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1  JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Rikosprosessin ja erityisesti esitutkintaprosessin hallitseminen on poliisin yksi tärkeimpiä 

edellytyksiä. Poliisina työskentelevän henkilön tulee asemastaan ja sijoittumisestaan 

huolimatta ymmärtää esitutkinnan perusteet ja erityispiirteet sekä se, mikä merkitys 

esitutkinnalla on osana rikosprosessia ja rikosprosessin tarkoitusta yhteiskunnassa. Suomen 

laki määrittää tietyt lainvastaiset teot rikoksiksi ja rikosprosessin tarkoituksena on tutkia, 

onko joku henkilö syyllistynyt rikokseen ja tuleeko häntä rangaista tästä rikollisesta teosta 

Suomen lain mukaisesti. Esitutkinta on puolestaan tutkintaa, jossa selvitetään tämän 

henkilön osallisuus kyseiseen tapahtumaan tai tekoon. Mitä paremmin poliisissa 

ymmärretään rikosprosessia ja esitutkintaa, sitä paremmin poliisi pystyy tekemään oman 

osuutensa rikosprosessin toimijana yhdessä muiden viranomaisten kanssa.  

 

Perustuslain 21 § turvaa kansalaisen oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 

asian viivytyksettömään käsittelyyn tuomioistuimissa ja hallinnossa. Säännöstä on 

oikeustieteellisessä kirjallisuudessa rinnastettu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 

artiklaan, jossa yhtenä keskeisenä seikkana on jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi 

kohtuullisen ajan kuluessa.  Suomi on saanut 2000-luvulla useita tuomioita Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelta oikeudenkäynnin viivytyksettömyyden loukkauksista. 

Esitutkinta on osa tätä edellä mainittua asian käsittelyä, koska se on esitoimi 

oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. Esitutkinnan kesto on sen vuoksi merkityksellinen 

myös laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna.  

 

Esitutkinta ja sen loppuun saattaminen on itsessään niin monisyinen ja erilaisista 

muuttujista riippuvainen prosessi, joten sen kestoa on mahdotonta rajata ajallisesti. Tästä 

hyvänä esimerkkinä kesällä ja syksyllä 2019 tätä opinnäytetyötä kirjoittaessa julkisuudessa 

on ollut paljon epäilty henkirikostapaus, jossa rikoksesta epäilty on vangittu, mutta 

syytteennostamisen määräaikaa on siirretty muun muassa siitä syystä, että henkirikoksen 

uhrin ruumista ei ole löytynyt. (Iltalehti 31.10.2019.)  

 

Opinnäytetyöprosessin alussa pohdimme pitkään aihettamme, sillä halusimme tehdä 

opinnäytetyön, joka on työelämälähtöisesti hyödyllinen sekä aihealueeltaan sen verran 

laaja, että työn voi toteuttaa yhdessä parityönä. Itä-Suomen poliisilaitokselta Mikkelin 
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poliisiasemalta pitkittäistutkinnan puolelta eräs tutkija totesi ilmoille ongelman, joka on 

pyörinyt tutkijoilla pidempään mielessä: syytteennoston ajankohdan määrittäminen ja sen 

muuttaminen, kuinka muutokset vaikuttavat esitutkintaan ja millaisia haasteita kyseinen 

asia aiheuttaa tutkijoille esitutkinnan loppuunsaattamisessa. 

 

Aiheesta lisää keskustellessa poliisin ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan harjoittelun 

rikostorjunnan jaksolla kokeneempien tutkijoiden kanssa, tuli ilmi, että 

syytteennostopäivämäärien määräytyminen vaikuttaa esitutkinnan suorittamiseen 

yllättävän monella tapaa ja, vaikka rikostutkija ei syytteennostopäivämäärää määrääkään, 

on sillä kuitenkin suuri vaikutus rikostutkijan työhön varsinkin laajemmissa jutuissa. Tästä 

saimme idean tutkia aihetta hieman syvällisemmin ja tehdä aiheesta opinnäytetyö. 

Tarkoituksena on tutkia, miten syytteennostopäivämäärä määräytyy ja millaisissa 

tapauksissa syytteennostopäivämäärää lähdetän muuttamaan sekä miten 

syytteennostopäivämäärä ja sen muutokset vaikuttavat tutkijan ja tutkinnanjohtajan työhön. 

Tämän opinnäytetyön myötä, pystyvät rikostutkijat ympäri maata ymmärtämään 

syytteennoston ajankohdan määräytymisen perusteita ja syytteennoston ajankohdan 

muutoksia paremmin ja samalla rikosprosessin kokonaishallinta kasvaa esitutkinnan 

parissa työskentelevien tutkijoiden keskuudessa.  

 

Pakkokeinolain (806/2011) 3. luvun 14 § on lainkohta, joka sanoo, että 

vangitsemisoikeudenkäynnin yhteydessä on päätettävä määräaika, jonka kuluessa syyte on 

nostettava. Syytteen nostamiselle ei saa määrätä pidempää aikaa kuin on välttämätöntä 

esitutkinnan päättämiseksi ja syytteen valmistelemiseksi, mutta mitä tämä todellisuudessa 

tarkoittaa ja millaiset asiat asiaan todella vaikuttavat, ovat ne kysymykset, joihin halutaan 

tämän opinnäytetyön myötä saada vastaus. Aihe on merkittävä, koska epäillyn ollessa 

vangittuna, on hänen perustuslaillista oikeuttansa loukattu ja hänen oikeusturvaansa on 

rikosprosessissa arvioitava hyvin tarkasti ja oikeudenmukaisesti. Siitä syystä, jokaisen 

tällaisen rikosprosessin kanssa työskentelevän on tärkeä ymmärtää, miten syytteennoston 

ajankohta määräytyy, millaisissa tapauksissa sitä voidaan muuttaa ja mistä syistä. Edellä 

mainittu pakkokeinolain 3. luvun 14 § jatkuu, että mikäli syytteen nostamiselle määrätty 

aika osoittautuu liian lyhyeksi, tuomioistuin, joka käsittelee syytteen, voi syyttäjän, 

viimeistään neljä päivää ennen määräajan päättymistä tekemästä pyynnöstä pidentää 

määräaikaa. Tämä onkin toinen tutkimuksen pääaihe, joka aiotaan selvittää syvemmin. 

Millaisissa tapauksissa ja millaista syistä, on syytteennoston ajankohtaa pyydetty 

muuttamaan. Tarkoituksena on pyytää Itä-Suomen käräjäoikeuden alueelta oikeustapaus, 
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joissa syytteennoston ajankohtaa on pyydetty muuttamaan tai muutettu, ja tarkastella asiaa 

näiden tapausten kautta yhdessä teemahaastattelujen kanssa. Lisäksi työssä tarkastellaan 

syyttäjän ja tutkinnanjohtajan johtajan roolia ja vaikutusta esitutkinnan toetutumiseen 

tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty on vangittuna ja syytteennostopäivämäärä tulee 

asettaa ja tapauksissa, joissa syytteennostopäivämäärää tarpeellista muuttaa.  

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä rikostutkijoiden ymmärrystä rikosprosessin yhdestä 

osasta, syytteennoston ajankohdan määräytymisestä ja sen muuttumisesta, ja sitä kautta 

koko rikosprosessista. 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus 

Tästä syntyi opinnäytetyön tutkimuskysymys ja alakysymykset, joihin opinnäytetyön 

myötä halutaan löytää vastaus:  

 

1. Miten syytteennostopäivämäärä määräytyy? 

a. Millä perusteilla syytteennostopäivämäärää voidaan siirtää? 

b. Miten puolustuksen oikeusturvasta huolehditaan syytteennostopäivämäärän 

siirtotapauksissa? 

c. Miten syytteennostopäivämäärä ja sen muutokset vaikuttavat tutkijan  

työhön? 

 

Tämän opinnäytetyön viitekehys on rikosprosessi, jonka eri vaiheista on valittu yksi 

yksittäinen vaihe, jota on tarkoitus tutkia syvällisemmin ja tarkastella sen soveltamista 

rikosprosessissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään rikosprosessin eri osat, jotta 

opinnäytetyön viitekehys tulee avattua riittävän kattavasti.  

 

Opinnäytetyön ulkopuolelle on rajattu kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jonka 

myötä olisi tutkittu, kuinka paljon syytteennoston ajankohdan muuttamisia alueellisesti 

tehdään. Lisäksi ulkopuolelle on rajattu alueellinen vertailu, jossa olisi tutkittu alueellisesti, 

millä perusteilla syytteennoston ajankohdan muutoksia on tehty. Tarkoituksena on siis 

tutkia yleisluontoisesti asiaa esimerkkitapauksen kautta ja tehdä teemahaastatteluja 

poliisissa tutkijoille, tutkinnanjohtajille ja syyttäjälle. Jatkotutkimusaiheena kvantitaviinen 

tutkimus aiheesta voisikin olla mielenkiintoinen. Opinnäytetyön ulkopuolelle jätettiin 

myös kysymys siitä, kuinka syytteennostopäivämäärän olemassaolo vaikuttaa esitutkinnan 
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laatuun. Pystyttäisiinkö esitutkintaa tekemään laajemmin ja yksityiskohtaisemmin, jos 

esitutkinnan tekemiseen olisi käytössä enemmän aikaa? Mielenkiintoista olisi ollut myös 

tutkia, onko syytteennostopäivämäärä kannustin tutkia rikostapausta nopeammin? 

Vaikuttaako se tutkijoiden tekemään työhön, kun asiat on pakko hoitaa tiettyyn 

aikamääreeseen mennessä ja tapausta ei voi jättää tutkijan pöydälle odottamaan parempaa 

hetkeä. 

 

Käsittelemme aihettamme rikostutkijan, tutkinnanjohtajan ja syyttäjän näkökulmasta, 

mutta poliisin työn objektiivisen luonteen vuoksi asiaa tarkastellaan myös rikoksesta 

epäillyn näkökulmasta. Lähtökohtana on se, että rikostutkijan töitä tekevät poliisimiehet 

tietävät kyllä mitä syytteennostopäivämäärä tarkoittaa, mutta se, että miten se määräytyy ja 

miten syytteennostopäivämäärää voidaan muuttaa, on monelle tutkijalle tuntemattomampi 

osa-alue.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Tarkoituksena on tehdä kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisessa 

tutkimuksessa tähtää menetelmänä ymmärtämään tutkittavan kohteen laatua, 

ominaisuuksia ja merkitystä kokonaisvaltaisesti (Jyväskylän yliopisto, 2015). Laadullisen 

tutkimuksen tekemiseksi tehdään teemahaastattelu, jolla hankitaan empiiristä tietoa 

tutkimukseen. Teemahaastattelut ovat osoittautuneet oivalliseksi tavaksi kerätä empiiristä 

aineistoa opinnäytetyöhön (Haikansalo & Korander 2017, 17). Kvalitatiiviselle 

tutkimukselle on tyypillistä, että kerättyä tutkimusaineistoa tarkastellaan havaintoina 

yhdestä ainoasta tai muutamasta tutkimuksen kohteeksi valitusta tapauksesta (Alasuutari 

2019). Käytetyt tutkimusmenetelmät on myös avattu sanallisesti tässä tutkimuksessa. Tämä 

kuuluu tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin (Hirsjärvi ym. 2008, 28).  

 

Tutkimushaastatteluna laadullinen metodi voi olla strukturoitu tai strukturoimaton 

haastattelu. Strukturoitu haastattelu on toisin sanoen lomakehaastattelu. Haastattelu 

toteutetaan lomaketta apuna käyttäen ja kysymysten sekä väitteiden esittämismuoto on 

ennalta täysin määrätty. Strukturoimaton haastattelu taas on toinen ääripää strukturoidulle 

haastattelulle. Strukturoimaton haastattelu on täysin vapaamuotoinen, jossa haastattelija 

selvittää itselleen vain aihealueen ja haastattelu käydään aiheen sisällä rönsyillen. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2008, 202-204.) 
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Tekemämme tutkimushaastattelu tulee olemaan välimuoto lomakehaastattelusta ja 

avoimesta haastattelusta, toisin sanoen siis puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tyypillistä 

tällaiselle haastattelulle on, että aihepiirit ja teema-alueet ovat tiedossa, mutta tarkkaa 

muotoa haastattelun toteuttamiselle ei ole (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2008, 202-204). 

Omassa opinnäytetyössämme haastattelut pidetään lomakkeelle kaavailtujen kysymysten 

avulla vapaalla keskustelulla ja osaan saadaan vastaukset suoraan lomakkeelle kirjallisesti 

vastattuna. Kerätystä haastatteluaineistosta tehdään sisällönanalyysi, jonka avulla 

analysoidaan oleellisinta antia teemahaastattelusta. Sisällönanalyysi on laadullisen 

tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan avata suullista 

kommunikaatiota. Haastatteluissa kerätty tietoaineisto tiivistetään niin, että sen avulla 

voidaan tarkastella tutkimuskysymyksemme merkitystä, seurauksia ja yhteyksiä. 

Sisällönanalyysimenetelmällä haastatteluaineistolla erotetaan samanlaisuudet ja 

erilaisuudet. (Tampereen yliopisto, 2019). 

 

Teemahaastattelujen pohjaksi tutkimusta tehdään keräämällä luotettavaa teoriatietoa, jota 

sovelletaan tutkimuskysymykseen vastauksen löytämiseksi. Luotettavaa teoriatietoa 

aiheesta on saatavilla runsaasti, parhaina lähteinä toimivat tässä tapauksessa erilaiset 

rikosprosessioikeuden teokset sekä esitutkintalain ja pakkokeinolain kommentaarit. Lisäksi 

opinnäytetyöhön on valittu yksi rikostapaus, jossa syytteennostopäivämäärää on jouduttu 

siirtämään. Tapausta tarkastellaan teoriapohjan ja haastatteluista saatujen näkökulmien 

kautta esimerkkinä.  

 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö alkaa johdantoluvulla, jossa esitellään työn aihe, tutkimuskysymys, 

tutkimusmenetelmä sekä opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. Lisäksi johdannossa 

tarkastellaan, onko aihealueesta tehty aiemmin muita tutkimuksia tai opinnäytetöitä. 

Opinnäytetyön johdannon lukemalla lukija saa kuvauksen, mitä aihetta työ käsittelee, 

miksi se on tehty, millä menetelmällä aihetta on tutkittu ja mitä asioita aiheen tiimoilta on 

rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle.  

Opinnäytetyön toisessa luvussa heti johdannon jälkeen käsitellään rikosprosessia. 

Rikosprosessi käsitellään yleisesti käsitteenä, jolloin lukija saa tiivistetyn kuvan siitä, mitä 

rikosprosessi pitää sisällään esitutkinnasta syyteharkintaan, oikeudenkäyntiin ja lopuksi 

tuomion täytäntöönpanoon. Rikosprosessin lisäksi toisessa luvussa käsitellään 
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esitutkintaviranomaisia ja esitutkintayhteistyön käsitettä. Rikosprosessin jälkeen 

kolmannessa luvussa käsitellään vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja ensin yleisesti, jonka 

jälkeen vapauteen syytteennostopäivämäärään olennaisesti liittyvät pakkokeinot 

pidättäminen ja vangitseminen käsitellään tarkemmin.  

Opinnäytetyön tärkein luku on neljäs luku syytteennostopäivämäärän määräytyminen. 

Kyseisestä luvusta löytyy tutkimushaastatteluillamme keräämät tiedot, joiden pohjalta on 

syntyneet opinnäytetyön tulokset ja johtopäätökset. Lisäksi kappaleessa on tutkimuksessa 

toteutettujen teemahaastattelujen antamia esimerkkejä syytteennostopäivämäärän 

määräytymisestä ja sen mahdollista pidentämistä ja siihen liittyviä haasteita. Haastatellut 

henkilöt ottavat kantaa heille esitettyihin kysymyksiin syytteennostopäivämäärään liittyen 

ja tuovat luvussa esiin omia pohdintojaan. Syytteennostopäivämäärän määräytymistä ja sen 

pidentämistä selkeyttääksemme mukaan otettiin esimerkiksi rikostapaus, jossa 

syytteennostopäivämäärää on jouduttu pidentämään. Sen avulla opinnäytetyön lukija saa 

yhden tapausesimerkin, missä syytteennostopäivämäärää jouduttiin pidentämään. Tämä tuo 

lukijalle selkeämmän kuvan siitä, millaisia tapauksia ja syitä siirtämiselle on käytännössä.  

Lopuksi teemme aiheestamme tulokset ja johtopäätökset ja arvioimme niitä. Pohdinnassa 

tarkastellaan työmme ja menetelmämme luotettavuutta, sekä aiheelle mahdollisia 

jatkotutkimus vaihtoehtoja. Teemme myös itsearvioinnin työstä, työmme kulusta ja 

aikataulutuksesta. Kerromme omat ajatuksemme aiheesta, sen työllistävyydestä sekä siitä, 

miten koimme aiheen hyödyttäneen ammatillista kasvuamme. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 

Rikosprosessi eli toiselta nimeltään oikeusprosessi on lain mukaisesti järjestetty menettely, 

jossa ratkaistaan kysymys syytetyn rikosoikeudellisesta vastuusta rikosasiassa. 

