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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS HE 271/2004 vp EDUSKUNNALLE LAEIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ
RIKOSASIOISSA ANNETUN LAIN, OIKEUDENKÄYMISKAAREN JA ERÄIDEN MUIDEN
LAKIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYÄ KÄRÄJÄOIKEUDESSA KOSKEVIEN SÄÄNNÖS-
TEN MUUTTAMISESTA

1. Esityksen pääsisältö

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi kirjallinen, summaarinen rikosprosessi
tunnustettuja tekoja varten. Ehdotuksen soveltamisalalla rikosjuttu voitaisiin ratkaista
tuomioistuimessa ilman pääkäsittelyä. Kysymyksessä olisi kuitenkin tuomioistuimen
ratkaisu, joka tehtäisiin kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Kirjallisen me-
nettelyn käyttämiselle vaadittaisiin syytetyn nimenomainen suostumus sekä tunnustus.
Kirjallisen menettelyn käyttämiselle olisi saatava myös asianomistajan suostumus. So-
veltamisalaa ehdotetaan rajoitettavaksi myös rikoksesta säädetyn rangaistusmaksimin
perusteella.

Pääkäsittelyjen peruuntumisten vähentämiseen ja peruutuksista johtuvien haittojen pie-
nentämiseen pyritään useilla erilaisilla keinoilla. Pääkäsittelyssä voitaisiin tietyin edelly-
tyksin kuulla paikalle haastetun vastaajan poissaolosta huolimatta todistajaa, asiantunti-
jaa, todistelutarkoituksessa asianomistajaa tai toista vastaajaa. Pääkäsittelyn peruuttami-
nen ei siten enää vastaajan poissa ollessa olisi pääsääntö. Tällaista jo kuultua henkilöä ei
enää asian jatkokäsittelyssä yleensä kuultaisi vastaajan saapuvilla ollessa uudelleen.

Pääkäsittelyjen peruuttamisten vähentämiseen tähtäisivät myös ehdotukset, joiden mu-
kaan tuomioistuimeen tuotavaksi määrätyn ja säilöön otetun asianosaisen, todistajan tai
muun kuultavan vapaudenmenetys kuljetusaikoineen saisi kestää enintään viisi vuoro-
kautta.

2. Suhde perustuslakiin

Kuten esityksen perusteluista tarkemmin ilmenee (s.70-72), ehdotetuilla säännöksillä on
merkitystä perustuslaissa turvattujen oikeusturvan (PeL 21 §) ja henkilökohtaisen va-
pauden kannalta (PeL 7 §).

Oikeus suulliseen käsittelyyn

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet on turvattava lailla. Keskeinen muutosehdo-
tus oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta on mahdollisuus asian ratkaisemiseen
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ilman pääkäsittelyä kirjallisessa kansliakäsittelyssä (ROL 5 a luku). Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen (SopS 19/1990) 6 artiklan 1 kappaleen määräykset edellyttävät, että jokaisella
on pääsääntöinen oikeus suulliseen käsittelyyn (hearing) päätettäessä häntä vastaan nostetusta
rikossyytteestä. Myös perustuslain edellä mainitun 21 §:n voidaan vastaavasti katsoa edellyttävän
asianosaisen niin toivoessa suullista käsittelyä tuomioistuimessa (HE 309/1993 vp, s. 74).
Käräjäoikeudessa tämä on erityisen perusteltua, koska kysymyksessä on ensimmäisen asteen
tuomioistuin. Kuitenkaan suullinen käsittely ei ole perusoikeussääntelyn kannalta välttämätöntä niissä
tilanteissa, joissa syytetty selvästi suostuu siihen, ettei asiassa järjestetä suullista
oikeudenkäyntitilaisuutta. Esityksen mukainen rikosasian käsittely ilman suullista pääkäsittelyä
edellyttäisi ehdotuksen mukaan sitä, että vastaaja tunnustaa syytteessä kuvatun teon ja nimenomaisesti
suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä. Ehdotetun sääntelyn mukaan lisäksi vastaajaa
ei kuitenkaan voitaisi tuomita kirjallisessa menettelyssä kuutta kuukautta ankarampaan rangaistukseen,
ellei vastaajalle varattaisi vielä erikseen tilaisuutta suullisen lausuman antamiseen tuomioistuimelle.

Oikeus kuulustella todistajia

Esityksessä ehdotetaan, että pääkäsittelyssä voidaan ottaa vastaan todistelua, vaikka vastaaja olisi
jäänyt saapumatta oikeuden istuntoon (ROL 6:3 a). Edellä mainitun Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on
oikeus kuulustella ja kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan.
Todistusaineisto tulee periaatteessa esittää julkisessa käsittelyssä syytetyn läsnä ollessa, jotta
kontradiktorisen menettelyn vaatimus toteutuu. Ihmisoikeussopimus ei kuitenkaan edellytä yhtä
tiukkaa keskitysperiaatteen toteuttamista kuin nyt voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö.

Esityksessä ehdotettu mahdollisuus todistajan, asiantuntijan tai todistelutarkoituksessa asianomistajan
tai toisen vastaajan kuulemiseen koskisi vain tilanteita, joissa vastaaja ei ole noudattanut hänelle
annettua määräystä saapua henkilökohtaisesti tuomioistuimeen ja joissa vastaajalle on haasteen
yhteydessä ilmoitettu, että todistelu voidaan ottaa vastaan, vaikka vastaaja ei saapuisi pääkäsittelyyn.
Ehdotettujen säännösten mukaan vastaajalle siten varataan tilaisuus esittää todistajalle kysymyksiä,
mutta hän on jäämällä pois pääkäsittelystä jättänyt tilaisuuden käyttämättä. Todistelu otettaisiin aina
uudelleen vastaan vastaajan pyynnöstä, jos hänellä on ollut laillinen este poissaoloon. Todistelu voi-
taisiin ottaa uudelleen vastaan myös muusta erityisestä syystä, kuten silloin, kun ensikä-sittelyssä
vastaanotettu näyttö on ristiriidassa myöhemmin esitetyn näytön kanssa. Ehdotettujen säännösten
voidaan siksi katsoa täyttävän ihmisoikeussopimuksen edellyttämän oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin vaatimukset.

Oikeuteen tuotavaksi määrätyn säilöönotto

Perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkityksellinen on myös ehdotuksen sääntely siitä, että
tuomioistuimeen tuotavaksi määrätty henkilö voitaisiin ottaa säilöön. Säilöönotto voisi ehdotuksen
mukaan kestää enintään viisi vuorokautta. Edellytyksenä olisi, että henkilö on määrätty
tuomioistuimeen tuotavaksi tai että hänen käyttäytymisensä perusteella on aihetta olettaa, ettei häntä
ilman säilöönottoa muutoin saada tuoduksi istuntoon (ehdotettu OK 12:33 ja 17:36). Keskeinen muutos
nykytilaan on se, että nykyinen säilöönottamisajan kokonaiskesto pidentyy kolmesta vuorokaudesta
viiteen vuorokauteen. Samalla sääntelyn soveltamisala laajenee siten, että myös todistajan osalta säi-
löönottoon voidaan ryhtyä jo sellaisessa tilanteessa, jossa hän ei vielä ole ollut poissa istunnosta, mutta
jo etukäteen hänen käyttäytymisensä perusteella on aihetta olettaa, ettei hän tule noudattamaan kutsua
saapua tuomioistuimeen (ehdotettu OK 17:36).

Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen on turvattu perustuslain 7 §:n 1 momentissa. Vapautta ei saman
pykälän 3 momentin mukaan saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.

mailto:kirjaamo.om@om.fi


Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen
laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Oikeus vapauteen turvataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa, joka sisältää lisäksi
yksityiskohtaisen luettelon vapaudenriiston hyväksyttävistä perusteista. Artiklan 1 kappaleen b
kohdassa mainitun vapaudenriistoperusteen mukaan henkilö voidaan pidättää tai vangita lain nojalla,
"koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen
täyttämisen turvaamiseksi". Sopimusmääräyksen on katsottu soveltuvan vain verraten lyhytaikaisiin
vapaudenriistoihin. Henkilön pitäminen vangittuna pitkän, epämääräisen ajan voi muodostaa
loukkauksen määräystä vastaan (ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki 2000, s.
251-252).

Ehdotetuilla sailöönottamissäännöksillä voidaan katsoa olevan perusoikeusjärjestelmän kannalta
hyväksyttävät perusteet. Kysymyksessä on tarkka ja konkreettinen velvoite saapua tuomioistuimeen ja
tämän velvoitteen vapaaehtoiseen täyttämiseen henkilöllä on mahdollisuus. Ehdotus mahdollistaa
säilöönoton vain siinä tarkoituksessa, että henkilö pakotetaan näin täyttämään velvollisuutensa saapua
tuomioistuimeen eikä kysymys siten ole seuraamuksesta velvollisuuden täyttämättä jättämisestä.

Säilöön ottaminen edellyttää aina tuomioistuimen harkintaa siitä, onko henkilö noudettava
tuomioistuimeen tai onko hänen käyttäytymisensä perusteella aihetta olettaa, ettei henkilö tule
noudattamaan pelkkää kutsua saapua tuomioistuimeen. Tavallisesti kysymys on siitä, että henkilö on jo
jättänyt saapumatta tuomioistuimeen, vaikka hänet on sinne sakon uhalla kutsuttu.

Ehdotettu vapaudenriiston enimmäiskesto on varsin lyhyt eli viisi vuorokautta. Suhteel-
lisuusperiaatteen mukaisesti käytännössä useimmiten selvittäisiin tätä aikaa lyhyemmällä säilöönotolla.

Tuomioistuimen kurinpito-oikeus

Uutta mahdollisuutta henkilön vapaudenriistoon merkitsee myös ehdotuksen sääntely OK 14:6-7:ssä.
Ehdotuksen mukaan tuomioistuimen puheenjohtaja olisi velvollinen valvomaan järjestyksen
noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voisi
ensinnäkin määrätä poistettavaksi istuntosalista henkilön, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy
muutoin sopimattomasti. Joka ei noudattaisi puheenjohtajan antamia määräyksiä, käyttäisi istunnossa
tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin
sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka muutoin häiritsisi käsittelyä tai käyttäytyisi sopimattomasti,
voitaisiin tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
Jos järjestyssakko ei olisi riittävä toimenpide häiriön poistamiseksi, tuomioistuin voisi ehdotuksen
mukaan määrätä oikeudessa henkilökohtaisesti läsnä olevan henkilön otettavaksi välittömästi säilöön ja
pidettäväksi säilössä enintään 24 tunnin ajan.

