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LAUSUNTO OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUS –TOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ (KOMITEAMIETINTÖ 
2002:1) 
 
 
Lausunto jakautuu kahteen osaan. Aluksi käsitellään ehdotusta yleisellä tasolla. Myöhempänä on yksityiskohtaisia 
kommentteja pykälistä, joita pidetään joko epäonnistuneina tai poikkeuksellisen onnistuneina. 
 
Oikeustoimittajat ry lausuu ehdotuksesta kunnioittaen seuraavaa: 
 
 
Yleistä: 
 
Oikeustoimittajat ry:n mielestä oikeudenkäynnin julkisuus on erityisasemassa suhteessa muun 
viranomaistoiminnan julkisuuteen. Julkinen oikeudenkäynti paitsi takaa osapuolten oikeusturvan niin myös 
mahdollistaa tuomioistuinten yleisen luotettavuuden kannalta välttämättömän julkisen seurannan. 
 
Julkisuuden vastapainona on yksilön oikeus yksityiselämän suojaan ja sitä kautta yksilöllä pitää olla mahdollisuus 
pitää omat yksityiselämään kuuluvat erittäin arkaluonteiset asiat poissa julkisuudesta. Tämän tasapainon 
tavoittelussa lakiehdotus onnistuu varsin hyvin.  
Toisaalta on myös syytä muistaa se, että tiedotusvälineet eivät julkaise kaikkea julkista tietoa. Tätä rajoittavat mm. 
rikoslaki, journalistin ohjeet sekä tiedotusvälineiden omat eettiset säännöt. 
 
Oikeudenkäynnin julkisuus toteutuu pitkälti kolmen kanavan kautta. Diaaritietojen avulla on selvitettävissä, mitä 
oikeudessa käsitellään ja milloin. Toinen kanava on oikeudenkäynnin asiakirjat ja kolmas varsinainen käsittely. 
 
Oikeustoimittajat pitää lakiehdotusta pääosin erittäin tervetulleena. Vuonna 1999 voimaantulleen julkisuuslain 
(laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) soveltaminen oikeudenkäyttöön on johtanut joissain tilanteissa 
julkisuuden kohtuuttomaan kaventumiseen, kun ehkä muussa viranomaistoiminnassa sinänsä tarpeellisia 
salassapitomääräyksiä on jouduttu soveltamaan oikeudenkäyttöön. Irtautuminen näistä julkisuuslain säännöksistä 
on erittäin tarpeellista. 
 
Toimikunnan mukaan ”esityksen tavoitteena on lisätä oikeudenkäyntien avoimuutta ja julkisuutta yleensä sekä 
parantaa lainkäytön läpinäkyvyyttä kaikissa tuomioistuimissa.” Oikeustoimittajat pitää tätä tavoitetta ehdottoman 
tärkeänä ja monissa kohdissa siinä on onnistuttukin. 
 
Keskeisimmät ongelmat liittyvät pakkokeinojen, lähinnä vangitsemisistuntojen, diaaritietojen tosiasiallisen 
salaamisen lisäämiseen sekä siihen, että oikeudenkäynnin salassapidosta voidaan määrätä myös jälkikäteen. 
 
 
Yksityiskohtaisia kommentteja 
 
2 Luku. Tiedot oikeudenkäynnistä. 
 
2 § Henkilöllisyyden ilmoittamatta jättäminen 
 
Oikeustoimittajat ry ymmärtää, että erityisen arkaluonteisissa jutuissa asianomistajan henkilöllisyyden 
ilmoittamatta jättämiselle on perusteensa. Vaarana tässä on kuitenkin se, että kyseistä pykälää ryhdytään 
soveltamaan rutiininomaisesti. Tämän suhteen lienee olennaista se, että oikeusministeriö pitää esimerkiksi 
koulutuksen avulla huolen siitä, ettei lainkohtaa sovelleta liian laajasti. 
 