Rikosprosessissa määrätään ne toimenpiteet, joihin tapahtuneen rikoksen johdosta on 

ryhdyttävä. Rikosprosessi pitää sisällään oikeudenkäyntiä edeltävän poliisin rikosepäilyn 

vuoksi suorittaman esitutkinnan, virallisen syyttäjän suorittaman syyteharkinnan, jonka hän 

tekee poliisin esitutkinnan perusteella, sekä syytettä koskevan päätöksenteon,käynnin ja 

rangaistuksen täytäntöönpanon. (Virolainen & Pölönen 2004) 
 

Esitutkintayhteistyö on syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välistä viranomaisyhteistyötä. 

Esitutkintayhteistyössä syyttäjä pystyy hyödyntämään oikeudellista asiantuntemustaan ja 
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ohjaamaan esitutkintaa rikosoikeudellisesti merkitykselliseen ja syyteharkintaa tukevaan 

suuntaan. Poliisilla taas on asiantuntemusta itse tutkintaan. Poliisin ja syyttäjän välisen 

yhteistyön suurin hyöty on vaikeampien ja pitkäkestoisempien juttujen esitutkinnassa. 

Tällaisissa tapauksissa syyttäjä on usein mukana jutun esitutkinnassa alusta alkaen, jolloin 

syyteharkinta-aika lyhenee ja syyttäjä tuntee esitutkinnan vaiheet, jolloin lisätutkintoja ei 

tarvitse tehdä. Rikosprosessin tavoitteet ja periaatteet ohjaavat esitutkintayhteistyötä. 

(Tolvanen & Kukkonen 2011, 83-85.) 

 

Syytteennosto on rikosprosessin osa, jossa esitutkintaviranomaisen kokoama 

esitutkintapöytäkirja lähtee syyttäjälle syyteharkintaan, jonka jälkeen syyttäjä päättää 

nostaako hän asiassa syytteen vai ei.  Aikaa syytteen nostamiselle ei saa Pakkokeinolain 3. 

luvun 14 §:n mukaisesti määrätä pidemmäksi kuin on välttämätöntä esitutkinnan 

päättämiseksi ja syytteen valmistelemiseksi. Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen, 

käsitellään asia laillisessa tuomioistuimessa.  (Oikeus.fi.) 

 

1.6 Aiheesta aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja opinnäytetyöt 

Syytteennoston ajankohdan määräytymisestä ei ole tehty aikaisemmin opinnäytetyötä, eikä 

siitä ole tehty muitakaan tutkimuksia. Esitutkintalakia (805/2011) ja pakkokeinolakia on 

käsitelty laajasti Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuissa, Satu Rantaeskolan tekemissä 

kommentaareissa, mutta niissäkin itse syytteennoston ajankohtaa on vain sivuttu 

pakkokeinolain kautta. Rikosprosessista tai sen osista puolestaan on tehty useampiakin 

opinnäytetöitä erilaisista näkökulmista, kuten esimerkiksi vuonna 2018 Oulun 

ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyö asianomistajan oikeuksista rikosprosessissa 

sekä vuonna 2010 Oulun ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyö epäillyn 

puolustautumisesta vangitsemisoikeudenkäynnissä. 
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2 RIKOSPROSESSI 

2.1 Rikosprosessi 

Rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen on yksi valtion keskeisistä tehtävistä. Se on 

lailla säännelty prosessioikeuden ala. (Helminen 2007, 17-24) Rikosprosessi pitää sisällään 

kaikki vaiheet rikoksen selvittämisestä aina rangaistuksen täytäntöönpanoon saakka. Sen 

ensisijainen tavoite on rikosvastuun toteuttaminen ja toinen tehtävä huolehtia jokaisen 

yksilön oikeusturvasta. Rikosprosessin tavoitteena on löytää aineellinen totuus 

oikeudenmukaisesti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla. (Rantaeskola 2014, 34) 

Rikosprosessi koostuu kokonaisuudessaan esitutkinnasta, syyteharkinnasta, 

oikeudenkäynnistä ja rangaistuksen täytäntöönpanosta. Suomalainen rikosprosessi 

perustuu akkusatoriseen menettelyyn, jonka mukaan tuomioistuin ei voi omasta 

aloitteestaan ryhtyä tutkimaan rikosta ilman, että syyte asiasta on nostettu laki 

oikeudenkäynnistä rikosasioissa mukaisesti 1. luvun 1 §:n mukaisesti. (Linna 2019, 152.) 

Rikosprosessissa voidaan tiettyjen edellytysten täytyttyä puuttua yksittäisen henkilön 

ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin, kun tarkoituksena on selvittää epäilty rikos, siihen 

syyllistynyt henkilö ja lainmukainen seuraamus. Rikosprosessissa on noudatettava 

rikosoikeudellista oikeudenmukaisuutta niin, että rangaistuksen voi saada vain sellainen 

henkilö, jonka teko täyttää rikoslakiin kirjatun rikoksen tunnusmerkistön ja jonka 

osallisuudesta tekoon ei jää varteenotettavaa epäilyä. (Mikkonen 2014, 7.)  
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Kuvio 1. Rikosprosessi  

Kuviossa 1 on nähtävissä rikosprosessi yksinkertaisuudessaan. Rikosprosessi lähtee 

liikkeelle rikosilmoituksesta, jolloin mahdollisesti tapahtunut rikos tulee 

esitutkintaviranomaisen tietoon. Rikosilmoituksesta aloitetaan esitutkinta, josta kerrotaan 

lisää tämän opinnäytetyön luvussa 2.2. Esitutkinnan valmistuttua, tapaus siirtyy syyttäjälle, 

mikäli poliisi ei ole voinut käsitellä asiaa oman toimivaltansa puitteissa esimerkiksi 

sakkomenettelyssä. Syyttäjä tekee tapauksessa syyteharkinnan, joka esitellään tässä 

opinnäytetyössä niin ikään jäljempänä luvussa 2.3. Syyteharkinnan tuloksena syyttäjä 

tekee joko syyttämättäjättämispäätöksen, jolloin prosessi katkeaa siihen tai sitten syyttäjä 

nostaa syytteen ja asia etenee tuomioistuimeen, josta se voi edetä vielä käräjäoikeuden 

jälkeen tuomioistuimen korkeampiin asteisiin. Tuomioistuin tekee ratkaisunsa tapauksessa 

ja mikäli henkilö tuomitaan rikoksesta, mitataan hänelle oikeudenmukainen rangaistus. 

(Helminen 2007, 15-16) 

 

Rikosprosessin tehtävänä on toteuttaa rikosvastuuta konflikteja ratkaisemalla ja antamalla 

rikoksen uhrille oikeussuojaa oikeudenloukkauksia vastaan. Lainkäytön 

sanktiomekanismijärjestelmällä pyritään saamaan kansalaiset pidättäytymään rikoksista. 

(Mikkonen 2014, 7.)  

 

2.2 Rikosprosessin asianosaiset ja todistaja 

Asianomistaja eli rikoksen uhriksi katsottava henkilö on oikeustieteen ja oikeuskäytännön 

mukaan henkilö, joka on rikoksella loukatun tai vaarannetun oikeushyvän haltija ja se, jolle 

on välittömästi syntynyt rikoksen kautta yksityinen oikeudellinen vaatimus. 

Asianomistajalla on oikeus vaatia epäillylle rangaistusta ja vahingonkorvausta. 

(Rantaeskola 2014, 37.) Asianomistajana voi olla sekä luonnollinen henkilö eli yksittäinen 

ihminen tai oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö. Laissa ei ole määritelty asianomistajaa, 

vaan käsite on muodostunut oikeustieteellisessäkirjallisuudessa ja oikeuskäytännöissä 

esitettyjen kannanottojen kautta. (Helminen 2007, 49.) 

 

Rikoksesta epäilty tai prosessioikeudellisessa kielessä vastaaja, on se, jota vastaan syytettä 

ajetaan yhdestä tai useammasta hänen väitetyksi tekemästä rikoksesta tai jota muutoin 

näiden tapahtumien johdosta voidaan tuomita rikosoikeudelliseen vastuuseen tai 

vahingonkorvausvelvolliseksi. Vaatimukset voivat koskea: rangaistusta, muuta 

rikosoikeudellista seuraamusta kuten konfiskaatiota eli menettämisseuraamusta, ajokieltoa 
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joidenkin liikennerikosten johdosta tai rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista 

vaatimusta. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vain luonnollinen henkilö voi olla 

vastaajana rikosasiassa. Alle 15-vuotiaalla lapsella ei ole rikosoikeudellista vastuuta, joten 

alle tätä ikää nuorempi henkilö ei voi olla vastaajana rikosasiassa. (Helminen 2007, 48.) 

 

Todistaja ei ole tosiasiallisesti asianosainen vaan oikeudenkäynnin ulkopuolinen henkilö, 

mutta useasti kuitenkin oleellinen osa rikosprosessin onnistunutta lopputulosta. Todistajan 

rooli on havaintojensa perusteella tehdä selkoa asian selvittämiseksi tarpeellisista 

tosiseikoista eli faktoista. Todistaminen on yleinen kansalaisvelvollisuus, johon kuuluu 

tuomioistuimen kutsusta saapua tuomioistuimeen todistamaan.  Todistajan velvollisuus ei 

kuitenkaan ole kaiken kattava vaan todistamisesta säädetään erikseen 

oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 17. luvussa. (Helminen 2007, 153.) 

 

2.3 Esitutkinta 

Esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011). Esitutkinta on 

esitutkintaviranomaisen tekemää menettelyä, jossa pyritään selvittämään rikokseksi 

epäillyn tapahtuman olosuhteet. Rikoksen esitutkinnassa on tarkoitus selvittää, onko rikos 

ylipäätänsä tapahtunut, sen teko-olosuhteet ja ketä asia koskee. Lisäksi esitutkinnassa 

selvitetään, onko rikoksella aiheutettu vahinkoa, saavutettu hyötyä ja mitä vaatimuksia 

rikoksen asianomistajalla eli uhrilla on. Rikosasian tutkinnanjohtaja päättää esitutkinnan 

aloittamisesta, minkä laajuinen esitutkinta tehdään ja milloin tutkinta lopetetaan. Syyttäjän 

pyynnöstä esitutkintaviranomaisen on kuitenkin aina suoritettava esitutkinta tai jokin 

esitutkintatoimenpide. Esitutkinta on toimitettava aina, kun on syytä epäillä, että rikos on 

tehty ja se on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. (poliisi.fi.) Esitutkinta tulee 

suorittaa yleisten esitutkintaperiaatteiden mukaan, joista säädetään esitutkintalain 4. 

luvussa. Yleisiä esitutkintaperiaatteita ovat tasapuolisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että 

esitutkinnassa on selvitettävä rikoksesta epäiltyä vastaan ja hänen puolestaan vaikuttavat 

seikat ja todisteet, syyttömyysolettava, jolloin rikoksesta epäiltyä on kohdeltava 

esitutkinnassa syyttömänä ja rikoksesta epäillyn oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksensa 

selvittämiseen, josta häntä epäillään, suhteellisuusperiaate, vähimmän haitan periaate ja 

hienotunteisuusperiaate. 

 

Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksista asianomistajan tahdosta 

riippumatta ja asianomistajarikoksissa asianomistajan tahdosta riippuen, mikäli 
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asianomistaja vaatii rikoksesta epäillylle rangaistusta (Linna 2019, 152). 

Rikosuhripäivystys (2019) on avannut asianomistajarikoksen ideaa siten, että jotkut 

rikoslaissa asianomistajarikoksiksi asetetut lievemmät rikokset ovat sellaisia, jotka poliisi 

voi ottaa tutkittavakseen vain silloin, kun asianomistaja on ilmoittanut vaativansa 

rangaistusta rikokseen syyllistyneelle. Mikäli asianomistaja peruuttaa 

rangaistusvaatimuksensa esitutkinnan aikana, poliisi keskeyttää tutkinnan. Syyttäjällä on 

kuitenkin oikeus nostaa syyte yleisen edun nimissä myös asianomistajarikoksista 

silloinkin, kun asianomistaja ei vaadi rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Suurin osa 

rikoslain (39/1889) alaisista rikoksista on virallisen syytteen alaisia rikoksia, jolloin poliisi 

voi tutkia ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka asianomistaja ei niistä vaatisikaan rangaistusta. 

 

Esitutkinnassa on rikosasia valmisteltava siten, että rikosprosessin seuraava vaihe 

syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa kuten pitää ja, että 

todistelu voidaan tuomioistuimen pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kerralla tai 

vaihtoehtoisesti ratkaista kirjallisessa menettelyssä (ETL 1:2 §). Esitutkintaviranomainen 

kerää esitutkinnassa näyttöä erilaisin menetelmin kuten esimerkiksi kuulustelemalla 

asianosaisia sekä todistajia ja teknisellä tutkinnalla. Rikosprosessin edetessä syyttäjän 

tehdessä syyteharkintaa, syyttäjä arvioi onko esitutkinnassa ilmi tullutta näyttöä tarpeeksi 

rikoksesta epäiltyä vastaan siten, että syyttäjän syyttämiskynnys “todennäköisin syin” 

täyttyy. 

 

Esitutkintaa ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa aina loppuun saakka. Esitutkinta saadaan 

jättää toimittamatta tai aloitettu esitutkinta lopettaa, mikäli kyseisestä teosta ole 

odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja teko on muutoinkin kokonaisuutena 

arvostellen vähäinen, eikä asianomistajalla ole asiassa vaatimuksia. Esitutkinnan 

toimittamatta jättämisestä ja lopettamisesta päättää tutkinnanjohtaja. (ETL 3:9 §.) 

Esitutkintaa voidaan myös rajoittaa tutkinnanjohtajan esityksestä, syyttäjän päätöksestä 

tietyin edellytyksin (ETL 3:10 §). Lisäksi esitutkinta voidaan myös keskeyttää 

tutkinnanjohtajan päätöksellä, mikäli rikoksesta ei epäillä ketään ja asiaan ei ole sillä 

hetkellä tiedossa lisäselvitystä (ETL 3:13 §). 

  

Rikosten selvittämisessä joudutaan puuttumaan ihmisten oikeuspiiriin, puuttumisen 

vastapainoksi, esitutkintaa koskevan lainsäädännön tulee osoittaa selkeä perusta ja toisaalta 

rajoitukset oikeuksiin puuttumiselle. Ihmisen oikeuspiiriin kohdistettujen toimenpiteiden 

tulee olla oikeassa suhteessa epäiltyyn tekoon ja epäilyn asteeseen. (Niemi 2012, 837) 
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Tämä asettaa esitutkinnan tekemiselle merkittävän rajoituksen, jossa kaikkien osapuolien 

on toimittava lain asettamissa rajoissa esitutkintaa suorittaessaan. Esitutkinnassa käytettyjä 

pakkokeinoja käsitellään tarkemmin opinnäytetyön luvussa 3, tässä opinnäytetyössä 

käsitellään tarkemmin vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja, koska niiden merkitys on 

olennainen syytteennostopäivämäärään liittyvissä seikoissa. 

 

Kun esitutkinta on valmis, tutkinnasta kertyneestä aineistosta laaditaan 

esitutkintapöytäkirja. Esitutkintapöytäkirja on esitutkinnasta kerätty kirjallinen tuotos, josta 

ilmenee esitutkintaviranomaisen selville saamat seikat. Esitutkintapöytäkirja toimitetaan 

syyttäjälle syyteharkintaa tai sakon antamista varten. Näin asia siirtyy 

esitutkintaviranomaiselta syyttäjälle. Esitutkintaviranomainen voi myös päättää 

esitutkinnan saattamatta tapausta syyttäjän käsiteltäväksi, jos tutkinnassa on selvinnyt, että 

rikosta ei ole tapahtunut. (poliisi.fi)  

 

2.3.1 Esitutkintaviranomaisen roolit  

Esitutkinnan suorittaa lähtökohtaisesti poliisi, mutta muita erityisiä esitutkintaviranomaisia 

Suomessa ovat rajavartio-, tulli-, ja sotilasviranomaiset siten kuin niiden 

esitutkintatoimivallasta säädetään rajavartiolaissa (578/2005), tullilaissa (1466/1994), 

sotilaskurinpitolaissa (331/1983) ja poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 

annetusta laissa (1251/1995). Esitutkintaviranomaisten lisäksi esitutkintaan osallistuu 

syyttäjä (ETL 2:1 §; Helminen 2007, 24). Esitutkinnan parissa työskentelevien poliisien ja 

syyttäjän roolista esitutkinnassa kerrotaan seuraavaksi.  

 

Tutkinnanjohtaja on lähtökohtaisesti esitutkinnan johtaja. Tutkinnanjohtaja on 

pakkokeinolain 2. luvun 9 §:ssä mukaan pidättämiseen oikeutettu virkamies. Joissakin 

esitutkintatapauksissa voi tutkinnanjohtajana toimia myös syyttäjä. Tutkinnanjohtajan 

tehtävänä on tehdä merkittävimmät päätökset esitutkinnan kannalta, hän päättää 

esitutkinnan keskeyttämisestä, päättämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. 