Myös tätä ehdotusta on pidettävä hyväksyttävänä perusoikeusjärjestelmän kannalta. Kysymyksessä on
tarkkarajainen säännös, jonka käyttäminen tulisi kysymykseen vain, jos muut tuomioistuimen
kurinpitotoimet järjestyksen ylläpitämiseksi eivät ole osoittautuneet riittäviksi. Sääntely on ehdotettu
sellaiseksi, että jos järjestyssakko ei olisi riittävä toimenpide häiriön poistamiseksi, voitaisiin henkilö
määrätä otettavaksi säilöön. Nykyisin vastaavassa tilanteessa menetellään käytännössä siten, että
tuomioistuin voi pyytää poliisin paikalle ja tämä voi määrätä henkilön poliisilain 20 §:n nojalla säilöön
otettavaksi.

Ehdotuksen mukaan myös tästä oikeudenkäynnin häiriöttömän kulun turvaamiseksi määrättävästä
säilöön ottamisesta päättäisi aina tuomioistuin. Säilöönottamisajan enimmäispituus olisi lyhyt, enintään
24 tuntia. Ehdotuksen mukaan säilöön otettu voisi aina erikseen hakea muutosta
säilöönottamispäätökseen valittamalla.



Vangitsemisasiat videoneuvotteluna

Esityksessä ehdotetaan, että pakkokeinolain vangitsemista tarkoittavat tai siihen liittyvät
oikeudenkäyntimenettelyt voitaisiin järjestää videokokouksena siten, että vangittavaksi vaadittua tai
vangittua henkilöä ei kuljetettaisi henkilökohtaisesti tuomioistuimeen. Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen mukaan pidätetty tai vapaudenriiston kohteeksi
joutunut on viipymättä "tuotava" tuomarin tai lain nojalla tuomiovaltaa käyttävän muun viranomaisen
tutkittavaksi ^shall be brought before a judge").

Viimeksi mainittua ihmisoikeussopimuksen määräystä on kuitenkin tulkittava siten, että se ei edellytä
pidätetyn henkiiön henkilökohtaista läsnäoloa tuomarin edessä siten, että pidätetyn ja tuomarin olisi
oltava henkilökohtaisesti läsnä samassa huoneessa. Nykytekniikalla toteutettava suora
videokonferenssi, jossa pidätetty henkilö ja tuomari voivat keskustella välittömästi siten, että heillä on
sekä puhe- että näköyhteys keskenään, täyttää mainitun ihmisoikeussopimuksen vaatimuksen oikeuden
eteen tuomisesta. Pidätetyllä olisi vastaava oikeus käyttää oikeudenkäyntiavustajaa kuin
tavanomaisessa vangitsemisoikeudenkäynnissä. Videokokouksen käyttö voi käytännössä myös
lyhentää sitä aikaa, jonka henkilö on pidätettynä ilman tuomioistuimen asiaa koskevaa päätöstä. Näin
ollen videokonferenssin käyttö voi käytännössä myös toteuttaa paremmin kyseisen 5 artiklan 3
kappaleen vaatimuksia. Asiassa on merkitystä myös sillä, että videokokouksen käyttö näissä tilanteissa
jää ehdotuksen mukaan joka tapauksessa aina tuomioistuimen tapauskohtaisen soveliaisuusharkinnan
varaan.

Näin ollen videokokouksen käyttöä vangitsemisoikeudenkäyntien yhteydessä on pidettävä perustuslain
mukaisena, vaikka sen käyttämiselle ei ehdotuksen mukaan edellytetäkään vangittavaksi vaaditun tai jo
vangitun henkilön suostumusta.

Oikeusministeriön käsityksen mukaan lakiehdotukset ovat edellä sanotuilla perusteilla sopusoinnussa
perustuslain kanssa ja ne voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laeiksi

oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden

lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

(HE 271/2004 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Esityksen keskeisenä sisältönä on - esityksen pääasiallista sisältöä siteeratakseni -

ehdotus, jonka mukaan käyttöön otettaisiin "uusi, kirjallinen /rikosprosessi tunnustettuja

tekoja varten". On selvää, että tällainen ehdotus herättää kysymyksiä oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin turvaamisesta, sellaisena kuin sitä edellytetään perustuslain 21 §:ssä,

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia

oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 artiklassa. Kun YK:n ihmisoikeuskomitea viime

lokakuussa käsitteli Suomen raporttia KP-sopimuksen toteuttamisesta, suunnitelmat

laajentaa rikosasioiden käsittelyä syytetyn olematta fyysisesti läsnä saivat runsaasti



huomiota, olkoonkin ettei asia sitten päätynyt komitean johtopäätöksiin asti -

käsittääkseni asian valmistelun keskeneräisen tilan takia.

Seuraavassa tarkastelen pääasiassa edellä mainittua ehdotusta, joskin lausuntoni lopussa

kiinnitän lyhyesti huomiota myös eräisiin muihin esityksen kohtiin. Lausuntoni

lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan ei riitä ennalta varmistaa, ettei säädettävä laki

abstraktilla tasolla ole suorastaan ristiriidassa Suomea velvoittavien

ihmisoikeussopimusten kanssa. Tämän itsestään selvän edellytyksen ohella on syytä

huolehtia myös siitä, että mahdollisimman pitkälle vältetään tilanteet, joissa voidaan

ennalta nähdä riski, että lain soveltaminen konkreettisessa tapauksessa johtaa

ihmisoikeusloukkaukseen - tässä tapauksessa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

toteutumatta jäämiseen.

Ehdotettu summaarinen kirjallinen rikosprosessi

Perustuslain 21 §:n ja edellä mainittujen ihmisoikeussopimusten näkökulmasta ei ole

syytä yleisesti tyrmätä siirtymistä aiempaa laajemmin puhtaasti kirjalliseen menettelyyn

selvissä rikosasioissa, joissa syytetty on tunnustanut teon. Ehdotettu ensimmäisen

lakiehdotuksen (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa) 5 a luvun 1 § on kuitenkin

kirjoitettu niin väljään muotoon, että se käsitykseni mukaan sisältää huomattavan riskin

kirjallisen menettelyn käytöstä tavalla, joka jälkikäteen arvioitaisiin oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin loukkaukseksi. Tarkoitan ennen muuta mainitun lainkohdan 1

momentin 2 kohtaa, jossa sana "suostuu" on omiaan vaarallisessa määrin alentamaan

ehdotetun poikkeuksellisen menettelyn käytön kynnystä. Mielestäni lain sanamuodon

tulee tehdä selväksi, että kysymys on tietoisesti annettuun suostumukseen perustuvasta

luopumisesta syytetylle kuuluvasta oikeudesta suulliseen käsittelyyn. Muutos voitaisiin

toteuttaa esimerkiksi korvaamalla yksi sana "suostuu" ilmaisulla "nimenomaisesti

ilmoittaa luopuvansa oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuvansa".

Saman luvun 2 §:n 1 momentti tulisi muotoilla uudelleen samasta lähtökohdasta.

Ehdotetu säännös on myös pulmallisesti laadittu siinä suhteessa, että syytetyn suostumus

on sekä eräs momentin soveltamisen edellytyksistä että tuon soveltamisen lopputulos.

Saman luvun 3 ja 5 §:n osalta korostan, ettei niissä säännelty asianosaisen suullinen

lausuma suinkaan korvaa rikosasian oikeudenkäynnin syytetyn oikeutta suulliseen

käsittelyyn. Suullisen käsittelyn ehkä olennaisin osa on syytetyn oikeus välittömästi



tuomioistuimen edessä kuulustella tai kuulustuttaa niitä henkilöitä, joiden lausumia

käytetään näyttönä hänen syyllisyydestään. Syytetyn oma mahdollisuus antaa suullinen

lausuma ei vaikuta suullisesta käsittelystä luopumisen hyväksyttävyyden arviointiin.

Myös kolmannen lakiehdotuksen (esitutkintalain muutos) 5 §:n 1 momentin 4 kohta

tulisi muotoilla uudelleen edellä sanotun linjauksen mukaisesti, korvaamalla

yleisluontoinen viittaus suostumukseen syytetyn osalta nimenomaisella luopumisella

oikeudesta suulliseen käsittelyyn.

Yleisluontoisen suostumusedellytyksen korvaaminen nimenomaisella suullisen

käsittelyn oikeudesta luopumisella osittain poistaisi niitä erityisiä oikeusturvariskejä,

joita liittyy uuden kirjallisen oikeudenkäyntimenettelyn ulottamiseen

sotilasoikeudenhoitoon. Erityisesti varusmiesten yleisen alisteisen aseman takia pitäisin

kuitenkin parempana, että tästä ehdotuksesta kokonaan luovutaan ja seitsemäs

lakiehdotus (sotilasoikeudenkäyntilain muutos) siis hylätään.

Muita seikkoja

Ensimmäisen lakiehdotuksen (laki rikosasiain oikeudenkäyntimenettelystä) 6 luvun 3 a §

liittyy edellä jo mainittuun ns. ristikuulusteluoikeuteen. Se on kuitenkin mielestäni

asianmukaisesti laadittu, kun edellytykseksi todistelun vastaanottamiselle vastaajan

poissa ollessa ehdotetaan, että vastaajalle on haasteen yhteydessä ilmoitettu uhasta, että

todistelu voidaan ottaa vastaan vastaajan poissaolosta huolimatta.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 3 luvun 10 a §:n mukaan suullisen valmistelun istunto

voitaisiin pitää puhelimitse tai muutoin teknisen puheyhteyden avulla, jos se on

"tarkoituksenmukaista". Yleinen viittaus tarkoituksenmukaisuuteen sopii ylipäätään

huonosti tuomioistuinten toiminnan sääntelyyn. Kun kyse on asiasta, jossa

tuomioistuimen harkinnan tulee riippua oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

toteutumista koskevasta kokonaisarviosta, säännöksen tulisi tarkoituksenmukaisuuden

sijasta käyttää kriteeriä "oikeusturvaa vaarantamatta" tai "oikeudenmukaista

oikeudenkäyntiä vaarantamatta".

Ensimmäisen lakiehdotuksen 9 luvun 1 a §:n 3 momentin mukaan oikeusministeriö voisi

antaa tarkempia määräyksiä valtion korvausvelvollisuuden toteuttamisesta ja

maksamismenettelystä. Ehdotettu sanamuoto on huomattavasti väljempi kuin mitä



säännöksellä perustelujen (s. 56) mukaan on tavoiteltu. Se näytää siinä määrin

lainsäädäntövallan delegoinnilta asiassa, joka liittyy yksilön oikeuksiin ja

velvollisuuksiin, että pidän välttämättömänä muuttaa säännösehdotuksen sanamuoto

sellaiseksi, että säännös todella koskee vain menettelyllisiä seikkoja.

Toisen lakiehdotuksen (oikeudenkäymiskaaren muutos) 14 luvun 7 §:ssä ehdotetaan

uusia säännöksiä tuomioistuinten käytettävissä olevista kurinpidollisista pakkokeinoista.

