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ESIPUHE 

Taman tutkimuksen kohteena on viranomaisten toiminta lasten ja nuorten 
rikosprosessissa. Tutkimuksessa selvitetaan lasten j a nuorten tekemien 
rikosten kasittelyn etenemista viranomaisketjussa. Teemaa lahestytaan 
vuosina 2000-2001 viidella eri paikkakunnalla toteutetun lasten ja nuorten 
tekemien rikosten nopeutettua viranomaiskasittelya koskeneen oikeusministe
rion kokeiluhankkeen seurannan kautta. 

Kokeilulla oli nelja paatavoitetta: (1) nuorten tekemien rikosten 
viranomaiskasittelyn (nuorisoprosessin) kaikkien vaiheiden nopeuttaminen, 

(2) huolto-, hoito- ja tukijarjestelmien kytkeminen entista tiiviimmin oikeu
dellisesti saanneltyyn prosessiin ja rikosoikeudelliseen seuraamusjarjestel
maan, (3) paikallisten toimijoiden yhteistyon tehostaminen ja yhteistyon tiella 
olevien esteiden poistaminen seka (4) aloitteiden tekeminen lainsaadannon 
uudistamista silmalla pitaen. Tutkimuksen piiiitehtavana on selvittaa kokeilus
ta saadut kokemukset j a arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 
Tutkimusasetelma antoi samalla mahdollisuuden kartoittaaja arvioida nuo
risoprosessin piirteita ja toimivuutta myos kokeiluhanketta laajemmasta 

nakokulmasta. 
Tutkimuksen tekemista ovat hankkeen eri vaiheissa tukeneet lukuisat 

henkilOt ja useat eri tahot. Kaikkien hankkeeseen myotavaikuttaneiden 
nimeamiseen ei tassa ole mahdollisuuksia. Erikseen on kuitenkin mainittava 
kasikirjoituksen lukeneet ja sita kommenteillaan kohentaneet. Erityisesti 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtaja Tapio Lappi-Seppala, rikosoikeu
den professori Martti Majanen, hallitusneuvos Jussi Pajuojaja oikeustieteen 
tohtori Sami Mahkonen ovat antaneet arvokkaita parannusehdotuksia. Rapor

tin graafisesta asustaja taitosta on ammattitaidolla huolehtinut Eira Mykka

nen. 
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tutkij a Matti Marttunen 
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1 JOHDANTO 

Taman tutkimuksen kohteena on viranomaisten toiminta lasten ja nuorten 
rikosprosessissa. Tutkimuksessa selvitetaan lasten ja nuorten tekemien rikosten 
kasittelyn etenemista viranomaisketjussa. Teemaa lahestytaan vuosina 
2000-2001 viidella eri paikkakunnalla kaynnissa olleen lasten ja nuorten 
tekemien rikosten nopeutettua viranomaiskasittelya koskeneen oikeusministe
rion (OM) kokeiluhankkeen seurannan kautta. 

Kokeilulla oli nelja paatavoitetta: (1) nuorten tekemien rikosten 
oikeuskasittelyn kaikkien vaiheiden ( esitutkinta, syyteharkinta, tuomioistuinka

sittely ja taytantOonpano) nopeuttaminen, (2) huolto-, hoito- ja tukijarjestel
mien kytkeminen entista tiiviimmin oikeudellisesti saanneltyyn prosessiinja 
rikosoikeudelliseen seuraamusjarjestelmaan, (3) paikallisten toimijoiden 
yhteistyon tehostaminenja yhteistyon tiel! a olevien esteiden poistaminen seka 
( 4) aloitteiden tekeminen lainsaadannon uudistamista silmalla pitaen. Tass a 
tutkimuksessa arvioidaan paaosin mainittujen tavoitteiden toteutumista. 
Kokeilun seuranta on kuitenkin mahdollistanut lasten ja nuorten rikosprosessin 
arvioinnin myos hieman laajemmin kuin ainoastaan kokeiluhankkeen omien 

tavoitteiden valossa. Nain ollen tutkimuksessa tarkastellaan laajemminkin eri 
toimijoiden roolia, tehtaviaja tyorutiineja lastenja nuorten tekemien rikosten 

viranomaiskasittelyssa. 

Terminologiasta. OM:n kokeiluhankkeesta kaytetaan myohemrnin nimea 
nuorisokokeilu. Las ten j a nuorten rikosprosessistakaytetaan puolestaan lyhytta 
ja ytimekasta termia nuorisoprosessi, jolla tarkoitetaan kaikkia lasten ja 
nuorten tekemien rikosten kasittelyyn liittyvia viranomaistoimintoja esitutkin
nasta rangaistuksen taytantOonpanoon. Nuorisoprosessin yhtena toimijana on 
siis myos kunnan sosiaalilautakunta, koska sen toiminnot nuorisoprosessissa 
liittyvat useaan lasten ja nuorten tekemien rikosten viranomaiskasittelyn 

vaiheeseen. 1 

Eri ikaryhmista kaytetyt nimitykset eroavat eri lainsaadannon sektoreil
la. Rikoslain terminologiassa 15-17-vuotiaita kutsutaan nuoriksi henkiloiksi. 

1 Asian korostaminen johtuu siita, etta tavanomaisesti rikosprosessilla ei viitata nain 
laajaan kokonaisuuteen. Ks. erilaisista rikosprosessin maaritelmista esim. Helminen & 
Lehtola & Virolainen 2002, 13-14; Jokela 2000, 15; Virolainen 1998, 2; Frande 1999, 3; 
Jonkka 1992, 1-3. 
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Nuorista rikoksentekijoista annetun lain (L 31.5.1940/262, NuorRikL) 1 §:n 

januoristarikoksentekijoista annetun asetuksen (18.12.194211 001, NuorRikA) 

mukaan 15-20-vuotiaat ovat nuoria rikoksentekijoita. Aile 15-vuotiaat ovat 

rikoslain (19.12.1889/39, RL) mukaan syyntakeettomia ja terminologisesti 

lapsia. Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen (17.6.1988/575, 

EPA) I 0 § :n maaritelmasaannoksen mukaan lapsena pidetaan a lie 18-vuotiasta 

henkiloa, vaikka esitutkintaan kiinteasti liittyva NuorRikL kutsuu 15-20-

vuotiaita nuoriksi rikoksentekijoiksi. Lastensuojelulain (5.8.1983 /683, LsL) 

3 § :n mukaan alle 18-vuotiaat ovat lapsia ja aile 21-vuotiaat nuoria. 
Nuorisoprosessiin liittyva terminologia ei siis ole johdonmukainen. 

Tasta syysta myohemmissa jaksoissa on asiayhteydesta paateltava, mihin 
ikaryhmaan termit lapsi, nuori, nuori henki!O, nuori rikoksentekija, nuori 

aikuinenja nuorisorikollinen kulloinkin viittaavat. 

Eri1aiset kokeiluhankkeetja niiden yhHiHiiset tavoitteet. Rikoksia tehneisiin 

lapsiin ja nuoriin kiinnitetty huomio on kasvanut 1990-luvulla lukuisissa 

pai kkakuntakohtaisissa kokeiluissa. Erilaisten kokei I uhankkeiden tee mat ovat 

vaihdelleet rikoksentorjunnasta rangaistusjarjestelman sisalla toteutettavien 

toimintaohjelmien kehittamiseen, mutta niiden seka yleisemmin myos lainsaa

dannon kehittamistyon taus tall a on nahtavissa yhteiskunnallisessa keskustelus

sa lisaantynyt huoli syrjaytyneista ja rikoksia tekevista lapsista ja nuorista. 

Nuorisokokeilulla ja muilla rikoksiin syyllistyneisiin alaikaisiin 

kohdistuneilla kokeiluhankkeilla on- painopiste-eroista, erilaisista kaytannon 

jatjestelyista ja muista eroavaisuuksista huolimatta- viime kadessa yksi ja 

yhtalainen tavoite: lasten ja nuorten rikoskayttaytymisen ehkaiseminen ja 

mahdollisimman tehokkaiden menettelytapojen kehittaminen rikoskayttaytymi

sen oikaisemiseksi. Nuorisokokeilussa perusajatuksena oli, etta nimenomaan 

rikosprosessin aikaisilla toimenpiteilla voitaisiin vaikuttaa erityispreventiivises

ti nuoren kayttaytymiseen tai ainakin myotavaikuttaa taman tavoitteen toteutu

miseen. Kyse oli tavallaan "rikosprosessista rikostent01junnan valineena". 

Nuorisoprosessinja rikosprosessin kehittaminen yleensakin on tarkeaa 

myos monista muista syista. Rikosprosessin aikana tehdyt arviot nuorista

kuten vanhemmistakin rikoksentekijoista2 -ovat ensiarvoisen tarkeita rangais

tusten tarkoituksenmukaisen kohdistamisen kannalta.3 Lisaksi koko rangaistus

jarjestelman tehokkuus ja kansalaisten luottamus sita kohtaan ovat kiinteasti 

2 Takata 1993, 60-67 ja 188. 

J Marttunen & Takala 2002, 122- 123; Ks. myos Ervo 1996, 162, jossa puhutaan rikos
prosessista hoitoonohjausvalineena. 
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ja monella tavalla sidoksissa rikosprosessuaalisiin menettelykaytantoihin. 4 

Rikosprosessin eraaksi tehtavaksi voidaan nimittain ymmartaa rikosoikeuden 
jakriminaalipolitiikan arvojenja tavoitteiden toteuttaminen.5 Rikosoikeudelli
set vaikuttamismekanismit, yleis- ja erityisestavyys, eivat ole ainoastaan 
rangaistusseuraamuksiin liittyvia vaikutuksia, vaan niiden teho muodostuu 
koko kontrollikoneiston toiminnasta. Erityisesti nuorten kohdalla pelkka 
rikoksesta kiinnijaaminen, poliisikuuluste1u ja sita mahdollisesti seuraava 
oikeudenkaynti saattavat ehkaista rikollisuutta.6 

Nuorisokokeilun perusteet. Nuorisokokeilu kaynnistyi viidella paikkakunnal
la (Helsinki, Joensuu, Tampere, Turkuja Vaasa) vuoden 2000 alustaja paattyi 
3!.12.200!. Kohderyhmat vaihtelivat paikkakunnittain. Kokeilu kohdistui 
muilla paikkakunnilla paitsi Helsingissarikoksesta epailtyihin aile 15-vuotiai
siin, kaikilla kokei1upaikkakunnilla rikoksesta epailtyihin 15-17-vuotiaisiin 
seka Joensuussa, Tampereella ja Vaasassa rikoksesta epailtyihin 18-20-
vuotiaisiin. Helsingissa kokeilu koski vain Pasilan poliisipiirin alueella 
tapahtuneita rikoksia. 

P a avo Lipposen II hall ituksen ohj el mass a ( 15.4. 1999) todetaan seuraa
vasti: "Nuorten henki!Oiden tekemien rikosten sovittelua, tutkimista, tuomio

istuinkasittelya ja nuorisolle soveltuvien seuraamusten taytantOonpanoa 
nopeutetaan. Jatketaan vaihtoehtoisten seuraamusten kehittamista. Osana 
lastensuojelullisia toimenpiteita aile 15-vuotiaiden rikoksen tehneiden fasten 
ja nuorten osalta kehitetaan sovittelujarjestelmia". Hallitusohjelmassa maini
taan siis kolme lasten ja nuorten rikoskontrollijarjestelman erityisen kehitys
tyon kohteena olevaa osaa: ( 1) nuorisoprosessin nopeuttaminen, (2) vaihtoeh
toisten seuraamusten kehi ttaminen seka (3) alle 15-vuotiaiden so vi ttel u j arj es
telman kehittaminen. Naista ensimmainen liittyy tass a tutkimuksessa arvioita
vaan kokeiluhankkeeseen. 

4 Lahti 1998, 1192. 

5 Esimerkiksi PetriJiiiiskeliiisen ( 1997, 74-260) hahmottelemassa normatiivis-prosessuaa
lisessa teoriassa rikosprosessuaalisille seikoille annetaan huomattava painoarvo rikosoi
keudellistenj a kriminaalipoliittisten tavoitteiden toteutumisessa. MyosRaimo Lahti ( 1974, 
84; 1998, 1192) korostaa rikosprosessioikeuden merkitystarikosoikeuden tai kriminaalipo
litiikan tavoitteiden toteuttajana. Vastaavalla tavalla myos Tapia Lappi-Seppiilan (1987, 
esim. 204-207) vaitoskirjassa voi havaita rikosprosessuaalisille seikoille annettavan 
merkitysta rikosoikeuden tavoitteiden toteutumisessa. 

6 Ks. myos Ervo 1996, 162-166, joss a rikosprosessia kasitellaan mielenkiintoisella tavalla 
osana yleis- ja erityisestavyytta. 
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Nuorisokokeilun kaynnistaminen kirjattiin myos valtioneuvoston 
periaatepaatokseen kansalliseksi rikoksentorjuntaohjelmaksi (ns. Turvallisuus

talkoot). Ohjelmassa todetaan, etta" ... vaarantamatta nuorten oikeutta oikeu

denmukaiseen oikeudenkayntiin pyritaan nopeuttamaan nuorten tekemien 
rikosten esitutkintaa ja oikeuskasittelya seka kytkemaan rikoksentekijan 

hoitotarpeen selvittaminen osaksi oikeusprosessia".7 

Kaytannossa kokeilun lahtolaukauksena o\i OM:n paatos (27.7.1999) 
asettaa tyoryhma (niin sanottu valtakunnallinenjohtoryhma) suunnittelemaan 

nuorisokokeilua. Tyoryhman (puheenjohtajananykyinen apulaisvaltakunnan

syyttajaJorma Kalske) tuli valmistella OM:lle ehdotus siita, milla paikkakun

nilla kokeilu kaynnistetaan, mita asioita siihen sisallytetaan ja minka ikaisia 
se koskee. 8 Suunnitteluvaiheen jalkeen tyoryhman tehtavana oli kokeilun 

etenemisen seuranta (1.1.2000-31.12.2001), jonka kuluessa se kokoontui 

yhteensa 21 kertaa. 9 Tyoryhman asettamispaatoksessa korostettiin kahta 

seikkaa, joita voidaan pitaa nuorisokokeilun aloittamisen valittomina syina. 
(1) OM:n mukaan nuorten rikosprosessi oli 1990-luvulla liian hidas .10 

Poliisi, syyttaja, tuomioistuin, kriminaalihuolto (KHL) ja sosiaalitoimi olivat 

ennen kokeilua kaikki mukana nuorten tekemien rikosten kasittelyssa, mutta 
millaan niista ei ollut vastuuta koko prosessista. Asettamispaatoksessa korostet

tiin viranomaisyhteistyon merkitysta erityisesti poliisitutkijan, syyttajan ja 

karajatuomarin valisessa toiminnassa. Tata taustaa vasten nuorisokokeilulla 

haluttiin nopeuttaa nuorisoprosessia lisaamalla viranomaisten valista yhteistyo
ta.ll 

(2) Toinen tyoryhman asettamispaatOksessa korostettu seikka oli 
tukijarjestelmien kehittaminen. Ennen kokeilua vallinneessa tilanteessa avun 

tarpeessa oleva nuori oli rikoksensa kasittelyn aikana vain ajoittain erilaisten 

huo\to- ja tukijarjestelmien piirissa. Kriminaalihuolto tai sosiaaliviranomaiset 
tekivat nuoresta henkilOtutkinnan syyteharkinnan aikana. Taman jalkeen nuori 

kuului kriminaalihuollon palvelujen piiriin vasta sitten, kun hanet maarattiin 

7 OLJ 2/1999, II. 

H OM:n tiedote 27 .7.1999. 

9 OM:n tyoryhmamietintaja 2002:3 . 

111 OM:n selvityksen mukaan prosessi rikoksen ilmitulosta tuomion antamiseen kesti 
vuonna 1999 Helsingissa aile 18-vuotiaiden nuorten jutuissa noin yhdeksan kuukautta. 
Pienemmilla paikkakunnilla ajan todettiin olevan paaosin karaj aoikeuskasittelyn ripeam
masta loimittamisestajohtuen lyhyempi. 

11 OM:n tiedote 27.7.1999. 
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valvontaan tai tuomittiin nuorisorangaistukseen. Kokeilussa huolto- ja tukijar
jestelmat pyrittiin entista tiiviimmin liittamaan rikosten oikeuskasittelyyn. 

Tavoitteena oli, etta nuori olisi niiden piirissa kiinnijaamisesta tuomion 

taytantOonpanoon saakka. Eraana ratkaisuna- joka ei kuitenkaan toteutunut 
- OM esitti kaytantoa, jossa nuorelle maarattaisiin rikosprosessin ajaksi 

tukihenki!O kriminaalihuollosta tai sosiaalitoimesta. Tukihenkilo maarattaisiin 

valittomasti, kun nuori jaa kiinni rikoksesta. 12 

Kokeilupaikkakunnille perustettiin paikkakuntakohtaiset eli alueelliset 

tyoryhmat koordinoimaan ja seuraamaan kokeilun edistymista. Poliisilla, 

syyttajalla, tuomioistuimella, sosiaalitoimella, kriminaalihuollollaja sovittelus
ta vastaavalla taholla oli kullakin edustajansa paikkakuntakohtaisissa tyoryh
missa.13 

Kokeiluun kutsuttiin erityinen selvitysmies, Sami Mahkonen, jonka 

tehtavana oli huolehtia kokeilun suunnittelusta paikallistasolla ja yhdessa 

kokeilupaikkakuntien viranomaisten kanssa kehittaamenettelytapojakokeilun 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisaksi Mahkosen tuli toteuttaa kaytannossa 

valtakunnallisen tyoryhman paatOksia ja raportoida sille kokeilun edistymises

ta. Tyoryhma toimi tiiviissa yhteistyossa selvitysmiehen kanssa. 

Nuorisokokeilun aikana saavutetut tulokset (nuorisoprosessin nopeutu
minen ja viranomaistyon kehittyminen) eivat perustuneet lainsaadannon 

muutoksiin, vaan nuorisoprosessin toiminnalliseen kehittamiseen. Viranomais
kaytantojen muutokset perustuivat yksinkertaisesti tyotapojen muuttamiseen 

ja viranomaisten valisen yhteistyon tiivistymiseen. Kokeilu osoitti, etta 

lainsaadannon muodollisten puitteiden rajoissa toteutetulla toimintakaytantOjen 

rationalisoimisella on nuorisoprosessin sujuvuuden kehittamisen kannalta 

tarkea merkitys. 

Nuorisokokeilun aikana siis havaittiin, etta nuorisoprosessin nopeutta
minen oli tarpeellista j a etta se oli mahdollista to~euttaa ilman lainsaadannolli

sia tai suuria toiminnallisia uudistuksia. Tulokset saavutettiin ilman merkittavia 
lisakustannuksia. Hanke lisasi myos eri viranomaisten tietoa toistensa tyota

voista, mika osaltaan motivoi tehostamaan viranomaisyhteistyota. Taman 

vuoksi OM paatti nuorisokokeilun paatyttyajatkaanuorisoprosessin toiminnal

lista kehittamista myos erailla muilla paikkakunnilla. Jatkossa kyse ei ole enaa 

12 OM:n tiedote 27.7.1999. 

13 Ks. paikkakuntakohtaisten tyoryhmien toiminnasta tarkemmin OM:n tyoryhmamietintOja 
2002:3, 5-7 ja 20-23 . 
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kokeilusta, vaan tavoitteena on vakiinnuttaa toimiviksi havaittuja kaytantoja 
laajemmin eri paikkakunnille. 14 

1.1 Tutkimustehtava ja menetelmat 

Tutkimuksen kohteena on nuorisoprosessin oikeudellinen saantely seka 

prosessin viranomaistoiminnot ja -kaytannot. Yleistavoitteena on saada 
kokonaiskuva nuorisoprosessia koskevasta saantelystaja eri viranomaisten
poliisin, syyttajan, tuomioistuimen, sosiaalitoimen ja kriminaalihuollon -
rooleista, tehtavista ja tyorutiineista nuorisoprosessissa. 15 Pyrkimyksena on 
ollut niin ikaan selvittaa tarkemmin, miss a maarinja milta osin nuorisoproses
sia on tarvetta kehittaa. Spesifimpana tehtavana on arvioida OM:n kaksivuoti
sen nuorisokokeilun onnistumista ja tuloksia. 

Tutkimukseen sisaltyy siten seka normiston systematisointiin ja 
tulkintasuosituksiin tahtaavia elementteja etta viranomaiskaytantOjen kuvauk
seen ja arviointiin perustuvia empiirisia tarkasteluja. Lainsaadannon tilaa 

analysoitaessa joudutaan liikkumaan useammalla oikeudenalalla. Naita ovat 
rikosoikeus ( esimerkiksi ikarajasaantely), rikosprosessioikeus (varsinaiset 
rikosvastuun toteuttamista koskevat saannokset, jotka ohjaavat poliisin, 
syyttajien ja tuomioistuinten toimintaa) ja lastensuojelulainsaadantO. 

Tutkimuksen paapaino on viranomaiskaytantOjen arvioinnissa. Keskei
sia osatehtavia on selvittaa miten nuorisoprosessi kaytannossa toimii, miten 
kauan lasten ja nuorten asioiden kasittely eri viranomaisissa kestaa ja miten 
jutut etenevat, mista mahdolliset viiveet johtuvat, mita toimia nuoriin eri 
prosessin vaiheissa kohdistetaan ja mihin ikaryhmiin ne kohdistuvat. 

Tarkastelujen yhteisena paamaarana on hahmotella oikeuspoliittisia 
suosituksia lainsaadannon seka viranomaiskaytantOjen edelleen kehittamiseksi. 

14 OM:n tiedote 2 1.3.2002; OM:n tiedote 11.6.2002. 

1
; Tutkimus on osa laajempaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen nuorisorikollisuuden 

kontrollijarjestelman arviointihanketta, jonka tavoitteena on ollut selvittaa, mitka ovat 
nykyisen nuorten kontrolli- ja seuraamusjarjestelman perusongelmat ja mihin suuntaan 
nuorten seuraamusjarjestelmaa tulisi lahivuosina kehittaa. Hankkeesta on ennen tata 
raporttiajulkaistu muutamia artikkeleitaja yksi laajempi tutkimus. Ks. Marttunen 200la 
(N uorisorangaistuskokeilu ); Marttunen 2001 b (Nuorisorangaistus rikoskierteen katkaisij a
na); Marttunen 200lc (Nuorten rikosprosessin nopeuttamiskokeilu); Marttunen 2002 
(Vauhtia nuorten juttuihin); Marttunen & Takala 2002 (Nuorisorangaistus 1997-2001: 
Uuden rangaistuslajin arviointi). 
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1.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa kerattiin kaksi aineistoa, niin sanottu perusaineisto j a verrokki
aineistot. Perusaineisto kerattiin lastenja nuoren rikosjutun viranomaiskasitte
lyssa asiapapereiden mukana kulkeneesta seurantalomakkeesta (ks. liite ),j onka 
jokainen nuoren kanssa tekemisissa oleva viranomainen (poliisi, sosiaalitoimi, 
syyttaja, tuomioistuin) taytti toimintojensa osalta. Aineiston keraaminen 

aloitettiin 1.1.2000 ja se paattyi 31.12.2001. Verrokkiaineistot kerattiin 
kokeilun aloittamista edeltavalta vuodelta 1999 Tampereelta, Helsingista (kaksi 
verrokkiaineistoa) ja Joensuusta (kaksi verrokkiaineistoa), ja niissa kerattiin 
tiedot samoista seikoista kuin perusaineistossa. 

Tutkimuksessa kaytetty seurantalomake oli hyvin yksityiskohtainenja 
mahdollisti monien havaintojen tekemisen lasten ja nuorten rikosjuttujen 
kasittelysta. Lomakkeessa oli kunkin viranomaisen toimintoja varten erilliset 
sarakkeet. Sarakkeita oli yhteensa viisi, kuten myos toimijoita nuorisoproses
sissa. Sarakkeet oli otsikoitu seuraavasti: (1) poliisi, (2) kriminaalihuolto ja 
sosiaalitoimi, (3) syyttaja, ( 4) tuomioistuinja (5) kriminaalihuolto (taytant66n

panoa koskevat tiedot). Jokaisessa sarakkeessa oli useita alakohtia, joissa 
tiedusteltiin muun muassa millaisesta rikosjutusta oli kysymys, mihin toimenpi

teisiin viranomainen oli asian johdosta ryhtynyt ja milloin tietty toimenpide 
suoritettiin tai paat6s tehtiin. 

Seurantalomake kulki nuoren rikosjutun asiapapereiden mukana niiden 
siirtyessa viranomaisketjussa eteenpain. Lomakkeen taytto aloitettiin siis 
poliisissa. Jutun siirryttya syyttajalle tama teki lomakkeeseen merkinnat 
syyteharkinnasta ja j utun edettya kiirajaoikeuteen tuomari kirj asi lomakkeeseen 
tiedot asian tuomioistuinkasittelysta. Tarkoituksena oli alun perin, etta seuran
talomake olisi kiertiinyt myos kriminaalihuollossa, jos nuorelle tuomitaan 
nuorisorangaistus. Kaytannossa nain ei kuitenkaan tapahtunut, joten seuraa
musten taytantoonpano jai lomakeseurannan ulkopuolelle. 16 

Lapsen tai nuoren rikosjutun kasittely voi paattya iasta ja rikoksesta 
riippuen sosiaalitoimeen, poliisiin, syyttajalle tai tuomioistuimeen. Viranomai
nen,johon nuoren asian kiisittelypaattyi, toimitti sille keraantyneet seurantalo
makkeet Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle. 17 

16 Aiheesta on kuitenkin kaytassa varhaisempia tutkimuksia. Ks. nuorisorangaistuksen 
toimeenpanosta Marttunen & Takala 2002, 73-97 ja nuorille tuomittuun ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen liittyvasta valvonnasta Jaakkola & Suihko 1988 passim. 

17 Nuorisokokeilun alussa sovittiin, etta viranomaiset toimittaisivat keraantyneet lomakkeet 
oma-aloitteisesti kolmen kuukauden valiajoin. Kaytanto kuitenkin vaihteli viranomaisittain 
ja paikkakunnittain. 
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Seurantalomakkeisiin tuli siis tehda merkinnat myos sosiaalitoimen 

rikosprosessuaalisten tehtavien (kuten esitutkintaedustus, oikeusedustus ja 

nuoresta laadittavat selvitykset) toteutumisesta ja niista toimenpiteista, joita 

sosiaalitoimi kohdisti lapseenjanuoreen taman tekeman rikoksen seurauksena. 

Sosiaalitoimen tehtavat nuorisoprosessissa ajoittuvat eri tehtavien osalta osin 

rikosjutun esitutkintavaiheeseen, osin prosessin myohempiin vaiheisiin. Taman 

vuoksi tavat,joilla tiedot sosiaalitoimen toiminnoista kirjattiin seurantalomak

keeseen, vaihtelivat paikkakunnittain. Yleensa menettely oli sellainen, etta 

poliisi lahetti kopion seurantalomakkeesta sosiaalitoimeen,ja seurantalomak

keen kopion tiedot sosiaalitoimen tehtavista yhdistettiin myohemmassa 

vaiheessa "paalomakkeeseen". Suunnitelmien mukaan tietojen yhdistamisen 

tuli tapahtua kokeilupaikkakunnilla, mutta kaytannossa se tapahtui useimmiten 

vasta Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa aineistoa kasiteltaessa. 

Sosiaalitoimen osalta aineisto on varsin puutteellinen. Sosiaalitoimen 

toimintojen analysoiminen kayttissa olleen aineiston avulla osoittautui muu

toinkin kovin hankalaksi. Lomakeaineistossa seurattiin yksittaisten rikosten 

tai rikossarjojen kasittelya viranomaiskoneistossa. Rikoksesta epailty lapsi tai 

nuori on kuitenkin saattanut oil a sosiaalitoimen asiakkaana jo ennen tietyn 

rikoksen ilmituloa. Sosiaalitoimi ei toimi niinkaan tekokohtaisesti, vaan 

huomioi toiminnassaan kokonaisvaltaisesti lap sen tai nuoren elamantilanteen. 

Tasta syysta sosiaalitoimi ei valttamatta ryhdy lainkaan toimenpiteisiin 

yksittaisen rikoksen johdosta, koska lapsella tai nuorella on mahdollisesti 

kaynnissa jo ennestaan erilaisia tukitoimia. 

Seurantalomaketta kasiteltiin myos nuorisokokeilun valtakunnallisen 

johtoryhman kokouksessa (21.12.1999). Talloin pidettiin ongelmallisena ja 

epaselvana, tulisiko seurantalomake tayttaa ( 1) jokaisesta rikosilmoituksesta, 

(2) jokaisesta esitutkintapoytakirj asta G olio in juttu saatetaan syyttaj anvirastossa 

tai karajaoikeudessa yhdistaa toisen jutun kasittelyyn) vai (3) jokaisesta 

syyttajalle lahetettavastaesitutkintapoytakirjanipusta. Tarkoituksenmukaisim

maksi tavaksi seurata nuorten rikosj uttuj en etenemista katsottiin kaytantO,j ossa 

poliisi taytti yhden lomakkeen kustakin kokeilun kohderyhmaan kuuluvasta 

syylliseksi epaillysta lapsesta tai nuoresta esitutkintapoytakirjaa kohden. Silloin 

kun tutkinnassa oli samanaikaisesti ja yhdistetysti useita saman nuoren 

rikoksia, taytettiin kuitenkin ainoastaan yksi seurantalomake esitutkintapoyta

kirj ani ppua kohden, j os poI i isi s i irsi sen yhtena j uttuna syyteharkintaan. 18 

18 Sisaasiainministerion poliisiosaston esitutkintapoytakirjan laadintaa koskevissa ohjeissa 
todetaan niin sanotuista sarjarikoksista, etta yleensa yhden rikosilmoituksen pohjalta 
laaditaan yksi esitutkintapoytakirja. Jos samaan rikosilmoitukseen on sisallytetty useita 
rikoksia, voidaan siina mainituista rikoksista laatia tarvittaessa erilliset esitutkintapoytakir-
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Poliisinjalkeen syyttajajatkoi seurantalomakkeen tayttOa periaatteella 
yksi lomake jokaista juttua ja nuorta kohden. Mikali osa jutusta paattyi 

kuitenkin syyttamattajattamispaateikseen tai rangaistusmaarayksen antamiseen, 

taytettiin silta osin oma lomake. 
Mikalijuttujen kasittely yhdistettiin syyttajanvirastossa taikka karajaoi

keudessa ja j uttu koostui j atkokasittelyssa useista esitutkintapoytakirj oista (ts. 

poliisilta oli tullut useita lomakkeita, eika poliisi siis ollut la.hettanyt juttua 
yhdella kertaa syyteharkintaan), tayttivat syyttajaja karajaoikeus tiedot asian 

kasittelysta ainoastaan yhteen lomakkeeseenja nitoivat poliisilta tulleet muut 

lomakkeet taman yhteyteen. Aineistoa kasiteltaessajokaista esitutkintapoyta

kirjaa on kuitenkin tarkasteltu yhtena tilastoyksikkona -lukuun ottamatta niita 
tapauksia,joissa poliisi lahetti useasta esitutkintapoytakirj asta koostuvan jutun 

yhdella ke11aa syyteharkintaan. 
Tutkimuksessa seurattiin siis rikoksesta epdiltyjen nuorten rikosjuttujen 

etenemistayksittaisten esitutkintapi:iytakirjojen, taikkajos poliisi lahetti useita 

esitutkintapoytii.kiijoja samanaikaisesti syyteharkintaan, esitutkintapdytakirja

paketin perusteella. Useista esitutkintapoytakirjoista muodostuvan esitutkinta

poytakirj apaketin rinnastaminen yhdesta esitutkintapi:iytakirj asta muodostuvaan 
juttuun saattaa vaaristaa poliisin toimenpiteiden ajoittumisesta muodostuvaa 

kuvaa ja osittain myos kokonaiskasittelyaikoja. Tasta huolimatta se oli 

kaytannon syista lahes ainoa ajateltavissa oleva tapa seurata ajallisesti rajoite
tun kokeilun puitteissa nuorten rikosprosessin etenemista. 

Lomakeseuranta Iahti vaihtelevasti kayntiin eri paikkakunnilla. Suurim

mat ongelmat ilmenivat Helsingissa, jossa vuoden 2000 loppuun mennessa 

karajaoikeuteen ei ollut edennyt yhtaan lomaketta. Poliisissa lomakkeita 

taytettiin kiitettavasti, mutta lomakkeet eivat kulkeneet syyttajalta eteenpain. 

Seurantatutkimuksen alkuvaiheissa tutkimusaineiston keraamisen aloittaneen 

Virve de Godzinskyn mukaan ongelmat johtuivat siita, etta Helsingissa 
syyttajienja tuomioistuimen taholta kokeilun ymmarrettiin ulottuvan ainoas

taan niin sanottuihin paivystystapauksiin. Syyttajat eivat tayttaneet lomakkeita 

muiden tapausten osalta, koska he katsoivat, ettei menettelya voida niissa vied a 
nopeutetusti lapi. Syyttajien mukaan poliisi myi:is informoi nopeutetussa 

menettelyssa mukana olevien nuorten jutuissa heita liian vahan. Naiden 

jat. (Sisaasiainministerio 2002, 4.) Niin sanotuista liitiinniiisrikoksista puolestaan todetaan, 
etta jos eri rikosilmoituksissa selostetut rikokset ovat niin kiinteassa yhteydessa toisiinsa, 
ettei niiden kasitteleminen erikseen ole tarkoituksenmukaista, voidaan asiakokonaisuudesta 
laatia yksi esitutkintapoytakirja (Sisaasiainministerio 2002, 6). Tutkimuksen seurantalo
makkeen taytossa on siis tavallaan menetelty esitutkintapoytakirjan laadintaa koskevien 
ohjeiden mukaisesti . 
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ongelmien seurauksena Helsingin osalta tutkimusaineisto kerattiin osittain 

toisella tavalla. Poliisi toimitti RIKI-tietojarjestelmasta19 listaukset kokeilun 

kohderyhmaan kuuluvien nuorten rikosjutuista. Listauksissa olleiden tunniste
tietoj en avulla kerattiin seurantalomakkeessa kysytyt tiedot j uttujen jatkokasit
telystajokaisen nuorenja poytaki1jan osalta yksitellen SAKARI-tietojarjestel
masta20. Kaikkia tietoja ei kuitenkaan ollut mahdollista poimiaRIKI-listauksis

ta taikka SAKARI-jarjestelmasta. Tastasyysta poliisi, syyttajajakarajaoikeus 
toimittivat tutkimuskayttoon myos muita taydentavia tietoja. Lisaksi nain 

kerattyihin tietoihin yhdistettiin tiedot poliisin tayttamista seurantalomakkeista. 

Myos erailla muilla kokeilupaikkakunnilla seurantalomakkeen tayttoon 

suhtauduttiin vastahakoisesti. Tasta syysta seurantatutkimus ei tuottanut 
lainkaan tietoa niista toiminnoista, joita esimerkiksi Turun sosiaalitoimessa 

kohdistettiin rikosprosessin aikana lapsiin tai nuoriin. Muutoinkin tutkimusai
neistossa on puutteellisuuksia, osinjopa verrattain suuria. Aineiston peruson
gelmana oli, etta lomakkeita "hukkui" prosessin aikana. Yaasassa, Joensuussa 

ja Turussa (sosiaalitoimea lukuun ottamatta) lomakeseuranta onnistui parhaiten 

ja lomakkeet olivat paasaantOisesti huolellisesti taytettyja. 

Aineiston puutteellisuudet onnistuttiin osin jalkikateen korjaamaan. 

Kokeilupaikkakuntien viranomaiset toimittivat tutkimuskayttoon lukuisia 

viranomaisrekistereista tehtyj a aj oj a j a listauksia, j oiden avulla tutkimusaineis

tonkattavuus selvitettiinja puuttuvia tietoja taydennettiin. Aineistoa taydennet
tiin myos tiedustelemalla jalkikateen yksittaisten juttujen kasittelytietoja. 

Puutteellisuudestaja puuttuvista tiedoista huolimatta on todettava, etta 
seurantalomakkeet tuottivat tutkimuskayttoon suhteellisen laajan, monipuolisen 

ja kayttokelpoisen aineiston. Toisaalta lomakkeiden puutteellinen tayttaminen 

on tutkimustulos sekin . Puutteet lomakkeiden taytossa viestivat eraiden 

nuorisoprosessissa tyoskentelevien henkiloiden suhtautumisesta OM:n 

kokeiluun. Aineiston kattavuutta kasitellaan tarkemmin aineiston analyysin 

yhteydessa tutkimuksen myohemmissa luvuissa. 

Kaiken kaikkiaan perusaineistossa on seurattu yhteensa 3 875 rikosjutun 

etenemista viranomaisketjussa. Naistajutuista 558 (14 %) koskivat aile 15-
vuotiaiden tekemia rikoksia, 3 080 (80 %) 15-17-vuotiaiden nuortenjuttuja 
ja 237 (6 %) 18-20-vuotiaiden juttuja. 

K vantitatiivisen tutkimusaineiston lisaksi tietoja kerattiin nuorisokokei

lun valmisteluasiakirjoista, poliisien, syyttajien, tuomareiden, sosiaalityonteki
joiden seka sovittelun ja kriminaalihuollon tyontekijoiden kanssa kaydyista 

19 RIKI tarkoittaa poliisiasiain tietojllijestelman tutkinta- ja virka-apujarjestelmaa. 

2
" SAKARI tarkoittaa syyttajienja karajaoikeuksien rikosasiain asianhallintajarjestelmaa. 
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keskusteluista, nuorisokokeilun kokouspoytiikirjoista sekii selvitysmies Sami 
Mahkosen laatimista muistioista ja raporteista. Etenkin sosiaalitoimen ja 

kriminaalihuollon toimintoja on- seurantalomakkeiden puuttuvien tietojen 
vuoksi- analysoitu pitkalti mainittujen muiden lahteiden valossa. 

Myos Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemia Oikeustilastollisia 
vuosikirjoj a, Tilastokeskuksen toimittamia muita tilastoja seka eri viranomais
ten vuosikettomuksia kiiytettiin tutkimuksessa liihteina. 

Lisaksi oikeuskirjallisuus, tutkimusaihetta sivuava kriminologinen 
kirj all isuus j a lainvalmistel uasiakirj at muodostavat keskeisen osan tutkim uk
sessa hyodynnetyistii liihteista. 

1.3 Sisalto ja rakenne 

Tutkimuksen luvussa 2 tarkastelussa ovat nuorisorikosoikeuden erilaiset 
kriminaalipoliittiset ja ideologiset lahtokohdat ja mall it (2.1 ), ikarajasaantely 
(2.2) ja rikoskontrollijiitjestelman mahdollisuudet las ten ja numten rikollisen 
kayttiiytymisen oikaisemisessa (2.3 ). Asiaryhmia tarkastellaan vertailevasti j a 
suomalaiset jiirj estelyt suhteutetaan kansainviiliseen, lahinna eurooppalaiseen, 

kontekstiin. Esityksen tavoitteena on nostaa esille nuorisorikosoikeuden 
keskeisiii kysymyksenasettel u j a, paikantaa niitii rikoskontrollij iirj estelmiin 

kohtia, joissa nuoria kohdellaan muista ikaryhmista poikkeavalla tavalla ja 
perustella rikosprosessin korostunutta merkitysta nuorten rikoksentekijoiden 
seuraamusjarjestelman toiminnassa. Lukua 2 voidaan luonnehtia tutkimuksen 
kriminaalipoliittiseksi ja teoreettiseksi osaksi. 

Luvussa 3 kiisitelliiiin erityisteemana nuorisokokeilun keskeisen 
tavoitteen - nuorisoprosessin nopeuden - merkitysta ja nopeuttamisella 
saavutettavia hyotyja. 

Nuorten rikosten viranomaiskiisittelyn kannalta ikiian kuin esikysymyk
sena on tilastoidun nuorisorikollisuuden miiara. Taman vuoksi luvun 4 alussa 
on tarkasteltu nuorisorikollisuuden tasoa koko maassaja erityisesti nuorisoko

keilupaikkakunnilla vuosina 1998-2000. 
Luvuissa 4-7 kasitellaiin nuorisoprosessin saantelyii ja kiiytiintaa eri 

viranomaisten kohdalla. Luvussa 4 tarkastellaan poliisin, luvussa 5 syyttajan, 
luvussa 6 tuomioistuimen ja luvussa 7 sosiaalitoimen sekii kriminaalihuollon 
toimintoja nuorisoprosessissa lainsiiiidannon, kvantitatiivisen tilastotiedon, 
eraiden tapauskuvausten ja paikkakuntakohtaisten menettelykiiytiintojen 
val ossa. 
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Nuorisorikosoikeudessa prosessuaaliset erityisjarjestelyt muodostavat 
huomattavan osan niista saannoksista j a kaytannoista, j otka y lipaansa tekevat 

tarpeelliseksi kayttaa kasitetta nuorisorikosoikeus ja tarkastella sita erillaan 
taysi-ikaisten rikoskontrollijarjestelmasta.Z1 Erot lasten ja nuorten tekemien 

rikosten viranomaiskasittelyssa ovat eri maiden val ilia suuria. Taman vuoksi 

/ukujen 4-6 a/ussa tarkastellaan nuorisoprosessin erityispiirteita eri Pohjois

maissa ja eraissa muissa Euroopan maissa. Vertailevien osuuksien tavoitteena 

on paikantaa nuorisoprosessin ominaisia piirteita j a valaista, miten lasten j a 

nuorten erityispiirteet on prosessuaalisissa kysymyksissa huomioitu. 
Siirtyma kriminaalipoliittisista kysymyksista (Juku 2) erityisteemana 

olevan nuorisoprosessin nopeuden merkityksen (Juku 3) kautta lainsaadannon 
ja kaytannon tarkasteluun (luvut 4-7) ilmentaa tutkimuksen keskeista ajatusta 

edeta yleisesta erityiseen. 
Luvussa 8 kasitellaan nuorisoprosessin kokonaiskestoa. 

Luku 9 sisaltaa yhteenvedon tutkimusteemasta j a pohdintoj a tarkeimmis

ta tutkimushavainnoista. 

21 Mehlbye & Walgrave 1998, 24-39. 



2 NUORISORIKOSOIKEUDEN 

KESKEISIA KYSYMYKSIA 

Nuorisorikosoikeus (engl. juvenile criminal justice) voidaan maaritella 

kaikkien niiden saannosten ja kaytantOjen muodostamaksi kokonaisuudeksi, 

jotkakoskevat rikoksia tehneita lapsia, nuoria tai nuoriaaikuisia. Huomattavas
ti laajemmin kaytetty kasite on kuitenkin nuoriso-oikeus (engl.juvenile justice), 

joka voidaan ymmartaa yli:ikasitteena, joka koostuu kaikesta lapsia, nuoria ja 
nuoria aikuisia koskevasta (muustakin kuin rikosoikeudellisesta) sai:intelysta.22 

N uorisorikosoikeutta koskeva oikeustieteellinen tutkimus on ollut 1900-
luvun viimeisina vuosikymmenina Suomessa verrattain vahaista. Ylipaansi:i 

nuorisorikosoikeus ei ole Suomessa sangen yleisesti ki:iytetty kasite. Tami:i 

johtunee osittain siita, etta Suomessa nuoria koskevat rikosoikeudelliset 

erityisjarjestelyt ovat kansainvalisesti vaatimatonta luokkaa. Tapia Lappi

Seppala luonnehtii Suomen nuorisorikosoikeutta seuraavasti: "Suomalainen 

rikoslainsaataja on nuorisorikosoikeuden puolella ehka ollut passiivinen, mutta 
ei taysin toimeton". 23 

Suomessa- kuten muissakaan Pohjoismaissa- ei ole erityisia alaikais
ten rikosjuttuja kasittelevia nuorisotuomioistuimia (engl. juvenile court, youth 

court, childrens 'court). Yleispohj oismaisena mall ina on lapsi- ja nuorisorikol
listen kuuluminen kahden eri jarj estelmi:in piiriin. Kaikki rikoksiin syyllistyneet 

alaikaiset kuuluvat lastensuojelujarjestelman piiriin, kun taas rikosvastuuikara

jan ylittaneet, mutta ei viela taysi-ikaiset nuoret (15-17-vuotiaat) kuuluvat 

lastensuojelun ohella myos rangaistusjarjestelman piiriin. 

On epi:iselvaa, voidaanko Pohjoismaiden osalta puhua lainkaan erityises

ta nuorisorikosoikeudesta, koska sen keskeisena tunnusmerkkina pidettavaa 
nuorisotuomioistuininstituutiota ei ole lainkaan kaytossa. U seimmissa Euroo

pan maissanuorisorikosoikeus on toiminnallisesti sidoksissa nuorisotuomiois
tuimen tuomiovaltaan. 24 On kiistatonta, etta organisatorisilta puitteiltaan 

pohjoismainen malli on omintakeinen - joskaan ei ti:iysin ainutlaatuinen. 

22 Muncie & Hughes 2001, 1. 

23 Lappi-SeppaHi 2000, 216. 

24 Mehlbye & Walgrave 1998, 27-29. 
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Pohjoismaissa omaksuttu kunnallisten sosiaalilautakuntien varaan perustuva 

j arjestelma ei kuitenkaan valttamatta eroa toiminnallisesti radikaal isti erilaisista 

nuorisotuomioistuinmallin variaatioista. Erillisten nuorisotuomioistuinten 

toimivaltaan kuuluu nimittain monissa maissa myos mahdollisuus kasitella 

muitakin nuorten asosiaalisen kayttaytymisen muotoja kuin ainoastaan 

rikoksia.25 Pohjoismaissa kunnallisten sosiaalilautakuntien lastensuojelusta 

vastaavat tahot siis toteuttavat osin niita tehtavia, joista toisaalla vastaavat 

nuorisotuomioistuimet. Nuorisotuomioistuinten toiminnassa painottuu myos 

pohjoismaisten lastensuojelujarjestelmien tapaan tukeva, sosiaalistava ja 

koulutuksellinen orientoituminen. 26 

Tassa luvussa kartoitetaan nuorisorikosoikeuden tyypillisia piirteita. 

Tarkastelussa ovat erilaiset keinot ehkaista nuorisorikollisuutta seka nuorisori

kosoikeuden ideologiset lahtOkohdatja mall it (2.1 ), ikarajasaantely (2.2) seka 

rikoskontrollijarjestelman mahdollisuudet lastenja nuorten rikollisen kayttayty

misen oikaisemisessa (2.3). Asiaryhmia tarkastellaan vertailevasti,ja Suo men 

j arj estelyj en kriminaalipo Iii ttiset tausta-aj atukset pyritaan s uhteuttamaan 

kansainvaliseen, lahinna eurooppalaiseen, kontekstiin. Tavoitteena on nostaa 

esille nuorisorikosoikeuden keskeisia kysymyksenasetteluja ja paikantaa niita 

rikoskontrollij a1j estelman kohtia, j oissa nuoria kohdellaan muista ikaryhmista 

poikkeavalla tavalla. 

2.1 Nuoriso-oikeuden Iahtokohtia 

2.1.1 Preventio 

Kriminologisessa kirj allisuudessa erilaisia rikollisuutta ehkaiseviii toimia 

luonnehditaan use in hyodyntaen heuristista kolmijakoa primaari-, sekundaari

ja tertiaaripreventioon. Jaottelun ajatuksena on, etta erilaiset preventiokeinot 

kohdistuvat erilaajuiseen henkil0piiriin. 27 

Primaaripreventiossa on kyse siita, etta yhteiskunnallisten olojen 

saattaminen mahdollisimman suotuisiksi (esimerkiksi elintaso, koulutus ja 

tyollisyys) ehkaisee rikollisuutta. Primaariprevention alaan kuuluvat toimenpi-

25 Nain esimerkiksi Belgiassa (Walgrave & Berx & Poels & Vettenburg 1998, 68), Rans
kassa (Gazeau & Peyre 1998, 222) ja Hollannissa (Junger-Tas 1998, 393). 

26 Trepanier 1999, 316-323; Weijers 1999, 339-343; Schiller-Springorum 1999, 360. 

27 Pease 1994, 665 (The Oxford Handbook of Criminology). 
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teet kohdistuvat periaatteessa kaikkiin yhteiskunnan j aseniin. 28 Sekundaaripre

ventiossa toimenpiteet kohdistetaan tiettyyn riskiryhmaan.29 Esimerkkina 

voidaan mainita vaikkapa liikennevalistuskampanj an kohdistaminen ajokortin 

juuri saaneisiin nuoriin taikka paihteiden kayttoa kasittelevien ohjelmien 
kohdistaminen tiettyyn nuorten riskiryhmaan. Tertiaaripreventiossa on sen 

sijaan kysymys niista toimenpiteista, jotka kohdistetaan rikoksesta kiinnij aanei

siin. Esimerkiksi rikosprosessuaaliset toimenpiteet, rangaistukset j a sosiaalitoi
men piirissa toteutetut rikoksesta aiheutuvat seuraamukset lukeutuvat tertiaari
prevention alaan.30 

Kriminologisessa kirjallisuudessa on viime vuosikymmenia kayty 

vilkasta keskustelua rikollisuuteen johtavista tekijoista ja erilaisista tavoista 

vaikuttaa ehkaisevasti rikollisuuteen. Lapsi- januorisorikollisuutta on tutkittu 

rikokseen perustuvien luokittelujen, nuorisorikollisten persoonallisuuteen 

liittyvien kuvausten, riskiperustaisen arvioinnin ja yksi!On kehityskaaren 

viitekehyksiahyodyntaen.31 Eri tutkimusten tulokset eroavat erilaisten vaikutta

mistapojen tehokkuuden suhteen, mutta lahes yksimielisia ollaan siita, etta 

muut kuin rikosoikeudellisenjarjestelman puitteissa toteutetut- naita varhai
semmat-vaikuttamistavat ovat huomattavasti rangaistusjaljestelman kaytossa 
olevia keinoja tehokkaampia. 32 

Rolf Loe berin j a David F arringtonin j ohtama laaj a tutkij aryhma (Study 

Group on Serious and Violent Juvenile Offenders) on kiinnittanyt erityista 
huomiota kroonisen rikollisen kayttaytymisen varhaisiin ennusmerkkeihin. 

Tunnistamalla rikolliseen kayttaytymiseen johtavia ennusmerkkej a on riskiryh

maan kuuluviin lapsiin tai nuoriinja heidan lahipiiriinsamahdollistakohdistaa 

tuki- ja auttamistoimenpiteita ennen kuin varsinainen rikosura on alkanutja 
nain ollen vahentaa myohemman rikollisuuden riskia.33 

Tutkijaryhma on tehnytjaottelun niista lapsuudenajan riskitekijoista, 
jotka lisaavat todennakoisyytta lapsi- ja nuorisorikollisuuteen ja siten myos 

myohempaan vakavaan vakivaltaiseen kayttaytymiseen. Lapseen liittyvia 

yksilollisia riskitekijoita ovat vaikea temperamentti, impulsiivisuus, ylivilk-

2
R Hoge 2001, 123-124; Pease 1994, 665; Aromaa 1993, 130-131. 

29 Hoge 2001, 124 ja 293-312; Pease 1994, 665; Aromaa 1993, 130-131. 

311 Hoge 2001, 124. 

31 Hoge 2001, 14-31. 

32 Sherman 1997, 1-8ja 13; MacKenzie 1997, 1-5. 

33 Loeber & Farrington 1998. 
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kaus, paihteiden kayttO, aggressiivisuus, varhain alkanut sopeutumaton ja 

vetaytyva kaytos. Perheeseen liittyvia riskitekijoita ovat lapsen pahoinpitely, 

laiminlyonti ja seksuaalinen hyvaksikayttO, vanhempien epasosiaalinen tai 

rikollinen kaytOs, vanhempien paihteiden kayttO, eraat kasvatuskaytannot 

(kuten ruumiillinen kuritus ), puuttuva valvonta, vuorovaikutuksen puute, 

laps en ja vanhempien valiset huonot suhteet, aidin masennus, aidin tupakointi 

raskausaikana, teiniaitiys, vanhempien kasvatuserimielisyydet, suuri perheko

ko, vanhempien tyottomyys, perheen alhainen sosioekonominen asema, 

heikosti koulutettu aiti ja hoitajien vaihtuvuus. Kouluun liittyvia riskitekijoita 

ovat heikko koulumenestys, ikaisiaan alemmalla luokalla oleminen, heikko 

sitoutuminen koulunkayntiin, alhainen koulumotivaatio ja huonosti toimiva 

kouluymparistO. Laps en kaveripiiriin liittyviariskitekijoita ovat kanssakaymi

nen epasosiaalisesti ja rikollisesti kayttaytyvien tovereiden kanssa j a tovereiden 

hyljeksinta. Asuinymparistoon liittyvia riskitekijoita ovat epasuotuisaj a koyha 

lahiymparistO seka aseiden saatavuus. 34 

Mikaan yksittainen riskitekija ei selita yksinaan lapsen tai nuoren 

ajautumistarikolliseen elamantapaan. Mitaenemman riskitekijoita on samanai

kaisesti kasilla, sita todennakoisemmin lapsi tekee rikoksia. Useimmiten 
rikoksiin syyllistymista edeltavat kaytosongelmat, jotka ilmenevat vihamieli

syytena auktoriteettej a kohtaan, aggressiivisena kayttaytymisena, valehteluna, 

napistyksina, koulupinnauksena, varhaisena paihteidenkayttona ja tarkkaavai

suushairioina. Ensimmaiset kaytosongelmat ilmenevat useita vuosia ennen 

rikollisen kayttaytymisen alkua. KaytOsongelmista karsivista lapsista vain 

verrattain pieni osa kehittyy rikollisen kayttaytymisen suuntaan. Naista 

lapsirikollisista edelleen vain osa on vaarassa tehda vakavia ja vakivaltaisia 

rikoksia. 35 

Loeberinja Farringtoninjohtama tutkijaryhma ei esita tarkkoja lukuja 

siita, miten suurella osalla riskitapauksista ilmenee kaytosongelmia, miten suuri 

osa kaytosongelmaisista lapsista syyllistyy myohemmin I apsiriko lli suuteen j a 

miten suuri osa lapsirikollisista syyllistyy nuoruusiassa tai varhaisaikuisuudessa 

vakaviin rikoksiin. Tutkijaryhman perusteellinenjayksityiskohtainen selvitys 

aiheesta kuitenkin havainnollistaa selkeasti sen, etta lasten ja nuorten riskiteki

jat ja kaytOshairiot johtavat vain hyvin harvoin vakavaan rikollisuuteen. 

Selvityksen keskeisenajohtopaatOksena on, etta lapsuuden aikaisiin riskiteki

joihin voidaan vaikuttaaja kaytoshairioita voidaan oikaista, mutta rangaistus

jarjestelman piiriin tultaessa toimenpiteet ovat usein liian myohaisia ja 

34 Hawkins & Herrenkohl & Farrington & Brewer & Catalano & Harachi 1998, 109-142. 

35 Loeber & Farrington 1998, 405--427. 
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vaikuttavuudeltaan marginaalisia verrattuna erilaisiin varhaisen puuttumisen 

strategioihin. 36 

Tutkijaryhman havaintojen esittelylla on tarkoitus korostaa lastensuoje

lun piiriin kuuluvan varhaisen puuttumisen ensisijaista asemaa lapsi- ja 

nuorisorikollisuuden ehkaisemisessa. Toisin sanoen rangaistusjarjestelman 

mahdollisuudet vaikuttaa yksiiOn kayttaytymiseen ovat verrattain olemattomia 

verrattuna primaari- tai sekundaariprevention alaan kuuluviin toimenpiteisiin. 

Mutta, kuten jaljempanajaksossa 2.3 esitellaan, myos rangaistusjarjestelman 

kaytossa olevien seuraamusten vaikuttavuudessa on eroja.37 

2.1.2 Nuoriso-oikeuden ideologisia liihtokohtiaja erilaisia 
malleja 

Jill Mehlbyen ja Lode Walgraven mukaan nuorisorikosoikeus on Euroopan 

Unioniin kuuluvissamaissajarjestetty paaosin seuraavien lahtOkohtien varaan. 

Kaikissa maissa on kaytOssa YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 

(SopS 60/1991) edell yttama, biologiseen ikaan perustuva vastuuikaraj a. Taman 

yhdenmukaisuudenjalkeen loytyy laajaakirjoa. On mahdollista, etta vastuuika

rajan saavuttamisenjalkeen nuorta voitaisiin rangaista, mutta rankaisemisen 

sijaan nuori siirretaankin lastensuojelun alaisuuteen. Naissa tapauksissajokin 

nuorten asi oihin erikoistunut elin ( erilaiset nuoriso lautakunnat, poliisi, syyttaj a, 

nuorisotuomioistuin) paattavat siita, rangaistaanko nuorta rikosoikeudellisin 

sanktioin vai joutuuko nuori sosiaalistavien tai koulutuksellisten seuraamusten 

kohteeksi. Jos katsotaan, etta nuoren asia tulee kasitella tuomioistuimessa, on 

prosessille useissa maissa kaytOssa kaksi tuomioistuinlinjaa: nuorisotuomiois

tuimet ja tavanomaiset aikuisten tuomioistuimet. Eri maiden jarjestelmia 

erottavana piirteena on seuraamusten sisaltO; toisaalla ne ovat korostetusti 

rankaisullisia, toisaalla ne rakentuvat koulutuksellisten toimenpiteiden 

varaan.38 

Yleisella tasolla voidaan todeta, etta eri maissa nuorisotuomioistuimen 

kaytossa olevat koul utukselliset j a sosiaalistavat seuraamukset G oita saatetaan 

36 Loeber & Farrington 1998, 420--421. 

37 Lawrence W. Sherman 1997, 13. 

38 Mehlbye & Walgrave 1998, 23- 36. 
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kutsuamyos rangaistuksiksi) vastaavat osin niita reagointitapoja,joita Suomes

sa toteutetaan lastensuojelun piirissa.39 

Mehlbye ja Walgrave osoittavat, ettaerilaisianuoriso-oikeusjarjestelmia 

yhdistaa kahden toisistaan poikkeavan lahtOkohdan, oikeusmallin ja hyvinvoin

timallin, yhteentOrmays rikoksiin syyllistyneiden alaikaisten kohtelussa 

("struggling with the justice and welfare balance"). Seuraavassa esitetaan 

lahtOkohtien kriminaalipoliittiset tausta-ajatukset.40 

"Justice approach" eli oikeusmalli. Rangaistuksen tehtavana on 

palauttaajuridis-moraalinenjarjestys,jota rikos hairitsi, pidattaa potentiaalisia 

rikoksentekijoita tekemasta rikoksia ja mahdollisuuksien mukaan oikaista 

rikoksentekijoiden kayttaytymista. Lakiin perustuvat saannot takaavat oikeu

denkaynnin oikeusturvatakeet ja rangaistusten suhteellisuuden. 

"Welfare approach" eli hyvinvointimalli. Alaikainen ei ole viela 

kykeneva tayteen vastuuseen teoistaanja hanen sosiaalistumisprosessinsa on 

viela kesken. Rangaistusten yleisestava pelotevaikutus ei toimi lapsen tai 

nuoren kohdalla kuten vanhemmissa ikaryhmissa. Painvastoin rangaistuksilla 

voi olla jopa negatiivisia, kontraproduktiivisia vaikutuksia. Naista syista 

reagoiminen lapsen tai nuoren tekemaan rikokseen ei voi perustua samoille 

periaatteille kuin aikuisten kohdalla, vaan sill a on oltavaennen muuta sosiaalis

tavat ja koulutukselliset tavoitteet. 

Oikeusmallia j a hyvinvointimallia on mahdotonta sovittaa taysin yhteen. 

Rangaistus viittaa menneeseen aikaan, tehtyyn rikokseen. Rikos on rankaisemi

sen peruste ja mittapuu sen intensiivisyydelle. Nain taataan sanktioiden kaytOn 

lainmukaisuus j a suhteellisuus. Sosiaalistavat ja koulutuksellisettoimenpiteet 

sen sijaan katsovat tulevaisuuteen, eika niiden maaraamisessa ole olennaista 

ni inkaan tehty rikos vaan yksilolliset tarpeet. Tama tekee niiden lakiin perusta

van kaytOn vaikeaksi, koska suhteellisuutta rikoksen ja siita seuraavan reaktion 

valilla on mahdotonta taata. 

Useissa Euroopan maissa ( esimerkiksi Hollannissa, Ranskassa, Italiassa 

ja Saksassa) on nuorille kaytossakoulutuksellinen rangaistusjarjestelma,johon 

liittyy kuitenkin monia ristiriitaisuuksia. Rikosoikeudellinen rangaistus ei voi 

olla samassa mielessakoulutuksellinen kuin epaviralliset sanktiot esimerkiksi 

perheen sisalla. Koulutuksellisen sanktion tehokkuus on pitkalti konteks

tisidonnaista. Nain ollen nuorisotuomioistuinten maaraamat koulutukselliset 

toimenpiteet ovat kaukana siita todellisuudesta,jossa koulutuksellisia sanktioi

ta muutoin kaytetaan. 

39 Ks. Weijers 1999, 334-339; Nord 2000:30 passim; Mehlbye & Walgrawe 1998 passim. 

40 Mehlbye & Walgrave 1998,36-39. 
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Esimerkiksi Belgiassa kaikki "rangaistukset" alaikaisille on periaattees

sa poistettu j a kaikkia toimenpiteita kutsutaan "koulutuksellisiksi" seuraamuk

siksi. Kaytannossa niilla saattaa kuitenkin olla moitteen varaan rakentuva 

luonne. Seurauksena on, etta oikeudenkayttO on olemassa ilman rangaistuksia 
ja rangaistukset ovat olemassa ilman lakiin perustuvia take ita niiden kaytosta.41 

Thomas Weigend on erottanut kolme erilaista nuorisorikosoikeuden 
mallia: klassis-retri buti i vis en, rehabilitati ivi sen j a sekaj arj estelman. Kahdessa 
ensin mainitussa on kysymys rajanvedosta rikosoikeuden retributiivisen eli 

sovittavanjarehabilitatiivisen eli kuntouttavan suuntautumisen valilla. Kolmas 

malli puolestaan rakentuu osin molempien lahtOkohtien varaan. Weigend 

luonnehtii erilaisia jarj estelmia seuraavasti. 

Klassis-retributiivisen jarjestelman ideologinen perusta on rikosoikeu

den sovitusfunktio. Sovituksen perusta on nuorilla ja aikuisilla sama: yleista 

rikoslakia sovelletaan eri ikaryhmiin ja kaytossa ovat pitkalti samat rangaistuk

set. Nuoria koskevat to sin eraat poikkeussaannot. Nuorille maaratyt rangaistuk
set ovat lievempia kuin aikuis ill a, ehdollisen rangaistuksen kayttomahdo ll isu us 

on nuorilla laajempaaja nuorille on kaytossa erityiset nuorisovankilat. Rangais
tusta kaytetaan kuitenkin sovituksen vuoksi eika nuorta pyrita sen avulla 

parantamaan. Yleisestavyys on keskeisessa asemassa klassis-retributiivisessa 

jarjestelmassaja sen oletetaan vaikuttavan myos nuoriin.42 

Rehabilitatiivisenjarjestelman tavoitteena on nuoren rikollisen kayttay

tymisen oikaiseminen. Suuntausta voidaan kutsua myos paternalistiseksi. 

Taustalla on olettamus, etta rikoksentekij a on mahdollista parantaa. Kaytannos

sa ajattelutapa on merkinnyt erityisen nuorisotuomioistuininstituution kayt

tOonottoa. Ajatuksena on asiantuntemuksen takaaminen alaikaisten asioiden 
kasittelyssa; nuorisotuomari tuntee nuorisorikollisuuteen vaikuttavat seikatja 

kykenee tietamyksensa perusteella maaraamaan seuraamuksen, jonka avulla 
nuoren kaytos voidaan oikaista. Tuomari "tietaa", mika on nuorelle eduksi. 

Nuorisotuomioistuinten kaytOssa olevat seuraamuslajit ovat tosin vaihdelleet 

maittain nuhteluista kasvatuslaitokseen maaraamiseen, mutta olennaista on, 

etta nuorisotuomioistuimen kaytossa oleva rangaistusarsenaali on normaalia 

tuomioistuinta laajempi. Nuorisotuomioistuinprosessi eroaa normaalista 

rikosprosessista, silla myos itse prosessilla oletetaan olevan vaikutuksia 

nuoreen. Menettelyn tavoitteena on "kasvattaa" nuorta. Taman vuoksi nuo

risotuomioistuinprosessi on varsin epamuodollinenjajoustava. Rehabilitatiivis
ta mallia ilmentaa selkeimmin Pohjois-Amerikassa 1900-luvun lopussa 

41 Mehlbye & Walgrave 1998,37; Walgrave & Berx & Poels & Vettenburg 1998, 70-72. 

42 Weigend 1992, 731-736. 
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kaytOssa ollut jatjestelma. Suhtautuminen lapsi- ja nuorisorikollisuuteen on 
Yhdysvalloissa tosin 1990-luvun aikana kehittynyt entista punitiivisemmaksi.43 

Rehabilitatiivista mallia on arvosteltu siita, etta nuoria on itse asiassa 
saatettu kohdella ankarammin kuin aikuisia. Monet ovat sita mielta, etta 
nuorisorikosoikeuden perusidea, kasvatus, on todellisuutta vastaamatonta 
ohjelmajulistusta, jolle on helppo saada tukea poliittisessa keskustelussa. 
Kriitikoiden mukaan rangaistuksen yhteydessa ei voida lainkaan puhua 
kasvatuksesta. Rangaistusjarjestelma ei nimittain kykene tarjoamaan niita 
puitteita, joissa kasvatuksesta voidaan aidossa merkityksessa puhua. Kritiikki 
on myos kohdistunut siihen, etta nuoren yksilOllisilla ominaisuuksilla on 
saattanut tosiasiassa olla vain minimaalinen rooli seuraamusta maarattaessa. 
Rehabilitatiivista mallia on kritisoitu toisaalta sen prosessuaalisista ominaispiir
teista; usko paternalismiin on ollut niin voimakas, ettei rikosprosessin oikeus
turvatakeita ole pidetty valttamattOmina nuorisorikosoikeuden toiminnassa. 

Sekajdrjestelma on kahden edella selostetun mallin valilla tehty 
kompromissi. Eri ikaryhmia koskee sama rikoslaki, j a rikosprosessi on nuori !Ia 
ja aikuisilla samankaltainen. KaytOssa olevat seuraamukset saattavat olla 
sisalloltaan ja tavoitteiltaan rehabilitatiivisia. Nuorten rikosjuttu kasitellaan 
nuorisotuomioistuimessa, mutta prosessi muistuttaa pitkalle normaalia 
rikosprosessia. Weigendin mukaan saksalainen jarjestelma on tyypillinen 
esimerkki sekamallista. Siella- kuten monissa muissakin maissa- nuorille 
maarattava seuraamus on periaatteessa itsenainen suhteessa tehtyyn rikokseen. 
Nain ei kuitenkaan kaytannossa yleensa ole.44 

Robert D. Hoge (2001) puolestaan esittelee edellisia malleja hieno
jakoisemman ja yksityiskohtaisemman luokittelun erilaisista nuorisorikosoikeu
den malleista. Jaottelu perustuu kahteen seikkaan: (1) tavoitteeseen, jonka 
varaanjarjestelma perustuuja (2) olettamukseen parhaasta tavasta saavuttaa 
tama tavoite.45 

Lastensuojelumallissa (Child Welfare Model) paahuomio kohdistetaan 
lapsen tai nuoren elamantilanteessa ja henkilOkohtaisissa ominaisuuksissa 
oleviin puutteisiinja niiden korjaamiseen. Palveluita tarjotaanjoko oikeusjar
jestelman tai erillisen sosiaali- tai mielenterveyspalveluihin erikoistuneen 
jarjestelman piirissa. Huomio kohdistuu primaari- ja sekundaaripreventioon 
eika tertiaariprevention mahdollisuuksiin juuri luoteta. 

43 Klein 2001, 273-275. 

44 Weigend 1992,731-736. 

4
; Hoge 2001, 91-94. 
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Korporatiivisessa mallissa (Cmporatist Model) preventioonja rehabili
taatioon suhtaudutaan kuten lastensuojelumallissa, mutta rikoksentekijalle 
suunnattujen palveluiden tarjonnasta vastaavat integroituneesti oikeusjarjestys, 
hyvinvointi palvelut, laaketieteell iset palvelut j a mielenterveydelliset palveluj ar
jestelmat. Jos mahdollista, lapsi tai nuori pyritaan ohjaamaan ulos oikeusjarjes
telman toiminnasta epamuodollisten tuki- ja auttamisjarjestelmien piiriin. 

Modifioitu oikeusmalli (Modified Justice Model) jakaa edellisten mallien 
tavoin huolen lapsenja nuoren hyvinvoinnista seka kiinnittaa huomion hanen 
puutteisiinsaja elamanoloihinsa rehabilitatiivisten ohjelmien kautta. Palvelut 
kuitenkin "jaetaan" oikeusjarjestelman puitteissa ja resurssit suunnataan 
oikeusjarjestelman toimintaan muidenjarjestelmien sijasta. Rehabilitaatiolle 
annettu painoarvo tosin vaihtelee yleisessa tavoitteenasettelussa seka sille 
rangaistuksen maaraamisessa annettavassa merkityksessa. 