Tutkinnanjohtajan tulee varmistaa, että esitutkintatoimenpiteet tehdään riittävän laajasti ja, 

että pakkokeinoja käytetään pakkokeinolain ja esitutkintalain mukaisesti.  

 

Tutkijana toimii lähtökohtaisesti tutkintaan erikoistunut poliisimies. Tutkija suorittaa 

tutkinnanjohtajan johdon ja valvonnan alaisena epäiltyä rikosta koskevat 
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esitutkintatoimenpiteet kuten kuulustelut, mahdolliset etsinnät ja muut toimenpiteet. (ETL 

2:3 §.) 

 

Rikosasioissa keskeinen toimija on syyttäjä, jonka tehtävä rikosprosessissa on rikosvastuun 

toteuttaminen nostamalla ja ajamalla syytteitä. Syyttäjä on syyttäjälaitoksen toimija, se ei 

ole virkanimike vaan kuvaa syyttäjän tehtävien kokonaisuutta ja viranhaltijaa. 

Syyttäjälaitos on riippumaton ja itsenäinen toimija oikeusministeriön hallinnonalalla. 

(Linna 2019, 149.) Esitutkinnassa syyttäjän rooli on tehdä yhteistyötä polisin tai muun 

esitutkintaviranomaisen kanssa sen varmistamiseksi, että rikosepäily tulee riittävässä 

laajuudessa selvitetyksi. Syyttäjä suorittaa poliisin tekemien kuulustelujen ja hankittujen 

todisteiden perusteella syyteharkinnan. Syyteharkinnasta kerrotaan tässä luvussa 

tarkemmin myöhemmin. (oikeus.fi) Syyttäjä vastaa myös esitutkintalain 3:10 § mukaisesti 

esitutkinnan rajoittamisesta tutkinnanjohtajan esityksestä. 

 

2.3.2 Esitutkintayhteistyö 

Esitutkintalain 5.  luku velvoittaa esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän välisestä 

esitutkintayhteistyöstä. Sen mukaan esitutkintaviranomaisen on ilmoitettava syyttäjälle 

tietyissä tapauksissa viipymättä rikoksesta, tällaisia tapauksia ovat muun muassa rikokset, 

joissa poliisimies on epäiltynä ja asiaa ei voida käsitellä sakon tai rikesakon määräämisellä 

ja tapaukset, joissa esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiset ovat yhdessä niille kuuluvan 

toimivallan perusteella päättäneet kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden piiriin tai tapaukset, 

joista syyttäjä on pyytänyt ilmoittamaan. Rantaeskolan (2014) mukaan käytännössä 

esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiset voivat sopia toimivaltansa puitteissa rikoksista, joista 

syyttäjälle ilmoitetaan. Lainvalmistelutöiden mukaisesti yhteisellä päätöksenteolla on 

mahdollista varmistaa, että ilmoitettavien rikosten määrittelyssä otetaan huomioon 

tasapuolisesti viranomaisiin liittyviä rikostutkinnallisia, voimavaroihin ja tehtäväkuvaan 

liittyviä näkökulmia. Paikallinen sopiminen on myös mahdollista, koska lakiin on otettu 

maininta “syyttäjän erikseen pyytämät rikosasiat”. 

 

Syyttäjän toimivaltuuksiin kuuluu mahdollisuus esitutkintaviranomaista pyytää 

toimittamaan esitutkinta tai suorittamaan esitutkintatoimenpide. Syyttäjä päättää 

esitutkintatoimenpiteistä myös, kun asia on siirtynyt syyttäjälle esitutkintavaiheen 

päättämisen jälkeen. (ETL 5:2 §.) Esitutkintaviranomaisen on asian laadun edellyttämällä 

tavalla ilmoitettava syyttäjälle esitutkinnan toimittamiseen ja esitutkintatoimenpiteisiin 
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liittyvistä seikoista ja tutkinnan edistymisestä. Mikäli ilmoitus on syyttäjälle tehty, on 

tutkinnanjohtajan ennen esitutkinnan päättämistä kuultava syyttäjää siitä, että onko asia 

selvitetty syyttäjän näkökulmasta esitutkintalain 1. luvun 2 §:n edellyttämällä tavalla, jos 

asian laatu on edellyttänyt kuulemista tai tutkinta on tarkoitus päättää saattamatta asiaa 

syyttäjän käsiteltäväksi. (ETL 5:3 §.) 

 

Verrattaessa Suomen esitutkintayhteistyötä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välillä, 

Ruotsin mallissa syyttäjä johtaa esitutkintaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Ruotsissa tutkinnanjohtajuus siirtyy syyttäjälle, kun rikoksessa nimettynä epäilty ja syytä 

epäillä-kynnys on ylitetty. Suomen esitutkintayhteistyötä rakennettaessa syyttäjälaitos on 

ollut vasta rakentumisvaiheessa ja lisäksi Suomessa ajateltiin, että oikeusturva toteutuu 

paremmin ja tutkinnan puolueettomuus säilyy, kun syytteen nostaminen vaatii kahden eri 

viranomaisen samankaltaisen päätöksen. (Mikkola 2014, 22-23.) 

 

Esitutkintayhteistyön merkitys korostuu viimeistään tapauksissa, joissa 

syytteennostopäivämäärää joudutaan syystä tai toisesta muuttamaan. Tämä vaatii poliisin 

tutkijan ja tutkinnanjohtajan, ja syyttäjän väliltä toimivaa yhteistyötä ja kommunikointia. 

Näin varmistetaan, että tuomioistuimelta syytteennostopäivämäärän siirtoa haettaessa siitä, 

että perusteet tälle ovat yhdenmukaiset ja tarpeeksi pätevät. 

 

2.4 Syyteharkinta 

Suomen tilastokeskus (2019) määrittelee syyteharkinnan siten, että syyteharkinnassa 

syyttäjä harkitsee esitutkinta-aineiston perusteella, että nostetaanko jotakuta vastaan syyte 

vai ei. Syyteharkinnassa syyttäjän tulee arvioida, täyttääkö teko rikoksen tunnusmerkistön 

ja onko esitutkinta-aineiston perusteella todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn 

syyllisyyden tueksi. Tätä arviota tehdään näytön riittävyyden arvioinniksi.  Mikäli syyttäjä 

katsoo näytön riittäväksi tuomioistuimen istuntoa ajatellen, hän päättää nostaako asiassa 

syytteen tuomioistuimessa vai tekeekö syyttämättäjättämispäätöksen. Syyttäjän kolmas 

mahdollisuus on antaa rikoksesta epäillylle rangaistusmääräys.  

 

Syyte on nostettava, mikäli on todennäköistä, että esitutkinnassa syylliseksi epäilty henkilö 

on syyllistynyt rikokseen. Syyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus luopua syytteen 

nostamisesta, vaikka riittävä näyttö syytteen nostamiseen olisi olemassa, jos tapaukseen 

voidaan soveltaa laissa säädettyä perustetta. (Helminen 2007, 85.) Mikäli syyttäjä tekee 
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asiassa syyttämättäjättämispäätöksen tai esitutkintaviranomainen taikka syyttäjä on 

päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan, on tällöin 

asianomistajalla toissijainen syyteoikeus, jota ei tässä opinnäytetyössä tulle käsittelemään 

tarkemmin opinnäytetyössä (Sinivaara 2017).  Syyttäjän päättäessä nostaa syyte rikoksesta 

epäiltyä vastaan, laatii syyttäjä asiasta haastehakemuksen. Haastehakemus pitää sisällään 

laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997) 5:3 §:n mukaisesti vastaajan ja 

asianomistajan, selostuksen syytteen alaisesta teosta, rikoksen, johon syyttäjä katsoo 

vastaajan syyllistyneen, vaatimukset ja niiden perusteina olevat lainkohdat sekä 

mahdollisen asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen, syyttäjän todisteet, 

syyttämispyyntö tai syyttämismääräyksen, jonka perusteella syyttäjä syytettä ajaa. 

(Helminen 2007, 85.) 

 

Vakavammissa rikosasioissa syyttäjällä on mahdollisuus käydä epäillyn kanssa rikoksen 

tunnustamista koskeva syyteneuvottelu, jonka tuloksena syyttäjä voi päätyä esittämään 

tuomioistuimelle normaalia lievempään rangaistukseen johtavan tuomioesityksen tai 

jättämään syytteen kokonaan nostamatta osasta epäiltyjä rikoksia (Sahavirta 2016). 

 

2.5  Oikeudenkäynti 

Oikeudenkäynnistä yleisissä tuomioistuimissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaressa 

(4/1734). Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus (OK 

1:2 §). Rikosasia, jossa syyttäjä on päättänyt nostaa esitutkintaviranomaisen tekemän 

esitutkinnan perusteella syytteen, tulee käsiteltäviksi tavallisesti sen paikkakunnan 

käräjäoikeuteen, jonka alueella rikos on tapahtunut. Oikeudenkäynnissä syyttäjä valtion 

edustajana vaatii rangaistusta henkilölle, jonka epäillään syyllistyneen rikokseen. Syyttäjä 

on itsenäinen toimija oikeudenkäynnissä ja hänen tehtävänsä on tuoda esiin rikosasiaa 

koskeva näyttö ja myös syytetylle edulliset seikat. (oikeus.fi) Oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin yksi osatekijä on asianosaisen oikeus hakea tuomioistuimen päätökseen 

muutosta. Kun tuomioistuimen päätöksiin ei voi enää hakea muutosta, saa se lainvoiman ja 

tuomio siirtyy täytäntöön pantavaksi. (Helminen 2007, 118.) Tavanomaisen 

oikeudenkäynnin sijasta yksinkertaisissa rikosasioissa voidaan asia ratkaista kirjallisessa 

menettelyssä. Tällöin ei järjestetä suullista pääkäsittelyä. Kirjallisen menettelyn 

edellytyksenä on, että rikoksesta epäilty on täysi-ikäinen, tunnustanut teon ja 

teonkuvauksen sekä suostunut kirjalliseen menettelyyn. Kirjallinen menettely vaatii myös 
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asianomistajan suostumuksen asian hoitamiseen kirjallisessa menettelyssä. (Helminen 

2007, 176.) 

 

2.6 Tuomion täytäntöönpano 

Tuomioistuimen annettua tuomionsa ja sen tultua lainvoimaiseksi, rikosprosessin 

viimeinen vaihe on tuomion täytäntöönpano. Vankeusrangaistukset Suomessa panee 

täytäntöön Rikosseuraamuslaitos. Vankeuden sijasta voidaan tuomita myös 

yhdyskuntapalvelua eli valvonnanalaista palkatonta työtä. Tuomioistuimien 

sakkorangaistusten täytäntöönpanosta huolehtivat oikeusrekisterikeskus ja 

ulosottoviranomaiset.  (oikeus.fi)  
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3 VAPAUTEEN KOHDISTUVAT PAKKOKEINOT 

3.1 Pakkokeinojen käyttö 

Pakkokeinolaki soveltaa pakkokeinojen käyttämistä ja niiden käytön edellytyksiä. 

Pakkokeinolain käytön edellytyksiä sovelletaan, ellei muualla laissa toisin säädetä. Poliisin 

Internet-sivujen (2019) mukaan pakkokeinoja voidaan käyttää muun muassa rikosten 

selvittämiseksi, rikosprosessin häiriöttömyyden turvaamiseksi ja rikollisen toiminnan 

jatkamisen ehkäisemiseksi. Tässä luvussa esitellään vapauteen kohdistuvat pakkokeinot ja 

niiden vaikutus rikosprosessiin. Vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja ovat kiinniottaminen, 

pidättäminen, vangitseminen ja matkustuskielto. Opinnäytetyössä on tarkoitus käsitellä 

lyhyesti kiinniottaminen, pidättäminen ja matkustuskielto. Vangitseminen käsitellään 

laajemmin, koska se on oleellisin osa tutkimuksen aiheen syytteennoston ajankohdan 

määrittymisen kannalta. 
 

3.2 Kiinniottaminen 

Kiinniottaminen on pakkokeino, jolla tarkoitetaan rikoksesta epäillyn lyhytkestoista 

vapaudenriistoa. Tarkoituksena on siis lähinnä rikoksesta epäillyn henkilöllisyyden 

selvittäminen tai kuulusteleminen asian ja tapahtumakulkujen tarkemmaksi selvittämiseksi. 

Pakkokeinon lisäksi voidaan kiinniottamisella tarkoittaa myös rikoksesta epäillyn noutoa, 

pidättämistä, vangitsemista tai muuta säilöön ottamista, jolloin kysymyksessä on muun 

vapaudenmenetyksen täytäntöönpano. (Helminen 2007, 267.) 

 

Kiinniotto-oikeus jakautuu pakkokeinolaissa poliisimiehen kiinniotto-oikeuteen ja yleiseen 

kiinniotto-oikeuteen. Aikaisemmin jokamiehen kiinniotto-oikeus on lukenut osittain 

sisälleen myös poliisin toimivaltuuden. Nykyään poliisia koskevat toimivaltuudet löytyvät 

pakkokeinolain 2 luvun 1 §:stä ja ensimmäisen momentin sisältö vastaa pitkälti aiemmin 

käytetyn jokamiehen kiinniotto-oikeuden kautta määriteltyä toimivaltaa (Rantaeskola ym. 

2014, 39.)  

 

Poliisi saa rikoksen selvittämistä varten ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun 

rikoksesta epäillyn, sekä rikoksesta epäillyn henkilön, joka on määrätty pidätettäväksi tai 

vangittavaksi. Tuomioistuimen pääkäsittelyn tai päätösharkinnan aikana poliisimies saa 

ottaa kiinni vastaajan, jonka vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä ja se on 

tarpeen poistumisen estämiseksi. Poliisimies saa ilman pidätysmääräystä ottaa kiinni 
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epäillyn, jos pidättämiseen on edellytykset ja pidättäminen voisi muuten vaarantua (PKL 

2:1 §.) Poliisimies soveltaa työssään poliisimiehen kiinniotto-oikeutta. Siihen voiko 

poliisimies käyttää missään tilanteessa yleistä kiinniotto-oikeutta, ei oteta kantaa 

lainvalmistelutöissä. Tuomioistuin ratkaisee poliisin oikeuden turvautua yleiseen 

kiinniotto-oikeuteen toimivaltanormina, sillä asia arvioidaan yksityistapausta koskevan 

tunnusmerkistön kannalta. Poliisimiestä arvioidaan näissäkin tapauksissa usein 

koulutuksensa ja kokemuksensa näkökulmasta, toisin kun muita henkilöitä. Huomioitava 

on myös, että PolHalL 15c § 3 asettaa tietyissä tilanteissa poliisille toimimisvelvoitteen 

myös vapaa-ajalla (Rantaeskola ym. 2014, 41-42.) 

 

Kiinniotetulle ilmoitetaan viipymättä kiinniottamisesta ja syy kiinniottamiseen. Enintään 

12-24 tunnin määräaika alkaa juosta kiinniottohetkestä, jonka sisällä kiinniotettu on joko 

pidätettävä tai vapautettava. Pakkokeinoperusteisesta kiinniottamisesta ja pidättämisestä 

tulee pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päättää aina 24 tunnin sisällä. (Helminen 2007, 

268-269.) 

 

3.3 Pidättäminen 

Pidättäminen on pakkokeino, jolla rikoksesta epäillyltä riistetään vapaus hänen 

myöhempää vangitsemistaan tai esitutkinnan turvaamista varten. Pidättäminen on toisin 

sanoen myös vangitsemisen esitoimenpide, vaikka kaikki pidätetyt eivät tulisikaan 

vangituksi. Näitä pakkokeinoja yhdistää kuitenkin samat edellytykset. (Helminen 2007, 

270.) 

 

Pidättämisen edellytykset tulevat pakkokeinolain 2. luvun 5 §:stä. Sen mukaan rikoksesta 

todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää, jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää 

rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta ankarin rangaistus on vähintään vuosi 

vankeutta ja epäillyn olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että 

hän pakenee tai karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. 

Vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla tai kätkemällä todistusaineistoa 

taikka vaikuttaa todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa. Jatkaa 

toimintaa tai on viranomaiselle tuntematon. Pidätyksen edellytykset täyttyvät myös, mikäli 

epäillyllä ei ole vakituista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla 

maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Kun 

henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, hänet saadaan pidättää, vaikka epäilyyn ei ole 
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todennäköisiä syitä, jos pidättämiseen on muuten edellä mainitut edellytykset ja epäillyn 

pidättäminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. 

 

Yllä avattu pykälä on helpompi havainnollistaa yleisinä ja erityisinä edellytyksinä. Pykälän 

seikat on jaettu yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Rantaeskola ym. (2014) on 

kommentaarissaan avannut jakoa seuraavasti: pidättämisen yleisissä edellytyksissä 

edellytetään lähtökohtaisesti, että käsillä on rikos, joka epäillään tehdyksi. Tämän jälkeen 

arvioidaan näyttöä, jonka vuoksi henkilöä epäillään syyllistyneen tutkittavana olevaan 

rikokseen. Näytön tasot tässä vaiheessa ovat todennäköisin syin tai syytä epäillä. 