Oikeustoimittajat huomauttaa, että yleensä hyvän journalistisen tavan mukaista ei ole julkaista uhrin nimeä. 
Toisinaan saattaa jonkin asian tarkistamiseksi olla syytä ottaa yhteys asianomistajaan. 
 
 
4 § Oikeudenkäyntiä koskevien perustietojen julkisuus. 
 
1. mom 



Oikeustoimittajat pitää komitean perusteluissa ilmaisemaa kantaa asianosaisten henkilöllisyyden yksilöimisen 
täsmällisyydestä tärkeänä. Toimitustyön kannalta on ehdottoman tärkeää, että tarvittaessa olisi saatavissa myös 
asianosaisen henkilötunnus, jos muutoin sekoittamista toiseen henkilöön ei voitaisi välttää. 
 
2. mom 
Oikeustoimittajat ry vastustaa jyrkästi aietta rajoittaa käräjäoikeuksien pakkokeinomenettelyistä saatavia tietoja. 
Se muodostaa selvän uhan toimitusten tiedonhankinnalle. Ongelma tässä kohtaa ei koske niinkään itse lakitekstin 
sanamuotoa vaan perusteluja. 
 
Oikeuden päätöksellä määrättäviä tyypillisiä pakkokeinoja ovat mm. vangitseminen, hukkaamiskielto ja 
matkustuskielto. Ongelmat liittyvät nimenomaan tapauksiin, joissa pakkokeinoasia käsitellään suljetuin ovin. 
Pakkokeino-oikeudenkäynti on ehdotuksenkin mukaan edelleen helpompi käsitellä salaisena kuin varsinainen 
oikeudenkäynti. 
 
Toimittajat hankkivat näistä salaisista pakkokeinoistunnoista nykyisin tietoja diaarien avulla. Vaikka käytäntö eri 
oikeuksissa vaihtelee, tavallisesti pakkokeinokansliasta on saatavissa vangitun nimen lisäksi epäilty rikosnimike, 
kiinnioton ajankohta sekä epäillyn rikoksen aika ja paikka. 
 
Oikeustoimittajat ry näkee suuria ongelmia siinä, jos salaisena käsitellystä vangitsemisesta olisi enää saatavissa 
nimen lisäksi tieto siitä, että kyse on ollut vangitsemisasiasta ja siitä, onko esitys hyväksytty vai ei. Ehdotuksen 
mukaan vaatimuksen perusteluna olevaa rikosnimikettä ei tarvitsisi ilmoittaa. 
 
Ehdotus kaventaisi julkisuutta kohtuuttomasti. Julkisuuden rajoittamisen pitäisi olla perusteltua vain silloin, kun 
siihen on painava syy.  
 
Ongelmaa voi lähestyä helpommin konkreettisen esimerkin kautta: Oletetaan, että tapahtuu koko maata 
kuohuttava henkirikos. Toimittajat tietävät, että epäilty vangitaan tiettynä päivänä paikkakunnan 
käräjäoikeudessa. Asia käsitellään suljetuin ovin. Toimittajat ottavat yhteyttä pakkokeinokansliaan selvittääkseen 
vangittiinko vai vapautettiinko epäilty. Usein tällaisessa tilanteessa toimittajilla ei ole tietoa vangitun nimestä, 
koska poliisilla ei ole mitään syytä kertoa sitä. 
 
Samana päivänä oikeuden pakkokeinoistunnossa on käsitelty useita muitakin vangitsemisia, joten toimittajat eivät 
kykene yksilöimään sitä, kuka epäilty voisi olla. Näin toimittajat eivät voi saada tietoa 
vangitsemisoikeudenkäynnin lopputuloksesta.  
 
Tämä johtaa virheiden määrän mahdolliseen kasvuun. Samalla se vaikeuttaa toimituksen mahdollisuutta seurata 
prosessia. Useimmiten epäillyn nimi saadaan toimituksen tietoon juuri vangitsemisoikeudenkäynnistä ja silloin 
jutun esilletulopäivä on mahdollista tarkastaa käräjäoikeuden kansliasta. Jos tätä nimeä ei ole saatavissa, 
diaaritiedotkin menettävät merkitystään. 
 