Oikeusmallissa (Justice Model) painopiste on suojella yksilOn oikeuksia 
rangaistusjarjestelman puuttumiselta ja taata yksilolle lainmukainen kohtelu 
rikosprosessissa. Rehabilitaatiolle saatetaan antaajossain maarin painoarvoa, 

mutta yleisesti painopiste on yksilon vastuullisuuden korostamisessa rangais
tuksin. Osallistuminen hoito-ohjelmiin on yleensa vapaaehtoista. 

Rikoskontrollimalli (Crime Control Model) korostaa, etta rangaistusten 
avulla yllapidetaan yhteiskunnan turvallisuutta. Jarjestelman toiminnassa 
painottuu oikeudenrnukaisen oikeudenkaynnin turvaaminen ja oikeussaannos
ten mukaisesti tapahtuva formaali prosessointi,jolloin yksilOllisille erityispiir
teille ei annetajuurikaan painoarvoa. Puhdas rangaistuksellinen suuntautumi
nen on mallille ominaista,ja rangaistuksen oikeutus perustuu retributiiviselle 
ajattelulle ja oikeudenmukaiselle sovitukselle. 

Suomessa omaksuttua tapaa kohdella rikoksiin syyllistyneita lapsiaja 

nuoria ei ole helppo suhteuttaa esiteltyihin jaotteluihin. Suomi on muiden 
Pohjoismaiden tapaan omintakeinen siina mielessa, ettei meilla ole kaytossa 
nuorisotuomioistuimia ja alaikaiset rikoksentekijat kuuluvat rangaistusj arj estel
man ohella myos lastensuojelujarjestelmien piiriin. Aile 15-vuotiaita kohdel
laan puhtaasti hyvinvointimallille ominaisilla ehdoilla, kun taas 15-17-
vuotiaiden kohtelussa rangaistuksellinen suhtautuminen saa voimistuvasti 
painoarvoa.46 Kriminaalipoliittisilta laht6kohdiltaan suomalainenjarjestelma 
muistuttaa Weigendin esittelemaa sekamallia, osin eroten siitaja osin erilaisin 

painotuksin.47 Hogen typologiaan suhteutettuna suomalainen jarjestelma 
sisaltaa piirteita kaikista esitellyista malleista. Viimeaikaisessa kehityksessa 

46 Ks. taman tutkimuksen luvut 4-7. 

47 Lappi-Seppala 2000, 212- 214. 
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on kuitenkin nahtavissa nuorten erityisaseman lisaantyvaa huomioimista48
, 

rehabilitaation painoarvon korostumista49 ja yha useampien viranomaistahojen 
osallistumista lasten ja nuorten rikollisuuden ehkaisemiseen50

. 

2.2 Ikarajasaantely 

2. 2.1 Eri ikdryhmdt: rankaisemattomuudesta kohti 
rikosoikeudellista vastuuta 

Eras ki innostavimmista vertai lumittareista,j olla eri maiden nuorisorikosoikeus
jarjestelmia voidaan vertailla, on ikii.rajasaantely. Useimmiten eri maiden 

lainsaadannoissa on kolme rikosvastuuseen ja sen toteuttamiseen liittyvaa 

ikakategoriaa: ( 1) rangaistusvastuun alkamisikaraj aa nuoremmat (lapset), 
(2) ikii.ryhma,johon kuuluvien rikosvastuu on taysi-ikaisia vahaisempijajohon 

sovelletaan valtaosaa nuoria koskevista erityissaannoksista (nuoret) ja 

(3) ikaryhma, johon nuoria koskevat erityissaannokset eivat paasaantOisesti 

enaa ole sovellettavissa, muttajohon kuitenkin ulottuu eraita erityissaannoksia 

(nuoret aikuiset, engl. "young adults"). Ikaryhmien ala- ja ylarajat ovat 

kriittisia nuorten rikosoikeudellisen aseman maarittelyssa - esimerkiksi 

rangaistusvastuun alkaminen ja nuoria koskevien erityisseuraamusten kaytto 

ratkeaa niiden perusteella. Myos prosessuaaliset erityisjarjestelyt poikkeavat 
ikaryhmittain. 

Ikarajasaantelyn erojen taustalla on eri maiden seuraamusjarjestelmien 

erilainen sisalt6 ja laajemmin rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman ja 
muiden yhteiskunnallisten tuki- ja palvelujarjestelmien poikkeava vastuunjako. 

Keskustelu rikosoikeudellisesta ikarajasaantelysta ei olekaan mielekasta ilman 

seuraamusjarjestelman sisallon tarkastelua. Seuraavassa lyhyessa katsauksessa 

pyritaan huomioimaan edella mainitut ikarajasaantelyn sidonnaisuudet. 

48 Ks. esim. HE 109/1996 vp.; OM:n tiedote 10.10.2001 (nuorisorikostoimikunnan tyo); 
Marttunen & Taka1a 2002; HE 210/2001 vp.; OM:n tyoryhmamietintoja 2002:3. 

49 Marttunen & Taka1a 2002; KM 2001 :2; KM 2002:3. 

lU OLJ 2/1999. 
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2.2.2 Rikosoikeudellisen vastuun alkamisikaraja 

Rikosvastuuikaraja on useimmissa maissa siUi.detty ehdottomaksi. Ikarajat 
vaihtelevat Euroopassa 7 vuodesta 18 vuoteen. Vastuuika on Sveitsissa 7 
vuotta, Skotlannissa 8 vuotta, Eng1annissa 10 vuotta, Hollannissa j a Kreikassa 
12 vuotta, Puolassa 13 vuotta, Saksassa, Itavallassa, Espanjassa, Italiassa ja 
Virossa 14 vuotta, kaikissa Pohjoismaissa ja TSekin tasavallassa 15 vuotta, 
Latviassa, Liettuassaja Venajalla 16 vuottaja Belgiassa 18 vuotta.51 Osassa 
mainituista maista vastuuikaa voidaan poikkeuksellisesti- lahinna vakavien 
rikosten kohdalla - alentaa ja siten rangaista myos vastuuikaa nuorempia 

lapsia. Ehdotonta vastuuikarajaa perustellaan useimmiten viittaamalla YK:n 
lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (SopS 60/1991). 52 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 40 artiklan 3 kappaleen a
kohdan mukaanjasenvaltiotpyrkivatedistamaan lasten oikeuksiamuun muassa 
saatamalla vahimmaisian, jota nuorempia lapsia ei pideta kelpoisina rikko
maan rikoslakia. Yleissopimuksen 41 artiklan niin sanotun joustosaannoksen 
mukaan "mikaan yleissopimuksessa ei vaikuta maarayksiin, jotka edistavat 
paremmin lapsen oikeuksien toteutumista". Jouni Lehtimaki esitti (jaksossa 
2.2 .4 kasiteltavan) lakialoitteen eduskuntakasittelyssa ( 5. 7.2002 ), ettei rikosoi
keudell isen vastuuikarajan poistaminen ole yleissopimuksen vastaista vedoten 

41 artiklan joustosaannokseen. Alan asiantuntijat ovat yleissopimuksen 
tulkinnasta Lehtimaen kanssa eri mielta. Esimerkiksi Sami Mahkosen mukaan 
yleissopimus edellyttaa, etta kansallisessa lainsaadannossa on oltava ehdoton 
syyntakeisuusikaraja.53 Myos YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
implementointia koskevassa alan merkittavimmassa teoksessa Rachel Hodgkin 

jaPeter Newell esittavat, etta sopimus edellyttaa ehdotonta syyntakeisuusikara
jaa.s4 

Ehdottoman vastuuikarajan omaksuneissa maissa saadettya ikarajaa 
nuorempia lapsia ei voida paasaantOisesti rangaista. Tasta ei kuitenkaan voida 
tehda vastakohtaispaatelmaa, etta vastuuian ylittanytta lasta tulisi kaikissa 
tapauksissa rangaista. Vastuuikaraja merkitsee usein nuorisotuomioistuimen 
toimivallan alkamistaja nuorisotuomioistuimen kaytossa olevat seuraamukset 

ovat yleensa koulutuksellisia. Erilaistenjarjestelyjen kirjo on suuri. Monessa 

51 Mehlbye & Walgrave 1998,24-27 ja Heuni 1999 passim. 

52 BaJa & Bromwich 2002, 8- 13. 

53 Mahkonen 2002, 30. 

54 Hodgkin & Newelll998, 50-53. 
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maassa vastuuian saavuttanut lapsi voidaan rikosprosessin sijasta ohjata 

prosessin alkuvaiheissa tehdyn arvion perusteella suomalaista lastensuojelujar

jestelmaa lahentelevienjarjestelmien alaisuuteen. 55 Lisiiksi nuorisotuomiois

tuinten maaraamat seuraamuksetsaattavatmuistuttaa niita toimenpiteita,joita 
pohjoismaissa toteutetaan lastensuojelun piirissa. 

Suomessa sosiaalitoimen tukitoimenpiteet ovat periaatteessa Ua osittain 

myos kaytannossa) taysin riippumattomia nuoren rikosprosessin etenemisesta 
ja tuomioistuimessa tuomittavasta rangaistuksesta. Sosiaalitoimella on 
rikosprosessiin liittyvia erityistehtavia, joissa se valvoo laps en etua. Lasten j a 

nuorten kanavoituminen lastensuojelun tukitoimenpiteiden piiriin tapahtuu nain 

oil en osittain sosiaalitoimen rikosprosessuaalisten tehtavien kautta. Kun poliisi, 
syyttaja tai tuomioistuin kasittelevat alaikaisen tekemaarikosta, sosiaalityonte

kija arvioi lapsen tilanteenja tarvittaessa lapsi tulee tata kautta sosiaalitoimen 

tukitoimenpiteiden kohteeksi.56 

Suomessa rikoksia tehneisiin 15-17-vuotiaisiin kohdistetaan toimenpi

teita kahdelta eri taholta: tuomioistuin tuomitsee rangaistuksen ja sosiaalitoimi 

maaraa yksilollisten tarpeiden mukaan lastensuojelun tukitoimenpiteita. 

Myoskaan toimenpiteista luopumistilanteissa paatOksen tekevalla viranomaisel
la (poliisi, syyttaja tai tuomioistuin) ei ole toimivaltaa maaratanuorta sosiaali

toimen asiakkaaksi taikka osallistumaan tiettyihin, erikseen maarattaviin 

toimintaohjelmiin. Erilaisissa paikkakuntakohtaisissa kokeiluissa ( esimerkiksi 
niin sanottu Iisalmi-Kajaani -kokeilu) on tosin kehitetty jarjestelyja, joissa 

nuori pyritaan kiinnittamaan rikosprosessin aikana toteutettaviin toimintaohjel

miin .57 Kaiken kaikkiaan sosiaalityon puitteissa toteutettavan lastensuojelun 

ja rangaistusjarjestelman valinen kuilu on Suomessa kuitenkin melko jyrkka. 

Jarjestelmien val in en verrattain tiukka tyonjako (rangaistusja1jestelma rankai

see, yhteiskunnan muut tukijarjestelmat tukevat ja auttavat) onkin ollut 

1970-1980-luvulla harjoitetun uusklassisen kriminaalipolitiikanja rikosoikeu
den uudistustyon julkilausuttu tavoite.58 

Rikosvastuu voi ehdottomasta vastuuikarajasta poiketen olla myos 

tapauskohtaisesti harkinnanvarainen. Esimerkiksi Belgiassa on saadetty tayden 

55 Mehlbye & Walgrave 1998, 32. 

56 Ks. tarkemmin taman tutkimuksen Juku 7. 

57 Koskela 1999 passim. 

5
R Selkeimmin tavoite i lmenee rikosoikeuden kokonaisuudistuksen periaatelinj aukset 

muotoilleen rikosoikeuskomitean mietinni:issa. Ks. KM 1976:72, erityisesti, 62-72. Ks. 
myi:is Lappi-Seppala 2000, 212-222; Anttila 2001a, 148, 153-155; Anttila 2001b, 
194-197; Koskinen 1994, 70-74; KM \966:A 2; KM 1970:A 9; KM 1972:A I. 
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rikosvastuun alkavan nuoren tayttaessa 18 vuotta, muttasita voidaan poikkeuk
sellisesti alentaa 16 vuoteen. Tata nuorempaaei voida lainkaan rangaista, mutta 

talloinkin nuorisotuomioistuimella on kaytossaan laaja kirjo erilaisiakoulutuk
sellisia seuraamuksia, jotka saattavat tosiasiassa rakentua moitteen varaan.59 

Ranskassa rikosvastuu arvioidaan lapsen kehitystason mukaan. Aile 13-

vuotiaalle ei kuitenkaan voida tuomita varsinaistarangaistusta vaan ainoastaan 

kasvatuksellisia seuraamuksia. 60 

Common law -maissa on tyypillisesti ehdoton alaikaraja rankaisemiselle, 

joka to sin vaihtelee maittainjajopa osavaltioittainjajokasaattaa ollahyvinkin 
matala, kuudesta (North Carolina) vuodesta ylospain.61 Vastuuian taytyttya 

alkaa vyohyke,jolloin rangaistusten kaytto on mahdollista, muttaharkinnanva
raista. Jarjestelya kutsutaan doli incapax -opiksi (incapacity for wrongdoing62 

tai incapable ofwickedness63
). Tallo in esimerkiksi 10 vuotta tayttanyt Ia psi on 

mahdollista tuomita rangaistukseen, jos han rikoksentekohetkella osasi tehda 

eron oikean ja vaaran vali!Hi. Ratkaisu rankaisemisesta perustuu lapsen 

kehitystasosta ja rikoksen vakavuudesta tehtyyn harkintaan.64 

Kansainvalista kirjallisuutta tarkastelemalla vaikuttaisi silta, etta 

jonkinlainen lainsaadannossa tai kaytannossa omaksuttu rikosoikeudellinen 

vastuuikaraja on kaytossa lahes kaikissa nuorisorikosoikeusjarjestelmissa. 
Kasite rikosoikeudellinen vastuuikaraja on kuitenkin monimerkityksinen. 

Maissa, joissa vastuuikaraja on hyvin matala (esimerkiksi Skotlannissa 8 
vuotta), lastenja nuorten seuraamusjarjestelma sisaltaa rankaisemisen sijasta 

enemman sosiaalistaviaja koulutuksellisiaelementteja. Vastuuikarajan ollessa 

korkeaseuraamusjarjestelma on sen sijaan rangaistuspainotteinen.65 Suomessa 

omaksuttu vastuuikarajasaantely vaikuttaisi olevanjonkinlaista kansainvalista 

keskitasoa, joskin harkinnanvaraisuuden puuttuessa verrattain jaykka. 

59 Walgrave & Berx & Poels & Vettenburg 1998, 62-63. 

60 Gazeau & Peyre 1998, 220, 224-225. 

61 Bilchik 1999, 9. 

62 Bottoms & Hains & O'Mahony 1998, 173. 

63 O'Mahony & Deazley 2000, 35. 

64 Ks. erilaisista doli incapax -arvioinnin malleista esim. Urbas 2000, 1-8; Bottoms & 
Haines & O'Mahony 1998, 173-174. 

65 Ks. myos Mehlbye & Walgrave 1998, 24-39. 
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2.2.3 Tdysi rikosvastuu 

Useimmissa maissa tii.ysimaarainen rikosvastuu ja siviilioikeudellinen taysi

ikii.isyys saavutetaan taytettaessa 18 vuotta. J oissain maissa nuoria koskevia 

erityissaannoksia voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti, tapauskohtaisen 

harkinnan perusteella, soveltaa myos yli 18-vuotiaisiin.66 

Toisaalta nuoriin aikuisiin sovelletaan useissa maissa yleisesti samoja 

sii.ii.nnoksiii. kuin nuoriin erii.issa prosessuaalisissaja rangaistuksen tii.ytii.ntoon

panoon liittyvissii. tilanteissa. 67 Koska tii.mii.n tutkimuksen teemana on kuitenkin 

rikosprosessin arviointi, seuraavassa keskitytii.i:in paaasiassa nuorten aikuisten 

rikosvastuuseen seka rikosprosessuaalisiin kysymyksiin, ja rangaistuksen 

taytii.ntoonpanoa koskevat seikat rajautuvat esityksen ulkopuolelle.68 

Tii.ysimii.ii.rii.inen rikosvastuu saavutetaan Suomessa tii.ytettii.essii. 18 

vuotta. Sii.ii.ntely on varsin jaykkii.ii.. Tii.mii. johtuu siita, etta 15-17-vuotiaita 

koskevia erityissii.ii.nnoksiii., kuten rangaistusasteikon vii.hentii.mistii., nuorisoran

gaistusta taikka syyttii.mii.ttii.- tai tuomitsemattajii.ttii.mistii. nuoruusperusteella, 

ei voida tapauskohtaisen harkinnan perusteella soveltaa lainkaan 18-20-
vuotiaisiin. 

18-20-vuotiaita tosin kohdellaan oikeuskii.ytii.nnossii. lievemmin kuin 

vanhempia ikii.ryhmiii..69 Ikaryhmaan sovelletaan myos henkilOtutkintaa 

koskevia sii.ii.nnoksiii. (NuorRikL ja NuorRikA). Lisaksi ehdolliseen vankeus

rangaistukseen tuomittu 18-20-vuotias voidaan - samoin edellytyksin kuin 

15-17-vuotiaskin - mii.ii.rii.tii. RL 2b:2.2:n mukaan ehdollisen vankeuden 

tehosteeksi koeajaksi valvontaan, silloin kun sitii. on pidettii.vii. perusteltuna 

tekijii.n sosiaalisen selviytymisen edistii.miseksi sekii. uusien rikosten ehkii.isemi
seksi.70 

66 Oikeuskirjallisuuden perusteella on hiukan epaselvaa, miten kasite rikosoikeudellinen 
taysi-ikaisyys (engl. criminal majority) olisi ymmarrettava. Toisinaan se samaistetaan 
rikosvastuun alkamisikaan (esim. Belgia). Luonnollisinta on kuitenkin ymmartaa sen 
tarkoittavan ikaa, jolloin rangaistusvastuu on (paasaantiiisesti) taysimaarainen. 

67 Mehlbye & Walgrave 1998 passim. 

6
H Ks. nuorten rangaistuksen Hiytantiionpanoa koskevista saannoksista eri Pohjoismaissa 

KM 2001:6, 126. Todettakoon lisaksi, etta esimerkiksi Hollannissa, Saksassaja eraissa 
muissa Euroopan maissa nuorisovankilat tai muut erityiset nuorisolaitokset ovat harkinnan
varaisesti sovellettavissa myos ikaryhmaan 18-20-vuotiaat. Heuni 1999 passim. 

6 ~ Lappi-Seppala 200lb, 244-245. 

711 HE 177/2000 vp., 15. 
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Eraissa Euroopan maissa nuoria koskevien erityissaannosten soveltami

nen onyksittdistapauksessa tehtavan harkinnan perusteella mahdollista myos 

nuoriin aikuisiin- riippuen lahinna yksilO!lisista olosuhteistaja kehitystasosta. 
Esimerkiksi Ranskassa 21-vuotiaiden rikoksesta tuomittujen kohdalla voidaan 
tilanteen sita edellyttaessa laatia suomalaista henkilOtutkintaa muistuttava 

sosiaaliselvitys. 71 

Saksan nuoria aikuisia koskeva saantely on pisimmalle men eva nuoriin 

aikuisiin ulottuva erityisjatjestely. Viela 18-20-vuotiastakin rikoksentekijaa 

("Heranwachsenden") voidaan kohdella nuoriin sovellettavien erityissaannok

sien mukaisesti, jos han en arvioidaan olevan luonteensaja elinolosuhteisiinsa 

kohdistuvan kokonaisarvioinnin perusteella henkiselta j a moraaliselta kehityk
seltaan rinnastettavissa aile 18-vuotiaaseen. Tallainen mahdollisuus on myos, 

jos 18-20-vuotiaan tekema rikos on nuorille tyypillista hairiokayttaytymista. 

Viime vuosina no in 60 % 18-20-vuotiaiden rikostapauksista on tayttanyt nama 

edellytykset. 72 

Muissa Pohjoismaissa nuoria aikuisia koskevia prosessuaalisia 

erityisjarjestelyja voidaan pitaa Suomessa omaksuttua laajempina.73 Pohjois

Amerikan osalta nuorten aikuisten erityiskohtelun laajuudesta on sen sijaan 

vaikea saada selkeaa kasitysta, koska tilanne vaihtelee laajasti osavaltioittain. 

Viimeaikainen kehitys Pohjois-Amerikassa on tosin kulkenut kohti erillisen 

nuorisorikosoikeudellisen j arj estelman alasaj oa j a soveltamisalan supistamista. 
Seurauksena on se, etta nuoria aikuisia koskevat erityisjarjestelyt ovat tavalli

sesti varsin olemattomia.74 

2.2.4 Keskustelua 

Monien kansainvalisten jarjestOjen puitteissa - YK:sta Amnestyyn - on 

kannettu huolta rangaistusvastuun alaikaraj asta. 75 S uuri haj onta vastuuikaraj an 

71 Gazeau & Peyre 1998, 222. 

72 Weitekamp & Kerner & Herberger 1998, 261. 

73 Nord 2000:30, 87-111 ja taman tutkimuksenjaksot 4.1, 5.1 ja 6.1. 

7
" Klein 2001, 273-279; Bilchik 1999,2-5, 9-19. 

75 Kansainvalisen kidutusta vastustavan jarjestOn (The World Organization against 
Torture) toiminnanjohtaja Eric Sottas esitti (Tampereella pidetyssa kansainvalisen 
kidutusta vastustavan jarjestOn ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton jarjestamassa 
konferenssissa) 28.11.2001, etta kansainvalisen yhteison tulisi saataa selkea alaikaraja 
rikosoikeudelliselle vastuulle. Hanen mukaan nykyisellaan lasten ja nuorten tekemia 
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suhteen osoittaa, kuinka vaikea kysymys ikarajan asettaminen rikosoikeudelli
selle vastuulle lopulta on. Konsensusta kysymykseen on vaikeaa, jollei 
mahdotonta, saavuttaa. Kysymys on ollut useaan otteeseen myos Suomessa 
esilla. Media on kerta toisensa jalkeen nostanut asian esille yleista paheksuntaa 
ja moraalista paniikkia herattaneiden lasten tekemien vakivaltatekojen yh
teydessa. Vastuuikarajan laskemista on esitetty tehokkaaksi keinoksi puuttua 
lasten tekemiin rikoksiin. Yleisen kriminologisen tietamyksen perusteella on 
kuitenkin selvaa, etta lapsen tai nuoren kayttaytymista ei oikaista yksinomaan 
saati ensisijaisesti rangaistuksilla ja etta alaikaisten rikoskayttaytymiseen 
vaikuttavat motiivit ovat huomattavasti saadettyj a rangaistusuhkia merkittavim
pia.76 Tarkeampaakuin keskustella vastuuikarajan alentamisesta tai poistami
sesta on kiinnittaa huomiota yhteiskunnan tuki- ja auttamisjarjestelman 

toimintaan seka kontrollijarjestelman sisallolliseen kehittamiseen. 
Kokoomuksen kansanedustaja Jouni Lehtimaki teki vuoden 2001 

syksylla lakialoitteen vastuuikarajan poistamiseksi. 77 Seuraavassa tarkastellaan 
lakialoitteeseen liittyvassa vastuuikarajakeskustelussa esitettyja perusteluja. 

Lehtimaen aloitteen mukaan yha nuoremmat syyllistyvat nykyisin 
rikoksiin. Han esittaa tietojaJanne Kivivuoren (1999) piilorikollisuustutkimuk
sesta ja toteaa, etta nuorten tekemat henkirikokset ja pahoinpitelyt lisaantyivat 
1990-luvulla. Kivivuoren tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset olivat 
kuitenkin seuraavat. 15-16-vuotiaiden nuorten osallistuminen kiellettyyn j a 
rikolliseen toimintaan on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina. Pahoin
pitelyn kohdalla Kivivuori havaitsi merkkeja nuorten rikoskayttaytymisen 
polarisoitumisesta.78 Vaikka aikaisempaa harvempi nuori oli vakivaltainen, 
vakivaltaan osallistuvat nuoret tekivat keskimaarin useampia tekoja kuin 

rikoksia kasitellaan monissa maissa kuten aikuisten rikoksia. Seurauksena saattaa olla 
muun muassa se, etta pidatettyina olevia lapsia joutuu samoihin selleihin aikuisten 
rikoksentekijoiden kanssaja lapset saattavatjoutua vakivallan uhreiksi. Sottasin mukaan 
YK:n Lasten oikeuksien koskeva sopimus on liian valja. 

"' Ks. nuorten suhtautumisesta nuorten rikoksiin Kivivuori 2002, 47-51. 

77 LA 160/2001 vp./Jouni Lehtimaki. Sarna kansanedustaja teki vuotta aiemmin suurin 
piirtein samansisaltoisen toimenpidealoitteen (TPA 124/2000 vp.). 

78 Ks. polarisaatiosta piilorikollisuustutkimuksen osalta Kivivuori 1999, 68; Elonheimo & 
Gronroos 200 l, 14-15. Kivivuori 2002, 51-53. Ks. viranomaistilastojen tuesta polarisaa
tiotulkinnalle Kivivuori & Kouvonen & Marttunen 2001, 133-137 seka ilmiosta yleisem
min Kuure 2001, 1-5. 
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samanikaiset aikaisemmin.79 Kivivuoren tutkimustuloksista ei saa nahdakseni 
tukea Lehtimaen esittamalle tarpeelle vastuuikarajan poistamiseksi. 

Nuorisorikollisuuden kasvu on kautta Euroopan yleinen poliittisessa 
diskurssissa toistettu perustelu vastuuikarajan alentamispyrkimyksille. On toki 
kiistatonta, etta nuorisorikollisuuden tasossa on 1900-luvun loppupuoliskolla 
tapahtunut laajoista yhteiskunnallisista muutoksistajohtuvaa kasvua kaikissa 
lansimaissa. Jill Mehlbye ja Lode Walgrave ovat osoittaneet, kuinka 12:ssa 
Euroopan maassa nuorisorikollisuuden kasvu oli yleinen mediassa esitetty vaite 
etenkin 1980-luvullaja 1990-luvun alkuvuosina. Todellisuudessa tutkimustieto 
ei kuitenkaan laheskaan kaikkien maiden kohdalla selvasti tukenut vaitetta 
nuorisorikollisuuden yleistymisesta. Tasta huolimatta nuorisorikollisuuden 
kasvulla saatettiin perustellajoko rikosvastuuikarajan alentamista tai nuorisori
kosoikeuden ylaikarajan madaltamista. Suomen til anne on talta osin analoginen 
useisiin Euroopan maihin nahden. Hieman karjistaen voidaan todeta, etta 
"nuorisorikollisuuden poliittinen kasvuilluusio" kulkee kasi kadessa vastuuika
rajan laskemisvaatimusten ja (Anthony Bottoms in kuuluisaa termia kayttaen) 
ns. populistisen punitivismin kanssa.80 

Suomen viime vuosien keskustelua muistuttava tilanne oli kasilla 
Englannissa 1990-luvun alussa. Vuonna 1992 Englannin Merseysidessa sattui 
koko lansimaailmaajarkyttanyttapaus,jossa 10- ja 11-vuotiaat pojat surmasi

vat kylmaverisesti 2-vuotiaan James Bulgerin. Tapaus johti suunnattomaan 
julkiseen raivoon ja sai mediassa ennennakematOnta julkisuusarvoa, minka 
seurauksena hallitus kovensi nuorisorikosoikeudellista saantelya ja tuomioistui
met omaksuivat entista punitiivisemman linjan. 81 

Kuten maassamme kayty keskustelu vastuuikarajastaosoittaa, asioiden 
etenemisketju vaikuttaisi olevan seuraavanlainen. Yksittainen lapsi tai nuori 
jaa kiinni vakavasta rikoksesta,juttu saa osakseen paljon huomiota mediassa, 
kansalaiskeskustelussa "kauhistellaan nykyajan nuoria", media kasittelee 
nakyvasti nuorisorikollisuuden "viimeaikaista" kasvua ja lopuksi poliitikot 
nostavat esille vastuuikarajan alentamistarpeen.82 

79 Kivivuori 1999, 22. 

80 Mehlbye & Walgrave 1998 passim. 

81 Ks. tapauksen johdosta kaydysHi keskustelusta ja sen seurauksista tarkemmin esim. 
Bottoms & Haines & O'Mahony 1998, 173-174. 

82 Helsingin Sa no mat 7. 9.2002: "Yli puolet kansalaisista laittaisi aile 15-vuotiaat rikosvas
tuuseen". Haastatteluihin perustuneessa artikkelissa todettiin seuraavasti: "Yii puolet 
kansasta alentaisi rikosvastuun nykyisesta 15 vuodesta. Kuusi prosenttia poistaisi rajan 
kokonaan, ja 48 prosenttia laskisi sita kahdella kolmella vuodella. Kyselyn mukaan 43 
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Lehtimaki perustelee aloitettaan myos silla, etta osa aile 15-vuotiaana 

rikoksensa tehneista tietaa teon tehdessaan, etta he ita ei voida tuomita rangais

tukseen. Vaitteen todenperaisyytta ei ole eraita tapauskuvauksia83 jajulkisuu

dessa esitettyjayleisluontoisia puheenvuorojalukuun ottamatta tutkimukselli

sesti todennettu. Vastuuikarajan pelotevaikutus on ollut sen sijaan kvantitatiivi

sen empiirisen tutkimuksen kohteena. Janne Kivivuori, Sakari Karvonen ja 

Matti Rimpela ovat osoittaneet piilorikollisuustutkimusten perusteella naytta

van silta, etta 15 vuoden tayttamisella ei vaikuttaisi olevan rikoksista pidattavaa 

pelotevaikutusta. Hyvin harva rikosten tekemisen I 5 vuotta taytettyaan 

lopettanut ilmoittaa lopettamisen syyksi sen, etta nyttemmin banta voitaisiin 

rangaista. 84 Lisaksi on vaikea kuvitella aile 15-vuotiaan tekevan paatoksen 

rikoksen tekemisesta kovinkaan rationaalisin ja laskelmoivin perustein. Tasta 

kertovat lukuisat nuorisorikollisuutta koskevattutkimukset,jotka I uonnehtivat 

nuorisorikollisuutta suunnittelemattomaksi ja vapaa-ajan viettoon liittyvaksi 

kayttaytymiseksi.85 On toki mahdollista, etta rikoksesta kiinnijaatyaan aile 15-

vuotias reagoi toteamalla, etta "ei minulle voida tehda mitaan, koska olen aile 

15-vuotias". Lahinna poliisit ovat kertoneettallaisista kokemuksista. Tama on 

kuitenkin tulkittavissa vain epatoivoisen lapsen luonnolliseksi reaktioksi, ikaan 

kuin kayttaytymisen naiiviksi "jalkikateisrationalisoinniksi". On myos huomat

tava, etta Lehtimaen aloitteen paaperuste liittyy nuorten lisaantyneeseen 

vakivaltakayttaytymiseen,johon otaksuttavasti liittyy muita rikoksia vahemman 

suunnitelmallisuutta ja vastuunpakoilua. 86 

Lehtimaki perustelee aloitettaan lisaksi silla, ettei LsL:n mukaisilla 

toimenpiteilla ole riittavaa yleisestavaa vaikutusta. Vaitteessa on toki peraa, 

mutta sen yhteys rikosvastuuian alentamiseen saati sen poistamiseen on 

prosentin mielesta nykyinen ikaraja on sopiva. Haastatteluj a tehtiin kaikkiaan I 000. 
Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina. Tutkimuksen tulos edustaa maan aanes
tysikaista vaestoa pais lukien Ahvenanmaa. Virhemarginaali on kolme prosenttia." 
Muutamaa kuukautta (14 .7.2002) aikaisemmin Suomen Tietotoimisto uutisoi artikkelissa 
"Rikosvastuullisuuden ikarajan poistaminen ei saa tukea", etta selva enemrnisto suomalai
si sta vastustaa 15 vuoden ikarajan poistamista. Satakunnan Kansan ja Etela-Suomen 
Sanomien teettaman kyselyn mukaan 58% vastustija 38% kannatti rikosvastuullisuuden 
alaikarajan poistamista. 

83 Ks. esim. Lauronen & Pietarila 1994, 57. 

,. Kivivuori & Karvonen & Rimpela 2001,20--21. 

85 Ks. esim. Kivivuori & Marttunen 2002, 126--138; Kuure 2001, 5; Kivivuori 2002 
passim. 

KG Ks. esim. Tuokko 1993, 83 . 
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kyseenalainen. Lapsen kannalta epavirall iset sanktiot, kuten hapea kiinnij aami
sesta ja leimaantuminen, saattavat olla usein kaikkein merkittavimpia. 87 

Lehtimaen esittaman lastensuojeluunja yleisestavyyteen liittyvan argumentin 

painavuutta punnittaessa on myos huomattava edella esitetty toteamus siita, 
ettei rikosvastuuikarajalla vaikuttaisi olevan yleisestavaa pelotevaikutusta. 

Lisaksi lastensuojelujarjestelman tavoitteet ovat yleensakin toisaalla kuin 

yleisestavan vaikutuksen toteuttamisessa. Toisaalta rikosoikeudella ei ole edes 
tarj ottavanaan lasten j a nuorten sosiaalistamisprosessia tukevia keinoj a. 

Lehtimaki toteaa myos, etta rikosvastuun tulisi vahingonkorvausvastuun 

tavoin alkaa syntymahetkella. Rikosvastuu perustuu kuitenkin siihen, etta 

rankaisemiselle asetetut subjektiiviset minimiedellytykset tayttyvat. 88 Ellei nain 
ole, rangaistuksen oletetut vaikutukset ovat samaa perustelua hyvaksi kayttaen 
merkityksettOmia. Lapsen rankaisemisen kohdalla poikettaisiin nain ollen 

eraasta rikosoikeuden keskeisimmasta periaatteesta. 

Lakialoitteessa vaitetaan myos, etta nuoret kehittyvat nykyisin ymmar

rykseltlilin aiempaa selvasti varhaisemmin. Vaikka lasten ja nuorten tiedollinen 

osaaminen nykyisin on todennakoisesti suurempi kuin aiemmin, ei ole nayttoa 

siita, etta henkinen kypsyminen olisi aikaistunut niin, etta lasten ja nuorten 

kyky saannella kayttaytymistaan kehittyisi aiempaa nopeammin. Pain vasto in 

lasten ja nuorten psykososiaalinen kehitys kestaa eraiden arvioiden mukaan 

nykyisin j opa pidempaan kuin ennen. 89 

Lopuksi Lehtimaen aloite on ristiriidassa edellajo kasitellyn Suomea 

sitovan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen kanssa, jonka mukaan 

sopimusvaltioiden on saadettava vahimmaisika,jota nuorempia lapsia ei pideta 

kelpoisina rikkomaan rikoslakia.9° Kiintea rikosoikeudellinen vastuuikaraja 

on perusteltu myos yhdenvertaisuussyista, sill a tapauskohtaisen syyntakeisuus

arvioinnin vaarana on epayhtenainen oikeuskaytantO. 

87 Ks. esim. Nagin & Pogarsky 2001, 265. 

88 Ks. esim. HE 44/2002, 46-53. 

89 Mannerheimin Lastensuojeluliiton lehdisttitiedote 13.02.2002. 

9° Ks. ede!Hijakso 2.2.2. 
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2.3 Rikoskontrollijarjestelman mahdollisuudet 
lasten ja nuorten rikollisen kayttaytymisen 
oikaisemiseksi 

Viimeaikaisissa kokeiluissaja tutkimuksissa on saatu tuloksia,joiden mukaan 

eraat rangaistusj arj estelman sisallakin toteutetut kuntoutusohj elmat vahentavat 

joissakin tapauksissa rikoksesta tuomittujen uusintarikollisuutta tilastollisesti 

merkitsevasti, mutta mikaan toimenpide ei tehoa kovin hyvin mihinkaan 

suureen ryhmaan. Laajaan tutkimusaineistoon perustuvien niin sanottujen 

meta-analyysien91 mukaan rikoksen uusimiseen olisi sittenkin mahdollista 

jossain maarin vaikuttaa, tosin tiukkojen ehtojen vallitessa.92 

Onnistuneissa kokeiluissa kaytetyt menetelmat on yleensa sovitettu 

hyvin tarkkaan kunkin hoito-ohjelmassa mukana olevan rikoksentekijan 

henkilOkohtaisten ominaisuuksien mukaan. Meta-analyyseissa paadytaan lahes 

poikkeuksetta positiivisiin tuloksiin kuntoutuksen vaikutuksesta uusintarikolli

suuteen. Vaikutuksen suuruuden suhteen tulokset sen sijaan vaihtelevat. 

Don Andrews in johdolla laaditun metatutkimuksen mukaan asianmukai

sen kuntoutuksen kriteerien mukaiset toimintaohjelmat vahensivat uusimista 

keskimaarin perati 53 prosenttia. 93 Kuntoutusmuodot kategorisoitiin "asianmu

kaisiksi" (appropriate) ja "ei-asianmukaisiksi" (inappropriate) kayttaen hyvaksi 

''' Meta-analyysi on tilastollista tekniikkaa hyodyntava tutkimusmetodi,jossa erillisia niin 
sanottuja primaaritutkimuksiakasitellaan yksittaisena havaintona. Meta-analyysit mittaavat 
eri tutkimusten antamaa keskimaaraista vaikuttavuutta erilaisten toimenpiteiden vaikutuk
sesta rikoksen uusimiseen. Tama puolestaan mahdollistaa lukuisten-jopa useiden satojen 
- tutkimusten rinnakkaistarkastelunja niissa esitettyjenjohtopaatOsten yhdistamisen. Ks. 
esim. McGuire & Priestley 1995, 15, Andrews 1995, 48 ja Lose! 1995, 94-96. 

92 Lappi-Seppala 2000, 73; Andrews et al. 1990; Andrews 1995. 

93 Andrews & al. 1990, 183. 



33 

kolmea periaatetta. Na.ma periaatteet ovat riskiperiaate (risk principle)94
, 

tarveperiaate (need principle )95 ja vastaanottavuusperiaate (responsivity l 6
. 

Mark Lipseyn tekemassa ainoastaan nuoriin keskittyneessa meta

analyysissa paadyttiin puolestaan tulokseen, jonka mukaan parhaimmiksi 
osoittautuneet kuntoutusmuodot alensivat uusimista standardoidusta 50 
prosentin lahtotasosta 10-20 prosenttia. Korostettuun kuriin perustuneet 

ohjelmat puolestaan nostivat uusimista lahtotasosta 12 prosenttia.97 Lipseyn 
metatutkimus kattoi yli 400 tutkimusta ja sita on pidetty metodologisesti varsin 

korkeatasoisena ja puolueettomana. 98 

Varovaisenkin arvion mukaan kuntoutus alentaa uusimista keskimaarin 

10-12 prosenttia.99 Andrewsin tutkijaryhman tuloksista tosin ilmenee, etta 
vaikutuksen ehtona on tiettyjen kuntoutuksen sisallollisten kriteerien tayttymi

nen. Seuraavassa esiteltavista kuntoutuksen sisallon yleisista linjoista vallitsee 
varsin laaja yksimielisyys. 100 

Rikoksentekijoiden uusimisriskili koskeva arvio (risk classification). 
Toimivien kuntoutusohjelmien tunnusmerkkina on oikea suhde rikoksentekijan 

uusimisriskin ja kuntoutuksen intensiivisyyden valilla. Rikoksentekijan 

uusimisriskin tarkka ja huolellinen, tutkimukseen perustuva arviointi on 

toimivan kuntoutusohjelman keskeinen ehto. Juuri tassa kohdin tulee esille 

rikosprosessin merkitys seuraamusten odotettujen tavoitteiden toteutumisessa. 
Intensiivisten kuntoutusohjelmien on todettu toimivan paremmin korkean 

94 Riskiperiaate korostaa sita, etta toimivia ovat lahinna sellaiset ohjelmat, jotka kykenevat 
suuntaamaan toimenpideohjelman intensiteetin rikoksentekijan riskitasolle. Ks. Bonta 
1997, 1. 

95 Tarveperiaatteen mukaan toimenpiteet tulisi kyeta kohdistamaan rikoksentekijan 
kriminogeenisiin tarpeisiin eli sellaisiin seikkoihin, joihin voidaan ylipiiilnsa vaikuttaaja 
jotka ovat yhteydessa rikolliseen kayttaytymiseen. Ks. Bonta 1997, 1. 

96 Vastaanottavuusperiaatteen mukaan toimiva ohjelma lahestyy yksiloa kognitiivis
behavioralistisella tavallajahuomioi rikoksentekij an kyvynja halun osallistua toimenpide
ohjelmaan. Uusintarikollisuutta voidaan tehokkaasti vahentaa vain, jos toimintaohjelman 
aikana kyetaan luomaan toimiva suhde rikoksentekijan ja ohjelman vetajan valille. Ks. 
Bonta 1997, 1. 

97 Lipsey 1992, 121-126. 

98 Losel1995, 89. 

99 McGuire & Priestley 1995, 9; Lose! 1995, 81-87, 89. 

10° Ks. esim. McGuire 2001, 19-20; McGuire & Priestley 1995, 14-16; Lipsey 1995, 
77-78. 
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uusimisriskin rikoksentekijoiden ryhmassa, kun taas alemman uusimisriskin 

rikoksentekijoiden ryhmassa vahemman intensiivinen interventio on riittava; 

hyvin voimakas puuttuminen voi alhaisen uusimisriskin rikoksentekijoiden 

kohdalla johtaa jopa negatiivisiin tuloksiin. 101 

Rikoksentekijiin kriminogeeniset tarpeet (kriminogenic needs). Lukuisissa 

tutkimuksissa on pystytty osoittamaan tiettyjen yksilOllisten tekijoiden korre

loivan rikosten tekemisen kanssa. Osa riskitekijoista on staattisia,joita ei voi 

muuttaa ( esimerkkeina aikaisempi rikoshistoria, ika ensimmaisen rikoksen 

tekemisen aikaan ja sukupuoli). Osa riskitekijoista on taas dynaamisia, joihin 

on mahdollista tarkoin suunnitelluin interventioin vaikuttaa (esimerkkeina 

paihteiden vaarinkaytto, puutteet ongelmanratkaisukyvyssa ja sosiaalisissa 

taidoissa). Erottelu staattisiin ja dynaamisiin riskitekijoihin on tarkea, silla 

dynaamiset riskitekijat ovat muutettavissa olevia yksi Ion ominaisuuksia, joihin 

vaikuttamalla voidaan samalla alentaa henkilon riskia syyllistya rikoksiin 

(kriminogeeniset tarpeet). 102 

Kuntoutuksen mukauttaminen rikoksentekijan ominaisuuksiin (responsi
vity). Kuntoutuksessa kaytettavat keinot tulisi val ita yksittaisen rikoksentekijan 

oppimistapoj en j a ominaisuuksien mukaan. Rikoksenteki j oil! a on erilainen tapa 

omaksuaja oppia asioita. Toimivimmiksi on todettu aktiivisenja osallistuvan 

oppimisen varaan rakentuvat ohjelmat. 103 

Kuntoutusmallit (treatment modality). Positiivisten tulosten saavuttaminen 

nayttaa todennakoisimmalta kuntoutusohjelmissa,joissa on yhdistelty useampia 

eri kuntoutusmuotojaja -menetelmia (multimodal). Naissa ohjelmissa rikok

sentekijaa pyritaan tukemaan kokonaisvaltaisesti tarjoamalla apua mahdolli

sirnman moniin yksilon ongelmiin. Parhaita tuloksia tuottavatkuntoutusohjel

mat, joissa on kaytetty kognitiivis-behavioraalista, kognitiivisten taitojen ja 

ongelmanratkaisukyvyn kehittamiseen tahtaavaa lahestymistapaa. 104 

101 McGuire & Priestley 1995, 14; Andrews & al. 1990, 369, 384-387; Andrews 1995, 41 
ja 48-54. 

1 "~ Hoge 2001, 49-51 ; Andrews & al. 1990, 374-375; Andrews 1995; Bonta 2000, 16-17. 

11
JJ McGuire & Priestley 1995, 15; Hoge 2001,50-5 1; Andrews 1995,41 , 56-57. 

10~ McGuire & Priestley 1995, 15- 19; Lipsey 1992, 121-125; Lipsey 1995,73-76. 
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Kuntoutusohjelmien eheys (programme integrity). Toimivissa kuntoutusoh
jelmissa asetetut tavoitteet ovat sopusoinnussa kaytettyjen keinojen kanssa. 
Olennaista on, etta kuntoutuksella on selkeat tavoitteet, kuntoutusohjelma 
toteutetaan suunnitellustija systemaattisesti, kuntoutuksen toteuttamiseen on 
varattu riittavasti resursseja ja sen toteuttaa asianmukaisesti koulutettu 
henkilosto. Puutteellisesti toteutetuilla ohj elmilla ei hyvista tavoitteista 
huolimatta saavuteta positiivisia tuloksia rikoksentekijoiden uusimisriskin 
subteen. Myos tulosten seurannan katsotaan olevan kiintea osa itse kuntoutusta, 
koska ohjelmia on muutettava,jos seurannan tulokset antavat siihen aihetta. 105 

Avoseuraamusten ensisijaisuus. Avoseuraamusten puitteissa toteutetut 
ohjelmat tuottavat parempia tuloksia kuin laitosoloissa toteutettu kuntoutus. 
Kuntoutuksen toteuttaminen yhteisossa antaa rikoksentekijoille paremmat 
lahtOkohdat kohdata ja selvittaa paivittaisessa elamassa esiintyvat ongelmat, 
jotka johtivat rikosten tekoon. Myos laitoksissa toteutetulla kuntoutuksella 
voidaan saavuttaa- ja on saavutettu - positiivisia tuloksia, mutta samojen 
toimenpiteiden on yhteisollisissa oloissa todettu toimivan paremmin. Muiden 
kuntoutuksen sisallollisten edellytysten merkitys on kuitenkin kuntoutuksen 
toteuttamisymparistOa suurempi. Sisalloltaan puutteelliset kuntoutustoimet 
eivat vahenna rikoksentekijoiden uusimisriskia, riippumatta siita, toteutetaanko 
ne laitoksessa tai avoseuraamuksena. 106 

105 McGuire & Priestley 1995, 15, 22- 24; Lipsey 1995,78. 

1116 McGuire & Priestley 1995, 15; Andrews 1995, 48; Uisel 1995, 94-96. 



3 ERITYISTEEMA: 

NUORISOPROSESSIN NOPEUS 

Tassa luvussa tarkastellaan nuorisokokeilun keskeisimman tavoitteen eli 

rikosprosessin ja rangaistuksen tuomitsemisen nopeuden merkitysta. Asiaa on 

mahdollista tarkastella monesta eri nakokulmasta. Voidaan ajatella, etta 
(1) no pea tai joutuisa rikosprosessi ehkaisee rikollisuutta, (2) rikosasian 

viranomaiskasittely on helpompaa silloin, kun kasittelyssa on verrattain tuore 
rikos, (3) rikosprosessin kestoa voidaan lahestya myos ihmis- ja perusoikeus

kysymyksena, koska kansalaisilla on oikeus luottaa siihen, etta heidan rikosjut

tunsa kasitellaan kohtuullisessa aj ass a, ( 4) kustannuskysymyksetkin puoltavat 

rikosjuttujenjoutuisaakasittelya tai (5) kansalaisten rikoskontrollijarjestelmaa 

kohtaan tuntema luottamus riippuu osaksi ihmisten kasityksista viranomaisten 

kasittelyajoista. Tass a luvussa tarkastellaan mainittujen seikkojen lisaksi eraita 

muita teemoja, joilla voidaan perustellajoutuisaa rikosprosessia. 

Ens in kuitenkin kiinnitetaan huomio nuoren elamantilanteeseenja siina 

mahdollisesti rikosprosessin aikana tapahtuviin muutoksiin. Mita rikosproses
sin I iiallinen venyminen siis merkitsee yksittaiselle nuorelle? Kuvio 1 havain

nollistaa arkijarjen mukaista syyta siihen, miksi nuorisoprosessi tulee kyeta 

hoitamaan ilman liiallisia viiveita. Rikosprosessin kestaessa pitkaan nuoren 
elamassa saattaa tapahtua suuriakin muutoksia. Kuvion vii vat kuvaavat 15-17-

vuotiaiden nuorten keskimaaraista ikaa rikosprosessin eri vaiheissa. Mukana 

tarkastelussa ovat ainoastaan rikoksentekohetkella 15-17 -vuotiaiden nuorten 

tekemat rikokset, jotka ovat edenneet tuomioistuinkasittelyyn . 
15-17-vuotias nuori tekee rikoksen keskimaarin noin 16,6 vuoden 

ikaisena. Rikosjutun syyteharkintavaiheessa nuori on keskimaarin 16,9-vuotias 

ja rangaistuksen tuomitsemishetkella han on jo 17-vuotias. 



17,1 

17,0 -

16,9 

16,8 

16,7 

16,6 

16,5 

17,0 vuotta 

37 

16,4 -~----------~------------~------------~ 
lka rikoksentekohetkella lka syyteharkinnassa lka tuomioistuimessa 

Kuvio 1 15-17 -vuotiaiden keskim1Hirainen ika rikosprosessin eri vaiheissa 

Aikuisilla reilun neljan kuukauden ajanjakso (keskimaarainen aika rikoksen 
ilmitulosta tuomioon) ei merkitse kovinkaan suuria muutoksia eliimiintilantees
sa. N uoren elamassa nelj an kuukauden aikana on sen sij aan saattanut tapahtua 
melkoisia muutoksia. Nuorella tulevaisuus on epavarmemmalla pohjallakuin 
aikuisilla. Nuori on saattanut vaihtaa koulua taikka siirtya lukion tai ammatti
koulun luokkatasolta toiselle. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat mahdollisesti 
saaneet uuden suunnan. Tasta syysta- riippumatta muista nopean menettelyn 
mukanaan tuomista eduista- nuorisoprosessin joutuisuus on erittain tarkeaa. 107 

3.1 Rikosprosessin ja rangaistuksen tuomitsemisen 
nopeus j a pelotevaikutus 

Rangaistusjarjestelman oletetut vaikutusmekanismit jaetaan perinteisesti 
yleisestavaan ja erityisestavaan vaikutukseen. Yleisestdvyydelld tarkoitetaan 
rangaistuksen vaikutusta muihin yhteiskunnanjaseniin kuin rikoksentekijaiin 
itseensa. Yleisestavyys perustuu oletukseen, etta tieto rikoslain saannoksista, 

rangaistuksista ja lain soveltamisesta vaikuttaa yhteiskunnan jasenten kayttay
tymiseen siten, etta he pidattaytyisivat rikosten tekemisesta. Yleisestavan 

107 Ks. myos Nuutila 2000, 8; Butts 1997, 1. 
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vaikutuksen syntykanaviksi erotetaan tavanomaisesti pelotevaikutus, normien 

sisaistaminen ja epavirallisten tapanormien vahvistuminen. 108 

Rangaistuksen erityisestdvdlld vaikutuksella puolestaan tarkoitetaan 

rangaistuksen vaikutustayksittaiseen rikoksentekijaan. Erityisestavan vaikutuk

sen oletetaan tapahtuvan kolmella tavalla: varoitus, sopeuttaminenja vaaratto

maksi tekeminen. 109 Erityisestava varoitusvaikutus perustuu ajatukseen, etta 

rikoksesta kiinnijaanyt henkilO pidattaytyy uusista rikoksista haneen kohdiste

tun rangaistuksen, varoituksen, pelosta. 110 

Seuraavassa esityksessa huomio kohdistuu yleisestavan vaikutuksen 

syntykanavista pelotevaikutukseen ja erityisestavista vaikutusmuodoista 

varoitukseen. Asiallisesti yleisestava pelotevaikutus ja erityisestava varoitus

vaikutus vastaavat tavallaan toisiaan. Molemmissa on oletuksena, etta yksil6 

pidattyy rikoksen tekemisesta rangaistuksen pelosta. Alan kirjallisuudessa 

rangaistuksen pelotevaikutus (engl. deterrence )jaetaankin use in kahteen osaan. 

Yleinen pelotevaikutus (engl. general deterrence) vastaa suomalaisen keskus

telun yleisestavyyden pelotevaikutusta. Erityinen pelotevaikutus (engl. specific 

deterrence) puolestaan vastaa erityisestavyyden varoitusta. 111 

Seuraavissa pelotusvaikutusta kasittelevissa erijaksoissa tarkastellaan 

rikosprosessinjarangaistuksen nopeutta aluksi klassisessa rikosoikeudessaja 

peloteteoriaa koskevassa nykytutkimuksessa (3.1.1). Tiimanjalkeen teemaa 

liihestytaan erikseen erityisen pelotevaikutuksen (3 .1.2), yleisen pelotevaiku

tuksen (3.1.3) ja niin sanotun sijaisestavyyden (3.1.4) kannalta. 

3.1.1 Klassinen rikosoikeus 

Klassisten rikosoikeusoppineiden - Jeremy Benthamin 112 ja Cesare 

Beccarian113
- mukaan rangaistuksen ankaruus (severity), sanktiovarmuus 

(certainty) ja rikoksesta nopeasti tuomittava rangaistus (celerity) ovat pelote-

10
R Lahti 1974, 241-277; Anttila & Tiirnudd 1983, 146- 159; Lappi-SeppaHi 1987, 

195-225; Lappi-Seppala 2000, 49- 69. 

109 Anttila & Tornudd 1983, 160-172; Lappi-Seppala 1987, 236-248; Lappi-SeppaHi 2000, 
70-86. 

1111 Gibbs 1975, 2. 

111 Gibbs 1975, 3; MacKenzie 1997, I; Lappi-Seppala2000, 49. 

112 Bentham 1967, 178-187. 

113 Beccaria 1999, 68-70. 
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vaikutuksen114 toteutumisen edellytyksiii. PelkisHien pelotevaikutus perustuu 

aj atukseen, etta rangaistuksen uhka vahentaa rikollisuutta, ei toivottua kaytta
mista. 

Pelotevaikutuksen eri osien keskinaiselle merkittavyydelle on myohem
massa kirjallisuudessa annettu erilaisia painoarvoja. Nykyisin vallitsee 
kuitenkin varsin suuri yksimielisyys seuraavistaseikoista. Sanktiovarmuus on 
pelotevaikutuksen toteutumisen kannalta merkittavampi kuin rangaistuksen 
ankaruus. Toisaalta rikoksesta aiheutuvat epaviralliset seuraamukset ovat 
pelotevaikutuksen kannalta vahintaan yhta merkityksellisia kuin rangaistuk
set. 11s 

Toisin kuin rangaistuksen ankaruutta ja varmuutta, rangaistuksen 
nopeuden merkitysta on tutkittu hyvin vahan. 116 Silta osin kuin sita on tutkittu, 
tulokset ovat ristiriitaisia. Toisten mielesta rangaistuksen nopeudella on 
pelotevaikutusta, toisten rnielesta nain ei ole. 117 Lisaksi kirj allisuudessa esitetyt 
nakemykset eroavat sen suhteen, millainen merkitys rangaistuksen nopeudelle 
annetaan toisaalta yleisen pelotevaikutuksen ja toisaalta erityisen pelotevaiku
tuksen kannalta. 

Charles Tittlen mukaan moderneissa peloteteorioissa rangaistuksen 
ankaruutta, varmuuttaja nopeutta ei kasitella tai tutkita niinkaan itsenaisina 
muuttujina, vaan huomion kohteena on niiden keskinainen vuorovaikutus. 

Toisin sanoen modemi peloteteoria pyrkii formuloimaan eri tekijoiden suhteen 
optimaalisen "kompromissin". 118 

3.1.2 Erityinenpelotevaikutusja nopeus 

Nopeuden erityisen pelotevaikutuksen perusta. Daniel Naginin ja Greg 
Pogarskyn mukaan rangaistuksen nopeuden ja erityisen pelotevaikutuksen 
yhteys perustuu "Pavlovin ehdollistamisen" psykologisiin tutkimuksiin. Naissa 

114 Pelotevaikutus on ymmarrettava tarkoittavan tassa seka yleisestavaa pelotevaikutusta 
etta erityisestavaa varoitusvaikutusta. 

115 Lappi-Seppala 2000, 49-88; Nagin & Pogarsky 2001,865. 

11 6 Sanottua havainnollistaa myos se, etta Tapia Lappi-Seppalan vuonna 2000 julkaistussa 
"Rikoksen seuraamukset" kirjassa rangaistuksen nopeuden ja pelotevaikutuksen suhdetta 
ei kasitella lainkaan, vaikka kyseinen teas on talla hetkella kattavin suomeksi kirjoitettu 
teos rangaistusjarjestelman toiminnasta. 

117 Nagin & Pogarsky 2001, 866- 867. 

118 Tittle 2000, 64. 
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kokeissa tutkijat tukahduttivat tehokkaasti elaimen kayttaytymisen negatiivisel

la vahvistamisella, mika tapahtui kuuden sekunnin kuluttua ei-halutusta 

kayttaytymisesta. Kriminologia on omaksunut taman havainnon nopeuden 

pelotevaikutuksen perustaksi. Oletetaan, etta viiveet vahentavat rangaistuksen 

erityisen pelotevaikutuksen tehokkuutta. Tama analogia jattaa kuitenkin 

huomioimatta sen tosiasian, etta ihmisilla on elaimia suurempi tiedollinen 

kapasiteetti yhdistaa tekoja ajallisesti kaukaisiin seurauksiin. 119 Jack Gibbs 
kritisoi nopeuden erityista pelotevaikutusta vastaavalla tavalla jo vuonna 

1975.120 Tutkimusteeman ollessa nuorisoprosessi ja sen nopeus, voidaan tosin 
huomauttaa, ettei lapsilla tai nuorilla ole vastaavaa kausaliteettitajua kuin 

aikuisilla. Nain oil en Naginin, Pogarskynja Gibbs in esittamakritiikki nopeu

den erityista pelotevaikutusta kohtaan ei nuorempien ikaryhmien kohdalla ole 

yhta merkittavaa kuin vanhempien rikoksentekijoiden kohdalla. 121 

Yksinke1taistaen voidaan todeta, etta rikosprosessin venyessa tuomitta

van rangaistuksen moiteluonne ja rangaistuksen sidonnaisuus tehtyyn rikokseen 

- yksil on kokema yhteys rikoksen j a rangaistuksen val ilia- on vaarassa havita. 

Rikosprosessin ensivaiheet, nopeus ja erityinen pelotevaikutus. Rikosoi

keusjarjestelman toiminnassa rikoksentekijaa "muistutetaan" hanen tekemis

taan rikoksistarikosprosessin monessa vaiheessa, eika tuomittavan rangaistuk

sen nopeus yksinomaan ole relevanttia. Poliisin ensikontaktin nopeus ja 

valittomyys rikoksentekijaan ovat Carol KohfeldinjaJohn Spraguen mukaan 

merkityksellisia myos yleisen pelotevaikutuksen kannalta, mutta erityisesti 

poliisin ensikontaktilla on merkitysta erityisen pelotevaikutuksen kannalta. 122 

Toisin sanoen poliisin reaktioiden nope us ( esimerkiksi kiinniottamisen, 

pidattamisen tai pikaisen kuulustelun) valittomasti rikoksen jalkeen ovat 

erityisen pelotevaikutuksen kannalta hyvin tarkeita. 

Myos Michael Cham/in, Harold Grasmick, Robert Bursik ja John 
Cochran ovat osoittaneetjalkimmaisena mainitun seikan todeksi. 123 Molem

missa esitellyissa tutkimuksissa korostetaan kiinnijaamisnopeuden lisaksi 

kiinnijaamisriskin pelotevaikutusta. Y\<sinkertaistaen esitettyjen havaintojen 

119 Nagin & Pogarsky 2001, 867. 

120 Gibbs 1975, 136. 

121 Ks. siita, miten asia ymmarrettiin nuorisokokeilua suunniteltaessa OM:n tyoryhma
mietintiija 2002:3, 12. 

122 Kohfeld & Sprague 1990. 

123 Chamlin & Grasmick & Bursik & Cochran 1992,377-395. 
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merkitys on myi:is siina, etta rikoksentekijalle ei tulisi missaan rikosprosessin 
vaiheessa, esitutkinnasta alkaen, muodostua kasitysta, ettei rikos johtaisi 

lainkaan seuraamukseen. 

Rikosprosessin nopeuden vaikutus uusintarikollisuuteen. Okko Jan Bosker 
julkaisi vuonna 1997 vaiti:iskirjan "Snelrecht, de generaal en speciaal preven
tieve effecten van sneller straffen" ,j ossa tarkastellaan rangaistuksen nopeuden 
vaikutusta yleis- j a erityispreventioon. 124 Tutkimuksessa on tehty kirjallisuus
katsaus aihetta sivuavaan rangaistusteoreettiseen, kriminologiseen j a psykolo
giseen kirjallisuuteen seka itsenainen empiirinen tutkimus aiheesta. 

Boskerin mukaan rangaistusteoreettisessa kirjallisuudessa on yleisesti 
hyvaksytty nakemys, etta mita nopeammin rangaistus tuomitaan, sita tehok

kaampi se on. Keskustelussa on kuitenkin Boskerin mukaan unohdettu, etta 
kyseessa on ainoastaan olettamus, jonka tueksi on esitettavissa vain vahii.n 

empiirista tutkimustietoa. Boskerin tutkimuksessa nopeuden erityista pelotevai
kutusta on tutkittu empiirisesti vuonna 1994 Pohjois-Hollannissa, Drenthessa, 
kaytti:ii:in otetun nopean kasittelymallin yhteydessa. 125 Bosker tarkastelee 
rankaisemisen nopeuden vaikutusta erityisestavyyteen vertailemalla kahden 
eri paikkakunnan erilaisten kasittelyaikojen vaikutusta uusintarikollisuuteen. 
Jos nopeampi rankaiseminen vaikuttaisi yksili:in kayttaytymiseen erityisestavas
ti, tulisi uusintarikollisuuden olla nopeasti rangaistujenryhmassa vahaisempaa 
kuin vertailuryhmassa,joka koostui "tavallisen" kasittelyn saaneista rikoksen

tekijoista. Tutkimuksen mukaan nopea kasittely ei vaikuttanut lainkaan 
uusintarikollisuuteen eika nopealla kasittelylla nain ollen ollut havaittavissa 

erityisestavaa vaikutusta. Havainto oli sama riippumatta muista kontrolloiduista 
muuttujista (rikostyyppi, ika, sukupuoli ja aikaisempi rikollisuus). 126 

Rangaistuksen nopeuden ja ankaruuden vaikutuksesta rattijuoppoihin. 
Jiang Yun tutkimuksessa tarkasteltiin, millainen erityinen pelotevaikutus 
sanktioiden ankaruudella ja rangaistuksen nopeudella oli rattijuoppoihin. 

Tutkimusaineistona oli 13 801 satunnaisotannalla New Yorkissa vuosina 
1978-1988 rattijuopumukseen syyllistynytta henkili:ia. 

Seuraamuksen ankaruudella havaittiin olevan rattijuopumukseen 
syyllistyneiden rikoksentekijoiden ryhmassa rikoksesta pidattava vaikutus 

124 Ks. Boskerin tutkimuksesta y1eisestavyyden osaltajakso 3.1.3. 

125 Bosker 1997, 91-102. 

126 Bosker 1997, 120. 



42 

toisin kuin rangaistuksen ankaruuden vaikutusta koskevat tutkimukset yleensa 

kertovat. Kun ajo-oikeuden menettaminen oli pakollinen seuraamus, sakkojen 

suuruudella havaittiin olevan pelotevaikutusta. Rangaistuksen nopeuden 

vaikutus oli puolestaan monimutkaisempi. Silla, etta valitOn ajo-oikeuden 

menettaminen oli pakollinen seuraamus rattijuoppoudesta, havaittiin olevan 

jopa yleista pelotevaikutusta. Erityisen pelotevaikutuksen osalta havaittiin, etta 

rikokseen ensimmaistd kertaa syyllistyneiden kohdalla no peal! a seuraamuksel

la ali erityista pelotevaikutusta elise vahensi uusintarikollisuutta. Sen sijaan 

rikosten uusijoiden kohdalla rangaistuksen maaraamisen nopeudella ei havaittu 

olevan lainkaan vaikutusta uusintarikollisuuteen.127 

Rangaistuksen nopeudenja ankaruuden vaikutuksesta huumausainerikol
lisuuteen. David Cavanaghin, David Boyum in ja Jyoth Nambiarin teoreetti

seen analyysiin ja kirjallisuuskatsaukseen perustuva rap011ti kasittelee sita, 

ovatko rangaistusvarmuuden, ankaruudenja nopeuden lisaaminen tehokkaita 

tapoja vahentaa huumausainerikollisuutta. 

Tutkimuksen mukaan rikosoikeuden kayttamat toimintatavat tulisi 

kokonaisuudessaan arvioida uudelleen. Yhden rikosoikeudellisenjarjestelman 

osan muutos voi aiheuttaa muutoksia muihin osiin. Raportissa selostetaan 

Tactical Narcotics Team in toimintaa New Yorkissa. Toiminnan tarkoituksena 

on vahentaa huumausainerikoksia lisaamalla rangaistuksen varmuutta, 

ankaruutta ja nopeutta huumausaineita valitettaessa ja hallussapidettaessa. 

Tutkijoiden mukaan ja1jestelman toiminnan tehostaminen tulisi vaatimaan 

suuria lisainvestointeja rikosoikeusjarjestelman jokaiseen osa-alueeseen ja 

tuomitsemiskaytantOon. Tutkimus ei anna selkeaa vastausta siihen, vahentaisi

ko rangaistusten ankaroittaminen, varmuuden I isaantyminen ja nopeuttaminen 

kuitenkaan huumausainerikosten maaraa. 128 

Rangaistuksen nopeuden merkitys omaisuusrikoksissa. William Selken 

tutkimuksessa aineisto kerattiin vuosina 1970-1976 USA:n keskikokoisessa 

kaupungissa. Analyysiin sisaltyi 281 tapausta. Tutkimusaineisto saatiin 

kaymalla lapi tapauskohtaisesti viranomaiskasittelyn j okainen vaihe. 

Tutkimuksessa todettiin, etta nopeuden merkitys pelotevaikutuksena o 1 i 
sita suurempi mita nopeammin teosta rangaistiin. Kasittelyajan ollessa alle 

kuusi kuukautta ei kasittelynopeudella havaittu olevan samanlaista merkitysta 

127 Yu 1994,355,362. 

128 Cavanagh & Boyum & Nambiar 1993. 
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toisin kuin 6-12 kuukautta kestaneissa j utuissa, j oissa nopeuden pelotevaikutus 
oli vahaisempi. 129 

Nopeuden pelotevaikutus ja nuoret. Anne Schneider ja Laurie Ervin 
tarkastelivat tutkimuksessaan pelotevaikutuksen merkitysta erityisesti monion
gelmaisten nuorten kohdalla. Tutkimuksessa haastateltiin vankilassa 876 
nuorisorikollista, jotka oli tuomittu vankeusrangaistuksiin kuudessa eri 
nuorisotuomioistuimessa eri puolilla USA:ta. Kaikki nuoret oli tuomittu 
rikkomuksista,j otka aikuisten tekemina olisivat olleet rikoksiaja monia nuoria 
voitiin pitaa vaarallisina taparikollisina. Millaan kolmesta pelotevaikutuksen 
osatekijasta ei ollut tutkimuksen mukaan vaikutusta naiden nuorisorikollisten 
uusintarikollisuuteen. 130 

Tuomioistuintyypin vaikutus pelotevaikutuksen osatekijoihin. J Faganin 

USA:ssa suorittamassa tutkimuksessa tarkastellaan nuorisotuomioistuimessa 
vakivaltarikoksista tuomittujen 15-16-vuotiaiden rangaistusten ankaruutta, 

varmuutta ja nopeutta vetrattuna vastaavanlaisiin tavallisessa rikostuomioistui
messa kasite1tyihin tapauksiin. 

Tutkimuksen paakohteena oli rangaistusten tehokkuuden vaikutus 
uusintarikollisuuteen. Aineisto kasitti 1 200 nuorta rikoksentekijaa, jotka oli 
pidatetty ryost6sta tai murrosta vuosina 1981-1982 ja vuosina 1986-1987. 
Molemmat aineistot olivat useiden muuttujien osalta yhtenevaiset. 

Uusintarikollisuus oli tutkimuksen mukaan vahaisempaa nuorisotuo
mioistuimessa tuomituilla. Nuoret syyllistyivat uuteen rikokseen harvemmin 

ja usein vasta pitkan rikoksettoman ajan kuluttua. Rikostuomioistuimessa 

tuomituilla oli korkeampi uusimisprosentti. 131 

Pelotevaikutus epavirallisissa sanktioissa. H Francis Pestellon artikkelissa 
tarkastellaan pelotevaikutuksen eri osatekijoita opiskelijoiden kielletyn 
kayttaytymisen kohdalla. Eraassa suuressa oppilaitoksessa haastateltiin 
yhteensa 271 opiskelijaa. Tutkimus suoritettiin vuonna 1980 USA:ssa. 
Haastatteluissa sanktion nopeudella arvioitiin olevan enemman merkitysta kuin 
rangaistuksen ankaruudella ja varmuudella. Tutkimuksen mukaan sanktion 
ankaruus, varmuus ja nopeus eivat olleet ainoita kiellettyyn kayttaytymiseen 

129 Selke 1983. 

130 Schneider & Erwin 1990, 598-599. 

131 Fagan 1996. 
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vaikuttavia tekijoitii. Esimerkiksi luokan ilmapiirilla oli vaikutusta asiaan. 