Todennäköisin syin tarkoittaa, että henkilön epäillään todennäköisin syin syyllistyneen 

rikokseen. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, että epäilty on tavattu verekseltään 

tekemässä tekoa. Syytä epäillä kynnyksellä voidaan pidättää, jos epäillyn pidättäminen on 

lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Tällöin syyllisyydestä tulee olla odotettavissa 

konkretisoivaa lisäselvitystä kuten esimerkiksi tärkeän todistajan tavoittaminen tai 

rikospaikan teknisen tutkinnan loppuunsaattaminen.  

 

Yleisistä edellytyksistä tulee olla voimassa jompikumpi edellä mainittu. Tämän jälkeen 

pakkokeinon käyttäjän tulee pohtia pidättämisen erityisiä edellytyksiä; arkikielessä 

erityisissä edellytyksissä vaaditaan Rantaeskolan ym. (2014) mukaan keskivahva rikos ja 

paon vaara tai vaikeuttamisvaara tai rikosten jatkamisvaara.  Keskivahva rikos tarkoittaa, 

että rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vuosi vankeutta tai enemmän. Paon vaaralla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa epäilty lähtisi pakoon tai muuten karttaisi esitutkintaa, 

oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Henkilökohtaisiin olosuhteisiin 

viitatessa tiettyjä harkitaan seikkoja, joissa tarkastellaan, onko epäillyllä vakituinen asunto 

tai työpaikka, millaiset perhesuhteet ja sosiaaliset sidonnaisuudet sekä aikaisempi elämä ja 

käyttäytyminen. Paon vaaraa voidaan epäillä, mikäli epäilty on tavattu pakosalta, yrittänyt 

sitä aiemmin tai ilmaissut pakoaikeensa. Karttaminen voi ilmetä esimerkiksi niin, että 

epäilty ilman hyväksyttävää syytä ei saavu esitutkintaan tai oikeudenkäyntiin, asustelee 

samalla paikkakunnalla tuttavansa luona tai muuttaa ulkomuotoaan, jotta viranomainen ei 

tavoittaisi häntä. Vaikeuttamisvaaralla tarkoitetaan, että epäilty vaikeuttaa asian 

selvittämistä vaikuttamalla todistusaineistoon muuttamalla, hävittämällä tai vaikuttaa 

asiaan liittyviin henkilöihin, kuten todistajaan, asianomistajaan tai rikoskumppaniin. 

Vaikeuttamisvaaran peruste on laajimmillaan esitutkinnan alussa, jolloin esinetodisteisiin 

vaikuttaminen tai piilottaminen esimerkiksi tekovälineen puhdistaminen tai rikoksella 

saadun omaisuuden piilottaminen. Rikosten jatkamisvaaralla tarkoitetaan tilannetta, että 
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epäillyn voidaan arvioida tekevän uusia rikoksia vapaana ollessaan. Tällöin arvioidaan 

epäillyn aiempaa rikollisuutta ja nopean uusimisen mahdollisuutta. Pelkkiä rikosrekisterin 

tietoja käyttämällä ei jatkamisvaara perustetta voida käyttää.  

 

Rantaeskola ym. (2014) on pidättämisen edellytyksiä listatessaan avannut vielä muutaman 

erityisen edellytyksen, jotka yksistään riittävät pidättämisen edellytykseksi ilman 

ankarimman rangaistuksen rajaa. Ylitörkeissä rikoksissa, jos rikoksesta ei ole säädetty 

lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta, epäilty saadaan pidättää ja vangita. 

Edellä selostettuja vaaraedellytyksiä ei tarvitse erikseen perustella, vaan niiden katsotaan 

kuuluvan ylitörkeisiin rikoksiin luonnostaan. Lisäksi rikoksesta epäilty voidaan pidättää, 

jos hänellä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on ilmeistä, että hän poistumalla maasta 

karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Tämän kohdan 

mukaisessa erityisessä edellytyksessä ei ole minkäänlaista ankarimman rangaistuksen 

edellytystä. Pidättäminen voi tulla kyseeseen myös identiointitarkoituksessa, mikäli epäilty 

on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan, tai antaa siitä ilmeisesti 

virheellisen tiedon. Tämänkään kohdan mukaisessa erityisessä edellytyksessä ei ole 

ankarimman rangaistuksen edellytystä.  

 

Oikeus pidättämiseen kuuluu poliisissa pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle eli 

puhekielessä poliisin päällystölle. Käytännössä pidättämisestä päättää komisario tai 

ylikomisario. Myös tullilla, rajavartioviranomaisilla ja syyttäjillä on oikeus pidättää omien 

säännöstensä mukaisesti.  Päätös pidättämisestä on tehtävä 24 tunnin kuluessa rikoksesta 

epäillyn kiinniottohetkestä lukien. (Helminen 2007, 272-273.) Jos pidättäminen on 

kohtuutonta esimerkiksi iän, sairauden tai vammaisuuden vuoksi, voi kyseeseen tulla 

rikoksesta epäillyn määrääminen matkustuskieltoon. Matkustuskieltoa käsitellään 

myöhemmin tässä luvussa tarkemmin.  

 
Epäiltyä tulisi kuulustella ennen pidättämispäätöstä, jonka yhteydessä hänellä on oikeus 

käyttää avustajaa. Epäilty voidaan pidättää myös poissaolevana, jolloin kiinniottamisen 

jälkeen epäilty tulisi välittömästi kuulustella ja päättää jatketaanko pidättämistä. Pidätetty 

on päästettävä vapaaksi heti, kun pidättämisen edellytykset eivät enää täyty. Kun juttu 

siirretään poliisista syyttäjälle syyteharkintaa varten, siirtyy pidättämisestä ja 

vapauttamisesta päättäminen syyttäjälle. (Helminen 2007, 272-273.) 
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3.4 Vangitseminen 

Pakkokeinolain 2. ja 3. luku käsittelevät vangitsemista, sen yleisiä edellytyksiä ja 

tuomioistuinmenettelyä vangitsemisasioissa. Vangitseminen on pakkokeino, jolla 

rikoksesta epäillyltä riistetään vapaus esitutkinnan, rikosoikeudenkäynnin ja 

vapausrangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi (Helminen 2007, 273). 

Vangitseminen on ajallisesti pidempiaikaisempi toimenpide kuin pidättäminen, 

vangitsemiselle ei ole asetettu enimmäisaikaa, mutta vangittua koskevan rikosprosessin eri 

vaiheita varten on kuitenkin säädetty määräaikoja, joilla on pyritty nopeuttamaan asian 

käsittelyä ja siinä samalla lyhentämään vangitsemisaikaa (Helminen 2007, 273). Euroopan 

neuvoston ihmisoikeussopimus 5,3 artiklan mukaan on oikeus oikeudenkäyntiin 

kohtuullisen ajan kuluessa tai oikeus tulla vapautetuksi oikeusjutun ollessa vireillä. 

 

Vangitsemisvaatimus on esitutkintaviranomaisen vaatimus, että rikoksesta epäiltyä 

henkilöä saadaan pitää kiinni pidätysajan umpeuduttua. Rikoksesta epäillyn ollessa 

pidätettynä, tulee vangitsemisvaatimus tehdä tuomioistuimelle ilman viivytystä. Vaatimus 

on jätettävä viimeistään kolmantena päivänä kiinniotosta ja ennen klo 12:ta. (PKL 3:4 §). 

Vangitsemisen perusedellytykset ovat samanlaiset kuin pidättämisen edellytykset, joita on 

avattu opinnäytetyön luvussa 3.3. 

 

Vangitsemisvaatimuksen tekijä poliisissa on aina pidättämiseen oikeutettu virkamies, 

käytännössä tutkinnanjohtaja (PKL 3:2 §). Vangitsemisvaatimuksen esittämiseen on oikeus 

myös asiaan perehtyneellä virkamiehellä, jonka ei tarvitse olla pidättämiseen oikeutettu 

virkamies. Tällainen henkilö voisi olla esimerkiksi jutun päätutkija, mutta usein pyritään 

kuitenkin käyttämään poliisin päällystöön kuuluvaa virkamiestä. (Rantaeskola ym. 2014, 

57.) Myös rikosasian asianomistaja voi vaatia rikoksesta epäiltyä vangittavaksi, jos on 

vaatinut tälle rangaistusta. Vangitsemisvaatimuksesta on ilmoitettava aina jutun syyttäjälle, 

joka päättää vangitsemisvaatimuksen esittämisestä. Vangitsemisvaatimusten toimittaminen 

on samalla osa syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välistä esitutkintayhteistyötä. 

(Rantaeskola ym. 2014, 61.) Esitutkinnan valmistuttua ja asian siirryttyä syyteharkintaan 

syyttäjälle, kuuluu vangitsemisvaatimuksen tekeminen syyttäjälle. Tuomioistuin ei saa 

määrätä vastaajaa vangittavaksi ilman syyttäjän, esitutkintaviranomaisen tai asianomistajan 

tekemää vangitsemisvaatimusta. (PKL 3:2 §.) 
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Vangitsemisvaatimuksen muoto on lähtökohtaisesti kirjallinen. Vaatimus vangitsemisesta 

voidaan tehdä suullisesti tai puhelimitse, mutta se on viipymättä toimitettava myös 

kirjallisena. Suullisesti vangitsemisvaatimus vodaan tehdä ainoastaan syytteen käsittelyn 

yhteydessä, vaatimuksesta on ilmoitettava viipymättä pidätetylle ja tämän avustajalle. 

(PKL 3:3 §.) Vangitsemisvaatimuksesta tulee ilmetä vangitsemisen perusteet riittävän 

selkeästi, vaatimuksen tulisi olla niin kattava, ettei sitä tarvitsisi jälkeenpäin enää 

merkittävästi täydentää. Lisäksi tulee huomioida salassapito-, julkisuus- ja 

yhteydenpitorajoituksia koskevia asioita. Vaatimuksesta tulee ilmetä riittävästi asioita, jotta 

epäilty saa mahdollisimman paljon eväitä oman puolustuksensa valmistamiseksi. 

(Rantaeskola ym. 2014, 75.) 

 

Kun henkilö on pidätettynä, tulee häntä kuulla vangitsemisvaatimuksesta 

henkilökohtaisesti ja tulee hänellä olla oikeus myös avustajaan. Jos henkilöä ei ole 

pidätetty, tulee häntä kuulla vaatimuksen tiimoilta. Jos henkilö ei ole maassa tai on jostain 

muusta syystä estynyt tulemaan kuulluksi, on mahdolliselle henkilön valtuuttamalle 

avustajalle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Ilman laillista estettä 

vangitsemisvaatimuksen ja syytteen käsittelystä pois jäänyt voidaan vangita poissaolosta 

huolimatta. (PKL 3:6 §.) Valtuutetun avustajan kohdalla tulee muistaa esitutkinnan 

turvaamiseen liittyvät seikat, joiden näkökulmasta ei riitä, että avustaja vain ilmaantuu 

paikalle valtuutetuksi avustajaksi. Valtuutus on selkeä niissä tapauksissa, kun valtuutettu 

avustaja on ollut mukana jo toteutetuissa esitutkintatoimenpiteissä. (Rantaeskola ym. 2014, 

70.) 

 

Kun vangitsemisvaatimus on tehty, tulee tuomioistuimen ottaa se käsiteltäväksi ilman 

turhaa viivettä. Pidätetyn kohdalla viimeistään neljän päivän kuluessa kiinniottamisesta. 

Jos pidättäminen tapahtuu asian ollessa vireillä tuomioistuimessa, on syytetyn 

vangitsemista koskeva käsittely hoidettava pidätetyn vangitsemisesta säädetyssä 

järjestyksessä. (PKL 3:5 §.) Vangitsemisvaatimusta käsiteltäessä tuomioistuimessa, tulee 

vaatimuksen luoneen henkilön tai tämän nimeämän virkamiehen olla paikalla käsittelyssä. 

Muun kuin vangitsemisvaatimuksen luoneen henkilön tulee olla asiaan perehtynyt ja näin 

ollen vaatimuksen puitteissa pystyä käyttämään vangitsemisvaatimuksen tehneen 

puhevaltaa. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi aikaisemmin mainittu jutun päätutkija. 

(PKL 3:6 §.) 

 



25 
 
Vangitsemisesta päättävä viranomainen syyteasiassa on toimivaltainen tuomioistuin. Kun 

vangitsemispäätös tehdään, on siitä käytävä ilmi vangitsemisen edellytykset ja maininta 

mistä rikoksesta henkilöä epäillään. Päätös vangitsemisesta tulee julkistaa heti tai siinä 

vaiheessa, kun saman rikoskokonaisuuden vangitsemisasioiden käsittely on saatu 

päätökseen. Pidätetty on kuitenkin päästettävä vapaaksi heti, jos vangitsemisvaatimus 

hylätään. (PKL 3:10 §.) 

 
Jos pääkäsittelyä lykätään, se perutaan tai tuomioistuin määrää uuden pääkäsittelyn asiassa, 

jossa vastaaja on vangittu, on myös vangitsemisen edellytykset punnittava uudelleen. 

Vastaajan vangittuna pitäminen on käsiteltävä uudelleen myös silloin, kun tuomiota ei 

julisteta heti pääkäsittelyn jälkeen. (PKL 3:16 §.) Vastaaja on päästettävä vapaaksi heti kun 

vangitsemisen edellytykset eivät enää täyty. Vastaajan vapautuessa myös aiemmin asetettu 

syytteennostopäivämäärä raukeaa.  

 
Vangitsemisasiassa annettuun päätökseen ei voi erikseen hakea muutosta valittamalla, 

mutta siitä voi kannella. Syytetyn kanteluoikeus on mahdollista myös syytteen 

nostamiselle asetetusta määräajasta. Pidättämiseen oikeutettu virkamies voi kannella 

tapauksessa, jossa vangitsemisvaatimus on hylätty tai vastaaja on määrätty päästettäväksi 

vapaaksi. Kanteluille ei ole asetettu määräaikaa, mutta se on käsiteltävä kiireellisenä. 

Tällöin vangittavaksi vaaditulle tai asiassa pidättämiseen oikeutetulle virkamiehellä on 

varattava tilaisuus vastauksen antamiseen hovioikeuden parhaaksi katsomalla tavalla. 

Määräajan pidentämiselle tehdystä päätöksestä tai syytteen nostamiselle valitusta 

päivämäärästä koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. (PKL 3:19 §.) 

 

3.5 Matkustuskielto 

Matkustuskielto on pakkokeino, jota käytetään pidättämisen ja vangitsemisen sijasta. 

Pidättämisen perusteluita arvioitaessa tulee arvioida, miksi matkustuskielto ei käy 

pakkokeinoksi vangitsemisen sijasta. Matkustuskielto tarkoittaa, että rikoksesta epäillyn 

liikkumisvapautta ja toimintavapautta rajoitetaan ja samalla varmistetaan, ettei hän estä tai 

pakene rikosprosessia tai jatka rikollista toimintaa.  Matkustuskiellon määräämiseksi 

henkilöä tulee epäillä rikoksesta todennäköisin syin, enimmäisrangaistuksen tulee olla 

vähintään vuosi vankeutta tai tapauksessa epäillyn osalta, on syytä epäillä karttamisvaaraa 

tai jatkamisvaaraa. Matkustuskiellon edellytykset ovat siis hyvin samankaltaiset 

pidättämisen ja vangitsemisen edellytysten kanssa. Tuomioistuin voi oma-aloitteisesti 
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määrätä epäillyn matkustuskieltoon pidättämisen ja vangitsemisen sijasta. Tämä voi tulla 

siis kyseeseen koko rikosprosessin ajan, ennen kuin rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai 

toisin määrätään. (Helminen 2007, 277.)  

 
Matkustuskieltoa käytetään pääsääntöisesti tapauksissa, joissa rikoksesta epäilty henkilö on 

nuori rikoksentekijä tai ensikertalainen. Matkustuskielto sisältää poistumiskiellon tietyltä 

paikkakunnalta tai alueelta. Päinvastoin rikoksesta epäiltyä voidaan kieltää menemästä tai 

liikkumasta tietyllä alueella, jolloin kieltoa kutsutaan oleskelukielloksi. Matkustuskieltoa 

voidaan tehostaa muillakin toimenpiteillä, kuten velvollisuudella ilmoittautua tiettyinä 

aikoina poliisille, olla tiettyinä aikoina tavattavissa ilmoitetusta osoitteesta tai velvollisuus 

oleskella tietyssä laitoksessa tai sairaalassa, jossa hän on tai johon hänet otetaan. 

(Helminen 2007, 278.) Matkustuskieltoon määrätyllä ei ole lupaa pitää hallussaan passia. 

Passi tulee luovuttaa poliisille matkustuskiellon ajaksi ja matkustuskiellosta päättävä 

viranomainen saa tarvittaessa myöntää tilapäisen poistumisluvan. (Helminen 2007, 279.) 