Ihmisoikeussopimusten nojalla ei ole syytä periaatteellisella tasolla asettaa

kyseenalaiseksi tuomioistuinten mahdollisuutta torjua järjestyshäiriöitä keinoin, jotka

asteeltaan rinnastuvat rikosprosessuaalisiin pakkokeinoihin tai rikosoikeudellisiin

rangaistuksiin. Silti näen säännöksen yksityiskohdissa kaksi perusoikeuksien ja

ihmisoikeuksien kannalta ongelmallista ehdotusta.

Ensinnäkin ehdotus tuomioistuimen vallasta määrätä oikeudenkäyntiä häiritsevä henkilö

säilöön otettavaksi ei siltä osin vaikuta välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteita

kunnioittavalta, että säilöönoton enimmäiskestoksi ehdotetaan 24 tuntia. Tämä luo

mielikuvan rangaistuksen luontoisesta vapaudenriistosta, vaikka säilöönoton keskeisenä

tarkoituksena tulisi olla oikeudenkäynnin häiriöttömän etenemisen turvaaminen. Kun

Suomessa tuomioistuimet eivät istu öisin, en näe oikeutusta 24 tunnin aikarajaukselle.

Säännöksessä tulisi viitata oikeuden istunnon päättymiseen säilöönoton keston

takarajana.

Toiseksi pidän perusteettomana, että säilöönotto ehdotetaan liitettäväksi myös

lainkohdan 1 momentin 2 kohtaan eli tuomioistuimen arvoa loukkaavaan tai muutoin

sopimattomaan kielenkäyttöön. Vaikka tuollainen kielenkäyttö jatkuisi, en pidä

hyväksyttävänä, että siihen itsessään reagoitaisiin kurinpidollisella säilöönotolla. Jos

sopimaton kielenkäyttö sen sijaan samalla olisi vastoin oikeuden puheenjohtajan

antamaa nimenomaista määräystä tai kärjistyisi sopimattoman kielenkäytön ohella

järjestyksen häiritsemiseksi tai sopimattomaksi käyttäytymiseksi tuomioistuimessa, tulisi

1 momentin 1 tai 3 kohta sovellettavaksi ennen kuin säilöönottoon voitaisiin turvautua.

Lainkohdan 2 momentti tulisikin muuttaa siten, että siinä viitataan 1 momentin sijasta 1

momentin 1 ja 3 kohtaan.

Neljännestä lakiehdotuksesta (pakkokeinolain muutos) tulisi poistaa 5 a luvun 6 §:n

muutos. Muun muassa perustuslakivaliokunta ja eduskunnan oikeusasiamies ovat useaan



otteeseen arvostelleet nykyisten oikeusturvajärjestelyjen puutteellisuutta mm.

televalvonta-ja telekuunteluasioissa. Tuomioistuimista on muodostunut kumileimasimia

suhteessa koko ajan laajenevaan televalvonnan ja telekuuntelun käyttöön. Tätä taustaa

vasten on nurinkurista ja samalla yksityisyyden suojan kannalta erittäin ongelmallista,

että menettelyä televalvonnasta, telekuuntelusta ja teknisestä tarkkailusta edelleen

väljennettäisiin poistamalla pakkokeinoa pyytäneen viranomaisen fyysistä läsnäoloa

koskeva edellytys. Ehdotettua muutosta ei tulisi toteuttaa erillään kyseisten

pakkokeinojen oikeusturvajärjestelyjen parantamiseen tähtäävästä

kokonaisuudistuksesta.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2005

Olli
Mäenpää
10.3.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain,
oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä
käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta (HE 271/2004 vp)

Rikosasian käsittely kirjallisessa menettelyssä

Ehdotettu kirjallinen menettely rikosasian käsittelyssä uudessa oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa merkitsisi käytännössä, että
rikosasian oikeudenkäynti ei sääntelyn tarkoittamissa tilanteissa ole julkinen eikä
suullinen. Ehdotusta on tämän vuoksi arvioitava oikeutta julkiseen käsittelyyn
koskevan perusoikeuden (PL 21 §) ja ihmisoikeuden (Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artikla) kannalta.

Selvyyden ja säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa (s. 70) esitetyn vuoksi
on ensin todettava, että suullinen käsittely ja julkinen käsittely ovat eri asioita.

Martin Scheinin, professori



Suullinen käsittely voi olla joko julkinen tai suljettu, mutta julkinen käsittely voi
käytännössä olla ainoastaan (pääosin) suullinen. Sekä perustuslaki että
ihmisoikeussopimus turvaavat nimenomaan oikeudenkäynnin julkisuutta, joskin
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan terminologia viittaa kyllä myös menettelyn
suullisuuteen, joka on kuultavissa ("hearing", "entendue"). Hallituksen esitys
edellyttää kirjallista menettelyä, joka voi käytännössä olla vain ei-julkinen.
Tämän vuoksi sääntelyllä on itsenäistä merkitystä myös perustuslain 21 §:n 2
momentin kannalta arvioituna.

Oikeudenkäynnin julkisuuden korostamisen tarkoituksena perustuslain 21 §:n 2
momentissa ja ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa on suojella prosessin
osapuolia ja kansalaisia yleensäkin ilman julkista valvontaa tapahtuvalta
tuomiovallan käytöltä. Oikeudenkäynnin julkisuus on tässä mielessä
asianosaisen omia oikeuksia suojaava perus- ja ihmisoikeus. Yksilö voi tietyin,
tosin suhteellisen tiukoin edellytyksin myös luopua käyttämästä ja vetoamasta
tähän perus- ja ihmisoikeuteensa.

Tältä osin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on
selvälinjainen. Muun muassa Häkansson & Sturesson -tuomion (EIT 1990,
kohta 66) mukaan yksilö voi luopua oikeudenkäynnin julkisuudesta. On
perusteltua lähteä siitä, että yksilö voi samoin edellytyksin luopua myös
perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetusta käsittelyn julkisuudesta.

Vaikka tällainen luopuminen voi ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tapahtua paitsi
nimenomaisesti myös konkludenttisesti ("expressly or tacitly"), rikosprosessissa
oikeusturvavaatimukset ja julkisen intressin merkitys ovat kuitenkin siinä määrin
korostuneet, että luopuminen on mahdollista vain nimenomaisesti.

Tässä suhteessa ehdotettu kirjallinen menettely ei ole ongelmallinen perustuslain tai
ihmisoikeussopimuksen kannalta, sillä ehdotettu 5 a luvun 2 §:n menettelysäännös
merkitsee, että vain nimenomainen luopuminen on pätevä. Käräjäoikeus voi vielä
edellyttää sitä täydennettäväksi kirjallisella lausumalla (3 §), mikä tehostaa
nimenomaisuuden ja luopumisen pätevyyden merkitystä. Jossain määrin
tulkinnanvaraisempaa voi kylläkin olla, onko ehdotettu kahden vuoden abstrakti
rangaistusmaksimi tässä yhteydessä liian korkea ja laaja-alainen. Se ei ole ainakaan
ilmeisesti perustuslain tai ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Perustuslain 21 §:n 2 momentin takaamaan käsittelyn julkisuuteen liittyy
oikeudenkäynnissä asianosaisen oikeusturvan takaamista yleisempi, vallankäytön
avoimuutta ja kontrolloitavuutta edellyttävä tehtävä. Perustuslakivaliokunta arvioi muun
muassa sen vuoksi julkisuuslain käsittelyn yhteydessä, että julkisuusintressi on
oikeudenkäynnissä vieläkin vahvempi kuin viranomaistoiminnassa yleensä (PeVL
43/1998 vp, 7). Julkisuudella on tässä mielessä myös symbolinen funktio; se ylläpitää
tuomiovallan käytön legitimiteettiä, julkista luotettavuutta, sekä osapuolten että yleisön
kannalta. Kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen De/cou/t-tuomion (1970)
perusteluissa esitetty maksiimi edellyttää, ei riitä, että oikeus toteutuu, sen toteutuminen
tulee myös olla nähtävissä ("justice must not only be done; it must also be seen done").

On nähdäkseni ilmeistä, että asianosainen ei voi pätevästi disponoida tästä käsittelyn
julkisuuden aspektista, joka liittyy yleiseen intressiin ja tuomiovallan käytön
kontrolloitavuuteen. Asianosainen ei siten ainakaan ilman muuta voi omalla
luopumisellaan rajoittaa muiden (yleisön) oikeutta seurata tuomiovallan käyttöä
oikeudenkäynnissä. Perustuslain 21 §:n 2 momentti sen sijaan takaa - asianosaisten
kannasta riippumatta - myös periaatteessa kaikille oikeuden seurata oikeudenkäyntiä,
joka kyseisen säännöksen mukaan on pääsääntöisesti julkinen.



Tältä osin ehdotettua kirjallista menettelyä on arvioitava siltä kannalta, että käsittelyn
julkisuus kuuluu niihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, jotka perustuslain
21 §:n 2 momentin mukaan turvataan lailla. Säännöksen esitöiden mukaan tämä
lakivaraus ei kuitenkaan estä "säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia esimerkiksi
oikeudenkäynnin julkisuudesta, kunhan kyseiset poikkeukset eivät muuta julkisuuden
asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäisessä tapauksessa vaaranna yksilön oikeutta
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin" (HE 309/1993 vp, 74).

Ehdotettu kirjallinen menettely on tarkoitettu nimenomaan melko suppeaksi
poikkeukseksi vahvana pääsääntönä edelleen noudatettavasta rikosprosessin
julkisuudesta. Se ei siten muuta julkisuuden asemaa pääsääntönä. Kuten edellä
on todettu ehdotus ei myöskään siihen liittyvät menettelytakeet huomioon ottaen
vaaranna tältä osin yksilön oikeusturvaa. Tältä osin voidaan lisäksi todeta, että
muun muassa Hoppe-tuomiossa (2002) ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt
huomiota siihen, että oikeudenkäynnin julkisuus ei ole ainoa keino, jolla
ylläpidetään luottamusta tuomioistuimen toimintaan. Myös asian
viivytyksettömän ja asianmukaisen käsittelyn vaatimukset on otettava huomioon.
Nämä näkökohdat ovat keskeisiä perusteita myös hallituksen esitykselle, johon
ei myöskään tästä yleisöjulkisuuden näkökulmasta arvioiden liity
valtiosääntöoikeudellisia ongelmia eikä se ole ongelmallinen myöskään Suomen
ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta.

Poikkeaminen rikosprosessin kontradiktorisuudesta

Pääkäsittelyssä voitaisiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin
lisättävän uuden 6 a §:n nojalla vastaajan poissaollessa kuulla todistajaa,
asiantuntijaa, asianomistajaa tai toista vastaajaa. Ehdotusta on arvioitava
lähinnä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(3) artiklan d kohdan kannalta, jossa
ilmaistun kontradiktorisuuden vaatimuksen voidaan tosin katsoa sisältyvän myös
perustuslain 21 §:n 2 momentissa turvattuihin oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin muihin takeisiin.