Ankaruutta ja varmuutta enemman katsottiin olevan vaikutusta myos silla, 
miten oikeutettuina saantOja pidettiinja silla, miten vaaraksi oma poikkeava 
toiminta koettiin. 132 

Kanadalaiset Thomas Gabor jaNicole Crutcher ovattuoreessa kirjalli
suuskatsauksessaan arvioineet, etta vaikka rangaistuksen nopeuden vaikutuk

sesta ei olekaan kovin pal jon tutkimustietoa, on psykologisten oppimisteorioi

den mukaan erittain todennakoista, etta mita nopeammin rangaistus tuomitaan, 

sita todennakoisempaa on, ettei henkilo syyllisty uudestaan rikokseen. 133 

Useat psykologien aiheesta tekemat laboratoriotutkimukset korostavat 

- toisin kuin kriminologiset tutkimukset- nopeutta pelotevaikutuksen erittain 
tarkeana osatekijana. 134 

Esimerkiksi Edmund How en ja Cynthia Brandaun Illinoisissa USA:ssa 
suorittamassa tutkimuksessa selvitettiin pelotevaikutusta esittamalla koululais
ryhmille kahdessa eri kokeessa kahdeksan erilaista hypoteettista tilannetta, 

joissa oli tapahtunut vakava rikos. Tutkimuksen mukaan rangaistuksen 

varmuuden ja ankaruuden vaikutus oli voimakas, rangaistuksen nopeuden 

vaikutus keskinkertainen, eika naiden kolmen muuttujan valilla ollut keskinais

ta yhteytta. 135 

Nuorisokokeilu ja vaikuttavuus. Nopeuden preventiivista vaikutusta voidaan 
lahestya myos taman tutkimuksen kohteena olevan nuorisokokeilun tuottamien 

tietoj en kautta. Nuorisokokei lun avulla pyrittiin vahentamaan rikosten kasautu
mista nimenomaan sellaisille nuorille, jotka ovat jo syyllistyneet rikoksiin. 

N uorisokokeilun mahdollisten vaikutusten tulisi nakya rikosten vahentymisena 

ja nain ollen myos rikostenja niiden tekijoiden maiiraa kuvaavien suhdelukujen 

pienenemisenakokeilun ensimmaisena vuonna 2000. Kuvio 2 havainnollistaa, 
ettei tallaista kokeilun lyhyen aikavalin vaikutusta ole kuitenkaan havaittavissa 

muualla kuin Vaasassa. On epavarmaa, mista suhdeluvun lasku siellakaan 
tosiasiassa johtuu. 

132 Pestello 1984. 

133 Gabor & Crutcher 2002, 7-8. 

134 Clark 1988. 

m Howe & Brandau 1988. 
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3.1.3 Yleinenpelotevaikutusja nopeus 

Naginin ja Pogarskyn mukaan laboratoriotutkimuksilla ei voida perustella 
nopeuden merkitysta yleisestavyydelle vaan selitysta on haettava muualta. 136 

Gibbs on todennut, etta ainoa rationaalinen syy nopeuden painottamisel
le on kokeellisessa psykologiassa, klassisessa Pavlovin ehdollistamisessa tai 

torjuvassa ehdollistamisessa. On kuitenkin vaikea nahda, miten kokeelliset 

tulokset voisivat tukea olettamusta, etta eroja lainkayton tai rikostyyppien 
valilla voitaisiin asettaa edes osaksi vastakkain rangaistuksen nopeuden 
merkitysta arvioitaessa. Nailla perusteilla Gibbs esittaa, etta nopeusvaikutus 

rajoittuu erityispelotevaikutukseen. 137 

Gibbs in kanssa voi olla yhta mielta siita, etta klassinen ehdollistaminen 

luo riittamattoman pohjan nopeusvaikutuksen arvioinnille. Gibbs in jalkimmai

sesta vaitteesta, jonka mukaan rangaistuksen ajoitus on irrelevantti yleiselle 

pelotevaikutukselle, voi sen sijaan Naginin ja Pogarskyn mukaan perustellusti 
olla eri mielta. 

Vaihtoehtoinen perustelu nopeusvaikutukselle on peraisin taloudellisesta 
jarkeilysta "aika on rahaa". Naginja Pogarsky esittavat seuraavan esimerkin: 

"Harkitse, etta joudut tulevaisuudessa maksamaan 1 000 dollaria. Jarkeva 

peruste halulle lykata velvoite tuonnemmaksi on se, etta haluaa kayttaa rahat 

ja hyotya niiden tuotosta. Kuvittele, jos suorittaisit maksun heti, niin paasisit 

eroon velvoitteesta. Suurin hyvaksyttavissa oleva suoritus, eli velvoitteen 

torjumiseen tarvittava maar a pienenee, kun maksupaiva viivastyy. Jos tulevan 

rikoksen sanktion arvioiminen muistuttaa tulevaisuudessa tapahtuvaamaksua, 

tuloksena on nopeusvaikutus."138 

Bosker ja nopeuden yleinen pelotevaikutus. Jotta nopealla rankaisemisella 

olisi yleisestavaa vaikutusta, tulisi rikosten maaran vahentya nopean rikos
prosessin kayttoonoton seurauksena. Boskerin tutkimuksessa kaytettiin 

vertailuasetelmaa,jossa rikollisuuden tasoa vertailtiin kahden eri paikkakunnan 

valilla. Vain toisella naista paikkakunnista oli kaytossa nopeutettu kasittely. 

Boskerin mukaan nopean kasittelyn kayttOonotto ei vaikuttanut rikoksien 

maaraan: rikosten absoluuttinen maara ja rikollisuuden tasoa kuvaavat 

suhdeluvut pysyivat entisellaan, eika eroja vertailupaikkakuntaan ollut. Talta 

136 Nagin & Pogarsky 2001, 868. 

137 Gibbs 1975, 134-135. 

138 Nagin & Pogarsky 2001, 867-869. 
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pohj alta Bosker tekee j ohtopiUitOksen, etta nopeammalla rankaisemisella ei ole 
yleisestavaa vaikutusta. 139 

Boskerin mukaanjohtopaatOs koskee kuitenkin vain mainittua nopeu
tushanketta j a ainoastaan seuraavilla ehdoilla. (i) Rikosprosessin keskimaarai
sen keston on oltava nopeutetun kasittelyn myota aikaisempaa lyhyempi. 
(ii) Kansalaisten on tullut huomata, etta rikosprosessi on todella nopeutunut. 
(iii) Muiden rikollisuuteen vaikuttaneiden tekijoiden oletetaan pysyneen 
ennallaan. Bosker toteaa, etta han en tekemassaan tutkimuksessa kaksi ensim
maista ehtoa tayttyvat, mutta viimeinen ei valttamatta. Boskerin mukaan 
paikallislehdissa kasiteltiin huomattavan pal jon kasittelyn nopeutumistaja on 
eparealistista olettaa, etta asia olisi voinut saada enemman huomiota. Suuri osa 
ihmisista tosin luuli rikosprosessia nopeammaksi ennen nopean kasittelyn 
kayttOonottoa kuin mita se todellisuudessa olikaan. 

Boskerin johtopaatOkset ovat epavarmalla pohjalla. Yleisestavyyden 
vaikutusmekanismia pidetaan yleisesti hyvin vaikeasti mitattavana ilmiOna. 
Valiintulevien muuttujien vaikutusta on hyvin suunnitelluissakin tutkimuksissa 

mahdotonta sulkea pois siten, etta yleisestavyydesta voitaisiin tehda varmoja 
j ohtopaatOksia. Boskerin tutkimus ei nain allen tuo lisavalaistusta rankaisemi
sen nopeuden merkityksesta yleisestavan vaikutuksen toteutumiseen. Epavar
muustekijoita on liikaa ja itse tutkimuksen johtopaatokset perustuvat liian 
monille olettamuksille. 

Boskerin tutkimuksen tarkein johtopaatOs on, etta nopeammalla 

rankaisemisella ei ole vaikutusta rikosoikeudellisen jarjestelman tehokkuuteen, 
ei yleisestavyyteen eika erityisestavyyteen. Hanen mukaansa yksinomaan 
kokeellisen psykologian tutkimustuloksista Goissa siis korostetaan, etta 
sanktion ajallisella kohdistumisella voidaan saada aikaan muutoksia yksilOn 
kayttaytymiseen) ei voida paatella, etta rikosoikeudessa nopeampi rankaisemi
nen olisi tehokkaampaa. 140 Han tukee havaintoaan myos sill a, etta kriminologi
sessa kirjallisuudessakaan ei ole pystytty todistamaan, etta rangaistuksen 
nopeudella olisi preventiivisia vaikutuksia. Edella selostetut tutkimukset 
asettavat taman Boskerin arvion kyseenalaiseksi. 

139 Bosker 1997,90. 

140 Bosker 1997, 120. 
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3.1.4 Sijaisestavyys 

Mark Stafford ja Mark Warr esittivat vuonna 1993 julkaistussa artikkelissa 
mielenkiintoisen yleis- ja erityisestavyyden kasitekritiikin. He korostivat 

lahinna kahta seikkaa. Ensinna pelkka rangaistuksen puute on itsessaan 
kokemus. Toisaalta ihmiset saavat tietoa rangaistuksista tai niiden puuttumises
ta usein muiden ihmisten- kavereidenja tuttavien ("sijaisten")- kokemusten 
kautta. 141 Selostettua rangaistuksen vaikutustapaa voidaan kutsua sijaisestavyy
deksi. 142 

Staffordinja Warrin mukaan useimmat kriminologit ovat liian kevyin 
perustein paatyneet suositukseen, etta ei-mitaan reagointi on paras tapa rikosten 
uusimisen vahentamiseksi. Kun kuitenkin huomioidaan rangaistusten sijaisvai
kutukset, voidaan paatya suosittamaan, etta kohtuullinen ja oikea-aikainen 
puuttuminen voi olla paras keino rikosten ehkaisemisen kannalta. Sijaisesta

vyys saattaa Staffordinja Warrin mukaan olla merkittava nakokulma etenkin 
nuorisorikollisuuteen puututtaessa. 143 Kun nuoret saavat tietoa sanktioista 
pikemminkin tuttaviensa kokemuksista kuin yleisesta lainkaytosta, omista 
rikoksistaan tai itseensa kohdistuvista sanktioista, saattaa nopealla rikosproses
sillajarangaistuksillaolla vaikutuksiamyos niihinnuoriin,jotka enemman tai 
vahemman samaistuvat rangaistuun tai ottavat oppia hanen kokemuksestaan. 

Jerzy Sarnecki julkaisi vuonna 2001 mielenkiintoisen tutkimuksen 
tukholmalaisnuorten rikollisuudesta, sen verkostoluonteesta, nuorisorikollisuu
teen vaikuttamisestaja siita, miten erilaiset interventiot vaikuttavat rangaistun 
nuoren lahipiiriin. 144 Tutkimuksessa selvitettiin muiden seikkojen ohella 

sijaisestavyyden merkitysta tarkastelemalla, miten rikoksentekijan 

141 Staffordja Warr 1993, 123-125. 

142 Lappi-Seppala 2000, 49. 

143 Staffordja Warr 1993, 123-135. 

144 "Delinquent Networks. Youth Co-Offending in Stockholm." Sarnecki tutki aile 21-
vuotiaiden vuosina 1991-1995 rikoksista epailtyjen tukholmalaisnuorten ja heidan 
rikostoveriensa verkostosuhteita. Tutkimuksen mukaan noin viidennes rikoksesta epaillyis
ta (aineiston laajuus noin 20 000) nuorista ali jollakin tavalla verkostoitunut rikolliseen 
alakulttuuriin. Yhteydet olivat kuitenkin loyhiajaajallisesti epamaaraisia. Rikoskumppanit 
olivat yleensa samanikaisia, samaa sukupuolta (suurin osa poikia) ja samalta asuinalueelta. 
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eristaminen 145 vaikuttaa rikoskumppanien rikosaktiivisuuteen. Jos kumppani 

oli tietoinen tekijiin eristamisesta, hanen rikollinen kayttiiytymisensa viiheni 

selvasti. Jos tekijaa ei saatu kiinni, kumppanin rikosaktiivisuus kasvoi. 

Seuranta-aika oli tutkimuksessa kuitenkin niin lyhyt, etta varmojajohtopaiitok

sia sijaisestavyyden merkityksesta ei voitu tehda. Sarneckin mukaanjatkotutki

mukset olisivat tarpeen.146 

Myos nuorisokokeilun loppuvaiheessaeraat poliisit totesivat kaydyissii 

keskusteluissa, etta nuorisokokeilu on mahdollisesti edistanyt sij aisestiivyyden 

toteutumista. Etenkin Joensuussa tieto (myohemmin esiteltaviin) Nuorten 

Tiimin perustamisestaja sen toiminnassa painottuvasta varhaisestaja nopeasta 

puuttumisesta nuorten vahiiisimpiinkin rikkomuksiin on levinnyt nuorten 

keskuudessa. 

3.2 Nopeuden muut sidonnaisuudet 

Nuorisoprosessin nopeutta voidaan perustella edellii selostetun nopeuden 

rikollisuutta ehkiiiseviin merkityksen lisiiksi monilia periaatteellisilla, kiiytiin

nollisillii, yhteiskunnallisil\a ja yksilOI!isillii niikokohdilla. Nain on tehty 

esimerkiksi monissa tuoreissa lainvalmisteluasiakirjoissa. Toisaalta vaikutteita 

on saatu myos ulkomailta. Oikeuskirj allisuudessa rikosprosessin joutuisuusvaa

timus ei ole uusi painopiste, vaan se on pitkiiiin ollut esimerkiksi osana 

tutkijoiden niin sanottua ideaaliprosessin miiiiritelmiiii. 

Rikosoikeusjarjestelmiissii ilmenneisiin viiveisiin kohdistunut huoli on 

perusteltua myos sen vuoksi, viiviistynyt tuomio voi merkita myos sen tarkoi

tuksen hiiviamistii. Thomas Feltes toteaa vedoten positiiviseen yleispreventioon 

seuraavasti: "intending to strengthen the attitudes of the lavv abiding people, 

justice delayed might be justice denied". 147 

1 ~ 5 Ruotsissa aile 21-vuotias rikok:sentekija voidaan tuomioistuimen paatOksella maarata 
sosiaaliviranomaisten j arj estamaan hoitoon ( viird in om socialtj ansten),j oka voitiin tuolloin 
toteuttaa muun muassa laitoshoitona. Sarneckin tutkimuksessa nuorten eristamisella 
tarkoitettiin kyseista seuraamusta. (Ks. Sarnecki 200 I, 79.) Vuonna 1999 Ruotsissa otettiin 
kayttoon uusi 15-17-vuotiaille rikoksentekiji.iille tarkoitettu seuraamus, suljettu nuoriso
hoito (sluten ungdomsvard). Tavoitteena oli korvata uudella seuraamuksella vankilaran
gaistuksen kaytti.i aile 18-vuotiaiden kohdalla, joka muutoinkin on Ruotsissa Suomen 
tapaan erittain harvinaista. (Ks. esim. SOU 1993:35; SOU 1995:91; Nord 30:2000, 
98-100). 

146 Sarnecki 2001, 100-102, 166- 167. 

147 Feltes 1989, l. 
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Viiveet rikosprosessissa heikentiiviit myos syytteiden menestymismah

dollisuuksia, koska rikosten uhritja todistajat saattavat rasittua prosessoinnin 

kestosta ja toistuvista epiionnistuneista oikeuskiisittelyistii ja niiin allen 

menettiiii intressinsii osallistua asian kiisittelyyn. Myos todistelu vaikeutuu 

rikosprosessin venyessii. Pahimmassa tapauksessa rikoksen vanhentumisaika 

saattaa kulua umpeen rikosprosessuaalisten viiveiden vuoksi. 

Rikosprosessin nopeuden rikollisuutta ehkiiiseviii vaikutuksia samoin 

kuin myos rikosprosessin nopeuttaja siinii ilmenneitii viiveitii on muutoinkin 

tutkittu verrattain viihan. Monissa Euroopan maissa rikosprosessissa ilmenneita 

viiveita on tosin pidetty vakavana ongelmana. Myos Euroopan neuvoston 

piirissii rikosprosessin viiveisiin on kiinnitetty huomiota. 148 Samoin suomalai

sessa alan kirjallisuudessa rikosprosessin vi iveet tiedostetaan hyvin. Tarkempaa 

tutkimusta aiheesta ei ole kuitenkaan Suomessa tehty. 

Eri rikosprosessissa toimivien viranomaisten vuosike1tomuksissa 

esitetiian siiiinnonmukaisesti tietoja viranomaisten kiisittelyajoista. Myos 

laillisuusvalvoj ille tehdiiiin vuosittain lukuisa miiiirii kanteluita poliisin, 

syyttiijiin ja tuomioistuimen toiminnan pitkiistii kestosta. Rikosoikeudellisen 

seuraamusjiirjestelman toiminnassa oleviin viiveisiin on kuitenkin vaikea 

vaikuttaa. Niita on vaikea kontrolloida viranomaistoimin, lainsiiadiinnollisesti 

tai muilla juridisilla keinoilla. Kansalaisilla, rikoksentekijoillii ja uhreilla on 

kuitenkin oikeus rikosjutun viivytyksettomaiin kiisittelyyn. 

Useimmiten rikosprosessin nopeutta on liihestytty siten, etta rikoksente

kijan oikeus oikeudenmukaiseen j a nopeaan kasittelyyn on ollut tarkeimmassii 

roo Iissa. Feltesin mukaan asiaa valaisee se, etta esimerkiksi Euroopan ihmisoi

keustuomioistuimen ja Euroopan Unionin jasenvaltioiden korkeimpien 

oikeuksien oikeuskaytannossa rikosprosessin kestoa on kasitelty ainoastaan 

tasta nakokulmasta. Feltesin mukaan seka rikoksen uhrin oikeudet etta yleison 

huoli vaativat rikosjutun nopeaa kasittelyii. 149 

Viiveet saattavat vaikuttaa myos rikosoikeusjarjestelmiin toimijoiden 

motivaatioon. Mitii pidemmiin ajan prosessi kestiiii, sitii alhaisempi on toimijoi

den motivaatio kiisitella asiaa. Tallaisia kokemuksia tuotiin esiin myos 

nuorisokokeilun yhteydessii. 

Viiveet lisaaviit myos kustannuksia - niin valtiolle kuin muillekin 

tahoille. Tomas Church in mukaan kustannuskysymykset ovat keskeinen aspekti 

kehittiiii sellaista lainsiiiidiintoii, jolla viiveitii pyritaan viilttamiiiin. 150 

14
! Council Of Europe 1992, 8. 

149 Feltes 1989, I . 

1511 Church 1982. 
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3.3 Nopeusvaatimus ja rikosprosessioikeus 

Rikosprosessin nopeutta voidaan lahestya myos abstraktilla tasolla rikosproses

sin tavoitteiden nakokulmasta. Vastaavalla tavoin kuin rikosoikeustieteilijat 

perustelevat j a oikeuttavat rangaistusteorioissaan rikosoikeudellisen systeemin 

olemassaoloa, rikosprosessitutkijat kasittelevat teoreettisissa esityksissaan 

rikosprosessin oikeutusta, ihannettaja tavoitteita. Talloin huomio kohdistuu 

ns. ideaaliprosessin maaritelmiin,joihin useimmiten liitetaan myos nopeus tai 

j outuisuus. Syyna j outuisuusvaatimukselle voidaan melko yksioikoisesti todeta 

olevan sen liittyminen keskeisesti koko oikeuslaitoksen toimivuuteen, oikeus

laitokseen kohdistuvan luottamuksen yllapitamiseen j a kustannuksiin. 

Rikosprosessin nopeutta pidetaanjo arvona sinallaan. Nopeusvaatimus 

perustuu ikaan kuin implisiittisesti sisaanrakennettuna prosessioikeudellisen 

jarjestelman toimintaan. Ta.lloin nopeutta voidaan perustella vaihtelevin tavoin: 

esimerkiksi viittaamalla prosessiekonomiaan tai oikeuslaitoksen toiminnan 

tehokkuuteen. 

Rikosprosessioikeudellisessa kirjallisuudessa rikosprosessin nopeutta 

lahestytaan eri nakokulmasta kuin nyt tarkasteltavana olevassa nuorisokokei

lussa. Kun nuorisokokeilussa nopeusvaatimus liittyy nopeuden yksi!Oilisiin 

vaikutuksiin, rikosprosessi oikeudellinen kirj allisuus kasittelee nopeutta osana 

ideaaliprosessia lahinna ihmisoikeuksienja menettelyn sujuvuuden kannalta. 

Kun nuorisokokeilussa nope us ymmarrettiin keinona vaikuttaa yksi!Oon, 

rikosprosessioikeudellinen kirjallisuus kasittelee sita pikemminkin itseisarvona 

taikka "teknisesta nakokulmasta". Esimerkiksi Antti Jokela erottelee oikeuden

kaynnin nopeusvaatimusta arvioidessaan kolme kokonaisuutta. Ensinnakin han 

kasittelee sita, miten prosessin kestoa tulee arvioidaja laskea ihmisoikeussopi

muksiin perustuvan kasittelyajan kohtuullisuuden kannalta. Toiseksi Jokela 

arvioi, mitka ovat hyvaksyttavia syita prosessin venymiselle ja miten viivasty

minen voi vaikuttaarangaistusvastuuseen. Kolmanneksi Jokela painottaasita, 

etta paakasittelyn keskittamista turvaavat saannokset tukevat samail a menette

lyn joutuisuutta. 151 

151 Jokela 2000, 35-38. 
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3.4 Seuraamusjarjestelman toimintaan liittyvia 
syita rikosprosessin nopeudelle 

3. 4.1 Tutkintavankeus 

Nuorisoprosessin nopeutta voidaan perustella myos tutkintavankeuteen 

liittyvilla nakokohdilla. Ulla Mohell on (2000) esittanyt, etta tutkintavankien 
suhteellinen osuus vankilaan saapuneista vangeista on ikaryhmassa 15-17-

vuotiaat huomattavasti suurempi kuin vanhemmissa ikaryhmissa. Tutkintavan
keja sij oitetaan tyypillisesti poliisivankiloihin, j oissa olosuhteet ovat selkeasti 

huonommat kuin varsinaisissa rangaistuslaitoksissa. Lisaksi nuoria tutkintavan

keja pidetaan -lain saannosten vastaisesti- samoissa tiloissa muiden vankiryh

mien kanssa. Tutkintavankeus merkitsee lisaksi vuorokaudessa 22 tunnin 

mittaista aikaa eristetyissa tiloissa ilman sosiaalisia sidoksia. Rikosprosessin 

ollessa hidas sailytetaan nuorta tutkintavankia kauemmin olosuhteissa, joita 

ei voida pitaa hanelle soveliaina. Rikosprosessia nopeuttamalla on mahdollista 
lyhentaa aikaa, jonka nuori tutkintavanki joutuu viettamaan epasoveliaissa 

sailytystiloissa. Lisaksi tutkintavankeustilanteissa ei laheskaan aina paadyta 

tuomitsemaan ehdotonta vankeusrangaistusta. Talloin tutkintavankeusaika 
nayttaytyy nuorelle vie! a ankarampanaja epaoikeudenmukaisempana rangais

tuksena kuin varsinainen hanelle tuomittava rangaistus. 152 

3. 4.2 Yhtendisrangaistusjdrjestelmd 

Eduskunnan lakivaliokunta on ehdollista rangaistusta koskevassa mietinnos

saan todennut, etta rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman kannalta on 
tarkeaa, etta rikosprosessi etenee rikostutkinnasta rangaistuksen taytantoon

panoonjoutuisasti. Erityisesti nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi seuraamus 

rikoksesta on maarattava mahdollisimman nopeasti. 

Lakivaliokunta painotti, etta rikoslain 7 luvussa saadetyn yhtenaisran

gaistusjarjestelman mukaan samalla kertaa tuomittavasta kahdesta tai useam

masta rikoksesta tuomitaan yhteinen rangaistus. Yhtenaisrangaistusj arj estelman 

soveltaminen edellyttaa, etta vastaajan kaikki rikokset voidaan kasitella yhdella 

kertaa. Samoin rangaistuksen mittaamisessa on tarkeaa saada kokonaiskuva 
vastaajan rikollisuudesta. Valiokunta korosti, etta rikosten asianmukaisenja 

152 Mohell 2000 passim ; ks. myos Anttila 2001 d, 59-61. 
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nopean rikosprosessuaalisen kasittelyn takaamiseksi viranomaisten valista 
yhteistyota on nykyisestaan parannettava. 153 

3.5 Muita nopeuteen liittyvia hankkeita Suomessa 

3. 5.1 Ketjutyoryhma 

OM antoi 9.8.2001 tiedotteen "Rikosasioiden kokonaiskasittelyaikoja pyritaan 
lyhentamaan". Sen mukaan OM:n ja SM:n yhteinen tyoryhma ryhtyy etsimaan 
keinoja, joilla rikosasioiden kasittelya voitaisiin nopeuttaa seka rikosten 
kasittelyn kustannuksia vahentaa vaarantamatta yksiloiden oikeusturvaa. 
Tiedotteen mukaan tyoryhman tarkastelukulma on uusi: koska tyoryhma 
tarkastelee rikosasioiden kasittelyketjua koko laajuudessaan rikosilmoituksen 
kirjaamisesta aina rangaistuksen taytant66npanon alkamiseen asti. 

Tyoryhman tavoitteena on viranomaisten valisen yhteistyon tiivistami
nen niin, ettarikosasioiden kasittelyketjun eri vaiheet seuraavat toisiaan ilman 
turhia viiveita, kaksinkertaista tyota valtetaanja edellisen vaiheen toimenpiteet 
tukevat seuraavan vaiheen toimenpiteiden hoitamista. Tavoitteena on siis eri 
osapuolten tyokaytantojen kehittaminen paikallistasolla. Tyoryhma pohtii 
esimerkiksi sita, miten poliisin toimittama esitutkinta saataisiin mahdollisim
man hyvin palvelemaan syyteharkintaa ja tuomioistuinkasittelya. Tyoryhma 
tarkastelee rikosprosessia vaiheittain j a selvittaa, kuinka nopeasti asiat siirtyvat 

poliisilta syyttajalle ja syyttajalta tuomioistuimelle. Tyoryhma etsii myos 
keinoja tuomioistuinten kasittelyaikojen lyhentamiseksi. Myos tuomioistuimen 
paatoksen ja taytantoonpanon alkamisen valista aikaa pyritaan lyhentamaan. 

Tyoryhman toiminnassa korostuvat hyvin samankaltaiset asiat kuin 
nuorisokokeilussa. Selkeana erona on kuitenkin se, etta uuden tyoryhman 
toiminnalle asetetuissa julkilausutuissa tavoitteissa ei nimenomaan ilmene 
rikosprosessin nopeuden suhde yksil6n tulevaan kayttaytymiseen. 

153 LaVM 8/2001 vp. 



54 

3. 5. 2 Esimerkki lakiuudistuksesta, joka perustui 
rangaistuksen vdlittomyyteen 

Esimerkkina lakiuudistuksesta, jonka esitOissa kasitellaan rikosprosessin 

nopeuden vaikutusta yksi!Oon, voidaan mainita uudistus,j oka koski huumaus

aineen ns. kayttorikoksen kriminalisoinnin eriyttamista huumausainerikokses

ta.154 Huumausaineen kaytto ja hallussapito oli 1.9.2001 saakka rangaistavaa 

huumausainerikoksena,josta saadettiin RL 50 luvussa rangaistukseksi sakkoa 

tai vankeutta enintaan kaksi vuotta. Huumausaineiden kaytosta tai vahaisten 

maarien hallussapidosta tuomitaan oikeuskaytannossa useimmiten sakkoran

gaistus. 

Uudistukseen asti huumausaineen kayttoon sovellettiin samoja saannok

sia kuin esimerkiksi huumausaineen myyntiin j a maahantuonti in. U udistuksen 
myota RL 50 lukuun otettiin uusi lievempi rikostunnusmerkistO, huumausai

neen kayttOrikos. Samalla mahdollistettiin lievempien huumausainerikosten 

kasitteleminen rangaistusmaaraysmenettelyssa. 

Lainrnuutosta koskevassa hallituksen esityksessa sivutaan nuorisokokei

luun kiinteasti liittyvaa prosessin nopeutta ja nopeaa puuttumista. Siina 

todetaan nopean puuttumisen huumausaineen kayttOon tai vahaisten maarien 

hallussapitoon olleen aikaisemmin vaikeaa, koska huumausainerikoksesta 

saadetty kahden vuoden enimmaisrangaistus esti sakon maaraamisen rangais

tusmaaraysmenettelyssa. Huumausaineen kayttoa tai vahaisten maarien 

hallussapitoa koskeva asia oli aina kasiteltava tuomioistuimessa. Tuomioistuin

kasittelyn todetaan olevan tarpeettoman raskas menettely sakon maaraamiseksi 

naista teoista. Perusteluna muutokselle todetaan muun muassa seuraavaa: 

"Sakko olisi aiheellista maarata suhteellisen nopeasti teon tultua ilmi. Nopealla 

puuttumisella on merkitysta erityisesti huumausaineita mahdollisesti vasta 
kokeilevan nuoren kohdalla" .155 

Huumausaineen kaytto on nuorten ikaryhmien kohdalla yleisempaa kuin 

vanhemmilla ikaryhmilla, joten uudistus koskettaa ilmeisesti kaikkein konk

reettisimmin nimenomaan nuoria. Huumausaineen kayttOrikoksen lisaamista 

rikoslakiin on perusteltu nimenomaisesti niilla nuorisokokeilun yhteydessa 

esitetylla nakemyksella, etta rangaistusmaaraysmenettelylla on nopean 

puuttumisen vuoksi mahdollista oikaista nuorten kayttaytymista entista 
tehokkaammin. 

154 HE 213/2000 vp . 

155 HE 213/2000 vp. 
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3.6 Nopeuttaminen muissa maissa 

Nuorisoprosessin nopeuttarninen ei ole suomalainen idea. Voidaan jopa puhua 
kansainvalisesta suuntauksesta,joka painottaa erityisesti nuorten seuraamusjar
jestelman toiminnan valittomyyttaja nopeutta. 

Suomen ohella myos ainakin Ruotsissa, N mj ass a, Tanskassa j a Englan
nissa on pohdittu nuorten rikosprosessiin vaikuttavia seikkoja. Nopeuttaminen 

ja erityisesti prosessin tarpeettomien viiveiden poistamista on naissakin maissa 
perusteltu silla, etta puuttumismahdollisuudet nuoren elamantilanteeseen ovat 
sita vaikeammat, mita pidempi aika ehtii kulua rikoksesta yhteiskunnan 
reagointiin. 

Ruotsi. Nuorten rikosjuttujen pitkia kasittelyaikoja pidettiin 1980-luvulla 
Ruotsissa erittain ongelmallisena osana rikoskontrollijarjestelmaa. Taman 
vuoksi Ruotsissa toteutettiin 1980-luvun lopulla nuorten rikoksentekijoiden 
( 15-17-vuotiaat) nopeutettua menettelya koskeva kokeilu, jonka tulokset 
julkaistiin vuonna 1990 raportissa "Unga lagovertradare" .156 

Kokeilu toteutettiin kahdeksassa syyttajapiirissa, joita kutsuttiin 

kokeilualueiksi. Lisaks i tutkimuksessa oli mukana kahdeksan muuta syyttaj apii
ria,jotka eivat olleet mukana nopeutetun menettelyn kokeilussa (tutkimusalu
eet). 

Tutkimuksen aloittamista edelsi 1. 7.1988 voimaan tulleet nuoria 
rikoksentekij oita koskevat lainmuutokset (lag med sarski 1 da bestammelser om 
unga lagovertradare, 1988:822). Nuoria rikoksentekijoita koskevien muutosten 
tarkoituksena oli parantaa nuorten asemaa rikosprosessissa. Muutoksilla 
pyrittiin erityisesti (1) lyhentamaan nuorten asioiden kasittelyaikoja esitutkin
nasta tuomion antamiseen, (2) parantamaan nuorten kanssa toimivien viran

omaisten (poliisi, sosiaalityontekij at, syyttaj at, tuomioistuin) valista yhteistyota, 
(3) integroimaan nuorten huoltajatmahdollisimman varhain mukaan prosessiin 
seka ( 4) aktivoimaan syyttajat aikaisempaa tarkemmin seuraamaan nuorten 
kayttaytymista syyttamattajattamispaatoksen jalkeen. 

Tutkimuksen toteutumisesta vastasi rikoksentorjuntaneuvosto (BRA). 
Sen tehtavana oli arvioida erikseen pelkan lainsaadannon muutoksen vaikutuk
sia (tutkimusalueet) seka nopeutettua menettelya koskevan kokeilun tuloksia 
(kokeilualueet). Arvioinnin kohteena oli siis seka poliisin, sosiaalitoimen, 

syyttajan etta tuomioistuimen toiminta. Tama toi arviointiin omat ongelmansa, 
silla eri viranomaisilla on erilaiset lahti5kohdat, taustat ja intressit nuorten 

156 Ekstrom & Gerdman & J arpsten & Sarnecki & Sandsstrom & Ohrnell 1990 passim. 
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subteen. Lisaksi tutkimuksessa olivat mukana itse nuoret seka heidan vanhem

pansa (tai muu huoltaja). Kaikkiaan tutkimus koostuu kuudesta osatutkimuk

sesta: ( 1) poli is in, syyttajan seka sosiaalitoimen haastattelut, (2) syyttamatta 
jatettyjen nuorten seka heidan vanhempiensa haastattelu, (3) nuoriarikoksente
kijoita koskeva kyselytutkimus poliisissa, syyttajalla ja tuomioistuimissa, 
( 4) nuoria rikoksentekijoita koskeva kyselytutkimus sosiaalitoimessa, 

( 5) kasittelyaikoj a koskeva tutkimus viranomaisten tietoj arj estelmi en pohj alta 
ja ( 6) nuorten uusintarikollisuutta koskeva tutkimus. Seuraavassa keskitytaan 

vain kahden viimeksi mainitun kasittelyyn. 
Kasittelyaikoja koskeva tutkimus sisalsi kaikki numtenjutut tutkimuk

sessa mukana olleilla alueilla 1.1.-31.6.1989 valisena aikana. Naita tietoja 
verrattiin vuosilta 1985 ja 1987 oleviin nuorten kasittelyaikoja koskeviin 

tietoihin. 
Tutkimuksen mukaan 1. 7.1988 voimaan tulleet lainmuutokset eivat 

johtaneet nuorten kasittelyaikojen nopeutumiseen. Kahdeksassa syyttajapiirissa 
toteutettu nopeutettua menettelya koskeva kokeilu sen sijaan nopeutti numten 

asioiden kasittelya poliisissaja syyttajalla. Kasittelyaikoihin sosiaaliviranomai

sissa ja tuomioistuimissa ei kokeilullakaan ollut vaikutusta. Kasittelyajat 

vaihtelivat voimakkaasti eri alueilla. Vaihtelua selittavina tekijoina mainittiin 

muun muassa itse kasiteltavana ollut asia seka nuori itse, mutta ennen kaikkea 

viranomaisten tyoskentelytavatja organisaatio. Tutkimuksessa suhtaudutaan 

kuitenkin hieman epailevasti siihen, etta kasittelyaikojen nopeuttaminen 

kokeilualueilla liittyisi pelkastaan kokeiluun. Tilastojen mukaan kasittelyajat 
pol iisi !Ia ja syyWi.jalla olivat olleet Iaskussa nailla alueilla jo vuodesta 1985 

Iahti en. Yhdeksi syyksi siihen epailtiin nuortenjuttujen maaranlaskua vuodesta 
1985 lahtien. Tuomioistuimiin paatyvat nuorten juttujen maarat olivat sen 

sijaan jatkuvasti kasvaneet. 

Tutkimuksessa todettiin, ettei yhteistyo nuorten rikoksentekijoiden 

kanssa tekemisiin j outuvien viranomaisten val ilia suj unut tyydyttavasti, mika 

vaikutti kasittelyaikoihin. Suurirnmat ongelmat olivat poliisin ja sosiaalivi

ranomaisten valisessayhteistyossa tai pikemminkin sen puutteessa. Viranomai
set suhtautuivat toistensa toimiin hyvin epailevasti. Epailtyjen taustalla naytti 

useimmiten olevan tietamattomyys toisen viranomaisen toimintatavoista ja 
periaatteista, jota salassapitosaannosten epailtiin osaksi yllapitavan. Poliisin 

ja sosiaaliviranomaisten valinen yhteistyo vaikutti kasittelyaikoihin siten, etta 
kun yhteistyo oli vahaista, kasittelyajat olivat lyhyempia. Kun yhteistyo sujui 

ja oli monipuolista, kasittelyajat pitenevat. Talloin nuoresta tehdyt erilaiset 

selvitykset olivat vastaavasti yksityiskohtaisempia ja asiaan oli perehdytty 
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tarkemmin. Tutkimuksen perusteella vaikutti myos silta, ettei lyhyemmilla 
kasittelyajoilla ollut mitaan vaikutusta nuorten uusintarikollisuuteen. 

Silti tutkimuksessa korostettiin nopean reaktion merkitysta rikoksen 
uhrin ja myos tekijan seka taman omaisten kannalta. Nopea prosessi on 
nimittain arvo itsessaan eika yhteiskunta voi luopua reagoimasta rikollisuuteen, 
vaikkei reagoinnilla valttamatta ole vaikutusta tekijan uusimisrikollisuuden 
kannalta. On erittain tarkeaa, etta kansalaiset kokevat rikosoikeusj arjestelman 
toimivaksi ja legitiimiksi. Silla on pitkalla tahtaimella rikollisuutta ehkaiseva 
vaikutus. 

Tutkimuksessa paadytaan siihen lopputulemaan, ettei pelkilla lainsaa
dantomuutoksilla ja/tai organisaatiouudistuksilla juurikaan voida vaikuttaa 
nuorisorikollisuuteenja sen esiintymiseen. Tama ei kuitenkaan tarkoita sita, 

etteiko menettelyn tulisi tayttaa tietyt laatuvaatimukset. Menettelyuudistusten 
ei nain oil en voida sanoa oleva aiheettomia, vaikka niiden vaikutus esimerkiksi 
rikollisuuteen olisi marginaalinen. 

Ruotsissa on myos viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty lukuisia 

tutkimuksia, joissa on selvitetty rikosjuttujen kasittelyaikoja ja keinoja 
viranomaiskasittelyn nopeuttamiseksi. Varsinkin Riksrevisionsverket (RR V) 
on suorittanut lukuisia kysymykseen liittyvia tutkimuksia. Muun muassa 
vuonna 1996 julkaistussa tutkimuksessa (RR V 1996:3) selvitetti in yhteensa 
noin 3 000 rikosjutun kasittelya kahdeksassa karajaoikeudessa vuosina 
1990-1994. Tutkimuksessa todettiin muun ohella, ettajuttujen kasittely kesti 

keskimaarin seitseman kuukautta, eri rikostenja priorisoitujenja ei-priorisoitu
jen juttujen kasittelyaikojen valilla oli eroja, vangittujen ja nuorten rikosten 
seka toisaalta muiden juttujen kasittelyajoissa oli suuria eroja, jutut viipyivat 
poliisilla keskimaarin 80 paivaa, syyttajalla 41 paivaaja karajaoikeudessa 71 
paivaa. Verrattain yksinkertaisissakin rikostyypeissa kuten napistyksissa ja 
liikennerikoksissa kasittely kesti suunnilleen yhta pitkaan kuin muissakin 
rikoksissa. 

RRV selvitti myos vuonna 1997 rikosjuttujen kasittelyn erityisia 
ongelma-alueita (RR V 1999:30). Raportissa painotettiin erityisesti eri viran
omaisten valista yhteistyota. Tutkimuksessa mainittiin erityisesti seuraavat 

keinot kasittelyn nopeuttamiseksi: (1) yksinkertaistettu menettely seka tuo
mioistuimissa etta sita edeltavissa vaiheissa, (2) jutusta eroon paasy mahdolli

simman aikaisessa vaiheessa esimerkiksi maaraamalla rikesakko, antamalla 
rangaistusmaarays, jatti:imalla juttu tutkimatta taikka lopettamalla poliisitutkin
ta, (3) hallinnollinen jarkeistaminen ja erilaiset yhteistyomuodot, esimerkiksi 
jutun samanaikainen kasittely ja asioiden priorisointi seka (4) parempien 
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edellytysten luominen ohjaukselle ja resurssien jakamiselle eri toimijoiden 

kesken. 

Myos Ruotsin eduskunnan tilintarkastajat selvittivii.t raportissaan vuonna 

1999 oikeuslaitoksen organisaatiomuutoksiajajuttujen kii.sittelyaikoja. Tii.ssii. 

tutkimuksessa selvitettiin kolmen eri lii.ii.nin pahoinpitelyrikoksia tiettynii. 

aikana. Tutkittujenjuttujen kii.sittely kesti 185-233 paivii.ii.. Raportissa pidettiin 

tamantyyppisten juttujen kasittelyaikaa huomattavan pitkana. 

Myos 2001 julkaistuissaRRV:n raporteissa(RRV2001 :3-4) selvitettiin 

rikosjuttujen kasittelyaikoja. Tutkimuksessa todettiin, ettii.myymalavarkauksien 

kasittely kesti koko maassa keskimaarin no in 4,9 kuukautta. Vastaava luku oli 

rattijuopumuksissa 4,1 kuukauttaja pahoinpitelyissii.6 kuukautta. Tutkimuksis
sa kavi ilmi, etta suuri osa kokonaiskasittelyajasta koostui ajasta,jona asialle 

ei tehty mitaan. 157 

Norja. Norjan oikeusministerion asettamat tyoryhrnat esittivii.t kesii.kuussa 2000 

jatetyissa mietinnoissaan muun muassa, etta syyteharkinnalle saadettaisiin 6 

vi ikon mii.arii.aika aile 18-vuotiaita rikoksentekijoita koskevissa jutuissa silloin, 

kun rangaistukseksi kyseisestii. rikoksesta on saadetty yli 6 kuukautta vankeutta. 

Tyoryhrnat ehdottivat myos aile 18-vuotiaita koskevien rikosjuttujen tuomiois

tuinkasittelylle maaraaikaa, jonka mukaan alioikeuden paatOs tulisi antaa 8 

viikon kuluessa siita, kunjuttu on tullut vireille. 158 

Tanska. Tanskassa medianja kansalaisten kritiikki on 1990-luvulla kohdistu

nut nuorten rikosprosessien hitauteen. Kritiikkiii. on kohdistettu myos siihen, 

etta viranomaiset eivat puutu ajoissa nuoren toimintaan, kun han on syyllistynyt 

useisiin rikoksiin. 

Sosiaaliviranomaisia on kritisoitu siita, etta he eivat raportoi poliisille 

havaitsemistaan rikkomuksista. Kaydyn keskustelun seurauksena lakia 

muutettiin siten, etta kuntien tulisi laatia erityinen toimintasuunnitelma 7 

vuorokauden kuluessa siita, kun he saavat ilmoituksen aile 15-vuotiaan laps en 

syyllistymisesta vakavaan rikokseen. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, 

etta tallaisen lapsen kohdalla ryhdytaii.n riittaviin, kattaviin ja tehokkaisiin 

sosiaaliviranomaisten toimenpiteisiin. 159 

157 sou 2001:93,75-78. 

158 NORD 200: 30, 92-94. 

159 Cornils 2002, 35- 36. 
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Englanti. Englannissa on ollut useita vuosia kaynnissa rikosprosessin nopeu
tuskokeilu nimelta "Speeding up Youth Justice". Panostus nopeuteen on aivan 
toista luokkaa kuin Suomessa. Tassa valossa Suomen luvut ovat paljon 
huonompia-joskinjarjestelmien eroavaisuudet vaikuttavat olennaisella tavalla 
prosessin nopeuteen. 160 

Nuorisorikosoikeuden tarkein tavoite on ehkaista nuorisorikollisuutta. 
Home Officen mukaan yksi kuudesta tavoitteesta saavuttaa tama paamaara on 
jarjestaa viranomaiskoneisto sellaiseksi, ettajokaisen lakia rikkoneen nuoren 
rikosjuttu kasitellaan nopeasti. "Youth Justice Board" on julkaissut hyvin 
yksityiskohtaisen manuaalin (Best Practice: Manual of guidance for the 
preparation, processing and submission of files, Youth Justice Board 1999), 
jota noudattamalla tavoite voidaan parhaiten saavuttaa. 

Englannissa nuorisoprosessin nopeuttamiseksi tehtiin laajaja yksityis
kohtainen selvitys eri paikkakunnilla vallinneista kaytannoista. Selvityksen 

pohjalta Youth Justice Board antoi tarkat ohjeet miten rikosprosessin eri 
vaiheita on mahdollista lyhentaa. Englannissa - kuten myos Suomessa -
aj atuksena oli lyhentaa nuorisoprosessia tehostamalla kunkin eri viranomaisen 
toimintaa seka lisaamalla viranomaisten valista yhteistyota. Muutoinkin 

Englannissa nuorisorikollisuuden ymparilla kayty keskustelu muistuttaa 
tilannetta Suomessa. Viranomaisyhteistyon painotus on hyvin suuri. 

Kun nuori tekee rikoksen, hanen rikosjuttunsa on kasiteltava ilman 
viivytyksia, j otta rangaistus seurai si tehtya rikosta mahdo llisimman pian. Tam a 
puolestaan ilmentaa syytaja seurausta nuorelle ja auttaa hanta hyvaksymaan 
henkilokohtaisen vastuun lainvastaisesta teostaan. Viiveiden vahentaminen on 
tarkeaa kaikkien nuorten rikoksentekijoiden kohdalla. Se on kuitenkin erityisen 

tarkeaa silloin kun nuori on syyllistynyt useampikertaiseen rikollisuuteen. 
Taman vuoksi Englannin hallitus on sitoutunut puolittamaan useampikertaisten 
nuorisorikollisten rikosprosessin keston puoleen vuoden 1996 tilanteesta. 
Talloin rikosprosessin kesto (rikoksesta kiinnijaamisesta tuomioon) oli 
keskimaarin 142 vuorokautta ja tavoitteena on ollut sen laskeminen 71 
vuorokauteen. Youth Justice Board on vastuussa hallituksen maaritteleman 
tavoitteen toteutumisestaja sen pyrkimyksena on rikosprosessin lyhentaminen 
kaikkien nuorten rikoksentekijoiden kohdalla. Seuraavassa kuviossa esitetaan 
tietoja siita, kuinka nuorten rikosprosessin kesto on puolittunut. 16 1 

160 Youth Justice Board 1999 passim; Home Office 1997a; Home Office 1997b. 

l ro~ Lowe & O'Brien 2002, 2. 
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Kuvio 3 Keskimaarainen aika kiinnijaamisesta tuomioon Englannissaja Walesissa 
nuorilla "urarikollisilla" vuosina 1997-2002 

3. 7 N opeusvaatimuksen normatiivinen perusta 
Suomessa 

Tarkea kysymys puhuttaessa rikosprosessin ajallisesta kestosta on se, mita 
voimassa olevassa lainsaadannossa saadetaan asiassa. Rikosprosessin kestoa 
koskeva saantely onkin eri viranomaisten kohdallajarjestetty eri tavoin. Tama 
johtuu siita, etta eri viranomaisten tehtavat nuorisoprosessissa ovat erilaisia. 

Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 21 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus saada asiansa kasitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytysta 

lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa seka 
oikeus saada oikeuksiaanja velvollisuuksiaan koskeva paatOs tuomioistuimen 
tai muun riippumattoman Iainkayttoe!imen kasiteltavaksi. 

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan (23.1 0.1998/769, 
SopS 86) mukaanjokaisellaon oikeus kohtuullisen ajankuluessa oikeudenmu
kaiseenjaj ulkiseen oikeudenkayntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa 
ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun paatetaan hanen oikeuksis
taan ja velvollisuuksistaan tai hanta vastaan nostetusta rikossyytteesta. 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvalisen 
yleissopimuksen (ns. KP-sopimus) 10 artiklan 2 b kohdan mukaan nuoren 

rikosasian vastaajan asia on ratkaistava mahdollisimman nopeasti. 
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YK:n lapsen oikeuksia koskevanyleissopimuksen (SopS 59-60/91) 37 
artiklan d kohdan mukaan aile 18-vuotiaalla henkilolHi on oikeus saada 

pikainen paatos rikosasiassa. 
Poliisin on esitutkintalain (30.4.1987 /449) 6 §:n mukaan toimitettava 

esitutkinta ilman aiheetonta viivytysta. Saannos koskee yhta lailla kaikkia 
rikoksesta epailtyja, eika kasittelyaikaa koskeva saantely lasten tai nuorten 
kohdalla eroa muiden tekijaryhmien kohtelusta. 

Syyttajan toimintaan liittyvasta nopeusvelvoitteesta saadetaan ETL 
43a §:ssa. Jos rikoksesta epailty on aile 18-vuotias, syyttajan on kiireellisesti 
ratkaistava, nostaako han rikoksesta syytteen. Myos syyte on nostettava ilman 

viivytysta. Laki velvoittaanain oil en seka poliisin etta syyttajan viivytyksetto
maan toimintaan lastenja nuorten rikostenkasittelyssa, muttaei asetakiinteita 
enimmaisaikoja. 

Rikosten tuomioistuinkasittelya saantelevan lain oikeudenkaynnista 
rikosasioissa (11.7.1997/689, ROL) 5:13:ssa on sen sijaan asetettu kiintea 
enimmaisaika aile 18-vuotiaiden vastaajien paakasittelyn pitamiselle. Paakasit
tely on paasaantOisesti pidettava 14 vuorokauden kuluessa rikosasian vireille 
tulosta. 

Myos valtioneuvoston oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen, 
valtakunnansyyttajanviraston seka oikeusministeriOn ja sisaasiainministerion 

hallinnonalan vuosikertomuksissa on korostettu rikosasioiden kasittelyn 
nopeuden tarkeytta. 

Myos asianajajat ovat tarkeita toimijoita rikosprosessissa. Suomen 
Asianajajaliitto on korostanut sita, etta asiat on otettava kasiteltavaksi viipy
mattaja ratkaistava kohtuullisessa ajassa. Ratkaisun saaminen kohtuullisessa 
ajassa on oleellinen osa toimivaa oikeusturvajarjestelmaa. Vaikka juttujen 

kasittelyajat ovat lyhentyneet osittain oleellisestikin, kasittelynopeuksissa on 
edelleen paikallisiajajopa tuomarikohtaisia eroja,jotka eivat noudata tasaver
taisen kohtelun periaatetta. 162 

162 Suomen Asianajajaliiton oikeusturvaohjelma 2000, 14. 
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3.8 Nuorisoprosessin nopeuttaminen Suomessa: 
pohdintaa 

Nuoren asosiaaliseen kayttaytymiseen tulisi puuttua mahdollisimman varhain 
ja mahdollisimman nope in toimenpitein, jotta nuori ei ajautuisi rikoskiertee

seen. Nuoret ovat aikuisia vastaanottavampia rangaistuksen muodossa tehUivil
le sosiaalistaville toimenpiteille,jolloin rangaistusten kohdistaminen nuoreen 
mahdollisimman nopeasti olisi luonnollisesti paras ratkaisu. 

Nuorisoprosessin venyminen saattaa merkita nuorelle samaa kuin 

puuttumattomuus. Kritiikki nuorten rikoskontrollijarjestelmaa kohtaan on 

1990-luvulla use in perustunut siihen, etta viranomaisten on katsottu puuttuvan 

numten lainvastaisiin tekoihin vasta silloin, kun onjo liian myohaista. Kriiti

koiden mukaan \apsille ja nuorille pitaa asettaa rajoja ja nuorisoprosessin 

venyminen on huono viesti taman sanoman valittamiseksi. Paras tapa asettaa 
ja vahvistaa hyvaksyttavan kayttaytymisen rajoja on reagoida nopeasti niiden 
rikkomiseen. 

Kriminaalipoliittiset puheenvuorot numten rikosprosessin nopeuden 

merkitykseen ovat rakentuneet vaihtelevasti edella esitettyjen argumenttienja 
oletusten varaan. Kuten tutkimuksen alussa todettiin, Paavo Lipposen II 

hallitusohjelmassa viitattiin nopeuttamiseen, seuraamusja1jestelmiin ja 

sovittelujarjestelmien kehittamiseen osana lastensuojelullisia toimenpiteita aile 

15-vuotiaiden rikoksen tehneiden lastenja numten kohdalla. 

Hallitusohjelmassaei tasmennetty, mita lausumilla lahemmin tarkoitet
tiin eika myoskaan sita, minka ministerion toimialaan kehittamishankkeet 

kuuluvat. OM:ssa hallitusohjelmaa tulkittiin siten, etta prosessien nopeuttami
sestaja seuraamusjarjestelman kehittamisestahuolehtiminen kuuluu ensisijai

sesti OM:n toimialaan ja tehtaviin. Lastensuojelullisesta kehittamistyosta 

vastaamisen on taas katsottu kuuluvan paaosin sosiaali- ja terveysministerion 
tehtaviin. 

N uorisokokeilun suunnitteluvaiheessa seka valtakunnallisessa j ohtoryh

massa etta alueellisissa tyoryhmissa pohdittiin nopeuden merkitysta ja silla 

saavutettavia hyotyja. Kokeilua aloitettaessa tiedostettiin se, etta niin poliisit, 

syyttajat kuin tuomioistuimetkin pitivat nuorisoprosessia 1990-luvulla liian 

hitaana. 163 Sen sijaan nuorisoprosessin merkityksestii yksittaiseen nuoreen tai 
nuorisorikollisuuteen ylipaiinsa oltiin epiitietoisia. Esimerkiksi taman luvun 

alussa mainituista tutkimuksista ei oltu tietoisia. 

1 r,J Lauronen & Pietari Ia 1994, 70- 90. 
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Nuorisokokeilussa nuorisoprosessin nopeuttaminen ymmarrettiin 
keinoksi vaikuttaanuoren elamaanja tulevaisuuteen. Samantyyppisia, nopeaan 
puuttumiseen perustuvia kokeiluja on ollut kaynnissa muuallakin, kuten 
Iisalmessa. Siella tavoitteenaon kestoltaan pitkaaikainen, rikokseen syyllisty
neen nuoren eraanlainen henkinen huostaanotto. Olennaista on niin Iisalmen 
kuin nyt puheena olevassa kokeilussakin, etta nuoria ei missaan vaiheessa 
jateta yksinja etta kontrolli ja tukitoimet kyetaan samanaikaisesti yhdistamaan 
toisiinsa. 

Prosessin kaikkia vaiheita pyrittiin vauhdittamaan. Tama ei tarkoita sita, 
etta asianosaisten oikeusturvaa vaarantamalla voitaisiinjarjestaa "pikaoikeuden
kaynteja", jotka tahtaisivat pelkkaii.n ajan saastoon. Kysymys oli siita, etta 
rikosjuttujenkii.sittelyssa vaikutti olevan moniakin kohtia,joissa asialle ei tehda 

mitaan erityista vaan se eri syista joutuu odottamaan jatkotoimenpiteita. 
Ajatuksena oli paasta pelkista odotteluvaiheista pois. 

Tyoryhmissa paadyttiin siihen, etta ei ole olemassa mitaan yksittaista 
keinoa lyhentaa prosessia. Pyrkimyksena oli mahdollisuuksien mukaan 
vauhdittaa oikeuskasittelyn kaikkia vaiheita. Tyoryhmissa todettiin, etta 
nopeuttaminen voi tapahtua lahinna kolmella eri tavalla. Ensinnakin on 
mahdollista jouduttaa tiettya oikeusprosessin sisaista vaihetta ja toiseksi 
siirtymaa vaiheesta toiseen. Tietyn toiminnon sis all a saattaa esiintyamenettelya 
hidastavia tekijoita. Sarna koskee siirtymaa vaiheesta toiseen. Kolmantena 
nopeuttamiskeinona on siirtyminen rinnakkais- ja samanaikaistoimintoihin. 



4 NUORI ESITUTKINNASSA 

PiUipiirteissaan nuorisoprosessi etenee kaikissa tapauksissa samail a, lainsaadan

non viitoittamalla tavalla. Ensin suoritetaan esitutkinta, sitten syyteharkintaja 

lopuksi tuomioistuin tuomitsee rangaistuksen. Viimeisena vaiheena tulee 

mahdollisesti tuomitun rangaistuksen taytant6onpano. Eri vaiheet muodostavat 

rikosprosessin laajassa merkityksessa. 164 Eri vaiheiden aikana suoritetut 

toimenpiteet eroavat kuitenkin ikaryhmittainja tapauksittain. 

Aile 15-vuotiaiden tekemia rikoksia ei poliisin suorittaman alustavan 

puhuttelun ja toisinaan suoritetun laajemman esitutkinnan jalkeen kasitella 

enaa syyttajalla eika tuomioistuimessa vaan ainoastaan sosiaalitoimessa. 

Sosiaalitoimelle ja lapsen vanhemmille valitetaan- tai ainakin tulisi valittaa 

- tieto laps en tekemasta rikoksesta, mutta sosiaalitoimen lapseen kohdistamat 

toimenpiteet eroavat tapauksittain, riippuen rikoksen vakavuudesta jalaps en 

elamantilanteesta. 

15-17-vuotiaiden ja 18-20-vuotiaiden tekemien rikosten osalta poliisi 

suorittaa sen sijaan esitutkinnan- ellei poliisi poikkeuksellisesti paady lievan 

rikoksen kohdalla toimenpiteista luopumiseen. Osa rikoksista kasitellaan 

suppeassa esitutkinnassa (ETL 44 §), lahinna rangaistusmaaraysmenettelyssa 

tai rikesakkomenettelyssa. Suppeassa esitutkinnassa kuulustelutja asian muu 

selvittaminen voidaan usein tehdajo tapahtumapaikalla. Esitutkinnasta vastaa 

tal loin paikan paalla oleva poliisipartio. Rangaistusmaaraysmenettelyssa poliisi 

antaa rikoksesta epaillylle tiedoksi rangaistusvaatimuksen, jonka syyttaja 

myohemmassa vaiheessa tavallisesti vahvistaa antamalla rangaistusmaarayk

sen.165 Toisen osan muodostavat rikokset, joissa suoritetaan taydellinen eli 
laaja esitutkinta,juttu toimitetaan esitutkinnanjalkeen syyttajalle syyteharkin

taan, ja - ellei syyttaja tee syyttamattajattamispaatOsta - juttu kasitellaan 

tuomioistuimessa. 166 

Varsinkin 15-17 -vuotiaiden rikosj utuissa suppean j a laaj an esitutkinnan 

ero on merkittava siita syysta, etta suppeassa esitutkinnassa ei tarvitse olla 

16
' Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 20. 

165 Ks. tarkemmin rangaistusmfH!raysmenettelystaHUiskelainen 1997, 336-398 (lainsaadan
tii) ja 480-508 ( empiria). 

166 Ks. tarkemmin suppeanja laajan esitutkinnan eroista He1minen & Lehto Ia & Virolainen 
2002, 31-47. 
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lasna kuulustelutodistajaaeika alaikaisen vanhemmille tarvitse varata tilaisuut

ta olla Hisna kuulustelussa. Jonkin verran epi:iselvaa on puolestaan se, tulisiko 

suppeassa esitutkinnassa sosiaalilautakunnan edustajalle varata tilaisuus olla 
edustettuna esitutkinnassa. Helmisen, Lehto ian j a Virolaisen mukaan sosiaali
lautakunta voi tehdi:i periaateluontoisen pi:ii:it6ksen siita, ettei sen tarvitse olla 

edustettuna suppeassa esitutkinnassa. 167 Kuten jaljempani:i luvusta 7 ilmenee, 

nuorisokokeilupaikkakunnilla kaytant6 vaihtelee taman suhteen. 

15-17 -vuotiaiden ja 18-20-vuotiaiden tekemien rikosten esitutkinnan 

erona on se, etta rikoksesta epi:iillyn ollessa yli 18-vuotias sosiaalilautakunnan 

ei tarvitse olla edustettuna esitutkinnassa eika rikoksesta epaillyn vanhemmille 

pidi:i varata tilaisuutta olla li:isni:i kuulusteluissa. 
Kuviossa 4 on esitetty pi:ii:ipiirteissai:in eri viranomaisten ja erilaisten 

toimenpiteiden kokonaisuus erityisesti silmalla pitaen 15 vuotta tayttaneiden 
rikosten ki:isittelya. Kuvio-joka ei ole kuvattavan asiakokonaisuuden kannalta 

taydellinen- on laadittu tarkoituksellisesti hieman monimutkaiseksi, jotta se 

havainnollistaisi sita, etta nuorten tekemien rikosten viranomaiskasittely on 

monivaiheinen prosessi. Taman tutkimuksen eri luvuissakunkin viranomaisen 

toimenpiteita kasitellaan yksityiskohtaisesti ja tarkastellaan erityisesti sita, 

miten eri viranomaisten toiminta eroaa ikaryhmitttiin, paikkakunnittain ja 
rikoslajeittain. 

sosiaalitoimi ja 
tukitoimenpiteet 

kriminaalihuolto ja 
sosiaalitoimi: 

erilaiset selvitykset 

Kuvio 4 Nuorisoprosessi paapiirteissaan 

muutoksenhaku 

. ~ .. 

sosiaalityo 
Uiytantoonpanon 

ohella 

··~& 

··~....... \ 

Poliisilain (7.4.1995/493, PolL) 1 §:n mukaan poliisin tehtavana on oikeus

j a yhteiskuntaj arj estyksen turvaaminen, y leis en j arj estyksen j a turvallisuuden 

167 Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 47. 
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y!Hipitaminen seka rikosten ennalta estaminen, selvittaminen ja syyteharkintaan 
saattaminen. 168 Tarkasteltaessarikosprosessin vaiheittaista etenemista huomio 

kohdistuu pol i is in tehtavista rikosten selvittamiseen j ani iden syyteharkintaan 
saattamiseen. Erityisesti nuorisoprosessissa poliisin suorittaman esitutkinnan 

voidaan kuitenkin ajatella palvelevan myos muita tarkoitusperia kuin rikosten 
selvittamista. Pelkalla poliisin toimittamalla esitutkinnalla voi nimittain olla 

rikoksista pidattavaa vaikutusta. 169 Lukuisissa taman tutkimuksen edetessa 
kaydyissa keskusteluissa ilmeni, etta poliisit suhtautuvat lasten ja nuorten 

tekemiin rikoksi in muista tekijaryhmista poikkeavasti ja ajattelevat, etta heidan 

toiminnallaan on tarkea merkitys lapsen ja nuoren rikoskayttaytymisen 

ehkaisemisessa. Ennen kaikkea poliisit pitivat tarkeana ilmoittaa lapsen tai 
nuoren tekemasta rikoksesta valittomasti vanhemmille. 

Kaiken kaikkiaan esitutkintalainsaadantO sisaltaa verrattain vahan 
ainoastaan Iapsiin ja nuoriin sovellettavia erityissaannoksia. Esitutkinnan 

keskeisena tavoitteena on selvityksen hankkiminen tapahtuneesta rikoksesta 

syyteharkinnan ja mahdollisen rikosoikeudenkaynnin valmistelua varten .170 

Lapsia ja nuoria koskevan erityissaantelyn vahaisyys on ymmarrettavissa 

esitutkinnan funktion kautta; rikokset on selvitettava riippumatta niiden 

tekijoiden iasta. Saantelyn vahaisyys ei kuitenkaan merkitse, etteiko Iasten tai 

nuorten tekemien rikosten esitutkinnassa jossain maar in huomioitaisi ikaryh

man erityispiirteita. 

Nuorisoprosessia koskevan erityissaantelyn taustalla on nahtavissa 

suurelta osin ne samat perusteet, joiden katsotaan edellyttavan nuorten 
erityiskohtelua varsinaisen rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman toimin

nassa. Ki1jallisuudessa esitettavat perusteet lastenja nuorten erityiskohtelulle 

ovat varsin monimuotoisia, jane liittyvat paaosin seuraaviin seikkoihin. 

Nuorten tekemat rikokset Iiittyvat tyypillisesti vapaa-ajan viettoon ja 

j ohtuvat pikemminkin ymmartamattomyydesta j a aj attel emattomuudesta kuin 

suoranaisesta valinpitamattomyydesta yhteiskunnan normeja kohtaan. 171 

Nuorisorikollisuus on ohimeneva ilmio,joka on normaali osa nuoren kehitys

prosessiin kuuluvaa rajojen kokeilua ja etsimista. Rikollisuutena ilmenevat 

16
" Ks. poliisin toimintamuodoista ja niiden painopisteista Helminen & Kuusimaki & 

Salminen 1999, 156-275. 

169 Ks. myos Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 297; Kiehela 1997, 198; Laitinen & 
Nyholm 1995 passim. Vastaavanlaisia kokemuksia poliisin toiminnan nuorisorikollisuutta 
ehkaisevasta merkityksesta on esimerkiksi Norjasta. Ks. Nord 2000:30, 91 . 

1711 Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 20. 

171 Kivivuori 2002, 4. 



67 

kaytoshairiot oikenevat useimmiten kehityksen myota itsestaan. 172 Nuoret ovat 

aikuisia vastaanottavaisempia kasvatuksellisille toimenpiteille. Taman vuoksi 

nuorille kohdistettujen seuraamusten tulee poiketa taysi-ikaisten kohtelusta. 173 

Toisaalta pelkka lasten ja nuorten rikosten viranomaiskasittely - poliisin 

nakokulmasta lahinna alustava puhuttelu ja myohempi kuulustelu - voi 
edesauttaa niita paamaaria, joita rangaistuksilla tavoitellaan. 174 Teoreettisem

malla tasolla voidaan myos todeta, etta syyllisyysperiaatteen kannalta olisi 
epaoikeudenmukaista moittia ja rangaista henkiloa, jolta nuoren ian vuoksi 

puuttuu kyky ymmiirtaa asioiden tosiasiallinenja oikeudellinen luonne taij olta 

naista syista puuttuu kyky saadella kayttaytymistaan. Rangaistusten vaikutuksia 

koskevan perustelutavan mukaan nuori ika on samalla seikka, joka estaa tai 

kumoaa rangaistuksen yleispreventiivisen vaikutuksen syntymisen. 175 

Nuorisoprosessiin modifioituina erityiskohtelun perusteet voidaan 

muotoilla esimerkiksi seuraavasti. Ymmartamattomyys rikosten sosiaalisesta 
ja moraalisesta merkityksesta merkitsee samalla, etta nuoren on vaikea 

ymmartaarikosprosessin merkitysta ja omaa etuaan siina. Tasta syysta tarvitaan 
erityisia saannoksia turvaamaan, etta lapsi tai nuori ymmartaa "moiteprosessin" 

oikeudellisen merkityksen ja oman etunsa prosessissa. Kun lapset ja nuoret 

ovat aikuisia vastaanottavaisempia kasvatuksellisille toimenpiteille, merkitsee 

tama samalla myos sita, etta rikosprosessin aikaisilla toimenpiteilla voidaan 

olettaa olevan vaikutuksia nuoreen. 176 

172 Kivivuori 2002, 4; MacKenzie 1997,37. 

173 Lappi-Seppala2000, 213; MacKenzie 1997,37. 

174 Lauronen & Pietarila 1994, 61. 

175 HE 44/2002 vp., 46. Klassisessa rikosoikeudessa kysymys muotoiltiin I 800-luvulla 
rikoksentekijan vapaana tahtona, jota lapse II a ei oletettu olevan, ks. Pajuoja 1995, 48-52, 
62-65. 

