja kolmessa tapauksessa lainvastaisena. Vaikka kyse on yksittäisistä ali-

oikeustason ratkaisuista, havainnon ei liene katsottava olevan tyystin vailla merkitystä. 

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei sovella kansallisen lain säännöksiä, minkä johdosta 

OK 17:25.3:sta ei voi kertyä EIT:n soveltamiskäytäntöä. Kuten edellä todettiin, todisteen 

hankkimistavan lainvastaisuus ei itsessään muodosta EIS 6 artiklan loukkausta. EIT:n oi-

keuskäytännöstä on havaittavissa, että tulkintalinja koskien todisteluun liittyviä oikeudellisia 

virheitä ja oikeudenloukkauksia suhteessa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on viimeis-

ten vuosikymmenten aikana muuttunut jonkin verran joustavammaksi varhaiseen oikeus-

käytäntöön verrattuna. EIT:n oikeuskäytännön perusteella ratkaisevaa on oikeudenkäynnin 

oikeudenmukaisuus kokonaisuutena, jolloin yksittäisten oikeudenloukkausten itsenäinen 

merkitys vastaavasti vähenee. Joustavuuden lisääntyminen on aiheuttanut jonkin verran oi-

keusvarmuuden heikentymistä, mikä puolestaan vaikeuttaa EIT:n ratkaisujen hyödyntämistä 

OK 17:25.3:n ja muiden kansallisen lain säännösten tulkintaohjeina. Toisaalta EIT:n ratkai-

sujen hyödyntämistä puoltaa se, että EIT:n käyttämät kriteerit arvioitaessa oikeudenlouk-

kauksen vaikutuksia suhteessa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen ovat suurelta osin 

yhtenevät OK 17:25.3:n soveltamiskriteerien kanssa. 

 

Kuten edellä todettiin, hyödyntämiskiellon yleissäännöksestä ei ole kertynyt vielä kovin pal-

jon oikeuskäytäntöä. Sikäli kuin sellaista tulevaisuudessa kertyy lisää, saataisiin samalla uu-

sia oikeuslähteitä jatkotutkimuksen aineistoksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oi-

keuskäytännön seuranta on tärkeää, sillä lainsäätäjä on tahtonut sitoa OK 17:25.3:n sovelta-

misen siihen. Aika näyttää, miten EIT:n oikeuskäytäntö tulevaisuudessa kehittyy. Mikäli 

pääluvussa 4.2 käsitellyt käräjäoikeuksien Anom-tapaukset päätyvät tulevaisuudessa hovi-

oikeuden tai jopa korkeimman oikeuden käsittelyyn, ratkaisuista tulisi oletettavasti lainopil-
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lisesti merkittävä tutkimuskohde. Mikäli säännöksessä tarkoitetusta todisteen hankkimista-

van lainvastaisuuden käsitteestä vallitseva epäselvyys jatkuisi hovioikeustasolla, ei voitane 

poissulkea mahdollisuutta siitä, että asia päätyisi korkeimman oikeuden käsittelyyn ennak-

kotapauksena. Jatkotutkimuksen osalta mainittakoon vielä, että laajempi perehtyminen ul-

komaiseen oikeuskirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön voisi olla hedelmällistä oikeusvertaile-

vasta näkökulmasta. Vaikka hyödyntämiskiellon yleissäännöksen soveltamisesta ei ole ker-

tynyt kovin paljon julkaistua oikeuskäytäntöä, olisi mielenkiintoista tutkia laajasti alioikeuk-

sien julkaisemattomia ratkaisuja. Tällä tavoin olisi mahdollista ymmärtää, miten säännöstä 

käytännössä sovelletaan. 

 

 

 

 