Ehdotettu sääntely perustuu siihen, että kontradiktorisuudesta poikkeaminen
tulisi kysymykseen vain, jos vastaaja laiminlyö noudattaa hänelle annettua
määräystä saapua tuomioistuimeen siitä huolimatta, että hänelle on
nimenomaisesti ilmoitettu tällaisen todistelun vastaanottamisen
mahdollisuudesta. Jos vastaajalla on laillinen este, todistelu voitaisiin ottaa
vastaan uudelleen. Näissä puitteissa ehdotukseen ei liity
valtiosääntöoikeudellisia ongelmia eikä se ole ongelmallinen myöskään Suomen
ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta.

Asianosaisen säilöönottoajan pidentäminen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi oikeudenkäymiskaaren 12
luvun 33 §:n ja 17 luvun 36 §:n sallimaa pisintä vapauden-menetysaikaa
kolmesta päivästä viiteen päivään. Ehdotusta on arvioitava myös siltä kannalta,
että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5(3) artiklan mukaan pidätetty tai
vapaudenriiston kohteeksi joutunut on "viipymättä" tuotava tuomarin tai
tuomiovaltaa käyttävän muun viranomaisen tutkittavaksi. Sääntely on siis
ihmisoikeussopimuksessa ajallisesti tiukempaa kuin perustuslain 7 §:n 3
momentissa, jonka mukaan



"vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi"
ilman tarkempia aikamääreitä.

Kuten esityksen perusteluista käy ilmi, käytännössä selvittäisiin edelleen
useimmiten lyhyemmällä kuin viiden päivän säilöönotolla (s. 71). Säilöön-
ottoajan pidennys vaikuttaa siten ongelmalliselta perusoikeusrajoitukselta
edellytettävän suhteellisuuden kannalta. Muutenkaan perusteluista ei käy ilmi
ilmeisen painavaa tarvetta pidentää säilöönottoaikaa. Säilöönottoajan
määrittelylle ei myöskään ole täsmällisiä perusteita. Ehdotus on siten tässä
muodossa ongelmallinen Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta.
Teuvo
Pohjolainen
10.3.2005

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä
Eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain,
oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä
käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta (HE 271/2004 vp).

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta

esitän kunnioittavasti seuraavan:

1. Yleistä



Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehostaa rikosprosessia. Esityksen

perusteluissa tavoitteiksi asetetaan erityisesti edistää joutuisuutta,

tarkoituksenmukaisuutta ja samalla saada oikeudenkäynnit halvemmiksi.

Esityksessä korostetaan edelleen, että näihin tavoitteisiin pyritään asianosaisten

oikeusturvasta tinkimättä.

Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että hallituksen esityksen tavoitteet ovat

hyväksyttävät, vaikkakin vaikeasti yhteen sovitettavissa. Esimerkiksi

oikeudenkäyntien nopeuttamisella voi olla sinänsä myös oikeusturvaa

kohentavaa merkitystä, sillä oikeusturvan saannin kannalta oikeudenkäyntien

viipyminen on ongelmallista. Olennainen kysymys oikeusturvan kokonaisuuden

kannalta on kuitenkin tietysti se, millaisin keinoin oikeudenkäyntejä pyritään

nopeuttamaan. Oikeusturvan mahdollisimman hyvä toteutuminen muodostuu

eri osatekijöiden optimaalisesta yhdistelmästä.

Oikeudenkäyntimenettelyjä on viime vuosina uudistettu useaan otteeseen.

Pyrkimyksenä on yleisesti ottaen ollut saada hoidetuksi tuomioistuimille

kuuluvat tehtävät lisäämättä resursseja. Kaikissa tapauksissa tätä ei ole voitu

tehdä heikentämättä samalla kansalaisten oikeusturvaa. Julkisessa keskustelussa

on vähemmälle huomiolle jäänyt se tosiasia, että oikeusvaltiossa oikeusturvasta

on maksettava. Tähän velvoittaa myös PeL 21 §:ssä turvattu oikeus

oikeusturvaan, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi

asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa

tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Perustuslaki edellyttää lisäksi, että

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet on turvattava lailla. Tämä säännös

asettaa laatuvaatimukset prosessilainsäädännölle.

On lisäksi otettava huomioon PeL 22 §:n julkiselle vallalle asettama perus- ja

ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisvaatimus. Lainsäädäntöä tulisi kehittää

siten, että perus- ja ihmisoikeudet voidaan toteuttaa mahdollisimman

tehokkaasti. Tämä koskee myös oikeusturvaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen

oikeudenkäyntiin.



Koska esillä oleva hallituksen esitys on perustuslakivaliokunnassa

lausuntoasiana, kiinnitän tässä lausunnossani huomiota hallituksen esitykseen

vain valtiosääntöisestä ja ihmisoikeusnäkökulmasta.

2. Kirjallinen kansliakäsittely

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan

jokaisella on oikeus suulliseen käsittelyyn päätettäessä häntä vastaan nostetusta

rikossyytteestä. Perustuslain 21 §:stä on johdettavissa sama periaate, vaikka se

on jätetty vaille erillistä mainintaa perustuslain luettelemien lainkäytön

oikeussuojatakeiden joukossa. Senja muidenkin oikeussuojatakeiden

konkreettiset järjestelyt ja mahdolliset rajoitukset on jätetty lailla lähemmin

säädeltäviksi, mutta näiltäkään osin lainsäädäntö ei saa vaarantaa kenenkään

oikeusturvaa.

Hallituksen esityksen mukaan rikosasia voitaisiin käsitellä ilman suullista pääkäsitte-

lyä, mikäli vastaaja tunnustaa syytteessä kuvatun teon ja nimenomaisesti suostuu asi-

f an ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä (1. lakiehdotuksen 5 a luku).

Olennaisia kysymyksiä perus- ja ihmisoikeussäantelyn kannalta ovat yhtäältä suostu-

mukseen perustuva luopuminen perusoikeussuojasta ja toisaalta se, miten täsmällinen

ja tarkkarajainen suostumukseen perustuva perusoikeussuojan rajoitus on.

Suostumuksen merkitystä perusoikeussuojasta luopumiseen on käsitelty eri yhteyksis-

sä, myös perustuslakivaliokunnassa (ks. esim. Pe VL 27/1998 vp). Tulkinnoista lienee

vedettävissä se johtopäätös, että suostumuksella voi olla merkitystä arvioitaessa pe-

rusoikeusrajoituksen sallittavuutta. Lisäehtona voidaan pitää sitä, että suostumuksen

antaminen täyttää todelliseen vapaaehtoisuuteen liittyvät kriteerit (ks. myös esim. Pe

VL 7/2000 vp). Missä määrin suostumuksen ja tunnustuksen aitouden varmistamiseen

saattaa liittyä ongelmia, ei ole valtiosääntöoikeudellisesti arvioitavissa. Perus- ja

ihmisoikeusääntelyn näkökulmasta on kuitenkin olennaista, ettei suostumuksen ja

tunnustuksen aitoudesta ole epäilystä. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (s.

34-35) varmistus vastaajan suostumuksesta menettelyyn ja tunnustuksen aitoudesta

saadaan suullisessa kuulemisessa. Sen järjestämisen tarpeellisuuden käräjäoikeus voi
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kuitenkin harkita paitsi silloin, kun vastaaja tuomitaan kuutta kuukautta ankarampaan

vankeusrangaistukseen, jolloin suullinen kuuleminen on järjestettävä.

Lakiehdotusta (ehdotettu 5 a: 1,1 § 2 kohta) voitaisiin perusoikeusnäkökulmasta täs-

mentää esimerkiksi seuraavasti:

"2) vastaaja tunnustaa virallisen syyttäjän syytteessä kuvatun teon ja suos-

tuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä, eikä tunnustuksen ja

suostumuksen aitoudesta ole epäilystä ".

Edellä sanotun lisäksi on huomattava, että pelkästään suostumukseen perustuen ei

ylipäätään voida puuttua perusoikeuksien ydinalueisiin. Suostumuskonstruktio toimii

siten yhtenä, mutta vain yhtenä kriteerinä arvioitaessa perusoikeuden rajoittamisen

mahdollisuutta tavallisella lailla.

Sen lisäksi, että suostumuksella on merkitystä edellä sanotulla tavalla, perusoikeutta

rajoittavan sääntelyn tulee täyttää (muut) yleiset perusoikeuksien rajoituskriteerit.

Sääntelyn tulisi olla välttämätöntä lainsäädännön tarkoituksen toteuttamiseksi ja rajoi-

tusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Lisäksi rajoitusten tulee täyttää suhteelli-

suusvaatimukset.

Edellä on todettu, että ehdotetun lainsäädännön tavoitteena on hallituksen esityksen

mukaan tehostaa rikosasioiden oikeudenkäyntiä oikeusturvan vaarantumatta. Oikeu-

denkäynnin tehostaminen voidaan toteuttaa usealla tavalla. Valtiosääntöoikeuden nä-

kökulmasta on varsin vaikeaa arvioida, onko juuri kirjallisen kansliakäsittelyn käyt-

töönotto välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi. Asia on arvioitava prosessioikeu-

dellisen asiantuntemuksen kautta, ja saattaa olla, että sen arvioimiseksi olisi tehtävä

empiiristä oikeustutkimusta. Joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista seurantatut-

kimuksin edelleen arvioida säädettävän lain vaikutuksia mahdollisesti hyväksyttävien

muutosten voimaan tulon jälkeen.

Kirjallisen kansliakäsittelyn käyttö on lakiehdotuksessa rajattu siten, että siinä ei voi-

taisi tuomita vastaajaa kuutta kuukautta ankarampaan rangaistukseen, ellei vastaajalle

varattaisi vielä erikseen tilaisuutta suullisen lausuman antamiseen tuomioistuimelle.

Kirjallisessa menettelyssä ei ehdotuksen mukaan voitaisi ylipäätään tuomita yhdeksää

kuukautta pidempää vankeusrangaistusta. Lisäksi lakiehdotuksen mukaan edellytyksenä

kirjalliselle kansliakäsittelylle on se, että vastaaja tunnustaa syytteessä kuvatun teon (ja
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edellä kuvatulla tavoin nimenomaisesti suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa

menettelyssä) ja että hän on teon tehdessään ollut täysi-ikäinen.

Arvioitaessa sääntelyn riittävää täsmällisyyttä on kiinnitettävä huomiota tapaan, jolla

jutut kirjalliseen käsittelyyn muuten määräytyvät. Hallituksen esitykseen sisältyvän 1.

lakiesityksen  5  a  luvun  1  §:ssä  on  ehdotettu  säädettäväksi,  että  asia  voidaan  ratkaista

ilman pääkäsittelyä, jos (em. ehtojen lisäksi) mistään virallisen syyttäjän syytteessä

tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa teh-

tynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi

vuotta.

Esitetty sääntely on edellä esitettyä tunnustuksen ja suostumuksen aitouden

varmistamista koskevaa huomautusta lukuun ottamatta sillä tavoin

täsmällinen ja tarkkarajainen, ettei käytännön soveltamistilanteissa ole

epäselvyyttä siitä, onko kirjallisen kansliamenettelyn käyttö tietyssä yksit-

täisessä tapauksessa sallittu.