176 Huolimatta siita, etta lukuisissa tutkimuksissa (Lauronen & Pietarila I 994; Lindstedt 
I 990; Kinnunen 1990; Haapaniemi I 990; Niemi I 990) las ten ja nuorten prosessuaalisen 
erityiskohtelun on korostettu olevan tarkea keino ikaryhman rikollisen kayttaytymisen 
oikaisemisesta, ei tama nakokulma ilmene juurikaan viimeaikoina tehdyissa lakiuudistuk
sissa. ETL:a saadettaessa (30.4.·1987/449) hallituksen esityksessa (HE 14/1985 vp.) ei 
juurikaan pohdittu alaikaisten erityiskohtelua lukuun ottamatta eraiden pakkokeinojen 
kayttoa. I 990-luvun lopussa toteutetussa rikosprosessiuudistuksessa ( 11.7.1997 /689) las ten 
ja nuorten erityisaseman pohtiminen jai niin ikaan vahaiseksi. Eraiden saannosten (syytta
mattajattamismenettely ja tuomitseminen poissaolosta huolimatta) perusteluissa viitattiin 
tosin siihen, etta menette1ytavat voivat toimia varoituksena etenkin nuorten kohdalla. Ks. 
HE 82/1995,40 ja 115. 
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Nuorten erityispiirteet ja erityiskohtelun perusteet on mahdollista 
huomioida rikosprosessuaal isessa lainsaadannossa periaatteessa monenlaisell a 

saantelylla. N uoria koskevan asiantuntemuksen takaaminen rikosprosess in eri 

vaiheissa on kuitenkin perusta, josta liikkeelle Hihdettaessa on mahdollista 

parhaiten turvata jarjestelman toimivuus ja sujuvuus. Se, miten tama on 
Suomen nykyisessa lainsaadannossa turvattu, tulee tarkasteltavaksi eri prosessi

vaiheiden osalta yksityiskohtaisesti myohemmin. Tassa on kuitenkin aiheellista 
korostaa de lege ferenda -aspektia. Syksylla 2001 tyonsa aloittaneen nuorisori
kostoimikunnan tulee muun muassa pohtiakeinoja,joilla parhaiten turvattaisiin 
nuoria koskeva asiantuntemus rikosprosessin eri vaiheissa esitutkinnastajutun 

tuomioistuinmenettelyyn. Toimikunnan on myos selvitettava mahdollisuuksia 
parantaa nuorta koskevan asiantuntij uuden j atkuvuus niissa tilanteissa, joissa 

nuori tekee uudelleen rikoksia. 177 

4.1 Kansainvalisia tietoja 

Eri maissa omaksutut nuorisoprosessia koskevat erityisjarjestelyt eroavat 

verrattain paljon toisistaan. Lahes kaikkialla on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi 

-lahinna edella lausutuista syista -luoda erityisia normaalista rikosprosessista 
eroavia jarjestelyja las ten ja numten tekemien rikosten viranomaiskasittelyl
le.178 

Toisinaan nuoria koskevat erityisjarjestelyt alkavatjo poliisin toiminnas

sa, mutta tyypillisesti nuorisoprosessin erityispiirteet tulevat esiin vasta 

syyttajan ja tuomioistuimen toiminnassa. Mehlbyen ja Walgraven mukaan 

Euroopan unioniin kuuluvista maista lahinna Hollannissa, Englannissa ja 
Walesissa seka Pohjois-Irlannissa nuorten juttujen poliisikasittelyssii. on muihin 
tekij aryhmiin verrattuna huomattavia eroj a. 179 Seuraavassa kasite!laan a! uksi 

naiden maiden kaytantOja, minkajalkeen tarkastellaan pohjoismaisia erityisjar

jestelyja. 

177 Puoskari 14.6.2001 Uulkaisematon muistio). 

17
R Ks. Walgrave & Berx & Poels & Vettenburg 1998, 69 (Belgia); Bottoms & Haines & 

O'Mahoney 1998, 162-181 (Eng1antija Wales); Gazeau & Peyre 1998, 226--234 (Ranska); 
Weitekamp & Kerner & Herberger 1998, 259-263 (Saksa); O'Mahoney & Deazley 2000, 
35-58 (lrlanti); Gatti & Verde 1998, 360-372 (Italia); Junger-Tas 1998,392-396 (Hollan
ti); Asquith 1998, 433-438 (Skotlanti); Nord 2000:30, 87-112 (Pohjoismaat). 

179 Mehlbye & Walgrave 1998, 29. 
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Hollanti. Hollannissa poliisi voi itsenaisesti luokitellajutun. Nuorelle voidaan 
antaa epavirallinen huomautus, poliisi voi ohjata nuoren erilaisiin diversio
ohjelmiin180 tai poliisi voi tehda nuoresta muodollisen raportin syyttajalle. 

Rikoksen vakavuus vaikuttaa poliisin reaktioon. 1980-Iuvulta lahtien diver
siomahdollisuutta on kaytetty entista enemman. Nykyisin noin joka kolmas 
12-18-vuotias rikoksesta kiinnijaanyt saajoko varoituksen tai poliisi ohjaa 
hanet jonkinlaiseen diversio-ohjelmaan. 181 

Englanti ja Wales. Englannissaja Walesissa poliisin antamatvaroitukset ovat 
hyvin yleisesti kaytettyja. Varoitus voi olla epavirallinen (informal warning), 
muodollinen (formal caution), j a se voi sisaltaa myos erilaisia ehtoj a (caution 
plus ). 1 82 1990-luvun loppupuoliskolla ikaryhmasta 1 ~ 11-vuotiaat varoituksella 
selvisi noin 90 % rikoksen tehneista lapsista, ikaryhmassa 12-14-vuotiaat 
varoituksen kayttoaste oli no in 75 % ja ikaryhmassa 15-17 -vuotiaat noin 50%. 
Kaikissa ikaryhmissa varoituksen kaytto on tosin vahentynyt 1990-luvun 
viimeisina vuosina. 183 

Pohjois-Irlanti. Pohjois-Irlannissa poliisi voi paattaa, etta nuorelle annetaan 
varoitus erityisessa nuorille rikoksentekijoille suunnitellussa menettelyssa. 
1 0-16-vuotiaille rikoksentekijoille on kehitetty erityinen ns. nuorisoyhteis
tyoohjelma (Juvenile Liaison Scheme). Kun nuorijaa kiinni rikoksesta, hanen 
rikoksensa kasittely ohjataan kasiteltavaksi nuorisoyhteistyoohjelmaan. 
Esimerkiksi vuonna 1997 yhteensa vajaan 13 000 nuoren rikosjutut kasiteltiin 
nuorisoyhteistyoohjelmassa. Naista 22 o/o:ssa ei poliisikuulustelun jiiJkeen 
ryhdytty lainkaanjatkotoimenpiteisiin, 56 o/o:ssa nuorelle annettiin epaviralli

nen varoitus Uosta ei tule merkintaa rikosrekisteriin), 12 o/o:ssa nuorelle 
annettiin muodollinen varoitus ja vain 10 o/o:ssa nuoren rikosjuttu siinettiin 
syyttajalle syytetoimia varten. Nuorisoyhteistyomenettelyssa siis vain joka 
kymmenes nuoren rikos johtaa tuomioistuinkasittelyyn ja myos muodollisia 
varoituksiakaytetaan verrattain vahan. Kaiken kaikkiaan nelj a viidestanuorten 

180 Diversio tarkoittaa rikosjutun kasittelyn ohjaamista rikosoikeudellisen jarjestelman 
ulkopuolelle. Taman tutkimuksen luvussa diversiota 5 kasitellaan laajemmin, koska sen 
kayttO liittyy usein syyttajien toimintaan. 

181 Junger-Tas 1998,392--404. 

182 Bottoms & Haines & O'Mahony 1998, 162-169; Graham 2002,91- 93 . 

183 Home Office 2001, 6. 
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rikosjutuista kasite!HUin poliisissa epiimuodollisesti ilman, etta rikoksen 

johdosta ryhdyttaisiin jatkotoimiin. 184 

Belgia. Belgiassa useimmissa poliisiyksikoissa on erityinen nuoriso-osasto, 

jossa tyoskentelevilla poliiseilla on koulutus myos sosiaalityohon. Nuorten 

rikostutkinnan aikana kaydaan tavallisesti epavirallisia neuvotteluja poliisin, 

sosiaalityon ja koulutussektorin valilla. 185 

Pohjoismaat. Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, poliisillaei ole kovin 

laajaa harkintavaltaa paattaa siita, etta nuoren rikosjutun jatkokasittelysta 

luovuttaisiin, nuorelle annettaisiin varoitus taikka nuori ohjattaisiin esitutkinta

vaiheessa joihinkin toimintaohjelmiin. Pohjoismaisena erikoispiirteena on 

sosiaalilautakuntien erityisasema nuorisoprosessissa ja laajemminkin koko 

rikos- ja prosessioikeudellisessajarjestelmassa. Tata taustaa vasten on luonte

vaa, etta Pohjoismaissa on kehitetty erityisia jarjestelyja, joilla pyritiiiin 

turvamaan asiantuntemus nuoren rikosjutun poliisikasittelyn yhteydessa siten, 

etta sosiaalitoimen edustaja valvoo prosessissa nuoren etuaja ryhtyy tarvittaes

sa oikeusprosessin ohella lastensuojelun tukitoimenpiteisiin. 

Ruotsi. Ruotsissa on saadetty laki erityisista maarayksista koskien nuoria 

rikoksentekijoita (lag med sarskilda bestammelser om unga lagovertradare, 

L UL, 1964: 167), j oka sisaltaii oi keudenkaymiskaaren ja muiden prosessisaa

dosten ohella sovellettavia maii.rayksia koskien poliisin, syyttajii.nja tuomiois

tuimen toimintaa nuorisoprosessissa. 

Rikosoikeudellisesta vastuusta vapaa aile 15-vuotias voijoutua esitut

kinnan kohteeksi,jos sillii. on merkitystii arvioitaessa sosiaalipalvelun toimenpi

teiden tarpeellisuutta,jos se on tarpeen yli 15-vuotiaan osallisuuden selvittami

seksi,jos se on tarpeen rikoksella vietyjen tavaroidenjaljittamiseksi taijos se 

on muuten erityisen tiirkeiiii. Lapsen ollessa aile 12-vuotias tutkinta edellyttiia 

erityisia syita. (LUL 31 §.) 

Aile 15-vuotiaaseen kohdistuva poliisitutkinta on hoidettava erityisen 

kiireellisesti, tutkintaa johtaa syyttaja tai poliisi, joka on erityisen sopiva 

lapseen kohdistuvaan tutkintaan jalaps en ollessa epailtyna uudesta rikoksesta, 

saman syyttajan ja poliisimiehen, joka on aikaisemmin kasitellyt kyseisen 

lapsen rikoksia, on hoidettava jutun tutkinta. (LUL 32 §.) 15-17-vuotiaiden 

rikosten tutkintaan liittyvat vastaavanlaiset saii.nnokset ovat LUL 2 ja 3 § :ssii.. 

114 O'Mahony & Deazley 2000, 37; O'Mahony 2002, 141 - 144. 

185 Walgrave & Berx & Poels & Vettenburg 1998, 63; Put 2002, 1-12. 
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Kuulustelusta on ilmoitettava valittomasti aile 15-vuotiaan lapsen 
huoltajalle ja hanet on kutsuttava kuulusteluun,jollei siita ole haittaa tutkinnal
le taikka jollei ole muuta erityista syyta toimia toisin. (LUL 33 §.) Sosiaali
lautakunnan edustajan on oltava paasaantOisesti lasna kuulustelussa. Jos 
tutkinta suoritetaan sosiaalitoimenpiteiden tarpeellisuuden selvittamiseksi, 
toimenpiteita ei saa suorittaa ennen kuin sosiaalilautakunta on Iausunut asiasta. 

Kuulustelupoytakirja ja selvitys muista toimenpiteista on myos toimitettava 
sosiaalilautakunnalle. (LUL 34 §.) Vastaavat 15-17-vuotiaita koskevat 
saannokset ovat LUL 5 ja 6 §:ssa. 186 

Norja. Norjan rikosprosessilain 224 § :n 3 momentin mukaan poliisi voi tutkia 
aile 15-vuotiaan tekemaa rikosta. Mainittua mahdollisuutta pidetaan tarkeana 
keinona estaa aikaisella puuttumisella nuorta j outumasta rikolliselle uralle. Aile 
15-vuotiasta ei kuitenkaan voida pidattaa tai vangita. Norjan poliisilain 8 §:n 
mukaan poliisi voi tosin tuoda lapsen poliisiasemalle tai muuhun vastaavaan 
poliisin kaytossa olevaan tilaan ja pitaa lasta siella enintaan 4 tuntia. Aile 15-
vuotiaaseen voidaan kohdistaa menettamisseuraamus. 

Aile 15-vuotiaan rikosasia voidaan saattaa myos vapaaehtoiseen 

sovitteluun. Lisaksi aile 15-vuotiaaseen voidaan kohdistaa vahingonkorvaus
vaatimus siviilioikeudenkaynnissa. Myos vanhemmat voivatjoutua vahingon
korvausvastuuseen silla perusteella, etta he ovat laimin1yoneet lapsensa 
valvonnan. 

15-17 -vuotiaisiin rikoksentekijoihin sovelletaan paasaantoisesti samoja 
rikoslain ja rikosprosessilain saannoksia kuin taysi- ikaisiin rikoksentekij oihin. 
PaasaantOon on tosin eraita poikkeuksia. Rikosprosessilain 174 ja 184 § :n 
mukaan aile 18-vuotiasta ei saa pidattaa eika vangita ilman erityista syyta. 
Poliisi joutuu harkitsemaan, voidaanko vapaudenriiston tavoite saavuttaa 
lievemmilla keinoilla, esimerkiksi ilmoittautumisvelvollisuudella tai sijoittami

sella lastensuojelulaitokseen. Mahdollisuus pitaa henkilOa 4 tuntia poliisissa 
kiinni koskee myos 15-17-vuotiaita. 

Rikosprosessilain 232a § :n mukaan aile 18-vuotiaan ollessa epailtyna 
muusta kuin vahapatOisesta rikoksesta po1iisin on valittomasti ilmoitettava 
asiasta lastensuojeluviranomaisille. Lastensuojeluviranomaisille on lisaksi 
erikseen ilmoitettava nuoren kuulustelusta. Lastensuojeluviranomaisilla on 
oikeus antaa nuoren jutusta lausunto ennen syyteasian ratkaisemista. 187 

186 Nord 2000:30, 94--98; Haverkamp 2002, 337-338; SOU 1999: I 08 passim. 

187 Nord 2000:30, 91. 
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Tanska. Myos Tanskassa poliisi voi tutkia aile 15-vuotiaan tekemia rikoksia. 

Tutkinta kohdistuu talloin lapsen rikollisen toiminnan laajuuteen, osallisten 
selvittamiseenja rikoksella menetetyn omaisuuden takaisinsaamiseen. Poliisi 

voi ottaa aile 15-vuotiaan kiinni kuulusteluja varten. Kaikkien alle 18-vuotiai

den lasten ja nuorten kiinniottamisesta ja kuulustelusta on ilmoitettava 
sosiaaliviranomaisille,jotka val ittavat tied on vanhemmille. Sosiaaliviranomais

ten edustaJ a on yleensa kuulusteluissa lasna. Myos vanhemmat voivat olla lasna 
kuulustelussa, mikali lasnaolo ei hairitse poliisin toimintaa. 188 

4.2 Tilastoitu nuorisorikollisuus 

Nuorisokokeilun piirissa olivat ainoastaan rikoslakia vastaan tehdyt niin 

sanotut rikoslakirikokset. Paikkakuntakohtaisia rikollisuustilastoja on kuitenkin 

syytaeritella tarkemmin, koska kokeilun suunnittelussa ei tiettavasti huomioitu 
rikoslakirikosten kategorian tulevia muutoksia. Vuonna 1999 eraita aiemmin 

rikoslain ulkopuolella olleita tekoja, kuten liikennerikokset, siirrettiin rikosla

kiin. Rikoslakirikosten yleiskategoria menetti nain vertailtavuutensa aiempiin 
vuosiin. Myos eraat muut lainmuutokset ovat varsin todennakoisesti lisanneet 

rikoslakirikoksista epailtyjen maaraa. 

Taulukossa 1 on Tilastokeskuksen lukujen pohjaltaesitetty nuorisorikol-

1 isuuden maarallinen kehittyminen vuosina 1998-2000 kokeilupaikkakunnilla 

ja koko maassa. Mukana tarkastelussa ovat kaikki poliisin tietoon tulleet 

rikokset- eivat siis ainoastaan nuorisokokeilun piirissa olleetrikoslakirikokset. 

Piilorikollisuuttaei ole huomioitu riittavien tietolahteiden puuttumisen vuoksi. 
Eri vuosien kohdalla on kaksi lukua nuorisorikollisuuden kuvaamiseksi: 

( 1) poliisin tietoon tulleiden rikosten lukumaara (ns. bruttoluku) seka 
(2) rikostentekijoiden lukumaara siten, etta useita rikoksia tehnyt nuori on 

luvussa vain kerran (ns . nettoluku). 189 

Kuten taulukosta 1 voidaan havaita, kaikkien paikkakuntienja mo1em

pien ikaryhmien kohdalla rikoksesta epailtyjen henki!Oiden maara on verrattain 

18
R Cornils 2002, 27-34; Nord 2000:30, 107-109; Mehlbye & Sommer 1998, 109-110. 

1
K
9 Bruttoluvun, joka ei huomioi tekojen kasaantumista yksiloille, voidaan ajatella mittaa

van rikollisten tekojen miUlraa. Syylliseksi epailtyjen nettoluku puolestaan kertoo sen, 
kuinka monta eri henki/oa teki rikollisen teon vuoden aikana. Tilastokeskus on toimittanut 
Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle niin sanottuja nettotaulukoita, joissa kukin henkilo 
voi esiintya vain kerran. Mikali henkilo on vuoden aikana tehnyt use ita erilaisia rikoksia, 
han esiintyy nettotilastossa vain kerran tarkasteluvuoden torkeimman rikoksen kohdalla. 
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paljon matalampi kuin rikosten maarii. Kyse on rikosten kasautumisesta 
samoille nuorille. Mitii suurempi rikosten ja rikoksista epailtyjen henkiloiden 
valinen suhdeluku on, sita enemmiin rikokset keskimiiarin kasautuvat tietyille 
nuorille. 

Taulukko 1 Rikokset (brutto) ja niihin syyllisiksi epaillyt henkildt (netto) vuo sina 
1998- 2000 

Vuosi 1998 Vuosi 1999 Vuosi 2000 
Alle 15 v. 15- 17 Y . Alle 15 v. 15-17 v. Alle 15 v. 15-17 v. 

bmtto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto 
Helsinki 1365 599 4015 1026 1429 576 4015 1188 1945 647 3837 1089 
Tampere 270 110 1069 397 377 192 1391 669 546 233 1463 607 
Turku 600 293 1717 645 888 343 1681 516 735 316 1820 539 
Vaasa 231 136 812 325 172 96 749 262 234 119 624 252 
Joensuu 80 46 434 171 84 54 408 208 194 122 736 263 
Koko maa 9413 4564 36671 14776 995 2 4449 38956 15542 11923 5075 42569 15400 

Mediassa on ollut viime vuosina esilla huoli nuorisorikollisuuden lisaantymi
sestii. Suuri osa nuorten tekemista rikoksista ei kuitenkaan tule lainkaan 
poliisin tietoon elijaa piilorikollisuudeksi. Janne Kivivuoren tekeman arvion 
mukaan noin 90 % varastaneista ja viikivaltaa harjoittaneista nuorista ei 
tilastoidu rikostilastoon. 190 Lisaksi myos tilastoidun rikollisuuden trendit 
vaihtelevat rikoslajeittain. 

Kuviosta 5 ilmenee, etta nuorisorikollisuuden kasvutrendi pitaa 
paikkansa rikosten bruttomaarien osalta vuosina 1998-2000. Rikosten ja 
rikoksentekijoiden maaria vertailemalla voidaan kuitenkin osoittaa rikosten 

kasautuvan yhii enemmiin tietyille nuorille eli rikoksiin syyllistyvat nuoret 
tekevat keskimaarin yha useampia rikoksia. Kuviosta 5 on selkeasti havaittavis
sa, etta samail a kun lasten ja nuorten tekemien rikosten vuosittainen maara on 
kasvanut, rikoksiin syyllistyneiden henki!Oiden maara on pysynyt melko 
vakaana. 

19° Kivivuori 2002, 4. 
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Kuvio 5 Rikosten ja rikostentekijoiden lukumlHirat koko maassa vuosina 

1998-2000 

Kuviossa 6 esite@in tiedot siita, kuinka monta rikosta yksi rikoksesta epailty 
lapsi tai nuori tekee keskimaarin vuodessa. Edellisessa luvussa olevassa 
kuviossa 2 esitettiin tietoja rikosten kasautumisesta eri kokeilupaikkakunnilla 
vuosina 1998-2000 havainnollistamaan rikosprosessin nopeuttamisen mahdol
lista vaikutusta rikollisuuteen. 
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Kuvio 6 Rikosten keskimaarainen kasautuminen eri ikaryhmissa vuosina 

1998-2000 

Aile 15-vuotias rikoksesta epailty lapsi tekee vuoden aikana keskimaarin 
hiukan yli kaksi rikosta (vuonna 1998 2,1; vuonna 1999 2,2; vuonna 2000 2,3). 
Lievaa rikosten kasautumisen lisaantymista on siis havaittavissa. 
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Ikaryhmassa 15-17-vuotiaat rikosten kasautuminen on voimakkaampaa 
kuin ikaryhmassa aile 15-vuotiaat. Vuonna 2000 rikokset kasautuivat myos 
ikaryhmassa 15-17-vuotiaat aiempia vuosia enemman (vuonna 1998 2,5; 
vuonna 1999 2,5; vuonna 2000 2,7). 

Yhteisena tekijana eri ikaryhmilla on se, etta suurissa kaupungeissa 
(Helsinki, Tampere ja Turku) rikosten kasautuminen on yleisempaa kuin 

pienemmissii kaupungeissa (Vaasa j a Joensuu ). Helsingissa rikosten kasautumi
nen on selkeiisti yleisinta. Tampereen ominaispiirteena on rikosten liihes yhtii 

voimakas kasautuminen molemmissa tarkasteltavissa ikiiryhmissa. Muutoinkin 
paikkakuntien viiliset erot ovat suuria. 

Vuosina 1998-2000 ikiiryhmiissii 15-17-vuotiaat on havaittavissa 
rikosten kasautumisen yleistyneen hyvin selkeasti Turussa ja hieman lievem
min Joensuussa. Muilla paikkakunnilla rikosten kasautuminen nayttaisi sen 
sijaan viihentyneen. Helsingissii rikosten kasautuminen on vahentynyt selvasti 
(vuonna 1998 3,9 rikosta/nuori ja vuonna 2000 3,5 rikosta/nuori). Tarkastelu 
antaa viitteitii siitii, etta ikaryhmassa 15-17-vuotiaat rikosten kasautumisen 

yleistyminen koko maassa saattaajohtuaensi sijassa pienempien paikkakuntien 
nuorisorikol1isuuskehityksesta. 

Rikosten kasautuminen on yleistynyt myos ikiiryhmiissa aile 15-vuotiaat. 
Kokei1upaikkakunnilla tama kehitys on havaittavissa Helsingissa, Turussa ja 
Vaasassa. Tampereella ja Joensuussa rikosten kasautuminen ei ole vuoteen 
1998 vetTattuna lisaantynyt. Sen sijaan verrattaessa vuotta 2000 vuoteen 1999, 
on rikosten kasautuminen yleistynyt myos Tampereellaja Joensuussa. 

Kuviossa 7 on suhteutettu rikoksesta epailtyjen alle 15-vuotiaiden lasten 
ja 15-17-vuotiaiden nuorten maarat paikkakunnilla asuvien lasten ja nuorten 
lukumaariin. Edella osoitettiin, etta rikosperustaisen bruttotarkastelun perus

teella lasten ja numten tekemien rikosten maara nayttaisi kasvaneen viime 

vuosina. Toisaalta osoitettiin rikosten kasautumisen yleistyneen. Kuvio 6 sen 
sijaan osoittaa, ettei rikoksia tekevien lasten ja nuorten ikaryhman kokoon 
suhteutettu maara ole juurikaan lisaantynyt. Selkeaa noususuhdannetta ei ole 
havaittavissa suurimmalla osalla kokeilupaikkakunnista, eika myoskaan 
maanlaajuisesti . Ainoastaan Joensuussa on havaittavissa selkea nousutrendi. 
Aile 15-vuotiaiden ikaryhmassa rikokseen syyllistyminen - kuten myos 
rikosten kasautuminen- on suhteellisesti harvinaisempaa kuin ikaryhmassa 
15-17-vuotiaat. Alle 15-vuotiaiden tekemat rikokset ovat paiisiiantOisesti myos 
lievempia (tyypillisesti napistyksiii) kuin 15-17-vuotiaalla. 
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Aile 15-v 15-17v Aile 15-v 15-17v Aile 15-v 15-17v Aile 15-v 15-17v Aile 15-v 15-17v 
H31sinki Joensuu Tarrpere Turku Vaasa 

Kuvio 7 Rikoksiin syyllistyneiden lastenja nuorten nettom1iiira suhteutettuna 1 000 
ikaryhmaan kuuluvaa asukasta kohden vuosina 1998-2000 (pylvaat 
kuvaavat eri vuosia) 

Rikosten kasautumisestaja rikoksiin syyllistyneiden nuorten miHirista esitetyt 

tiedot vahvistavat sen, etta nuorten pahoinpitelyrikoksissa aiemmissa tutkimuk
sissa havaittu polarisaatio patee myos tilastoidun nuorisorikollisuuden koko

naisuuden kohdalla. Ne nuoret,jotka tekevat rikoksia, syyllistyvatyha useam
piin rikoksiin. Rikosten maiiran lisaantyminen johtuu siis paaosin siita, etta 

tietyt rikoksia tekevat lapset j a nuoret tekevat yha us earn pia rikoksia. K yseessa 

ei ole siis pelkka kasaantuminen vaan myos kehityssuunta, jonka mukaan yha 

suurempi osa nuorisosta pidattyy normienrikkomisesta. Polarisaatiokehityksen 
syita voidaan tulkita eri tavoin. 191 

Poliisien kokemusten mukaan nuorten rikoskehityksessa on havaittavis
sa kolme eri tekijaryhmaa, joihin voidaan eri painoarvoin vaikuttaa kiinnijaa
misriskin, saumattoman viranomaisyhteistyon, nopean puuttumisenja nopean 

rikosprosessin eri asteisilla yhdistelmilla. Ryhmat ovat ( 1) ensimmaista kertaa 

rikoksesta kiinnijaaneet nuoret, (2) nuoret, joilla on rikoshistoriassaan use ita 

syytteisiin johtaneita tekoja ja (3) ammatti- tai taparikollisiksi kehittyneet 

nuoret, joilla saattaa olla myos vakava paihde- tai huumeongelma. 192 

Kaikissa naissa ryhmissa mahdollisimman varhainen j a no pea puuttumi

nen vahentaa rikosten uusimisen riskia. Ensikertalaisten kohdalla pelkka 
kiinnijaaminen ja siita seuraavat lastensuojelutoimenpiteet (lievimpana 

yhteydenotto kotiinja keskustelu vanhempien kanssa) ovat poliisien kokemus-

191 Ks. polarisaatiosta piilorikollisuustutkimuksen osalta Kivivuori 1999, 68; Kivivuori 
2002, 51-53. Ks. viranomaistilastojen tuesta polarisaatiotulkinnalle Kivivuori & Kouvo
nen & Marttunen 2001, 133-137 seka ilmiosta yleisemmin Kuure 2001, 1-5. 

192 Lilja 2000, 24-25. 
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ten mukaan osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi. Useampiin rikoksiin syyllisty
neille paihdeongelmiin puuttuminen, rikosten nopea syytteeseen saattaminen 

ja intensiivisemmat lastensuojelutoimet ovat tarkeita tulevan kehityksen 
suunnalle. Rikosaktiivisimmassa vaiheessaan olevat nuoret kohtaavat seuraa
mukset use in niin myohiian, etta syrjaytymiskehitysta on vaikea enaa pysayttaa. 
Ne nuoret, joille rikosten tekeminen on muuttunut elamantavaksi, ovat lahes 
poikkeuksetta olleet lukuisten poliisin ja sosiaaliviranomaisten toimien 
kohteena. 193 Heidan kohdallaan poliisit pitavattarkeana seuraamuksen nopeaa 
taytantoonpanoa j a sen kanssa rinnakkaista erilaisten hoi to- j a kuntoutusmallien 

toteutusta. 194 

4.3 Tietoja tutkimusaineistoon kuuluvista rikoksista 

4.3.1 Tutkimusaineiston laajuus 

Alle 15-vuotiaat. Helsingissaalle 15-vuotiaiden rikosjutut eivat olleetmukana 
kokeilussa. Turussa ne olivat, mutta siella ei taytetty lainkaan seurantalomak
keita aile 15-vuotiaiden rikosjutuissa. Muissakaan kaupungeissa taman 

ikaryhman kohdalla seurantalomakkeita ei taytetty kattavasti-j ohtuen lahinna 
siita, ettei alle 15-vuotiaiden rikosprosessia ole mahdollista kokeilun paatavoit
teen mukaisesti nopeuttaa samalla tavalla kuin vanhempien ikaryhmien 

rikosprosessia. 
Yhteensa aineistossa on 558 alle 15-vuotiaiden rikosjuttua. Yhdessa 

rikosj utussa saattaa olla tutkinnassa useampiakin kuin yksi rikos. Tampereella 
163 rikosjuttua koostuivat yhteensa 203 rikoksesta, Vaasassa 194 rikosjuttua 
koostuivat 234 rikoksesta j a J oensuussa kaikki al!e 15-vuotiaiden 201 rikosjut
tua koostuivat ainoastaan yhdesta rikoksesta. Vertailemalla naita lukuja 
Tilastokeskuksen rikollisuutta kuvaaviin lukuihin saa karkean kuvan siita, 
kuinka moni nuorisokokeilun aikana vuosina 2000-2001 aile 15-vuotiaiden 
tekemista rikoksista oli mukana seurannassa (ts. aineiston kattavuus). Kaiken 
kaikkiaan 40% kyseisena aikana tehdyista rikoksista kasiteltiin "nopeutetussa 
menettelyssa". Joensuussa aste on korkein (59 %), Tampereella (24 %) 

puolestaan matalin. 

193 Jo kaksikymmenta vuotta sitten havaittiin, etta "suurin osa 15-16-vuotiaina ensirikok
sensa tehneisUi rikoksenuusijoista on joutunut kosketuksiin lastensuojeluviranomaisten 
kanssa ennen ensimmaista tuomiotaan". Gronfors & Lounela & Vanhala 1982, 18. 

194 Lilja 2000, 24-25 . 
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T I kk 2 All 15 au u 0 e . 'd 'k . 'k k' -vuot1a! en r1 OSI utut en ·aupunge1ssa 1a tut Imusameiston k attavuus 
Kaupunki Aineisto Rikosten lukumaara "Tutkimusaineiston 

N % Rikoksia vuosina 2000-2001 kattavuus" (%) 
Tamp ere 163 29,2 203 854 23,8 
Vaa.sa 194 34,8 194 404 48,0 
Joensuu 201 36,0 201 343 58,6 
Yhteensa 558 100,0 638 I 601 39,9 

15-17-vuotiaat. Kokeilun laajin ikaryhma oli rikoksentekohetkella 15-17 
vuotta olleetnuoret. Tass a ikaryhmassa aineistossa on yhteensa 3 041 rikosjut
tua, joista 1 955:ssa toimitettiin laaja esitutkinta ja joista 1 086 hoidettiin 
suppeassa esitutkinnassa rangaistusmaarayksin. Muutamat rikesakkotapaukset 
on poistettu aineistosta. Yhteensa ikaryhman rikosjutuissa oli tutkittavana 
5 530 rikosta. 

Tutkimusaineiston kattavuus on tarkistettavissa vertailemalla aineistossa 

mukana olevien rikosjuttujen sisaltamia rikosmaaria Tilastokeskuksen jul
kaisemiin rikollisuustietoihin. Nain havaitaan, etta seurannassa oli yhteensa 
50% kokeilupaikkakunnilla tehdyista rikoksista. Kattavin aineisto on Turussa 
(73 %), suhteellisesti vahaisin Vaasassa (23 %). Vaasassaja Helsingissa ei 
seurattu lainkaan rangaistusmaaraysmenettelyssa kasiteltyja rikoksia. Myos 
eraat muut kokeilua koskeneet paikkakuntakohtaiset rajaukset laskevat 
aineiston kattavuutta koskevia lukuja. 

T I kk 3 15 17 au u 0 - 'd 'k . . k -vuot1a1 en n OSIULUI en aupun.e.e•ssa ]a tut Imusameiston k attavuus 
Kaupunki Aineisto Rikosten luku- "Tutkimusaineiston 

Lukumaara (N) Rikoksia maara vuosina kattavuus" 
ETPK195 RMI'6 Yht. 2000-2001 (%) 

Helsinki1!17 794 - 794 I 300 2 570 50,6 
Tampere 328 356 684 959 2 575 37,2 
Turku 566 463 1 029 2 405 3 275 73,4 
Vaa.sa 163 - 163 229 992 23,1 
Joensuu"" 104 267 371 437 1 173 37,3 
Yhteensa I 955 I 1 086 I 3 041 5 330 10 585 50,4 

195 Sisaltaa niin sanotussa laajassa tai taydellisessa esitutkinnassa tutkitut rikosjutut. 

196 Sisa.Itaa ainoastaan tapaukset, jotka on kasitelty rangaistusmaaraysmenettelyssa sup
peassa esitutkinnassa. 

197 Helsingissa kokeilun piirissa olivat ainoastaan Pasilan poliisipiiriin kuuluvat nuorten 
rikosjutut. Kokeilua suunniteltaessa arvioitiin, etta ikaryhman 15-17-vuotiaat rikoksista 
noin kolmannes tutkitaan Pasilan poliisipiirissa. 

198 Joensuussa kokeilussa olivat mukana ainoastaan Joensuun kaupungin a!uee!la Joensuus
sa asuvien lasten ja nuorten rikosj utut. 
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18-20-vuotiaat. Tutkimusaineiston 18-20-vuotiaiden rikosjuttujen miiara on 
huomattavasti muita ikaryhmia pienempi. Tama johtuu siita, etta kokeilua 
aloitettaessa sovittiin, etta taman ikaryhman osalta mukaan otetaan ainoastaan 
ensikertalaiset rikoksentekij at. 

T I kk 4 18 20 au u 0 - . "d "k . "k -vuot1a1 en n OSlutut en aupungetssa 
Kaupunki Lukumaarii (N) Prosenttia (%) 
Tampere 70 29,5 
Vaasa 139 58,6 
Joensuu 28 II 8 
Yhteensa 237 100,0 

4.3.2 Jkdjaottelu 

Aile 15-vuotiaat. Keskimaarin ikaryhmaan aile 15-vuotiaat kuuluva lapsi oli 
rikoksentekohetkella 13,6-vuotias. Eri kokeilupaikkakuntien valilla ei oJlut 
juurikaan eroja keski-ian subteen. Kuvio 8 havainnollistaa, mihin ikavuoteen 

rikoksen tekeminen tarkemmin ajoittui. No in 80% alle 15-vuotiaiden tekemista 
rikoksista tehtiin 12-, 13- tai 14-vuotiaina. Kuitenkin se, etta aJle 12-vuotiaat

kin muodostavat no in yhden viidesosan alle 15-vuotiaiden tekemista rikoksista, 
asettaa rikosten viranomaiskasittelylle erityisvaatimuksia. Tama on selvaa 
kehityspsykologisista syista. 

200 .-------------------------------------------. 

150 '"·-··· ....... ... ... ,_,.,.. . .. ................ - .... . 

100 
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Kuvio 8 Ika rikoksentekohetkella aile 15-vuotiaiden rikosjutuissa (N=558) 

15-17-vuotiaat. Ikaryhmaan 15-17-vuotiaat kuuluva nuori oli keskimaarin 

16,0-vuotias syyllistyessaan rikokseen. Tuomioistuimeen saakka edenneissa 
jutuissa ikaryhmaan kuuluvien keski-ika rikoksentekohetkella oli 16,6-vuotta, 
joka on verrattain paljon korkeampi kuin ikaryhmaan kuuluvien kaikkien 
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rikoksesta epailtyj en numien keskimaarainen ika rikoksentekohetkella. Tasta 
voi tehda alustavan j ohtopaatOksen, etta ian kasvaessa myos rikosten vakavuus 
kasvaa. 

Rikosten tekeminenjakautui verrattain tasaisesti 15-, 16- ja 17-vuotiai
den ikaluokkiin. Huomionarvoista on se, etta nuorten erityiskohtelun ylarajoilla 
olevat 17 -vuotiaat olivat rikoksista epailtyna samassa maarin kuin 15- ja 16-
vuotiaat. Havainto antaa aihetta-painvastoin kuin suomalaisessa keskustelussa 
on perinteisesti esitetty- pohtia nuoria koskevan erityissaantelyn ulottamista 
ehkapa entista laajemmin myos ikaryhmaan 18-20-vuotiaat. Erityisesti sanottu 
koskee eraita nuoria koskevia erityissaannoksia, joiden soveltamisessa 
ratkaisevaa on henki!On ika asiaa kasiteltaessa. Esimerkiksi sosiaalitoimen 
oikeusedustus seka syyttajia ja tuomioistuimia kiireelliseen kasittelyyn 
velvoittavien saannosten soveltaminen riippuu nuoren iasta asiaa kasiteltaessa. 
Kun reilu kolmannes 15-17 -vuotiaana rikoksensa tehneista oli tekohetkella 
17-vuotiaita, verrattain suuren osan kohdallakiireelliseen kasittelyyn velvoitta
vat saannokset eivat tule sovellettaviksi, koska he ovat asiaa myohemmin 
kasiteltaessa tayttaneet jo 18 vuotta. 199 

16 vuotta 
34% 

15 vuotta 
32% 

Kuvio 9 Ika rikoksentekohetkella 15-17-vuotiaiden rikosjutuissa (N=3 041) 

18-20-vuotiaat. 18-20-vuotiaiden ryhmassa rikoksesta epailtyjen maara Iaski 
ian karttuessa. Lahes puolet ikaryhmaan kuuluvista rikoksesta epaillyista oli 
rikoksen tekohetkella 18-vuotiaita. 

199 Asiaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti taman tutkimuksen luvuissa 5, 6 ja 7. 
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18 vuotta 

Kuvio 10 Ika rikoksentekohetkella 18-20-vuotiaiden rikosjutuissa (N=237) 

4.3.3 Esitutkinnassa olleiden rikosten mddrdt 

81 

Tutkimuksen seurantalomakkeessa tiedusteltiin kulloinkin tutkinnassa olevien 

rikosten maiiriiii. Nuorisokokeilun eri paikkakunnilla viranomaiset esittiviit, 

etta aile 15-vuotiaiden rikosjutut ovat yksinkertaisempia kuin vanhempien 

ikiiryhmien rikosj utut muun muassa siitii syystii, etta jutuissa on useimmiten 

tutkinnassa vain yksi yksittii}nen rikos. Toisaalta etenkin kariijatuomarit 

esittiviit, etta myos ikiiryhmiin 15-17-vuotiaat rikosjututovatyleensiijuridisesti 

yksinkertaisiajaniiytoltiiiin verrattain selkeitii. Kokemusten mukaan ikiiryhman 

18- 20-vuotiaatrikosjututjakautuvat puolestaan kahtia: osajutuista on yhdestii 
rikoksesta koostuvia tapauksia, kun taas rikollisella polulla pidemmiillii olevan 

pienen ongelmaryhmiin jutut koostuvat mittavista rikossarjoista. 

Aile 15-vuotiaat. Aile 15-vuotiaiden rikosj utuissa tutkinnassa oli samanaikai

sesti keskimaarin 1,2 rikosta. Rikosjutut koostuivat liihes poikkeuksetta (94%) 
vain yhdestii teosta. Eri kokeilupaikkakuntien viilillii ei ollut juuri lainkaan 

eroja tutkinnassa olleiden rikosten maiirissii. Aile 15-vuotiaiden rikokset ovat 

tyypillisesti yksittaisiii napistystapauksia. Lasten tekemien rikosten esitutkinta
toimenpiteet jaiiviit useimmiten lapsen kuulemiseen ja vanhempien seka 

sosiaaliviranomaisten informoimiseen. Esitutkintaan ei niiin ollen edes voi 

kasautua juurikaan muita rikoksia. 

15-17-vuotiaat. 15-17-vuotiaiden ikiiryhmiissakeskiarvo oli hiukan yli kaksi 

rikosta esitutkintapoytakirj aa kohden. Tass a tarkastelussa eiviit ole mukana ne 

tapaukset, jotka on kiisitelty rangaistusmiiiiriiysmenettelyssa. Ne koostuivat 

lahes poikkeuksetta yhdesta ainoasta rikoksesta. Eri kokeilupaikkakuntien 
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val ilia on havaittavissa eroja. Helsingissa, Tampereella, Joensuussaja Vaasassa 
esitutkintapoytakirj a sisalsi keskimaarin 1,5-1,7 rikosta. Turussa vastaava luku 

oli 3,3. Nainol!en Turussarikoksestaepaillyn 15-17-vuotiaannuorenrikostut
kinta sisaltaa keskimaarin noin kaksi kertaa enemman rikoksia kuin muissa 
kaupungeissa. Havainto voi tosin osaksi selittya poliisin kirjaamiskaytannolla. 
Toisaalta havaintoa voidaan selittaa myos rikosten kasautumisella. Kuten 
edella todettiin, Turussa rikosten kasautuminen on Helsingin ohella muita 
paikkakuntia voimakkaampaa. 200 

18--20-vuotiaat. Keskiarvo ikaryhman 18-20-vuotiaat rikosjutuissa oli I ,8 
rikostajuttua kohden. Tama on siis hiukan matalampi kuin ikaryhmassa 15-17-
vuotiaat, mutta korkeampi kuin alle 15-vuotiailla. Erot paikkakuntien valilla 

olivat hyvin pienia. 
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Kuvio 11 Esitutkinnassa olleiden rikosten maara eri ikaryhmiin kuuluvien rikosju
tuissa 

20° Ks. myos Tuokko 1993, 51. 



83 

4. 3. 4 Tekijakumppanit ja osalliset 

Nuorisorikollisuudelle on yleensa katsottu ominaiseksi vertaisryhmien vaikutus 
rikoksentekopaat6kseen. On viitattu siihen, etta ryhmapaine on yksi selittaja 

lasten ja nuorten rikosten tekemiselle. Lapset ja nuoret tekevatkin rikoksia 
verrattain usein muiden ikatoveriensa kanssa.Z01 Lapset ja nuoret nayttavat 

myos tutkimusaineiston perusteella tekevan rikoksia usein yhdessa muiden 
ikaistensa kanssa. 

Aile 15-vuotiaat. Aile 15-vuotiaiden lasten tekemissa rikoksissajoka toisessa 
tapauksessaoli epailtyna myos yksi tai useampi ikatoveri. Tekijakumppaneiden 
keskiarvo ikaryhman rikosjutuissa oli 1 ,0. Tutkimusaineiston mukaan Tampe
reella tutkinnassa olleissaalle 15-vuotiaiden rikosjutuissa oli lahes kaksi kertaa 
muita paikkakuntia useammin osallisena toinen ikatoveri. 

Aile 15-vuotiaiden rikosjutut kasitellaan suppeassa esitutkinnassa 

eivatka ne voi edeta syyteharkintaan. Tama vaikuttanee myos siihen, etta 
ikaryhman rikosjutuissa on yleensa vahemman osallisia kuin ikaryhmaan 
15-17-vuotiaat kuuluvien rikosjutuissa. Tutkinnassa ei voine tulia samassa 
maarin esiin muita teon osallisia kuin vanhempien ikaryhmien rikostutkinnassa. 

15-17-vuotiaat. 15-17 -vuotiaiden nuorten tekemissa rikoksissa oli lahes 
70 %:ssa tapauksistaepailtynamyos yksi tai useampi ikatoveri. Tekijakumppa
neiden keskiarvo ikaryhman 15-17-vuotiaat rikosjutuissa ali 1 ,8. Paikkakunta

kohtaiset erot eivat olleet huomattavan suuria. Suurissa kaupungeissa -
Helsinki (2,2), Turku (1,8) ja Tampere (1,5)- rikokseen osallisten maara ali 
keskimaarin suurempi kuin pienissa kaupungeissa- Joensuu ( 1 ,3) ja Vaasa 

(1,3). Havainnot ovat yhdenmukaisia yleisen kriminologisen tietamyksen 
kanssa, jonka mukaan suuremmissa kaupungeissa lapset ja nuoret jengiytyvat 
helpommin202 -joskaan varsinaisista nuorisorikollisjengeista ei Suo men oloissa 
ole valttamatta kovinkaan perusteltua puhua. 

15-17-vuotiaiden ikaryhmassa lahes 25 %:ssa rikosjutuista ali mukana 
nelja tai useampia tekijakumppaneita. Vastaavat luvut olivat muissa tarkastel
luissa ikaryhmissa huomattavasti alhaisemmat; aile 15-vuotiaiden rikosjutuissa 
aile 10% ja ikaryhmassa 18-20-vuotiaat hiukan yli 10 %. Kaikilla mittareilla 

201 Sarnecki 2001, 41-42; Snyder 2001, 8; White 2002, 1-5; Tuokko 1993, 53-54. 

2112 Sarnecki 2001, 37-50; Howell & Egley & Gleason 2002, 1-7; White 2002, 1-5; Perone 
& White 2000, 1-4. 
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mitattuna ikaryhman 15-17-vuotiaat rikosjutuissa oli enemman osallisia kuin 
aile 15-vuotiaiden ja 18-20-vuotiaiden rikosjutuissa. 

18--20-vuotiaat. 18-20-vuotiaiden tekemissii rikoksissa oli noin 60 %:ssa 
tapauksissa epiiiltyna myos yksi tai useampi ikatoveri. Tekijakumppaneiden 
keskiarvo oli 1, 1. Taman ikaryhmiin rikokset tehtiin siis useammin yksin kuin 
ikaryhmassa 15-17-vuotiaat. Paikkakuntakohtaisia eroj a ei j uurikaan ollut 
havaittavissa. 

Aile 15-I.UO!iaat 15-17-I.UO!iaat 1 B-20-I.UO!i aat 

IIll N31ja tai enemran 

o Kolrre tekijaa 

~ Kaksi tekijaa 

• Rikos tehty yksin 

Kuvio 12 Rikokseen osallistuneiden osuudet eri ikaryhmien rikosjutuissa 

4.3.5 Paiirikokset 

Tutkimusaineiston myohemmiissa tarkastelussa lastenj a nuorten rikosjuttujen 

viranomaiskasittelyn etenemista tarkastellaan paiirikoksen perusteella. Piiiiri
kosluokituksessa on seitsemiin eri luokkaa. Eri rikosluokat ovat seuraavat: 
henkeenja terveyteen kohdistuvat rikokset eli vakivaltarikokset, seksuaaliri
kokset, omaisuusrikokset, huumausainerikokset, rattijuopumusrikokset, 

liikennerikoksetja muut rikokset. 
Rikosluokitus on piiaosin samakuin mita Tilastokeskus kiiyttiia. Sarno in 

paarikoksen miiiirittely perustuu Tilastokeskuksen kayttamaan piiiirikosmaarit-
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telyyn: paarikos on ankarimmin rangaistava ja vakavin tutkinnassa ollut 
rikos?03 

T I kk 5 E . 'k h . 'k . · ~ ks au u 0 n1 an m1e11 n OS JUttUJCUQ_ltiifl 0 et 
Alle 15-vuotiaat 15-17-vuotiaat 18-20-vuotiaat 
N % N % N % 

Viikiva1tarikos 55 10,3 405 21,1 56 25 ,7 
Seksuaa1irikos 1 0,2 2 0, 1 0 0,0 
Omaisuusrikos 389 72,6 982 51 ,2 98 45,0 
Huumausainerikos 6 1,1 155 8,1 28 12,8 
Rattijuopumus 0 0,0 122 6,4 22 10,1 
Liikennerikos 6 1,1 84 4,4 8 3,7 
Muu rikos 79 14 7 167 8.7 6 2.8 
Yhteensii 536 100 0 I 917 100 0 218 100 0 

Omaisuusrikokset olivat yleisin rikosluokka kaikissa tarkastelussa olevissa 
ikaryhmissa. Omaisuusrikosten suhteellinen osuus tosin Iaski ian kasvaessa. 
Alle 15-vuotiaiden rikosjutuissa jutun paarikos oli 73 %:ssa tapauksista 
omaisuusrikos, ikaryhmassa 15-17 -vuotiaat vastaava luku oli 51 % ja ikaryh
massa 18-20-vuotiaat enaa 45 %. 

Vakivaltarikokset olivat seuraavaksi yleisin rikosryhma. Tassa rikosryh
massa ian merkitys oli omaisuusrikoksiin verrattuna painvastainen: vakivaltari

kosten suhteellinen osuus kasvoi ian karttuessa. Aile 15-vuotiaiden rikosjutuis
sa piiiirikos oli no in 10 %:ssa tapauksista vakivaltarikos, ikiiryhmassa 15-17-
vuotiaat vastaava luku oli 21 % ja ikaryhmassa 18-20-vuotiaat 26 %. Tutki
musaineistoon ei sisaltynyt yhtaan henkirikosta tai sen yritysta, j oten henkeen 
ja terveyteen kohdistuvat rikokset olivat lahinna pahoinpitelyn eri tekomuotoja. 
Myos huumausainerikosten ja rattijuopumusten suhteelliset osuudet kasvoivat 
ian karttuessa. 

203 Ttirkeimmiin rikoksen valinta perustuu ns. prioriteettiarvoon, jota rnuutetaan vain 
rangaistusuhkien rnuuttuessa. Jokaiselle rikokselle on rniiaritelty prioriteettiarvo ja ttir
keirnrnaksi katsotaan se rikos, j onka kohdalla arvo on pienin. Prioriteettiarvot on rnaiiritelty 
rikoksen tunnusmerkisttitin kytketyn rangaistusuhan rnukaisesti seuraavassa j arj estyksessii: 
vankeuden maksirni ja rninirni, sakon rninirni ja rnaksirni . Tiiysin sarnat vankeus- ja 
sakkouhat on arvotettu harkinnanvaraisesti. Ks. tarkemmin Tilastokeskus. Kiisikirjoja 27. 
Rikosnirnikkeistti 1999. 
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Kuvio 13 PiHirikosten suhteellinen osuus eri ikaryhmien rikosjutuissa 

Paarikosluokitus ja tutkinnassa olevien rikosten maara valaisevat kumpikin 

osaltaan (myohemmin kasiteltavia) rikosjuttujen etenemisessa tapahtuvia 

viiveita. Kuten olettaa sopii, rikosjutun tutkinta (kuten myos syyteharkintaja 

tuomioistuinkasittely) kestaii. sita pidempii.ii.n, mita vakavammasta rikoksesta 

on kyse j a mita enemman rikoksia juttuun sisaltyy. 

4.4 Esitutkinnan aloittaminen ja eri vaiheet 

4.4.1 Yleistd 

ETL 2 §:n mukaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava 

esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syyta 

epailla, etta rikos on tehty. Esitutkinnan aloittamiseen kuuluu use ita eri vaiheita 

eli rikoksen ilmoitusvaihe, rikosilmoituksen kirjaamisvaihe ja varsinainen 

paatoksenteko esitutkinnan aloittamisesta. Rikosilmoituksen kirjaamisessa on 

matalampi kynnys kuin esitutkinnan aloittamisessa.204 

EPA I § :n mukaan asianomistajan taijonkun muun poliisille tai muulle 

esitutkintaviranomaiselle tekema ilmoitus rikoksesta tai tapahtumasta,j ota hii.n 

2
"
4 Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 180-18L 
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pitaa rikoksena, on kirjattava viipymatta. Esitutkinnan nopeusvaatimuksen 
vuoksi rikosilmoitukset tulisi ottaa vastaan mahdollisimman joustavasti. 
llmoituksen kirjaamisen jalkeen esitutkintaviranomaisen on tehtava paatOs 
siita, aloitetaanko tapauksessa esitutkinta vai ei. 205 

Kuviossa 14 on esitetty poliisin paaasialliset toimenpiteet nuoren 
tekeman rikoksen kasittelyssa. Kun nuori on tehnyt rikoksen, seuraava vaihe 
on rikosilmoituksen tekeminen. Sen voi siis tehda rikoksen asianomistaj a, muu 
henkilo tai poliisi kenttapartioinnissa tekemiensa havaintojen pohjalta. 
Laheskaan kaikissa rikoksissa ei rikosilmoituksen tekohetkella ole tiedossa 
rikoksesta epailtya. Kuten jaljempana kuitenkin esitetaan, nuorten rikos j utuissa 
rikoksesta epailty tulee kuitenkin poliisin tietoon 80 o/o:ssa tapauksistarikospai
vana. 

Jokaiselle tutkittavaksi otettavalle rikosasialle poliisi nimeaa tutkinnan

johtajan. Tutkinnanjohtaja vastaa tutkinnan etenemisesta. Jatkotoimenpiteet 
vaihtelevat hieman riippuen rikoksen ilmitulotavasta. Niissa tapauksissa,joissa 
nuoren tekema rikos tulee poliisin tietoon valittomasti poliisin oman partioin
nin seurauksena tai nuori tavoitetaan muutoin valittomasti rikoksen tapahtumi
sen jalkeen, banta kuullaan alustavasti jo ennen varsinaista poliisiasemalla 
tapahtuvaa kuulustelua. Muissa tapauksissa ensimmaisena tehtavana on nuoren 
tavoittaminen ja kutsu kuulusteluun, mika tapahtuu yleensa puhelimitse. 

Poliisin 
toimenpiteet 

Rikos 

Nuoren 
tavoittaminen -

- Rikosilrnoitus - Yhteys 
sosiaalitoirneen 

Kiinniotto. 
- pidattarninen tai 

vangitseminen Poliisitutkija 
Erilaiset kuutemiS"et;- Kuulustelu E Vanhemmat 

Sosiaatitoimen 
\ tukitoimenpiteet 

tlrnoitus 
vanhemrritle 

asianomistaja, - ~ Kuulustelutodistaja 
todistajat jne. _ Muut Sosiaalilautakunnan edustaja 

tutkintatoimenpiteet 
EsltutklntapOytil - . . . 
kirja valmis Etptk Sos1aahtolmen 

1--- liihetetaan '\ukitoimenpiteet 
sosiaalltoimeen 

Etptk . 
liihetetaan ----'-- Soviltelu 
syytHijalle 

Kuvio 14 Poliisin toimenpiteetja esitutkinnan kulku nuorten rikosjutuissa 

205 Laillisuusvalvojien (eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin) kantelurat
kaisuista ilmenee, ettei rikosilmoitusta aina kirj ata viipymiittii. Tiimii on eriiissii tapauksissa 
johtanut siihen, etta laillisuusvalvojat ovat saattaneet yksittiiisten tapausten kohdalla 
niikemyksensii tiistii epiikohdasta poliisin tietoon. Ks. niiistii ratkaisuista Helminen & 
Lehto Ia & Virolainen 2002, 188-193. 
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Jos rikoksen vakavuus antaa siihen aihetta, poliisijoutuu kayttamaan vapauteen 
kohdistuvia pakkokeinoja. Tassa vaiheessa, taikkajo rikosilmoituksen kirjaa
misvaiheessa, poliisi saattaa olla yhteydessa sosiaalitoimeenja nuoren vanhem
piin. Silloin kun nuori on tavoitettu valittomasti rikoksen teonjalkeenja hanta 
on alustavasti kuultu rikoksenjohdosta, poliisi vie nuoren useimmiten kotiin. 

Seuraavana vaiheena on rikoksesta epaillyn kuulustelu poliisiasemalla. 
Mukana kuulustelutilaisuudessa tulee lain mukaan ollakuulustelevan poliisitut
kijan lisaksi kuulustelutodistaja (ETL 30 §)206

, lapsen tai nuoren vanhemmat 

(ETL 33 §) ja sosiaalilautakunnan edustaja (ETL 33 §,EPA 15 § ja LsL 
15.2 §). EPA 15 §:n mukaan esitutkintaviranomaisen on myos viipymatta 
toimitettavakuulustelupoytakirj a sosiaalilautakunnalle. Useimmiten kaytantO 
on sellainen, ettakuulustelupoytakirja toimitetaan sosiaalitoimeen esitutkinta
poytakirjan valmistuttua. 

Taman jalkeen poliisin esitutkintatoimenpiteita ovat todistajien ja 
asianosaisten kuulustelut ja muut tarvittavat tutkintatoimenpiteet. 

Kuten kuviossa 14 esitetaan, voi sosiaalitoimi kaytannossa saada tiedon 

nuoren tekemasta rikoksesta kolmessa eri vaiheessa. Tama voi tapahtua heti 
rikosilmoituksen kirjaamisenjalkeen, kuulusteluvaiheessa taikka esitutkinta
poytakirjan valmistuttua. Myos vanhemmat voivat saada tiedon nuoren 
tekemasta rikoksesta kolmessa eri vaiheessa. Poliisi tai sosiaalitoimi saattaa 
ollayhteydessanuoren vanhempiin valittomasti rikoksen tapahtumisenjalkeen, 
vanhemmat kutsutaan kuulustelutilaisuuteen ja sosiaalitoimi saattaa olla 
myohemmassa vaiheessa yhteydessa nuoren vanhempiin. 

ETL 40 § :n mukaan esitutkinnan paatyttya on siita kertyneesta aineistos
ta laadittava esitutkintapoytakirja. Siihen on otettava kuulustelupoytakirjat ja 
selostukset tutkintatoimenpiteista seka liitettava tutkinnassa kertyneet asiakirjat 

ja tall en teet, mikali niilla voidaan olettaa olevan merkitysta asiassa. Kun kaikki 
mainitut esitutkintatoimenpiteet on hoidettu, asia siirretaan ETL 43 §:n 
mukaisesti syyttajalle syyteharkintaan. 

Esitutkinnanetenemisjarjestystaei ole laissasaannelty. Rikosilmoituk
sen kirjaamisvaiheen ja sita seuraavan esitutkinnan aloittamispaatoksen jalkeen 
tapahtuvat toimenpiteet voivat nain oil en poiketa edella esitetystajarjestykses-

206 Vireilla olevassa hallituksen esityksessa (HE 52/2002, 38) esitetaan ETL 30 §:n 
muuttamista siten, etta aile 18-vuotiaan kuulustelu rikoksesta epailtyna olisi sallittua ilman 
kuulustelutodistajaa, jos kuulustelussa on lasna han en avustajansa tai laillinen edustajansa 
tai sosiaalilautakunnan edustaja. Hallituksen esityksessa muutosta perustellaan siten, etta 
tall a hetkella voimassa oleva saantely aiheuttaa esitutkintaviranomaisten henkilostOvoima
varojen epatarkoituksenmukaista kohdentamista, jolla ei ole oikeasuhteista merkitysta 
oikeusvarmuuden kannalta varsinkaan, koska kuulustelutilaisuudessa on jo jonkin muun 
saannoksen nojalla lasna muita henki!Oita kuin kuulustelijaja kuulusteltava. 
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tii. Olennaista on kuitenkin, etta esitutkinnassa tulee selvittaa ETL 5 §:ssa 
mainitut seikat. ETL 5 §:n mukaan esitutkinnassa selvitetaan (1) rikos, sen 
teko-olosuhteet, ketka ovat asianosaisiaja muut syytteesta paattamista varten 
tarvittavat seikat, (2) rikoksella aiheutettu vahinko jasaavutettu hyi:ity mahdoi
Iisen takavarikon turvaamiseksi seka (3) asianomistajan yksityisoikeudellinen 
vaatimus, jos han ROL 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytanyt syyttajaa ajamaan 
hanen vaatimustaan. Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, etta todistelu 
voidaan paakasittelyssa ottaa vastaan yhdellakertaa. Esitutkinnan kesto on siis 

riippuvainen siita, miten pikaisesti kaikki esitutkinnan selvitettavat tehtavat 
on mahdollista hoitaa. 

4.4.2 Paatos luopua toimenpiteista 

Poliisilla on tietyin edellytyksin oikeus jattaa esitutkinta toimittamatta. ETL 
2.3 §:n mukaan esitutkinta voidaanjattaa toimittamatta (1) sellaisen rikoksen 
johdosta, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja 
(2) jota on kokonaisuudessaan pidettava ilmeisen vahaisena, (3) eika asian

omist~alla ole asiassa vaatimuksia. Poliisi voi kuitenkin talloin antaa rikokseen 
syyllistyneelle huomautuksen. Lasten ja nuorten kohdalla poliisin antama 
huomautus voi toimia varoituksena ja tayttaa siten saman funktion kuin 
myi:ihemmin kasiteltava syyttajan pitama puhuttelu.207 

Kaytannossa poliisin toiminnassa ei ole mahdollista puuttua kaikkein 
lievimpiin rikkomuksiin,joihin syyllistyvat use in nimenomaan lapsetj a nuoret. 
Poliisin toiminta saattaa painottua eri paikkakunnilla eri tavoin ja poliisin 
resurssit vaihtelevat.208 Poliisi saa tiedon vahaisista rikoksista useimrniten 
omien valvontahavaintojensa kautta. Niita poliisin tietoon tulleita rikoksia, 

joiden ilmoittamisesta poliisimies paattaa heti luopua, ei kirjata rikosilmoituk

seksi. Poliisin tyoaikaseurantatietojen mukaan erilaisia ilmoittamattajattamis
paatoksia tehdaan vuosittain useita satoja tuhansia. Helmisen, Lehtolan ja 
Virolaisen mukaan maara on vuodessa no in 700 000. Kyse on lahinna liikenne-

207 Helmisen, Lehtolan ja Virolaisen (2002, 21 0) mukaan poliisin tulisi paasai:lntOisesti 
antaa huomautus kirjallisena, koska "selvitysten ja tutkimusten mukaan kirjallisella 
huomautuksella on tehokkaampi vaikutus kuin suullisella huomautuksella" . 

208 Valtakunnansyyttaja Matti Kuusimaki (Kuusimaki 2002, 6) kritisoi nykyista tilannetta 
seuraavasti: "Nyt poliisi paikkakunnittain priorisoi erittain voimakkaasti rikosten tutkintaa 
om isla lahtOkohdistaan ja paattaa siten muita kuulematta rikosvastuun alan toteutumises
ta." (kurs. MM). 
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rikkomuksistajajarjestysrikkomuksista. 209 On vahvoja perusteita epailla, etta 

ilmoittamatta j atetyissa j arj estyssaantOrikkomuksissa nuorten osuus on varsin 

suuri. Tama tuli esiin myos seurantatutkimuksen aikana poliisien kanssa 

kaydyissa keskusteluissa. 

Helsinki Joensuu Tampere Turku Vaasa 

Kuvio 15 Alkoholijuoman hallussapitorikkomusten maara eri paikkakunnilla I 000 
paikkakunnalla asuvaa 15-17-vuotiasta henki!Oa kohden vuonna 2000 
(Laskettu Tilastokeskuksen luvuista) 

Eri paikkakunnilla puuttumiskynnys vahaisina pidettaviin rikkomuksiin mita 

luultavimmin vaihtelee. Asiaa valaisee ylla kuviossa 15 esitetyt paikkakunta

kohtaiset tiedot alkoholijuoman hallussapitorikkomuksen maarista vuodelta 

2000. On vaikea kuvitella, etta Helsingissaja Turussa nuoret todellisuudessa 

syyllistyisivat alkoholijuoman hallussapitorikkomuksiin kuusi kertaa vahem

man kuin Joensuussa tai Tampereella. Paikkakuntakohtaiset matalan puuttu

miskynnyksen kampanjat selittavat suurta vaihtelua (Joensuussa Nuorten Tiimi 

ja Tampereella yleisesti tunnettu "nollatoleranssi"). 

Tapauksia, joissa esitutkinta oli jatetty toimittamatta ja nuorelle oli 

annettu huomautus, ilmeni myos tutkimusaineistosta. Tapausten lukumaara oli 

noin 20, ne olivat paaosin Joensuustaja koskivat hyvin vahaisia tekoja, kuten 

alkoholijuoman hallussapitorikkomuksia. 

209 Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 430; Lappi-Seppala 200la, 182-183. 
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4.4.3 Rikosten ilmitulo 

Rikoksettulevat poliisin tietoonrikosilmoituksina, ilmiantoina, yleisovihjeiden 

avulla, muun viranomaistoiminnan kautta taikka poliisin oman valvontatoimin

nan tuloksena. Ilmitulotapa vaihtelee rikostyypin mukaan. Yksiloon kohdistu

vat rikokset tulevat usein tietoon asianomistajan ilmoituksen perusteella. 

Poliisin taikka muiden viranomaisten valvontatoiminnan kautta tulevat taas 

ilmi esimerkiksi valtion taloudellisiin intresseihin kohdistuvat rikokset ja 

vahi nkoa aiheuttamattomat I iikennerikokset. 210 

Las ten ja nuorten erityiskohtelua perustellaan sill a, etta heidan tekeman

sa rikokset ovat tyypillisesti vapaa-ajanviettoon liittyvia suunnittelemattomia 

tekoja. Tasta aiheutuu myos se, etta he jaavat use in kiinni itse teosta. Tutkimus

aineisto osoittaa taman olettamuksen varsin pitkalti todeksi. Paiva, jolloin 

rikoksentekija tuli poliisin tietoon, oli useimmiten sama paiva,jolloin rikos oli 

tehty. Kaikissa tarkasteltavissa ikaryhmissa noin 80 %:ssa tapauksistarikoksen

tekija tuli ilmi rikoksen tekopaivana. Muutoin ikaryhmien vertailussamerkitta

va havainto on se, etta ikaryhmassa 18-20-vuotiaat yli 10 %:ssa tapauksista 

rikoksentekija tuli poliisin tietoon vasta yli kahden viikon kuluttua rikoksesta. 
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• Rikospaivana 

Kuvio 16 Rikoksen ilmituloaika (rikos tehty - tekija tullut poliisin tietoon) 

Rikoslajikohtaiset taikka paikkakuntakohtaiset erot rikoksen tekopaivan ja 

ilmitulopaivan valilla eivat olleet merkittavia. Vaikuttaisi siis silta, etta olivatpa 

nuorten tekemat rikokset sitten vakivaltarikoksia, omaisuusrikoksia, huu-

21° Ks. rikosten ilmitulosta yleensa Lappi-SeppaHi 2000, 174-176 ja nuorisorikollisuuden 
ilmitulotavoista eri rikoslajeissa Tuokko 1993, 86. 
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mausainerikoksia, rattijuopumusrikoksia taikka liikennerikoksia,j1Hivat nuoret 
tyypillisesti kiinni rikoksesta sen tekohetkella tai hyvin pian sen jalkeen. 

4.5 Kuulustelut 

4. 5.1 Lainsaadanto 

EPA 11 §:ssasaadetaanalle 18-vuotiaidenkohtelustaesitutkinnassa. Saannok

sen mukaan alaikaista on kohdeltava esitutkinnassa hanen ikansaja kehitys

tasonsa edellyttamalla tavalla. Erityisesti on huolehdittava siita, ettei lapselle 
aiheuteta tarpeettomasti haittaa koulussa, tyopaikalla tai muussa hanelle 
tarkeassaymparistOssa. Saannoksen relevanssi ilmenee vaikkapa tavassa,jolla 

Iapsi kutsutaan kuulusteluun. Soitto kouluun tai lapsen nouto kuulusteluun 
kesken koulupaivan ei lievimpien rikosten kohdalla ole valttamatta asianmu

kaista. 

EPA 11 § :n mukaan lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on myos 

mahdollisuuksien mukaan annettava tahan tehtavaan erityisesti perehtyneiden 
poliisimiesten suoritettaviksi. Esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa neuvotel

tava laakarin tai muun asiantuntijan kanssa, voidaanko lapseen kohdistaa 
tutkintatoimenpiteita. Talta osin kaytannot ja jarjestelyt vaihtelevat paikkakun
nittain. Esimerkiksi Joensuussa Nuorten Tiimin211 yksi jasen on erikoistunut 

nuorten j uttujen tutkintaan. Muilla paikkakunnilla saannoksen tarkoitusperia 

toteutetaan poliisin ja sosiaalitoimen laheisella yhteistyolla. 

Aile 15-vuotiaan laps en kuulustelemisesta saadetaan EPA:n 14 § :ssa. 

Kun aile 15-vuotiaan laps en epaillaan tehneen rikoksen, lasta voidaan kuulus

tella teonjohdosta, ei siis rikoksesta epailtyna. 212 Teonjohdosta voidaan myos 

toimittaa tutkinta (1) sen selvittamiseksi, onko 15 vuotta tayttanyt nuori ollut 
osallisena rikoksessa, (2) teolla menetetyn omaisuuden saamiseksi takaisin, 

(3) jos tutkinnanjohtaja katsoo siihen a levan erityista syyta tai ( 4) jos sosiaali
lautakunta sita pyytaa. Itse tutkinnasta on soveltuvin osin voimassa, mita 
esitutkinnasta rikosasiassa on saadetty. Tiettavasti tapaukset,joissa sosiaalitoi

mi pyytaa poliisia toimittamaan tutkinnan, ovat erittain harvinaisiaja liittyvat 

tilanteisiin, joissa laitokseen sijoitettu nuori on tehnyt rikoksen. Alle 15-

vuotiaan tekeman rikoksen tutkinta suoritetaan yleensa lahinna silloin, kun 

211 Ks. tarkemminjakso 4.5.2. 

212 Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 298. 
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tutkinnanjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai kun rikoksessa on osallisena yli 
15-vuotias nuori. 

Poliisilla ei kuitenkaan ole siis ehdotonta velvollisuuttakuulustella alle 
15-vuotiastarikoksesta epailtya. Poliisi selvittaii ensi sijassaniita tekoja,joista 
seuraa rikosoikeudellinen vastuu. Esitutkintaviranomaisen on lahinna teon 
laadun tai muiden olosuhteiden perusteella ratkaistava, onko lapsen kuulustele

minen tarpeellista. 213 

Alla esitetty apulaisoikeusasiamiehen paat6s valaisee erasta ongelmaa 

alle 15-vuotiaiden rikosten esitutkinnassa. LsL 40 §:n nimittain velvoittaa 
poliisia tekemaan lastensuojeluilmoituksen lapsen syyllistyessa rikokseen. 