Jos tuomioistuin katsoo matkustuskiellon olevan riittämätön pakkokeino 1 §:n 1 

momentissa tarkoitetun vaaran torjumiseksi, tuomioistuin voi vangitsemisen sijasta 

määrätä tutkintavangin tai vangittavaksi vaaditun 2 luvun 12 d §:ssä tarkoitetulla tavalla 

teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon. Lisäksi edellytyksenä on 

epäillystä teosta vähintään yksi vuosi vankeutta, vangittavaksi määrätty tai tutkintavanki 

suostuu tehostettuun matkustuskieltoon ja sen asettamiin velvollisuuksiin, sekä voidaan 

pitää todennäköisenä, että tehostettuun matkustuskieltoon kuuluvia velvollisuuksia 

noudatetaan. Tehostettua matkustuskieltoa harkitessa tuomioistuimen tulee ottaa huomioon 

selvitys tehostettuun matkustuskieltoon määrättävän henkilökohtaiset olosuhteet, tämän 

asunnon tai muun asumiseen soveltuvan paikan soveltuvuus tehostetun matkustuskiellon 

toimeenpanoon ja tarve liikkua asunnon tai muun siihen soveltuvan paikan ulkopuolella. 

(PKL 5:1a §.) 

 
Matkustuskieltoon määrätyllä on oikeus ennen syytteen nostamista saattaa kysymyksiä 

matkustuskiellon määränneen viranomaisen päätöksestä ja voimassa pitämisestä 

tuomioistuimen tutkittavaksi. Vangitun tavoin matkustuskieltoon määrätyllä on oikeus 

hakea muutosta kanteluteitse samassa järjestyksessä, kuin vangitsemispäätöstä koskevasta 

kantelusta on säädetty. Matkustuskielto tulee kumota, kun edellytyksiä ei enää sen 

voimassa pitämiseen ole ja viimeistään 60 päivän määräajan kuluessa, jos syytettä ei ole 

nostettu. (Helminen 2007, 279.) 
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Jos matkustuskieltoon määrätty rikkoo kieltoa, saadaan hänet pidättää tai vangita. Jos 

määräys on annettu ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitsemisen yhteydessä, 

rangaistus saadaan panna täytäntöön heti. Jos kyseessä on vähäisempi kiellon tai 

lisämääräyksen rikkominen, voidaan kieltoa tiukentaa pidättämisen sijaan. (Helminen 

2007, 280.) 

 

4 SYYTTEENOSTOPÄIVÄMÄÄRÄN MÄÄRÄYTYMINEN 

4.1 Syytteennosto 

Syytteen nostaa ensisijaisesti yleinen syyttäjä tai toissijaisesti asianomistaja itse. Syyte 

nostetaan tekemällä kirjallinen haastehakemus, joka lähetetään käräjäoikeuden kansliaan. 

Kun syyttäjä on suorittanut syyteharkinnan, hän päättää nostaako asiassa syytteen 

rikoksesta epäiltyä vastaan. Haastehakemuksesta tulee ilmetä vastaaja ja asianomistajat 

nimineen ja edustajineen, lyhyt teon tai tekojen kuvaus, rikos tai rikokset joihin vastaajan 

katsotaan syyllistyneen, asiassa ilmi tulevat vaatimukset ja asianomistajan 

yksityisoikeudelliset vaatimukset, todistusteemat, syyttämispyyntö, sekä tuomioistuimen 

tuomiovallan perusteet. (Helminen 2007, 85.)  

 

Teon yksilöimisellä haastehakemukseen on olennainen oikeudellinen merkitys, sillä 

syytettä ei saa muuttaa, tätä kutsutaan syytesidonnaisuudeksi. Syyttäjä voi esittää 

vaihtoehtoisia syytteitä, jos vaihtoehtoisia teonkuvauksia on tarjolla, mutta syyte sitoo 

tuomioistuinta tämän ratkaistessa tapausta. Syyttäjä voi vaatia tietynsuuruista rangaistusta, 

mutta tämä ei rajoita tuomioistuimen harkintavaltaa rangaistuksen mittaamisessa. 

Rangaistusvaatimuksen ohessa tai itsenäisenä päävaatimuksena tulisi esittää myös 

menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Myös todistelukustannukset, kuten päihde- tai 

oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia koskevat vaatimukset tulisi myös ilmetä jo 

haastehakemuksesta. Jos vastaaja on ollut asiassa vapautensa menettäneenä yli yhden 

vuorokauden, vangittuna, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta pidätettynä, tulee myös 

tästä tehdä ilmoitus haastehakemuksen yhteydessä. Myös nuoresta rikoksentekijästä tehty 

henkilötutkinta, esitutkintapöytäkirja ja todisteet tulee liittää syyttäjän allekirjoittaman 

haastehakemuksen liitteeksi. Kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, 

lähtee rikosjuttu vireille kyseisessä tuomioistuimessa, johon juttu on sidoksissa loppuun 

asti. Tämän johdosta tuomioistuimen on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, kuten 

haasteen antamiseen. Rikosjutun vireillepano katkaisee tietyt prosessuaaliset määräajat, 
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kuten vangitsemista ja takavarikkoa koskevat määräajat. Syyteoikeuden vanhentumisen 

katkaisee vasta haasteen tiedoksianto vastaajalle. (Helminen 2007, 86-87.) 

 

4.2 Syytteennostopäivämäärän määräytyminen 

Vangittua vastaajaa koskevan syyteasian tuomioistuinkäsittelyssä noudatettavista 

määräajoista säädetään Pakkokeinolaissa (606/2011). Tuomioistuimen päättäessä läsnä 

olevan epäillyn vangitsemisesta, sen on asetettava määräaika, jonka kuluessa syyte tullaan 

nostamaan. Tämä siis siinä tapauksessa, jos syytettä ei ole vielä nostettu. Aikaa syytteen 

nostamiselle varataan sen verran, kun esitutkinnan päättämiseksi ja syytteen 

valmistelemiseksi arvellaan menevän. Aikaa syytteen nostamiselle ei saa määrätä yhtään 

sen pidemmäksi kuin on välttämätöntä. (PKL 3:14 §.) 

 

Opinnäytetyöhön haastateltu syyttäjä kertoi samankaltaisesti kuin haastateltu 

tutkinnanjohtaja, että kun tutkinnanjohtaja alkaa arvioida vangitsemista, 

tekee hän ennakkoilmoituksen syyttäjälle esitutkintalain 5. luvun mukaisessa 

esitutkintayhteistyössä. Käytännössä ennen vangitsemisvaatimuksen 

jättämistä pyydetään syyttäjälaitokselta vastuusyyttäjän nimeämistä ja 

vastuusyyttäjän yhteydenottoa tutkinnanjohtajaan. Syyttäjälaitoksen nimettyä 

tapaukselle syyttäjän, tutkinnanjohtaja ja tämä kyseinen syyttäjä sopivat 

yhdessä määräpäivän, jolloin syyte on nostettava.   

   

Syyttäjää puolestaan kiinnostaa syytteennostopäivämäärästä keskusteltaessa 

tapauksen laajuus ja laatu, tiedossa sillä hetkellä olevat tutkintatoimenpiteet, 

mahdolliset tutkintaa pitkittävät seikat sekä käytössä olevat tutkijaresurssit. 

Näiden tietojen pohjalta, on tutkinnanjohtajan mukaan, tehtävä tutkijoiden ja 

syyttäjän kanssa tutkintasuunnitelma, jossa arvioidaan, mikä on kohtuullinen 

aika tapauksen tutkijoille tehdä esitutkinta valmiiksi. Syyttäjä muistuttaa, että 

esitutkinnan loppuun saattamisen jälkeen, syyttäjä tarvitsee vielä 

syyteharkinta-aikaa ja se on otettava huomioon syytteennostopäivämäärää 

asetettaessa. Kaikkea edellä mainittua verrataan tutkinnanjohtajan mukaan 

lopulta kohtuullisuusarvioinnissa tavanomaiseen syytteennostamisen 

määräaikaan ja jopa teosta odotettavissa olevaan rangaistukseen.  
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Tutkinnanjohtaja kertoi, että kohtuullisuusarvioinnissa suoritetaan arviointia 

vangitsemisen tärkeyttä suhteessa teon törkeyteen, rikoksen selvittämisen 

tärkeyteen sekä rikoksesta epäillylle pakkokeinon käytöstä aiheutuvasta 

oikeuksien loukkaamisesta tai muita asiaan vaikuttavista seikoista. Tällaisia 

seikkoja ovat mm. rikoksesta epäillyn sosiaalinen elämä eli esimerkiksi 

työtilanne ja perhetilanne.  

  

Yksi tutkinnanjohtajista kertoi, että vangitsemisoikeudenkäynnissä 

syytteennostopäivämäärää asetettaessa, hän avaa esitutkinnan valmistumisen 

aika-arviota perustelemalla, miksi tutkintaan tarvitaan juuri tämä aika, 

esimerkiksi näytteiden lausuntojen saapuminen ja niihin liittyvien 

kuulustelujen hoito.  

   

Vangitsemisen rinnalla toinen mahdollinen toimenpide on asettaa rikoksesta 

epäilty matkustuskieltoon, jossa tutkinnanjohtajan mukaan noudatetaan 

tavallisesti lain määrittämää 60 päivän sääntöä, ellei kieltoa kumota ennen 

sen täyttymistä jostain erityisestä syystä. Matkustuskiellon jatkamista 

esitutkinnan keskeneräisyysperusteella tapahtuu tutkinnanjohtajan mukaan 

äärimmäisen harvoin, eikä hänen mukaansa syyttäjäkään ole ollut asiaan 

myöntyväinen. Tämä on tarkoittanut sitä, että matkustuskieltoon määrätyt 

jutut on pyritty saamaan syyteharkintaan matkustuskiellon 

voimassaoloaikana, koska silloin matkustuskiellolla on koettu olevan 

pakkokeinona paras vaikuttavuus. Matkustuskielto on kuitenkin hyvä, 

vangitsemisen kanssa samaa asiaa ajava pakkokeino, tällöin harkittavana on 

kuitenkin tehty teko, siitä odotettavissa oleva rangaistus ja mahdollisesti 

myös se onko taustalla jo aiemmin rikottua matkustuskieltoa, jolloin lievempi 

pakkokeino on osoittautunut tehottomaksi.  Tutkinnanjohtaja kertoo vielä, 

että mikäli puolustus vastustaa syytteennostopäivämäärän siirtämisestä 

kohtuusperusteella, voi tuomioistuin herkemmin hänen kokemuksensa 

mukaan päätyä asettamaan rikoksesta epäilty matkustuskieltoon, jolloin 

asetettu syytteennostopäivämäärä raukeaa. Tämä riippuu kuitenkin teon 

törkeydestä ja selvittämisen tärkeydestä. Tuomioistuimen tehtäväksi jää 

punnita teon vakavuutta ja pakkokeinojen kohtuullisuutta.  
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Yksi tutkinnanjohtajista muistutti vielä haastattelussaan, että poliisin työn 

kannalta on yksinkertaisempaa, jos esitutkintaa tehdessä ei ole vankia ja 

syytteennostopäivämäärää ei ole asetettuna, koska silloin tiukkaa 

aikataulupainetta esitutkinnan tekemiselle ole.  

 

4.3 Syytteennoston määräajan pidentäminen 

Syytteennoston määräajan kuitenkin osoittauduttua liian lyhyeksi, voi syyttäjä pyytää 

syytettä käsittelevältä tuomioistuimelta syytteennoston ajankohdan muuttamista. Syyttäjän 

tulee tehdä pyyntö neljä päivää ennen määräajan päättymistä ja viimeinen hakupäivä tulee 

asettaa arkipäiväksi. Asia on käsiteltävä tuomioistuimessa viipymättä ja määräajan 

puitteissa. (PKL 3:14 §.) 

Syyttäjän arvio asiasta oli, että lähtökohtaisesti määräaika tulisi jo alussa 

arvioida sellaiseksi, ettei siihen tarvitse hakea lisäaikaa. Syyttäjä korostaa 

edellä mainittuun asiaan liittyen esitutkintayhteistyö on erittäin tärkeää, jotta 

syyttäjä ja tutkinnanjohtaja molemmat ymmärtävät esitutkinnan tilan ja asian 

laadun. Tutkinnanjohtajien mukaan syytteennostoon vaadittu aika on osattu 

arvioida onnistuneesti ja määräaikoihin mennessä esitutkinta on pystytty 

puristamaan. Tutkinnanjohtajan mukaan aikatauluissa pysymiseen vaikuttaa 

paljolti syyttäjän aktiivinen mukanaolo jo esitutkinnan aikana, jolloin 

syyttäjä on selvillä esitutkinnan käänteistä jo ennen syyteharkintaa.   

  

Tutkinnanjohtajan mukaan tavallisimpia syitä määräajan siirtämiselle on 

rikosteknisen laboratorion ruuhkautuminen ja yleinen resurssitaso. Jokainen 

tapauksen kanssa työskentelevä joutuu priorisoimaan työtään jatkuvasti ja 

tutkijoilla saattaa olla virheellinen käsitys siitä, että 

syytteennostopäivämäärä ei ole esitutkinnan valmistumispäivä vaan 

päivämäärä, jolloin syyttäjän on pitänyt jo tehdä syyteharkinta 

valmiiksi. Syyttäjä puolestaan kertoo, että siirtämistä voidaan pyytää 

esimerkiksi tilanteissa, joissa tapaus laajenee tutkinnan aikana siitä, mitä 

alun perin on arvioitu tai mahdolliset ennalta sovitut tutkintatoimet 

viivästyvät.  Tutkinnanjohtajat yhtyvät asiassa syyttäjän ajatukseen, että 

syytteennostopäivämäärän muutoksiin vaikuttavat juuri tutkinnan 

toimenpiteiden viivästyminen tai asian laajeneminen merkittävästi. Toinen 

tutkinnanjohtajista muistutti vielä, että merkittävissä laajenemistapauksissa 
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kannattaa epäiltyä vaatia vangittavaksi myös uusista teoista, jolla voi 

perustella syytteennostopäivämäärän siirtämistä.  

 

Tutkinnanjohtaja muistuttaa myös, että joskus poliisi saa esitutkinnan 

valmiiksi hyvissä ajoin ennen asetettua syytteennostopäivämäärää, kun 

esitutkinta on syystä tai toisesta edennyt harppauksin. Syyttäjä huomautti 

aiheesta myös, että syyttäjä voi vapauttaa jutun käräjäoikeuteen jo ennen 

syytteennostamisen määräaikaa tällaisissa tapauksissa. Edellä mainitusta on 

kuitenkin ilmoitettava käräjäoikeudelle etukäteen, koska käytännössä 

istuntopäivä on sovittu jo ennen jutun käräjäoikeuteen vapauttamista. 

4.4 Haasteet 

Syyttäjä piti kynnystä hakea syytteennostopäivämäärän siirtoa hyvin 

korkealla, koska kyse on vapauteen kohdistuvasta pakkokeinosta ja tällöin 

määräajan siirtämiseen on oltava hyvin painavat syyt. Mikäli 

syytteennostopäivämäärää on syystä tai toisesta pidennettävä on 

tutkinnanjohtajan mukaan syyttäjä tarjonnut uutta 

syytteennostopäivämäärää, jota tuomioistuin on arvioinut tapauksen aina 

vastaajan kiinniolon tarpeellisuuden kautta.  

  

Toinen tutkinnanjohtajista muistaa uraltaan tapahtuman, jossa 

pakkokeinoistunnossa rikoksesta epäilty on vangittu tapon yrityksestä. 

Syyttäjä pyysi myöhemmin asiassa syytteennostopäivämäärän siirtämistä ja 

vangitsemisen jatkamista oman kalenterinsa aikatauluihin vedoten. 

Tuomioistuin oli istunnossa todennut, että ”salissa käsitellään vastaajan 

vangitsemista, ei syyttäjän aikatauluja ja vapauttanut vastaajan. Kyseisessä 

tapauksessa vastaaja sai myöhemmin tuomion tapon yrityksestä.   

  

Kuten edellä mainitusta esimerkistä huomataan ja syyttäjäkin 

haastattelussaan mainitsi, käräjäoikeuden tehtävänä on arvioida ovatko 

osapuolien perusteet tapauskohtaisesti hyväksyttäviä ja voidaanko 

syytteennostonpäivämäärää muuttaa ja vangitsemista jatkaa.   

 

Tutkinnanjohtaja toteaa, että loppupeleissä kaikissa tapauksissa, joissa 

syytteennostopäivämäärää on muutettu, on tapahtunut jotakin 
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poikkeuksellista. Määräajoissa kyse on siitä, että tämänkaltaiset tapaukset 

priorisoidaan kaiken muun edelle ja pienet jutut jäävät odottamaan. 

Samainen tutkinnanjohtaja koki, että vakavia tapauksia sattuu yleensä 

useampi kerrallaan ja samat ihmiset ovat kiinni kaikkien näiden juttujen 

tutkinnassa ja, että ihannemaailma olisikin sellainen, että olisi vain yksi 

vangittu jonka asioita käsitellään kerrallaan.    

