Avuttomana oikeudessa
Tasa-arvoisuus. Kuusi vanhusta joutui törkeän varkauden uhriksi Helsingissä. Syytetyllä oli
oikeudessa valtion varoilla maksettu asianajaja, mutta kukaan ei puolustanut uhreja. Miksi?
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ksi asianomistajista eli uhreista
on myöhässä.
Käräjätuomari vilkaisee kelloa toistamiseen ja pää!ää tiedustella tilanne!a puhelimitse.
Vielä menee viisi minuu!ia. Käsi!ely aloitetaan silti.
Pakolliset käytännön asiat on jo tehty,
kun iäkäs nainen astuu saliin. Jokainen askel näy!ää vaativan ponnisteluja. Rollaattori kolisee kapealla käytävällä tuoleihin ja
pöytien jalkoihin. Yksi salissa olevista nousee ja au!aa uhrin istumaan. Jokainen näkee sen, minkä myös oikeus toteaa tuomiopäätöksessä: joillakin uhreilla on vii!eitä
henkisen toimintakyvyn heikkenemisestä.
Päivästä on tulossa pitkä. Salissa käsitellään yhteensä kuu!a törkeää varkau!a ja
kahta törkeää varkauden yritystä. Kaikki
uhrit ovat yli 70-vuotiaita.
TUOMARI ANTAA syy!äjälle puheenvuoron.

Kun hän aloi!aa haastehakemuksen lukemisen, jokaisen huomio kiinni!yy pieneen
naiseen, joka istuu puolustusasianajajan ja
tulkin välissä.
– Syyte!y on seurannut palvelutalon asukasta ja tunkeutunut hänen huoneistoonsa.
Syyte!y on anastanut sieltä kultaisen rivisormuksen, rintaneulan sekä 60 euroa.
Syy!äjä jatkaa toisen uhrin kokemuksilla.
– Syyte!y on yri!änyt anastaa palvelutalon asukkaalta irtainta omaisuu!a.
Hän on mennyt asuntoon yhtä aikaa uhrin kanssa. Uhri on luullut syyte!yä henkilökunnan työntekijäksi. Teko on jäänyt yritykseksi, koska syyte!y ei ole löytänyt mitään varaste!avaa, syy!äjä kertoo.
Jokin käsi!elyssä ei tunnu oikealta. Oikeussalissa on siis tuomari, syy!äjä, syytetty ja hänen puolustusasianajajansa sekä
tulkki. Lisäksi on kaksi uhria.
Jotain puu!uu: uhreilla ei ole avustajaa.
ASIANOSAISEN TALOUDELLINEN tilanne vai-

ku!aa siihen, käytetäänkö oikeuskäsi!elyssä asianajajaa. Jos uhrille tai syytetylle
jää kuukaudessa käy!övaraa yli 600 euroa,
ilmaista oikeusapua ei tipu. Tämän vuoksi
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on yleistä, e!ä tyhjätaskuisilla syytetyillä lauseita. Lopulta vanhus piirtää kuvi!eelon asianajaja, mu!a uhreilla ei ole.
lisesti tarkoi!amansa summan pöytään.
Ennen oikeuskäsi!elyä uhrin pitäisi itse Syy!äjä, joka on lähimpänä uhria, kumararvioida, voiko hän selviytyä käsi!elystä il- tuu viereen au!amaan.
man asianajajaa. Usein sitä mietitään
– Tarkoitatko kymmentätuha!a, syy!äomaisten kanssa etukäteen. Tämä vaatii tie- jä tulkitsee sormen liikkeestä.
tenkin sen, e!ä asianomistajalla on omai– Joo... ei... kyllä... kymmenen, nainen
sia. Ja vielä sen, e!ä heistä joku ymmärtää yri!ää taas.
tarpeeksi hyvin oikeusprosessin, jo!a riskit
Seuraavaksi on toisen uhrin vuoro kertoa
voidaan minimoida.
korvausvaatimuksista.
Oikeudenkäymiskaaren lakipykälä 4a:n
– Sata euroa voisi olla hyvä summa, nailuku 12: jos asianomistaja on
nen empii.
henkisen toiminnan häiriinSyyttäjä yrittää auttaa,
Uhri ei pysty
tymisen tai heikentyneen
vaikka se ei hänen työkuvaanterveydentilan vuoksi kyke- muodostamaan sa kuulu. Hän muistu!aa, etnemätön valvomaan etuaan,
tä esitutkinnassa nainen oli
kokonaisia
arvioinut rivisormuksen arvoi tuomioistuin määrätä
lauseita.
asianomistajalle edunvalvovoksi toistasataa euroa. Nyt
jan oikeudenkäyntiä varten.
on silti jo liian myöhäistä.
Kommen!i suoraan tuomioistuimesta:
Syytetyn puolustusasianajaja pitää siitä
– Jo!a tämä laki toteutuisi, omaisten tai huolen.
esitutkintaviranomaisten tulisi nostaa asia
– Kyllä se sata euroa jää nyt korvausvaaesille ennen asian käsi!elyä.
timukseksi, asianajaja sanoo jämäkästi ja
vetoaa siihen, e!ä jo kertaalleen ilmaistua
PALATAAN KÄRÄJÄSALIIN. Varkauksien oike- vaatimusta ei tule muu!aa.
uskäsi!ely jatkuu uhrien korvausvaatiVanhuksen ilme on hämmentynyt. Kormuksilla. Tuomari kertoo selkeästi, miten vaussumma jää sadaksi euroksi.
uhreilla on mahdollisuus saada menete!y
omaisuus takaisin.
TUOMIOISTUIMEN NÄKEMYKSEN mukaan ri– Vaadin... tahdon siis... kymmenen, nai- koksen uhrin oikeusturva ei vaarannu,
nen yri!ää sanoa.
vaikka asianajajaa ei olisikaan. Tästä pitää
Uhri ei pysty muodostamaan kokonaisia huolen tuomari kertomalla selkeästi uhrille hänen oikeuksistaan. Sen tuomioistuin
kuitenkin myöntää, e!ä on hankala arvioida etukäteen, saako uhri vaatimuksiaan läOikeusapu
pi halutulla tavalla ilman asianajajaa.
● Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että asianTässä esimerkkitapauksessa syyte!y
tuomi!iin rikoksista vuoden ja kolmen
osainen voi saada rikoskäsittelyyn asiankuukauden ehdolliseen vankeusrangaisajajan kokonaan tai osittain valtion varoilla.
● Oikeusapu määräytyy hakijan käyttövaran
tukseen. Käytännössä tämä tarkoi!aa sitä,
e!ä heti oikeuskäsi!elyn jälkeen juuri tuoperusteella. Käyttövaralla tarkoitetaan rami!u nainen pääsi vapauteen.
haa, joka jää jäljelle muun muassa vuokranHänet tuomi!iin myös maksamaan kormaksun jälkeen.
● Jos yhden henkilön käyttövarat ovat alle
vauksia yhteensä 730 euroa. Koska tuomit600 euroa, oikeusapu on ilmainen.
tu on rahaton, korvausvaatimukset maksaa
● Jos käyttövara on 601–1 300 euroa, omaValtionkon!ori.
Oikeudenkäyntikulut, kuten puolustusvastuu oikeusavusta on 20–75 prosenttia.
● Jos käyttövarat ovat yli 1 300 euroa,
asianajajan 2 900 euron palkkio, otetaan
oikeusapua ei myönnetä.
myös valtion kassasta – eli verorahoista. ●
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