Journalistin ohjeet suojaavat tällaisessa tapauksessa epäiltyä, sillä nimeä ei yleensä julkaista. 
Vangitsemisoikeudenkäynnin yhteydessä nimi tulee julki käytännössä vain, jos epäilty käyttää taloudellista tai 
poliittista valtaa. Sellaisessa tilanteessa on taas vaikea ymmärtää, kenen edun mukaista on salata tieto siitä, 
millaisesta rikosasiasta on kyse. 
 
Vangitsemisoikeudenkäynnin pitäminen mahdollisimman läpinäkyvänä on perusteltua myös vangittavaksi 
vaaditun oikeusturvan kannalta. Käytännön esimerkki voisi olla se, että rikoksesta epäilty vangitaan suhteellisen 
vähäisestä rikoksesta ja vangitsemista jatketaan kohtuuttoman pitkään. Toimittajilla ei ole mahdollisuutta saada 
selville rikosnimikettä. Käytännön tasolla ehdotettu lainsäännös mahdollistaa epäillyn vangitsemisen siten, että 
häntä ei kyetä yhdistämään mihinkään konkreettiseen tekoon. 
 
Toimikunta toteaa ehdotuksensa yhteenvedossa: ”Esityksellä pyritään vielä edistämään tiedotusvälineiden 
mahdollisuuksia hoitaa tehtäväänsä oikeudenkäynnin tosiasiallisen julkisuuden toteuttajina”. Tämä 
pakkokeinoasioiden julkisuutta kaventava ehdotus johtaa toteutuessaan aivan päinvastaiseen suuntaan. 
 
3 luku. Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus 
 
6 § Oikeudenkäyntiasiakirjan julkiseksi tuleminen 
 
Oikeustoimittajat ry pitää tervetulleena nykyistä, jopa käräjäoikeuksittain vaihtelevaa, käytäntöä selkeyttävää 
pykälää siitä, miten asiakirjat tulevat julkisiksi. Toimitusten työn kannalta keskeisin seikka liittyy käräjäoikeudelle 
jätettyjen rikosjuttujen haastehakemusten julkiseksi tulemiseen. Ehdotuksessa se on säädetty suhteellisen 
täsmällisesti, mikä on hyvä asia. 
 



Perustelujen sivulla 72 todetaan, että asiakirjojen – siis myös haastehakemuksen – julkiseksi tulohetkeä voidaan 
siirtää esimerkiksi tapauksessa, jossa lehdistö pyytää haastehakemusta rikosasiassa heti sen saavuttua.  
 
Toimituksen näkökulmasta katsoen pyyntö voi olla laajempikin, esimerkiksi: ”Haluan saada nähtäväksi kaikki tällä 
viikolla käräjäoikeuteen tulleet haastehakemukset.” Ainakin julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta) perusteella tämän tyyppistä asiakirjapyyntöä on pidettävä hyväksyttävänä. 
 
Käytännössä voi ennakoida, että haastehakemusten julkiseksi tuleminen heti voi johtaa nimenomaan tämän 
tyyppisiin massapyyntöihin.  
 
Missään ei kuitenkaan todeta, missä ajassa tällainen yhteen tai useampaan asiakirjaan kohdistuva pyyntö pitäisi 
käsitellä. Oikeustoimittajat ehdottaa tähän kohtaan tai menettelysäännöksiä koskevaan lukuun (väliaikaismääräys 
27 §) lisäystä, jonka mukaan tuomioistuimen pitäisi ratkaista pyyntö viivytyksettä. 
 