Kuten tapauksessa ilmenee, lapsen syyllisyys rikokseen on asianmukaisella 
tavalla selvitettava ennen kuin lastensuojeluilmoitus tehdaan. 

Apulaisoikeusasiamiehen piiiitos (17.2.1994, dnro 1636/4/92) kos
kien aile 15-vuotiaan lapsen kohtelua esitutkinnassa. Kaksi 8-
vuotiasta lasta saatiin kiinni napistyksesta tavaratalossa. Kun poliisit 
tulivat paikalle puhuttelemaan lapsia, lap set kertoivat syyllistyneensa 
yhdessa kahden muun samanikaisen kanssa vastaaviin tekoihin 
kahden vuoden ajan. Poliisi laati asiasta rikosilmoituksen, johon 
merkittiin kaikki nelja lasta rikoksesta epaillyiksi. Poliisi puhutteli 
kolmea Iapsistaja kirjasi heidan kertomansa paakohdat ilmoitukseen 
seka lahetti ilmoituksen LsL 40 §:n nojalla sosiaaliviranomaisille. 
Neljatta lasta poliisi ei puhutellut, vaan asiasta ainoastaan ilmoitettiin 
lapsen vanhemmille. 

Apulaisoikeusasiamies totesi, etta ETL:n 7 §:ssa saadetty tasapuo
lisuusperiaate tarkoitti rikoksesta epaillyn oikeutta puolustautua 
esitettyja epailyja vastaan. Sen tuli toteutua silloinkin, kun epailty oli 
aile 15-vuotias, vaikka varsinaista esitutkintaa ei toimitettukaan. 
Apulaisoikeusasiamies katsoi, etta pelkka ilmoitus epiiilyista laps en 
huoltajalle ei riittanyt. Poliisin tuli varata epaillylle tilaisuus tulia 
kuulluksi ennen kuin asiasta ilmoitettiin sosiaaliviranomaiselle. 

Poliisin suorittama tutkinta oli tiissa tapauksessa rinnastettavissa 
ETL:n 44 §:n suppeaan esitutkintaan. Suppeassa esitutkinnassa 
kuulustelukertomukseen merkitaan vain kuulusteltavan lausuman 
paasisaltti. Poliisi menetteli nain vain kolmen lapsen osalta. Poliisi 
menetteli ETL 7 §:n ja 44 §:n vastaisesti. 

Kun poliisi lahettijaljennoksen rikosilmoituksestaLsL 40 §:n nojalla 
sosiaaliviranomaisille selvittamattaneljatta lasta koskevien vaitteiden 
todenperaisyytta, apulaisoikeusasiamies katsoi, etta poliisin menettely 

213 Helminen & Lehtola & Virolainen 2002, 299. 
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oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleesta ja 
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen 40 
artiklan 1 kohdasta ilmenevan syyttomyysolettamuksen vastaista. 
Apulaisoikeusasiamies saattoi kasityksensa nimismiespiirin vanhem
man konstaapelin tietoon.214 

ETL 33.1 § :n mukaan alle 15-vuotiaan lapsen huoltaj aile, edunvalvoj alle tai 

muulle lailliselle edustajalle on varattava tilaisuus olla Uisna kuulustelussa. 

ETL 33.2 § :ssa saadetaan, etta epailtyna kuulusteltavan ollessa 15 vuotta 

tayttanyt vajaavaltainen, taman huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on 

varattava tilaisuus olla lasna kuulustelussa, jos tama tutkittavaa rikosta 

koskevassa oikeudenkaynnissa saisi oikeudenkaymiskaaren 12luvun 1, 1 a tai 

2 §:n mukaan kayttaa puhevaltaa paamiehensa sijasta tai ohella. 

EPA 15 §:n mukaan poliisin on alaikaista kuulusteltaessa varattava 

sosiaalilautakunnalle tilaisuus lahettaa edustajansa kuulusteluun,jollei sita ole 

LsL 15.2 § :n perusteella pidettava ilmeisesti tarpeettomana. LsL 15.2 § :n 

mukaan sosiaalilautakunnan tulee olla edustettuna laps en tekemaks i ilmoitetun 

rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkasittelyssa, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta.215 Esitutkintaedustuksen puutteellinen toteutuminen voi 

johtua siis myos poliisista, silla se voijoissain tapauksissa pitaa sosiaalilauta

kunnan edustajan kuulusteluun osallistumista turhana ja siita syysta jattaa 

ilmoittamatta asiasta sosiaalitoimeen. Alia esitetyssa apulaisoikeuskanslerin 

paattiksessa ilmenee, etta joissain tilanteissa poliisi jattaa varaamatta holhoojal

le ja sosiaalityontekijalle mahdollisuuden osallistua kuulusteluihin myos 

verrattain vakavien rikosten esitutkinnassa. 

Apulaisoikeuskanslerin 4.5.1995 kantelun johdosta tekemassa 
piliitoksessa(Dnro 58/ l/95)oli kysymys rikoksesta epaillyn alaikaisen 
holhoojalle varattavasta tilaisuudesta oil a lasna kuulustelussa. Rikos
tutkijoiden tietoon saatettiin apulaisoikeuskanslerin kasitys siita, etta 
epaillyn holhoojalle on varattava tilaisuus olla lasna kuulustelussa. 
Rikostutkijat olivat kuulustelleet 17-vuotiasta epailtya tOrkeasta 
vah ingonteosta, varkaudesta ja rattij uopumuksesta varaamatta epai l
lyn vanhemmille ja ensimmaisen kuulustelun osalta myos sosiaali
lautakunnan edustajalle tilaisuutta olla lasna kuulustelussa. 216 

214 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1994, 46-47. 

215 Ks. HE 14/1983, 24-25, jossa todetaan, etta sosiaalilautakunnan Hi.snaolo on ilmeisen 
tarpeetonta esimerkiksi liikennerikkomuksia kasiteltaessa. 

216 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1995, 69. 
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Seurantalomakkeessa on tiedusteltu, milloin rikoksesta epailtya on kuulusteltu 
teon johdosta. Jos kuulusteluja on pidetty useita, on lomakkeeseen saatettu 
merkita useita kuulustelupaivia. Seuraavassa esitetaan tietoja ainoastaan 
ensimmaisesta kuulustelukerrasta. Toisinaan rikoksesta epailtya nuorta 
kuulustellaan useita kertoja. Useiden kuulustelujen pitaminen on omiaan 
viivastyttamaan esitutkinnan etenemista. Nain tapahtuu erityisesti niissa 
tapauksissa, j oissa saman nuoren kohdalla on samanaikaisesti kaynnissa 
esitutkinta useista eri aikaan tehdyista rikoksista, ja esitutkinta on naiden eri 
rikosten osalta yhdistetty. Kaiken kaikkiaan tallaiset rikossarjat ovat melko 
harvinaisia. 

4.5.2 Aile 15-vuotiaat 

Eri paikkakunnat. Aile 15-vuotiaiden rikosjutuissa poliisiasemalla suoritettu 
erillinen kuulustelu pidettiin no in 40 %:ssajutuista. Tampereella (55%) poliisi 
piti alle 15-vuotiaalle rikoksestaepaillylle erillisen kuulustelun huomattavasti 
useammin kuin Vaasassa (26 %) tai Joensuussa (34 %). 
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Kuvio 17 Kuulustelut aile 15-vuotiaiden rikosjutuissa eri kokeilupaikkakunnilla 

Paikkakuntakohtaiset erityisjarjestelyt vaikeuttavat taysin tarkkojen lukujen 
esittamista, koska ero valittomasti rikoksen jalkeen pidettavan puhuttelun ja 

erillisen kuulustelun valilla on aile 15-vuotiaiden rikosjutuissajossainmaarin 
hamara. Taman vuoksi seuraavassa on kuvattu, miten eri paikkakunnilla 
paasaantOisesti menetellaan aile 15-vuotiaiden ollessa rikoksesta epailtyna. 
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Joensuu. Joensuun kihlakunnan poliisilaitokselle perustettiin 
1.2.2000 lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin erikoistunut Nuorten 
Tiimi nuortenja alaikaisten rikoskierteeseenjoutumisen vahentami
seksi. Tiimissa tyi:iskentelee kolme henkili:ia, joista yksi on poliisi, 
yksi sosiaalityontekijaja yksijengityi:intekija. Nuorten Tiimin tavoit
teena on seurata nuorten tekemien rikosten luonnetta ja maarallisia 
muutoksia seka nuorisokulttuuristen liikkeiden vaikutuksia nuorten 
rikollisuuteen. Tiimin informatiivisena tehtavana on jakaa tietoa 
muille viranomaisille eri nuorisokulttuuristen liikkeiden sisalli:istaja 
nain allen myi:is vaikuttaa yhteistyi:iverkostojen kautta nuorten 
syrjimisen ehkaisyyn. 

Konkreettisella taso I! a Nuorten Tiimin toim inta-aj atuksena on puuttua 
nuorten tekemiin rikoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessaja 
ohjata nuoria erilaisten tukipalvelujenpiiriin . Muutoinkin Joensuun 
poliisissa painotetaan vahvasti nuorten rikoksentekiji:iiden eri
tyisasemaa. J oensuun Poliisilaitos maaritteli toimintaymparisti:insa 
muutosten arvioinnin pohjaltakymmenen vuonna2001 toteutettavaa 
konkreettista hanketta, joista nuorten rikoskierteen katkaisu oli 
tar keys j arj estyksessa ens immaisena. 

Poliisin kaytanti:i on aile 15-vuotiaiden kohdalla seuraavanlainen . 
Poliisin kenttatoiminnassa kirjataan aina rikosilmoitus ja tutkinta 
paatetaan useimmiten saman tien. Tyypillisesti taman ikaryhman 
rikoksetovat napistyksia. Alkoholin nauttimis- ja hallussapitotapauk
sista kirjataan vaihtoehtoisesti tiedot samalle kaavakkeelle kuin 
kirjalliset huomautukset. Tie dot nuorten rikoksista valitetddn erillisel
la kirjeella huoltajille )a lastensuojeluviranomaisille toimenpiteita 
varten. 

Tiedot aile 15-vuotiaiden rikoksista - rikosilmoitukset ja muut 
asiakirjat - pyritaan keraamaan yhteen seurantaa varten. Mikali 
yksittaisen nuoren kohdalla ilmenee erityista syrjaytymisvaaraa, 
otetaan kohdehenkili:i erityisten tukitoimenpiteiden kohteeksi yhteis
tyi:issa Nuorten Tiimin, sosiaaliviranomaisten seka muiden mahdollis
ten yhteistyi:itahojen kuten vanhempienja kou lun kanssa. Tavoitteena 
on puuttua aile 15-vuotiair;len rikoksiin etupaassa lastensuojelutyi:in 
kautta. Nuorten Tiimi perustettiin nuorisokokeilun alettua ja nain 
allen varmistettiin sosiaalipuolen osallistuminen nuorisoprosessiin 
valittomasti nuorten rikosten tultua poliisin tietoon. 

Aile 15-vuotiaiden osalta saili:ii:inottoja poliisilaitokselle pyritaan 
valttamaan. Rikoksesta kiinnijaanyt lapsi toimitetaan mahdollisuuk
sien mukaan suoraan kotiin tai sosiaaliviranomaisten huostaan. 
Vanhemmatjoko hakevat laps en laitokselta kotiin tai partio toim ittaa 
nuoren kotiin itse. J os sosiaalitoimen edustaja on paikalla, keskustelu 
nuoren ja vanhempien kanssa tapahtuu valittomasti . Jos aile 15-
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vuotiasta epailtya joudutaan kuulustelemaan, laps en kehitystilanne 
pyritlilin huomioimaan mahdollisimman hyvin ammattiapua hankki
malla. 

Nuorten Tiimin toiminnassa raja poliisityon ja sosiaalityon valilla 
on kuin veteen piirretty viiva. Lapsen rikosprosessiin kuuluvat 
molempien tyosarkojen toimenpiteet hoidetaan samassa yhteydessli. 
Nuorten Tiimissli tieto lapsen rikoksesta kirjataan saannonmukaisesti 
lastensuojelutietoihin. Varsin yleista on myos kirjallisen muistutuksen 
antaminen lapselle. Jokaisessa tapauksessa lapsen kotiin ollaan 
yhteydessa rikoksen johdosta ja useimmiten vanhemmat tulevat 
noutamaan lapsen poliisiasemalta. 

Tampere. Tampereella lapsenjaatya kiinni rikoksesta hanet viedaan 
Paussiin217,jossa han en kanssaan keskustellaan. Samassa yhteydessa 
ollaan puhelimitse yhteydessa lapsen kotiin. Jos tekija on aile 15-
vuotias, lapselle ei aina pideta varsinaista kuulustelua vaan poliisi 
puhuttelee lasta ens in rikospaikalla,jonkajalkeen asian lapikayminen 
jatkuu Paussissa erityissosiaalityontekijan kanssa. Lasta ei nain oil en 
vieda useissa tapauksissa lainkaan poliisiasemalle. Tampereella 
sosiaalilautakunnan esitutkintaedustus hoidetaan lahes jokaisen aile 
15-vuotiaan kohdalla kyseisella mall ilia. Ens in poliisi siis puhuttelee 
lasta tai nuorta, jonka jalkeen saman asian tekee sosiaalityontekija. 
Sosiaalityontekija on myos yhteydessa lapsen tai nuoren kotiin. 
Useimmiten yhteydenpito tapahtuu silloin, kun nuori on Paussissa. 
LsL 40 §:n mukainen lastensuojeluilmoitus alueellisille sosiaalitoi
mistoille tehdaan yleensa erikseen muutamia paivia tapahtuman 
jalkeen. Varsinainen lastensuojelutyo on organisoitu Tampereella 
neljaan eri sosiaalitoimen piiriin, joihin Paussi valittaa tiedon lasten 
ja nuorten tekemista rikoksista. 

Vaasa. Aile 15-vuotiaiden napistysrikoksissa poliisi tekee asiasta 
ilmoituksen sosiaalitoimen paavirastoon. Sielta ilmoitus valitetaan 
kuitenkin nuoren asuinpaikan mukaan kyseisen nuoren asioita hoita
valle alueelliselle sosiaalityontekijalle. Napistelytapauksissa poliisi 
luonnollisesti kuulee lasta asianjohdosta, vaikka varsinaista kuuluste
lua ei yleensa pideta. Sosiaalityontekija ja lapsen vanhemmat ovat 
poliisiin puhuttelutilaisuudessa tai myohemmassa kuulustelussa 
mahdollisuuksien mukaan lasna. Sosiaalitoimen edustqjan lasnaoloa 
lapsen puhuttelutilaisuudessa ei kuitenkaan hoideta kattavasti eika 
jarjestelmallisesti, vaan asia riippuu paljon paivakohtaisesta tyotilan
teesta. Sen sijaan erillisessa rikoksen tapahtumisenjalkeen mahdolli
sessa kuulustelussa sosiaalityontekija on lahes aina lasna. 

217 Paihde- ja sosiaalipoliklinikan, Paussin, tehtavana on auttaa paihteiden vaarinkayttaj iii., 
antaa kiireellista ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa seka toimia viikonloppui
sin nuorten selviamisasemana. 
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Niissa tapauksissa, joissa aile 15-vuotiasta lasta kuulusteltiin teon johdosta, 

keskimaarainen aika rikoksesta kuulusteluun oli kaikki kokeilupaikkakunnat 

mukaan lukien 20 vuorokautta. Eri paikkakuntien valiset erot eivat olleet merkitta

via. Kuviossa 18 on esitetty jakauma siita, milloin kuulustelut eri paikkakunnilla 

suoritettiin. Tarkastelussaonkaytetty jakoa seuraaviin luokkiin: kuulustelu pidetty 

rikospaivana, kuulustelu on pidettyviikon sisallarikoksesta, kuulustelu on pidetty 

1-4 viikon kuluttua rikoksesta tai kuulustelu on pidetty yli kuukauden kuluttua 

rikoksesta. 
Vaasassa kuulustelu suoritettiin muita kokeilupaikkakuntia useammin 

valittomasti rikoksen tekopaivanaja myos tapaukset, joissa kuulustelu suoritettiin 

viikon kuluessa rikoksesta, olivat siella muita kokeilupaikkakuntia tavallisempia. 
Y!Hittaen myos ne tapaukset, joissa kuulustelun suorittaminen venyi yli kuukauden 
paahan rikoksesta, olivat Vaasassa muita paikkakuntia yleisempia. Joensuussa ja 
Tampereella kaytannot eivat eronneet paljon Vaasasta. Kuviota 18 tarkasteltaessa 
on pidettava mielessa edella selostetut eri paikkakuntien menettelykaytannot. 

Vaasa 

Tampere 

Joensuu 

0% 20% 40% 60% 80% 

117,61 

100% 

• Rikospaivana1 

~Aile 1 \iikko 

1!11-4 \iikkoa 

0 Yli kuukausi 

Kuvio 18 Aika rikoksesta kuulusteluun en paikkakunnilla aile 15-vuotiaiden 
rikosjutuissa 

Eri rikoslajit. Kuulustelujen suorittaminen vaihteli myos rikoslajeittain. Aile 

15-vuotiaan lapsen vakivaltarikoksissa suoritettiin erillinen kuulustelu 73 o/o:ssa 

tapauksista, omaisuusrikoksissa vastaava Juku oli 28 %. Erot havainnollistavat 

poliisin tiukkaa suhtautumista lasten vakivaltaiseen kayttaytymiseen. Erillisella 

poliisiasemalla suoritetulla kuulustelulla,jossa ovatmukana laps en vanhemmat 

ja kunnallinen sosiaalityontekija, voi olla rikoksista pidattavaa vaikutusta ja 

kuulustelu voi toimia varoituksena. 
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Qraisuusri~ MJuri~ Paroirpitelyri~ 

Kuvio 19 Aile 15-vuotiaiden kuulustelut rikoslajeittain 

Vastaavanlainen tiukempi suhtautuminen las ten viikivaltarikoksiin on todetta
vissa myos kuulustelunopeudesta. Pahoinpitelyrikoksissakuulustelu pidettiin 
muita rikosryhmia useammin vi ikon kuluessa teosta ja muutoinkin kuulustelun 
ajoittuminen kauas rikoksesta oli pahoinpitelyrikoksissa muita rikoslajeja 
harvinaisempaa. 

Om a is uus rikos . 123,1.1 

Pahoinpitelyrikos 

0% 20 "io 40% 60% 80% 100% 

Kuvio 20 Aika rikoksesta kuulusteluun eri rikoslajeissa 

• Rikospaivana 

m~AIIe 1 -Aikko 

•1-4-Aikkoa 

D Yli kuukausi 

Sosiaalityontekijoiden ed ustus. Niissii alle 15-vuotiaiden rikosjutuissa,joissa 
suoritettiin erillinen kuulustelu, oli sosiaalityontekija no in 90 %:ssa tapauksista 

edustettuna kuulustelussa. Jollei sosiaalilautakunnan esitutkintaedustus ole 
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kattavasti jarjestetty taikka jollei sosiaalitoimessa katsota tarpeelliseksi 

osallistua kuulusteluun tai ryhtya toimenpiteisiin lapsen tekeman rikoksen 

johdosta, ainoa lapsen kohtaama viranomaistaho on poliisi. Poliisin on 
erityisesti talloin kyettava asiaa kasitellessaan huomioimaan lapsen eri

tyisominaisuudet. Kaytannossa poliisi ottaa rikoksen johdosta lahes aina itse 
yhteytta lapsen vanhempiin. 

Seuraavat esimerkit havainnollistavattarkemmin viranomaistoimia aile 
15-vuotiaan laps en jaiidessa kiinni rikoksesta. Kaikissa esimerkkitapauksissa 

lapsen tekema rikos johti verrattain pikaisella aikataululla poliisin puuttumi

seen ja yhteydenottoon lapsen vanhempiin ja sosiaalitoimeen. 

Tapaus 1: Liikennerikkomus ja omaisuusrikos. 14-vuotias Xjai 
kiinni mainituista teoista 1.8.2000 ja poliisi piti rikosten johdosta 
X:Ile valittomasti puhuttelun. Poliisi o\i myi:is valitti:imasti yhteydessa 
lapsen kotiin. Poliisi otti yhteytta sosiaalitoimeen 22.8.2000, eli no in 
kolme viikkoa teon jalkeen. Asiaa kasiteltiin sosiaalitoimessa 
25 .8.2000. Sosiaalitoimen edustaja keskuste\i laps en perheen kanssa 
14.9 .2000, jolloin paatettiin tukisuhteen aloittamisesta. 

Tapa us 2: Omaisuusrikos. Po\iisi oli valitti:imasti yhteydessa kotiin, 
kun 13-vuotias lapsijai kiinni 12.9.2000 omaisuusrikoksesta. Taman 
jalkeen poliisi Jahetti asiasta tiedon sosiaalitoimeen 19.9.2000, eli 
vi ikon kuluttua tapahtuneesta rikoksesta. Asia pohdittiin sosiaalitoi
messa 22.9 .2000. Sosiaalityi:intekija oli puhelimitse yhteydessa lapsen 
kotiin 27.9 .2000. Tapauksessa poliisi siis ilmoitti valitti:imasti laps en 
kotiin, sosiaalitoimesta yhteydenotto kotiin tapahtui noin kaksi 
viikkoa rikoksen jalkeen. Sosiaalitoimen tyi:intekija ei lainkaan 
tavannutnuorta. No pea puuttuminenjai tapauksessa poliisin tehtavak
st. 

Tapaus 3: Useita rikoksia. Aile 15-vuotias poika teki ikatoverinsa 
kanssa 1.5.2000 kuusi rikosta. Kuulustelu pidettiin 4.5 .2000. Sosiaali
toimija lapsen vanhemmat olivat edustettunakuulustelussa. Sosiaali
toimenedustaja oli viela 22.5.2000 puhelinyhteydessa pojan kotiin, 
jonka seurauksena paadyttiin tukisuhteen aloittamiseen. Esitutkinta
pi:iytakirja lahetettiin 3.7.2000 sosiaalitoimeen, muttasosiaalitoimen 
tukitoimenpiteet oli aloitettujo aikaisemmin tutkinnan ollessa viela 
kesken. 

Tapa us 4: Huumausainerikos. 14-vuotias poikajai25.8.2000 kiinni 
huumausainerikoksesta,jonka seurauksena poliisi ilmoitti alustavan 
puhuttelunjalkeen asiasta laps en vanhemmille. Poliisi oli yhteydessa 
sosiaalitoimeen 5.9.2000. Asia otettiin sosiaalitoimessa vastaan 
8.9.2000. Sosiaalityi:intekija oli 14.9.2000 puhelimitse yhteydessa 
lapsen vanhempiin ja viikko taman jalkeen sosiaalityontekija teki 
kotikaynnin pojan kotiin. 
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4. 5. 3 15-17-vuotiaat }a 18-20-vuotiaat 

Eri paikkakunnat. Kaikki kokeilupaikkakunnat mukaan lukien ensimmainen 
kuulustelu suoritettiin 15-17 -vuotiaiden rikosjutuissa keskimaarin no in neljan 
vuorokauden kuluttua rikoksen ilmitulosta. lkaryhmassa 18-20-vuotiaat 
ensimmainen kuulustelu suoritettiin huomattavasti hitaammalla aikataululla 
kuin 15-17-vuotiailla - keskimaarin 27 vuorokauden kuluttua rikoksen 
ilmitulosta. 
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Kuvio 21 Keskimaarainen aika (mediaani, vrk) rikoksen ilmitulosta kuulusteluun 
eri paikkakunnilla 

Paikkakuntakohtaiset erot kuulustel uaj ankohdissa olivat ikaryhmassa 15-17-
vuotiaat y llattavan suuria. Kun Tampereella, Joensuussa j a Vaasassa kuulustelu 
pidettiin keskimaarin aile kahden vuorokauden kuluttua rikoksesta, oli vastaava 
aika Helsingissa ja Turussa reilu viikko. Helsingissa ja Turussa poliisin 
esitutkinta-aikaa pidentaasiis rikoksesta epaillyn nuoren kuulustelun viivasty
minen. Paikkakuntien valisia eroja selittaa se, etta suurissa kaupungeissa 
esitutkintaa suorittavien poliisitutkijoiden maarat ovat rikosten maaraan 
suhteutettuna alimitoitetut. Sen sijaan 18-20-vuotiaiden rikosjutuissa paikka
kuntakohtaiset erot eivat olleet yhta suuria. Tampereella kuulusteluaikataulu 

nayttaa kuitenkin olevan tassakin ikaryhmassa nopein. 
Koska tassa tutkimuksessa paahuomiossa ovat 15-17-vuotiaiden 

rikosjutut ja tutkimusaineisto on taman ikaryhman kohdalla laajin, on syyta 
tarkastella kuulusteluj en aj oittumista tass a ikaryhmassa tarkemmin. Tampereel
lanuortakuulusteltiin 43 %:ssa tapauksista valittomasti rikoksen tekopaivana, 
Vaasassa vastaava luku 3 9 %, J oensuussa 28 %, Helsingissa 21 % j a Turussa 
19 %. Nuorta kuulusteltiin rikoksenjohdosta yli kuukauden kuluttua rikoksesta 
Helsingissa 22 %:ssa tapauksistaja Turussa perati 44 %:ssa tapauksista. 
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Kuvio 22 Aika rikoksen ilmitulostakuulusteluun eri paikkakunnilla 15-17-vuotiai
den rikosjutuissa 

Eri rikoslajit. Rikoslajikohtainen tarkastelu tarkentaa kuvaa kuulusteluiden 
suorittamisesta. Erot eri rikoslajien ja ikaryhmien valilla olivat suuria. 15-17-
vuotiaiden rattijuopumuksissa (0,6 vrk), huumausainerikoksissa (0,8 vrk) ja 
liikennerikoksissa (2,4 vrk) kuulustelu pidettiin keskimaarin huomattavasti 
nopeammin kuin omaisuus- (5,5 vrk)tai vakivaltarikoksissa(9,2 vrk). Katego
riassa "muut rikokset" kuulusteluaikataulu oli puolestaan huomattavasti muita 
rikosluokkia hitaampi. 

18-20-vuotiaiden rattijuopumuksissa (0,3 vrk), liikennerikoksissa 
(14,5 vrk) ja huumausainerikoksissa (16,7 vrk) kuulustelu suoritettiin niin 
ikaan keskimaarin huomattavasti nopearnmassa aikataulussa kuin vakivaltari
koksissa (22,4 vrk) tai omaisuusrikoksissa ( 41,1 vrk). Rikoslajikohtainen 
tarkastelu vahvistaa sen, etta kuulusteluaikataulu oli 15-17 -vuotiaiden jutuissa 
selvasti nopeampi kuin ikaryhman 18-20-vuotiaat rikosjutuissa. 

Erot kuulustelunopeudessa selittyvat osaksi rikoslajien erityispiirteilla 
ja silla, miten eri rikokset tulevat poliisin tietoon. 
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Keskimaarainen kesto (mediaani, vrk) rikoksen ilmitulosta kuulusteluun 
eri rikoslajeissa 

Rattijuopumusrikoksista jaadaan kiinni lahes aina poliisin pitaman ratsian 

yhteydessa. PerustunnusmerkistOn tayttavissa rattijuopumuksissa voidaan 
suorittaa niin sanottu suppea esitutkinta, vaikka niita ei voidakaan kasitella 

rangaistusmaaraysmenettelyssa. ETL 44 § :n mukaan yksinkertaisissa ja selvissa 

asioissa saadaan toimittaa suppea esitutkinta, jos teosta ei ole saadetty muuta 

rangaistusta kuin sakkoa tai vankeutta enintaan kuusi kuukautta. (Rattijuopu

muksesta on RL 23:3 :n mukaan mahdollista tuomita sakkoon tai vankeuteen 

enintaan kuudeksi kuukaudeksi.) S uppeassa es itutkinnassa kuulustelut j a asian 

muu selvittaminen voidaan usein tehdajo tapahtumapaikalla. Esitutkinnasta 
vastaa talloin paikan paalla oleva poliisipartio. Tallo in kuulustelukertomukseen 
merkitaan vain kuulusteltavan lausuman paasisaltO, joka voidaan kirjata 

kuulustelupoytakirjan sijasta muuhun asiakirjaan. Veren alkoholipitoisuuden 

selvittamisen lisaksi muita esitutkintatoimenpiteita ei yleensarattijuopumuksis

sa suoriteta. 

Huumausainerikoksissa nopea kuulusteluaikataulu selittyy puolestaan 

silla, etta suuri osa nuorten huumausainerikoksista selviaa poliisin oman 
valvontatoiminnan tai muiden rikosten selvittamisen yhteydessa. Rikoksista 

jaadaan kiinni valittomasti tekohetkella, minka jalkeen yksinkertaisissa ja 

vahaisissa tapauksissa myos kuulustelu on mahdollista suorittaa valittomasti. 
Vastaavalla tavalla liikennerikoksettulevat poliisin tietoon tavallisesti poliisin 

kenttapartioinnissaja suoritettava esitutkinta on sup pea. Yleensa liikennerikok

set tosin kasitellaan rangaistusmaaraysmenettelyssa. Vain vakavimmissa 

tapauksissa rikoksesta epailtya kuulustellaan myohemmin poliisiasemalla. 

Omaisuus-ja vdkivaltarikoksettulevat poli is in tietoon edellii kiisiteltyja 

rikoksia useammin asianomistajan tekeman rikosilmoituksen perusteella. 
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Ilmitulotapa ja rikosilmoituksen kirjaamisen jalkeen tehtavat toimenpiteet 
Guttujen jakaminen tutkijoille) siis selittavat sen, etta naissa rikoksissa 
kuulustelu venyi noin viikon paahan rikoksesta. 

Kuviossa 24 on kuvattu sita, miten kuulusteluaikataulu tarkemmin 
j akautui eri rikoslaj eissa. Ikaryhman 15-17 -vuotiaat osalta rattijuopumuksissa 
kuulustelu pidettiin 69 o/o:ssa tapauksista rikoksentekopaivana, huumausaineri
koksissa vastaava Juku oli 62 %, liikennerikoksissa 31 %, omaisuusrikoksissa 
23 % ja pahoinpitelyrikoksissa 16,2 %. Yli kuukauden kuluttua rikoksesta 
kuulustelu pidettiin pahoinpitelyrikoksissa 33 o/o:ssa tapauksistaja omaisuusri
koksissa 28 o/o:ssa tapauksista. 
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~Aile 1 viikko 

f'J 1-4 viikkoa 

orraisuusrikos oYii kuukausi 
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Kuvio 24 Aika rikoksen ilmitulosta kuulusteluun eri rikoslqjeissa 15-17 -vuotiaiden 
rikosjutuissa 

Tutkimuksen seurantalomakkeessa oli kohta, jossa tiedusteltiin esitutkintaa 

viivyttaneita seikkoja. Vain noin 10 tapauksessa poliisi oli kirjannut tahan 
kohtaan esitutkinnan venyneen sen vuoksi, ettei rikoksesta epailtya tavoitettu 
kuulusteluun. Tutkimusaineiston ja poliisin kokemusten mukaan nuorten 
tavoittaminen kuulusteluihin ei siis ole merkittava ongelma.218 

m Ks. myos Lilja 2000, 25. 



4.6 Poliisin yhteydenpito sosiaalitoimeenja sen 
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Yleiskuva poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyostii. Ed ella on selostettu, miten 

po1iisi on esitutkinnan aikana yleensa yhteydessa sosiaalitoimeen. Aile 15-

vuotiaiden kuulustelukaytantOja kasiteltaessa esitettiin my tis eri paikkakunnilla 

kaytossa olevia tyorutiineja. Aile 15-vuotiaiden rikosjuttujen osalta voidaan 

todeta, ettaniissa poliisi oli aina yhteydessa sosiaalitoimeen. Ikaryhman 18-20-

vuotiaat osalta poliisilla ei ole lakiin perustuvia velvollisuuksia yhteistytihtin 

sosiaalitoimen suuntaan. Naista syista seuraava tarkastelu koskee ainoastaan 

ikaryhman 15-17-vuotiaat rikosjuttuja. 

Poliisin yhteydenpito sosiaalitoimeen voi edella mainitulla tavalla 

tapahtua rikosilmoituksen kirjaamisen jalkeen, kuulusteluvaiheessa tai 
esitutkintapoytakirjan valmistuttua. Tutkimuksen seurantalomakkeessa on 

tiedusteltu, onko poliisi yl ipaansa o llut esitutkinnan aikana yhteydessa sosiaali

toimeenjamissa vaiheessa esitutkintaa mahdollinen yhteydenpito on tapahtu

nut. 

Kuviossa 25 on esitetty paikkakunnittainj akauma siita, kuinka suuressa 

osassa tapauksista poliisi oli esitutkinnan aikana yhteydessa sosiaalitoimeen. 

Poliisin yhteydenpito sosiaalitoimeen vaikuttaa tutkimusaineiston perusteella 

toteutuvan yllattavan harvoin. Kaikki paikkakunnat mukaan lukien vain no in 

45 o/o:ssa tapauksista poliisi oli yhteydessa sosiaalitoimeen esitutkinnan ollessa 

kesken. Vaasassa luku oli 83 %, Joensuussa 64%, Turussa 62%, Tampereella 

44 % ja Helsingissa 27 %. 

Esitetyt luvut eivat kerro yhteydenpidosta kuulusteluvaiheessa vaan 

koskevat niita tapauksia,joissa poliisitutkija oli lahettanyt nuoren kuulustelua 
koskevan kuulustelupoytakirjan esitutkinnan ollessa kesken sosiaalitoimeen 

tai tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Tarkastelu perustuu siis EPA 15 § :n 

saanntikseen, jossa poliisi velvoitetaan toimittamaan nuoren juttua koskeva 

kuulustelupoytaki1ja sosiaalilautakunnalle ja my tis LsL 40 § :n saannokseen, 

jonka mukaan muun muassa poliisin on ilmoitettava viipymatta sosiaalilauta

kunnalle ilmeisesta per he- j a yksiltikohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta 

lapsesta. 219 

Todellisuudessa sosiaalitoimi on siis mahdollisesti saanut tiedon nuoren 

rikoksestajo kuulustelujen seuraamisen yhteydessa. Kuulustelutilaisuudessa 

sosiaalitytintekija - jos han siis sattuu olemaan paikalla - on sivuroolissa 

219 Ks. tarkemmin LsL 40 § :n lastensuojeluilmoituksesta Mahkonen 2003 passim. 
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valvomassa nuoren etua esitutkinnassa, eika han tassa vaiheessa selvita 

mahdollista tukitoimen tarvetta. 

Kuviossa 25 esitetyissa luvuissa on si is kyse ni iden tapausten maarasta, 

joissa sosiaalitoimi on voinut kuulustelupoyUikirjasta tai lastensuojeluilmoituk
sesta ilmitulleiden seikkojen johdosta ryhtya lastensuojelun tukitoimenpiteisiin 
jo esitutkinnan aikana. 220 On tosin huomattava, etta esitutkintapoytakirjan 

valmistuttua poliisin tutkintasihteeri toimittaa usein tiedotnuoresta sosiaalitoi
meen, ellei niin ole jo kesken esitutkinnan tehty. Tarkastelussa on siis vain 

esitutkinnan aikainen yhteistyb poliisin }a sosiaalitoimen valillii. 
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Kuvio 25 Poliisin yhteydenpito sosiaalitoimeen 15-17-vuotiaiden rikosjuttujen 
esitutkinnassa 

Eri paikkakunnat. Kaikki paikkakunnat mukaan lukien poliisin yhteydenpito 

sosiaalitoimeen tapahtui keskimaarin 8,6 vuorokauden kuluttua rikoksen 

ilmitulosta. Tampereella poliisi oli nuoren rikoksen johdosta yhteydessa 

sosiaalitoimeen keskimaarin jo 1, 4 vuorokauden kuluttuarikoksen ilmitulosta, 
Joensuussa vastaava Juku oli 2,3 vrk, Helsingissa 8,6 vrk, Turussa 15,9 vrkja 
Vaasassa 36 vuorokautta. 

12° Ks. lastensuojelun tukitoimenpiteisiin johtaneista rikostapauksista ja sosiaalitoimen 
esitutkintaedustuksesta tarkemmin taman tutkimuksen luku 7. 
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Tampere Joensuu Helsinki Yhteensa Turku Vaasa 

Kuvio 26 Keskimaarainen aika rikoksen ilmitulosta siihen hetkeen, kun poliisi on 
ilmoittanut asiasta sosiaalitoimeen eri paikkakunnilla 15- 17-vuotiaiden 
rikosjutuissa 

Esitetyt luvut eivat kerro kuitenkaan koko totuutta poliisin ja sosiaalitoimen 

yhteydenpidosta. Tampereella, J oensuussa, Helsingissaj a Turussa sosiaalitoi
men rikosprosessuaaliset tehtavat on jarjestetty keskitetysti siten, etta tahiin 

tehtavaan erikoistunut taho on yhteistyossa poliisin kanssaj a valittaa myohem
min tiedon alueellisille sosiaalitoimistoille. Vaasassa tilanne on toinen. Vaikka 
siellakin on sosiaalitoimen paavirastossa nuorisoprosessiin liittyvia tehtavia 
hoitavia henki!Oita, vastaavat he lahinna kuulustelujen seuraamisesta ja 
oikeusedustuksesta. Poliisi toimittaa kuulustel upoytakirj at j a lastensuoj el uil
moitukset suoraan alueellista sosiaalityota tekeville sosiaalitoimen toimipisteil
le. Otaksuttavasti juuri taman vuoksi poliisin yhteydenpito sosiaalitoimeen 
kesti Vaasassa huomattavasti kauemmin kuin muilla paikkakunnilla. 

Eri rikoslajit. Rikoslajikohtainen tarkastelu kuvaa omalta osaltaan tarkemmin 

poliisinja sosiaalitoimen yhteistyotaja sen sidonnaisuutta samail a kuulustelu
aikatauluun. Kuten kuviosta 27 voidaan havaita, kesto poliisin yhteydenpidosta 

sosiaalitoimeen on verrattain samankaltainen kuin edellakasitelty kuulustelu
j en pitamisaikataulu. Niissa rikoslajeissa,joissa kuulustelut hoidettiin nopeim
min, myos yhteydenpito sosiaalitoimeen tapahtui nopeimmin. Rattijuopumuk
sissa poliisi oli yhteydessa sosiaalitoimeen keskimaarin 11 vuorokauden 
kuluttua rikoksesta, huumausainerikoksissa vastaava aika oli 19 vuorokautta, 
liikennerikoksissa 21 vuorokautta, pahoinpitelyrikoksissa 33 vuorokautta ja 

omaisuusrikoksissa 46 vuorokautta. 
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Kuvio 27 Keskimaarainen aika rikoksesta siihen hetkeen, kun poliisi on ilmoittanut 
asiasta sosiaalitoimeen eri rikoslajeissa 

Kaiken kaikkiaan on todettava, etta poliisin ja sosiaalitoimen yhteydenpito 
vaikuttaa sujuvan verrattain hyvin. Vaikka tieto nuoren rikoksista ei kesken 
esitutkinnan valittynytkaan kaikissa tapauksissa sosiaalitoimeen ja vaikka 
poliisin j a sosiaalitoimen yhteydenpitoa koskevat aj at vaihtelivat, paikkakunta
kohtaiset erityisjarjestelyt Goihin palataan tutkimuksen luvussa 7) vahvistavat 

kuvaa siita, etta sosiaalitoimen nuorisoprosessuaalisten tehtavien tarkeys on 
nuorisokokeilun myota alettu ymmartaa paremmin niin poliisin kuin sosiaalitoi
menkin piirissa. 

4. 7 Nuoren vapauteen kohdistuvat pakkokeinot 

SiHintely. Pakkokeinolaissa (30.4.1987 /450, PKL) on vain muutama nuorten 
rikoksentekijoiden kannalta relevantti saannos . Ainoa PKL:n saannos, jossa 
on nimenomaisesti huomioitu rikoksesta epaillyn ika, on pidattamisen ja 

vangitsemisen edellytyksia koskeva kohtuuslauseke. PKL 1 luvun 2.3 §:n 
mukaan ketiiiin ei saa pidattaii, jos se asian laadun taikka rikoksesta epaillyn 
ian tai muiden henkilOkohtaisten olojen vuoksi olisi kohtuutonta. Lakia 
koskeneessa hallituksen esityksessa todetaan, etta pidiittiiminen voi vaikuttaa 
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haitallisesti erityisesti nuoreen henkili:ion. Taman vuoksi aile 18-vuotiaan 

pidattamista tulisi mahdollisuuksien mukaan valttaa.221 

Tietoja pakkokeinojen kayton yleisyydesta. Taulukossa6 on esitetty tietoja 

kiinniottamisen, pidattamisenja vangitsemisen maarista vuonna 1999. Abso

luuttisten lukujen perusteella ei muodostu kovinkaan havainnollista kuvaa 

mainittuj en pakkokeino j en kayton yleisyydesta. Edella tarkasteltiin nuorisori

kollisuuden viime vuosien kehitysta hy6dyntamalla ns. nettotarkastelua. 

Rikoksesta epailtya koskevat nettoluvut havainnollistavat siis sita, kuinkamoni 

eri henkili:i on vuoden aikana tehnyt rikokset. Myos henkilon vapauteen 

kohdistuvien pakkokeinojen kayt6n osalta nettoluvut mahdollistavat mielek

kaan tarkastelun. Niiden avulla on mahdollista tarkastella, kuinka moni 

rikoksesta epailty nuori tulee keskimaarin vuodessa kiinniotetuksi, pidatetyksi 

tai vangituksi. 

Tarkastelussa on tosin kaksi varausta: ( 1) Sam a nuori voi tulia vuoden 
aikana use ita kertoja kiinniotetuksi, pidatetyksi tai vangituksi, koska 
pakkokeinojen kaytti:ia kuvaavattilastotiedot ovat "poytakirjakohtai
sia". (2) Tarkastelun puutteena on myos se, ettei siina huomioitu eri 
rikoksen vakavuusasteissa olevia eroja. Suuri osa nuorten tekemista 
rikoksista on sellaisia,joissa pidattaminen tai vangitseminen voi tulia 
vain harvoin kyseeseen. 

Mainituilla varauksilla voi tehda paatelman, etta esimerkiksi vuonna 1999 

rikoksesta epaillyista 15-17-vuotiaista nuorista tuli kiinniotetuksi 35 %, 

pidatetyksi 9 % ja vangituksi hieman aile yksi prosentti. Kaiken kaikkiaan 

luvut ovat suuntaa antaviaja kertovat siita, etta esitutkinnan aikaiset nuoren 

vapauteen kohdistuvat pakkokeinot ovat kiinniottoa lukuun ottamatta vain 

harvoin kaytettyjaja kohdistuvat verrattain pieneen ryhmaan nuoria. 

Taulukko 6 Henkilon vapauteen kohdistuvien pakkokeinoj en maar a j a kayttoaste 15-17-
vuotiailla vuonna 1999 (lasketru Tilastokeskuksen luvuisra) 

Pakkokeino Kayttokertoj en Rikoslakirikoksesta Pakkokeinoj en 
miHira epailtvien nettomaara kayttoaste (%) 

Kiinniottaminen 3 198 9 078 35,2 
Pidattaminen 843 9 078 9,3 
Vangi tseminen 61 9 078 0,7 

221 HE 14/1985 vp., 50. 
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Ulla Mohell on esitti:inyt, ettii ikaryhmassa 15-17-vuotiaat tutkintavankeus on 

vanhempiin tekijaryhmiin verrattuna suhteellisesti laaj emmin kaytettya. Tieto 

perustuu tarkasteluun, jossa lahestymistapana on tutkintavankeina vankilaan 

saapuneiden vankien suhteellinen osuus eri ikaryhmissa. Yli 21-vuotiaista 

vankilaan saapuneista oli 1990-luvun puolessa valissa reilut 30% saapunut 

vankilaan tutkintavankeina. Vastaava osuus ikaryhmassa 15-17-vuotiaat oli 

perati yli 90 %.222 Suhteuttamalla vuosittaiset tutkintavankien lukumaarat 

rikoksesta epail tyj en netto 1 ukuihin, m uodostu u tutkintavankeuden y 1 eisyydesta 

varsin toisenlainen kuva. Kun ikaryhmassa yli 21-vuotiaat tutkintavankeuden 

kayttOaste oli 1,6 % rikoksesta epaillyista, oli vastaava luku ikaryhmassa 

15-17-vuotiaat 0,7 %. 

Taulukko 7 Tutkintavankeuden lukumaara suhteutettuna rikoslakirikoksista epailtyjen 
henkiloiden maariin vuonna 1999 eri ikaryhmissa (laskettu Ti1astokeskuksen 
1uvuista) 

15-17-vuotiaat 
Yli 21-vuotiaat 

Tutkintavankeuden 
1ukumaara 

61 
1 757 

Rikos1akirikoksesta 
epai1tvi en nettomaara 

9 078 
109 478 

KayttOaste 
(%) 

0,7 
1,6 

Matkustuskielto. PKL 2 luvun 1 §:ssa saadetaan matkustuskiellosta, jonka 

kayttO voi nuorten rikoksen tekijoiden kohdalla toimia arestin tapaisena 

konkreettisena ja pikaisena puuttumisena nuoren rikoksiin. Rikoksesta 

todennakoisin syin epailty voidaan maarata pidattamisen tai vangitsemisen 

sijasta matkustuskieltoon, jos rikoksesta saadetty ankarin rangaistus on 

vahintaan vuosi vankeuttaja epaillyn olojen taikkamuiden seikkojen perusteel

la on todennakoista, etta han ( 1) lahtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkin

taa, oikeudenkayntia tai rangaistuksen taytantoonpanoa tai (2)jatkaarikollista 

toimintaa. 

PKL 2 luvun 2 §:n mukaan matkustuskieltoon maaratty ei saa poistua 

paatOksessa mainitulta paikkakunnalta tai alueelta. Ranta voidaan myos kieltaa 

oleskelemasta tai liikkumasta tietylla paatOksessa mainitulla alueella. PKL 2 

luvun 2.2 § :n mukaan matkustuskieltoon maaratty voidaan myos velvoittaa 

(1) olemaan tiettyina aikoina tavattavissa asunnossaan tai tyopaikallaan, 

(2) ilmoittautumaan tiettyina aikoina poliisille tai (3) oleskelemaan laitoksessa 

222 Mohell 2000, 2- 3. 
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tai sairaa1assa, j ossa han ennesti:Uin on tai johon hanet otetaan. PKL:n esitOissa 
matkustuskielto katsottiin soveliaaksi etenkin nuorille. 223 

Matkustuskiellon sisallollinen valjyys ja "raatalOintimahdollisuus" 
tekevat siita kayttokelpoisen pakkokeinon nuorten kohdalla ilman niita haittoj a, 
joita pidattamiseen ja vankeuteen liittyvaan vapauden menetykseen liittyy. 
Useissa tutkimuksissa onkin suositeltu matkustuskiellon laajempaa kaytt6a. 

Johanna Niemi-Kiesiliiinen toteaa hiukan tasmentymattomasti, etta 
"joillakin paikkakunnilla matkustuskiellosta on saatu positiivisia kokemuksia 

erityisesti nuorten rikoksentekijoiden kohdalla".224 

Myos Ulla Mohell suosittaa tietyin varauksin matkustuskiellon kaytta
mista laajemmin tutkintavankeuden sijasta.225 

Heini Kainulaisen vangitsemiskaytantoa koskevan tutkimuksen 
haastatteluissa ilmeni, etta poliiseilla on myonteisiakokemuksia matkustuskiel
lon maaraamisesta nuorille. Kainulainen haastatteli 15 henkiloa,jotka tyosken
televat vangitsemisasioiden parissa. Heidan mukaansa matkustuskiellon 
kayttaminen edellyttaa vakaita oloja, eika kieltoa voida kayttaa,jos henkilolla 
ei ole vakituista asuntoa. Syyna matkustuskiellon vahaiseen kayttoon on se, 
etta tavallisesti jutun esitutkinta on kesken ja vangitseminen on tarkoituksen

mukaisempi vaihtoehto jalkienpeittamis- eli kolluusiovaaran takia. Matkustus
kielto tulee huonosti kyseeseen,jos kasilla onrikollisen toiminnanjatkamisvaa
ra. Henkilon valvominen matkustuskiellon aikana on naennaista, silla vaikka 
han kay saannollisesti ilmoittautumassa poliisille, on toiminta valiajoilla 

kontrolloimatonta. 226 

Matti Marttusen jaJukka-Pekka Taka/an nuorisorangaistusta kasittele
van arviointitutkimuksen yhteydessa tuli myos esiin, etta etenkin Turussa on 
saatu myonteisia kokemuksia matkustuskiellosta nuorisorangaistuksen 

toimeenpanon ehtoja rikkoneiden nuorten kohdalla. 227 

Matkustuskieltoa kaytetaan Suomessa huomattavasti vahemman kuin 
sen vaihtoehtoina olevia pidattamista tai vangitsemista. Esimerkiksi vuonna 

m HE I4/1985 vp., 50. Ks. tarkemmin matkustuskiellosta Helminen & Lehtola& Virolai
nen 2002, 667-679. 

224 Niemi-Kiesilainen 2000, 51. 

225 Mohell 2000, I36. 

226 Kainulainen I998, 35-36. 

227 Marttunen & Taka! a 2002, 35, 96 ja I27. Ks. myos Helsingin Sanomat 29. I 0. I 996. 
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1999 pidatettiin yhteensa 13 143 henkiloajamatkustuskieltoja maarattiin vain 
570.228 

Matkustuskiellon kaytasta ei ole saatavilla tekijaryhmittaista erittelya. 
Tiedossa olevat matkustuskiellon kayttaa koskevat luvut koskevat kaikkia 
tekij aryhmia. On kuitenkin syyta vahvasti olettaa, etta matkustuskielto maara
taan etupaassa nuorille. Nain voidaan paatella ensinnakin PKL:n esitoiden229 

ja Kainulaisen tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella.230 

Jotta voitaisiin arvioida, kuinka yleista matkustuskiellon kaytta on 
nuorten kohdalla, olisi tiedettava se, kuinka suuri osa vuonna 1999 tehdyista 
570 matkustuskieltopaatoksesta on koskenut nuoria. Jos kaikki matkustuskiel

topaatakset olisivat koskeneet nuoria (mika on hyvin epatodennakoista), 
maarattaisiin matkustuskielto noin 6 %:lie rikoslakirikoksesta epaillylle 

nuorelle Go ita oli kyseisena vuonnayhteensa 9 078). Jos taas puolet matkustus
kieltopaatOksista kohdistuisivat nuoriin, olisi matkustuskiellon vastaavalla 
tavalla laskettu kayttaaste noin 3 %. Viimeksi mainittukin arvio saattaa olla 
liian suuri. Joka tapauksessa on selvaa, etta matkustuskielto on hyvin harvoin 
kaytettypakkokeino myos nuorten kohdalla. Tamanja muidenkin tutkimusten 
suositusten mukaisesti matkustuskiellon kaytan laajentamista tulisi kuitenkin 
vakavasti harkita. 231 

Tutkimusaineistossa oli 23 tapauksessa maininta matkustuskiellosta. 

Mukana oli myos muutamia tapauksia,joissa matkustuskieltoon maaratty nuori 
oli rikkonut sen ehtojaja poliisi oli suorittanut tamanjohdosta "muun tutkin

nan". Molemmissa tapauksissa nuoret olivat huostaanotettuja ja sijoitettuna 
lastenkotiin, josta he olivat poistuneet luvatta. 

Pakkokeinojen kaytto tutkimusaineiston va1ossa. Seuraavassa esitellaan 
tietoja pakkokeinojen kaytosta tutkimuksen lomakeaineiston tietojen perusteel
la. Kuviosta 28 ilmenee, etta aineiston 1 955 tapauksesta noin 6 % nuorista 
pidatettiin. Niissa tapauksissa, joissa nuori pidatettiin, paarikos oli 72 o/o:ssa 

tapauksista omaisuusrikos, 20 o/o:ssa pahoinpitelyrikos ja 8 o/o:ssa huu
mausainerikos. 

Vapaudenmenetyksen keskimaarainen pituus oli 2 vuorokautta. Noin 
80 o/o:ssa tapauksista vapaudenmenetys kesti alle 3 vuorokautta. 

m Oikeus 2001, 176; Sisaasiainministerio 2001, 16. 

229 HE 14/1985 vp., 50. 

23° Kainulainen 1998, 35-36. 

231 Ks. myiis Poliisin esitutkintalainsaadanniin tarkistamistyiiryhman mietintii 1994, 18. 
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f\lJori on pidiitetty f\Lorta ei ole Fah:linpitely Omisuusrik t-l.Jurrausainerikos 

pidiitetty 

Kuvio 28 Pidattamisen yleisyys 15-17 -vuotiailla ja siihen johtaneet rikokset 

4.8 Ennakkoilmoitus (ETL 15 §) 

Ennakkoilmoitus poliisi-syytHija -yhteistyonmuotona. Poliisi tekeetiivista 

yhteistyota syyttajan kanssa. Etenkin viime vuosina poliisinja syyttajan valista 

yhteistyota on pyritty lisaamaan.232 Esitutkinnan tarkoituksena on pal vella seka 

syyteharkintaa etta prosessia alioikeuksissa. Poliisin on ETL 15 § :n mukaan 

ilmoitettava sille tutkittavaksi tulleesta rikosasiasta syyttajalle, kun jotakuta 

voidaan epailla syylliseksi rikokseen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehda, 

jos asia on yksinkertainen. ETL:a koskevassa hallituksen esityksessa esimerk

keina yksinkertaisista rikoksista mainittiin vahingonteko, rattijuopumus, 

pahoinpitely ja liikenteen vaarantaminen.233 

Poliisin on syyttaj an pyynnosta toimitettava esitutkinta, tehtava lisatutki

muksiaja noudatettava syyttajan ETL 5 § :ssa saadettyjen tavoitteiden turvaa

miseksi antamia maarayksia. Kaytannossa syyttaja saa tiedon tutkituista 

rikoksista vasta silloin, kun asiasta laadittu poliisitutkintapoytakirja toimitetaan 

hanelle syyteharkintaa varten. Se, etta syyttaja vasta esitutkinnan paatyttya voi 

ottaa kantaa asiaan ja maarata tarpeelliset lisatutkimukset suoritettaviksi, 

saattaa tarpeettomasti viivyttaa asian kasittelya. 

Huomattava osa rikosasioista on niin selvia ja yksinkertaisia, etta 

syyttajan valmistautuminen oikeudenkayntiin ei edellyta esitutkinnan seuraa

mista ja siihen puuttumista. Toisinaan syyttajan tyon kannalta on kuitenkin 

eduksi, jos han jo esitutkintavaiheessa on tietoinen ratkaistavikseen tulevista 

232 Niemi-Kiesilainen 2000, 17; Poliisi 2000, 12; Valtakunnansyyttajanviraston vuosikerto
mus 2001, 21; Poliisilehti 4/2001; Nissinen 2002, 7; Akkusastoori 10/2002,21-24. 

233 HE 82/1995, 158; Ks. myos Jokela 2000, 117-118. 
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asioistaja voi myos vaikuttaa tutkinnan suuntaamiseen. Se, etta syyttaja seuraa 
esitutkintaaja voi antaa siina noudatettavia maarayksia, on toisinaan omiaan 
lisaamaan tutkinnan tehokkuutta. Syyttaja voi suuremman lainsaadannon 
tuntemuksensa vuoksi poliisia paremmin paattaa, onko jokin teko rikollinen, 
arvioida nayton riittavyytta ja sita, minka seikkojen toteennayttaminen on 
tarpeen. Esitutkintaa seuraamalla syyttaja saa myos paremman kuvan asiassa 
kertyneesta todistusaineistosta kuin perehtymalla pelkastaan esitutkintapoyta
kirj aan kirj attuun aineistoon. 234 

Poliisin esitutkinnan aikana syyttajalle tekemaa ilmoitusta voidaan 
kutsua ennakkoilmoitukseksi. Ilmoituksen perusteella rikosjuttuun maarataan 
syyttajajo esitutkinnan ollessakeskenjailmoitus voijohtaa tiettyihin toimenpi
teisiin - lahinna poliisin ja syyttajan valiseen neuvonpitoon asiasta. Kun 
rikosasia esitutkinnan paatyttya aikanaan saapuu syyttajayksikkoon, ennakkoil
moitus finalisoidaan ja juttua kasittelee sama syyttaja, jolle ennakkoilmoitus 

on aikanaan tehty.235 
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Kuvio 29 Ennakkoilmoitusten suhteelliset osuudet rikosjutuista paikkakunnittain 

Ennakkoilmoitusten miHira. Ottaen huomioon, etta ennakkoilmoitustaei lain 
esitOiden mukaan tarvitse tehda niissa rikoksissa, jotka yleensa ovat juuri 
nuorten kohdalla yleisimpia, oli ennakkoilmoitusten maara tutkituissa nuorten 

234 HE 82/1995, 158. 

235 OM 2001, 8-9. 
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j utuissa yllatHivan suuri. Ylla oleva kuvio 29 havainnollistaa asiaa. Tamperetta 
lukuun ottamatta ennakkoilmoitus tehtiin no in 10 o/o:ssa rikosjutuista. Ennak

koilmoitukset liittyivat tyypillisesti tapauksiin, joissa kaytettiin henkiltin 

vapauteen kohdistuneita pakkokeinoja tai joissa samalla nuorella oli useita 

rikosjuttuja tutkinnassa tai syyteharkinnassa. 

Pohdintaa ennakkoilmoituksen merkityksesta nuorisoprosessin sujuvuu
delle: ehdotus. Nuorisokokeilun eri paikkakuntien tytiryhmissa pohdittiin 
paljon (taman tutkimuksen luvussa 7 tarkemmin kasiteltavaa) henkiltitutkintaa. 

Kaikilla paikkakunnilla jarj estelyna on se, etta syyttaj a pyytaa sos iaalilautakun
taa laatimaan henkiltitutkinnan tai joskus jopa vasta lahetettyaan haastehake

muksen karajaoikeuteen. Joissain tapauksissa henkiltitutkinnan laatiminen 
prosessin loppuvaiheissa viivastyttaa prosessin etenemista ja muutamissa 

tapauksissajoparikosasian paakasittely jouduttiin peruuttamaan, kun henkilti

tutkintaa ei saatu laadittua ajallaan. 

Taman tutkimuksen aineiston mukaan ne tapaukset, joissa poliisi teki 

syyttajalleETL 15.1 §:nmukaisenennakkoilmoituksen, olivat useimmitenjuuri 

niita tapauksia,joissa tehtiin prosessin mytihemmassa vaiheessa mytis henkilti

tutkinta. 

Eri paikkakuntien tytiryhmissa todettiin lahes yksimielisesti, etta 
henkiltitutkinnan laatimista olisi pyydettava prosessin aikaisemmissa vaiheissa. 

Tallo in sosiaalitoimelle jaisi enemman aikaa sen laatimiseen, henkiltitutkinta 

ei viivastyttaisi proses sin kulkua tuomioistuimessaja syyttajalla olisi syytehar

kintaasuorittaessaan tiedossahenkiltitutkinnasta ilmenevat seikat. Menettely, 

jolla henkiltitutkinnan laatimisaikataulua voitaisiin aikaistaa, olisi varsin 

yksinkertainen. Saadessaan ennakkoilmoituksen syyttajan tulisi vainjo tassa 

vaiheessa arvioida henkiltitutkinnan tilaamisen tarpeellisuus. Jarjestely ei 

edellyta voimassa olevan lain muuttamista. 

Ennakkoilmoitukset rikoslajeittain. Kuviossa 30 on kuvattu ennakkoilmoi

tusten tekemista rikoslajeittain. Ennakkoilmoitus tehtiin omaisuusrikoksissa 

13 o/o:ssa, huumausainerikoksissa 10 o/o:ssa ja vakivaltarikoksissa 9 o/o:ssa 

tapauksista. Muissa rikoslajeissa ennakkoilmoituksen tekeminen oli hyvin 

harvinaista. 
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Kuvio 30 Rikoslajit, joissa ennakkoilmoitus on tehty 

Ennakkoilmoituksen ajoittuminen esitutkinnassa. Kuviossa 31 on puoles

taan kuvattu sita, missa vaiheessa esitutkintaa ennakkoilmoitus tehtiin eri 

rikos1ajeissa ja eri paikkakunnilla. ETL 15 § :n mukaan ennakkoilmoitus tulisi 

tehda kun jotakuta on syyta epailla syylliseksi rikokseen. Kuten kuviosta 31 
ilmenee, ennakkoilmoitus tehtiin kaikilla paikkakunnillaja kaikissa rikosryh

missa vasta useita paivia tai viikkoja senjalkeen, kun tekija oli tullut po1iisin 
tietoon. Tasta voidaan paatella ensinnakin se, etta ennakkoilmoituksen 

tekemisen kynnys tai harkinta sen tekemisen subteen on ilmeisesti korkeampi 
kuin esitutkinnan a1oittamisen kynnyksena oleva "on syyta epailla". 

Toisaalta ennakkoilmoituksia tehtiin eri paikkakunnilla ja eri rikoslaj eis

sa esitutkinnan ollessa loppuvaiheissaja usein nimenomaanniissa tapauksissa, 

joissa esitutkinnan suorittaminen olijostain syysta viivastynytja esitutkinta oli 

kestanyt pitkaan. Esitutkinnan viivastymisesta naissa tapauksissa voitaneen 

paatella, ettane eivat ole olleet sellaisia yksinkertaisia asioita,joissa ennakkoil
moitus voidaanjattaa tekematta. Heti tehty ennakkoilmoitus olisi toteuttanut 
paremmin edella kasiteltyja ennakkoilmoituksella tavoiteltuja paamaaria ja 

saattanut myos nopeuttaa esitutkintaa. 

Rikosylikomisario Martti Moilanen esittaa ETL 15.1 § :n osalta suosi

tuksia,jotka ovat samassa linjassa taman tutkimuksen havaintojenja paatelmi

en kanssa. Ennakkoilmoitus kannattaa tehda syyttajalle mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessaja ilmoituksia tulee tehda mieluummin liikaa kuin liian 

vahan. Moilasen mukaan ennakkoilmoituksen tekeminen ja sita seuraava 
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yhteistyo syyttajan kanssa esitutkinnan aikana on poliisin kannalta myos 

resurssikysymys.236 Ilmoituksen tekeminen voi saastaa poliisin tyoaikaa, koska 

syyttaja saattaa paremman laintuntemuksensa perusteella ohjata huomion 

seikkoihin, joita muutoin voitaisiin joutua selvittamaan lisatutkinnalla. 
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Kuvio 31 Ennakkoilmoituksen ajoittuminen esitutkinnassa (rikoksen ilmitulo
ennakkoilmoitus) eri paikkakunnillaja eri rikoslajeissa 

4. 9 Esitutkinnan kesto 

4. 9.1 Tietoja vuosilta 1999 }a 2000 eri ikiiryhmien as alta 

Siiiintely. ETL 6 §:n mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta 
viivytysta.237 Saannos koskee kaikkia rikoksesta epailtyja, eika kasittelyaikaa 

koskeva saantely lasten tai nuorten kohdalla eroa muista tekijaryhmista. 

Syyttajanja tuomioistuimen toimintojen osalta lainsaadannossa on sen sijaan 

nopeaan kasittelyyn velvoittavia saannoksia,jotka koskevat ainoastaan nuoria. 

Esimerkiksi vuonna 1999 eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyista 

poliisin esitutkintaan kohdistuneista kanteluista suurin osa koski esitutkinnan 

viivastymista. Tapauksissa, joita kantelut koskivat, esitutkinta-ajat olivat 

236 Moilanen 2002, 21- 22. 

237 Teuri Bruni! a on todennut, ettei po1iisin ja syyWijan toimintaa nuorisoprosessissa ole 
keston osalta ki.iytdnnossd saannelty: viipymdttd ei ole mikddn mddrdaika. Harren mukaan
sa poliisin ja syyttajan toiminnassa nuorten juttujen nopea kasitte1y voitaisiin toteuttaa 
velvoittavalla virkakaskylla. (Kurs. MM) Ks. Kostiainen 2001, 5. 
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laskettavissa ennemminkin kuukausissa ja vuosissa kuin vuorokausissa. 
Oikeusasiamiehen ratkaisuissa tuotiin jarjestelmallisesti esiin se seikka, etta 
esitutkinnan hyvaksyttava kesto riippuu monista yksittaistapauksellisista 
seikoista. 238 

Esitutkinta-aikoja ei Suomessa ole saatavissajulkaistuista lahteista. Tata 
voidaan pitaa selvana ongelmana. 239 Kuviossa 32 on esitetty Tilastokeskuksen 
lukuihin perustuvia tietoja240 esitutkinnan kestosta koko maan osalta koskien 
eri ikaryhmia. Kuviossa 32 poliisin kasittelyaika (=esitutkinta-aika) on 
ajanjakso rikosilmoituspaivanjajutun syyttajalle saapumisen valilla. Rangais
tusmaaraysmenettelyssa tai rikesakkomenettelyssa kasiteltav at rikos j utut ei vat 
ole mukana esitutkinta-ajoista esitettavissa luvuissa. 

Esitutkinta-ajat ovat 15-17-vuotiaidenja 18-20-vuotiaiden ikiiryhrnissa 

samaa suuruusluokkaa kaikissa rikoslajeissa. Hieman oudolta kuitenkin 
vaikuttaa se, etta ikaryhmassa 18-20-vuotiaat esitutkinta-ajat ovat huu
mausainerikoksia lukuun ottamatta lyhyempia kuin ikaryhrnassa 15-17-
vuotiaat. 

Rikoslajeittainen esitutkinnan kestojarjestys on 15-17-vuotiaiden ja 
18-20-vuotiaiden ikaryhmissa sama. Rattijuopumusten esitutkinta-ajat ovat 
lyhyimpia (57 vrkja 51 vrk), seuraavaksi tulevat liikennerikokset (84 vrkja 
75 vrk), huumausainerikokset (84 vrkja 96 vrk), omaisuusrikokset (138 vrk 
ja 128 vrk)ja vakivaltarikokset (144 vrkja 128 vrk). 

Kuviossa 32 esitettyjen tietojen perusteella nayttaa ilmeiselta, etta 

15-17-vuotiaidenja 18-20-vuotiaiden ikaryhmissa esitutkinta-ajat ovat koko 
maan osalta olleet vuosina 1999-2000 pidempia kuin vanhempien ikaryhmien 
esitutkinta-ajat. Syita tahan on vaikea IOytaa. Poliisien keskuudessa vallitsee 
nakemys, etta nuortenjututtulisi hoitaa nopeamrnin kuin muiden tekijaryhrnien 
rikosjutut. Osaselitys nuorempien ikaryhmien esitutkinta-aikojen pituuteen voi 
kuitenkin olla edella todettu seikka, etta nuorempien ikaryhmien rikoksissa on 
varsin usein mukana useita tekijakumppaneita ja tutkittavana on verrattain 
usein mania rikoksia. Lisaksi poliisin yhteistyovelvoitteet sosiaalitoimen 

suuntaan nuorten jutuissa voivat hidastaa nuorten rikosten esitutkintaa. 

238 Ks. tarkemmin mainituista kanteluratkaisuista Uotila 2001, 106-110. 

2
)

9 Pienehkiina poikkeuksena tahan on poliisin vuosikertomuksissa ( esim. Poliisi 2000, 11) 
olevat tiedot esitutkinta-ajoista, jotka ovat tosin melko ylimalkaisia. 

240 Tiedot on poimittu Tilastokeskukselta erikseen pyydetyista kahdesta eri tilastosta. 
Molemmissa on omat puutteensa mrn. rikosluokitusten suhteen. Lisaksi 15-17-vuotiaitaja 
18-20-vuotiaita koskevat tiedot ovat vuodelta 1999 ja kaikkia ikaryhmia koskevat tiedot 
puolestaan vuodelta 2000. 
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Vastaavia velvoitteita ei nimittain ole aikuisten tekemien rikosten esitutkinnas
sa. 
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Kuvio 32 Tietoja eri ikaryhmien rikosten esitutkinta-ajoista eri rikoslajeissa 
(Lahde: Tilastokeskus) 

Rikosprosessiuudistuksen yhteydessa harkittiin mahdollisuutta nopeuttaa 
nuorten jutuissa toimitettavaa esitutkintaa siten, etta laissa saadettaisiin 
maiiraaika,jonka kuluessa esitutkinta olisi toimitettava sekii ne perusteet,joilla 
maaraajasta voitaisiin poiketa. Tallaista saantelya ei kuitenkaan pidetty 

mahdollisena, koska esitutkinnan toimittamiseen vaikuttavat hyvin monet 

ennalta arvaamattomat tekijat.241 

Taman kappaleen havainnotja alia esiteltavat tiedot nuorisokokeilun 
myotii saavutetuista verrattain lyhyista kasittelyaj oista antavat aihetta kuitenkin 
pohtia, tulisiko lasten ja nuoret tekemien rikosten esitutkinnan osalta olla 

241 Ks. HE 82/1995 vp., 162, jossa lisaksi todetaan: "Paakasittelyn keskittaminen ja 
valitti:imyys ede1lyttavat myi:is, etta esitutkinnassa asia on selvitetty perustee11isestija etta 
tutkinta on suoritettu loppuun ennen syytteen nostamista." 
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erityissaannos, joka velvoittaisi poliisia tutkimaan nuorten jutut erityisen 
nopeasti. Nuorisoprosessin nopeuden yksilollista vaikuttavuutta ajatellen 
poliisin ensikontaktit nuoreen lienevat nimittain kaikkein tarkeimpia. Esimer
kiksi Ruotsin lainsaadannossa on nuorten rikosjutut priorisoiva saannos.242 

4.9.2 Esitutkinta-ajat nuorisokokeilussa 

Edella esitettiin, etta kuulusteluaikataulu oli kaikkien tarkasteltavien ikaryh
mien kohdalla verrattain nopea. Nuorisokokeilun valmistelutoissa todettiin, 
etta yksinomaan tutkivan poliisin toimintojen kannalta nuorten rikosjuttujen 
nopeuttaminen ei ole ongelmallista. Se voidaan toteuttaa tutkivan yksikon 
sisaisin ohjeistuksin. Tutkivan poliisiyksikonjamuiden viranomaisten kanssa 
on kuitenkin sovittava erikseen tutkijoidenja syyttajien tarvitsemien lausunto
jen entista nopeammasta saatavuudesta. Esitutkinta-aikoja venyttaa myos se, 
etta mahdolliseen sovitteluun ja syyteharkintaan juttu lahtee vasta, kun sita 
koskeva esitutkintapoytakirja on liitteineen ja lausuntoineen kaikilta osin 
valmis. 