  

Molemmat tutkinnanjohtajat korostivat, että mikäli kyse on ylitörkeästä 

rikoksesta ei syytteennostopäivämäärään siirto aiheuta yleensä ongelmaa ja 

tuo esiin poliisin taktisen näkökulman. Syytteennostopäivämäärää 

siirrettäessä ja sen siirtoa perusteltaessa on pakko avata jonkin verran myös 

sellaisia tekijöitä, jotka muuten voitaisiin pitää vielä vain poliisin tietona 

esitutkinnassa.  

 

4.5 Epäillyn oikeusturvasta varmistuminen 

Vangitulle ja tämän avustajalle tulee pyynnöstä varata mahdollisuus tulla kuulluksi. 

Kuuleminen hoidetaan henkilökohtaisesti, jos vangittu niin haluaa tai tuomioistuimen 

katsoessa soveliaaksi, on myös tekninen tiedonvälitystapa mahdollinen. (PKL 3:14 §.) 

 

Syytteenostopäivämäärää määritettäessä rikoksesta epäillyn oikeusturvaa 

tarkastellaan jo vangitsemiseen liittyvässä harkinnassa. Tutkinnanjohtajan 

mukaan vangitseminen tapahtuu aina rikoksesta epäillyn oikeusturva tarkasti 

huomioon ottaen. Tuomioistuimen tehtävänä on suorittaa kokonaisharkintaa 

siitä, onko ehdotettu syytteennostopäivämäärä kohtuullinen rikoksesta 

epäillyn vangitsemisen kestoon nähden.  

 

Tästä hyvänä esimerkkinä seuraavan luvun kappale 5.4, joka osoittaa tuomioistuimen 

tehneen kyseissä tapauksessa harkintaa vangitsemisen kohtuullisuudesta verrattuna 

rikoksesta epäillyn epäiltyihin rikoksiin ja niiden lukumäärään.  

 

Syytteennostopäivämäärän määräytyminen ja tapauksissa, joissa sitä 

joudutaan siirtämään rikoksesta epäillyn oikeusturvan täyttymistä 

arvioitaessa syyttäjä korostaa, että jos jotkin esitutkinnan 

tutkintatoimenpiteet ovat tapauksen selvittämiseksi tarpeellisia, on se myös 
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epäillyn oikeusturvaa. Hyvin tutkittu juttu on sekä epäillyn etu, että takaa 

hänenkin oikeusturvaansa. Tässä kohtaa haastateltavien mukaan on kyse 

kohtuullisuusarvioinnista, että onko rikoksesta epäillyn pitäminen vangittuna 

kohtuullista, esimerkiksi jonkin näytteen lausunnon odottamisen vuoksi. 

Tämä on haastateltavien mukaan hyvin tapauskohtaista. Syyttäjän mukaan 

on muistettava, että kyse on lausunnosta, jonka sisältöön ei kukaan voi 

vaikuttaa, mutta koska poliisin ja syyttäjän näkökulmasta lausunnon 

lopputulosta ei voi tietää, voi se edellyttää rikoksesta epäillyn vangittuna 

pitämistä esimerkiksi siitä syystä, ettei hän pääse sotkemaan mahdollisia 

lausunnosta seuraavia tutkintatoimenpiteitä.  

 

Rikoksesta epäillyn puolustuksen näkemys tutkinnanjohtajien ja syyttäjän 

kokemuksen mukaan on lähtökohtaisesti negatiivinen ajatellen 

syytteennostopäivämäärän asettamista kovin pitkä ajan päähän ja samoin 

siirtämistä kohtaan. Toinen tutkinnanjohtajista koki, että tämä ei kuitenkaan 

ole niin yksiselitteistä, sillä puolustus ymmärtää, että on myös puolustuksen 

edun mukaista, että tapaukset tutkitaan perinpohjaisesti. On myös tapauksia, 

joissa puolustus pyytää lisätutkimuksia ja niiden valmistumisen venyminen 

pidentää myös esitutkintaa. Samainen tutkinnanjohtaja muistaa uraltaan 

useita tapauksia, joissa puolustus ei ole pyytänyt lainmukaista 

vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä eli kurkistusta, vaikka siihen olisi ollut 

mahdollisuus. 

   
Vastaaja on päästettävä vapaaksi myös silloin, kun syytettä ei ole nostettu sille osoitetussa 

ajassa, eikä määräajan pidentämisestä ole tehty päätöstä sille määrätyssä ajassa. Päätöksen 

vapauttamisesta tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies, joka ilmoittaa päätöksestään 

syyttäjälle. Syyttäjä voi ottaa tämän jälkeen päätettäväkseen kysymyksen vapaaksi 

päästämisestä. Vapaaksi päästettävää vastaajaa tai hänen avustajaansa ei tarvitse kutsua 

paikalle vapauttamista koskevaan käsittelyyn. (PKL 3:17 §.) 

   
 

4.6 Vaikutukset tutkijoiden ja tutkinnanjohtajien työhön 

Haastateltujen tutkijoiden näkemys syytteennostopäivämäärän vaikutuksesta 

työhönsä perustui aikapaineelle, jonka tuomioistuimen asettama 

syytteennostopäivämäärä tapaukselle luo. Kiire ja laadukkuus eivät 
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tutkijoiden mukaan tavallisesti kohtaa ja tutkijan työn laatu pääsee helposti 

heikkenemään. Muutamissa jutuissa on jouduttu kasaamaan esitutkintapöytäkirja 

vaillinaisena ja tekemään lisätutkintana jälkeenpäin toimenpiteitä, joka ei 

puolestaan palvele syyttäjän tai muidenkaan asian kanssa työskentelevien 

tarkoitusta.   Tutkijoiden haastatteluissa nousi esille myös teknisen tutkinnan 

keräämät näytteet, joiden lausunnoissa tavallisesti kestää aikansa. Tutkijat 

ovat kokeneet, että vaikka he saisivatkin oman työnsä suurimmalta osalta 

valmiiksi, joutuu tavallisesti vielä odottamaan esimerkiksi keskusrikospoliisin 

lausuntoa, johon rikoksesta epäillyltä tulee vielä ottaa kuulustelu. Tutkijoiden 

kokemuksen mukaan esimerkiksi DNA näytteiden lausuntojen valmistuminen 

on nykyaikana pitkittynyt, eikä lausuntoja voi kovasti kiirehtiä, vaikka 

kyseessä olisikin tapaus, jossa on rikoksesta epäilty vangittuna. Tutkijat 

kuitenkin kokivat, että tavallisesti esitutkinnalle ja syyteharkinnalle varattu 

aika on riittänyt, mutta toisaalta myös, että mitä pidempi esitutkintaan 

varattu aika on niin aina sitä parempi taktisen tutkinnan kannalta.    

  

Molemmat haastatelluista tutkijoista kertoivat samaa kuin tutkinnanjohtaja 

ja syyttäjä aiemmin, että moni ongelma syytteennostopäivämäärän 

aiheuttaman aikataulupaineen kanssa on ratkaistavista hyvällä 

esitutkintayhteistyöllä syyttäjän ja poliisin välillä. Tutkijoiden kokemuksen 

mukaan tutkija saa syyttäjältä hyviä ajatuksia, mitä selvityksiä ja 

kuulusteluja syyttäjä tarvitsee syyteharkinnassa ja tuomioistuinvaiheessa, 

kun tapausta aletaan käsitellä. Syyttäjän tiivis mukanaolo alusta asti takaa 

sen, että lisätutkintapyyntöjä ei tarvitse tehdä. Toinen tutkijoista mainitsi 

vielä, että avoimella keskustelulla syyttäjän kanssa on saatu myös tutkijan 

ääni kuuluviin ja näkökulmia tapauksen hoitamiseen, joka on johtanut 

tutkijan mielestä laadukkaaseen lopputulokseen esitutkinnassa.   

  

Haastatteluissa tuli ilmi, että tutkijoilla ei ole tarkkaa ymmärrystä siitä, 

kuinka syytteennostopäivämäärä määräytyy tai siitä, millä perusteilla sitä 

voidaan muuttaa. Tutkijat nostivat vielä esille tapauksia, joissa rikoksesta 

epäilty vapautetaan esitutkinnan aikana. Syy vapauttamiseen voi olla, että 

esitutkinnan kannalta epäiltyä ei ole perustelullisesti tarvetta pitää kiinni ja 

poliisi päättää esittää vapauttamista. Tällaisissa tapauksissa 
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syytteennostopäivämäärä raukeaa ja tutkijalle jää enemmän aikaa suorittaa 

esitutkinta loppuun.  

  

Toinen haastatelluista tutkinnanjohtajista kertoi, että 

syytteennostopäivämäärän asettaminen esitutkinnan valmistumisen kannalta 

sopivaan ajankohtaan on tutkinnanjohtajan vastuulla. Hän painotti, että 

tutkinnanjohtajan nimenomainen tehtävä tutkinnoissa, joissa 

syytteennostopäivämäärä on asetettuna, on ohjata tutkijaa siinä mitä hän 

tekee ja mitä ei tee. Tutkinnanjohtajan arvion mukaan, tutkijaa ei ahdista 

niinkään käynnissä oleva tutkinta vaan muut jutut, jotka jäävät vaille 

toimenpiteitä kriittisemmän tapauksen alla. Juuri näiden seikkojen tiimoilta 

on tutkinnanjohtajan tärkeää pitää langat käsissään ja osoittaa tutkijoille 

selkeät työtehtävät, joihin sillä hetkellä todellisesti keskittyä. 

Tutkinnanjohtajan tehtävänä on luoda edellytykset tutkijan sujuvalle 

päivittäistyölle. Esitutkinta on aina pystytty samaisen tutkinnanjohtajan 

mukaan tekemään riittävällä laajuudella loppuun.   
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5 ESIMERKKITAPAUS - TÖRKEÄ VARKAUS ITÄ-SUOMESSA  

5.1 Tapauksen esittely 

Saimme Itä-Suomen poliisilaitokselta rikoskomisariolta esimerkkitapauksen 

5740/R/32655/16, jossa syytteennostopäivämäärälle on jouduttu hakemaan pidennystä. 

Tapauksen rikosnimike on törkeä varkaus ja se on vuodelta 2016. Varkaus tapahtui ympäri 

Etelä ja Itä-Suomea, mutta se tutkittiin ja tuomioistuinkäsittely käytiin Mikkelissä. 

Tutkittavana olevat rikokset oli kirjattu esitutkintapöytäkirjaan paikkakuntakohtaisesti ja 

esitutkintapöytäkirjassa käsiteltiin tutkittavana olevaa omaisuusrikos kokonaisuutta. Alla 

on esitelty tapaus lyhyesti, sen vangitsemisvaatimus, tapauksen vangitsemisasia yleisesti 

sekä syytteennoston määräajan pidentäminen. 

 

Mikkelissä kolmen eri konehuoltoyrityksen häkkivarastoihin oli murtauduttu ja anastettu 

perämoottoreita. Useamman valvontakameratallenteen perusteella oli tiedossa, että kaksi 

miestä murtautui häkkivarastoon leikkaamalla portin lukkosanka poikki. Tekijöiden 

liikkeitä pystyttiin seuraamaan kameroista jo ennen tapahtumapaikalle saapumista. Tekijät 

viipyivät tapahtumapaikalla noin kaksi tuntia ja veivät yhden konehuoltoyrityksen 

häkkivarastosta kolme veneen perämoottoria ja toisen konehuoltoyrityksen häkkivarastosta 

kaksi muuta veneen perämoottoria sekä muita perämoottorin varaosia. Tapaukseen otettiin 

kiinni kaksi ulkomaalaista henkilöä. 

Rikoksesta epäillyt otettiin kiinni 29.07.2016 klo 03.29 ja pidätettiin 29.07.2016 klo 10.00. 

Tapauksesta tehtiin tässä vaiheessa ennakkoilmoitus syyttäjälle. Vangitsemisvaatimuksen 

jättämisestä, sisällöstä ja syytteennoston määräajasta ilmoitettiin vapautensa menettäneelle 

29.07.2016 klo 11.20. Vangitsemisvaatimus tehtiin lopulta 1.8.2016. Syytteen nostamisen 

määräpäiväksi oli ehdotettu tässä vaiheessa 5.10.2016.  

Alla olevissa kappaleissa käsitellään tietoja edellä esitellyn tapauksen asiakirjoista. Ne 

pitävät sisällään vangitsemisvaatimuksen, Etelä-Savon käräjäoikeuden päätöksen ja 

pöytäkirjan vangitsemisasiassa, Itä-Suomen syyttäjänviraston pyynnön syytteen 

nostamiselle asetetun määräajan pidentämiseksi, epäillyn asianajajatoimiston lausuman 

syytteen määräajan pidentämistä koskevassa asiassa ja Itä-Suomen hovioikeuden 

päätöksen vangitsemisasiassa. 
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5.2 Vangitsemisvaatimus 1.8.2016 

Vangitsemisvaatimuksen yleisiä edellytyksiä olivat syyt epäillä henkilöitä todennäköisin 

syin rikoksesta. Tekijät ovat tallentuneet valvontakameroihin ja heidän hallustaan löytynyt 

välineistö oli verrattavissa tapahtumapaikalla käytettyyn välineistöön. Myös henkilöiden 

vaatteet ovat olleet verrattavissa valvontakameratallenteissa näkyvien henkilöiden 

vaatteisiin. Erityisistä edellytyksistä oli vangitsemisvaatimuksessa mainittu, että rikoksesta 

säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja oli syytä epäillä, että epäilty 

lähtee pakoon tai muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen 

täytäntöönpanoa, vaikeuttaa asian selvittämistä, jatkaa rikollista toimintaa, eikä saavu 

vapaaehtoisesti suomeen syytetoimenpiteitä varten.  

 

Jutun tutkinnanjohtaja oli perustellut erityisiä edellytyksiä vaikeuttamista ja jatkamista 

siten, että esitutkinta oli alkuvaiheessa. Tapahtumakulku, henkilöiden osallisuus, miksi 

rikos oli tehty tai liittyykö siihen muita henkilöitä, olivat toistaiseksi luotettavasti 

selvittämättä. Henkilöt olisivat voineet vapaana ollessaan vaikuttaa muiden osallisten, 

lähinnä kanssaepäiltyjen, kertomaan asiassa. Vapaana ollessaan henkilöt olisivat voineet 

myös kätkeä tai siirtää anastettua omaisuutta edelleen ja estää näin ollen omaisuuden 

takaisinsaannin. Tutkittavana olevan rikosasian rikoksella vietyä omaisuutta ei oltu saatu 

takaisin ja mahdollisuudet omaisuuden takaisin saamiseksi olivat vielä luotettavasti 

selvittämättä. Oli myös syytä epäillä, että henkilöt ovat olleet osallisena Suomessa mukana 

useammassa omaisuusrikoksessa saman kesän aikana. Henkilöiden vaatteet ja autosta 

löytynyt työkalukassi, josta oli löytynyt tapausta vastaavia murtovälineitä, olivat olleet 

märät. Autosta oli löytynyt myös muuta rekvisiittaa, sekä pieniä perämoottoreihin kuuluvia 

osia. Myöhemmin anastetut perämoottorit olivat löytyneet paikallisesta venerannasta 

ruoholla peitettyinä. Lisäksi oli selvittämättä henkilöiden osuus epäiltyjen asunnolta 

löytyneisiin perämoottorin tarvikkeisiin ja kalakaikuluotaimiin, joita epäiltiin anastetuiksi.  

 

Esitutkinnan, syytetoimenpiteiden ja esitutkinnan karttamisen kannalta oli esitetty 

epäiltyjen olevan toisen maan kansalaisia, eikä heillä olisi ollut vakituista osoitetta 

Suomessa. Henkilöt olivat myös itse ilmoittaneet vakituiseksi osoitteekseen ulkomaan 

osoitteen. On siis todennäköistä, ettei henkilöt tietoisena heihin kohdistuvasta 

rikosepäilystä palaisi vapaaehtoisesti Suomeen.  
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Matkustuskiellon soveltumattomuudesta ja vangitsemisen kohtuuttomuudesta 

tutkinnanjohtaja vetosi, että matkustuskiellolla ei voida saavuttaa edellä mainittuja 

tavoiteltuja rikosprosessin päämääriä. Vangitsemisasiaa taas ei voitu rikosten laadun, 

epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden valossa pitää kohtuuttomana. 

Törkeän rikosepäilyn selvittämisen tärkeys, sekä teosta mahdollisesti odotettavissa oleva 

vankeusrangaistus vaikuttivat siihen, että vangitsemista pakkokeinona voitiin pitää 

puolustettavana.  

 

Epäilty vastusti vangitsemista ja vaati, että hänet määrättäisiin vangitsemisen sijasta 

matkustuskieltoon. Käräjäoikeus hyväksyi vangitsemisvaatimuksessa ja istuntokäsittelyssä 

esitetyt perusteet, jonka jälkeen henkilö vangittiin 1.8. 