 
8 § Salassa pidettävä oikeudenkäyntiasiakirja 
 
2 mom  
Oikeustoimittajat pitää tervetulleena oikeuden harkintavallan lisäämistä salassa pidettävien asiakirjojen 
määräämisessä. Erityisen tärkeää tämä on ensinnäkin maanpetosrikosten osalta (1 mom 1 kohta). Tämän 
tyyppisissä asioissa on Suomen kansainvälisten suhteiden vahingoittumisen kanssa toisessa vaakakupissa syytetyn 
oikeusturva. Julkisuutta arvioitaessa on erityisen tärkeää ottaa huomioon myös epäillyn mahdollinen vaatimus 
avoimin ovin käytävästä oikeudenkäynnistä. Kuten ehdotuksen 13 § 1 mom 1 kohdan perusteluissa todetaan, 
suljettu käsittely voi jopa olla omiaan huonontamaan Suomen kansainvälisiä suhteita. 
 
Toinen olennainen harkintavallan käyttö liittyy mielentilatutkimuksessa esille tulleisiin tietoihin (1 mom 4 kohta). 
Nykyisen vakiintuneen käytännön mukaan varsinainen mielentilatutkimus on salassa pidettävä, mutta 
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunto ei. Tässä lausunnossa on usein yhteenvedonomaisesti todettu 
tutkimuksen lopputulos. Selvyyden vuoksi tässä olisi todettava, että tämä TEO:n yhteenveto on lähtökohtaisesti 
julkinen asiakirja. Se vaikuttaa kuitenkin keskeisesti rangaistuksen mittaamiseen. Usein myös esimerkiksi 
henkirikosoikeudenkäynneissä yleisöä kiinnostaa nimenomaan syy, miksi jokin järjettömältä vaikuttava henkirikos 
on tehty ja osa tästä vastauksesta löytyy mielentilatutkimuksen lyhyestä yhteenvedosta. 
 
 
4 luku. Suullisen käsittelyn julkisuus 
 
13 § Suljettu käsittely. 
 
1 mom 1 kohta 
Maanpetosrikosten osalta viitataan jo aiemmin 8 § 2 mom –kohdassa lausuttuun. Perustelujen osalta 
oikeustoimittajat haluaa kuitenkin tähdentää seikkaa, joka liittyy sivulla 97 mainittuun salassa pitoon 
kansainvälisten suhteiden perusteella.  
 
Perustelujen mukaan salassa voidaan pitää kansainvälisen oikeusavun perusteella saatuja tietoja, jotka on 
antaneen valtion puolelta määrätty yleisöltä salassa pidettäväksi. Useimmiten nämä tiedot liittyvät talousrikoksiin. 
Oikeustoimittajat korostaa sitä, että on eri asia onko tiedot antanut valtio ilmoittanut, että viranomaiset, 
esimerkiksi verottaja, ei saa käyttää tietoja, vai onko antaja todella vaatinut salassapitoa yleisön suhteen. Jos 
oikeusavun ehtona on se, että viranomaiset eivät saa käyttää tietoja, se ei saa johtaa suljettuun käsittelyyn. 
 
16 § Suullisen käsittelyn taltiointi 
 
Oikeustoimittajat pitää tämän usein ongelmia aiheuttaneen kohdan selkeyttämistä ehdotetulla säännöksellä 
onnistuneena. Tämä luo kuvaamisen suhteen selkeät säännöt. Oikeustoimittajien käsityksen mukaan tämä myös 
mahdollistaa suoran tv-, radio- tai internet-lähetyksen oikeussalista puheenjohtajan luvalla. 
 
 
5 luku. Ratkaisun julkisuus 
 
22 § Tuomioistuimen ratkaisu.  
 
Oikeustoimittajat pitää erittäin hyvänä ehdotusta ratkaisujulkisuuden lisäämisestä, kun salaisista 
oikeudenkäynneistä on laadittava julkinen seloste, jos asia on yhteiskunnallisesti merkittävä tai herättänyt 
huomattavaa kiinnostusta. 
 