Rikosprosessin eri vaiheiden kesto on mahdollista laskea monella eri 
tavalla. Seuraavassa tarkastelussa poliisin kasittelyaika on ajanjakso rikoksen 
ilmitulonjajutun syyttajalle saapumisen val ilia. On siis huomattava, etta edella 
vuosia 1999 ja 2000 seka eri ikaryhmia koskevat kasittelyajat laskettiin 
rikosilmoituspaivasta. Nuorten jutuissa paiva, jolloin rikoksentekija tulee 
poliisin tietoon, on kuitenkin useimmiten sama paiva, jolloin rikos on tehty. 

Laskentatapojen erot eivat nain ollen vaikutajuurikaan eri vuosia koskevien 
lukujen vertailukelpoisuuteen. 

Eri paikkakunnat. Poliisin esitutkinta-aika vaihteli nuorisokokeilun aikana 
verrattain paljon eri kokeilupaikkakunnilla. Kuvio 33 havainnollistaa tilannet
ta. Helsingissaja Turussa 15-17-vuotiaiden tekemien rikosten kasittelyaika 
poliisissa oli keskimaarin no in kaksi kuukautta, Vaasassa se oli 1,5 kuukautta 
ja Joensuussaja Tampereella no in kuukauden. Ajat ovat verrattain lyhyita, kun 
niita vettaillaan edellisten vuosien esitutkinta-aikoihin. Paikkakuntien valisia 
eroja selittavat monet seikat. Suurissa kaupungeissa esitutkintaa suorittavien 
poliisitutkijoiden maarat ovat rikosten maaraan suhteutettuna alimitoitetutja 

24 2 Ks. ti:iman tutkimuksenjaksot 4.1 ja 5.1. 
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viranomaisten valinen yhteistyo toimii eri paikkakunnilla eri tavoin. Toisaalta 
eri kaupungeissa rikollisuuden luonne ja erityispiirteet vaihtelevat.243 

Ensimmaisena vertailukohtana voidaan kiiyttaa edella esitettyja 
Tilastokeskuksen tietoja vuodelta 1999. Niiden mukaan esitutkinta-aika o1i 
vuonna 1999 koko maassa ikiiryhmiissa 15-17-vuotiaat keskimaarin 129 
vuorokautta. Nuorisokokeilun aikana poliisin esitutkinta-aika oli keskimaarin 
55 vuorokautta, mika on huomattavasti vahemman kuin koko maassa vuonna 
1999. 

Selke ita paikkakuntakohtaisia vertailulukuj a nimenomaan kokei I upaik
kakunnilta vuodelta 1999 ei vertailuaineistojen puutteellisuuksien vuoksi ole 
tiedossa. Karkean arvion mukaan poliisin kasittelyaika Iaski kokeilun myWi. 
nuorisokokeilupaikkakunnilla noin 40 prosenttia. 

lkaryhmassa 18-20-vuotiaat esitutkinta-ajat olivat nuorisokokeilussa 
hiukan lyhyempia kuin 15-17-vuotiailla. Tampereella taman ikaryhman 
esitutkinta kesti keskimaarin 31 vuorokautta Uoka on 20 % 1yhyempi kuin 
nuoremmassa ikaryhmassa), Joensuussa 39 vuorokautta ja Vaasassa 52 

vuorokautta. Joensuussa j a Vaasassa 15-17 -vuotiaiden ja 18-20-vuotiaiden 
esitutkinta kesti suunnilleen yhta pitkaan. Edella esiteltyjen tietojen mukaan 
esitutkinta kesti vuonna 1999 ikii.ryhmii.ssii. 18-20-vuotiaat keskimaii.rin 117 
vuorokautta. Nuorisokokeilussa mukana olleiden paikkakuntien kohdalla 
esitutkinnan kesto oli keskimii.ii.rin 46 vuorokautta. 
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Kuvio 33 Poliisin esitutkinnan kesto eri paikkakunnilla vuosina 2000-2001 

243 Tassa tutkimuksessa ei puutteellisten mittareiden vuoksi edes pyrita arvioimaan tai 
vertailemaan eri paikkakuntien viranomaisten toiminnan "tehokkuutta". 
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On selvaa, etta keskilukujen esittaminen ei kerro koko totuutta esitutkinnassa 
olevista viiveista. Kuviossa 34 on esitetty prosentuaalinenjakauma esitutkin
nan kestosta nuorisokokeilun aikana. Vaikka esitutkinta-ajat laskivat nuo
risokokeilun myota verrattain paljonjanuorisokokeilun tuloksia voidaan pitaa 
talta osin hyvina, kuvio 34 osoittaa, ettakaikissa tapauksissa esitutkintaa ei eri 
syista kyetty hoitamaan nopealla aikataululla. 
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Kuvio 34 Esitutkinta-ajan prosentuaalinenjakauma 15-17 -vuotiaiden rikosjutuissa 

Eri rikoslajit. Poliisin esitutkinnan kesto vaihteli verrattain pal jon eri rikosla
jeissa. Esitutkinnan kestonja aiemmin kasitellyn kuulustelunopeuden valilla 
on havaittavissa sellainen yhteys, etta niissa rikoslajeissa, joissa kuulustelut 
suoritettiin nopeasti, myos esitutkinta-ajat olivat lyhyimpia. 

Ikaryhmassa 15-17-vuotiaat esitutkinta kesti rattijuopumuksissa 17 
vuorokautta, liikennerikoksissa 24 vuorokautta, huumausainerikoksissa 41 
vuorokautta, omaisuusrikoksissa 57 vuorokautta ja pahoinpitelyrikoksissa 65 
vuorokautta. 

Ikaryhmassa 18-20-vuotiaat esitutkinta kesti liikennerikoksissa 12 
vuorokautta, huumausainerikoksissa 13 vuorokautta, rattijuopumuksissa 26 
vuorokautta, omaisuusrikoksissa 50 vuorokauttaja pahoinpitelyrikoksissa 70 
vuorokautta. 

Ikaryhman 18-20-vuotiaat tekemien rikosten esitutkinta kesti rattijuopu
muksia ja pahoinpitelyrikoksia lukuun ottamatta pidempaan kuin ikaryhmassa 
15-17-vuotiaat. Vastaava havainto tehtiin edella koko maata koskevien 
esitutkinta-aikojen ja nuorisokokeilun aikaisten paikkakuntakohtaisten 
vertailuj en perusteella. Syyt ilmi611e ovat paaosin seuraavat. lkaryhman 15-17-
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vuotiaat osalta poliisin yhteydenpito sosiaalitoimeen saattaa pidentaa 
esitutkinta-aikaa, taman ikaryhman esitutkinnassa on keskimaarin enemman 
rikoksia kuin ikaryhmassa 18-20-vuotiaat ja ikaryhmassa 15-17-vuotiaat 
rikosjuttua kohden on enemman epailtyja kuin vanhempien ikaryhmien 
rikosjutuissa. 
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Kuvio 35 Poliisin esitutkinnan kesto rikoslajeittain 

Mista viiveetjohtuivatja miten esitutkintaa onnistuttiin nopeuttamaan? 
Viiveet nuorten eri rikosjuttujen kasittelyssa ovat erilaisia eri rikoslajeissa. 

Huumausainerikoksissa viiveet liittyvat poliisin kokemusten mukaan keskusri
kospoliisin lausuntojen odotteluunja vdkivaltarikoksissa laakarinlausuntojen 
odottamiseen. Omaisuusrikoksissa viiveita aiheuttavat asianomistajien ja 
vakuutusyhtioiden yksityisoikeudellisten vaatimusten selvittaminen. Seuranta
lomakkeen kohdassa, johon viranomaiset kirjasivat esitutkintaa venyttaneita 
seikkoja, mainittiin syiksi pitkiin kasittelyaikoihin nimenomaan naita seikkoja. 
Kokeilun aikana viiveisiin vaikutettiin siten, etta poliisi pyysi yhteistyotahoja 
toimittamaan eri rikoksiin liittyvia erilaisia selvityksiaja lausuntoja nopeam
malla aikataululla. 

Nuorisokokeilun seurantatutkimuksessa tuli siis selvasti esiin, etta 
poliisin esitutkinta-aikaa on mahdollista lyhentaa. Mill a keinoin tulokset sitten 
saatiin aikaan? Millaan kokeilupaikkakunnalla ei kokeilun myota tehty suuria 
toiminnallisia muutoksia. Poliisi ainoastaan priorisoi nuorten juttujen 



124 

tutkinnan244 ja paransi yhteistyota eri yhteistyotahoihin. Eri paikkakunnilla 
nopeuttamiseen tietyn instanssin sisalla panostettiin etupaassa vain tiedottamal
la kokeilusta ja edellyttamalla poliisitutkijoilta sita, etta turhina pidettavista 
viiveista on paastava eroon. On huomattava, etta poliisin voimavaroja ei 
nuorisokokeilun myota lisatty, vaan paikallisten poliisiviranomaisten sisaisin 
painotuksin nuorten jutuille annettiin etusij a. 

244 Poliisin esitutkintalainsiiiidiinnon tarkistamistyoryhmiin mietinnossii ( 1994, 4) todetaan 
seuraavasti: "Tutkintajiirjestyksestii piiiittiiessiiiin tutkinnanjohtajan tulee harkita rikosten 
tiirkeysj iirjestystii rikosten enimmiiisrangaistusten, rikosten yhteiskunnallisen merkityksen 
ja asianomistajien kiirsimien vahinkojen miiiiriin perusteella." Mietinnossii ei siis edes 
mainita nuorten juttujen priorisointia, joka tuotti nuorisokokeilussa hyviii tuloksia. 



5 SYYTTAJA NUORISOPROSESSISSA 

Valtakunnansyyttaja Matti Kuusimaen mukaan syyttiijiit "yhteiskunnan 
asianaj ajina" ovat muodollisesti vastuussa rikosasian koko kiisittelyketjusta.245 

Rikosasia ei voi edetii tuomioistuimen ratkaistavaksi ilman syytettii. Syyttiij iille 

kuuluu siis piiiitOsvalta siita, onko oikeudenkiiyntiii lainkaan aloitettava. Jos 
syyttaja paiittiiii nostaa syytteen, toimii han oikeudenkaynnissii asianosaisena, 
syytteen aj ajana. Tuomioistuin kasittelee rikosasian vain syyttajiin syytteessiiiin 
rajaamassa laajuudessa. Rangaistusta ei saa tuomita muusta teosta kuin siitii, 
josta syyttaja on rangaistusta vaatinut. Syytteessii esitetty tapahtumakuvaus 
rajaa oikeudenkiiynnin kohteen, eika tuomioistuin voi kiisitellii ja ratkaista 

asiaa sitii laajemmin.246 Lievempien tekojen tai muutoin poikkeuksellisten 
tapausten kohdalla syyttaj a voi syytteen nostamisen sij asta miiiiriitii rikoksente
kijalle sakon rangaistusmiiiiraysmenettelyssii tai ainoastaan vahvistaa yksilon 
syyllistymisen rikokseen tekemiillii niin sanotun seuraamusluontoisen syytta

miittaj attamispaatoksen. 247 

Syyttiijiin on syyteharkinnassaan arvioitava sitii, tiiyttiiiiki:i tietty teko 
jonkin laissa mainitun rikoksen tunnusmerkiston ja onko tapauksen niiytti:i 
riittiiva syytteen nostamiseksi. ROL 1 :6:n mukaan syyttiijiin on nostettava 
syyte, jos on olemassa todennakoisid syita rikoksesta epiiillyn syyllisyyden 
tueksi. Syyttiijan harkintavalta on viimeaikojen lakiuudistusten myotii kuitenkin 
olennaisesti laajentunut?48 Selvitetyssii rikosasiassa syytteen nostaminen oli 
aiemmin kiiytiinnossa ainoa ratkaisumalli. Jarjestelya kutsutaan syytepakko-

145 Kuusimaki 2002a, 7. 

246 ROL 11 :3:n mukaan "tuomioistuin saa tuomita vain siita teosta, josta rangaistusta on 
vaadittu taijosta tuomioistuin voi omasta aloitteestaan lain mukaan miiariitii rangaistuksen. 
Tuomioistuin ei ole sidottu rikosnimikkeeseen eikii lainkohtaan, j onka noj alia rangaistusta 
on vaadittu." Ks. niin sanotusta syytesidonnaisuudesta tarkemmin esim. Jonkka 1992, 69, 
Eerola 1997, 333-336 sekii Jokela 2000, 403-408. 

247 PetriJaaskeliiisen vuonna 1997 tarkastetusta vaitoskirjasta "Syyttiija tuomarina, rikos
ja prosessioikeudellinen tutklmus scuraamusluontcisen yyu!imHllll jiitLamiscn ja rangais
tusmenettelyn ehdoista uomessa jn Ruotsissa" ilmence, etta syyttajan asemaa koskeva 
suurin muutos ja kchityssuunta on viime vuosikymmcnina ollut e, ettil syytt!ljl!lle on 
annettu yhii lisiiiintyviisti niita tehtavia, joista aikaisemmin vastasivat tuomarit. 

248 Jiiaskeliiinen 1997 passim. 
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eli legaliteettiperiaatteeksi. 249 Nykyisin syyttajilla on kaytettavissaan monia 
vaihtoehtoisia tapoja ratkaista rikosasia yksittaistapauksen erityispiirteet 
huomioon ottaen. Tata syyttaj an harkintavaltaan liittyvaa j atjestelya kutsutaan 
opportuniteetti- eli tarkoituksenmukaisuusperiaatteeksi. 250 

Syyttaja on nuoren rikoksen kasittelyssa poliisin jalkeen seuraava 
viranomainen. Nuori on tosin saattanut esitutkintavaiheessa kohdata myos 
sosiaalitoimen edustajan. Aile 15-vuotiaiden lasten tekemat rikokset eivat voi 
RL 3:1 :n vastuuikarajan vuoksi edeta lainkaan syyttajan kasiteltaviksi . 

Syyttajan ja tuomioistuimen toimintaa koskevissa tutkimuksen luvuissa 
kasitellaan nain ollen ainoastaan 15-17-vuotiaiden ja 18-20-vuotiaiden 

rikosjuttuja. 
Syyttajan ratkaisut nuorisoprosessissa voidaan jakaa kolmeen tyhmaan: 

( 1) syyttamattajattaminen joko prosessuaalisella perusteella tai seuraamusluon
toisesti, (2) rangaistusmaarayksen antaminen251 ja (3) syytteen nostaminen 
tuomioistuimessa. Tassa luvussa kasitellaan erillisissa jaksoissamuun muassa 
kolmea mainittua syyttajan erilaista reaktiotapaa nuoren tekemaan rikokseen. 

On useita perusteita olettaa, etta syyttajan asema on nuorisoprosessissa 
keskeisempi kuin taysi-ikaisten rikosprosessissa yleensa. 252 Taman jakson 
monessa eri kohdassa tuodaan esiin perusteita taman olettamuksen tueksi. 

Tutkimusaineiston syyttajalle edenneet jutut. Kuvio 36 havainnollistaa 
syyttajan ratkaisuja niissa tapauksissa, jotka etenivat esitutkinnan jalkeen 
syyteharkintaan. Tutkimusaineiston 15-17-vuotiaiden 1 995 rikosjutuista I 508 
(76 %) eteni syyttajalle. Syyttaja paatti nostaa syytteen 1 112 jutussa (74 %) 

249 Ks. legaliteettiperiaatteesta tarkemmin esim. Lahti 1974 passim; Jonkka 1991, 193- 202 
seka Jaaskelainen 1997, 12- 14; Eerola 1997, 333-336 seka Jokela 2000, 403-408. 

2511 Ibid. 

251 Rangaistusmaaraysten antaminen siirtyi alioikeuden rangaistusmaaraystuomareilta 
syyttajille vuoden 1994 alusta. Laki rangaistusmaaraysmenettelysta (L 26.7.1993/692) 
korvasi tii. lloin aikaisemman rangaistusmii.ii.rii.yslain (L 27.2.1970/146). Syyttajille uudistus 
merkitsi tyomaaran lisaantymista, koska rangaistusmaarayksen antamisen katsottiin 
edellyWivii.n syyttajalta enemman tyotii. kuin syyttajii.na toimiminen vanhan lain mukaisessa 
rangaistusmiiiirii.ysmenettelyssa. Ks. HE 63/1993 vp. 

252 Nain on myos kansainvalisesti vertailen. Jill Melhbyen ja Lode Walgraven mukaan 
syyttii.jalla on yleiseurooppalaisesti nuorisoprosessissa hyvin merkittii.vii. asema. Syyttii.ja 
voi monissa maissa yksittii.istapauksessa paattaa, ettei nuoren tekemaa rikosta tiettyjen 
(usein lapsen tai nuoren ominaisuuksiin liittyvien) edellytysten tayttyessa kasitellii. !ain
kaan (nuoriso )tuomioistuimessa. Toisin sanoen syyttajii. paattii.ii. erilaisten divers iomahdol
iisuuksien kaytiista. Ks. Melhbye & Walgrave 1998, 30. 
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ja syyttamattajattamispiii:itaksia tehtiin 396 (26 %). Toisin sanoen 24 % 

seurannassa olleista 15-17-vuotiaiden rikosjutuista paattyi po1iisille, 20 % 
syyttajalle ja 56 % eteni tuomioistuimeen saakka. 

Syyttajalle 
saapuneita juttuja 

yhteensa 1508 

----- ----Syyte 1112 jutussa 
Syyttamatta 

jattam ispaatos 396 
eli 74 %:ssa jutussa eli 26 %:ssa 
tapauks ista tapauksista 

Kuvio 36 SyytHijan ratkaisut syyteharkintaan saapuneissajutuissa (N=l 508) 

Osa rikosjutuista ei edennyt syyttajalle sen vuoksi, etta rikoksen asianomistaj a 
perui syytepyyntOnsajo esitutkintavaiheessa, koska jutussa paastiin sovintoon. 

Toisaalta aineistoon sisaltyi muutamia tapauksia, joissa nuoren rikosjuttua ei 

voitu seuratasen vuoksi, etta tapauksessa tehtiin syytesiirto toiseen syyttajayk

sikkoon ja asia kasiteltiin j onkin muun paikkakunnan syyttaj anvirastossa j a sen 

jalkeen mahdollisesti tuomioistuimessa. ETL 43 §:n mukaan esitutkinnan 

paatyttya asia on saatettava syyttajan harkittavaksi, paitsi jos: ( 1) tutkinnassa 

on kaynyt selville, ettei rikosta ole tehty tai ettei ketaan voida panna syyttee

seen tai (2) esitutkintaviranomainen on, sen mukaan kuin siita on laissa 

erikseen saadetty, jattanyt ryhtymatta toimenpiteisiin rikokseen syyllisen 
saattamiseksi syytteeseen. Osassa tapauksista poliisin esitutkinnassa siis ilmeni, 

ettei rikosta ole tapahtunut ja osassa tapauksista poliisi jatti ryhtymatta 

toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen. Jalkimmaisessa 

tapauksessa nuorelle kuitenkin· annettiin huomautus ja kaikissa tapauksissa 

nuorta luonnollisesti kuulusteltiin. 

Krimino I ogiassa j a krirninaal ipoliittisesti orientoituneessa tutkimuksessa 

on 1960-luvulta Iahti en keskusteltu verrattain laajalti niin saootustadiversiosta 
eli mahdollisuudesta ohjata rikosjutun kasittely rikosoikeudellisenjarjestelman 

ulkopuolelle. Diversiokeskustelussa olennaisina kysymyksia ovat olleet lahinna 

kaksi seikkaa; (i) tulisiko rikoksen kasittely ohjata kokonaan oikeusjarjestel

man ulkopuolelle ja, (ii) jos nain tulisi tehda, tulisiko rikoksen kasittely 

kuitenkin pysyttaa oikeusviranomaisten kasissa vai tulisiko luottaa muiden 
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viranomaisten tai yksityisen sektorin toimenpiteisiin. 253 Laaj emmin diversioon 
liittyvakeskustelu on osa 1960-1970-luvulla vaikuttanutta niin sanottua 4D's 

liiketta (diversion, de-judiciarisation, de-institutionalisation, due process), 
jonka perusajatuksia oli ankarien rangaistusten poistaminen, sosiaalityon 

ensisijaisuus nuorten rikoksentekijoiden kohtelussa, yhteisossa toimeenpanta

vien tukitoimenpiteiden priorisointi laitoksiin nahden ja oikeusturva. 254 

Toisaalta 1900-luvun viimeisina vuosikymmenina nuorten prosessuaalinen 

kohtelu on eraissa maissa alkanut muistuttaa yha enemman normaalia aikuisten 
rikosten tuomioistuinkasittelya.255 

Syyttaja ja yhteistyotahot. Syyttiijantoiminta edellyttaa kaytannossa toimivaa 

yhteistyota poliisin, tuomioistuimenja muiden sidosryhmien kanssa. Syyttajan 

tulisi nain oil en olla myos aktiivinenja aloitteellinen yhteistyotaho. Esimerkik
si nuorisorangaistus ja yhdyskuntapalvelu ovat uusina rangaistuslajeina tuoneet 

syyttaj ille uusia yhteistyotahoja.256 Syyttajiin kohdistetut yhteistyoodotukset 

ovat myos kasvaneet poliisin ja sosiaaliviranomaisten keskuudessa.257 

Edellisessa luvussa kasiteltiin ETL 15 § :n mukaista poliisinja syyttaj an 

yhteistyota,jossa poliisi on yhteistyon aloitteellinen taho jajonka toimittamaa 

esitutkintaa syyttaja voi tietyin edellytyksin edistaa. Syyttajilta vaadittava 
yhteistyo on noussut vahvasti esiin myos nuorisokokei lun edetessa. ETL 15.2 § 

puolestaan velvoittaa poliisin syyttajan pyynnosta toimittamaan esitutkinnan, 

lisatutkimuksiaja noudattamaan syyttajan esitutkinnan tavoitteiden turvaami

seksi antamia maarayksia. Toisin kuin ETL 15.1 §:n kohdalla ETL 15.2 §:n 

253 Ks. diversiosta Utriainen 1992, 54.; Anttila 2001c, 156-158. 

254 Mehlbye & Walgrave 1998, 22- 23. 

255 N~iin etenkin Yhdysvalloissa. Ks. Klein 2001, 273-280. 

256 Yhdyskuntapalvelussa syyWij an tulee tilata kriminaalihuollolta niin sanottu soveltu
vuusselvitys. (Ks. esim. Taka! a 1993 .) Nuorisorangaistuksen kohdalla syyttaja pyytaajoko 
kriminaalihuoltoa tai sosiaalitoimea tekemaan nuoresta henkilotutkinnan seka nuorisoran
gaistuksen alustavan toimeenpanosuunnitelman. (Ks. Marttunen & Takata 2002.) Lisaksi 
OM on ehdottanut uudeksi vankeutta korvaavaksi vakavasti paihdeongelmaisten seuraa
mukseksi sopimushoitorangaistusta, joka toteutuessaan tulee edelleen lisaamaan syyttajan 
erityistehtavia rikosprosessissa. (Ks. KM 2000:3.) Valtakunnansyyttaja Matti Kuusimaki 
to sin totesi sopimushoitotoimikunnan mietinnon pohj alta pidetyssa kriminalistiyhdistyksen 
kokouksessa, etta sopimushoidon edellytysten arviointi tulee kiiytannossa ylittamaan 
syyttajien ammattitaidon raj at. (Kuusimaki 2002b.) 

257 Ks. esim. HE 131/1996 vp., 20-21. Myos huumausainerikoksia koskeviin uudistettuihin 
saannoksiin liittyy syyttaj ien toimintatapojen kannalta erityisia vaatimuksia. Ks. HE 
213/2000 vp. 
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soveltamisessa syyttaja on aloitteellinen taho. Noin SO:ssa tutkimusaineiston 

15-17-vuotiaiden rikosjutussa syyttaja pyysi poliisia toimittamaan lisatutkin

nan. Lisatutkinnan toimittaminen viivastyttaa rikosprosessin etenemista. 

Myos ETL 4a § liittyy poliisin ja syyttajan valiseen yhteistyohOn. 

Syyttaja voi ETL 4a §:n (L 11.7.1997/692) perusteella tutkinnanjohtajan 

esityksesta maarata, ettei esitutkintaa toimiteta tai etta se keskeytetaan, j os han 

tulisi j attamaan syytteen nostamatta eika tarkea y Ieinen tai yksityinen etu vaadi 

esitutkinnan toimittamista.Z58 Noin 30:ssa tutkimusaineiston 15-17-vuotiaiden 

rikosjuttua koskeneessa tapauksessa esitutkinta keskeytettiin kyseisen saannok

sen perusteella. 

Rikosasioiden oikeudenkayntimenettelyn uudistaminen 1.10.1997 

voimaan tulleellaROL:lla lisasi syyttaji:in tehti:ivii:ija valtuuksia esitutkinnassa. 

Rikosprosessiuudistus asetti myos olennaisesti suurempia vaatimuksia 

syyttaji:in toiminnalle keskitetyssa, vi:ilittomassi:i ja suullisessa oikeudenkaynnis

sa. Rikosprosessin keskittaminen edellytti:ii:i syyttajilti:i juttujen huolellista 

valmistelua, joten istuntoja edelti:iva vaihe vaatii entista enemman aikaa. 

Rikosprosessiuudistus merkitsi nain ollen syytti:iji:in tehtavissa huomattavaa 

vaatimustason nousua.259 

5.1 Kansainvalisia tietoj a 

Yleisluonnehdintaa. Eri Euroopan maissa syytti:iji:illa on tyypillisesti paljon 

harkintavaltaa lapsen tai nuoren tekeman rikoksen viranomaiskasittelynjatkon 

suhteen. Syytti:ijan harkinnassa on yleensa erilaisten diversiomahdollisuuksien 

kaytto,joiden avulla se voi ohjata rikosjutun ki:isittelyn (rikos)oikeusjarjestel

man ulkopuolelle. Syytti:ija pai:ittaa myos siita, onko rikos niin vakava, etta asia 

tulee ki:isitella tuomioistuimessa. Toisinaan syytti:iji:i ratkaisee myos kaytettavi:in 

prosessilinjan; ajetaanko nuorta vastaan syytetti:i normaalissarikosprosessuaali

sessa menettelyssi:i Uolloin painottuu rankaisullinen suhtautuminen) vai 

kasitelli:ii:inko nuoren rikosjuttu nuorisotuomioistuimessa Uolloin painopiste 

on sosiaalistavissa ja koulutuksellisissa seuraamuksissa).260 

258 Esitutkinnan keskeyttamisenja seuraamusluonteisen syyttamattajattamisen erona on se, 
etta jalkimmaisessa rikoksen tekijan syyllisyys tulee selvitetyksi. Ks. He 82/1995, 155; 
OLJ 1/1993, 333. 

259 Jaaskelainen 1997, 9; Kuusimaki 1998, 8; Jokela 2000, 58. 

26
" Mehlbye & Walgrave 1998, 24-36. 
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Yleista syyttajan harkintavallasta. Kuten poliisinkin kohdalla, yleiseuroop

palaisena piirteena vaikuttaisi olevan nuoria koskevan erityisasiantuntemuksen 

takaaminen myos syyttajien toiminnassa. 261 Pohjoismaissa syyttaj ien harkinta

valta vaikuttaisi olevan eurooppalaisessa kontekstissajonkinlaista keskitasoa 

- Hihinna Suomea lukuun ottamatta. Suomessa syyttajat eivat ole erikoistuneet 

nuorten juttujen kasittelyyn, eika heilla ole mahdollisuuksia maarata nuorta 

diversio-ohjelmiin. Syyttajien tehtavat nuorisoprosessissa toteutuvat pitkalti 

asiakirjaprosessina, lukuun ottamatta tuomioistuimessa tapahtuvaa rikosasian 

kasittelyaja verrattain vahan kaytettavaa puhuttelumahdollisuutta. Syyttajan 

asema nuorisoprosessissa ei juurikaan eroa niista tehtavista, joita syyttajilla 

on aikuisten rikosprosessissa. Kaytannossa til anne ei kuitenkaan ole aivan nain 

yksinkertainen. Syyttaja voi ohjata rikosjutun sovitteluun, jonka lopputulos 

maaraa kaytannossa pitkalti sen,jatketaanko rikosjutun kasittelya myohemmin 

tuomioistuimessa. Nuorten kohdalla sovittelumahdollisuutta kaytetaan 

laajemmin kuin aikuisten kohdalla. 262 Syyttajilla on nuorten jutuissa myos 

yhteistyovelvoitteita lastensuojelun suuntaan, kuten nuoresta laadittavien 

asiakirjojen pyytaminen lastensuojelun edustajilta taikkakriminaalihuollolta. 

Hollanti. Hollannissa syyttajalla on laajalti harkintavaltaa ohjata nuoren 

rikosjutun kasittely ulos prosessiputkesta. Syyttaja voijattaa nuoren syyttamat

ta neuvoteltuaan asiasta nuorisotuomioistuimen tuomarin ja lastensuojelun 

edustajan kanssa. Konsultointi naiden tahojen kanssa ei ole valttamatOnta, 

mutta se on muodostunut vakiintuneeksi kaytiinnoksi. Syyttiija voi tehdii 

syyttamattajattamispaatoksen myos ehdollisesti,jolloin han voi maarata nuoren 

sakkoon, vahingonkorvaukseen, enintai:in 40 tunniksi yhdyskuntapalveluun 

taikka osallistumaan johonkin koulutusohjelmaan. Ehdolliseen syyttamatta 

jattamiseen liitetaan tavallisesti vuodesta kahteen kestava koetusaika. Jarjeste

lyn eraiinii etuna pidetaan sita, ettiinuorelle ei tule tiilloinrikosrekisterimerkin
taii. 263 

Saksa. Myos Saksassa syyttajalle on annettu laajasti diversiovaltaa. Suurim

missa syyttajiiyksikoissii on erityinen nuoriso-osasto. Syyttiija voi maiirata 

261 Mehlbye & Walgrave 1998, 24-36. 

262 Takala 2001, 282-283. 

263 Junger-Tas 1998, 394. 
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nuoren esimerkiksi koulutusohjelmaan, monenlaisiin sosiaalistaviin ohjelmiin, 
yhdyskuntapalveluun ja sovitteluun. 264 

Ruotsi. Ruotsissa syyttajan on johdettava aile 18-vuotiaaseen kohdistuvaa 
tutkintaa, jos rikoksesta on saadetty vankeutta yli kuusi kuukautta (LUL 3 §). 

Samojen edellytysten vallitessa esitutkintaon hoidettava erityisen kiireellisesti. 
Syytekysymys on paasaannollisesti ratkaistava kuuden viikon kuluessa 

rikosepailyn tietoon tulemisesta (LUL 4 §). Syyttajan vaatimuksesta tuomiois

tuimessa voidaan kasitella myos syyllisyyskysymys aile 15-vuotiaan ollessa 

epailtyna rikoksesta,jos sosiaalilautakunta tai huoltaja on nain esittanyt (LUL 
38 §). 

Syyttaja voi nuoren osalta paattaa, etta esitutkintaa ei suoriteta tai etta 
j o a! oi tettu tutkinta I opetetaan, j os syytteesta I uopumisen j alkeen ilmenee rikos, 
joka on tehty ennen syytteesta luopumista. (LUL 8 §.) Lisaksi syyttajan on 

erikseen harkittava syytteen aiheellisuus, kun rikoksesta epaillaan henki!Oa, 

joka on sijoitettu erityiseen nuorisokotiin (LUL 9 §). 
Aile 18-vuotiaan rikokseen syyllistymisen ollessa selva syyttajan on 

ennen syyteasian ratkaisemista pyydettava asiassa lausunto sosiaalilautakunnal

ta. Lausuntoa ei tarvita, jos rikos on vahainen, syytteesta luopumiseen on 

ilmeisesti edellytyksia taijos se on muuten tarpeeton. Lausunnosta tulee ilmeta 

sosiaalilautakunnan nuoreen aikaisemmin kohdistamat toimenpiteet ja 

suunnitelma tulevista toimenpiteista. Jos syyttaja niin erityisesti vaatii tai 
sosiaalilautakunta pitaa sita tarpeellisena, lausunnosta on ilmettava selonteko 

nuoren henki!Okohtaisesta kehityksestaja elinolosuhteista (LUL 11 §). 
Syyttaja voi antaa 18-vuotiaalle rangaistusmaarayksen lievemmin 

edellytyksin kuin taysi-ikaiselle (LUL 15 §). Syyttaja voi lisaksi luopua aile 

18-vuotiasta koskevasta syytteesta oikeudenkaymiskaaren 20 luvun 7 § :ssa 

saadetyn lisiiksi LUL 17 §:ssa saiidetyin edellytyksin. Syytteesta voidaan 

luopua, jos nuori joutuu sosiaalipalvelulain mukaisen hoidon tai muiden 

toimenpiteiden kohteeksi, erityisista maarayksista nuorten hoidossa annetun 

lain mukaisen hoi don tai muiden toimenpiteiden kohteeksi taikka muun apua 
tai tukea kasittavan toimenpiteen kohteeksi. Syytteesta luopuminen voi tulia 

kyseeseen myos, jos on ilmeista, etta rikos on tehty ilkikurisuudesta tai 
aj attelemattomuudesta. Syyttaj an on arvioinnissaan otettava huomioon nuoren 

halu korvata vahinko tai muuten hyvittaa asianomistajaa. Syytteesta luopumi

nen ei tule kysymykseen sen ollessa ristiriidassa olennaisen yleisen tai yksityi

sen edun kanssa. 

264 Weitekamp & Kerner & Herberger 1998, 262. 
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Paasi:UintOisesti tieto syytteesta luopumisesta annetaan nuorelle henkilO

kohtaisessa tapaamisessa,johon kutsutaan myos huoltajaja sosiaalilautakunnan 

edustaja (LUL 18 §). Syyttajan on mainitussa yhteydessa muun muassa 

erityisesti selostettava nuorelle paatOksen sisal tO ja siihen liittyva lainkuuliai

suuden vaatimus seka tehtava selvaksi, mita seurauksia toistuvista lainrikko

muksista voi seurata (LUL 19 §). Erityisista syista syyttamattajattamispaatOs 

voidaan peruuttaa. Arvioinnissa on tuolloin erityisesti otettava huomioon 

rikoksen tekeminen kuuden kuukauden kuluessa paat6ksen tekemisesta. (LUL 
22 § . ) 265 

Norja. Norjassa syyttajalla on nuoren rikosasian suhteen kolme vaihtoehtoa. 

Syyttaja voi ensinnakin jattaa syyttamatta, vaikka syyllisyyskysymys onkin 

selvajos syyttajan mielestaasiassa esiin tulleetseikat ovat paaosiltaan syytteen 

nostamista vastaan (rikosprosessilaki 69 §). Talta osin ei ole nuoriarikoksente

kijoita koskevia erityissaannoksia. Syyttaja voi liittaa paat6kseen ehtoja, kuten 

koeajan, jonka aikana kohteena oleva henkilO ei saa tehda uusia rikoksia. 

Lisaksi voidaan kayttaajoitakin sellaisia ehtoja,joita tuomioistuin voi rikoslain 

53 § :n nojalla liittaa ehdolliseen tuomioon, esimerkiksi velvoittamista korvaa

maan aiheutetut vahingot. Mainittu syyttamatta jattaminen on mahdollista 

kaikkienryhmien osalta. Ehtojen rikkominenjohtaaasian kasittelyyn tuomiois

tuimessa. 

Syyttaja voi myos ohjatajutun sovitteluun, mika edellyttaa osapuolten 

suostumusta. Rikoksentekijan ollessa aile 18-vuotias tarvitaan myos holhoojan 

suostumus. (Rikosprosessilain 71a §.) Jos syyttaja ei paady syyttamatta 

jattamiseen tai ei ohjaa asiaa sovitteluun, han voijoko nostaa syytteen tai antaa 

rangaistusmaarayksen. 266 

Tanska. Tanskassa syyttaja pyytaa sosiaaliviranomaisilta suunnitelman 

rikoksentekijan lahitulevaisuudesta ennen kuin alle 18-vuotiaan rikosasia 

menee oikeuteen. Suunnitelma tehdaan yhteistyossa muiden viranomaistenja 

vanhempien kanssa. Alustava suunnitelma on laadittava jo seitseman paivan 

kuluessa siita, kun se on saanut poliisilta tiedon nuoren tekemasta vakivaltaan 

liittyvasta tai muusta vakavasta rikollisuudesta (sosiaalipalvelulain 58a §). 

Tarkoituksena on se, etta tarvittavat sosiaalisektorin toimenpiteet voidaan 

kaynnistaa mahdollisimman nopeasti rikoksen tekemisen jalkeen. 15 vuotta 

tayttanyt Ia psi voi ilman vanhempiensa suostumustakin hyvaksya sosiaalipalve-

26
l Nord 2000:30, 96- 98; SOU 1999:108 passim. 

266 Nord 2000:30, 93- 94. 
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luja (kuten koulutusta tai ammattiharjoittelua), jotka on tarkoitettu eh
kaisemaan rikoksen uusimista. Suostumus niihin voi johtaa rikosprosessin 
peruuntumiseen. 

Syyttaja voi tehda osittaisen tai koko asiaa koskevan syyttamattajatta
mispaatOksen. Tama tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun tekija on 
tekohetkella ollut alle 18-vuotias (prosessilain 722 §). Syyttamatta jattamiselle 
voidaan asettaa myos ehtoja (jotka ovat samoja kuin ehdollisessa tuomiossa) 
jutun koskiessa aile 18-vuotiasta (prosessilain 723 §). Lisaksi nuori voidaan 
velvoittaa maksamaan sakko tai myontymaan menettamisseuraukseen. 
Ehdoista tarkeimpia ovat rikoksista pidatUiytyminen ja alistuminen sosiaalivi

ranomaisten ratkaisuihin sosiaaliviranomaisten tekeman suunnitelman pohjalta. 
Tuomioistuin vahvistaa ehdot. Jos lapsi tai hanen perheensa ei kykene asian 

valmisteluvaiheessa yhteistyohon, kysymyksessa oleva menettely ei onnistu. 
Jos nuori tekee uuden rikoksen koeaikana, asia tulee uuteen kasittelyyn 
tuomioistuimessa. Sosiaaliviranomaisten on ilmoitettava ehtojen rikkomisesta 
poliisille asian uutta kasittelya varten. Ehdollista syyttamatta jattamista 
koskeva menettely tulee kaytannossa kysymykseen, jos rikos on sen verran 
lieva, etta se yli 18-vuotiaan osalta olisijohtanut ehdolliseen tuomioon.267 

5.2 Ongelmiaja erityisjarjestelyita eri nuorisokokeilu
paikkakunnilla 

ETL 43 §:n mukaan poliisin on esitutkinnan paatyttya saatettava asia tietyin 
poikkeuksin syyttajan harkittavaksi. Jos rikoksesta epailty on aile 18-vuotias, 
syyttajan on ETL 43 a §:n mukaan kiireellisesti ratkaistava, nostaako han 
rikoksesta syytteen. Myos syyte on nostettava ilman viivytysta. Mainitun 
velvoitteen toteutuminen on syyttajakohtaista ja riippuu usein vallitsevasta 
tyotilanteesta. 

Perusteellisesti suoritettu esitutkinta on syyttajan syyteharkinnan 
kulmakivi. Esitutkintapoytakirjan tulee sisaltaa kaikki siihen vaikuttavat 
elementit, tarvittavat lausunnot ja asianomistajan mahdolliset vaatimukset. 
Kaytannossa nopeutettu syyteharkinta nuorten osalta tarkoittaisi sita, etta 
syyttajilla olisi oma "nuorten juttujen pino". Kiireellisyys edellyttaisi, etta 
syyttaja tutustuu valittomasti saapuneeseen juttuun ja suorittaa rajanvedon 
syyttamatta j attamisen j a syyttamisen val i !Ia. 

267 Nord 2000:30, 109-110. 
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Mahdollista on, etta jo esitutkintaa suoritettaessa otettaisiin kantaa 
erilaisten selvitysten ja varsinkin henki!Otutkinnan tilaamiseen. Yleensa on 
kuitenkin Hihdetty siita, etta syyttaja kulloinkin paattaa henkilotutkinnan ja 
yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen tarpeellisuuden. Naihin liittyvat 
pyynnot syyttajan tulee tehda valittomasti tutustuessaan alustavasti asiaan. 
Sarna koskee myos nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmaa. 

Helsinki. Helsingin kihlakunnan syyttajanvirastossa ei ole erityista osastoa tai 
tiettyja syyttajia, joiden tehtaviin kuuluisi nuorien rikosten kasittely. Periaat
teessa nuorten rikosjutut voidaan jakaa kenelle tahansa syyttajista. Edes 
nuorisokokeilun aikana nuorten juttuja ei ole kanavoitu tietyille syyWij ista eika 
eri osastoilla (nelja osastoa) ole nuorten juttuihin erikoistunutta syyttajaa. 
Nuorisokokeilun alussa kaavailtua paivystysjarjestelmaa ei ole myoskaan 
kaytetty erityisesti nuorten j utuissa. 

Tampere. Tampereella vallitsevan kaytannon mukaan kukin syyttajaharkitsee 

juttukohtaisesti henki!Otutkinnan tarpeellisuuden. Kaytanti:i ei ole Hiysin 
yhtenainen. Nuorisorangaistuksen alustavan toimeenpanosuunnitelman 
tarpeellisuus ratkaistaan myos syyteharkinnan yhteydessaja sen tilaus toteute
taan yleensa toimittamalla esitutkintapoytakirja asianmukaisin merkinnoin 
kriminaalihuollolle. 

Aile 18-vuotiaiden osalta sovittel u kiiynnistyy sovittelutoimiston 
harkinnan mukaan poliisin toimitettua heille kaikki aile 18-vuotiaitakoskevat 
esitutkintapoytakirjat. Sen sijaan yli 18-vuotiaita koskevat sovittelut ovat 

Tampereella syyttajaaloitteisia. Naissa tapauksissa sovittelun kaynnistaminen 
tapahtuu vasta varsinaisen syyteharkinnan yhteydessa. 

Turku. SyytHijanvirastossajuttujako tapahtuu no in kerran kahdessa viikossa, 
jolloin esitutkintapoytakirja saattaa olla kansliassa yli viikon ennen sen 
jakamista syyttajalle. Tiilloin syyteharkinta-aika kuluu koko ajan, vaikka 
esitutkintapoytakirja ei ole viela asiaa kasittelevalla syyttajalla. 

Syyttaja tilaa henki!Otutkinnan nuoresta siina vaiheessa, kun asia on 
jaettu syyttajallejahenkilotutkinnan tarpeellisuus todettu. Joissain tapauksissa 
henki!Otutkinnan valmistumista on myos odotettu ennen asian lahettiimista 
Turun karajaoikeuteen. 

Syyttaj a on 15-17-vuotiasta koskevan as ian karaj aoikeuteen lahettaes
siian pyrkinytottamaan huomioon karajaoikeuden tyotilanteenja kasiteltavien 
asioiden maaran istuntopaivaa kohden. Syyttaja on pyrkinyt ottamaan nuoria 
koskevan asian kasiteltavaksi sellaisena istuntopaivana,jolloin muita kasitelta-
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via asioita on vahemman. Tama on saattanut viivyttaa asian siirtamista 
karajaoikeuteen. 

Joensuu. Syyttajanvirastoon saapuvat asiat merkitsee diaariin syyttajan 
sihteeri. Merkinnassa ei aiheudu viiveita. Kaksi syyttajaa on erikoistunut 

nuortenjuttuihin. Kokeilun aikana nuorten jutut on priorisoitu siten, etta niiden 
saapuessa syyttajanvirastoon ne toimitetaan valittomasti syyttajalle. Syyttaja 
voi nain oil en laittaanuoren jutun muutamassa paivassa eteenpainja tarvittaes
sa tilata henkilOtutkinnan. 

Syyteharkinnassa paadytaanjoko ns. syyttajaputki- tai karajaoikeusput
kimenettelyyn, joissa on toiminnallisia eroja. Jos syyttaja nostaa syytteen ns. 
syyteputkessa, syyttaja ja syyttajan sihteeri huolehtivat siita, etta asia etenee 
heti sen valmistuttua haastemiehille ilmoituksin, etta asia koskee nuorta 
rikoksentekijaa. Talloin haastemies toimittaa haasteen mahdollisimman 

nopeasti nuorelle. Tama menettely on nuorisokokeilun aikainen uudistus. 
Tarvittaessa syyttaj a neuvottelee karaj aoikeuden kanssa y limaaraisen istunto
paiviin ottamisesta siina tapauksessa, ettei nuorta koskeva juttu nayttaisi 
mahtuvan muille istuntopaiville. 

Ne asiat, jotka syyttaja on paattiinyt vieda ns. karajaoikeusputkeen, 
siirtyvat haastehakemuksen laatimisen jalkeen karajaoikeuskasittelyyn. 
Suurimmat ongelmat paakasittelyn aloittamiseen ROL:n tarkoittamassakahden 
vi ikon maaraajassa koskevatkinjuuri karajaoikeusputkenjuttuja. Syyttajanvi
rastossa voidaan asiassa kasittelya nopeuttaa ainoastaan silla tavalla, etta 
nuoria koskevat jutut kasitellaiin erillisina, jolloin jutun valmistelu voidaan 

priorisoida. 
Syyttaja voi myos paatya pyytamaan lisatutkintaa. Talloin nuoria 

koskevien juttujen kohdalla voidaan pyrkia toimittamaan taydennyspyynto 
suullisestija valittomasti tutkinnanjohtajalle,jolloin saastetaan aikaa. Taman 
voisi jokainen syyttaja ottaa normaaliksi kaytiinnoksi. Syyttajanviraston 
tulisikin pyrkia yhteistoiminnassa tutkijoiden kanssa huolehtimaan siita, etta 
tiillaisten rikoksentekijoiden ns. juttupaketit pystyttiiisiin entista paremmin 
hoitamaan keskitetyssa yhdessii kasittelyssa, koska tahanastisesta juttujen 
pilkkoutumisesta on koitunut monessa tapauksessa ongelmia. Syyttajan tyon 
kannalta juttujen pilkkominen ei ole ongelma, mutta ongelmia saattaa seurata 

tuomioistuinportaassa. 
Kunjuttu on haastehakemuksineen valmis toimitettavaksi karajaoikeu

delle, on asiassa syntyva viive mitattavissa liihinna kiirajaoikeuden valmiste
luun tarvittavalla ajalla. Tallo in on otettava huomioon se, etta jokaiselle on 
taattava ihmisoikeussopimuksi enkin edellyttiima kohtuullinen haasteaika. Nain 
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ollen natssa astoJssa ei ole mahdollisuuksia radikaalien kasittelyaikojen 

lyhenUimiseen. Nopeutettu kasittely vaatii sita, etta nuortenjutut keskitetaan 

kahdelle syyttaj aile. 

Vaasa. Vaasassamyos syyttaja joutuu toisinaan selvittelemaan asianomistajien 

vaatimuksia, vaikka niiden selvittaminen on poliisien esitutkintaan kuuluva 

tehtava. Poliisien kertoman mukaan asianomistajat laiminlyovat usein vaati

musten esittamisen annetuissa maaraajoissa. Eniten syyttajajoutuu selvittele

maan "epamaaraisia" vaatimuksia. 

Juttujen kasittelya hidastaa myos syyttajallaja karajaoikeudessa usein 

se, etta asianomistajaa koskeva laakarinlausuntoa ei saada kohtuullisessa 

ajassa. Nuorisokokeilun suunnitteluvaiheessa todettiinkin, etta yhteistyon 

tiivistaminen poliisinja syyttajan valilla on tarpeen,jotta syyttajan ei tarvitsisi 

kayttaa aikaansa vaatimusten selvittamiseen. Myos asianomistajien vaatimus

ten suhteen tulisi siis entista enemman tehda yhteistyota. Mikali syyttaj a j outuu 

selvittelemaan asianomistajien vaatimuksia, jaa asianomistajalle lyhyehko 

maaraaika vaatimustensa ilmoittamiseen, mikali han haluaa, etta syyttaja ajaa 

niita. Talloin on kuitenkin tarkeaa varata asianomistajalle kohtuullinen 

maaraaika, jotta rikosprosessissa turvattaisiin riittavasti myos rikoksen uhrin 

asema. 

Mikali asianomistaj ien vaatimukset ovat selvilla j o haastehakemuksessa 

ja syyttaja ajaa niita, ei karajaoikeusmenettelyssa ole ongelmia. Mikali syyttaja 

puolestaan ei ~a asianomistajien vaatimuksesta tai asianomistajat itse ajavat 

vaatimuksiaan, pyytaa karajaoikeus tavallisesti asianomistajalta lausuman 

ennen vastaajan vastausta. 

Jotta haastehakemus saataisiin mahdollisimman nopeasti karajaoikeu

teen, on poliisinjasyyttajan tehtavayhteistyotajo esitutkintavaiheessa. Poliisi 

voi lahettaa rikosilmoituksen tiedoksi syyttajalle ja pitaa syyttajan a jan tasalla 

esimerkiksi kuulustelujen edistyessa. Talloin syyttajan on helpompi laatia 

haastehakemus joutuisasti. Vaasassa on pohdittu nuorisokokeilun aikana mallia 

Uoka ei kuitenkaan ole muodostunut kaytannoksi), jossa poliisi ja syyttaja 

pitaisivat tarvittaessa viikoittain palaverin nuorten jutuista. 

5.3 Syyttamatta jattaminen 

Syyttaj aile ilmoitetuista rikoksista osa johtaa syytetoimiin, osa ei. Syyte voi 

jaada nostamattaprosessuaalisin perustein esimerkiksi, kun tekijan syyllisyy

desta ei ole riittavaa nayttoa. Syyttajalla on lisaksi oikeusjattaasyyte nostamat-
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ta m1H:irattyjen laissa maariteltyjen perusteiden nojalla siita huolimatta, etta 
syyllisyys on tullut vahvistetuksi. Kyseessa on niin sanottu seuraamusluontoi
nen syyttamdtta jattaminen. 

Tutkimusaineiston 15-17 -vuotiaita koskevissa j utuissa syyttamattajatta
mispaatOksia tehtiinyhteensa 396. Kuviosta 37 ilmenee tiedoteri syyttamatta

j attamisperusteiden s uhteellisista osuuks ista. 

useita perusteita 

TLL 104.1 

huume 

ei rikosta 

kohtuuttorruusperuste 

vahaisyysperuste 

nuoruusperuste 

ei s yyteoikeutta 
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Kuvio 37 Syyttamattajattaminen- eri perusteet 

27 

20 25 30 

Tapauksissa,joissanuorijatettiin saattamatta syytteeseen, hieman yli puolessa 

syyttamattajattamispaatos tehtiin prosessuaalisella perusteella (ei nayttoa, ei 
syyteoikeutta, ei rikosta) ja hieman aile puolessa tehtiin seuraamusluonteinen 

syyttamattajattamispaatOs. 

5. 3.1 Syyttdmdttd jdttdminen prosessuaalisella perusteella 

Syyttajalla onmahdollisuus jattaa syyte ajamattamuun muassasen perusteella, 

ettei jutun naytt6 ole riittava. Tutkimusaineiston syyttamatta jattamisia 
koskevista tapauksista juuri tama oli yleisin peruste syyttamatta jattamiselle. 

Noin 27 o/o:ssajutuista nuorta ei syytetty sen vuoksi, etta riittavaanayttoa ei 
ollut. 

Syyteoikeuden puuttuminen oli syyttamattajaWimispaat6ksen toiseksi 

yleisin peruste (18% ). Syyttajan arvionmukaan kysymyksessa ei ollut lainkaan 

rikos noin 5 o/o:ssa tapauksista. 

Naissa tapauksissa syyttamattajattamisen peruste on tavallaan muodol

lisprosessuaalinen, kun taas seuraamusluonteisen syyttamatta jattamisen 

yhteydessa kyse on materiaalisiin kriminaalipoliittisiin perusteisiin liittyvasta 

harkinnasta. 
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5.3.2 Seuraamusluonteinen syyttdmdttdjdttdminen 

Toimenpiteista luopumista koskevat yleiset saannokset uudistettiin vuonna 
1991. Uudistus laajensi toimenpiteista luopumisen mahdollisuutta. Toimenpi
teista luopuminen toteuttaa uusklassismin korostamaa vaatimusta ottaa 
rikosoikeudellisia sanktioita kaytettaessa huomioon paitsi arvioidut hyotyvai
kutukset myos syntyviit kustannukset j a mahdolliset haittavaikutukset. Taman 
kustannus-hyoty-ajattelun vakiintuminen nakyi selvasti vuoden 1991 uudistuk
sen saamassa varsin myonteisessa vastaanotossa. 

Uudistus toi kuitenkin mukanaan myos elementteja,jotka lahentelevat 
klassismin oppien aarirajoja. Uudistus helpotti huomattavasti toimenpiteista 
luopumisen mahdollisuutta ns. nuoruusperusteella eli alle 18-vuotiaiden 
kohdalla.268 Ensimmaiset nuoria koskevat toimenpiteista luopumista koskevat 
saannokset vuodelta 1940 rakentuivat selvasti erityispreventiivisten tarkoitus
perien varaan.Z69 Vaikka uudet saannokset eivat enaa tuo erityispreventiota niin 
selvasanaisesti esiin, on niiden tarkoitus edelleenkin erityiskohtelun antaminen 
nuorelle,jonkarikos on tietyissa tilanteissa tulkittavissa vahemman paheksutta
vaksi hanen tekijakohtaisten erityispiirteidensa tassa nuoruuden vuoksi.270 

ROL:n mukaan virallinen syyttaja saa jattaa syytteen ajamatta neljalla 
eri perusteella. (1) Syyte voidaanjattaa ajamatta,jos rikoksesta on odotettavis
sa korkeintaan sakkoaja rikosta on sen haitallisuus tai siita ilmeneva tekijan 
syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettava vahaisena 
(vahaisyysperuste). (2) ROL 1:7:n mukaan virallinen syyttaja saa jattaa 
syytteen nostamatta ns. nuoruusperusteella kahden edellytyksen tayttyessa: 1) 
rikos on tehty aile 18-vuotiaana eika siita ei ole odotettavissa ankarampaa 
rangaistusta kuin sakkoa tai enintaan kuusi kuukautta vankeutta ja 2) sen 
katsotaanj ohtuneen pikemmin ymmartamattomyydesta tai harkitsemattomuu
desta kuin piittaamattomuudesta lain kieltojaja kaskyja kohtaan (nuoruuspe

ruste ). Sosiaal iviranomaisten tulee saada tieto nuorta koskevasta syyttamatta
j attamispaatOksesta. (3) Syyte voidaan j attaa aj amatta myos, j os oikeudenkaynti 

jarangaistus olisivatkohtuuttomia tai tarkoituksettomia, kun otetaan huomioon 
tekijan ja asianomistajan valilla saavutettu sovinto tai muu tekijan toiminta 
rikoksensa vaikutusten torjumiseksi, han en henkilokohtaiset olonsa, rikoksesta 
hanelle koituvat muut seuraukset tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimet taikka 
muut seikat (kohtuusperuste ). Tama peruste edellyttaa lisaksi, ettei "tarkea 

26
M Lappi-Seppala 1991, 902-920 ja Lappi-Seppala 2000, 305 . 

269 Lahti 1974, 77. 

2711 Ks. Lappi-Seppala 1991,920. 
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yleinen tai yksityinen etu muuta vaadi". ( 4) Lopulta syyte voidaan rikossarjois
sa jattaa yksittaisen teon osalta ajamatta, jos rikos ei rikosten yhtymista 

koskevien saannosten j ohdosta olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen 
maaraan (konkurrenssiperuste). Tiitakaiin lainkohtaa ei voida soveltaa, jos 
tiirkeii yleinen tai yksityinen etu vaatii syytteen ajamista. Yleissiiiinnosten 
ohella laissa on lisiiksi eriiitii rikoslaj ikohtaisia syyttiimiiWijiittamissaiinnoksia. 

Nuoruusperusteen ensimmainen edellytys tarkoittaa tasmennettynii sitii, 
etta rikoksesta ei vakiintuneen tuomioistuinkiiytiinnon perusteella ole in 
concreto odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintaan kuusi 
kuukautta vankeutta. Toisessa nuoruusperusteen kayttoedellytyksessakeskei
sessa asemassa ovat termit "harkitsemattomuus" ja "ymmartamattomyys". 
Ymmartamattomyys liittyy kykyyn harkita tekojaja ymmartaii niiden oikeudel
linenja tosiasiallinen luanne. Harkitsemattomuus ilmaisee sen sijaan tavoitteen 
sulkea syyttamatta jattamisen ulkopuolelle suunnitelmallinen ja harkittu lain 
rikkominen. Molemmissa tapauksissa tekijan menettely osoittaakeskimaiiraistii 
vahaisempiia syyllisyytta. Jos teko sen sijaan onjohtunut ilmeisesta piittaamat
tomuudesta oikeusjarjestyksen kaskyja ja kieltoja kohtaan, ei syyttamattii 
jattaminen tule kysymykseen.271 Nuoren ialla on merkitysta tehtaessa syytta
mattajattiimispaatostii. Ian merkitys on valtakunnansyyttajan ohjeen mukaan 
periaateluonteinen: mita nuorempi vastaaja on, sita laajemmin syyttamatta 

jattaminen voi tulia kyseeseen.272 

Tutkimusaineiston syyttamatta jattamisiii koskevista tapauksista no in 

17% tehtiin nuoruusperusteella, 16% vahaisyysperusteella ja 13% kohtuutto
muusperusteella. Eri perusteiden kiiyttO oli siis lahes yhUi yleistii. 

Seuraamusluonteinen syyttamiitta jattiiminen on nuorten kohdalla 
yleisempaii kuin taysi-ikaisilla. Syyttamattajattaminen on ikaluokassa 15-17 
vuotta noin kaksi kertaa tavallisempaa kuin muussa vaestOnosassa, jos 
syyttiimiittajatettyjen luku suhteutetaan samana vuonna varsinaisessa oikeu
denkaynnissa rangaistukseen tuomittuihin. Jos suhteutusperusteena ovat myos 
rangaistusmiiiiriiysmenettelyssa tehdyt ratkaisut, ero kasvaa liihes nelinkertai
seksi.273 

271 HE 79/ 1989 vp., 13-14; VKS :l:2000. 

272 VKS: I :2000. 

273 Ks. tarkemmin nuorille miHiratyista seuraamuksista Lappi-Seppala 2001 b, 242-245. 
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Syyttaja voi ROL 1 :9.2:n mukaan antaa syyttamattajatetylle suullisen 
huomautuksen.274 Hallituksen esityksen perustelujen mukaan huomautuksen 

antamisella on tarkoi tus tahdentaa syyttamatta j atety lie, etta han on syyll istynyt 
moitittavaan tekoon.275 Huomautuksen tarpeellisuus on harkittava tapauskoh
taisesti. J os paatOs j attaa syyte nostamatta perustuu esimerkiksi seuraamusten 
kohtuuttomuuteen, ei huomautus liene yleensa tarpeellista. Suullinen huomau
tus voi valtakunnansyyttajan ohjeiden mukaan olla perusteltua antaa etenkin 
silloin, kun paatos jattaa syyte nostamatta koskee nuorta henkiloa. Syyttajan 
puhuttelun oletetaan toimivan pelkkaa kirjallista menettelya tehokkaampana 
varoituksena. Puhuttelutilaisuudessa voidaan syyttamatta jatetylle samalla 
selostaa paatOksen oikeudelliset vaikutukset. Nuoren kohdalla voi olla 
tarkoituksenmukaista kutsua tilaisuuteen myos hanen huoltajansa.276 

Syyttamattajatetyn saamiseksi tilaisuuteen,jossa suullinen huomautus 
annetaan, ei voida kayttaa mitaan pakotteita. Jos syyttaja kuitenkin pitaa 
suullisen huomautuksen antamista syyttamatta jattamisen edellytyksena, 
syyttaja voi ETL 42 §:n 2 momentin nojalla kutsua vastaajan suulliseen 
neuvotteluun,ja paattaa vasta siina syyttamattajattamisestaja huomautuksen 
antamisesta.277 Syyttajien pitamien puhuttelujen maarasta ei ole saatavilla 
tilastotietoa, mutta nuorisokokeilussa mukana olleiden paikkakuntien syyttajien 
mukaan se on hyvin harvinaista. 

Kun syyttaja onjattanyt nuoren seuraamusluontoisesti syyttamatta, on 
paat6s annettava viivytyksetta tiedoksi nuorelle. Seurantalomakkeessa ei 

tiedusteltu, mitenja milloin tama tiedoksianto tapahtuu. Muutamien kymme
nien omakohtaisten havaintojen perusteella vaikuttaisi silta, etta paat6s 
syyttamattajattamisesta postitetaan nuorelle noin viikon kuluttua seuraamus
luontoisen syyttamattajattamisen tekemisesta. ROL:n mukaan seuraamusluon
toiseen syyttamatta jattamiseen voidaan liittaa myos erillinen puhuttelutilai
suus, jossa nuorelle selvitetaan paat6ksen oikeudellinen merkitys. Syyttajan 
pitama suullinen puhuttelu on maassamme hyvin vahan kaytetty menettelymuo
to - toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa puhuttelut ovat hyvin yleisia. 

274 Saannos vastaa RVA:een vuonna 1990 lisattya 15 b §:n 2 momenttia (L 23.3.1990/301). 
Suullisen huomautuksen antaminen otettiin lakiin syyttajien toiminnan osalta vuonna 1990 
toteutetun laaja-alaisen toimenpiteista luopumissaannosten uudistustyon yhteydessa. Sita 
ennen syyttajan antamasta suullisesta huomautuksesta ei oll ut lainkaan saannosta laissa, mutta 
huomautuksia oltiin joissakin tapauksissa kaytannossa annettu. Ks. HE 79/1989 vp., 17. 

275 HE 79/1989 vp., 17. 

276 VKS:2000: I. 

277 VKS:2000: I. 
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Toisaalta viimeaikaiset lakimuutokset tulevat todennakoisesti lisi:iamaan 
syyttajan pitamien puhuttelujen maaraa. Huumausaineen kayttorikosta 

koskevan RL 50 luvun uudistuksen yhteydessa painotettiin, etta maarattaessa 

nuorelle huumausainerikoksesta sakkorangaistus tai jatettaessii nuori huu

mausainerikoksesta syyttamattii, tulisi puhuttelutilaisuus paasaantOisesti 

jarjestaii. Valtakunnansyyttiijanvirastossa on seurattu kyseisen lakiuudistuksen 

soveltamiskaytiintOa. Alustavien tietojen mukaan suullinen puhuttelu on myos 
tullut sovellettavaksi laissa tarkoitetulla tavalla. 278 

Ruots iss a syyttamatta j attaminen on yleinen seuraamus etenkin nuorille. 
Paa.tos syyttamattajiittamisesta annetaanyleensii tiedoksi nuorelle henki!Okoh

taisesti ja paikalla on usein myos nuoren huoltaja sekii sosiaa1iviranomainen. 
Vanhempien liisniiolo on kiiytiinnossa hyvin yleistii. BRA:n vuonna 1990 

tekeman tutkimuksen mukaan no in 80 prosentissa tapauksista nuorten vanhem

mat tai toinen heista oli liisna syyttiimiittiijattiimistilaisuudessa. Tilaisuudessa 

syyttajan tehtiiviina on selostaa ratkaisun oikeudellinen merkitys. Syyttiijii 

selostaa nuorelle esimerkiksi sen, mita rikoksen uusimisesta voi seurata. 

Tarkoituksena on osoittaa nuorelle selvasti, etta yhteiskunta suhtautuu vakavas

ti hiinen rikokseensa.279 

Suomessakin eraillii paikkakunnilla kokeiltua niin sanottua ehdollista 
syyttamiittiijattamista muistuttava nuorisosopimusseuraamus otettiin Tanskas
sa kayttOon vuonna 1998. Nuorisosopimus on tarkoitettu 15-17-vuotiaan 
rikoksen tehneelle nuorelle,jonka rikoksestamuutoin tuomittaisiin ehdollinen 

vankeusrangaistus. Nuorisosopimusta ei voida kayttaa viikivaltarikosten 

seuraamuksena. Nuorisosopimuksessa syyttiij ii ei vie asiaa eteenpain syytehar

kinnassa,jos nuori puolestaan sitoutuu viettiimaiin lainmukaista eliimantapaa 

ja osallistumaan tyollisyytta, koulutusta ja muuta harjoittelua sisaltaville 

kursseille. Kurssit muistuttavat S uomen nuorisorangaistuksessa kiiytossii olevia 
kurssejajaohjelmia. Tavoitteena on taata nopeampija valittomampi puuttumi

nen nuoren rikokseen sekii helposti mielletti:ivi:i seuraamus. Nuorisosopimuk
sessa pyritaan poliisin, syytti:ij ien ja sosiaaliviranomaisten erityisen tiivi iseen 

yhteistyohon. Kokemukset Tanskassa ovat olleet nuorisosopimuksen alkuvai

heelta myonteisia - joissain tilanteissa ajalliset viiveet ovat tosin olleet 

huomattavia. 280 Tanskalaisen mallin mukaisen nuorisosopimuksen kokeilu 

m Metsii.pe1to 2002, 11-12. 

219 Ekstrom & Gerdman & Jii.rpsten & Sarnecki & Sandsstrom & Ohrnell 1990, 31. 

2811 Nord 30:2000, 109-111. 
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aloitettiin myos Norjassa kesakuussa 2000. Kokeilu toteutetaan alueellisena 
ja se kestaa kaksi vuotta.281 

Myos Suomessa eri puolella maata on ollut kaynnissa paikallisia 
kokeiluja ns. ehdollisesta syyttamatta jattamisesta. Suomessa ehdollista 
syyttamatta jattamista koskevat kokeilut on toteutettu voimassa olevan 
lainsaadannon puitteissa. Menettelyn ytimena on se, etta syyttaja ei vie nuoren 
rikosjuttua tuomioistuimeen sina aikana, jona nuori sitoutuu suorittamaan eri 
viranomaisten yhteistyossa laatimia kursseja. Jos nuori selviytyy kursseista, 
eika tee tana aikana uusia rikoksia, syyttaj a ottaa asian huomioon syyteharkin
nassa?82 Ehdollista syyttamatta jattamista koskevat kokeilut voidaan nahda 
osana laajempaa diversiokeskustelua- kuten myos sovittelu. 

Alla olevassa kuviossa 38 esitetaan seuraamusluonteisen syyttamatta 
jattamisen eri perusteiden kayton osuus eri rikoslajeissa. Nuoruusperusteen 
soveltaminen on eri rikoslajeissa lahes yhta yleista lukuun ottamatta rattijuopu
muksia, joissa sovellettiin ainoastaan nuoruusperustetta. Vahaisyysperusteen 
ja kohtuuttomuusperusteen soveltaminen puolestaan vaihtelee huomattavasti 
rikoslajeittain. 
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Kuvio 38 Seuraamusluonteisen syyttamattajattamisen perusteet eri rikoslajeissa 

28 1 Nord 30:2000, 92~94. 

282 Koskela 1999 passim. 



143 

5.4 Rangaistusmi:Uiraysmenettely 

Yleisin rikosoikeudellinen rangaistus on seka nuorten etta taysi-ikaisten 

kohdalla sakkorangaistus. Sakkorangaistus voidaan maarata joko rikosproses

sin paatteeksi tuomioistuimessa pidettavassa paakasittelyssa samalla tavoin 

kuin muut rikosoikeudelliset rangaistukset (tuomioistuinsakko) tai erityisessa 

lievempia rikoksia vmten kehitetyssa rangaistusmaaraysmenettelyssa. Rangais

tusmaaraysmenettely on rikosasioiden yleisin ratkaisutapa. Menettelylle on 

tavalliseen alioikeusmenettelyyn verrattuna ominaista nopeus ja yksinkertai

suus. 