3. Todistelun ottaminen vastaan vastaajan ollessa poissa oikeuden istunnosta

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaan

jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus kuulustella ja kuulusteluttaa todistajia, jotka

kutsutaan todistamaan häntä vastaan. Tämä on yksi kontradiktorisen periaatteen kul-

makiviä.

Hallituksen esityksen mukaan pääkäsittelyssä voidaan ottaa vastaan todistelua, jos

vastaaja ei ole noudattanut hänelle annettua määräystä saapua henkilökohtaisesti tuo-

mioistuimeen, ja jos vastaajalle on haasteen yhteydessä ilmoitettu, että todistelu voidaan

ottaa vastaan, vaikka vastaaja ei saapuisi pääkäsittelyyn.

Ehdotus tarkoittaa käytännössä, että vastaajalle on aina varattu tilaisuus esittää todis-

tajalle kysymyksiä, mutta laiminlyömällä saapumisveivoitteen pääkäsittelyyn, hän on

jättänyt varatun tilaisuuden käyttämättä. Huomattava on, että mikäli vastaajalla on ollut

laillinen este poissaoloon, todistelu otetaan uudelleen vastaan vastaajan pyynnöstä.

Tällöin vastaaja ei siis menetä oikeuttaan. Todistelu voitaisiin ehdotuksen mukaan ottaa

vastaan myös muusta erityisestä syystä.
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Muun muassa oikeusturva-asiain neuvottelukunta on pitänyt merkittävänä ongelmana

sitä, että pääkäsittelyjä joudutaan peruuttamaan huomattavassa määrin pelkästään sen

vuoksi, ettei vastaaja ole saapunut pääkäsittelyyn. Tosin ongelma näyttäisi olevan

suurin siinä, ettei vastaajalle ole saatu toimitettua haastetta. Joka tapauksessa pää-

käsittelyjen suurta peruutusmäärää voidaan pitää muiden asianosaisten oikeusturvan

kannalta ongelmallisena.

Kuten edellä esitetystä ilmenee, ehdotettu uudistus ei poista vastaajan mahdollisuutta

esittää todistajalle kysymyksiä. Ilman laillista estettä saapumatta jättäminen voidaan

rinnastaa tapaukseen, jossa vastaajalla ei ole asiassa esitettävänä kysymyksiä. Näin

ollen en pidä perus- ja ihmisoikeussääntelyn kannalta ehdotettua uudistusta ongel-

mallisena.

4. Todistajan säilöön ottaminen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaarta muutettavaksi siten (ehdo-

tettu OK 17:36 §), että tuotavaksi määrätty todistaja saadaan ottaa säilöön siten, että

vapaudenmenetys saa kuljetusaikoineen kestää enintään viisi vuorokautta. Voimassa

olevan lain mukaan enimmäisaika on kolme päivää. Hallituksen esityksessä (sekä

voimassa olevassa laissa) säilöön ottamisen ehtona on, että todistaja on jäänyt pois

ilman laillista estettä tai poistunut luvatta, minkä johdosta asian käsittelyä on päätetty

jatkaa toisessa istunnossa. Tällöin on joko asetettava korkeampi uhkasakko tai, "jos

aihetta on, määrättävä hänet tuotavaksi". Edelleen säännöksen mukaan "tuotavaksi

määrätty todistaja saadaan ottaa säilöön". Ehdotetussa 2 momentissa on todettu, että

tuotavaksi määräämisen ehtona on, että henkilön "käyttäytymisen perusteella on aihetta

olettaa, ettei hän tule noudattamaan kutsua saapua tuomioistuimeen".

Säilöön ottaminen on ristiriidassa perustuslain 7.1 §:ssä turvatun henkilökohtaisen

vapauden perusoikeussäännöksen kanssa. Mainitun pykälän 3 momentissa todetaan,

ettei vapautta saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Oikeus

vapauteen turvataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa, jossa on

esitetty myös yksityiskohtainen luettelo perusteista, joiden nojalla vapaudenriisto on

hyväksyttävissä. Yhtenä perusteena on henkilön lakiin perustuva vangitseminen, kun
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hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai tavoitteena on jonkin

lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaaminen.

Todistajan säilöön ottaminen - sinänsä hyväksyttävin perustein - on voimakkaasti

perusoikeuteen puuttuva toimenpide. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperuste-

lujen mukaan (s. 71) ehdotettu vapaudenriiston enimmäiskesto on "varsin lyhyt eli viisi

vuorokautta". Edelleen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, että "suhteelli-

suusperiaatteen mukaisesti käytännössä useimmiten selvittäisiin tätä aikaa lyhyemmällä

säilöönotolla".

Ehdotettu sääntely täyttää sinänsä Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeutta vapauteen

koskevalle säännökselle asetetut hyväksytyt rajoitusperusteet. Oikeudenkäyntien

turvaaminen on myös kansallisesti katsottava hyväksyttäväksi perusteeksi sille, että

perusoikeuteen tehdään välttämättömiä, kohtuullisia ja täsmällisiä rajoituksia. Siitä

huolimatta on syytä varmistaa, että sääntely asettaa rajoitukselle riittävän kynnyksen.

Arvioitaessa sääntelyä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, ja ottaen huomioon

perustuslakivaliokunnan aikaisempi tulkintakäytäntö (ks. esim. Pe VL 4/2004 vp),

pidän perusteltuna täsmentää tuotavaksi määräämisen ehtoa (joka puolestaan on ehtona

säilöön ottamiselle) siten, että lakitekstissä (ehdotettu OK 17:36.2 §) lausuttaisiin:

"käyttäytymisen perusteella tai muutoin on perusteltua aihetta olettaa, ettei hän tule

noudattamaan kutsua saapua tuomioistuimeen" (vrt PeVL 5/1999 vp).

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen säilöönoton käyttämisessä ja sen pituutta mää-

rättäessä on tärkeää perusoikeusturvan toteutumisen kannalta. Pidän kuitenkin tarkoi-

tuksenmukaisena, että myös lakitekstissä - eikä pelkästään perusteluissa - viitattaisiin

suhteellisuusperiaatteeseen lausumalla (ehdotettu OK 17:36.1 §) esimerkiksi, että:

"todistajan vapaudenmenetyksen tulee olla mahdollisimman lyhyt, ja että se

saa kuljetusaikoineen kestää enintään viisi vuorokautta."

5. Muita kysymyksiä

Hallituksen esitykseen sisältyy eräitä muitakin ehdotuksia, joihin voi liittyä perus- ja

ihmisoikeusnäkökohtia. Sellaisia ovat istuntoa häiritsevän henkilön säilöön ottaminen
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enintään 24 tunniksi sekä eräiden (myös vangitsemis-)oikeudenkäyntimenettelyjen

järjestäminen videokokouksina.

Henkilön säilöönotto istuntoa häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tuomioistuimen pää-

töksellä ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. Sama lopputulos on nykyisin

voimassa olevan sääntelyn mukaan saavutettu pyytämällä poliisia paikalle, joka on

voinut tehdä säilöönottopäätöksen poliisilain nojalla.

Videokokousten järjestäminen vangitsemisoikeudenkäyntien yhteydessä ei ole vastoin

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen tarkoitusta. Todettakoon, että

oikeusturva-asiain neuvottelukunta on esittänyt kertomuksessaan vuodelta 2004, että

suullisissa pääkäsittelyissä tarvittavia tulkkauspalveluja tulisi voida järjestää esi-

merkiksi videotekniikkaa apuna käyttäen.
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M ? 3/ £1

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

Asia: lausunto hallituksen esityksestä 271/2004 vp

Lausunnon antaja: professori Jyrki Virolainen.

Perustuslakivaliokunta on kirjeellään 18.2.2005 pyytänyt minua kuultavaksi kokouk-
seensa 10.3.2005 käsiteltäessä lausuntoasiaa HE:stä 271/2004 vp. Koska en ole voinut



saapua mainittuun kokoukseen, olen sopinut valiokunnan sihteeri Kalevi Laaksosen
kanssa, että annan asiassa ainoastaan kirjallisen lausunnon.
Lausuntonani esitän kunnioittavasti perustuslakivaliokunnalle seuraavaa:

HE 271/2004 vp koskee rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä ja sen vuoksi se liittyy
perustuslaissa (PeL) turvattuun oikeusturvaan. PeL 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus
saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin takeet on turvattava lailla.

1. lakiehdotus (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta)

Kirjallinen menettely

Lakiehdotuksessa esitetään otettavaksi käräjäoikeudessa käyttöön uusi kirjallinen ja
summaarinen rikosprosessimenettely tietyissä tapauksissa. Ehdotuksen mukaan ri-
kosjuttu voitaisiin tietyissä ROL 5a luvussa tarkemmin määritellyissä tapauksissa
ratkaista käräjäoikeuden kansliakäsittelyssä yksinomaan kirjallisen oikeudenkäynti-
aineiston perusteella, siis ilman suullista pääkäsittelyä.

Kirjallisen menettelyn käyttämiselle vaadittaisiin kuitenkin syytetyn myötävaikutus eli
1) syytteessä kuvatun teon tunnustus ja 2) suostumus asian ratkaisemiseen kirjallisessa
menettelyssä. Lisäksi kirjallisen menettelyn käyttämiselle olisi saatava asianomistajan
suostumus.

Kirjallisen menettelyn soveltamisala on ehdotettu rajoitettavaksi rikoksesta säädetyn
rangaistusmaksimin perusteella siten, että syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikok-
sesta  ei  saisi  olla  säädetty  ankarampaa  rangaistusta  kuin  sakko  tai  vankeutta  enempää
kuin kaksi vuotta. Kirjallisessa menettelyssä voitaisiin tuomita enintään yhdeksän
kuukauden pituinen vankeusrangaistus. Ilman syytetyn suullista kuulemista voitaisiin
kuitenkin tuomita enintään kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus. Tätä an-
karampaan rangaistukseen tuomittaessa syytetylle olisi varattava tilaisuus suullisen
lausuman antamiseen.

Kirjallinen menettely syytetyn oikeusturvan kannalta.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella
on oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin päätettäessä häntä vastaan
nostetusta rikossyytteestä. Vaikka oikeudenkäynnin suullisuuden vaatimus ei ilmene
suoraan 6 artiklan sanamuodosta, viittaavat alkuperäisissä sopimusteksteissä käytetyt
englannin- ja ranskankieliset sanat "hearing" ja "entendue" suulliseen menettelyyn.
Myös 6 artiklassa nimenomaisesti edellytetty käsittelyn julkisuus sitoo käsittelyn
suullisuuteen, sillä kirjallinen menettely ei turvaa julkisuusvaatimusta sopimuksen
tarkoittamalla tavalla. Suullisuuden vaatimus on vahvistettu myös Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännössä (esim. tapaus Muyldermans v.
Belgia 23.10.1991).

