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Esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait

oikeudenkäyntien lyhentämiseen

Tom Vapaavuori oli laatimassa liiton lausuntoa
perustuslakivaliokunnalle.

duskunnan moneen otteeseen vaatima
rikostutkintaan liittyvien lakien kokonaisuudistus etenee. Huhtikuussa 2009 valmistui toimikunnan erimielinen mietintö, jonka
pohjalta valmistellaan lausuntopalautteen

perusteella hallituksen esitys. Esitys on tarkoitus antaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyysi syksyllä 2009

toukokuussa 2010. Eduskunnalla olisi loppuvuosi aikaa

Asianajajaliittoa esittämään näkemyksensä oikeuden-

asian käsittelyyn ennen vaalivuotta.

käyntien pitkittymisestä ja toimenpiteistä tämän estä-

uudistuvat
Kolmas huoli oli kotietsintää koskevat säännökset. Suomessa ei ole keinoa saada toteutetun kotietsinnän laillisuutta tuomioistuimen arvioitavaksi. Useimmissa Euroopan maissa tuomioistuin päättää kotietsinnästä etukäteen. Toivottavasti lain jatkovalmistelussa tuomioistuinkontrolli otetaan mukaan myös etsintöihin. Ihmisoikeustuomioistuin on tiukentanut kantaansa ja jo nyt Suomen hallitus on saanut vastattavakseen valituksia, joissa väitetään tilanteen rikkovan ihmisoikeussopimuksen
8 ja 13 artikloja.

miseksi. Asianajajaliiton työryhmä antoi lausuntonsa,
jossa se esitti useita keinoja lyhentää oikeudenkäyntien

Asianajajaliittoa toimikunnassa edustivat Tuija Turpeinen ja minä hänen varajäsenenään. Käytännössä osallistuimme toimikunnan työhön rinnakkain ja laadimme
yhdessä myös 21-sivuisen eriävän mielipiteen.

kestoa.

Valtaosa näistä parannuskeinoista edellyttää sellaisia rakenteellisia, lainsäädännöllisiä ja käytännön muutoksia,
jotka eivät vaadi taloudellisia lisäpanostuksia. Peruslähtökohtana monessa muutosesityksessä oli se, että asiat käsiteltäisiin mahdollisimman perusteellisesti ja ammattitaitoisesti jo käräjäoikeudessa, mikä vähentäisi
valitustarvetta.

Perusteellinen

käsittely käräjäoikeudessa

Asianajajaliitto katsoi lausunnossaan, että tuomarinvirka tulisi avata paremmin päteville tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisille
lakimiehille ja tuomareiden pitäisi erikoistua enemmän. Tuomarinvirkoja voitaisiin siirtää ruuhkaisiin käräjäoikeuksiin tai jopa
laajentaa käräjätuomarin tuomiopiiri koko hovioikeuspiirin kattavaksi. Tuomarinvirkojen sijoittelua palkkaluokkiin

vähentäisi

valitustarvetta.

tulisi muuttaa siten, että se tukisi paremmin asioiden etupainotteista asiantuntevaa käsittelyä. Tuomioistuinhallinnolle tulisi perustaa erillinen keskusjohto.

Eriävässä mielipiteessä toimme esille huolen asianosaisjulkisuudesta. Asiasta ei ole tällä hetkellä kattavia säädöksiä ja KHO:n tulkinta (KHO:2007:64) on käytännölle
vieras. Toimikunnan työssä asiasta ilmeni toisistaan poikkeavia käsityksiä. Riitaisena asia jäi odottamaan vuoroaan
toimikunnan käsittelyssä ja lopulta aika loppui kesken.
Toimikunnan enemmistö esittää nykysäännösten säilyttämistä. Tämä tarkoittaa, ettei asianosaisella edelleenkään olisi oikeutta saada tutustuttavakseen esimerkiksi
telekuuntelun tai televalvonnan tuloksia enempää kuin
poliisi katsoo aiheelliseksi luovuttaa.

Itse asioiden käsittelyn osalta lausunnossa todettiin, että riita-asioissa kolmen ammattituomarin kokoonpano
pitäisi ottaa myös käytännön tasolla lähtökohdaksi. Siirryttäessä asioiden etupainotteisempaan käsittelyyn valitusmahdollisuutta pelkissä näyttökysymyksissä voitaisiin rajoittaa. Sekä rikos- että riita-asioissa pitäisi laatia
jo varhaisessa vaiheessa prosessisuunnitelma, jossa aikataulutettaisiin kirjelmien määräpäivät ja istuntojen ajankohdat. Tällaisesta on hyviä kokemuksia välimiesoikeudesta, jossa prosessin kokonaiskesto rajoittuu usein yhteen vuoteen.

Toinen keskeinen huoli liiton edustajina kirjoittamassamme eriävässä mielipiteessä olivat laeissa säilyvät viittaukset oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun. Todistelua koskeva OK 17 luku on vanhentunut ja ihmisoikeustuomioistuin on katsonut sen olevan niin epäselvä, etteivät tietyt ratkaisut ole perustuneet kansalliseen lakiin (näissä kyse on ollut takavarikkokielloista).

Lisäksi lausunnossa esitettiin erinäisiä sekä rikosprosessin että siviiliprosessin parannusehdotuksia, jotka nekin
tähtäävät asioiden etupainotteiseen ja mahdollisimman
oikein fokusoituun käsittelyyn.
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Markku Fredman on ollut kehittämässä esitutkinta- ja
pakkokeinolainsäädäntöä.