 

5.3 Pyyntö syytteennostamiselle asetetun määräajan pidentämiseksi 21.09.2016 
 
Tutkinnanjohtaja teki käräjäoikeudelle pyynnön syytteen nostamiselle asetetun määräajan 

pidentämiseksi 21.9.2016. Pyyntö perusteltiin käräjäoikeudelle sillä, että esitutkinnan 

aikana tuli ilmi runsaasti samankaltaisia samojen epäiltyjen tekemiä rikoksia. Esitutkinnan 

aikana oli selvinnyt lähinnä muita törkeitä varkauksia ja varkauksia, joiden tutkiminen vei 

luonnollisesti enemmän aikaa, kuin alussa varattiin. Kokonaisuus oli myös 

tarkoituksenmukaisinta käsitellä samassa yhteydessä juttujen tutkinnan keskittämisen ja 

juttujen samankaltaisuuden vuoksi. Esitutkinta oli kesken ja tutkinnanjohtaja oli käynyt 

syyttäjän kanssa keskustelua esitutkinnan vaiheesta. Pyynnön tekemisen hetkellä puuttui 

useampia epäiltyjen ja asianomistajien kuulusteluja, sekä kaikki vakuutusyhtiöiden 

vaatimukset. Lisäksi esitutkinnan siinä vaiheessa puuttui teknisten tutkimusten perusteella 

pyydettyjä lausuntoja sekä televalvontatietojen kasaaminen liitteiksi oli vielä kesken. 

Syyteharkintaa ei siis oltu pystytty aloittamaan ennen kuin poliisin tutkinta olisi 

valmistunut. Asiassa oli tarkoitus antaa mahdollisuus loppulausunnoille esitutkinnan 

päätteeksi, minkä katsottiin ajallisesti vievän noin kaksi viikkoa.  

 

Määräajan pidentäminen oli näiden seikkojen ja asianmukaisen syyteharkinnan 

suorittamiseksi välttämätöntä. Vangitsemisen edellytykset olivat tutkinnanjohtajan mukaan 

edelleen olemassa. Näin ollen alustava käräjäoikeuden käsittelypäiväksi ajateltu 

20.10.2016 pyydettiin perumaan ja syytteen nostamista koskevaa määräaikaa pyydettiin 

pidentämään 15.11.2016 saakka. Tutkinnanjohtaja arvioi, että asiakokonaisuus saatettaisiin 
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loppulausunnolle 7.-10.10.2016, jolloin se saapuisi syyteharkintaan oletettavasti 24.-

25.10.2016.  

 

Epäilty vastusti tässäkin vaiheessa syyttäjän pyyntöä syytteiden nostamiselle asetetun 

määräajan pidentämiseksi lähes kahdella kuukaudella ja pyysi, että hänet määrätään heti 

päästettäväksi vapaaksi ja vangitsemisen sijaan matkustuskieltoon. Epäilty otti kantaa 

siihen, ettei teknisten tutkimusten keskeneräisyys voi olla syy pitää häntä edelleen 

vangittuna, koska hän ei voi niiden valmistumiseen tai tulokseen vaikuttaa. Sotkemisvaaraa 

ei siis hänen mukaansa enää ollut.  

 

5.4 Käräjäoikeuden päätös 28.9.2016 syytteennoston määräajan pidentämisestä 

Päätöksessään syytteennoston määräajan siirrosta käräjäoikeus esitti, että epäilty ei ollut 

esittänyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi vangittuna pitämistä voitaisiin pitää 

kohtuuttomana. Epäillyn osalta tulisi lähtemään kuusi rikosilmoitusta syyteharkintaan. 

Vangitsemisen perusteena on kuitenkin ollut ja on edelleen yksi Mikkelissä tapahtunut 

törkeä varkaus. Tähän nähden syytteen nostamisen määräajan pidentäminen lähes kuudella 

viikolla olisi ollut kohtuutonta, joten käräjäoikeus katsoi edellä mainituista syistä 

kohtuulliseksi pidentää syytteen nostamisen määräaikaa 31.10.2016 saakka.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Johtopäätökset 

Syytteennostopäivämäärän määräytymisen perusteita ohjaa laki, mutta laki ei anna asiasta 

tarkkoja määräaikoja. Tutkimuksen kautta selvisi, että tutkinnanjohtajille sen 

määräytyminen oli ikään kuin itsestäänselvyys, mutta tutkijat olivat kokeneet työssään 

päänvaivaa asian suhteen eikä heillä ole tarkkaa käsitystä, kuinka se määräytyy, vaikka se 

vaikuttaa heidän työhönsä oleellisesti aina, kun esitutkinnassa on rikoksesta epäilty 

vangittuna. Tässä johtopäätökset luvussa kootaan yhteen tutkimuksen myötä selvinneet 

käytännöt ja haasteet, jotka vaikuttavat olennaisesti syytteennostopäivämäärän 

määräytymiseen ja syytteennostopäivämäärän siirtämiseen.  Luvun loppuun on koottu 

kohtia, joihin on hyvä kiinnittää huomiota jatkossa aiheen tiimoilta. Kehitysehdotukset 

koskevat lähinnä esitutkintayhteistyötä, tutkinnanjohtajien ja tutkijoiden tekemää työtä.  

 

Lain mukaan syytteenostopäivämäärä asetetaan, kun rikoksesta epäilty henkilö vangitaan. 

Tällöin tutkinnanjohtaja käy syyttäjän kanssa keskustelun, mikä on oletettu aika, joka 

esitutkintaan tulee kulumaan olemassa olevilla resursseilla ja erilaisten lausuntojen 

saamiseksi. Tutkinnanjohtaja ja syyttäjä esittävät tämän käydyn keskustelun, 

tutkintasuunnitelman ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella 

vangitsemisoikeudenkäynnissä tuomioistuimelle päivämäärää, jonka jälkeen tuomioistuin 

asettaa päivämäärän oman harkintansa mukaisesti. Ajallista haarukkaa syytteennoston 

määräajalle ei selvinnyt tutkimuksen myötä, koska jutun laatu ja laajuus vaikuttavat asiaan 

niin paljon.  

 

Syytteennostopäivämäärää voidaan muuttaa, mikäli osoittautuu, että esitutkinnan ja 

syyteharkinnan loppuunsaattamiseksi ei ole varattu riittävästi aikaa. Syyttäjä hakee 

syytteennostopäivämäärän muutosta tuomioistuimelta. Tuomioistuin ei ole velvoitettu 

siirtämään syytteennostopäivämäärää, mutta se neuvottelee asiasta osapuolten kanssa, joka 

tekee harkintansa perusteella päätöksen asiassa. Tutkimuksen myötä selvisi, että 

tavallisimpia syitä tällaisten siirrolle on sellaisten uusien seikkojen selviäminen 

esitutkinnassa, että esitutkinta laajenee merkittävästi ja kuulusteluita ei saada suoritettua tai 

esimerkiksi rikosteknisen laboratorion lausuntojen saapuminen viivästyvät. 

Esimerkkitapauksessamme, joka on esitelty luvussa 5, haettiin syytteennostopäivämäärän 

siirtoa, koska esitutkinnan aikana ilmeni runsaasti samankaltaisia samojen epäiltyjen 
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tekemiä rikoksia, joiden tutkiminen vei luonnollisesti enemmän aikaa, kun alun perin 

suunniteltiin. Kokonaisuus oli tarkoituksenmukaisinta käsitellä samassa yhteydessä 

juttujen tutkinnan keskittämisen ja juttujen samankaltaisuuden vuoksi.  

Tutkimuksen haastatteluissa nousi esiin selkeät teemat ja haasteet, jotka toistuivat 

haastatteluissa useasti. Yksi tällainen oli toimiva esitutkintayhteistyö, jonka merkitystä 

sekä syyttäjä, että tutkinnanjohtajat korostivat etenkin tapauksissa, joissa on rikoksesta 

epäilty vanhittuna. Tutkimuksen mukaan syyttäjän kannalta oleellista on se, että hän saa 

syytteennostoa varten tarvittavat tiedot sen hetkisestä esitutkinnan tilasta. Samoin se, että 

tutkinnanjohtajalla on riittävät tiedot ryhmänsä resursseista ja työtilanteesta. Tutkijat 

puolestaan kokivat, että syyttäjän aktiivinen osallistuminen tutkintaan omassa roolissaan 

on hyväksi, koska tällöin ajatuksia voidaan vaihtaa puolin ja toisin ja on selkeää mitä 

syyttäjä tutkinnalta haluaa. Esitutkintayhteistyön toimiessa aukottomasti, aikataulupaine 

tutkijoiden keskuudessa voidaan minimoida.  

Aktiivisen esitutkintayhteistyön lisäksi toinen esiinnoussut teema oli lähiesimiestoiminta ja 

tutkinnanjohtajan tutkijoiden johtaminen. Pääsääntöisesti tutkinnanjohtajan tehtävä 

suunnata tutkijoiden ajan käyttöä oikein. Tutkinnanjohtajan antamat suuntaviivat antavat 

linjanvedon sille, mitä tehdään ja mikä ei ole olennaista. Tutkimuksesta kävi ilmi, että 

nykypäivän resursseilla tutkinnanjohtajat ehtivät tekemään tätä välillä liian vähän. 

Tutkinnanjohtajat kaipaisivat lisää aikaa tutkijoiden johtamiseen, jonka kautta he 

pystyisivät paremmin olemaan sisällä tutkinnan tilasta. Tutkinnanjohtajien aika menee 

pitkälti juttuihin liittyvään paperityöhön ja itse tutkinnan ja tutkijoiden ohjaamiseen jää 

liian vähän aikaa. Toisin sanoen tutkinnanjohtajalla tulisi olla edellytykset luoda tutkijoille 

riittävät edellytykset keskittyä työhönsä ja tässä tapauksessa sellaiseen juttuun, jossa on 

merkittävä aikataulupaine syytteennostopäivämäärän vuoksi. Tutkijat puolestaan eivät 

osanneet odottaa lisää johtamista tai koulutusta, mutta haastatteluista tarve sellaiselle nousi 

kuitenkin esiin esimerkiksi siinä, että he olivat kokeneet hyvin stressaavaksi sellaiset 

tilanteet, joissa useampi tutkintatoimia vaativa syytteennostopäivämäärällinen juttu oli 

työn alla samaan aikaan.  

 

Kolmas tutkimuksessa esille noussut seikka oli esitutkintatyön laatu ja se, kuinka 

syytteennostopäivämäärä siihen välillä vaikuttaa. Tutkinnanjohtajat nostivat esiin, että 

välillä tiukemman aikataulun alla esitutkinta puristetaan kokoon niillä eväillä mitä on ja 

sitten, kun esitutkintatyölle on enemmän aikaa, niin tehdään työtä tasalaatuisemmin. 



42 
 
Lähtökohtaisesti laadusta ei tulisi kuitenkaan tinkiä. Tutkinnanjohtajan on siis pystyttävä 

johtamaan ihmistä, asiaa eli tutkintaa ja vielä prosessia kokonaisuudessaan. Poliisissa 

linjaorganisaationa tämä tarkoittaa sitä, että myös tutkinnanjohtajan esimiehen on taattava 

tutkinnanjohtajalle riittävät edellytykset oman ryhmänsä johtamistyölle. Tutkijoita 

haasteltaessa kävi ilmi tutkijoiden kokema siitä, että tutkijaresurssit ovat isompien 

tapausten kohdalla riittämättömät. Aikataulupaine on läsnä erityisesti tapauksissa, joihin 

syytteennostopäivämäärä on määrätty. Aikataulupaineen vuoksi tutkijat joutuvat laittamaan 

muut työt sivuun, joka tutkinnanjohtajan mukaan saattaa aiheuttaa lisäpaineita tutkijoille. 

Kun esitutkintaa tehdään kiireellä, tutkijat kokivat, että myös tutkinnan laatu heikkenee. 

Laadultaan heikko tai vaillinainen esitutkinta ei taas palvele yhtä hyvin rikosprosessin 

lopullista tavoitetta. Aikapaineen helpottamiseksi ja samalla tärkeimmäksi seikaksi tutkijan 

ajankäyttöön liittyen nousi esitutkintayhteistyö, kun aika käytetään hyvin ja kohdennetusti, 

ei kiirettä esitutkinnan suorittamisen puolesta tule yhtä helposti. Tästä esimerkkinä 

Mikkelin poliisiasemalta pitkäkestoisten tutkijoiden keskuudesta noussut huoli tilanteista, 

joissa kaikki ryhmän tutkijat ovat kiinni isommissa tapauksissa ja kuten tutkinnanjohtaja 

haastattelussaan mainitsi, on valitettavaa, että usein isoja tapauksia on yhtä aikaa useampi 

ja tällöin samaan aikaan muut jutut seisovat tekemättöminä. Lisäksi tutkijoiden suunnalta 

tuli rikosteknisen laboratorion ruuhkautumisen ongelma, joka on tutkijoista riippumaton 

esitutkintaa pitkittävä taho ja nousi syyksi kiireelle, joka esitutkinnan lopuksi tulee.  

Tutkimuksessa nousi esille myös lähinnä syytteennostopäivän siirtoon liittyen, että 

syytteennostopäivämäärän siirtämisessä ei ole noussut esiin suuresti ongelmia, kun siirto 

on pystytty perustelemaan tarpeeksi hyvin. Haastatteluiden perusteella syyttäjä ja 

tutkinnanjohtaja tekevät kumpikin tahoillaan kohtuusarviointia epäillyn vangitsemisen 

tarpeellisuudesta ja nämä seikat tulisi pystyä perustelemaan tuomioistuimessa 

syytteennoston määräajan siirtoa pyydettäessä. Toisaalta perusteluita on välillä 

tuomioistuimessa haastavaa kertoa, kun tällöin joudutaan paljastamaan puolustukselle 

esitutkinnan tilaa ja jatkossa mahdollisesti käytettäviä tutkinnallisia ja taktisia menetelmiä.  

Yhteenvetona tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin onneksi todeta, että esitutkintaan 

varattu aika on riittänyt pääosassa juttuja hyvin, eikä syytteennoston määräpäivän siirtoja 

ole tarvinnut paljon tehdä. Toki se fakta on tiedossa, että mitä enemmän aikaa varataan, 

sitä enemmän esitutkinnan laatuun voitaisiin kuitenkin panostaa, johon liittyy oleellisesti 

se, että mikäli kokonaisharkinta vangin vapauttamisen tai matkustuskieltoon määräämisen 

mahdollistaa, on se vaihtoehdoista paras. Tällöin syytteennostopäivämäärän raukeaminen 
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antaa esitutkinnan tekijöille mahdollisuuden suorittaa esitutkinta loppuun 

aikataulupaineetta.  

7 POHDINTA 

7.1 Johtopäätösten pohdintaa 

Saimme tutkimukseen asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaukset haastatteluiden avulla.  

Haastattelutilanteissa käydyistä keskusteluista nousi jo esiin, millaisia haasteita 

aiheeseemme liittyy ja mielenkiintoisimpana esille nousi esimiestyö ja tutkinnanjohtajan 

keinot johtaa tutkintaa. Pohdimme työtä kirjoittaessamme paljon tutkinnanjohtajan roolia 

siinä, että hän voisi selkeämmin ohjata tutkijan ajankäyttöä ja näin mielestämme vähentää 

tutkijan kokemaa stressiä juttupaineesta, koska käsityksemme mukaan tavallisesti 

tutkijoiden kokema stressi liittyy juuri suureen juttujen määrään ennemmin kuin 

yksittäisiin juttuihin liittyviin asioihin. Lisäksi tähän ilmi tulleeseen haasteeseen liittyy 

olennaisesti myös ainainen resurssiongelma, sillä juttujen määrä suhteessa tutkijoihin on 

suuri ja tuntuu, että tutkijat kokevat yleisesti, että heidän pöydällään odottava juttupino ei 

ole enää hallittavissa. Tässä olisikin mielestämme oivallinen ylemmän 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyöaihe tutkia, millaista johtamista tutkijat kokevat 

tarvitsevansa tutkinnanjohtajilta.  

 

Toinen haastatteluissa isosti esille noussut aihe on rikosteknisen laboratorion 

ruuhkautuneisuus. Olisiko siinä Suomelle yksi mahdollisuus nopeuttaa juttujen tutkinta-

aikoja, että prosessit hiottaisiin kuntoon siten, että rikospaikalta kerätyn näytteen 

lausuntoon ei menisi kohtuuttoman paljon aikaa? Käytössä oleva pikanäytesysteemi, jossa 

juttuihin liittyviä näytteitä saa lähettää pienen määrän kerrallaan ja lausunnot luvataan 14 

vuorokaudessa, ruuhkauttaa tutkijoiden mukaan rikosteknistä laboratoriota siinä määrin, 

että normaalien näytteiden lausuntojen saaminen kestää välillä kohtuuttoman kauan. Tässä 

asiassa tulee ottaa huomioon vielä se, että lausuntojen perusteella on yleensä suoritettava 

vielä kuulusteluja ja näin esitutkinta-aika venyy helposti vielä lisää. Meille tämän 

keskustelun kautta tuli mieleen yhdeksi ratkaisuksi tai ainakin asiaa helpottavaksi tekijäksi 

prosessien tehokkuuden tarkastaminen, joka on toki ajatuksena helppo lausua, mutta 

käytännössä todella iso työ.  