PeL 21 §:ssä ei nimenomaan mainita oikeudenkäynnin suullisuutta, mutta siinä mainitun
asianmukaisen oikeudenkäyntiin on katsottu edellyttävän, että asianosaisella tulee
halutessaan olla oikeus suulliseen oikeudenkäyntiin ainakin yhdessä oikeusas-
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teessä. Myös PeL 21 §:n 2 momentissa mainittu käsittelyn julkisuus edellyttää oi-
keudenkäynniltä suullisuutta. Suullisen käsittelyn järjestäminen etenkin käräjäoikeu-
dessa on erityisen perusteltua, koska kyseessä on ensimmäisen asteen tuomioistuin.

Asianosainen voi EIT:n mukaan kuitenkin tietyissä tilanteissa pätevästi luopua oi-
keudestaan suulliseen käsittelyyn. Jos suullisen käsittelyn järjestäminen edellyttää
kansallisen lain mukaan asianosaisen pyyntöä, pyynnön tekemättä jättäminen on kat-
sottu päteväksi oikeudesta luopumiseksi (Zumtobel v. Itävalta 21.9.1993 ja Schuler-
Zgraggen v. Sveitsi 24.6.1993). Myös implisiittinen luopuminen suullisesta käsitte-
lystä on EIT:n mukaan mahdollista (esim. Häkansson ja Sturesson v. Ruotsi
21.2.1990).

Vakavissa rikosasioissa EIT on kuitenkin pitänyt suullisen käsittelyn etuja (julkisuus,
menettelyn kontradiktorisuus ja syytetyn oikeus kuulustella syyttäjän todistajia) niin
merkittävinä, että menettelyä ei ole katsottu asianmukaiseksi ilman suullista käsitte-
lyä siitä riippumatta, onko syytetty sellaista pyytänyt vai ei (Cooke v. Itävalta
8.2.2000).

Syytetyn oikeusturvatakeita olisivat lakiesityksen mukaan hänen tekoa koskeva tun-
nustuksensa ja suostumus kirjallisen menettelyn käyttämiseen. Esitutkinnassa annettu
tunnustus ja suostumus eivät riittäisi vaan tunnustus ja suostumus olisi ilmoitettava
syytteen nostamisen jälkeen eli sitten, kun syyte on syytetyn tiedossa, vaikka ne olisi
annettu (alustavasti) jo esitutkinnassa. Syytetty saisi lisäksi vastata kirjallisesti syyt-
teeseen ja esittää myös kirjallisia todisteita.

Mainitut oikeusturvatakeet ovat riittävän tarkkoja ja vaikuttavat myös sinänsä riittä-
viltä. Kuitenkin voitaisiin lisäksi edellyttää, että syyttäjän tulisi esittää syytteessä
myös tietty konkreettinen rangaistusvaatimus (esimerkiksi enintään 50 päiväsakkoa
tai vankeutta enintään 5 kk), joka sitoisi tuomioistuinta niin, ettei se saisi tuomita
syytetylle vaadittua ankarampaa rangaistusta. Tällä tavalla syytetty tietäisi anka-
rimman mahdollisen rangaistuksen, joka hänelle voidaan tuomita, ja hän voisi tämän
tiedon perusteella harkita paremmin edellä mainitun suostumuksen antamista. Nor-
maalistihan syyttäjän esittämä rangaistusvaatimus ei sido tuomioistuinta ainakaan pe-
riaatteessa myöskään sikäli, että tuomioistuin voi tuomita syytetyn ankarampaan ran-
gaistukseen kuin mitä syyttäjä on esittänyt. Jollei toisin laissa säädetä, tämä periaate
olisi voimassa myös ehdotetussa kirjallisessa menettelyssä. Jottei tuomittava ran-
gaistus tulisi syytetylle kirjallisessa menettelyssä yllätyksenä, olisi mielestäni syytä
harkita, olisiko syyttäjän esitettävä syytteessä konkreettinen enimmäisrangaistus, jota
tuomittu rangaistus ei saisi ylittää.

Käytännössä voi sattua aika useinkin, että annettuaan suostumuksensa kirjalliseen
menettelyyn syytetty tulee "katumapäälle" ja haluaakin peruuttaa suostumuksensa.
Lakiesityksessä ei ole säännöstä tämän tilanteen varalta eikä kysymystä ole nähdäk-
seni käsitelty myöskään lakiesityksen perusteluissa. Jos tarkoituksena olisi, ettei
suostumusta voida peruuttaa, olisi siitä otettava nimenomainen säännös lakiin. Muu-
toin syytetyllä on oikeus suostumuksensa peruuttamiseen. Sama koskee mutatis mu-
tandis myös tunnustuksen peruuttamista; eri asia on, mikä todistusarvo peruutetulla
tunnustuksella kulloinkin on jutussa.
Kirjalliseen menettelyyn vaadittaisiin lakiehdotuksen mukaan myös asianomistajan
suostumus, mutta siihen riittäisi, että suostumus on annettu esitutkinnassa. Mielestäni



asianosaisten tasa-arvoinen kohtelu oikeudenkäynnissä edellyttäisi, että myös asian-
omistajan suostumus annetaan vasta syytteen nostamisen jälkeen, jolloin asianomis-
taja olisi suostumuksen suhteen samassa asemassa kuin syytetty. Myös asianomista-
jan antaman suostumuksen peruuttamisesta tulisi lakiin ottaa säännös.

Kirjallista menettelyä ei voitaisi käyttää alle 18-vuotiaana tehtyihin rikoksiin. Tämän
säännöksen perustelut eivät vaikuta kovin vakuuttavilta. Perusteluissa on viitattu
kasvatuksellisiin sekä uusista rikoksista pidättymistä edistäviin näkökohtiin. Tarkoi-
tuksena näyttäisi olevan, että nuori rikoksentekijä olisi saatava aina henkilökohtaisesti
oikeuteen, jotta tuomioistuin, käytännössä sen puheenjohtaja, voisi jotenkin osoittaa
paheksuntaa tai nuhdella tekijää ja/tai varoittaa häntä uusista rikoksista. Tällainen
"nuhteluvalta" ei kuitenkaan kuulu suomalaiseen rikosprosessiin eikä tuomarin pro-
sessinjohtoon. Se koettaisiin käytännössä jonkinlaiseksi lisärangaistukseksi. Lisäksi
jo velvollisuus saapua henkilökohtaisesti oikeuteen koetaan ja se myös on käytän-
nössä tietynlainen ylimääräinen seuraamus rikoksesta. Jos kirjallinen menettely tulisi
kysymykseen vain täysi-ikäisten osalta, eikä siis koskisi alle 18-vuotiaita, voidaan
kysyä, onko em. "nuhteluvallan käyttö" tai tekijän "varoittaminen" sellainen PeL 6
§:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste, jonka perusteella rikoksen tekijät
voitaisiin ikänsä perusteella asettaa keskenään erilaiseen asemaan.

Edellä mainitut näkökohdat tulisi mielestäni ottaa huomioon, jotta 1. lakiehdotus voi-
taisiin asianosaisten eli syytetyn ja asianomistajan oikeusturva huomioon ottaen käsi-
tellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Kirjallinen menettely oikeudenkäynnin julkisuuden kannalta

Säätämisjärjestystä koskevissa lakiesityksen perusteluissa (s. 70) asiaa on pohdittu
lähinnä vain syytetyn oikeusturvan ja menettelyn suullisuuden kannalta. Huomiota
olisi kuitenkin kiinnitettävä myös oikeudenkäynnin julkisuuteen ja siihen, mitä
muutoksia kirjallinen menettely aiheuttaa yleisön ja sen oikeudenkäyttöön tunteman
luottamuksen kannalta.

Kirjallisessa menettelyssä ei toteudu suullisuuden lisäksi myöskään oikeudenkäynnin
julkisuus, sillä yleisö eivätkä media edustajat voi olla saapuvilla asiaa käsiteltäessä.
Käsittelyn julkisuus on kuitenkin PeL 21 §:n mukaan yksi kaikkein keskeisimpiä oi-
keusturvan takeita ja tämä koske ei vain jutun asianosaisia vaan myös suurta yleisöä.
Yleisön luottamus tuomioistuinten toimintaa kohtaan edellyttää prosessin julkisuutta
ja sitä, että media voi seurata oikeudenkäyntejä ja kertoa niistä tiedotusvälineissä.

Jos lakiehdotus toteutuisi, poistuisi julkisen oikeudenkäynnin piiristä reilu kolmannes
kakista käräjäoikeuksissa nykyisin käsiteltävistä n. 65 000 rikosasiasta, sillä halli-
tuksen esityksen mukaan nykyisillä juttumäärillä noin 20 000 - 30 000 juttuja tultai-
siin käsittelemään kirjallisessa menettelyssä (s. 31-32). Juttuja, joissa käräjäoikeus
tulisi pitämään suullisen käsittelyn, jäisi siten jäljelle n. 35 000 - 45 000. Näistäkin
jutuista noin 20 prosenttia käsiteltäisiin ROL 8:11 ja 12.m nojalla ns. poissaolokasit-
telyssä eli istunnossa, jossa syytetty ei ole saapuvilla.
Nykyisin jo käytössä olevissa summaarisissa rikosprosessimenettelyissä eli rikesak-
komenettelyssä ja rangaistusmääräysmenettelyssä käsitellään erittäin huomattava osa
rikosasioista. Rikesakkoja annettiin vuonna 2002 yhteensä 96 000 kappaletta ja
rangaistusmääräyksiä 191 000 kappaletta. Kun lakiehdotuksen perusteella kirjalliseen
menettelyyn siirtyisi lisää uusia asioita n. 25 000 kappaletta, käsiteltäisiin erilaisissa
kirjallisissa ja summaarisissa menettelyissä rikosasioita tulevaisuudessa kaikkiaan n.
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320 000 rikosasiaa. Sitä vastoin suullisessa taomioisminkäsittelyssä ratkaistavia
rikosasioita olisi ainoastaan n. 30 000 - 35 000.

Ehdotettu muutos merkitsisi niin huomattavaa asioiden siirtämistä suullisesta käsitte-
lystä kirjalliseen prosessiin, että se vaikuttaa rikosoikeudenkäynnin julkisuuden kan-
nalta erittäin arveluttavalta. Pääsääntönähän pitäisi olla rikosprosessin julkinen ja
suullinen käsittely, mutta lakiehdotuksen hyväksyminen merkitsisi sitä, että julkinen
ja suullinen pääkäsittely olisi selvä poikkeus todellisuudessa pääsääntönä olevasta
kirjallisesta menettelystä.

Lakiehdotuksessa on kysymyksessä niin merkittävä PeL 21 §:ssä säädetyn oikeuden-
käynnin julkisuuden rajoittaminen ja kaventaminen, että mielestäni on kyseenalaista,
voidaanko lakiehdotus käsitellä tavallisessa lain säätämisjärjestyksessä.