Rangaistusmaaraysmenettely on kaksijakoinen: aluksi rikoksesta 

epaillylle annetaan rangaistuvaatimus, myi:ihemmin rangaistusvaatimus 

vahvistetaan antamalla rangaistusmaarays. Rangaistusvaatimuksen antaa 

poliisimies, tullimies tai muu laissa saadettya valvontaa suorittava virkamies 

omasta aloitteestaan tai syyttaj an puolesta (Rl\11L 3 § ). Rangaistusvaatimuksen 

antaminen voi siis tulla poikkeuksellisesti ajankohtaiseksi myi:is silloin, kun 

asia on esitutkinnan toimittamisenjalkeen edennytsyyttajalle syyteharkintaan. 

Jos syyttaj a katsoo, etta asiassa on noudatettava rangaistusmaaraysmenettelya, 

han voi antaa poliisille tai tietyille muille virkamiehille tehtavaksi rangaistus

vaatimuksen antamisen. Rangaistusmaiirayksen antaa aina syyttaja (Rl\11L 9 § ). 

Senjalkeen kun nuorelle on poliisin toimesta "kentalla" annettu sakko, ei han 

joudu lainkaan tekemisiin syyttajan kanssa, ellei han itse vastusta rangaistus

vaatimusta tai ellei syyttajajata rangaistusvaatimusta vahvistamatta. Kaytan

ni:issa voidaan olettaa, etteivat nuoret useinkaan ole edes tietoisia siita, etta 

rangaistusmaaraysmenettelyssa lopullisen paati:iksen sakosta tekee syyttaja. 

Rangaistusmaaraysmenettelyyn ei nahdakseni sisiilly nuorten osalta 

lainkaan sellaisia erityispiirteitii, joiden vuoksi menettelyn yksityiskohtainen 

kiisittely olisi tiissa yhteydessa tarpeen. Tutkimuksessa keriittiin kuitenkin 

aineistoa myi:is rangaistusmiiiiraysmenettelystii ikiiryhmiin 15-17 -vuotiaiden 

tekemistii rikoksista Joensuusta, Tampereeltaja Turusta. 

Tutkimusaineistoon sisiiltyy yhteensa 1 086 rangaistusmiiiiraysmenette

lyssii miiiiriittya sakkoa. Niistii vajaat 53 % miiiiriittiin omaisuusrikoksista ja 

runsaat 15 % liikennerikoksista. Pahoinpitelyrikosten osuus oli 2,4 % ja 

huumausainerikosten vain 0,4 %. Liihes 90 % tapauksista oli sellaisia, joissa 

sakko oli maaratty yhdesta rikoksesta. Kasittely syyttajalla kesti keskimaarin 

no in kuusi vuorokautta. Sakkojen maara oli vajaat 54 euroa, mika oli yli kolme 

kertaa vahemman kuin tuomioistuimessa tuomittujen sakkojen keskiarvo 188 

euroa (ks. kuvio 52). 
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5.5 Syyteharkinnan kesto 

Yleisista syyttaj ista annetun lain ( 11.3.1997 I 199) 1 § :ssa saadetaan syyttajan 

asemastaja tehtavista. Saannoksen mukaan syyttajan tehtavana on huolehtia 

rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian kasittelyssa, syyteharkin

nassa ja oikeudenkaynnissa asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun 

vaatimalla tavalla. Syyttajan on noudatettava tasapuoiisuutta,joutuisuutta ja 

taloudellisuutta. Lakia koskeneessa hallituksen esityksessa todetaan, etta 

"syyttajan ratkaisutoiminnan joutuisuudella on tarkea merkitys epaillylle ja 

asianomistajalle seka oikeudenkaynnin onnistumiselle" .283 Toisaalta osoitukse

na syyttajien toiminnassa toisinaan olevista viiveista on se, etta valtakunnan

syyttajalle tehdyt kantelut syyttajan menettelysta liittyvattyypillisesti syytehar

kinnan viipymiseen. 284 

Taman tutkimuksen luvussa 3 esitettiin, ettasyyttajat pitivat 1990-luvun 

alkupuolella nuorten rikoksentekijoiden rikosprosessin hitautta eraana voimas

sa olevanjarjestelman suurimpana ongelmana. Nain allen nuorisokokeilulle 

ol i myos syyttaj ien nakokulmasta tarvetta. Syyteharkinnan kestoon vaikuttavat 

lukuisat tapauskohtaiset erityispiirteet. Syyteharkinnan kesto vaihtelee 

rikoslajeittain, paikkakunnittainjajopasyyttajittain. Syyttajienjuttumaaratja 

yhteistyon sujuvuus eri sidosryhmien kanssa vaikuttavat siihen, miten kauan 

syyteharkinta tapauksittain kestaa. Toisinaan syyttajajoutuu pyytamaan poliisia 

toimittamaan lisatutkinnan, tilaamaan erilaisia selvityksia vastaajasta (yhdys

kuntapalvelun soveltuvuusselvitys, henki!Otutkinta j a nuorisorangaistuksen 

alustava toimeenpanosuunnitelma) taikka odottelemaan jutussa mahdollisesti 

suoritettavan sovittelun lopputulosta. Alia esitetty valtakunnansyyttajanviraston 

ratkaisu valaisee sita, ettamyos nuortenjutuissa syyteharkinta saattaa tyoruuh

kan vuoksi venyajopa niin pitkaksi, etta rikos ehtii vanheta. 

Apulaisvaltakunnansyyttiijiin 18.9.2002 ( drno 137/41101) tekema 
ratkaisu koski syyteharkinnan viipymista nuoren rikosjutussa. Ta
pauksessa kiinnitettiin johtavan kihlakunnansyyttajan huomiota 
syyteharkinnan viipymiseen. Epailtya nuorena henki!Ona tehtya 
luvatonta kayttoa ynna muuta koskevan rikosasian syyteoikeus ali 
vanhentunut vuoden kuluttua siita kunjohtava kihlakunnassyyttaja 
oli saanut asian syyteharkintaansa. Han oli tehnyt kirjallisen syytta
mattajattamispaat6ksen vasta noin yhdeksan kuukauden kuluttua 
syyteoikeuden vanhentumisesta. 

lR J HE 13111996 vp. 

284 Valtakunnansyyttiljanviraston vuosikertomus 2001 , 64. 
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Valtakunnansyyttajanviraston tekemalla tarkastuskaynni!Hi oli todettu, 
etta syyttajayksiki:in syyteharkinnassa oli avoinna no in kahta syyttaja
tyi:ivuottaja yhta sihteerityi:ivuotta vastaava tyi:imaara. Vaikka kysy
mys oli nuoren henkili:in tekemaksi epaillysta teosta,jokajo luonteen
sa vuoksi on kasiteltava kiireellisena, syyttlijayksiki:in poikkeukselli
sen hankalan tyi:itilanteen vuoksi asia ei antanut aihetta ankarampiin 
toimenpiteisiin. 

Seuraavassa kasitelHUi.n syyteharkinnan kestoa erikseen niissa tapauksissa, 

joissa syyttaja on paattanyt nostaa syytteenjajoissa asia on nain ollen edennyt 

karajaoikeuteen (5.5.1) ja toisaalta tapauksissa, joissa syyttaja on tehnyt 

syyttamattajattamispaatoksen (5.5.2). Syyteharkinnan kestoa tarkastellaan 

j aksoj en aluissa koskien kaikkia ikaryhmia. Taman j alkeen huomion kohteena 

on syyteharkinnan kesto nuorisokokeilussaja nuorisokokeilun myota tapahtu

neet syyteharkinta-aikojen muutokset eri paikkakunnilla ja eri rikoslajeissa. 

5. 5.1 Kdrdjdoikeuteen edenneet jutut 

Syyteharkinnan kesto kaikissa ikaryhmissa nuorisokokeilupaikkakunnilla 
ja eri rikoslajeissa. Kuviossa 39 on esitetty syyteharkinnan kesto kaikissa 

rikosjutuissajakaikissaikaryhmissa vuodelta 1998. Vertailukohtanakaytetaan 

vuotta 1998, sill a uudempia tilastoja syyttajien kasittelyajoista ei ole virallises

sa lahteessa julkaistu.285 Syyna tahan on ilmeisesti vaiheittain tapahtunut 

siirtyminen SAKARI-jarjestelman (syyttajienja karajaoikeuksien rikosasiain 

asianhallintajaijestelma) kayttoon.286 

Syyteharkinnan joutuisuusvaatimuksena taysi-ikaisten kohdalla on, ettei 

syyteharkinta yksittaisessa asiassa syyttajasta riippuvasta syysta saisi kestaa 

yli kuutta kuukautta. 287 Yksinkertaisissa asioissa syyteharkinta tulisi useimmi

ten suorittaa huomattavasti lyhyemmassa ajassa. Esimerkiksi vuonna 2001 

syyteharkinta suoritettiin 58 %:ssaasioistaallekuukaudessaja 91,5% asioista 

aile kuudessa kuukaudessa. Alle2% asioista (no in 1 600 asiassa) syyteharkinta 

kesti yli vuoden. Rutiiniasioissa syyttajien kasittelyajat ovat pysyneet varsin 

285 ValtakunnansyytUijanviraston vuosikertomuksissa ja oikeusministerion hallinnonalan 
toimintakertomuksissa tosin on mainintoja syyttaj ien kasittelyajoista. Viimeinen Tilasto
keskuksen Oikeustilastollinen vuosiki1ja, jossa kasitellaan syyttaj ien kasittelyaikoja on 
vuoden 1998 tietoja kasitteleva Oikeustilastollinen vuosikirja 1999 (Oikeus 1999: 18). 

mOM 2001: Sakari-jarjestelman kirjaamisohjeet. Ohjeet syyttajayksikoille/karajaoikeuk
sille. 

m OikeusministeriOn hallinnonalan toimintakertomus 2001,27. 
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lyhyina.288 Taman tutkimuksen teemaan liittyen todettakoon, etta useiden 
syyttaj ayksikoiden tulostavoitteena oli vuonna 2001 nuorten rikosten nopeutet
tu kii.sittely, mutta myos Iaajemmin syyteharkinta-aikojen Iyhentaminen.289 

Tassa yhteydessii.lienee asiallista korostaa ( edellajo kasiteltyii.) seikkaa, 
etta oikeusministerio ja sisaasiainministerio asettivat 2.8.2001 yhteisen 
tyoryhman (Rikosasioiden kokonaiskiisittelyja selvittava tyoryhma, ns. 

ketjutyoryhma (OM/SM),jonka tehtavana on selvittaii. rikosasioiden kasittelyn 
tehostamistaja tehda ehdotuksia asioiden kasittelyn nopeuttamiseksi. Hanke 
on erityisen merkittava juuri syyttajantoiminnan osalta, koska syyttii.ja on 
rikosprosessin viranomaistoimijoista ainoa,joka tavalla tai toisella on mukana 
"rikosketjun" kaikissa vaiheissa tai toimintansamyota voi ainakin havainnoida 
sen toimivuutta kokonaisuutena. 290 

Kuviosta 39 kay ilmi, etta paikkakunta- ja rikoslajikohtaiset erot olivat 
vuonna 1998 huomattavia. 

Kuvio 39 Syyteharkinnan kesto kaikissa ikaryhmissa vuonna 1998 karajaoikeuteen 
edenneissa jutuissa eri paikkakunnilla ja eri rikoslajeissa 

288 Oikeusministerion hallinnonalan toimintakertomus 2001, 27-28. 

289 Valtakunnansyyttiijanviraston vuosikertomus 2001, 20. 

2911 Ks. edella Juku 3; Valtakunnansyyttajanviraston vuosikertomus 2001, 21; Nissinen 
2002,7-9. 
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Nuoria koskeva erityissiHintely. ETL 43 a§ :ssa saadetaan nopeusvelvoittees
ta syyttajan toiminnassa. Jos rikoksesta epailty on aile 18-vuotias, syyttajan on 
kiireellisesti ratkaistava, nostaako han rikoksesta syytteen. Myos syyte on 
nostettava ilman viivytysta. Saannos velvoittaa siis nopeuteen kahdessa eri 
suhteessa: syyteharkinnassa ja syytteen nostamisessa. Mitaan kiinteita enim
maisaikoja ei ole asetettu. Saannoksen soveltamisen kannalta ratkaisevaa on 
epaillyn ika esitutkintavaiheessa eika rikoksen tekohetkella. 291 Saannoksen 

soveltamisala on nuorisorikosprosessin sujuvan etenemisen kannalta epaonnis
tunut. 

Kaytannossa nopeusvelvoitteen kannalta ratkaisevaa on se, milloin 
nuoren rikosjuttu on tullut syyttajanvirastossa vireille, ts. nuoren rikosjuttu on 
siirretty esitutkinnasta syyteharkintaan. Sosiaalitoimen tehtavat nuorisoproses
sissa (mm. esitutkintaedustus ja oikeusedustus) on hoidettava, kun rikoksesta 
epailty on aile 18-vuotias. Ratkaisevaa on nuoren ika rikoksentekohetkella. 
Niin ikaan syyttajan kaytossaolevien erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kannalta 

ratkaisevaa on nuoren ika rikoksen tekohetkella. Esimerkiksijatettaessa nuori 
seuraamusluontoisesti syyttamatta nuoruusperusteella, ratkaisevaa on ROL 
1 :8:n mukaannuoren ikarikoksen tekohetkella. Myos tuomioistuimenkaytossa 
olevat rangaistusasteikot riippuvat nuoren iasta rikoksentekohetkella. 

Asiaa voidaan tarkastella myos rikosprosessin nopeuden kannalta. 
Nuorisokokeilun ajatuksena oli nopeuttaa nuorisoprosessia. Taustalla oli 
ajatus, etta rikosprosessin liiallisesta venymisesta aiheutuu monia ongelmia 
yksittaisen nuoren kannalta. Poliisin suorittama esitutkinta saattaa kestaa 
esimerkiksi joissain hankalissa rikosjutuissa useita kuukausia, pahimmillaan 
jopa vuoden. Rikoksentekohetkella 17,5-vuotiaan nuoren rikosjutun esitutkinta 

kestaa eri syista poikkeuksellisen pitkaan, aiheuttaa tama samalla sen, ettei 
syyttajan tule kasitella rikosjuttua nopeutetusti, koska nuori saattaa olla 
tayttanyt 18 vuotta jutun edettya syyteharkintaan. Karjistaen voidaan todeta, 
etta esitutkinnan venyminen oikeuttaa talloin myos syyteharkinnan pidemman 
keston. 

Syyttaja voi tosin ETL 15 §:n 2 momentin nojalla huolehtia siita, etta 
sellainen rikos, jonka tekijaksi epaillaan aile 18-vuotiasta nuorta, tutkitaan 
tarpeettomasti viivyttelematta. Teuri Bruni/a on todennut, etta nykyisen 
lainsaadannon ongelmana on se, ettei poliisinja syyttajan toimintaa nuoriso
prosessissa ole keston osalta kaytannossa saannelty: viipymatta ei ole mikaan 

291 HE 82/1995 vp., 162. 
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maaraaika. Hanen mukaansa poliisin ja syyttajan toiminnassa maaraaika 
voitaisiin toteuttaa velvoittavalla virkakaskylla.292 

Asiaa voidaan tarkastella myos empiirisesti. Tallo in havaitaan, etta no in 
yhdessa kuudesosassa niista rikosjutuissa,joissa nuori oli rikoksen tekohetkella 
15-17-vuotias, on han jutun syyteharkintavaiheessa tayttanyt 18 vuotta, eika 
han en juttuaan enaa tarvitse kasitella kiireellisena. 
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15-17 vuotta yli 18 vuotta 

Kuvio 40 RikoksentekohetkeiHi 15-17-vuotiaiden nuorten ika syyteharkinnassa 

Syyteharkinnan kesto eri paikkakunnilla ja vertailu vuoteen 1999. 
Syyttajavaiheen kasittelyaika oli kaikki kokeilupaikkakunnat mukaan Iaski en 
kokeilun aikana keskimaarin hieman aile kolme viikkoaja kasittelyaika Iaski 
kokeilun myota no in puoleen verrattuna vuoteen 1999. Paikkakuntakohtaiset 
erot olivat jalleen suuria. Helsingissa syyttaj ien kasittelyaika oli no in kuukau
den,ja Joensuussa vain 4 vuorokautta. Muilla kokeilupaikkakunnilla syyttajien 
keskimaarainen kasittelyaika oli kahdesta kolmeen viikkoon. 

Vertailut vuoteen 1999 kertovat seuraavaa: Vaikka Helsingissa syytta
j ien keskimaarainen kasittelyaika on no in kuukauden, on se laskenut huomatta

vasti verrattuna vuoteen 1999, jolloin kasittelyaika lahenteli 3 kuukautta. 
Vastaavasti vertailutiedot Tampereelta, Turusta ja Vaasasta kertovat, etta 
syyttajien keskimaaraisissa kasittelyajoissa on tapahtunut nuorisokokeilun 
myota merkittava lasku. Joensuussa kasittelyajat eivat ole juurikaan lyhenty
neet vuodesta 1999, koska siella syyttajat kasittelivat nuortenjututjo vuonna 
1999 aile viikossa. 

292 Kostiainen 200 I , 5. 
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Kuvio 41 Syyteharkinnan kesto eri paikkakunnilla 
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Kuviosta 42 kay ilmi huomattavat rikoslajikohtaiset erot. Rattijuopumuksissa 
kesto oli yli puolet lyhyempi kuin omaisuusrikoksissa. Huomionarvoista on 
se, etta syyteharkinta ikaryhrnassa 18-20-vuotiaat oli lahes kaikissarikoslajeis
sa nopeampaa kuin ikaryhrnassa 15-17-vuotiaat. 
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Kuvio 42 Syyteharkinnan kesto eri rikoslajeissa 

18-20-vuotiaat 

Kiintean maaraajan tarve. Syyttajakaytannossa ilmeni joillain paikkakunnilla 
jarjestely,jota voidaan pitaaongelmallisena. Tilanne oli seuraava. Syyttajaoli 
paattanyt nostaa nuorta vastaan syytteen. Tamanjalkeen syytteen nostaminen 
(eli haastehakemuksen toimittaminen karajaoikeuteen) oli kuitenkin venynyt 
pitkiakin aikoja sen vuoksi, etta syyttaja ei ole saanut sovittua nuoren rikosju
tun paakasittelya sellaiselle pii.ivalle, joka o1isi karajaoikeutta koskevan 
nopeusvelvoitteen (eli ROL 5:13 :n 14 vuorokauden) mukainen. Tutkimusai
neistossa oli useitaseurantalomakkeita,joihin oli kirjattu huomautuksena, etta 

nuoren paperit olivat odottaneet syyttajanvirastossa sopivaa istuntopaivii.a,jotta 
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ROL:n vaatiman kahden viikon mi:Uiraaikasaannos taytettaisiin. Koska syytt~aa 
ei siis velvoita mikaan tietty maaraaika syytteen nostamiseen, saattaa nuoren 

rikosjuttu odottaa syyttajan poydalla naissa tapauksissa, kunnes karajaoikeus 

on valmis ottamaan jutun vastaan. 

Toisaalta on huomattava, etta ROL antaa syyttajalle mahdollisuuden 

tuomioistuimen luvalla nostaa syytteen antamalla haasteen itse (ns. syyttajaput

ki). Talloin rikosjuttu tulee vireille silloin, kun haaste annetaan tiedoksi, eika 
karajaoikeudelle laheteta lainkaan haastehakemusta. Edella mainituissa 

tilanteissa oli kuitenkin kyse tapauksista,jotka muodollisesti tulivat hoidetuksi 
normaalissa haastehakemusmenettelyssa siten, etta syyttaja lahettaa haasteha

kemuksen karajaoikeuteen ja karajaoikeus hoitaa haastamiset. Kaytannossa 
tilanne kuitenkin muistuttaa syyttajaputken kayttOa. 

Nahdakseni nuoren rikosjutun viipyminen syyttajanvirastossa vain 

sopivaa kasittelypaivaa odottamassa ei ole asiallista seuraavista syista. 

Ongelmalliseksi tapaukset tekee ensinnakin se, etta nuorelle jaa niissa aikaa 

valmistautua oikeudenkayntiin vain kaksi viikkoa sen vuoksi, etta asia on 

viipynyt syyttajan poydalla. Jos haastehakemus olisi heti syytepaatOksen 

jalkeen lahetetty karajaoikeuteen- vaikka ROL 5: 13 :n kasittelyaikavaatimusta 
ei kyettaisikaan tayttamiiiin - nuorelle olisi ainakin jaanyt enemman aikaa 
valmistautua oikeudenkiiyntiin. Lisaksi haastehakemuksen viipyminen 

syyttaj iinvirastossa tuo mukanaan mahdollisia ongelmia haastamismenettelyn 
kannalta. Haastehakemuksen viipyminen syyttiij iinvirastossa myos "kaunistaa" 

karajaoikeuden kasittelyaikoja Ua nain oil en myos ROL 5: I 3 :n toteutumista) 

ja kasittelyn venyminen jaa syyttajiin "piikkiin". 

Rikosprosessiuudistuksen yhteydessii harki ttiin mahdo II isuutta nopeut
taa asiassa toimitettavaa esitutkintaa siten, etta laissa siiiidettiiisiin miiiiriiaika, 

jonkakuluessa esitutkinta olisi toimitettava sekii ne perusteet,joilla miiiiraajas

ta voitaisiin poiketa. Tiillaista saiintelyii ei kuitenkaan pidetty mahdollisena, 
koska esitutkinnan toimittamiseen vaikuttavat hyvin monet ennalta arvaamatto

mat tekijat.293 Edell a poliisin esitutkinta-aikoja kasiteltiiessii todettiin jo, etta 

lainsaadantOomme tarvitaan saannosta,jossa poliisia velvoitettaisiin tutkimaan 

nuorten jutut nopeutetusti. 

Syyttiijan kohdalla til anne on toinen. Voimassa olevassa lainsiiiidiinnos

sii on nuortenjutut priorisoiva siiannos, ETL 43 a§. Kiinteankaan mdaraajan 

sadtdminen nuorten rikosjuttujen syyteharkinnalle tilanteissa, joissa poliisin 
suorittamaa esitutkintaa ei pyydetii tiiydennettiiviiksi eika jutussa ole muita 

293 Ks. HE 8211995 vp., 162. Ratkaisua perustellaan lisaksi seuraavasti: "Paakasittelyn 
keskittaminen ja valittOmyys edellyttavat myos, etta esitutkinnassa asia on selvitetty 
perusteellisesti ja etta tutkinta on suoritettu loppuun ennen syytteen nostamista." 
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erityisia syyteharkintaa venyWi.via piirteita tuskin aiheuttaisi kaytannossa 
ongelmia. 

5. 5. 2 Syyttiimiittii jiitetyt 

Syyteharkinnan kesto kaikissa ikiiryhmissa nuorisokokeilupaikkakunnilla 
ja eri rikoslajeissa. Kuviosta 43 kay ilmi, etta paikkakuntakohtaiset erot 
syyteharkinnan kestossa olivat huomattavia. Joensuussa syyteharkinta kesti 24 
vuorokautta ja Helsingissa 99 vuorokautta. Syyteharkinnan pitka kesto 
omaisuus- seka vi:i.kivaltarikoksissa selittyy osittain sill a, etta osassa niisti:i. on 
suoritettu sovittelu. Toisaalta on syyti:i. huomata, etti:i.syytti:i.mi:i.tti:i.ji:i.tti:i.mispi:i.i:i.tOk
sen tekeminen kesti:i.i:i. kayti:i.nnossa kauemmin kuin edelli:i. selostettu syytehar
kintakarajaoikeuteenjohtavissajutuissa. SyyttamattajattamispaatOs perustelui
neen on tyolaampi kuin syytteen nostaminen. Kaytannossa syytteeseenjohtavat 
jutut priorisoidaan. 
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Kuvio 43 Syyteharkinnan kesto kaikissa ikaryhmissa vuonna 1998 tapauksissa, 
joissa tehty syyttamattajattamispaatOs eri paikkakunnillaja eri rikoslajeis
sa 

Syyteharkinnan kesto eri paikkakunnilla. Helsingissi:i. syyttajien ki:i.sittelyai
ka oli kaksi kuukautta, kun taas Joensuussa syyttajien keskimi:i.i:i.ri:i.inen kasitte
lyaika oli vain 2 vuorokautta. Muilla kolmella kokeilupaikkakunnalla syyttaj ien 
keskimi:i.i:i.ri:i.inen kasittelyaika oli puolesta kuukaudesta kuukauteen. 
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Kuvio 44 Syyteharkinnan kesto eri paikkakunnilla tapauksissa,joissa tehty syytta
mattajattamispaatos 

Syyteharkinnan kesto eri rikoslajeissa. Kuviosta 45 kay ilmi, etta rikoslaji

kohtaiset erot olivat molemmissa ikaryhmissa huomattavia. Syyteharkinnan 
pitka kesto omaisuus- ja pahoinpitelyrikoksissa ikaryhmassa 15-17 -vuotiaat 
johtuu osittain siita, etta ne ovat olleet useammin sovittelussa kuin vastaavat 
jutut ikaryhmassa 18-20-vuotiaat. 
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Kuvio 45 Syyteharkinnan kesto eri rikoslajeissa tapauksissa,joissa tehty syyttamat
tajattamispaatOs 
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5.6 Syytteen vireillepano 

ROL 5:1 :n mukaan syytUijanostaa syytteen toimittamallakirjallisenhaasteha
kemuksen karajaoikeuden kansliaan. Rikosasia tulee talloin vireille, kun 
haastehakemus saapuu karajaoikeuden kansliaan. Kaytannossa syyttaja nostaa 
syytteen useimmiten mainitulla tavalla. Menettelya kutsutaan ns. kdrdjdoikeus
putkeksi. Karajaoikeuden tehtavana on talloin huolehtiahaasteen tiedoksian

nosta ja asianosaisten kutsumisesta paakasittelyyn. 
Uudistettu rikosprosessilainsaadantO mahdollistaa myos menettelyn, 

joss a syyttaja huolehtii haastamisesta ja jossa haastehakemusta ei toimiteta 
lainkaan karajaoikeudelle. Menettely perustuu ROL 5: 1.2 :aan, jonka mukaan 
tuomioistuin voi maarata siina laajuudessa kuin se katsoo aiheelliseksi, etta 
syyttaja saa nostaa syytteen antamalla haasteen itse. Rikosasia tulee talloin 
vireille silloin, kunhaaste annetaan vastaajalle tiedoksi. Menettelya kutsutaan 
ns. syyttdjdputkeksi.294 

Poikkeukselliseksi menettelyksi tarkoitetusta syyttajaputkesta eli 
syyttajan suoraan antamasta haasteesta tavanomaisissa rikosasioissa on saatu 
hyvia kokemuksia etenkin pienemmissa karajaoikeuksissa. Syyttajaputken 

saumattomalla toimimisella on omat ongelmansaja sen onkin katsottu sop ivan 
lahinna pieniin karajaoikeuksiin. Menettelyn hyvana puolena on joustavuus 
seka paperityon saastaminen. Lisaksi syyttajaputki vaikuttaa olevan haasteha
kemusmenettelya nopeampi. PaasaantOna oleva menettely,jossa haastehake
mus toimitetaan karajaoikeudelle ja jossa karajaoikeus huolehtii haasteen 
tiedoksiannosta, mahdollistaa syyttajaputkea laajemmin karajaoikeuden 
toiminnan suunnittelun. Karajaoikeus pystyy toisin sanoen paremmin suunnit
telemaan paakiisittelyjen istuntopaivat. Toisinaan on katsottu, etta ns. rutiiniju
tuissa voitaisiin suurissakin karajaoikeuksissa kokeilla paperityota saastavaa 

ns. syyttajaputkimenettelya. Nuorisokokeilun piirissa olevista karajaoikeuksista 
ainoastaan Joensuun karajaoikeudessa kaytetaan syyttajaputkea. 

294 HE 82/1995 vp., 61-62. 



6 NUORI TUOMIOISTUIMESSA 

Karajaoikeuden toimenpiteet rikosjutussa vaihtelevatj uttukohtaisesti. Keskei
silta osiltaan niita voidaan kuitenkin luonnehtia seuraavasti. Tuomari tutkii 
alustavasti haastehakemuksenja maaraa kasittelypaivan. Karajaoikeus lahettaa 
vaatimusten toimittamispyynnonjamahdollisen kutsun istuntoon asianomista
jalle. Vastaajalle annetaan haaste, mahdollinen vastauspyynt6 syytteeseen 

ennen istuntoaja kutsu istuntoon. Kuultaville lahetetaan mahdolliset kasitte
lyilmoitukset. Kutsutaan asianomistajat ja todistajat. Asianomistajien vaati
mukset lahetetaan niiden saavuttua karajaoikeudelle heti tiedoksi syyttajalle 
ja vastaajille. Myos vastaajan mahdollinen vastaus lahetetaan heti sen saavut
tua tiedoksi syyttajalle ja asianomistajalle. Lopuksi pidetaan paakasittely ja 
taman jalkeen toimitetaan lopputoimet ja vapautetaan paatosilmoitukset. 

6.1 Kansainvalisia tietoja 

U seimmissa Euroopan maissa nuorten rikosjutut kasitelHian prosessin viimeise

na vaiheena nuorisotuomioistuimessa normaalista rikosprosessista poikkeavas
sa menettelyssa. Mehlbyen ja Walgraven mukaan eurooppalaisia nuoriso
oikeusjarjestelmia yhdistaa 1990-luvun aikana kehitys,jossa rikoskontrollijar
jestelman toiminnassa yha vahemman juttuja on edennyt tuomioistuimeen 
saakka. Toisin sanoen vaikka nuorisorikollisuuden maara on eraissa maissa 
noussut, tuomioistuimen maaraamien seuraamusten maara on laskenut tai 
pysynyt vakaana. 295 Meh I bye ja Walgrave esittavat kehitykselle use ita selityk
sia. Useissa maissa kansalaisten toleranssi rikoksia kohtaan on alentunut, 
minka seurauksena halukkuus ilmoittaa rikoksesta poliisille on noussut. 

Viranomaiset ovat lisaantyneiden juttumaarien seurauksena ohjanneet yha 
use amman rikoksen pois rikosoikeusjarjestelmasta ennen kuin asia on edennyt 
tuomioistuimen kasiteltavaksi. Kyse on siis tavallaanjarjestelman itsesaatelys
ta. 

Horst Schiiler-Springorum on myos testannut hypoteesia,j onka mukaan 
nuorisorikosoikeuden toiminnoissa olisi tapahtunut siirtyma "oikealta vasem
malle". Kyse ei siis ole siirtymasta poliittisessa taikka ideologisessa diskurssis-

295 Mehlbye & Walgrave 1998, 44-46. 
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sa, vaan siita, etta rikosoikeusjarjestelman toiminnoissa olisi havaittavissa 
toiminnallisen painopisteen siirtymista prosessin alkuvaiheisiin; tuomioistui
men rooli rikosprosessissa olisi kaventunut poliisin ja syyttajan kaytOssa 
olevien diversiomahdollisuuksien lisaantyessa.296 

Rikoksiin syyllistyneille lapsille ja nuorille kehitettiinjo 1800-luvulla 
monissa maissa erityisia nuorisolaitoksia, joiden nimet tosin vaihtelivat 
maittain (youth prison, youth penitentiary, reform prison, reform school, 
industrial school, penal colony, agricultural colony ja house of refuge). 
Yhdysvalloissa nuorisoinstituutiot kehittyivat ns. parens patria -doktriinin 
kehityksen myota, joka myotavaikutti ensimmaisen nuorisotuomioistuimen 
perustamiseen Chicagoan vuonna 1899. Nuorisotuomioistuinten lapsia 
suojeleva orientoituminen koski seka lapsi- ja nuorisorikollisia (juvenile 

delinquents) etta vaarassa olevia lapsia (children in danger). 1960-luvulta 
Iahti en uudet suuntaukset ovat vaikuttaneet monien maiden nuorisorikosoikeu
dellisissajarjestelmissa. Nuorisorikollisten kohteluun omaksutut prosessuaali
set oikeudet (due process) j a vaarassa oleville lapsille kohdistettuj en vapauden 
menetysten minimoiminen on luonut selkean erottelun naiden kahden eri 
ryhman valille. 

Nimenomaan nuorisotuomioistuinten perustamista pidetaan perinteisesti 
merkittavimpana askeleena lasten ja nuorten erityisaseman kehittymisessa. 
Lasten siirtaminen pois aikuisten tuomioistuimista ja hyvinvointimallin 
korostuminen heidan kohtelussaan on myos rangaistusteoreettisesti eraanlainen 

kaannekohta. 297 

Erityisen nuorisorikosoikeuden kehittyminen alkoi Euroopassa 
1800-1900-lukujen taitteessa. Kehityksen on sanottu seuranneen Yhdysvalto
jen nuorisorikosoikeuden kehitysta, jossa ensimmainen nuorisotuomioistuin 
perustettiin 1899 Chicagoan. Ensimmainen nuorisotuomioistuin perustettiin 
Hollannissa vuonna 1905, Englannissa ja Saksassa vuonna 1908 seka Belgiassa 
ja Ranskassa vuonna 1912. Erityisen nuorisotuomioistuimen toimivaltaa 
voidaankin perustellusti pitaa nuorisorikosoikeuden Ieimallisena piirteena.298 

Joissain maissa on erityinen rikoslakinsa lasten ja nuorten tekemille 
rikoksille (engl. Juvenile Penal Law), eika yleisen rikoslain saannoksia 
Iainkaan sovelleta heihin. Monissa maissa nuorelle nuorisotuomioistuimessa 
tuomittavaseuraamus onperiaatteessa itsenainen suhteessa tehtyyn rikokseen 

296 Schliler-Springorum 1999, 353-354. 

297 Trepanier 1999, 304. 

298 Mehlbye & Walgrave 1998,21-23. 
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ja se perustuu nuoren kehitysasteesta tehtyyn arvioon tai rikoksen vakavuuteen. 

Toisaalta nuorelle maiiriittiivi:it seuraamukset voivat olla- kutsuttiinpa niitii 

sitten rangaistuksiksi tai muiksi seuraamuksiksi - de facto enemman tai 
vahemman rankaisullisia tai voivat sisiiltiia sosiaalistavia tai koulutuksellisia 

toimenpiteita. 

Ruotsi. Ruotsissa kiiriijiioikeudessa ja hovioikeudessa aile 21-vuotiaiden 

asioita kiisitteleviit sellaisten asioiden kiisittelyyn erikoistuneet tuomarit ja 

lautamiehet (LUL 25 §). Poikkeuksen muodostavat rikokset, joista saattaa 
seurata vain sakkoa. Tuomioistuimen on ilmoitettava huoltajalle syytteestaja 

ki:isittelyasiankohdasta. Jos sosiaalilautakuntaa on syytevaiheessa kuultu 

asiassa, sillekin ilmoitetaan piiiikiisittelyn ajankohta. Jos rikoksesta saattaa tulla 

vankeutta, huoltajaa on piiiisiiiintOisesti kuultava (LUL 26 §) .Z99 

Tuomioistuin voi piiiityii syytetyn miiiiriiiimiseen sosiaalilautakunnan 

jarjestiimiiiin, sosiaalipalvelulain mukaiseen hoitoon vain, jos asiassa on 

sosiaalilautakunnan lausunto. Vastaava lausunto vaaditaan myos, kun aile 21-

vuotias tuomitaan vankeuteen yli kolmeksi kuukaudeksi (LUL 28 §).Aile 21-

vuotiaan asia on aina kiisiteltiivii kiireellisesti ja aile 18-vuotiaan asia kahden 

vi ikon kuluessa syytteen nostamisesta,jos rikoksesta siiadetty ankarin rangais

tus on yli kuusi kuukautta vankeutta (LUL 29 §).300 

Tanska. Tuomioistuin voi miiariitii myos aile 18-vuotiaan tutkintavankeuteen. 

Siii:intely on sama kuin yli 18-vuotiaan kohdalla. Tuomioistuimen piii:itOkselli:i 

hiintii voidaan pitiiii vangittuna 4 viikkoa kerrallaan. Eristykseen miiiiriityn 

osalta uusi kasittely on pidettiivi:i kahden vi ikon vi:ilein. Sosiaaliviranomaisten 

edustaja on paikalla kiisitelti:iessii vangitsemisasiaa oikeudessa. PaasaiintOisesti 

alle 18-vuotias tutkintavanki sUoitetaan erityisesti nuorille sopivaan laitokseen. 

Sopeutumattomat nuoret on sij oitettava vankilaan. Oikeus voi piiiittaii lievem

miistii vapaudenmenettiimisestii (surrogatfaengsling), jos sillii piiiistiiiin 

tavoiteltuun lopputulokseen. Tuolloin oikeus piiiittaa, etta henki!O sijoitetaan 

laitokseen,jossa vapauteen puuttuminen on normaalia vangitsemista viihiiisem

piiii, taijopa valvontaan kotiin. Keskeisiii siiiinnoksiii tiiltii osin ovat Tanskan 

prosessilain (lov om riittens pleje) 762-765 §:t.30 1 

299 SOU I 999:108, 40. 

300 SOU I 999: I 08, 32. 

301 NORD 2000:30, I07-I I I. 
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Tanskassa ei ole erityisia nuorisotuomioistuimia eika nuorten asioiden 

kasittelyyn erikoistuneita tuomareita. Rangaistusta maarattaessa nuorten tekoj a 

arvostellaan lievemrnin. Tama koskee myos poikkeuksellisesti 18-20-vuotiaita, 

joiden osalta ei ole muita poikkeussaannoksia. Tanskan rikoslain 84 §:n 

momentin 2 kohdan mukaan rangaistukseen voi vaikuttaa alentavasti se, etta 

teko on tehty aile 18-vuotiaana j a taysi rangaistus olisi tarpeeton tai haitallinen. 

Rikoslain 91 § :ssa saadetaan, etta aile 21-vuotias voidaan tuomita sakkoon, 

vaikka rikoksesta ei ole saadetty sellaista rangaistusta.302 

6.2 Tietoja juttujen tuomioistuinkasittelysUi 

Tutkimusaineiston 15-17-vuotiaiden 1995 rikosjutuista 1 090 (55%) eteni 

tuomioistuimeen. Seuraavassa esitettavat tiedot perustuvat nain ollen reilun 

tuhannen tapauksen aineistoon. 

Tuomioistuimen kokoonpano. Oikeudenkaymiskaaren (31.12.1734) I uvun 

1 §:n mukaan karajaoikeus on paatOsvaltainen rikosasiassa, kun tuomioistui

messa on puheenjohtajaja kolme lautamiesta(lautamieskokoonpano ). Oikeu

denkaymiskaaren 2 luvun 6 § :n mukaan rikosasiassa karajaoikeus on paatos

valtainen myos, kun siina on yksin puheenjohtaja, jos syytteessa tarkoitetusta 

rikoksesta ei syytteessa mainittujen seikkojen vallitessa ole saadetty muuta tai 

ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintaan yksi vuosi kuusi 

kuukautta. Talloin rangaistukseksi ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta 

kuin sakko. 

Tutki musaineiston jutuista 80 % ol i kasitelty lautami eskokoonpanossa 

ja 20 %:ssa tapauksista asian oli ratkaisut puheenjohtaja yhden tuomarin 

kokoonpanossa. Eraat tuomarit esittivat, etta nuortenjutuissa yhden tuomarin 

kokoonpano tulisi sallia nykyista laajemmin, koska se mahdollistaisijuttujen 

nopeamrnan kasittelyn. 

Vastaajien lukumaara. Kuviosta 46 kay ilmi, etta yli puolessa jutuista 

vastaajia oli vain 1-2. 

302 NORD 2000:30, 107-111. 
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Kuvio 46 Vastaajien lukumaara 

5 6 7-

Asianomistajien lukumiiiira. Kuviosta 47 ilmenee, etta lahes 40 o/o:ssa 

jutuista oli ainoastaan yksi asianomistaja. Kuitenkin myos kuuden tai useam

man asianamistajanjuttuja ali yli 20 %. 
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Kuvio 47 Asianomistajien lukumaara 

Rikosten lukumaara. Kuviasta 48 kay ilmi, etta lahes puolessa jutuista 

rikoksia ali ainoastaan yksi . Kuitenkin yli seitsemiin tai useamman rikoksen 

juttujakin oli lahes 15 %. 
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Kuvio 48 Rikosten lukumaara 

Tuomion plHirikos. Kuviosta 49 kay ilmi, etta jutuista no in puolet oli omai
suusrikoksia ja runsas viidennes vakivaltarikoksia. 
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Kuvio 49 Tuomion paarikos 

Plilikasittelyn kesto. Tutkimusaineiston tapauksista 45% kasiteltiin yhdessa, 
enintaan puoli tuntia kestavassa istunnossa. Enintaan puoli paivaa kestavia 
istuntoja oli 52% jakoko paivan kestavia istuntoja 3 %. Koska oikeudenkaynti 
on varsin usein verrattain lyhyt tapahtuma, vaikuttaisi silta, etta nuorten jutut 

eivat ole juridisesti kovin vaikeita. 
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Eri rikosten va1illa paakasitte1yn kestossa oli vain vahan eroavuuksia. 

Merkittavin niista oli se, etta lahes jokaisessa rattijuopumustapauksessa 

paakasittely kesti aile puoli tuntia. Naiden rikosten yhteydessa voitaneen viitata 

rikosten "selvyyteen" ja vakiintuneeseen rangaistuskaytantoon paakasittelyn 

kestoon vaikuttavina tekijoina. 

Paakasittelyn peruuttaminen. Joskus rikosasian paakasittely joudutaan 

peruuttamaan. ROL 6:2:n mukaan paakasittelya ei saa aloittaa ja se on 

peruutettava seka sille on maarattava uusi kasittelypaiva, jos: (1) syyttaja on 

jaanyt pois, (2) vastaaja onjaanyt pois, eika asia ole sellainen, etta se voidaan 

ratkaista tasta huolimatta, (3) avustaja, joka vastaajalle on maaratty, ei ole 

saapuvilla taikka saatavissa heti paikalle eika vastaaj aile saada uutta avustaj aa, 

joka voisi heti ryhtya hanta avustamaan ( 4) asianomistaja, jota pitaisi kuulla 

henki!Okohtaisesti taikka todistaja tai asiantuntijaonjaanyt pois, (5) asianosai

nen haluaa esittaa uuden tarkean seikan tai uuden todisteen, johon vastapuolen 

on saatava tilaisuus perehtya tai asian ottamiselle lopullisesti kasiteltavaksi on 

muu este. 

Virve de Godzinskyn vuonna 2000 julkaiseman tutkimuksen mukaan 

noin kolmannes tutkimusaineiston tapauksista peruutettiin, mutta peruutus

prosentit vaihtelivat huomattavasti eri karajaoikeuksissa. Jutut voidaan 

peruuttaajoko jo ennen istuntoa tai istunnon alussa. Molempia peruutustilan

teita oli suunnilleen yhta paljon. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, etta suurim

missa karaj aoikeuksissa juttuj a peruutetaan enemman kuin pienissa, mutt a tasta 

paasaannosta on kuitenkin poikkeuksia. Suurilla paikkakunnilla peruutusten 

maara on suurempi muun muassa sen vuoksi, etta niissa kasitellaan enemman 
laajoja ja vaikeita rikosjuttuja. Myos ongelmat vastaajien tavoittamisessa 

keskittyvat suurimpiin karajaoikeuksiin. Peruutukset ovat yleisimpia omaisuus

rikoksissa (38 %), huumausainerikoksissa (31 %) ja vakivaltarikoksissa 

(29 %). Valtaosa (79 %) peruutuksista liittyi vastaajan poissaoloon. Selvasti 

yleisin syy vastaajan poissaoloon oli puolestaan se, ettei vastaajaa oltu saatu 

haastettua (52 %). Toiseksi yleisin peruutussyy oli haastetun vastaajan 

poissaolo (27 %). Muiden peruutussyiden, esimerkiksi asianomistajan tai 

todistajan poissaolon, merkitys oli marginaalinen. Viimeisen kymmenen 

vuoden aikana vaikeudet vastaajien tavoittamisessa ovat selvasti lisaanty
neet.3o3 

303 de Godzinsky 2000, 17-30. 
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Tutkimusaineiston 15-17-vuotiaiden jutuissa p1Uikasittely jouduttiin 
peruuttamaan vain 11 % :ssa j utuista. Syyt peruuttamiselle ilmenevat kuviosta 
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Tuomitut rangaistukset. Kuviossa 51 on esitettytuomiotiedot niistajutuista, 
jotka etenivat tuomioistuimeen saakka. Sakko oli yleisin seuraamus (56%), 
seuraavaksi yleisin seuraamus oli ehdollinen vankeusrangaistus (24 %) ja 

nuorisorangaistustenja tuomitsemattajattamisten osuus oli yhta suuri (7 %). 
Syyte hylattiin 4 %:ssa tapauksista, ja ehdottoman vankeudenja yhdyskunta
palvelun kaytto oli hyvin vahaista (2% ja 1 %). 
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Kuvio 51 Tuomioistuimeen edenneiden 15-17-vuotiaidenjuttujen tuomiot 
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Kuviosta 52 kay ilmi, etta nuorisokokeilun aikana tuomitut seuraamukset 
vastaavat kutakuinkin viimeisen kymmenen vuoden aikananuorille tuomittuja 
rangaistuksia. 
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Kuvio 52 Ikaryhmalla 15-17 tuomitut rangaistuslaj it 1992-2000 
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Kuviosta 53 kay ilmi, etta sakkojen miUira oli korkein Turussa. Muiden 
paikkakuntien sakkojen maarat olivat keskenaan suunnilleen yhta suuret. 

250 

207 

200 

ra e 150 
:J w 

100 

50 

0 

Turku Yhteensa Tampere Vaasa Joensuu Helsinki 

Kuvio 53 Sakon maara euroissa eri paikkakunnilla 

Kuviosta 54 kay ilmi, etta sakkojen maara oli selvasti suurin rattijuopumuksis
sa ja toiseksi suurin liikennerikoksissa. 
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6.3 Nuoria koskeva erityissaantely ja kaytant6 

Nuoria koskeva erityissaantely. Nopeuttamistavoitteessa on saadetty tuo
mioistuimen osalta ROL 5:13 :ssa. Saannoksen tavoitteena on turvata alle 18-
vuotiaan vastaajan rikosasian nopea kasittely.304 Saannos kuuluu seuraavasti: 
Jos aile 18-vuotias vastaaja on syytteessa rikoksesta,josta syytteessa mainittu
jen seikkojen vallitessa tehtyna on saadetty kuutta kuukautta ankarampi 

vankeusrangaistus, taikkajos vastaaja on vangittuna, matkustuskiellossa tai 
virantoimituksesta pidatettyna, paakasittely on pidettava kahden viikon 

kuluessa rikosasian vireilletulosta. 
ROL 5:13.2:n mukaan maaraaika voidaan maarata kahta viikkoa 

pidemmaksi,jos ROL 5:7 ( esitutkinnan tii.ydentaminen) tai 5:11 :ssa tarkoitettu 

toimenpide ( asiantuntijalausunnon hankkiminen, todistelun vastaanottaminen, 
kirjallisen todisteen taikka muun kasittelyii. varten tarvittavan asiakirjan 
esittaminen, katselmuksen toimittaminen tai muuhun valmisteleva toimenpide ), 
syytteiden kasitteleminen yhdessd tai muu tar ked SY.JI sit a vaatii. 

Virve de Godzinskyn tekemii.n tutkimuksen mukaan nuorten juttujen 

kii.sittelyssa oli ennen kokeilun alkua viiveita. Nuorten vastaaj ien jutuista vain 
54 % kasiteltiin 14 vuorokauden kuluessa haasteen tiedoksiannosta. Kaytii.n
nossii. myos nii.issa tapauksissa maii.raaika on voinut ylittyii., koska asian 
vireilletulonja tiedoksiannon val ilia on myos kulunut aikaa. Nii.yttaakin silta, 

3114 HE 82/1995 vp., 72-73 . 
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ettei kasittelyn tavoiteltu nope us toteudu nuorten osalta. Tama j ohtuu osin siita, 
etta ROL:n mukainen 14 vrk:n maaraaika alkaakulua vasta siita, kun haasteha
kemus on tullut karajaoikeuden kansliaan. Talla hetkella nuorten osalta 
rangaistukset tulevat tuomittaviksi verraten myohaan. 305 

Saannosta sovellettaessa maaraavaa on se, minka ikainen vastaaja on, 
kun asia tulee vireille. Hallituksen esityksessa tata perustellaan vetoamalla 
siihen, etta myos oikeudenkaynninjulkisuudesta annetun lain (56/84) 5 §:n 1 
momentin nojalla oikeudenkaynninjulkisuudesta paatettaessa ratkaisevaa on 
se, onko syytteessa oleva henkilo alle 18-vuotias. Edellisessii syyttiijiin 
toimintaa kasitelleessa luvussa kritisoitiin sita, etta syyttajan toimintaa 
koskevan nopeussaantelyn kannalta on ratkaisevaa se, milloin juttu tulee 
syyttaj anvirastossa vireille,j a esitettiin, etta nopeusvelvoitteiden soveltamises
sa ratkaisevaa tulisi ollanuoren ika rikoksentekohetkella. Aiemmassa luvussa 
on esitetty argumentteja kannanoton tueksi. Niidenja kuviosta 55 ilmenevien 
tietojen perusteellajarkevampaa olisi, etta tuomioistuimen nopeuteen velvoitta
van saannoksen kohdalla ratkaisevaa olisi tekijan ika rikoksentekohetkella. 

Kuviosta 55 kay ilmi, etta liihes neljannes nuorista ehtii tulla taysi
ikaiseksi ennen tuomioistuinvaihetta. 
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Kuvio 55 Rikoksentekohetkella 15-17-vuotiaiden ika jutun tullessa vireille 

Kuviosta 56 kay ilmi, etta vain no in 50% jutuista ehditaan kasitella kahdessa 
viikossa. 

Jus de Godzinsky 2000, 42-44. 
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Kuvio 56 ROL 5:13:n 14 vuorokauden kiisittelyaikavaatimuksen toteutuminen 

Kuviosta 57 ilmenee, etta pelkkiin tiedoksiantoihinkuluu esimerkiksi Tampe
reella lahes kaksi viikkoa. 
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Kuvio 57 Tiedoksiantoihin kulunut aika keskimiiiirin 15-17 -vuotiaiden rikosjutuissa 

Lahes 25 %:ssa jutuista tiedoksiantoihin kuluu niin kauan, ettei ROL:n 
maaraajan toteutuminen ole mahdollista. 
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Kuvio 58 Tiedoksiantoihin kulunut aika 15-17-vuotiaiden rikosjutuissa 

Kuviosta 59 ilmenee, etta Tampereella vain reilu viidennes j utuista ehdittiin 

kasitella kahdessa viikossa. Parhaiten maaraaika toteutui Turussaja Vaasassa. 

Noin puolta nuorten jutuista siis kasitellaan ROL:in mukaisesti 14 paivan 

kuluessa siita, kun haastehakemus on jatetty oikeuteen. Viiviistyminen saattaa 

johtua muun muassa vastaajien tai asianomistajien suuresta lukumaariista. 

Ongelmana on henki!Oiden tavoitettavuus eli tiedon saaminen asianosaisille 

paakasittelyn ajankohdasta. Piiiikasittelyii ei voidajarjestiia ennen kuin kaikille 
asianosaisille on saatu annettua siita tieto. 
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TaiTPere Helsinki Joensuu Vaasa Turku 

Kuvio 59 ROL 5:13 :n 14 vuorokauden kasittelyaikavaatimuksen toteutuminen 
paikkakunnittain 

Paikkakuntakohtaisissa tyoryhmien palavereissa on pohdittu paljon syitii, miksi 

ROL 5:13:n vaatimus ei usein kiiytiinnossa toteudu. Kokonaisuudessaan 
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maaraaikaa pidetaan liian tiukkana. Kritiikki siihen on yksinkertainen: jutun 
kokonaiskasittelyaikaan 14 vuorokauden vaatimus ei kovinkaan paljon vaikuta. 
Esimerkiksi J oensuussa kasittely on kokeilupaikkakunnista lyhyin, vaikkaROL 
5: 13 :n vaatimus toteutuu siella kaikkein kehnoimmin. Lisaksi eraiden paikka
kuntien suuret osuudet ROL 5:13 vaatimuksen toteutumisesta selittyvat vain 
silla, etta syyttaja ei laheta haastehakemusta karajaoikeuteen, ellei paakasitte
lyn ajankohtaa olla etukateen onnistuttu sijoittamaan 14 vuorokauden vaati
muksen sisaan. 

6.4 Tuomioistuinten kasittelyajat 

Tuomioistuimen kasittelyaika tarkoittaa ajanjaksoa jutun vireille tulemisen 
(paiva, jolloin haastehakemus saapuu karajaoikeuteen tai syyttajaputkea 
kaytettaessii haasteen tiedoksiantopaiva) ja paakasittelyn valillii. Tassii lienee 
aiheellista huomauttaa, etta eri viranomaisten kasittelyajat on tassa tutkimuk
sessa laskettu siten, etta laskentamalli kattaa ajallisesti koko rikosprosessin. 

Yleiskuvaus tuomioistuimen kasittelyajasta kaikissa ikaryhmissa. Vuonna 
2001 keskimaarainen kasittelyaika rikosasioissa oli 3,6 kuukautta. Kasittely

ajan keskiarvo nousi edellisesta vuodesta. Kasittelyajat olivat 2 kuukautta tai 
lyhyempia 15 karajaoikeudessa. Paiikaupunkiseudun isoissakarajaoikeuksissa 
kasittelyajat ovat edelleen pidentyneetja olivat Espoossa 4,9, Vantaalla 4,2 ja 
Helsingissa 8,3 kuukautta.306 

Tuomioistuimen kiisittelyaika paikkakunnittain. Kuvion 60 15-17 -vuotiaita 
koskevan osuuden prosenttiluvut kuvaavat nuorisokokeilun aikaisten kasittely
aikojen lyhentymisen maiiraa verrattunakasittelyaikoihin vuonna 1999. 18-20-
vuotiaiden jutuissa kasittelyajat olivat jonkin verran nuorempaa ikaryhmaii 

pidemmat. Alimmasta kuvion osasta kayviit ilmi kaikkien ikaryhmien kasittely
ajat vuonna 2000. Ne ovat moninkertaiset verrattuna kokeilunaikaisiin 
kasittelyaikoihin. 

Tuomioistuinten kasittelyaika oli kaikki kokeilupaikkakunnat mukaan 
laskien kokeilun aikana keskimaarin reilut kolme viikkoa. Kokeilun myotii 
tuomioistuinten kasittelyaika laski noin puoleen vuodesta 1999. Helsingissa 

tuomioistuinvaiheenkesto oli odotusten mukaan pisin. Nuorten rikosten 
kasittely kesti Helsingin karajaoikeudessa keskimaarin noin puolitoista 

306 Oikeusministeri6n hallinnonalan toimintakertomus 2001, 17. 
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kuukautta. Laskua vuoden 1999 tilanteeseen verrattuna on kuitenkin verrattain 
paljon. Muilla kokeilupaikkakunnilla tuomioistuinvaihe kesti kahdesta 

kolmeen viikkoon. Tiedot vuodelta 1999 osoittavat, etta tuomioistuinten 
kasittelyajat ovat karkeasti ottaen puolittuneet vuoteen 1999 verrattuna. 
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Kuvio 60 Tuomioistuimen kasittelyaika paikkakunnittain 

Tuomioistuimen kasittelyaika rikoslajeittain. Kuviosta 61 kay ilmi, etta eri 

rikoslajien kasittelyajat olivat verrattain tasaisia. Liikennerikoksia ja muita 
rikoksia oli niin vahan, ettei naiden rikoslajien muita pidemmista kasittelyaj ois
ta voi tehda pitkalle meneviajohtopaatOksia. 
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Kuvio 61 Tuomioistuimen kasittelyaika rikoslajeittain 

Seuraavassa selostetaan ongelmia,jotka saattavat aiheuttaa kasittelyn viivasty

mista eri rikoslajeissa. 

Huumausainerikosten osalta ongelmana on KRP:n lausuntojen saami

nen. Syytteen kasittely voi naissa asioissa edeta ilman lausuntoa, jos vastaaja 

tunnustaa hallussapidon ja sen etta hallussa pidetty aine on huumausainetta. 

Vastaaja voi kuitenkin paakasittelyssa peruuttaa tunnustuksensa ja ilmoittaa, 

etta aine ei olekaan huumausainetta. Syyttajan on tall a in pyydettava paakasitte

lyn peruuttamista tai asian lykkaamistasaadakseen asianmukaisen lausunnon. 

Lisaksi rangaistus perustuu huumausaineen tarkkaan painoon, minka selvitta

minen poliisilaitoksella ei liene ongelmatonta, kun kysymys on use in esimer

kiksi heroiinin osalta gramman sadasosista. 

Pahoinpitelyrikosten kasittelyssa ongelmana on laakarinlausuntojen 

saaminen. Periaatteessa syytteen kasittely etenisi naissakin rikoksissa ilman 

lausuntoa mikali vastaaja myontaisi aiheuttaneensa syytteessa kuvaillun 

vamman asianomistajalle. Tamakin tunnustus voidaan asian kasittelyn missa 

vaiheessa tahansa peruuttaa,ja todistuksen tilaaminen on edessa. Laakarinlau

sunnot ovat myos tarpeen sen vuoksi, etta niihin perustuu osaltaan tuomiois

tuinten arviointi kivunja saryn maarastaja niista ilmenee sairausloman kesto . 

Asianomistajien korvausvaatimuksia on vastaajan kiistiiessa mahdotonta 

nayttaa tote en i !man lausuntoa vammoista. Asianomistaj at tutkituttavat yleensa 

pahoinpitelyista tai muista vakivaltarikoks ista aiheutuneet vammansa julkisten 

sairaaloiden paivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskuksissa. Ottaen huomioon 

suuren asiakasmaiiran lausuntojen saaminen nopeutetussa aikataulussa ei liene 

helppoa, koska sairaalat toimittanevat lausuntonsa eri viranomaisille tilausten 

saapumisjarjestyksessa. 

Anastus- ja vahingontekorikokset sopivat hyvin nopeutettuun kasitte

lyyn, mikali korvausvaatimukset selvitetaan esitutkinnassa ja syyttaja edustaa 
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asianomistajaa oikeudenkaynnissa. Asianomistajien vaatimusten selvittely 
esitutkinnassakaan ei ole helppoa, koska asianomistajat eivat ripeasti ilmoita 
vaatimuksiaan tai eivat yksinkertaisesti kykene niita esittamaan, kun korvauk
set eivat ole heille itselleenkaan selvia. Asian kasittely voi olla kesken 
esimerkiksi vakuutusyhtiossa, Kelassa tai tyonantajalla. 

Periaatteessa voitaisiin vaatia, etta yksityisoikeudelliset vaatimukset 
erotettaisiin rikosprosessista ja etta ne otettaisiin erikseen kasiteltaviksi 
riitaprosessissa. Nain meneteltaessa rikosasian kasittely ei turhaan hidastuisi. 
Kuitenkin lokakuun alusta 1997 voimaan tulleen rikosprosessiuudistuksen yksi 
paaperiaatteista on ollut korostetusti asianomistajan eli uhrin aseman paranta
minen. Taman vuoksi syyttajille saadettiin velvollisuudeksi ajaa asianomistajan 
yksityisoikeudellista korvausvaatimusta, mikali se voi tapahtua ilman olennais

ta haittaa eika vaatimus ole ilmeisen perusteeton. Asianomistajan ei talloin 
tarvitse osallistua esitutkinnanjalkeen mitenkaan itse menettelyyn, ellei hiinta 

tarvita henkilokohtaisesti asian selvittamiseksi. Yksityisoikeudellisen vaati
muksen esittamisesta ei siten aiheudu uhrille lisaa kustannuksia ja vaivanna
koa. Rikosoikeudellisen jarj estelmiin uskottavuuden ja oikeudenmukaisuuden 
kannalta on tarkeata, etta j arj estelma huolehtii myos rikoksen uhrin oikeuksis
ta. Samoin oikeuspoliittisesti ja yleisen edun kannalta on tarkeata, etta 
rikoksentekijat iasta riippumattajoutuvat vastuuseen aiheuttamistaan vahin
goista. Uudistuksen peruslahtokohtia vastaan on menettely, jossa usein 
yksinkertaiset j a selkeat korvausvaatimukset erotettaisiin riitaprosessiin. Tasta 
aiheutuu asianomistajalle aina kustannuksia. Ottaen huomioon alaikaisten 

vastaajien taloudellinen tilanne asianomistajilla ei olisi kaytannossa juuri 
koskaan mahdollisuutta kohtuullisessa ajassa saada korvauksia edes omista 
oikeudenkayntikuluistaan, vaikka ne heille tuomittaisiinkin. 

Lisaksi tuomioistuinten kannalta vahingonkorvausvaatimusten erottami
nen erikseen kasiteltaviiksi aiheuttaa lisatyota. Vaatimus on otettava riita-asian 
menettelyn mukaisesti valmisteluun j a uuteen paakasittelyyn. Juridisesti ottaen 
ei ole selvaa, minkalainen vaikutus on myohemmassa riitaprosessissa oikeu
denkayntiaineiston huomioon ottamisen osalta valittomyysperiaatteella j a mita 
tasta seuraa pidettaessa silmalla myohempaa paiikasittelya korvausvaatimuksen 
osalta. Mikali perusteen kiistamistilanteissa asia jouduttaisiin nayton osalta 
kasittelemaan kahdessa eri oikeudenkaynnissa, oltaisiin kaukana uudistuksen 
tavoitteesta: eli varmasta, nopeastaja halvasta oikeudenkaynnista. Nain ollen 
prosessinjouduttamiseen ei ole syyta menna siten, etta rikosprosessuaalinen 
puoli ja toisaalta siviiliprosessi erotettaisiin toisistaan. 



6.5 Paikkakuntakohtaisia erityisjarjestelyita ja 
ongelmia 
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Yksi nuorten rikosjuttujen kasittelya koskeva vaatimus on asiantuntemuksen 
takaaminen heidanjuttujensa kasittelyssa. NuorRikL:n 24 § :ssa saadetaan, etta 

nuoria rikoksentekijtiitakoskevarikosasia on kasiteltava useampiosastoisessa 

alioikeudessa samalla tai samoilla osastoilla OM:n tarkemmin maaraamalla 

tavalla. Saanntiksella ei kuitenkaan ole kaytanntin merkitysta. Yhdellakaan 

nuorisokokeilupaikkakunnalla kyseista saanntista ei sovelleta. 

Helsinki. Nuorisokokeilun suunnitteluvaiheessa Helsingin karajaoikeus ja 

kihlakunnan syyttajanvirasto asettivat yhteisen tytiryhman pohtimaan nuo

risokokeilun alaan liittyvia asioita. Tytiryhma piti oikeuskasittelyn kaikkien 

vaiheiden nopeuttamista ensiarvoisen tarkeana. Ennen kokeilua nuorisoproses

sin viranomaistoirninnat olivat perakkaisia, mutta nuorisokokeilun aikana 

pyrkimyksena oli mahdollisuuksien mukaan siirtya rinnakkais- j a samanaikais

toimintoihin. Tama ei aina kuitenkaan ole mahdollista. 

Tyoryhma totesijo nuorisokokeilua suunniteltaessa, etta ROL 5:13:n 

14 vuorokauden maaraaikasaanntis ei turvaa alle 18-vuotiaan vastaajan 

rikosjutun nopeaa kasittelya. Syyna on se, etta kiireellisyysperuste alkaa vasta 

silloin kun haastehakemus on tullut karajaoikeuden kansliaan. Kaytanntissa 

nuorten rangaistukset ovat tulleet tuomittaviksi verraten mytihaan. Toisaalta 

tytiryhma totesi olevan tulevaisuudessa tarkeata, etta nuorten rikosjutut saadaan 

ratkaistua mahdollisimman nopeasti. 

Syyttajanviraston ja karajaoikeuden naktikulmasta nuorisoprosessia 

hidastavia tekijoita ovat henki!Otutkinnat, sovittelut, nuorisorangaistuksen 

alustavat toimeenpanosuunnitelmat, asianomistajien korvausvaatimusten 

selvittely ja paakasittelyn peruuntuminen silloin, kun tiedoksiannot eivat ole 

onnistuneet. Syyttajienja tuomareiden tytiruuhkat vaikeuttavat mytis nuorten 

juttujen etenemista paakasittelyyn ja ratkaisuun. 

Koska nuorisokokeilun paaasiallisena tavoitteena on oikeuskasittelyn 

kaikkien vaiheiden nopeuttaminen, tyoryhma esitti seuraavan menettelykaytan

non kokeilemista. Nuorenjutun esitutkinnan alettua poliisissa tutkinnanjohta

j an tulee ottaa yhteytta paivystavaan syyttaj aan, j onka kanssa so vi taan nopeute

tusta kasittelysta. Mikali neuvonpidossa paadytaan nopeutettuun kasittelyyn, 

tulee paivystavan syyttajan kirjauttaajuttu itselleen syyttajan diaariin. Paivysta

va syyttaja sopii nuoren jutulle paakasittelypaivan tuomaritiiminsa tuomarin 

kanssa, jonka pitamaan istuntoon hanelle on sovittu kalenterin mukaan 

seuraava paakasittely. Syyttaja suorittaa kiireellisesti syyteharkinnan seka 
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huolehtii itse haasteen tiedoksiannosta. Tyoryhma ehdotti siis ns. syyttajaput
ken kayttamista. 

Taman jalkeen juttu saapuu karajaoikeuteen paivystavalta syyttajalta 
ja ohjautuu karajaoikeudessa siihen tuomaritiimiin, jossa paivystava syyttaja 
normaalisti toimii syyttajana. On useita vaihtoehtoja, mitenjuttua kasitteleva 
tuomari talloin maaraytyy. Menettely, jossa osastonjohtaja maaraa juttuun 
tietyn tuomarin, oli tyoryhmanmukaan turhan kankeaja hidas vaihtoehto. Sen 
sijaan tyoryhman mukaan toteutettavissa oli menettely, jossa se tuomari, jolla 

on seuraava istunto paivystavan syyttajan kanssa, kasittelee asian. Syyttajan 
ja tuomarin tulee nain allen toimia yhteistyossa ja heidan vastuunaan on 
huolehtia siita, etta juttu tulee kasitellyksi nopeutetussa prosessissa. 

Nopeutetun prosessin jutuissa on tarpeen, etta syyttaja voi nostaa 
syytteen antamalla haasteen itse. Laamannin tulee nain allen ROL 5:1 :n 
mukaan maarata laajemmin syyWijan oikeudesta antaa haaste. Toisaalta 
esitettiin, ettajoissain tilanteissa yksinkertaisenjutun vastaaja voidaan haastaa 
pidatysaikana. Helsingissa pidettiin erityisen tarkeana sita, etta nuori vastaaja 
saadaan nimenomaan haastettua mahdollisimman varhain. Taman vuoksi 

tyoryhma totesi, etta Helsingin karajaoikeudessa tulee nuorisokokeilussa 
korostumaan karajatuomari-karajasihteeri-haastemies -akselin yhteistyo. 

Tyoryhma totesi toisaalta, etta suuri osa nuorten tekemista rikoksista 
voidaan kasitella ilman henkilOtutkintaa. Henkilotutkintaa ei nimittain tarvitse 
suorittaa,jos rikoksesta ilmeisesti tuomittaan sakkorangaistus. Tyoryhrna totesi 
lisaksi, etta jos rikoksesta ilmeisesti tuomitaan vankeusrangaistus, saattaa 
jutussa olla muitakin ongelmia, minka vuoksi nopeutettu prosessi ei tule 
kysymykseen. 

Helsingissa luotiin nain ollen nuorisokokeilun aluksi malli, joka on 

selektiivinen. Kokeiluun tulevatjutut valikoidaan, eika kaikkia 15-17-vuo
tiaiden rikosjuttuja kasitella nopeutetusti. Mallilla on seka hyvat etta huonot 
puolensa. Huonona puolena on se, etta juttujen valikoiminen nopeutettuun 
kasittelyyn voi johtaa siihen, etta kiireellisesti kasiteltaviksi valikoidaan 
ainoastaan sakkojutut. Lisaksi tilanne voi johtaa siihen, etta kokeilu ei etene 
nuorten tarpeiden ehdoilla, vaan tarkeaa on ensisijassa saada nuorisoprosessi 
nayttamaan nopealta. 

Selostettua paivystysjarjestelya ei kokeilun aikana tiettavastijuurikaan 
kaytetty. Myoskaan syyttajaputkea ei nain allen hyodynnetty suunnitellulla 
tavalla. Helsingissa otettiin kayttoon erityinen nopeutetusta kasittelysta 
muistuttava punainen leima. Syyttajalle toimitetun esitutkintapoytakirjan 

kanteen lyotiin sen saavuttua syyttajanvirastoon punainen Ieima, jossa luki 
"nuorten nopeutettu rikosj uttu". Tama muodollinen, mutta hyvin informatiivi-
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nen menettely aiheutti sen, etta syyttajat myos kasittelivat nuorten jutut 

aiempaa nopeammin. Leiman kayttoonoton j a! keen yksikaan syyttaj a ei voinut 

ainakaan vedota tietamattomyyteen nopeutetun menettelyn vaatimuksesta. Kun 

mitaan muita erityisia menettelyja ei Helsingin syyttajanvirastossa eika 

karajaoikeudessa ole otettu kayttoon, on ilmeista, ettanuorisoprosessi nopeutui 
kokeilun myota yksinkertaisesti siita syysta, etta kokeilun myota nuorten 

juttujen nopean kasittelyn merkitys tiedostettiin entista paremrninja nuorten 
juttujen kasittely priorisoitiin aiempaa selkeamrnin. 