 

Meille tuli tutkimuksen myötä yllätyksenä, kuinka paljon aiheeseen liittyi vielä tutkijoiden 

keskuudessa mutu-tuntumaa. Koska syytteennostopäivämäärän asettamisessa on kyse 
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käytännössä neuvoteltavasta asiasta, voisi tutkimuksessa selvinneiden seikkojen myötä 

ajatella, että tutkijoita voisi ottaa mukaan keskusteluun tutkintasuunnitelmasta, joka antaa 

perustan esitutkinnan aikataulutukselle ja syytteennostopäivämäärän asettamiselle. Itä-

Suomen poliisilaitoksella on käytössä tapa, jossa syyttäjä käy viikoittain aamupalaverissa 

pitämässä puheenvuoron ajankohtaisista aiheista ja on samalla tavattavissa, jotta 

tutkinnanjohtajat ja tutkijat voivat keskustella tutkinnassa olevista tapauksista. Tämä 

kuulosti hyvältä käytännöltä, joka varmasti madaltaa kynnystä esitutkintayhteistyölle. 

Tämä käytäntönä voisi sopia muillekin poliisilaitoksille ympäri suomea. Tällöin 

yhteydenpito olisi tiiviimpää ja mutkattomampaa. Tahot voisivat ottaa yhteyttä aina, kun 

on kysyttävää tai asiaa tapauksen tiimoilta. 

 

Lisäksi ajatus tutkijan suuresta vastuusta työssä nousi pohdittavaksi työn tuloksia kootessa. 

Vaikka tutkinnasta vastaakin tutkinnanjohtaja, on hänen kuitenkin pystyttävä luottamaan 

tutkijoiden tekemiin esitutkintatoimenpiteiden laadukkuuteen ja lainmukaisuuteen. 

Tutkijan tulee olla työssään itseohjautuva ja hänellä on oltava ehdotuksia tutkinnan 

jatkotoimenpiteistä tutkinnanjohtajalle, koska tutkija on jutussa niin sanotusti asiassa 

sisällä ja perillä siitä missä mennään esimerkiksi kuulusteluiden suhteen. 

 

7.2 Tutkimusmeneteltemien arviointi  

Puolistrukturoituteemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se jätti tutkijoille 

liikkumavaraa haastateltavien kanssa. Teemahaastattelu pystyttiin näin toteuttamaan 

vapaammin ennemmin keskustelemalla aiheesta avoimesti ja haastateltavat saivat avata 

omaa näkemystään asiassa ilman tiukkoja suljettujenkysymysten asettamia raameja. Näin 

myös tutkimuksen tekijät saivat enemmän tietoa aiheesta ja olemassa olevista käytännöistä. 

Puolistrukturoituhaastattelutyyli vaikutti myös haastatteluiden keskinäiseen 

vertailukelpoisuuteen siten, että pohjalla olevilla kysymyksillä saimme ohjattua 

keskustelua kuitenkin oikeaan suuntaan. On vaikea arvioida, olisiko esimerkiksi 

strukturoidulla haastattelulla saatu parempi tai selkeämpi empiirinen osuus, mutta tällä 

tavalla tehtynä tutkimuksessa saatiin rehellinen näkemys työympäristöstä aiheeseemme 

liittyen.  

 

Haastateltavien valinnalla pyrittiin tuomaan kokemuksia rikosprosessin esitutkinnan ja 

syyteharkinnan vaiheista. Syytäjän haastattelulla saatiin näkökulmaa syyteharkintaan ja 

esitutkintayhteistyöhön syyttäjälaitoksen näkökulmasta. Tutkinnanjohtajien haastattelujen 
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kautta saimme näkökulmaa nimenomaan tutkinnanjohtamiseen ja käytäntöihin, joilla he 

työssään toimivat. Tutkijat toivat puolestaan näkökulmaa, kuinka syytteennostopäivämäärä 

ja sen muutokset ovat vaikuttaneet heidän työhönsä. Tutkijat, jotka valittiin 

haastateltavaksi, ovat kokeneita poliisimiehiä. Syyttäjälle ja tutkinnanjohtajalle esitettiin 

samat kysymykset ja tutkijoille kaksi muuta kysymystä, joissa arvioitiin lähinnä 

syytteennostopäivämäärän vaikutusta heidän työhönsä.  

  

Haastatteluista neljä toteutettiin kasvotusten ja yksi kirjallisesti. Kasvotusten haastatellessa 

emme halunneet rajata aihetta kovin tarkasti syytteennoston ympärille, vaan keskustelua 

käytiin myös aiheen ympäriltä vangitsemisesta ja vastaajan puolustuksen suhtautumisesta 

aiheeseen. Haastattelu olisi ollut hyvin mielenkiintoista järjestää keskustelunomaisena 

ryhmähaastatteluna, mutta pitkistä välimatkoista ja tiukoista aikatauluista johtuen, 

haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Koimme, että haastatteluista saatiin 

mielenkiintoista näkökulmaa aiheeseen liittyen, erityisesti tutkinnanjohtajien haastattelut 

avasivat heidän työtään tavalla, joka jokaisen tutkijan olisi hyvä ymmärtää. Kasvotusten 

haastatellessa pystyimme varmistumaan myös kysymysten ymmärtämisen oikeellisuudesta 

ja toisaalta myös vastauksien oikeellisuudesta.  Mainintana vielä, että kasvokkain 

suoritetuista haastatteluista osa nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin, sekä opinnäytetyön 

valmistuttua tuhottiin. Haastateltavista kaksi oli naisia ja kolme muuta miehiä. 

Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja he kokivat aiheen olevan sellainen, että 

heillä on siitä sanottavaa. Opinnäytetyöstä ei ilmene haastateltavien nimiä tai muita 

yksilöitäviä tietoja.  

  

Teemahaastattelun toteutus onnistui ja saimme haastateltavilta monipuoliset vastaukset 

asettamiimme kysymyksiimme. Haastattelutilanteet olivat vuorovaikutteisia molempiin 

suuntiin ja tarkentavia lisäkysymyksiä oli helppo esittää. Haastateltavien kanssa 

keskustelut saatiin kerralla tehtyä, eikä niihin tarvinnut myöhemmin enää palata 

lisäkysymyksien osalta. Haastatteluissa kerättyä aineistoa analysoitiin opinnäytetyön 

luvussa 1.3 avatun sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysissä ei ilmennyt ongelmia 

opinnäytetyön tekemisen aikana.  

  

7.3 Luotettavuuden arviointi 

Opinnäytetyön tutkimusta tehdessä on aina arvioitava tutkimuksen luotettavuutta eli 

reliabiliteettia ja validiteettia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan miten luotettavasti ja 
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toistettavasti tutkimus on tehty ja validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa esitettyjen 

asioiden yleispätevyyttä, tutkimuksen perusteellisuutta ja sitä, että onko valittu 

tutkimusmenetelmä ollut oikea kyseisen ilmiön tutkimiseen. (Puusa 2011, 154-155.) 

Reliabiliteetin arviointiin liittyy lisäksi muutamia arviointia vaativia kohteita, kuten 

haastatteluista saatujen vastausten johdonmukaisuus ja haastatteluissa saatujen havaintojen 

ajallinen pysyvyys. (Saaranen ym., 2012.) 

 

Kuten tässä opinnäytetyössä on jo mainittu, tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavien luotettavuutta lähteenä arvioidessa 

voidaan sanoa, että haastattelemiemme henkilöiden työkokemuksen ja näkemyksen 

perusteella vastauksia voidaan pitää hyvinä ja kattavina. Jokaisella poliisilla on takanaan 

pitkä ura poliisissa ja vastanneella syyttäjällä kokemusta takana syyttäjälaitoksessa, lisäksi 

jokainen on ollut aiheemme kanssa tekemisissä työssään enemmän tai vähemmän. Saimme 

haastateltaviltamme hyviä näkökulmia ja pohdintoja aiheeseemme liittyen. Kaikki 

haastattelemamme henkilöt olivat töissä joko Itä-Suomen eteläisellä alueella tai 

Pohjanmaalla, joten otanta on maantieteellisesti lopulta hyvin pieni. Tältä osin voidaan 

sanoa, että mielipiteet ja aiheeseen liittyvät ongelmat voivat esiintyä eri alueilla eri tavalla. 

Haastateltavien jättäminen anonyymeiksi oli tutkijoilta tietoinen riski, joka voi osin 

vaarantaa tutkimuksen luotettavuutta, mikäli halutaan tarkasti kohdentaa, keneltä tieto on 

peräisin. Empiirisen osuuden aineistoamme ei siis ole koottu tieteellisin otantamenetelmin 

ja sen vuoksi opinnäytetyöllämme ei ole suoraa yleistettävyysarvoa. 

Reliabiliteettia arvioitaessa tulee tiedostaa, että tutkimuksen suunnitteluun vaikuttaa 

vahvasti tutkijoiden omat ajatukset, arvot ja ennakkotiedot tutkimuksen aiheesta. Tutkimus 

on kyllä toistettavissa, mutta haastateltavien valinnalla tutkimuksen tulokset voivat olla 

myös hyvin erilaiset katsontakannasta riippuen, myös käytäntöjen muuttuminen voi 

ajansaatossa muuttaa tutkimushaastattelujen vastauksia ja näin myös tutkimuksen tulosta.  

Tutkimuksessa esitellystä teoriaosuuden tiedot on kerätty pitkälti laista ja muista 

rikosprosessintutkimukseen liittyvistä julkaisuista. Lähteinä on käytetty ajantasaista 

eduskunnan säätämää esitutkintalakia ja pakkokeinolakia, lain esitöiden materiaaleja kuten 

hallituksen esityksiä sekä muita lakisidonnaisia teoksia, joita voidaan pitää yleisesti 

luotettavina lähteinä. Näistä lähteistä saamamme tieto on asianmukaisesti dokumentoitu 

lähdeviittein ja niiden sisältö on helppo tarkastaa. Mitä puolestaan tulee tutkimuksen 

perusteellisuuteen, voidaan arvioida, että tutkimus vastaa asetettuun tutkimuskysymykseen 
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hyvin ja opinnäytetyön laajuisin taustoin. Edellä mainituin perustein tutkimuksen 

validiteetti on hyvällä tasolla.  

7.4 Tutkimuksen merkittävyys ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön aihe ja tutkimuskysymys koettiin aiheen valinnasta saakka merkittäväksi. 

Kokonaisuudesta pyrittiin kokoamaan sellainen, että muutkin kuin rikosprosessin parissa 

työskentelevät lukijat saisivat siitä uutta tietoa tarvittavin pohjatiedoin. Opinnäytetyö on 

merkittävä tutkijoille, jotka työskentelevät esitutkinnan parissa ja vielä erityisesti 

tutkijoille, jotka työskentelevät esitutkinnoissa, joissa on tutkintavankeja. Lisäksi tämä työ 

on merkittävä tällaisia tutkintoja johtaville tutkinnanjohtajille, sillä työn johtopäätöksiin 

tuli kehitysehdotuksia myös heille.  

Jatkossa tämän tutkimuksen johdosta aiheesta voisi tulevaisuudessa tehdä tarkemmin 

katsauksen siihen, kuinka paljon määrällisesti on tapauksia, joissa 

syytteennostopäivämäärää on jouduttu siirtämään koko Suomen laajuisesti ja millaisista 

syistä. Olisiko niitä tutkimalla mahdollista kehittää jotain poliisin tekemissä esitutkinnoissa 

tai esitutkintayhteistyössä. Tämän tutkimuksen voisi toteuttaa mielestämme 

kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla tilastollisin menetelmin. Toinen mieleen tullut 

jatkotutkimusehdotus oli tutkimus lähiesimiestoiminnasta toiminnasta tällaisissa 

tilanteissa. Mitä työkaluja tutkinnanjohtajalla on johtaa tutkijoiden työtä tapauksissa, joissa 

epäilty on vangittuna ja kuinka tutkinnanjohtaja voisi käyttää niitä mahdollisimman 

tehokkaasti. 

7.5 Itsearviointi 

Aiheemme selkiytyi jo työharjoittelun aikana ennen koululla viettämäämme 

lähiopiskelujaksoa. Lähijaksolla aloimme työstää aihetta, sekä aikataulutimme ja 

rajasimme työmme aihetta selkeämmin. Aluksi suunnittelimme, että kokoamme ja 

kirjoitamme opinnäytetyön raakaversion pitkälti valmiiksi jo työharjoittelumme aikana. 

Tätä varten sovimme lähijaksolla selkeitä vastuualueita, jotta voisimme kumpikin kirjoittaa 

oman aikataulumme sallimissa rajoissa eri puolilla Suomea. Välissä pidimme aina 

palaveria siitä, missä olemme menossa ja onko aiheen tiimoilta ilmennyt uusia ajatuksia. 

Pyrimme myös aika ajoin oikolukemaan toistemme tekstiä ja korjaamaan havaitsemamme 

asiavirheet. Haastattelut kumpikin suoritti omalla harjoittelupoliisiasemallaan ja ne 

kasattiin yhteisesti nähtäviksi ja muokattavaksi myöhemmin. Aikataulutus eli muuttuvien 
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aikataulujen ja epäsäännöllisen vuorokausirytmin puitteissa, mutta lopulta pysyimme 

asettamissamme tavoiteajoissa sovitusti. Koululle palattuamme aloimme hioa 

kokoamaamme tekstiä ja pohtimaan työ syvempää tarkoitusta, haastatteluista saatuja 

näkökulmia ja harjoittelun aikana mieleemme tulleita kysymyksiä aiheeseen liittyen.  

Opinnäytetyömme tarkoitus oli tutkia myös sitä, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä 

tutkijoilla on aiheeseemme liittyen. Tätä varten onnistuimmekin saamaan opinnäytetyössä 

haastattelemiltamme vastauksia toivottuihin seikkoihin. Pystyimme haastattelujen tiimoilta 

toteamaan, että haastateltavien vastaukset olivat sisällöltään pitkälti toistensa kaltaisia, toki 

toimenkuvasta riippuen. Haastateltavia olisi varmasti saatu enemmän ja meitä olisi 

kiinnostanut kuulla tarkemmin myös puolustuksen kantaa aiheeseen. Lopulta työmme 

kuitenkin rajautui saamiimme haastatteluihin ja olimme niihin hyvin tyytyväisiä. Tulimme 

myös siihen tulokseen, että aihe on niin lakiin nojaava, ettei useamman henkilön 

haastattelu olisi muuttanut lopputulosta suuresti. Opinnäytetyömme tärkein saavutus, saada 

vastaus tekemämme tutkimuksen kautta tutkimuskysymykseemme onnistui ja siitä olemme 

hyvin tyytyväisiä. Saimme teoriatietoa etsimällä ja lukemalla poimittua lihaa lakipykälien 

ympärille ja teoriatieto yhdessä haastattelujen kanssa, joista puolestaan saimme tietoa 

käytännöistä ja ilmiöistä aiheen ympäriltä, tuli mainio kokonaisuus opinnäytetyöksi. 

Varsinkin tutkijan työtä poliisissa tekeville opinnäytetyötämme voidaan pitää 

ajankohtaisena ja tärkeänä aiheena.  

Koimme itsellemme aluksi hieman haasteeksi tieteellisen kirjoittamisen, jota emme ole 

kumpikaan kovin paljon harjoitelleet. Otimme sen kuitenkin haasteena vastaan ja 

halusimme tehdä tämän tutkimuksen sellaisin menetelmin, että tekstistä tulisi 

opinnäytetyön vaatimusten mukaista ja luotettavaa. Lakiin pohjautuva aiheemme antoi 

meille hyvän tuen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Mielestämme onnistuimmekin siinä 

opinnäytetyön vaatimalla tavalla ja kirjoittamiimme tietojen alkuperäislähteisiin pitäisi 

lukijan päästä kiinni selkeiden lähdeviitteiden ja lähdeluettelon avulla. 

Olemme myös tyytyväisiä opinnäyteprosessin hallintaan ja oman työmme johtamiseen. 

Prosessin aikana järjestetyt seminaarit tukivat mielestämme vahvasti itseohjautuvaa 

työtämme hyvin ja ne olivat meille itsellekin hyviä välietappeja tarkastella työtämme uusin 

silmin. Saimme kaikista kolmesta seminaarista hyviä suuntaviivoja ja kehitysehdotuksia 

sekä ohjaavalta opettajaltamme, opponoivalta opiskelijatoverilta että koko 
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seminaariryhmältä. Myös muiden töiden opponoinnista sai toivottua näkemystä omaan 

työhön ja sen kehittämiseen. 

Työ oli kokonaisuudeltaan ja haastavuudeltaan kahdelle sopiva. Aihe oli haastava mutta 

opettavainen, ja saimme siitä varmasti paljon uutta ja hyödyllistä tietoa poliisin työtä 

ajatellen. Työn läpikäymiseen ja hiomiseen olisimme voineet käyttää loputtomasti aikaa, 

mutta olemme tyytyväisiä lopputulokseen. 
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