Mielestäni lakiehdotuksessa on pidetty liiaksi silmällä syyttäjien ja käräjäoikeuksien
työn keventämistä. Tällä perusteella oikeudenkäynnin julkisuudesta on tingitty liiaksi.

Kevennetty istuntokäsittely kirjallisen menettelyn asemesta

Kirjallisen menettelyn sijasta olisi minun mielestäni muodostettava uudenlainen yk-
sinkertaistettu ja summaarinen pääkäsittely.

Siinä soveltamisalaltaan läMehdomksessa tarkoitetut rikosasiat, joissa syytetty on
tunnustanut teon esitutkinnassa, käsiteltäisiin käräjäoikeuden yhden tuomarin istun-
nossa, jossa syyttäjän tulisi olla aina saapuvilla. Syytetylle varattaisiin tilaisuus tulla
kuulluksi istunnossa, mutta toisaalta hänen poissaolonsa ei estäisi asian käsittelyä ja
ratkaisemista. Koska teko on tunnustettu esitukinnassa, olisi käräjäoikeuden istunto
normaalia pääkäsittelyä yksinkertaisempi käsittely, jossa ei tarvitsisi kuulla todistajia
eikä asianomistajaa, ellei syytetty istunnossakaan kiistäisi syytettä. Rangaistukseksi
voitaisiin tuomita enintään 9 kk tai vaikkapa vuosi vankeutta. Tämä yksinkertaistettu
pääkäsittely ei edellyttäisi syytetyn tai asianomistajan suostumusta. Tähän
istuntokäsittelyyn integroitaisiin nykyisin ROL 8 luvun 11 ja 12 §:ssä säännelty ns.
poissaolokäsittely ja sitä koskevat säännökset.

Tämä vaihtoehto on nähdäkseni 1. lakiehdotuksessa esitettyä kirjallista menettelyä
selväpiirteisempi ja joustavampi, sillä se ei edellyttäisi erillistä 6 kk vankeusrangais-
tuksen sääntöä eikä sinä syytetylle tarvitsisi varata erillistä tilaisuutta suullisen lau-
suman antamiseen.

Muutoin minulla ei ole säätämisjärjestyksen kannalta huomauttamista lakiehdotusten
johdosta.

Ikaalisissa 9.3.2005

Jyrki Virolainen
professori

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2005 vp
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Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaa-
ren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden kä-
sittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten
muuttamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä helmikuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi

oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden

lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

(HE 271/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt,

että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Teuvo Pohjolainen

- professori Martin Scheinin.

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

- professori Jyrki Virolainen.

HE 271/2004
vp

Versio
0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oi-

keudenkäymiskaaren, esitutkintalain, pakkokeinolain, käräjäoikeuslain, sakon täytän-

töönpanosta annetun lain ja sotilasoikeudenkäyntilain säännöksiä rikosasioiden käsitte-
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lystä käräjäoikeudessa. Tarkoituksena on rikosasian oikeudenkäynnin tehostaminen ja

saattaminen tarkoituksenmukaisemmaksi. Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön

uusi kirjallinen, summaarinen rikosprosessi tunnustettuja tekoja varten. Lisäksi esityk-

sessä pyritään pääkäsittelyjen peruuntumisten vähentämiseen useilla eri keinoilla. Rik-

osasioiden pääkäsittelyssä voidaan ottaa vastaan todistelua vastaajan poissaolosta huo-

limatta. Tuomioistuimeen tuotavaksi määrätyn säilöönottamisajan kokonaiskestoa eh-

dotetaan pidennettäväksi ja sääntely ulotettavaksi myös todistajiin ja muihin todistelu-

tarkoituksessa kuultaviin henkilöihin. Lakiehdotukset sisältävät säännöksiä myös tuo-

mioistuimen kurinpitovallasta ja vangitun tai vangittavaksi vaaditun henkilökohtaisesta

kuulemisesta videoneuvottelua tai vastaavaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua sii-

tä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 21 §:ssä

ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvatun oikeudenmukaisen oi-

keudenkäynnin sekä perustuslain 7 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artik-

lassa vahvistetun henkilökohtaisen vapauden kannalta. Perustelujen mukaan lakiehdo-

tukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pi-

tänyt suotavana, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto, koska ky-

symys on keskeisistä rikosoikeudenkäyntimenettelyä koskevista muutoksista.

VALIOKUNNAN

KANNANOTOT Perustelut

Rikosasian käsittely kirjallisessa menettelyssä

s Yleistä. Rikosasia voidaan 1. lakiehdotuksen 5 a luvun 1 §:n perusteella ratkaista kärä-

jäoikeudessa pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä, jos mistään

syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa

rangaistusta kuin sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Kirjallisessa

menettelyssä voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään yhdeksän kuukauden

pituinen vankeusrangaistus. Lakiehdotuksen 5 a luvun 5 §:n mukaan vastaajaa ei
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voida tuomita kirjallisessa menettelyssä ankarampaan rangaistukseen kuin kuudeksi

kuukaudeksi vankeuteen varaamatta hänelle tilaisuutta suullisen lausuman

antamiseen. Menettelyn käyttämisen edellytyksinä ovat lisäksi vastaajan tunnustus

sekä vastaajan ja asianomistajan suostumus. Menettelyä ei voida käyttää, jos

vastaaja on teon tehdessään ollut alaikäinen.

Kirjallinen menettely merkitsee, että rikosasian oikeudenkäynti ensimmäisen

asteen tuomioistuimessa ei ole julkinen eikä suullinen. Sääntely on merkityksellistä

perustuslain 21 §:n samoin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sekä

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen

(KP-sopi-muksen) 14 artiklan kannalta.

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada asiansa

käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan

toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet,

kuten käsittelyn julkisuus ja oikeus tulla kuulluksi, turvataan saman pykälän 2

momentin mukaan lailla. Myös esimerkiksi vaatimus käsittelyn suullisuudesta

kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Perustuslain säännös ei estä

säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

takeisiin, kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta oikeusturvatakeiden asemaa

pääsääntönä eivätkä vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen

oikeudenkäyntiin (ks. HE 309/1993 vp, s. 74, PeVL 35/2002 vp, s. 2/II).

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oi-

keus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin lail-

lisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun

päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikos-

syytteestä. Pääsääntönä on, että ainakin yhdessä oikeusasteessa on järjestettävä julkinen

suullinen käsittely, jollei 6 artiklan 1 kappaleen toisen virkkeen mukaisista näkökohdista

muuta johdu. Toisaalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä tähän

pääsääntöön on hyväksytty pitkällekin meneviä poikkeuksia.1
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Syytetyllä on myös KP-sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleen mukaan oikeus rehel-

liseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetun toimivaltaisen, riippumattoman

ja puolueettoman tuomioistuimen edessä.

Suostumuksen merkitys. Kirjallisen menettelyn käyttämisen edellytyksinä ovat muun

muassa vastaajan tunnustus syyllistymisestään syytteessä kuvattuun tekoon ja suostu-

mus asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisen menettelyn muiden

edellytysten täyttyessä vastaajaa kehotetaan haasteen tai haastehakemuksen tiedoksian-

non yhteydessä kirjallisesti määräajassa ilmoittamaan, tunnustaako hän syytteessä kuva-

tun teon ja suostuuko hän asian ratkaisemiseen ilman pääkäsittelyä. Asia voidaan rat-

kaista kirjallisessa menettelyssä vain, jos vastaaja toimittaa käräjäoikeudelle kyseisen

ilmoituksen. Kirjallisen menettelyn edellytyksenä on lisäksi asianomistajan esitutkin-

nassa tai kirjallisesti myöhemmin tekemä ilmoitus luopua oikeudesta pääkäsittelyyn.

Vastaajan suostumus kirjallisen menettelyn käyttämiseen merkitsee käytännössä

luopumista yksittäistapauksessa sekä oikeudenkäynnin suullisuudesta ja julkisuudesta

Ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki 2005, s. 364—365.

että yleensä myös oikeudesta tulla kuulluksi. Tämän vuoksi sääntelyä suostumuksen an-

tamisesta on arvioitava erityisesti vastaajan oikeusturvan takeiden kannalta.

Perustuslakivaliokunta on katsonut (PeVL 19/2000 vp, s. 3/II, PeVL 27/1998 vp,

s. 2/II) perusoikeusrajoituksen kohteeksi joutuvan henkilön suostumuksella voivan si-

nänsä olla merkitystä valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa ja pitänyt tässä suhteessa

oleellisena sitä, mitä voidaan pitää oikeudellisesti relevanttina suostumuksena tietyssä

tilanteessa. Valiokunta on toisaalta pitänyt selvänä, että perusoikeussuoja ei voi oikeu-

dellisena kysymyksenä menettää aina merkitystään pelkästään siksi, että laissa sääde-

tään jonkin toimenpiteen vaativan kohdehenkilön suostumuksen. Perusoikeussuojaa ei

voida millaisessa asiassa tahansa jättää riippumaan asianomaisen suostumuksesta. Va-

liokunta on edellyttänyt suostumuksenvaraisesti perusoikeussuojaan puuttuvalta lailta

muun muassa tarkkuutta ja täsmällisyyttä, säännöksiä suostumuksen antamisen ja sen

peruuttamisen tavasta, suostumuksen aitouden ja vapaaseen tahtoon perustuvuuden var-

mistamista sekä sääntelyn välttämättömyyttä (PeVL 19/2000 vp, s. 3/II). Suostumuksen



PeVL /2005 vp — HE 271/2004 vp
30

aitouteen ja vapaaehtoisuuteen sekä nimenomaisuuteen on valiokunnan mielestä kiinni-

tettävä erityistä huomiota kun kysymys on oikeusturvasta rikosoikeudenkäynnissä. Li-

säksi on varmistuttava siitä, että suostumuksen antaja tietää ja ymmärtää suostumuksen

merkityksen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä suostumusta ja julkista

käsittelyä koskevan pyynnön puuttumista on pidetty hyväksyttävänä perusteena oikeu-

denkäynnin julkisuudesta ja suullisuudesta luopumiselle myös ensimmäisessä tuomiois-

tuinasteessa (ks. esim. Häkansson ja Sturesson v. Ruotsi, 21.2.1990, sekä Zumtobel v.

Itävalta, 21.9.1993).

Ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa yksinkertainen ja prosessiekonominen

menettely tunnustettuja rikosasioita varten. Perusoikeusjärjestelmän kannalta on merki-

tyksellistä, että kirjallinen menettely voi ajan oloon vaikuttaa asioiden käsittelyaikoihin

ja siten edistää perustuslain 21 §:n 1 momentissa jokaiselle turvattua oikeutta saada asi-

ansa ilman aiheetonta viivytystä tuomioistuimessa käsitellyksi (vrt. PeVL 35/2002 vp, s.

3/II).