Oikeustoimittajien mielestä tällainen seloste voitaisiin laatia kaikista salaisista jutuista. Se mahdollistaisi 
esimerkiksi seksuaalirikosten tuomioita maan eri osissa vertailevien juttujen tekemisen, kun jutuista olisi tämä 
seloste saatavissa. Kaikki oikeudenkäynnit eivät herätä mielenkiintoa tai päädy julkisuuteen niiden ollessa vireillä. 
Oikeusjuttuja voidaan mediassa käsitellä myös tilastonomaisesti. 
 
 
6 Luku. Menettelysäännöksiä 
 
Oikeustoimittajat ry arvostelee vakavasti ehdotusta, jonka mukaan oikeudenkäynnin vireillä ollessa 
tuomioistuimen ei tarvitsisi kiinnittää huomiota salassapitoon, jollei siihen ole erityistä tarvetta. Oikeustoimittajat 
pitää erittäin arveluttavana sitä, että tuomioistuin voisi antaa salassapitomääräyksen myös oikeudenkäynnin 
vireilläolon päätyttyä. 
 
Tätä asiaa on toimikunnan asiantuntijajäsen Susanna Reinboth käsitellyt laajasti eriävässä mielipiteessään. 
Oikeustoimittajat ry yhtyy Reinbothin kantoihin. 
 
Oikeustoimittajat huomauttaa myös, että oikeudenkäyntiä voidaan seurata myös muulla tavalla kuin istuntosalissa 
olemalla. Näin voi tapahtua esimerkiksi jutussa, jossa toimittaja pyytää istunnon jälkeen puhelimitse syyttäjältä 
kopion syytteestä ja hakee epäillyltä tai tämän avustajalta salin ulkopuolella kommentin. Näin tosiasiallisesti 
tuomioistuin menettää ainakin oma-aloitteisen kontrollin salassapitoon, kun se luottaa siihen, ettei juttu 
kiinnosta, kun salissa ei ole yleisöä. Käytännön tilanteissa tämä saattaa johtaa myös epäselviin tilanteisiin 
syyttäjän tai epäillyn kanssa asioitaessa, kun syntyy epävarmuutta jutun julkisuudesta.  
 
Oikeustoimittajien mielestä jutun pitäisi olla julkinen, jollei sitä nimenomaan ole istunnossa määrätty salassa 
pidettäväksi. Jälkikäteiseen salassapitoharkintaan ei pitäisi olla mahdollisuutta. 
 
 
29 § Muutoksenhaku 
 
Oikeustoimittajat ry ehdottaa, että joko lakitekstiin tai vähintään perusteluihin lisättäisiin kohta, jonka mukaan 
asiakirjojen julkisuutta koskevat muutoksenhakupyynnöt olisi käsiteltävä viivytyksettä. Perustelujen sivulla 136 
viitataan mahdollisuuteen, jonka mukaan toimittaja pyytää tietoa oikeudenkäyntiasiakirjasta. Tuomioistuin 
kieltäytyy, jolloin toimittaja on oikeutettu muutoksenhakuun. Käytännön kokemus on osoittanut, että tällainen 
muutoksenhaku on hyvin hidasta ja asia käytännössä menettää merkityksensä viivytyksen myötä. Tähän kohtaan 
sopisivat hyvin hallintolainkäytössä käytettävät ulkomaalaisten nopeutettua turvapaikkamenettelyä koskevat 
tiukat määräajat. Näissä turvapaikka-asioissahan hallinto-oikeuden on tehtävä ratkaisu seitsemässä 
vuorokaudessa. 
 
31 § Rangaistussäännökset 
 
Tasapuolisuuden nimissä tässä kohdassa olisi viitattava myös siihen mahdollisuuteen, että tuomari rikkoo lain 
määräyksiä myös toimimalla siten, että se johtaa liialliseen tai lainvastaiseen salaamiseen. Oikeustoimittajien 
mielestä tällöin tulisi kyseeseen lähinnä virka-aseman väärinkäyttäminen tai virkavelvollisuuden rikkominen. 
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