Kirjallista menettelyä voidaan käyttää vain, jos vastaaja itse nimenomaisesti ja

kirjallisesti tunnustaa syytteessä kuvatun teon ja suostuu asian ratkaisemiseen ilman

pääkäsittelyä. Esitutkinnassa annettu tunnustus ja suostumus ei olisi riittävä, vaan vas-

taajalla on mahdollisuus arvioida suostumustaan sen jälkeen, kun syyte on nostettu ja

hänen tiedossaan. Vastaajan passiivisuus johtaa asian käsittelemiseen julkisessa pääkä-

sittelyssä. Vakavimmat rikosasiat on suljettu suostumuksenvaraisen kirjallisen menette-

lyn ulkopuolelle. Suostumusta kirjalliseen käsittelyyn ei voida lainkaan pyytää vastaa-

jalta, joka on teon tehdessään ollut alaikäinen. Sääntely ei nämä seikat huomioon ottaen

ole ristiriidassa perustuslain tai Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kans-

sa.

Ehdotusta on valiokunnan mielestä kuitenkin aiheellista täydentää maininnoilla

vastaajan suostumuksen nimenomaisuudesta ja oikeudellisesta merkityksestä muotoile-

malla 1. lakiehdotuksen 5 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta esimerkiksi seuraavasti:

"vastaaja tunnustaa virallisen syyttäjän syytteessä kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle

antamalla nimenomaisella ilmoituksella luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja



PeVL /2005 vp — HE 271/2004 vp

suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä". Suostumuksen merkityksestä

on samaan tapaan aiheellista lisätä maininnat 5 a luvun 2 §:n 1 momenttiin ja 3. lakieh-

dotuksen 5 §:n 1 momentin 4 kohtaan. Perustuslakivaliokunta kiinnittää lakivaliokunnan

huomiota vielä siihen, että esitutkinnassa annetun suostumuksen luonne eräänlaisena

valmistelevana toimenpiteenä ei ole viimeksi mainitun lainkohdan sanamuodon pe-

rusteella aivan selvää.

Oikeudenkäynnin julkisuus. Käsittelyn julkisuus mainitaan perustuslain 21 §:n 2 mo-

mentissa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yhtenä takeena. Valiokunta on yleisesti

todennut julkisuusintressin olevan oikeudenkäynnissä vieläkin vahvempi kuin viran-

omaistoiminnassa yleensä (PeVL 43/1998 vp, s. 7/II). Oikeudenkäynnin julkisuus nimit-

täin liittyy asianosaisen oikeusturvan lisäksi yleisempiin vaatimuksiin vallankäytön

avoimuudesta ja kontrolloitavuudesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on niin ikään

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen oikeuskäytännössään korostanut oikeu-

denkäynnin julkisuuden merkitystä tärkeänä keinona ylläpitää tuomioistuimiin kohdis-

tuvaa yleistä luottamusta sen lisäksi, että se suojaa yksittäisiä osapuolia salaiselta oikeu-

denkäytöltä (Axen v. Saksa, 8.12.1983).

Ehdotettu kirjallinen menettely on tarkoitettu käyttöalaltaan rajoitetuksi poik-

keukseksi pääsääntönä edelleen noudatettavasta rikosoikeudenkäynnin julkisuudesta.

Kuten esityksen perusteluissa todetaan, menettelyssä käsiteltäväksi tulevien asioiden

määrää on vaikea arvioida täsmällisesti, koska menettelyyn suostumuksensa antavien

määrää ei voida ennakolta tietää. Kirjallinen menettely ei poikkeuksena pääsäännöstä

pysyessään ole valiokunnan mielestä ongelmallinen perustuslain tai Suomen ihmisoike-

usvelvoitteiden näkökulmasta. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrä

voi toisaalta muodostua hyvinkin suureksi. Tällainen soveltamiskäytäntö saattaisi tule-

vaisuudessa olla altis ihmisoikeussopimuksiin pohjautuville valvonta-arvioinneille.

Oikeus kuulustella todistajia

Pääkäsittelyssä voidaan 1. lakiehdotuksen 6 luvun 3 a §:n mukaan ottaa vastaan todiste-

lua, vaikka vastaaja olisi jäänyt saapumatta oikeuden istuntoon, jos vastaaja ei ole nou-

dattanut hänelle annettua määräystä saapua henkilökohtaisesti tuomioistuimeen ja vas-
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taajalle on haasteen yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta ottaa todistelua vastaan hä-

nen poissaolostaan huolimatta.

Ehdotus on merkityksellinen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kap-

paleen d kohdan kannalta. Sen mukaan rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeuksiin kuuluu

oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan,

ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi sa-

moissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat. Tämä oikeus

kuuluu myös perustuslain 21 §:n 2 momentin sisältämiin oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin takeisiin (HE 309/1993 vp, s. 74/11, PeVL 5/1999 vp, s. 6/1).

23. Todistelua voidaan ottaa ehdotuksen perusteella vastaan vastaajan laiminlyötyä

määräyksen, jossa hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu todistelun

vastaanottamisen mahdollisuudesta hänen poissaolostaan huolimatta.

Todistelu otetaan uudelleen vastaan vastaajan pyynnöstä, jos hänellä on ollut

laillinen este poissaoloon. Tuomioistuin voi myös oma-aloitteisesti päättää

todistelun uudelleen vastaanottamisesta erityisestä syystä. Näin rajoitettuna

sääntely ei ole ongelmallinen perustuslain tai Suomen ihmisoikeus-

velvoitteiden kannalta.

Vapaudenriisto

Oikeuteen tuotavaksi määrätyn säilöön ottaminen. Tuomioistuimeen tuotavaksi määrä-

tyn asianosaisen tai kuultavan (2. lakiehdotuksen 12 luvun 33 §) taikka todistajan (2. la-

kiehdotuksen 17 luvun 36 §) enimmäissäilöönottoaikaa ehdotetaan pidennettäväksi kol-

mesta päivästä viiteen vuorokauteen. Samalla sääntelyn soveltamisala laajenee siten,

että  myös  todistajan  säilöön  ottamiseen  voidaan  ryhtyä  jo  sellaisessa  tilanteessa,  jossa

hän ei vielä ole ollut poissa istunnosta, mutta hänen käyttäytymisensä perusteella on ai-

hetta olettaa, ettei hän tule noudattamaan kutsua saapua tuomioistuimeen.

C5?5~^ Säilöön ottaminen merkitsee puuttumista perustuslain 7 §:n 1

momentissa suojat-

tuun henkilökohtaisen vapauteen. Tähän oikeuteen ei perustuslain 7 §:n 3

momentin mukaan saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä
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perustetta. Mielivaltaisten vapaudenriistojen nimenomainen kielto rajoittaa

lainsäätäjän mahdollisuuksia säätää vapaudenriistojen perusteista sekä

edellyttää, että laissa varmistetaan oikeusturvan säilyminen myös

vapaudenmenetyksen yhteydessä (HE 309/1993 vp, s. 48/11).

Oikeus vapauteen turvataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5

artiklassa, joka sisältää lisäksi yksityiskohtaisen luettelon vapaudenriiston

hyväksyttävistä perusteista. Artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaan henkilö

voidaan pidättää tai vangita lain nojalla, "koska hän ei ole noudattanut

tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen

täyttämisen turvaamiseksi." Sopimusmääräyksen on katsottu soveltuvan vain

verraten lyhytaikaisiin vapaudenriistoihin; henkilön pitäminen vangittuna

pitkän, epämääräisen ajan voi muodostaa loukkauksen määräystä vastaan

(PeVL 13/2003 vp, s. 3/1).

2 Nyt käsiteltävillä säännöksillä on perusoikeusjärjestelmän kannalta

hyväksyttävät

perusteet. Sääntelyssä on kysymys siitä, että oikeudenkäynti ylipäätään

voidaan järjestää myös niissä tilanteissa, joissa henkilö ei saavu

tuomioistuimeen vapaaehtoisesti. Sääntely on riittävän täsmällistä.

Oikeusturvajärjestelyistäkään ei ole huomautettavaa.

~̂£> r Vapaudenmenetysajan enimmäispituuden pidentäminen kahdella vuorokaudella

parantaa esityksen perustelujen mukaan edellytyksiä saada oikeudenkäyntiä

pakoilevia henkilöitä tuomioistuimeen. Perusteluissa korostetaan, että

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti käytännössä useimmiten selvitään tätä aikaa

lyhyemmällä säilöönotolla. Vapaudenmenetysajan enimmäispituuden

pidentäminen kahdella vuorokaudella ei valiokunnan mielestä sinänsä ole

sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta ongelmallista. Lakivaliokunnan on

kuitenkin aiheellista vielä arvioida, onko enimmäisajan pidentäminen välttä-

mätöntä. Myönteisessä tapauksessa sääntelyä on valiokunnan mielestä tärkeää

täydentää maininnoilla, joiden mukaan säilöönotto ei saa kestää pidempään

kuin on oikeudenkäynnin turvaamisen kannalta välttämätöntä.
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^  Q Säilöön ottaminen oikeudenkäynnin häiritsemisen vuoksi. Tuomioistuin voi 2.

lakiehdotuksen 14 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan määrätä oikeuden

istunnossa häiritsevästi käyttäytyvän otettavaksi välittömästi säilöön ja

pidettäväksi siellä enintään 24 tunnin ajan, jos saman pykälän 1 momentissa

tarkoitettu järjestyssakko ei ole häiriön poistamiseksi riittävä toimenpide.

Tästä oikeudenkäynnin häiriöttömän kulun turvaamiseksi määrättävästä

säilöön ottamisesta päättää tuomioistuin. Säilöön otettu voi hakea muutosta

säilöönottamispäätökseen.

Ehdotus ei perustuslakivaliokunnan mielestä ole ongelmallinen sääntelyn hyväk-

syttävyyden, täsmällisyyden ja menettelyyn liittyvien oikeusturvakeinojen takaamisen

kannalta.

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ei ole täysin ongelmatonta, että henki-

löä voidaan pitää säilössä enimmillään 24 tuntia. Koska sääntelyn tarkoituksena on häi-

riön poistaminen eikä häiriötä aiheuttaneen henkilön rankaiseminen, vaikuttaa vuoro-

kauden mittainen säilöön ottaminen tuomioistuimen toiminnan turvaamisen kannalta

yleensä tarpeettoman pitkältä ajalta. Säännöksiä on valiokunnan mielestä tärkeää täy-

dentää maininnoilla, joiden perusteella henkilö on laskettava vapaaksi heti, kun hänen

vapaudenriistonsa ei enää ole tuomioistuimen häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi

välttämätöntä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho /sd
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk

Sinikka Hurskainen /sd



PeVL /2005 vp — HE 271/2004 vp

Roger Jansson /r
Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie/vas
Outi Ojala /vas Reino
Ojala /sd Klaus Pentti
/kesk Markku Rossi
/kesk Simo Rundgren
/kesk Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd Astrid
Thors /r Jan Vapaavuori
/kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.