Poliisilta saapuu syyttajalle esitutkintapoytakirja atk:n valityksella 

konekielisena seka paperiversiona. Konekielisten esitutkintapoytakirjojen 

tiedot siirtyvat SAKARiinja poytakirjoista muodostuu suoraan asia. Valtaosa 

asioista saapuu syyttajalle poliisin RIKI-jarjestelmasta konekielisina tutkinta

paketteina, joissa on yksi tai useampia esitutkintapoytakirjoja. Poliisilta voi 

myos tulia ennen varsinaista rikosasian muodostavaa poytakirjaa ennakkoil
moituksena "alustava" poytakirja. 

Rikosjutun kasittely alkaa syyttajanvirastossa kuitenkin vasta silloin, 

kun esitutkintapoytakirja saapuu sinne paperiversiona. Talloin poytakirjaan 

lyodaan myos edellaselostettu punainen nopeutettu Ieima. Poytakirjat saapuvat 
syyttajanviraston hallintokansliaan. Sielta juttu jaetaan jollekin syyttaj anviras

ton neljasta osastosta. Taman jalkeen osastopaallikko maaraa jutun jollekin 

oman osastonsa syyttajista. Sitten sihteeri maarittaa SAKARI-jarjestelmaan 

tiedon syyttajasta, jonka ratkaistavaksi juttu on maaratty. Koko kasittely 

tapahtuu SAKARI-jarjestelmaa kayttaen konekielisena. Jutun jakarninen 

osastolle seka osastopaallikon suorittama jako ovat paivittaisia toimenpiteita. 

Kun juttu on konekielisena jaettu syyttajalle, siirtyvat jutun paperiversiona 

olevat poytakirjat hanelle. Talloin alkaa jutun syyteharkinta. Koko edella 

kuvattuun prosessiin kuluu muutamia paivia. Toisinaan kesto on vi ikon. Toisin 
sanoen maamrne suurimrnassa syyttajanvirastossa nuoren rikosjutun kansliaka

sittelyyn ei kulu paljon aikaa. Mutta huomattavaa toki on se, etta ajanjakso 

esitutkintapoytakirjan saapumisesta syyttajavirastoon ja jutun siirtymiseen 

syyttajan poydalle kasiteltavaksi on Helsingissa karkeasti yhta pitka kuin 

Joensuun syyttajien keskimaarainen kasittelyaika kokonaisuudessaan. 

Tampere. Tampereen karajaoikeuden nuorisokokeilun suunnitteluvaiheessa 
tekeman ehdotuksen mukaan nuorta rikoksentekijaa koskeva asia voidaan 

nuorisokokeilun aikana kasitella kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Karajaoi

keus jatti vaihtoehtojen valilla tehtavan valinnan asian kanssa aikaisemmin 
tekemisissa olevien viranomaisten ratkaistavaksi ja oli valmis toimimaan 

kumrnallakin tavalla. 
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Ensimmainen vaihtoehto oli seuraavanlainen. Jos kaikki oikeudenkayn
nin asianosaiset ovat saaneettiedon kasittelypaivasta j o ennen haastehakemuk
sen jattamista karajaoikeuteen,jarjestaa karajaoikeus paakasittelyn ilmoitettuna 
paivana. Karajaoikeus antaa kaikille nuorten rikoksentekijoiden kanssa 
tekemisissa oleville tahoille etukateen luettelon paivista, jolloin karajaoikeus 
on valmis kasittelemaan nuorten rikoksentekijoidenjuttuja. Karajaoikeudelle 
on samantekevaa, mika tai mitka niista viranomaisista, jotka ovat jutun kanssa 
tekemisissa, maaraa kasittelypaivan, kunhan kasittelypaiva ilmoitetaan sen 
maaraamisen jalkeen valittomasti karajaoikeudelle. Jos haastehakemuksen 
saapumisenja ennalta so vi tun paakasittelypaivan valinen aika on vain muuta
mia paivia, ei karajaoikeus laheta asianosaisille virallisia kutsuja paakasitte
lyyn. Asianosaisia ei talloin rangaista poissaolon johdosta. 

Toisen nopeutusvaihtoehdon mukaan karajaoikeus j arjestaa paakasitte
lyn 14 paivan kuluessa siita, kun syyttaja on jattanyt haastehakemuksen 
karaj aoikeuteen, mikali vastaaj at ja asianomistajat tavoitetaan niin aj oissa, etta 
paakasittely 14 paivassa on mahdollista. Muussa tapauksessa paakasittely 
jarjestetaan mahdollisimman pian. Karajaoikeus laatii tuomionja taytantOon
panoasiakirjan valmiiksi tuomion lainvoimaiseksi tulonjalkeisena paivanaja 
toimittaa sen eteenpain valittomasti. 

Turko. Karajaoikeudessa paakasittely on pidettava kahden viikon kuluessa 
asian vireille tulosta, mita maaraaikaa pidetai:in aarimmaisen lyhyena. Jos 
jutussa ei ole asianomistajia tai jos syyttaja edustaa asianomistaj ia, paakasitte
lyn ajankohta paatetaan heti, minka lisaksi myos kaikki tarvittavat haasteetja 
kutsut laaditaan heti ja samalla Hihetetaan tai toimitetaan haastemiehelle 

jatkotoimenpiteita varten. Valtaosa nuortenjutuista kuuluu tahan ryhmaan. 
Jos jutussa on asianomistajia,joita syyttaja ei edusta, eli lahinna silloin, 

kun asianomistajajo esitutkinnassa on ilmoittanut itse esittavansa yksityisoi
keudelliset vaatimuksensa, paakasittelyn ajankohdasta paatetaan myos 
alustavasti, minka jalkeen heti varataan asianomistajille tilaisuus esittaa 
vaatimuksensa kirjallisena. Jotta pi:Uikasittelyn pitaminen kahden viikon 
kuluessa onnistuisi, asianomistajien vaatimukset taytyy saada normaalia 
nopeammin eli kaikki riippuu tassa vaiheessa pitkalti asianomistajasta, miten 

han on tavoitettavissa, miten nopeasti han reagoi ja onko avustaja tiedossa. 
Jos paakasittelyn pitaminen kahden viikon kuluessa onnistuu, se 

paasaantOisesti myos paattyy ja tuomio myos julistetaan tuolloin. Valtaosa 
nuorten asioista kuuluu tahan ryhmaan. Poikkeustapauksissa tuomio annetaan 
kansliassa vasta 14 paivan kuluessa paakasittelystii. Jos paakasittelyn pitami
nen kahden viikon kuluessa vireille tulosta ei onnistu senjohdosta, se pyrita.an 
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kuitenkin piUimaiin niin nopeasti kuin mahdollista. Jos haastaminen ei ole 
onnistunut tai etta vastaaja, asianomistaja tai todistaja onjaanyt pois istunnos
ta, uusi aikataulu maaraytyy tilanteen mukaan. 

Paakasittelynjalkeisettyot suoritetaan nuortenjutuissa samalla tavalla 
kuin muissakinjutuissa. Taltaosin tyotavatjossakin maarin vaihtelevat. Kaikki 
kuitenkin yrittavat saada kaikki jutut poydaltaiin niin nopeasti kuin mahdollista. 

Joensuu. Joensuun erityispiirteena on se, etta siella kiiytetaan verrattain laajasti 
ns. syyttajaputkea. Edella kasitellyissa tuomioistuinten kasittelyajoissa ei ole 
erikseen eroteltu kasittel ynopeutta syyttiijaputkea ja haastehakemusmenettelya 
kaytettaessa. Syyttajaputken jutut oli Joensuussa kasitelty muutamia paivia 
nopeammin kuin haastehakemusmenettelyn jutut. Syyttajaputken kayttO 
Joensuussa perustuu esimerkillisen hyvaan yhteistyohon syyttajanja tuomiois
tuimen kesken. Joensuussa on muista kokeilupaikkakunnista poiketen varattu 
kaksi paivaa kuukaudessa pelkastaan nuorten j utuille. 

Vaasa. Vaasassa ei kaytetty ns. syyttaj aputkea ennen nuorisokokeilua eika sen 
aikana. Syyttaja laatii haastehakemukset karajaoikeudelle, joka puolestaan 
suorittaa haastamisen. Nuortenjutuissa syyttajat totesivatjo ennen kokeilua 
pyrkineen tekemaan haastehakemuksen mahdollisimman pian. Vaasan 
syyttajien menettely on kuitenkin kokeilun aikana osoittautunut syyteputkea 
muistuttavaksi. 

Joissakin Vaasasta saaduissa seurantalomakkeissa oli merkinta, etta 
juttu oli odottanutsyyttajalla, koskakarajaoikeudessa ei ollut lOytynytsopivaa 
kasittelypaivaa. Menettelylla saadaan tuomioistuimen toiminta tosin muodolli
sesti ROL 5:13 :n mukaiseksi. Kaikkien asianosaistenja haastamiseen liittyvien 

tavoitettavuusongelmien kannalta olisi kuitenkin tarkeaa toimittaa asia heti 
karajaoikeuteen, vaikka ROL 5:13:n maaraaikaa ei pystyttaisikaan aina 
noudattamaan. 

Rikosasioiden oikeudenkayntimenettelyn uudistamista koskevassa 
hallituksen esityksessa luonnehditaan syyttaj an haastemenettelyamuun muassa 
seuraavasti: "Syyttiijan on erikseen sovittava tuomioistuimen kanssa siita, 
milloin han saa antaa haasteen itse. Syyttajaja tuomioistuin voivat myos so pia 
istuntopaivasta, johon virallinen syyttaja voi haastaa edella selostetunlaisia 

rikosasioita."307 Vaikuttaisi siis silta, ettanormaalia haastehakemusmenettelyii 
kaytettaessa syyttajan olisi siis nostettava syyte nuortenjutuissa ilman viivytys
ta (ETL 43a §) ja riippumatta karajaoikeuden sopivasta kasittelypaivasta. 

307 HE 82/1995 vp., 61--62. 
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Syyttajaputkeen kuuluu puolestaan syyttajanja tuomarin valinen neuvonpito 
sopivan istuntopaivan !Oytamiseksi. Haastehakemusmenettelyssa on sen sijaan 
karajaoikeuden velvollisuutena kasitella asiakahdessa viikossa sen vireilletu
losta (ROL 5:13 ). Periaatteessa syyttajan tehtaviin kuuluu talloin ainoastaan 
viivytyksetOn syytteen nostaminen. Haastehakemusmenettelyn sujuvuudenja 
ROL 5:13 :n tavoitteen saavuttamisen kannalta ei voine oil a tarkoituksenmu
kaista, etta haastehakemusmenettelyssa syyte nostetaan vasta sen varmistuttua, 
etta tuomioistuin to della kykenee jarjestamaan paakasittelyn ROL 5:13 :n 
asettamassa maaraaj ass a. 

Noudatetusta kaytannosta huolimatta karajaoikeus - eika syyttaja
vastaa siita, etta vastaajalle lahetetaan haaste ja kutsu. Tavallisesti tama 
Vaasassa tehdaan postitse, jos osoite on selva. Jos juttu kuitenkin on kiireelli
nen tai asianosainen on tunnetusti vaikeasti tavoitettava, tiedoksiannon 
suorittaa haastemies. Karajasihteeri laatii haasteet ja kutsut jo seuraavana 
paivana haastehakemuksen saapumisesta karajatuomarin antamien ohjeiden 
mukaisesti. 

Vaasassa myos painotettiin, etta syyttaj an tulisi aina kun se on mahdol
lista ajaa asianomistajan vaatimuksia. Mikali syyttaja ei jostain syysta nain 
toimi, tulisi asianomistaj an vaatimuksista saada j o poliisitutkinnassa kirj all in en 
lomake, joka tulisi voida liittaa vastaajan haasteeseen. Mikali asianomistajan 
vaatimukset ovat epaselvat, tulisi hiinelle toimitettavaan lausumapyyntOon 
liittaa kutsu paakasittelyyn, jolloin lausuma vaatimuksista voitaisiin saada 
karajaoikeudelle 2-3 paivaa ennen paakasittelya. Tiilloin se ehditaan faksata 
vastaajan tiedossa olevalle avustajalle ennen paakasittelya tai ilmoittaa 
puhelimitse suoraan vastaajalle. Ongelmia ja viivastysta aiheutuu, mikali 
asianosaiset eivat saavu paakiisittelyyn ja se joudutaan usein peruuttamaan. 

Vaasassa henki!Otutkinta tilataan siina vaiheessa, kun syyttaja tekee 
haastehakemuksen. Vaasalaisten mukaan henkilotutkinta saadaan talloin 
useimmiten valmiiksi oikeuskasittelyyn mennessa. Henki!Otutkinta on osassa 
jutuista kyettava ROL 5:13:n vuoksi laatimaan kahdessa viikossa. Aikaa 
voidaan pitaa liian lyhyena aikana perusteellisen henkilotutkinnan tekemiselle. 
Syyttajakiian ei voi talloin hyodyntaa henki!Otutkintaa syyteharkinnassa eika 
tuomarillekaan jaa riittavasti aikaa tutustua siihen. Mitaan estetta ei olisi 
kuitenkaan sille, etta henki!Otutkinta tilattaisiin viimeistaan heti nuorenjutun 
saavuttua syyttaj all e. 
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6.6 Paakasittelyn jalkeiset tapahtumat 

Tutkimusaineiston jutuissa vain no in 10 %:ssa nuori ilmoitti tyytymattomyy
tensa tuomioon. Mikali tuomiosta ei ilmoiteta tyytymattomyytta, tuomiolausel
man vapauttaminen tapahtuu sita mukaa, kun poytakirjat ja tuomiot ovat 
valmiina j a tarkastettu. 

Kuviosta 62 ilmenee, etta myos paakasittelyn j alkeisten toimenpiteiden 
suorittamisnopeudessa oli merkittavia eroja. 
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Joensuu Turku Vaasa Yhteensii Tampere 

Kuvio 62 PlUikasittely pidetty- tuomio ja asiakirjat valmiit 

Tuomion tultua lainvoimaiseksi karajaoikeus jakaa tiedot tuomiosta eli 
taytantOonpanoasiakirj an konekielisesti oikeusrekisterikeskukseen, j osta se 
toimitetaan eteenpain rangaistuksen taytantOonpanoa varten. Toisinaan tiedot 
valitetaan heti tuomion lainvoimaiseksi tulon jalkeen ja toisinaan hiukan 
myohemmin. 

Kuviosta 63 kay ilmi, ettamyos asiakirjojen vapauttamiseen kuluvissa 
ajoissa oli varsin huomattavia paikkakuntakohtaisia eroja. Tampereella 
vapauttaminen kesti perati 22 vuorokautta. 
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Joensuu Turku Yhteensii Vaasa Tampere 

Kuvio 63 Paakasittelysta asiakirjojen vapauttamiseen 



7 SOSIAALITOIMI JA KRIMINAALI-

HUOLTO NUORISOPROSESSISSA 

Sosiaalihuollon osallistuminen nuorten rikoksentekijoiden oikeusprosessiin 
vaihtelee maan eri kunnissa huomattavasti. Osallistumismahdollisuuksien 
kannalta tilanne on paras suurissa kunnissa, joissa on erikseen rikosprosessuaa
lisiin tehtiiviin erikoistuneita tyontekijoitii. Sosiaalityontekijiit saattavat pitaa 

nuorten oikeusprosessiin liittyviii tehtiiviii itselleen vieraina. Esimerkiksi 
poliisikuulustelujen seuraaminen on Laurosenja Pietiliin tutkimuksen mukaan 
sosiaalityontekijoille toisinaan hankalasti tyokuvaan soveltuvaa ja heille 
kuulustelujen seuraamisen mielekkyys saattaa olla epiiselvii. Sosiaalihuollon 
tyontekijoille rikosprosessuaalisista tehtiivistii henkilOtutkinnan laatiminen on 
ominta aluetta. Toisaalta sosiaalihuollon yhteistyotahot saattavat pitiiii henkilO
tutkinnan arvoa sosiaalityossii omasta niikokulmastaan epiiselviina. 

LsL sisiiltiia nuorten rikollisen kiiyttiiytymisen rikosoikeudellista 
saantelyii tavallaan tiiydentiiviit sosiaalioikeudelliset normit, joilla on kiinteat 
liitiinniit itse rikosoikeudelliseen puuttumiseen rangaistusten muodossa. 
Lastensuojelun aineellisen siiiintelyn lisaksi LsL sekii muu sosiaalioikeudelli
nen normisto on tiirkeiissii roolissa tarkasteltaessa nuoren rikosprosessin 
kulkua. 

Tiissiijaksossa kasitelliiiin LsL:aja muuta siiiintelyii,jolla on merkitysta 
rikosprosessinja sen sujuvuuden kannalta. Aineellisen saantelyn kasittelemi
nen j iiii piiiiosin tutkimusasetelman ulkopuolelle. Tiissii j aksossa nuorisoproses
siin liittyvien asioiden kiisittelytapa on ehka tarkempaajakaytannonliiheisem
piiii kuin muualla tutkimuksessa. Tiima johtuu siitii, etta sosiaalitoimen asema 

nuorisoprosessissa liittyy keskeisesti kahteen nuorisokokeilun valittomaan 
tavoitteeseen, huolto-, hoito- ja tukijarjestelmien kytkemiseen entista tiiviim

min nuorten rikosprosessiin (integrointitavoite) sekii paikallisten toimijoiden 
yhteistyon lisaiimiseen (yhteistyon lisaamistavoite ). 

Menettelyn piHipiirteet. Kuvio 64 havainnollistaa sosiaalitoimen roolia 
nuorten rikosprosessissa. Kuviossa ylhaalla on varsinaisen rikosprosessin 
viranomaiset (A-D). Sen suhteen menettely on selkea: poliisi suorittaa 
esitutkinnan, syyttiijii syyteharkinnan, tuomioistuin tuomitsee rangaistuksen 
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ja lopuksi kriminaalihuolto (KHL) hoitaa rangaistuksen taytantoonpanon 
nuorisorangaistuksen ja osittain ehdollisen vankeusrangaistuksen osalta. 

A 8 c D 
poliisi syyttaja tuomioistuin KHL 

I I I I 
1. 2. 3. 4. 

Sosiaalitoimi: Sosiaalitoimi: Sosiaalitoimi: Sosiaalitoimi: 
lasna henkilotutkinta oikeusedustus lastensuojeluty6 

kuulustelussa (NuorRikA) (Lsl15§) taytantoonpanon 
(Lsl 15 §) ohella (Lsl) 

Kuvio 64 Sosiaalitoimen asemaja tehtavat nuorisoprosessissa 

Kuten kuviosta ilmenee, kunnan sosiaalilautakunnan alaiset sosiaalitoimistot 
ovat mukana nuoren rikoksentekijan rikosprosessissa monessa kohdin. 
Rikosprosessin oikeudellista saantelya onkin tarkasteltava kiinteassa yhteydes
sa LsL:n saantelyn kanssa, jos tavoitteena on luoda kokonaiskuva nuorten 
rikosprosessin saantelystajakaytannosta. LsL 15 § :n mukaan sosiaalilautakun

nan tulee olla edustettuna lapsen tekemaksi ilmoitetun rangaistavan teon 
esitutkinnassa (kuviossa vaihe 1) ja tuomioistuinkasittelyssa (kuviossa vaihe 
3), jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Esitetty lainkohta on kuitenkin tulkittu 
vain suositukseksi: poliisin suorittamassa esitutkinnassaja tuomioistuimessa 

rangaistusta tuomittaessa sosiaalilautakunnan on periaatteessaoltava edustettu
na, mutta kaytantO on kuitenkin osittain toinen. Rikosprosessin syyttaj avaihee
seen liittyy sen sijaan kiinteasti henkilotutkintaa koskeva saantely (kuviossa 
vaihe 2). Sen mukaan sosiaalilautakunnan on tehtava tiettyjen edellytysten 
tayttyessa nuoresta rikoksentekij asta henkilOtutkinta ( OikMp nuorista rikoksen
tekijoistii 1 §). 

Sosiaalitoimen tehtavat nuorten oikeusprosessissa ovat sosiaalilautakun
nan edustaj ana toimiminen esitutkinnassa, vangitsemisoikeudenkaynnissa j a 
paakasittelyssa, henki!Otutkinnan laatiminen, sovittelu seka alle 18-vuotiaiden 
ehdollisesti tuomittujen valvontaja lastensuojelun muut tukitoimet. Sosiaali
tyon nakokulmasta paatavoite on nuorten syrjaytymisen ehkaiseminen, joka 
liittyy tassa kokeilussa sekarikoksentekijaksi ajautumisen ehkaisemiseen etta 
alkavan rikoskierteen katkaisemiseen. 

Nuoren rikoksiin liittyvan muun oireilun, kuten paihteiden kayton, 
huomioiminen esitutkinnassaja tiedon valittaminen siita sosiaalitoimelle on 
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tarkeaa. Talloin tyontekijalla on mahdollisuus tulia itse toteamaan nuoren 
til anne ja arvioimaan mahdollinen hoidon tarve. Yleensa poliisikuulusteluihin 
osallistuminen on j aanyt vahaiseksi j ohtuen resurssien vahaisyydesta. Kokeilun 
kuluessa sosiaalitoimen ali jarjesteltava tehtaviaan niin, etta kuulusteluihin 
osallistuminen mahdollistui. Myos poliisin alttius ilmoittaa nuoren kuuluste
luista vaihteli. 

Rikoksentekijaksi ajautumisen ehkaisemisen tavoitteeseen voidaan 
pyrkia puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
jarjestamalla tarkoituksenmukaisia tukitoimia. Ennaltaehkaisy, varhaisvaiheen 
puuttuminenja alussa olevan rikosuran katkaisu puolsivat erityisesti nuorem
pien ikaryhmien ottamista mukaan kokeiluun. 

Lastensuojelun nakokulmasta keskeisimman ikaryhman muodostavat 
aile 18-vuotiaat nuoret, seka ne aile 21-vuotiaat nuoret,jotka ovat lastensuoje
lun jalkihuollon piirissa. Erityisen tarkea kohderyhrna ovat aile 15-vuotiaat 
rikoksiin syyllistyneet nuoret, jolloin seka nuoret itse etta heidan perheensa 
ovat parhaiten motivoitavissa yhteistyohOn. Alle 15-vuotiaiden osalta on lisaksi 

huomattava, etta vaikka he eivat ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan, 
ovat he kuitenkin korvausvelvollisia aiheuttamiensa vahinkojen suhteen . 
Talloin myos sovittelulla on tarkea rooli prosessissa. 

Sovittelutoiminta asettuu kolmen osa-alueen risteyskohtaan: yhtaalta 
se on tekemisissa oikeuslaitoksen kanssa, toisaalta se on yha suuremmassa 
maarin yhteydessa sosiaalitoimen lastensuojelutyohon. Kolmas ulottuvuus on 
vapaaehtoistyo eli ns. kansalaisyhteiskunnan taso. 

Sovittelutoiminnassa viranomaisyhteistyon merkitys on korostunut. 
Tama nakyy erityisesti nuortenjuttujensovittelussa,joissa varhaisen puuttumi
sen nakokulma on yksi tarkea sovittelua ohjaava tekija. Lasten ja nuorten 

rikos- ja riita-asioiden sovittelun paatavoitteeksi on pyritty asettamaan 
sosiaaliset ja kasvatukselliset paamaarat. Sovittelu voidaan nahda ennalta 
ehkaisevana tyomuotonaja puuttumisen valineena sosiaalitoimessa. Sovittelu 
voi osaltaan olla valine vastuuttaa nuorta ja katkaista alkava rikoskierre. 

Sovittelussa korostuu osapuolten oma aktiivisuus ja vastuu ongelmati
lanteiden selvittamisessa. Sovittelussa korostetaan ongelman ratkaisemistaja 
sovittelun prosessiluonnetta. Sovittelualoite voi tulia sovittelutoimistoon eri 
osapuolilta, seka eri viranomaisilta, kuten poliisi!ta, syyttajaltaja sosiaalivi
ranomaiselta. Tall a hetkellajuttuja ohjautuu sovitteluun paaasiassa syyttajilta 
ja poliisilta. 

KaytantO on osoittanut, etta hyvin harva osaa ottaa yhteytta sovittelun 
vireille panemiseksi ilman asianmukaistaneuvontaa tai ohjausta. Paras neuvoja 
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tassa asiassa on poliisi. Toisin kuin syyteharkinnassa ETL:ssa ei sovittelua 
oteta huomioon. Se voisi olla tarpeen. 

Tyon onnistumisen kannalta on tarkeaa, etta asianosaiset saavat tiedon 
sovittelumahdollisuudesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jakykenevat 
sitoutumaan sovitteluun. Poliisin rooli korostuu, koskakuulustelujen yhteydes
sa poliisi voi henkilokohtaisesti tiedustella asianosaisten kantaa sovitteluun 

ja samalla antaa tietoa sovittelusta. 
Nuorisorangaistus on kokeilun kannalta keskeinen, ja siihen liittyy 

ennen tuomioistuinkasittelya henkilotutkinnan ja alustavan toimeenpanosuun
nitelman laadinta. Sosiaalitoimi laatii henkilotutkinnan yhteisymmarryksessa 

KHL:nkanssa. KHL laatii alustavan toimeenpanosuunnitelman henkil6tutkin
nassa todettujen nakokulmien pohjalta. Tassa siis toteutuu samanaikainen 
tekeminen sosiaalitoimen ja KHL:n kesken. Asiakirjat toimitetaan paasaant6i
sesti ajoissa syyttajalle ennen tuomioistuinkasittelya. 

KHL hoitaa 18-20-vuotiaana rikokseen syyllistyneiden ehdollisen 
rangaistuksen valvonnanja sosiaalitoimi 15-17-vuotiaiden. Tapauskohtaisesti 
voidaan sopia myos muunlaisesta tyonjaosta. Tahiin tyonjakoon liittyy myos 
henkilotutkinta, j oka toimitetaan syyttaj all e. Henkilotutkinta on paasaantoisesti 

pystytty toimittamaan ennen tuomioistuinkasittelyaja siis ajoissa. Ongelmana 
on se, etta osaa nuorista ei tavoiteta eika asiakirjaa sen vuoksi voida laatia. 

Joissain tapauksissa on kaynyt ilmi, etta nuori ei ole tuomioistuinkasitte
lyssa ymmartanyt, etta hanet on maaratty valvontaan. Kun KHL lahettaa 
nuorelle kirjeen,jossa se toteaa tilanteenja pyytaa valvontakaynnille, nuori ei 
naissa tilanteissa osaa valttamatta hahmottaa asiaa oikein. Asian selkea 
ilmoittaminen ja ohjeen antaminen nuorelle jo tuomioistuimessa voisi parantaa 
tilannetta. 

7.1 Paikkakuntakohtaisia jarjestelyja 

7.1 .1 Helsinki 

Helsingin sosiaalilautakunnan alaisen sosiaalipaivystyksen yhteydessa toimii 
nuorten asioihin erikoistunut Nuorisopaivystys, joka on osa laajempaa ns. 
nuorisoryhmaa. Nuorisoryhmaan kuuluvat Nuorisopaivystyksen ohella 
Kenttatyo, Keskustaprojekti, Itakeskuksen Napistelyprojekti seka Sovittelutoi
minta. Nuorisoryhma tyoskentelee rikoksillaja paihteilla oirehtivien nuorten 

ja heidan perheidensa kanssa seka yhteistytissa eri viranomaistahojen, muun 
muassa lastensuojelun kanssa. Helsingissa lastensuojelutyo on organisoitu 
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siten, etta sosiaalipaivystyksen nuorisoryhmalla on seitseman eri !astensuojelun 

toimipistetta yhteistyokumppaninaan. Nuorisoryhman toiminnassa nuoren 

elamantilanne kartoitetaan yhteistyossa nuoren, hanen vanhempiensa seka 

yhteistyoviranomaisten kanssa. Taman perusteella nuori ohjataan tarvitsemien

sa palvelujen piiriin. 

Nuorisopaivystyksen erityissosiaalityontekijat ovat tarvittaessa lasna 

nuoren poliisikuulusteluissa, tekevat henki!Otutkintoja seka toimivat nuoren 

edunvalvojana oikeudenkaynneissa. Kenttatyon toiminnan tavoitteena on auttaa 

rikoksilla ja paihteilla oirehtivaa nuorta !Oytamaan riittava tuki elamanhallin

nan mahdollistamiseksi. Kenttatyon tyomenetelmia ovatyksilO- ja perhetapaa

miset, alueelliset lastensuoj eluproj ektit j a alueellisten viranomaisverkostoj en 
luominen. Keskustaprojekti puolestaan toimii Helsingin ydinkeskustan alueella 

ja kohderyhmana ovat alle 15-vuotiaat nuoret. Toimintastrategiana on varhai

nen puuttuminen lasten tekemiin rikoksiin. ltakeskuksen Napistelyprojektin 
toiminnan tarkoituksena on myos puuttua alle 15-vuotiaiden tekemiin napistyk

siin Itakeskuksen kauppakeskuksessa. Sovittelutoiminta puolestaan tarjoaa 

vaihtoehdon rikostenj ariitoj en aiheuttamien ristiriitatilanteiden selvittamiseksi 

ja ratkaisemiseksi . Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, puolueeton

ta, maksutontaja luottamuksellista. Sovittelijoina toimivattehtavaiin koulutetut 

vapaaehtoistyontekijat. 

Helsingissa sosiaalitoimen tyoskentely rikoksilla oirehtivien lasten ja 

nuorten kanssa kaynnistyy, kun esitutkintaviranomaisetEPA 15 § :n vaatimalla 

tavalla ilmoittavat aile 18-vuotiaiden tekemiksi epaillyista rikoksista sosiaali

paivystystoimistoon ja varaavat sosiaalityontekijalle tilaisuuden olla lasna 

kuulustelussa. Kuulustelua seurataan mahdollisuuksien mukaan, ellei se ole 

LsL 15.2 § :n mukaisesti ilmeisen tarpeetonta. Ilmoitus sosiaalipaivystykseen 

tehdaan rutiininomaisesti ja sosiaalipaivystyksessa - eika siis poliisissa -

tehdaan arvio kuu!usteluun osallistumisen tarpeellisuudesta. 

Kaytannon ongelmia Helsingissa tuottaa nuorten tarvitsemien hoito

ja huoltotoimenpiteiden saatavuus. Esimerkiksi lastensuojelulaitosten mahdol

lisuudet ottaa vastaan uusia asiakkaita vaihtelee ja vastaanottolaitosten 

kayttoprosentti onjatkuvasti lahella taijopa I 00%. Lisaantyneen huumeongel

man vuoksi myos paihdekuntoutukseen paaseminen on vaikeutunut. Sosiaali

toimessa katsottiinkin nuorisokokeilua suunniteltaessa, etta kokeilu on hyva 

peruste systematisoida ja tasmentaa hoidon- ja huollontarpeen arvioinnin 

kaytantoja. 

Sosiaalitoimessa todettiin kokeilua suunniteltaessa- toisin kuin edella 

esitetyssa syyttiij ien j a karaj iioikeuden yhteisessa tyoryhmiissa- ettei sosiaali

toimen osuus ole syyteharkinnan ja tuomioistuinkasittelyn osalta nuorisop-



183 

rosessia hidastava tekija. Henkilotutkinnat toimitetaan aikataulujen puitteissa, 
mikali henkilOtutkinnat on tilattu asianmukaisesti. Samoin tuomioistuinkasitte

lyn oikeusedustus hoidetaan, mikali tieto oikeudenkaynnista on saatu asianmu
kaisesti ja ajoissa. KaytantOna on ilmoittaa karajasihteerille kirjallisesti 
sosiaalityontekijan poissaolo oikeudenkaynnista. 

Kokeilun alueellisen rajoittamisen Pasilan poliisipiirin alueella tehtyihin 
rikoksiin katsottiin sosiaalitoimessa jo kokeilua suunniteltaessa aiheuttavan 
sekavuutta nuoren kokonaistilanteen arvioimisen kannalta. Nuorella saattaa 
olla samanaikaisesti rikoksia tutkinnassa useassa eri poliisipiirissa. Nuorisoko
keilussa kuitenkin osa jutuista hoidetaan nopeutetusti j a osa etenee prosessissa 
normaaliin tahtiin. Sosiaalitoimi toivoikin, etta mikali nuorella on juttuja 
avoimena use is sa poliisipiireissa, nama voitaisiin koota yhteen syyteharkinta
vaiheessa. Kuormittavimman ja vaikeimman osan asiakkaista muodostavat 
juuri "aktiivisesti" rikoksia tekevat nuoret. 

Vuonna 1998 Helsingissa sovittiin 760 rikosjuttua. Sovitteluun ohjautu
neiden juttujen suurimmat yksittaiset rikosnimikkeet olivat vuonna 1998 
pahoinpitely (52%), vahingonteko ( 19%) j a varkaus (8% ). Muita sovitteluun 
tulleita rikosnimikkeita olivat mm. kotirauhan hairinta, petos, solvaus, 
kavallus, ryosto, laiton uhkaus ja luvaton kaytto. Sovitteluun ei toivota 
ohjautuvan liian laaj oj a tai "monimutkaisia" juttuj a: esimerkiksi juttuj a, joissa 

vahingonkorvausvaatimusten maara tassa vaiheessa on suuri tai niiden laatu 
on epaselva, tekij all a on use ita rikoksia ( esimerkiksi kymmenia vahingonteko

j a,j oissa on use ita eri asianomistajia) tai tekij a on selkeasti psyykkisesti sairas. 
Sovittelun nopeuttamista vaikeuttaa erityisesti se seikka, etta sovittelijat ovat 
vapaaehtoisia, jotka maarittelevat osallisuutensa toimintaan pitkalti omien 
aikataulujensa nojalla. Ainoastaanjoitakin sovitteluja on mahdollista suorittaa 
sovittelutoimistossa virkatyona. Tallo in sovitteluohjaaja itse jarjestaa sovitte
lun. Sovittelutoiminnan tavoitteena on nuorten rikosten sovittelujen lisaaminen 
seka tyokorvausmenettelyn kehittaminen yhtena korvausvaihtoehtona. Talla 
hetkella nuorten, 15-17-vuotiaiden sovitteluja on kokonaismaarasta 23% ja 

aile 15-vuotiaiden sovitteluja 5 %. Maaria on sovittelutoimiston mukaan 
mahdollista lisata. 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen organisaatiouudistuksen 
yhteydessa paaosa alaikaisten kuulusteluista siirtyi ens in vii teen, sitten nelj aan 
poliisipiirin toimipisteeseen (Haagan toimipiste lakkautettiin) eli Keskustan, 
Pasilan, Malmin ja Itakeskuksen poliisipiireihin (jarjestyspoliisi ja tutkinta) 
ja vakavien rikosten osalta Pasilan poliisitalossa sijaitsevaan Rikospoliisin 
tutkintaan. Siina tilanteessa sosiaalipaivystyksen nuorisoryhman voimavarat 
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eivat enaa riittaneet oikeusedustus- ja henkilotutkintatehtavien lisaksi kuuluste

luihin kaikissa poliisin toimipisteissa. 

Paivystysyksikon kiireelliset kotikaynnit j a kiireellisten huostaanottoj en 

lukumaaran kasvu ovat puolestaan heikentaneet myos virka-ajan ulkopuolella 
tapahtuvien nuorten kuulustelujen seurantaa, kun sosiaalityontekijat ovat olleet 

kiinni priorisoiduissa perhevakivallan, huumeidenkaytto- jaheitteillejattotilan

teiden kriisityossa. 
Poliisinja sosiaalitoimen yhteistyoryhma on kasitellyt seka sosiaalitoi

men etta poliisin toimintaohjeet siten, etta virka-apukaytantoa, lastensuojelun 
tarvetta, perhevakivaltakierteen katkaisua, rikoksista epailtyjen nuorten 

erityissosiaalityota ja sovittelutoimintaa koskevat ohjeet ovat yhtapitavat ja 
toimintatapojen osalta ristiriidattomat (LsL 15.2 §, ETL 33 §,EPA 11, 14 ja 

15 §). 

Sosiaalityontekijoiden sijoittamista neljan pol iisipiirin kenttatoimistoi

hin on selvitelty useissakokeiluissa,joiden pohjalta aloittaa Itaisen sosiaalikes

kuksen lastensuojelun sosiaalityontekija Itakeskuksen poliisipiirissa vuoden 

2002 alusta lukien. Terve ja turvallinen kaupunkineuvottelukunnan myontamin 

maiirarahoin tyoskentelee sosiaalipaivystystoimiston nuorisoryhmaan sijoitettu 
tyontekij a Keskustan poliisipiirin toimistossa kevaasta 2001 alkaen j a samoissa 

tiloissa tyoskentelee myos 1.9.2001 lukien maanantaiaamuisin etelaisen 

sosiaalikeskuksen lastensuojelun sosiaalityontekija. 
Eduskunnan hyviiksyttya viime kesana huumerikoslain muuttamisen 

niin kutsutun "kayttorikkomuksen" osalta on elo- ja syyskuussa 2001 selvitelty 

alustavasti Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen, syyttajanviraston ja 

sosiaaliviraston kesken seka alaikaisten ensikertalaisten "puhuttel ukaytantOa" 

etta vaikeasti huumeongelmaisten hoidontarpeen arviointia ja hoitoonohjausta. 

Sosiaalipaivystystoimisto ei nykyisten tyopaineiden vuoksi kykene tassa 

vaiheessa irrottamaan sosiaalityontekijaaPasilan poliisitaloon viikonloppuisin, 
vaan tata tehtavaa varten tarvittaisiin yksi erityissosiaalityontekija tai sosiaa

liohjaaja. Hanen tehtaviinsa piUi.isi sisallyttaamyos edella mainitut muuttuneen 

huumerikoslain edellyttamat paihdehuollon tehtavat. 

Sosiaalipaivystys tekee Helsingissa keskitetysti kaikki henkilotutkinnat. 

Sosiaalipaivystyksessa tyoskentelee nelja henkilotutkintoihin erikoistunutta 

tyontekijaa. HenkilOtutkintojen keskittamista onkin pidettava "Helsingin 

mallin" hyvana puolena. Kriminaalihuollon tehtavat tuomioistuinvaihetta 
edeltavassa nuorisoprosessissa rajoittuvat tilanteisiin,joissa tulee harkittavaksi 

nuorisorangaistuksen tuomitsemisen mahdollisuus. Talloin asia etenee 

paasaantOisesti siten, etta sosiaalipaivystystoimiston nuorisoryhman sosiaali
tyontekijat seulovat henki!Otutkintapyynnoista nuorisorangaistukseen mahdoll i-
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sesti sopivat tapaukset. Kun sopiva nuori loytyy, otetaan sosiaalipaivystystoi
mistostayhteyttaKHL:naluetoimistonapulaisjohtajaan,jokamaaraasosiaali
toimiston asiasta vastaavalle erityissosiaalityontekijalle tyoparin KHL:n 
tyontekijoista. Ennen henki!Otutkinnanja alustavan toimeenpanosuunnitelman 
tekemista nuorenjutusta ollaan vahintaan puhelinyhteydessa. Tyontekijapari 
sopii ns. verkostokokouksen jarjestamisesta, jonka sosiaalipaivystyksen 
tyontekija kutsuu koolle. Menettelyyn on paadytty sen vuoksi, etta sosiaali
paivystystoimiston tyontekij at useimmiten tuntevat paremmin nuoren tilanteen. 
Verkostokokous j arjestetaan KHL :n tiloissa j a siihen kutsutaan nuori, nuoren 
vanhemmat, alueellinen lastensuojelutyontekija, mahdollisen sijoituslaitoksen 
ohjaaja seka muut mahdolliset muut tarkeat henki!Ot. Kokouksessa kartoitetaan 
nuoren elamantilanne, jonka pohjalta voidaan paatya suosittelemaan nuo
risorangaistusta tai muunlaista puuttumista. Joissakin tapauksissa nuoren 
tilanteen perusteella paadytaan nuorisorangaistuksen sijasta suosittelemaan 
laitossij oitusta seka rangaistukseksi ehdollista vankeusrangaistusta. Kokouk
sessa sovitaan myos alustavasti tyonjaostajatkon varalle. Sosiaalipaivystyksen 

tyontekija hoitaa oikeusedustuksen j a ilmoittaa tuomiosta KHL :n tyontekijalle. 
Toisaalta KHL:ssa voidaan laatia henki!Otutkintaja alustava toimeen

panosuunnitelma yhdessa tilaisuudessa, silloin kun sosiaalipaivystykselle 
etukateen tuntematon nuori ohj ataan suoraan KHL :een. Lisaksi nuorisorangais
tukseen voidaan paatya muillakin tavoilla. KHL:ssa nimittain seurataan oma
aloitteisesti tulevissa oikeudenkaynneissa esilla olevia tapauksia. TalloinKHL 
saattaa menna prosessiin "valiin" ja suosittaa nuorisorangaistusta. Toisinaan 
myos syyttaja saattaa pyytaa KHL:lta henkilotutkinnanja alustavan toimeen
panosuunnitelman tekemista. Virallisesti henkilOtutkintapyyntO tulee kuitenkin 

sosiaalipaivystykseen syyttaj alta. Poliisi lahettaa kuitenkin nuorten rikoksente
kijoiden kuulusteluasiakirj at aina sosiaalipaivystykseen. Tallo in sosiaalipaivys
tys saattaa laatia henkilotutkinnan oma-aloitteisesti. 

7.1.2 Tampere 

Tampereella sosiaalilautakunnan tehtavat nuorisoprosessissa on j aettu seuraa
valla tavalla: sovittelutoimisto vastaa oikeusedustuksesta, sovittelusta ja 

ehdollisen vankeusrangaistuksen valvontaan liittyvista tehtavista, sosiaali- ja 
paihdepaivystysasema Paussi }a sovittelutoimisto vastaavat yhdessa nuorten 
esitutkinnan seuraamisesta j a sosiaalilautakunnan eri palvelualueiden sosiaali
tyontekij at vastaavat muista lastensuoj elullisista tukitoimista seka henki!Otut
kintojen laatimisesta. 
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Kun nuorta epai!Hian rikoksesta, poliisi suorittaa esitutkinnan, jota 

seuraamaan kutsutaan sosiaalilautakunnan edustaja. PaasaantOisesti sosiaali

lautakunnan edustajana toimii Paussin sosiaalityontekija tai nuorten oi

keusedustuksia hoitava sovittelutoimiston sosiaalityontekija. Edustajana voi 

lisaksi toimia Paussissa paivystajana viikonJoppuna tyoskenteleva muu 

sosiaalitoimen viranhaltija tai paivystava vapaaehtoistyontekija. 

Nuoren kiinnijoutumista valittomasti seuraava aika on varhaisen 

puuttumisen ja avuntarpeen selvittamisen kannalta kriittista aikaa. Taman 

vuoksi on tarkeaii valittaa relevanttia tietoa nuoren tilanteesta nopeasti 

palvelualueen sosiaalityontekijalle. Pulmana tassii vaiheessa Tampereella on 

saattanut olla vapaaehtoistyontekijoiden epaselva rooli,ja yhteisten toiminta
mallien puuttuminen seka nuoren kohtaamisessa esitutkinnan yhteydessa etta 

palvelualueiden sosiaalityontekijoiden toiminnassa. Toisinaan pulmana on ollut 

se, etta kutsu sosiaalilautakunnan edustaj alle tulee varsin myohiiisessa vaihees

sa, jolloin on ollut hankaluuksia saada edustajaa paikalle. 

Sosiaalilautakunnan edustaj a on ollut muutaman kerr an vuodessa lasna 

vangitsemisoikeudenkaynnissa. Edustaj an rooli on talloin ollut yleensa esittaa 

nuoren hoi topaikkaan tai lastenkotii n s ij oi ttamista vangitsemisen sij aan. M yos 

vangitsemisoikeudenkaynnin ajankohdan saattaminen sosiaalityontekijan 
tietoon mahdollisimman varhain on olluttarkeaa,jotta han on ehtinyt paneutua 

riittavasti edustamansa nuoren tilanteeseen. 

Esitutkintapoytakirja on normaalisti valmistunut kahden-kolmen 

kuukauden kuluessa, poikkeuksellisesti aikaa kiinnij outumisesta syyteharkin

taan on saattanut kulua vuosi. Esitutkintapoytakirjat on lahetetty Tampereella 

sovittelutoimistosta suoraan ao. sosiaalityontekijalle nuoren osoitteen perus

teella. Kun palvelualueilla on yli viisikymmenta sosiaalityontekijaa, jotka 

tyoskentelevat ns. yhdennetyn mallin mukaisesti, ts. kaikki tekevat omissa 

alueellisissa piireissaan kaikkea alueelle kuuluvaa sosiaalityotii, seuraa tasta 

se ongelma, etta etenkin sijaisten ollessa tyossa asiapapereita voi joutua ja 

j aada vaariin piireihin, j olloin yhteys n uoreen j a han en perheeseensa voi j aada 

ottamatta. Lisaksi tyontekijat priorisoivat tehtaviaan eri tavoin ja kolmanneksi 

tieto alueen nuorten tilanteesta ei kerry kenellekaan. 

Henkilotutkinnan laatiminen on ollut myos palvelualueella kunkin 

tietysta piirista kokonaisvaltaisesti vastaavan sosiaalityontekij iin tehtava. 

Kaytannossa tama merkitsee sita, etta osalle tyontekijoista tama tehtava tulee 

ani harvoin. Nain osaaminen ei kartu, sosiaalityontekijalta menee henkilotut

kinnan laatimiseen kohtuuttomasti aikaa, ja tutkinnassa saatetaan keskittya 

seka nuoren etta oikeudenkannalta epaolennaisiin kysymyksiin. Kun henkilo

tutkinnan laatimiseen on lisaksi yleensa varattu enintaan kaksi viikkoa aikaa, 
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yhteisen a jan !Oytaminen on tuottanut nuoren, perheen ja esim. KHL:n kanssa 
hankaluuksia. Yhteistyotii on tehty nuorten edustajana oikeudessa toimivan 
sosiaalityontekijan kanssa seka KHL:n kanssa tilanteissa, joissa on harkittu 
nuorisorangaistusta tai yhdyskuntapalvelua. 

Ehdollisesti tuomittujen alle 18-vuotiaiden valvonnasta ovat vastanneet 
tehtavaan koulutetut vapaaehtoistyontekijat. Valvojien valinta on ollut 

sosiaalilautakunnan edustajana oikeudessa toimivan sosiaalityontekijan 
tehtava; KHL on vastannut 18 vuotta tayttaneiden osalta valvonnasta. Pulma

kohtina ovat olleet Tampereella valvojien ja alueiden sosiaalityontekijoiden 
valinen tiedonkulkuja yhteistyo seka siihen liittyva kokonaisvaltainen nuoren 

tukitoimien suunnittelu. Myos yhteistyo sosiaalitoimen ja KHL:n valilla on 
toisinaan ollut puutteellista. 

Sovittelutoiminta aloitettiin Tampereella 1987. Alussa sovittelua 

tarjottiin lahinna lasten ja nuorten rikoksiin. Nykyisin sovitellaan kaikenikais
ten rikoksia mutta aile 18-vuotiaita rikoksiin syyllistyneita oli vuonna 1998 

sovittelussa 45 %. Sovittelu on organisoitu sosiaali- ja terveyslautakunnan 

alaisuuteen. Erityisesti syyttajat ja karajaoikeus ovat kokemuksen mukaan 

olleet tyytyvaisia sovitteluun. Asianomistajista hyvin harva kieltaytyy tulemasta 

sovitteluun. Viime vuosina syyttaj ien sovitteluun ohj aamat j utut ovat lisaanty

neet. Vuonna 1998 sovittelualoitteesta puolet tuli syyttajalta. Vuonna 1999 

lokakuun loppuun mennessa oli sovitteluja yhteensa 262, mika on perati 27 % 
enemman kuin edellisena vuonna. 

Sovittelu- ja vapaaehtoistoimisto SOTO on huolehtinut myos LsL:n 
mukaisista tukihenki!Otehtavien j a ehdollisesti rangaistuj en nuorten valvonto

jen organisoimisesta seka sosiaalilautakunnalle kuuluvasta lapsen edun 

valvonnasta esitutkinnassa ja oikeudessa. Vapaaehtoiset eivat kuitenkaan ole 

osallistuneet lapsen edun valvontaan oikeudessa. Tampereen kaupunki on 

tehnyt sovittelun ostopalvelusopimuksia Oriveden kaupunginja Juupajoen seka 

Lempaalan kuntien kanssa. 
Poliisin on varattava LsL 15.2 § :n mukaan sosiaalilautakunnan edusta

jalle mahdollisuus olla lasna alle 18-vuotiaan esitutkinnassa ja toimitettava 
viipymatta kuulustelupaivakirja sosiaalilautakunnalle. Sosiaalilautakunnan 

edustajat ovat esittaneet, etta poliisi tekisi kuulustelun seuraamiskutsun 

riittavan hyvissa ajoin, jos se on mahdollista. 

Tampereella sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen sovittelu- ja 

vapaaehtoistoimisto SOTO on huolehtinut esitutkinnan seuraamisen toimeen

panosta. Sovittelun nakokulmasta reaaliaikainen tieto lasten tekemien rikosten 

esitutkinnastamahdollistaa sovittelunnopean aloittamisen. Sovittelualoite voi 
tapahtua jo esitutkinnan seuraamisen yhteydessa tai esitutkintapoytakirjan 
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saavuttuaSOTO:on. Nain alle 18-vuotiaatrikoksista epaillytsaavat sovittelusta 
hyvin yhdenmukaisenja kattavan informaation eikakenellekaanjaa sovittelu
mahdollisuus tuntemattomaksi. 

Sovittelutoimenpiteet on yleensa aloitettu kuitenkin vasta esitutkinta
poytakirjan saavuttua SOTO:on eli muutaman viikon kuluttua epaillyn 
kuulustelusta. Tama on tarkoituksenmukaista, koska valmiissa esitutkinta

poytakiijassa voi tulia esiin asioita, jotka eivat paljastu epaillyn omassa 
kuulustelussa. Jos sovittelu halutaan kaynnistaa samanaikaisesti esitutkinnan 
kanssa, on se mahdollista vain hyvin selvissa ja kiistattomissa tapauksissa. 
Tallo in on syyta keskustella tilanteesta myos rikosta tutkineen pol iisin kanssa. 
Sovitteluun tarvitaan aikaa yleensa 1-3 viikkoa. 

Esitutkintapoytakirjoja ei voi yli 18-vuotiaiden jutuissa lahettaa 
SOTO:on samoin kuin aile 18-vuotiaiden rikoksissa ilman asianosaisten 
suostumusta,joten SOTO ei voi hoitaasovitteluun ohjausta. Heidan informoi
misensa sovittelusta on jaanyt kunkin kuulustelijan harkintaan. Kaytannossa 
yli 18-vuotiaita ohjaa sovitteluun liihinnii syyttiijiit. Tiima on sovittelun 
nakokulmasta rikosasioiden nopeutetun kasittelyn vaikein ongelma. Ongel
maan voitaisiin vaikuttaa edella mainitulla esitutkintaa koskevien saadosten 

tarkistamisellaja ohjeistuksella seka kuulustelijoiden koulutuksella. Syyttiija 
voi hoitaa luonnollisesti sovitteluun ohjauksen, mutta kiiyttokelpoista ja 
sovittelun kannalta tuloksellista aikaa on mennyt turban paljon hukkaan. 
Nuorten rikoksissa toimenpiteiden esimerkiksi myos sovittelun nopea aloitta
minen on rikosten ennaltaehkaisyn kannalta paras vaihtoehto. Mikali tieto 
sovittelusta tulee vasta syyttajaltajoudutaan oikeudenkaynti aloittaa aikaisin
taan 1-3 viikon kuluttua. Sovittelu on ajallisesti usein pitkii vuorovaikutus
prosessi, jota ei voida hoitaa kariijiioikeuden odotustiloissa kiisittelypiiivanii. 

KHL:ssii henkilOtutkinnat on laadittu nykyisin syyttajiin pyynnon 
perusteella. Mikali pyynnossa ei ole ollutkasittelypaivaii ilmoitettuna, aluetoi
miston tyontekijii on selvittanyt, mihin mennessa henkilotutkinta on toimitetta
va oikeudelle. Kokeilun aikana aluetoimisto varautuu nopeutettuun aikatauluun 
organisoimalla henkilOtutkintojen laatimisen paivystyksenomaisesti. Henkilo
tutkintapyynnon tultua al uetoimistoon KHL :n tyontekij a kutsuu haastateltavan 
seuraavaan pai vystysaikaan. 

Aluetoimiston tyontekija laatii alustavan toimeenpanosuunnitelman 
nuorisorangaistusta varten henkilOtutkintavaiheessa. Nuori tavataan suunnitel
man laatimista varten yleensii samalla kertaa kun sosiaaliviraston sosiaalityon
tekija haastattelee numta henkilotutkintaa varten. Kokeilun aikana sosiaali

tyontekija sovittelu- ja vapaaehtoistoimistossa tai Paussissa tekee henkilOtut
kinnan paivystysluontoisesti ja KHL:n aluetoimiston nuorisorangaistustiimi 



189 

sitoutuu paivystysluontoiseen nopeutettuun aikatauluun alustavan toimeen
panosuurinitelman tekemisessayhteistyossa sovittelu- ja vapaaehtoistoimiston 

tai Paussin sosiaalityontekijan kanssa. 
Useimmitennuoreen pidetaan tiivista yhteytta (yhdessa lastensuojeluvi

ranomaisten kanssa) alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimisesta lahtien 
ja viimeistaan tuomioistuinkasittelyn jiilkeen. Aluetoimiston tyontekija on 
lasna oikeudenkaynnissa tai saa tiedon tuomiosta sosiaalilautakunnan edusta
jalta. Tulostavoitteiden mukaan nuorisorangaistuksen toimeenpano on aloitetta

va 14 paivan kuluessa siita, kun rangaistukseen tuomittu on maaratty ilmoittau
tumaan aluetoimistossa. 

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksenja toimeenpanon nopeutta

minen (a lie 21-vuotiaat ensikertalaiset). Aluetoimisto tekee soveltuvuusselvi
tyksen syyttaj an pyynnosta pyynnossa anne tun aikataulun mukaisesti. Kokeilun 
aikana aluetoimisto varautuu tekemaan selvitykset nopeutetun aikataulun 
mukaisesti, tarpeen mukaan paivystysluontoisesti. 

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnan aloittamisen nopeuttami

nen (18-20-vuotiaat). V alvonta alkaa nykyisin valvontamaarayksen saavuttua 
aluetoimistolle, tulostavoitteiden mukaan kuukauden kuluessa siita. Prosessia 
nopeutetaan kokeilun aikana siten, etta aluetoimisto lahettaa henki!Otutkinnan 
mukana lomakkeen, johon syyttajaa pyydetaan kirjaamaan tuomioistuimen 

paatos, merkitsemaan mahdollinen valvontaja palauttamaan aluetoimistolle. 
Valvonta aloitetaan tiedon tultua ennakkovalvontana. Aluetoimiston toivomus 
on, etta tuomioistuimessa todetaan valvontaan maaraaminen erikseen, samoin 
se, etta valvonta alkaa vaikka tuomiosta valitettaisiin. Lisaksi aluetoimisto 
monistaa valmiiksi yhteydenottokehotuksen annettavaksi tuomion yhteydessa. 

Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnan aloittamisen nopeuttaminen. 

Tulostavoitteiden mukaan valvonta aloitetaan kolmen vuorokauden kuluessa 
siita, kun ehdonalaiseen vapauteen paastetty on vapautunut vankilasta. 

7.1.3 Turku 

Turun sosiaalikeskus on sij oittanut yhden sosiaalityontekij an Turun kihlakun
nan poliisilaitokselle seuraamaan aile 18-vuotiaiden (mukaan lukien aile 15-
vuotiaat) rikoksesta epailtyjen kuulusteluja LsL 15 §:n perusteella. Virka
aikana vuositasollaon seurattu yleensanoin 800 kuulustelua. Sosiaalityontekija 
lahettaa valittomasti tiedon kuulusteluista seka oikeusedustusta hoitavalle 
sosiaalityontekij alle etta nuoren omalle (oman alueen tai kunnan) sosiaalityon

tekijalle. 
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Taman ohessa sosiaalikeskus on jarjestanyt viikonloppuna tehtavia 

kuulusteluja varten paivystyksen,jossayksi sosiaalityontekija on vapaavaralla

olossa lauantaisinja sunnuntaisin (seka arkipyhina) klo 8.30-15.00 saapuen 
kuulusteluun poliisin kutsusta. Naita kuulusteluja on vuosittain ollut 80-120, 
minka lisaksi paivystaja on hoitanut jossain maarin muitakin lastensuojelu
asioita. Ensisijaisesti on hoidettu turkulaisten ja sopimuskuntien (Lieto, 

Naantali ja Raisio) nuorten asioita, muttaesitutkintaedustus (mi. vangitsemis
kasittelyt) on katsottu kiireelliseksi virka-avuksi, joten tyotilanteen mukaan 

on seurattu myos muilta paikkakunniltakotoisin olevien nuorten kuulusteluja. 

Oikeusedustustyota Turun karajaoikeudessaja Turunseudun karajaoi

keudessa hoitaa yksi sosiaalityontekija, ruuhkatilanteessa rikosten sovittelutoi

minnan vastaava erityissosiaalityontekija tulee avuksi. 

Sosiaalityontekija vastaanottaa kuulusteluilmoitukset ja esitutkinta
poytakirj at, lahettaa ne eteenpain alueen sosiaalityontekij aile pyytaen henkilO

tutkinnat seka ehdottaa harkittavaksi nuorisorangaistusta. Jo nyt pyritaan 
tilaamaan henkilOtutkinnat rikostapahtuman tultua ilmi, tai ainakin pyydetaan 

sosiaalityontekijoita valmistautumaan tekemaan henkilotutkinta lahitulevaisuu

dessa. Samoin han pyytaa tietoja oikeusedustusta varten myos niista nuorista, 

joista ei tarvitse tehda henkilOtutkintaa. Oikeusedustusta hoitava sosiaalityonte

kija on yhteydessa ulkopaikkakuntalaisten nuorten kotikuntiinja tarvittaessa 

kriminaalihuoltoon. Han toimittaa myos henkilotutkinnat syyttajille seka 

huolehtii tuomioitten ilmoittamisista eteenpain. 

Alueen sosiaalityontekij a saa nuoren kuulustel uilmoituksen j a myohem

massa vaiheessa esitutkintapoytakirjat esitutkinta- ja oikeusedustuksen 
sosiaalityontekij oilta. Samassa yhteydessa al ueen sosiaalityontekija saa tiedot 

mahdollisesta henkilOtutkinnan laatimisesta seka ehdotuksen nuorisorangais

tuksesta. Sosiaalityontekija laatii henkilotutkinnan nuoren kanssa ja tarvittaessa 
haastattelee myos nuoren vanhemmat. Mikali nuori onjo lastensuojeluasiak

kaanaja hanesta onjo aikaisemmin laadittu henkilOtutkinta, voidaan vanhaa 

henkilotutkintaa taydentaa nykytilannetta vastaavaksi. 

Mikali nuori on sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle, henkilOtutkinnan 

tekee joko alueen tai sijoituspaikan sosiaalityontekija. Mikiili oikeusedustaja 
on lahettanyt alustavan ehdotuksen nuorisorangaistuksesta, aluesosiaalityonte

kij a arvioi yhdessii kriminaal ihuollon tyontekijan kanssa nuoren soveltuvuutta 

nuorisorangaistukseen seka nuorisorangaistuksen tarkoituksenmukaisuutta. 
Mikali nuorisorangaistukseen ei paadyta, voi tamajohtua siita, etta nuori on 

sijoitettu tai hanta ollaan sijoittamassa kodin ulkopuolelle. LsL:n mukainen 
sijoittaminen kodin ulkopuolelle voidaan tehda avohuollon tukitoimenpiteena 

tai huostaanottona. LsL 16 § :n mukainen huostaanotto edellyttaa mm. sita, etta 
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nuori tekee muun kuin vahaisena pidettavan rikoksen. Mikali nuori syyllistyy 
uusiin rikoksiin kesken aikaisempaa rikosprosessia, oikeusedustustyota tekeva 

sosiaalityontekija voi taydentaa henkilOtutkinnan tietoja suullisesti. 
Alueitten sosiaalityontekijoilla on tyoruuhkaa,ja ajanvarausaika voi olla 

jopa 3-5 viikkoa. Tassa vaiheessa ei nayta olevan mahdollista irrottaa rikok
seen syyllistyvalle nuorelle kontaktihenkiloa kuulustelujenja oikeudenkaynnin 
valiseksi ajaksi, toisaalta saattaa olla mahdollista, ettanuorija hanen vanhem
pansa saavat lisaneuvontapalveluja oikeudenkayntiin liittyvista asioista 
tarvittaessa oikeussosiaalityontekijalta jaltai rikosten sovittelutoiminnasta. 
Muitten tehllivien takia llima tosin saattaa olla sattumanvaraista, mutta pienella 

viiveella tallainen palvelu voi toimiakin. 
Sovittelutoiminnan piiriin Turussa tulee vuositasolla noin 30--40 alle 

15-vuotiasta ja no in 100 15-17-vuotiasta lasta/nuorta (rikoksesta epailtyja). 
Suuri osa teoistaon tahan asti ollut "sakkojuttuja",joissa on pyritty siihen, etta 
sovittelusopimuksen mahdollisesti synnyttya myos korvauksen suorittamista 
seurataan ennen kuin asiakirjat palautetaan syyttajalle. Syyttajien osuus 
sovittelualoitteen tekijanaon ollut suuri, mutta kuluvana vuonna poliisin osuus 
on lisaantynyt. Valitettavasti rikosten sovittelutoiminnan SOTO-ohjelmasta 
ei kay ilmi sovittelualoitteen tekijaa ikaryhmittain, mutta vuonna 1993 

kokeiltaessa toista ohjelmaa havaittiin, etta alle 18-vuotiaitten rikoksesta 
epailtyjenjutuissa sosiaalityontekijan (oikeusedustaja) osuus oli suurin. Alle 
15-vuotiaiden osalta syyttajalla ei toisaalta olekaan mitaan osuutta, poliisilla 
sen sijaan on mahdollisuus ohjata asia sovitteluun myos taman ikaryhman 
osalta. "Omat" sosiaalityontekijat ohjaavat juttuja harvoin sovitteluun. 
Tyokorvausratkaisuja eijuurikaan ole, harvalla asianomistajalla on mahdolli
suuttalluottamusta teetattaa nuorella vahingon vastikkeeksi tyota. 

KHL:n osaltakokeilu koskee ensisijaisesti 15-17-vuotiaiden rikokseen 
syyllistyneiden yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanoa ja niihin liittyvia 
lausuntoja. Kaytannossa tama tarkoittaa Turun osalta nuorisosrangaistuksen 
seka yhdyskuntapalvelun toimeenpanoa. Ehdollisesti rangaistujen nuorten 

valvontakuuluu myos KHL:n toirnintoihin, mutta 15-17-vuotiaiden henkilotut
kinnanja myos valvonnan hoitavat paasaantoisesti kuntien sosiaalitoimistot. 
KHL hoitaa 18-20-vuotiaanarikokseen syyllistyneiden valvonnan. Ehdonalai
sesti vapautettujen valvonnassa alle 18-vuotiaiden osuus on hyvin pieni. 
Tilanteessa 1.5.1999 Turun aluetoimiston toimialueella oli kaksi aile 18-
vuotiasta ehdonalaisesti vapautettua valvonnassa. 

Nuorisorangaistusta koskeneen selvityksen mukaan tuomioistuimen 
kasittelypaivasta taytantoonpanoasiakirjan saapumiseen KHL:lle kului 
keskimaarin 35 paivaa. Yhdyskuntapalvelussa alle 18-vuotiaiden osuus on 
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myos hyvin pieni. Tilanteessa 1.5.1999 ei Turun aluetoimiston alueella ollut 

yhtaan aile 18-vuotiasta yhdyskuntapalvelua suorittavaa. Joskus kuitenkin 

tamankin ikaryhman nuoria on tuomittu yhdyskuntapalveluun. Tuomioistuinka
sittelysta kuluu keskimaarin 35 paivaa asiakirjojen saapumiseen KHL:lle. 
Yhdyskuntapalvelussa viivetta on aiheuttanut myos se, etta sopivaa palvelu
paikkaa ei tahdo loytya. Syyna on ennen kaikkea yhdyskuntapalvelutuomion 

maaran voimakas kasvu, KHL:n rajalliset resurssit, tyossa tai koulutuksessa 
olevien tuomittujen maaran kasvuja siitajohtuva iltaisinja viikonloppuisin 

kaytettavissa olevien palvelupaikkojen riittamaton maara. Turussa KHL:n 

suorittaman yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanovaiheessa ei ole paljon 

sellaista ajallista viivetta, josta olisi erityista haittaa ja jolle nykyresursseilla 
olisi nopeasti j otain tehtavissa. Kokeilun aikana on aiheellista keskittya ennen 

kaikkea siihen, milla tavalla eri sidosryhmien kanssa voidaan lisata samanai

kaistoimintojen kayttoa j a nain lisata toiminnan vaikuttavuutta. 
Turussa nuorten rikoksentekijoiden asioiden kasittely on keskitetty 

sosiaalilautakunnan alaiseen Tukipalveluyksikkoon. Henkilotutkintapyyntoa 

ei varsinaisesti tee poliisi eika syyttaja. Kuulusteluilmoitukset seka esitutkinta

poytakirjat toimitetaan Tukipalveluyksikkoon, joka puolestaan lahettaa 

henki!Otutkintapyynnot alueellisiin sosiaalitoimistoihin. Harkinta siita, missa 

tapauksissa henki!Otutkinnat tehdaan, tapahtuu Tukipalveluyksikossa. Kaytan

nossa henki!Otutkintaa pyydetaan vain,jos odotettavissa on sakkoa ankarampi 

seuraamus. Myos rikosten erityispiirteet saattavat vaikuttaa henki!Otutkinta

pyynnon tekemiseen, vaikka odotettavissa ei olisikaan sakkoa ankarampi 
seuraamus. 

Henki!Otutkintapyynnot lahetetaan Tukipalveluyksikosta alueellisiin 
sosiaalitoimistoihin,j oita on kuusi seka lastenkotien sosiaalityontekijoille, jos 

nuori on lastenkodissa. Turussa henki!Otutkintojen tekemista ei olla siis 

keskitetty, vaan luotu eraanlainen Tukipalveluyksikko valitahoksi poliisin, 

syyttaj an j a a! ueellisten sosiaalitoimistoj en valiin. 

Tukipalveluyksikko tekee henki!Otutkintapyynnon yhteydessamahdolli

sesti alustavan nuorisorangaistuslahetteen. Taman j alkeen kaydaan puhelinkes

kustelu alueellisen lastensuojelutyontekijan, KHL:n vastuuhenki!On ja syyttajan 
kesken. Jos nuorisorangaistus katsotaan tarkoituksenmukaiseksi,jarjestetaan 
nuoren kanssa yhteistapaaminen, jossa mukana on myos nuoren huoltaja, 

lastensuojelutyontekija seka KHL:n edustaja. 

Henkilotutkinnat laaditaan alueellisissa sosiaalitoimistoissa. Jos 

henki!Otutkintapyynnon yhteydessa on tehty alustava nuorisorangaistuslahete, 

KHL:n edustaja on mukana henki!Otutkintaa tehtaessa. Nuorelle kerrotaan 

talloin, mita nuorisorangaistus pitaa sisallaan ja kuunnellaan myos hanen 



193 

suhtautumistaan siihen. Kun henkilOtutkinta on tehty, HiheteUian 
henkilotutkinta-asiakirjatjalleen Tukipalveluyksikkoon,josta ne taas toimite
taan syyttajalle. Seka Tukipalveluyksikossa etta KHL:ssa katsotaan, etta 
yhteistyo sujuu hyvin. 

7.1.4 Joensuu 

Edell a on esitetty, ettaJoensuussa perustettiin nuorisokokeilun alettua erityinen 
Nuorten Tiimi. Tassa yhteydessa ei ole enaa tarpeen toistaa Nuorten Tiimin 

toimintaan liittyvia jfujestelyita. Joensuun KHL:n aluetoimisto on sopinut 
syyttajaviraston kanssa siita, etta kaikki henkilOtutkintapyynnot iasta riippu
matta lahetetaan KHL:een. Tama siksi, etta joukosta voidaan viela oman 
harkinnan mukaan seuloa mahdolliset nuorisorangaistustapaukset. Toisaalta 
syyttaja onjo toki omalta osaltaan ottanut kantaa asiaanja paattanyt pyytaiiko 
henkilotutkinnan lisiiksi myos alustavan toimeenpanosuunnitelman nuorisoran
gaistusta varten tai mahdollisesti yhdyskuntapalvelua koskevan soveltuvuussel
vityksen. 

Koska nuorten asiat kasitellaan tassa vaiheessa melko rivakassa 
tahdissa, on mahdollisten selvitysten laatimisen subteen vaikeaa lOytaa enaa 

mahdollisuuksia nopeampaan toimintaan KHL:ssa. Mikali alustava toimeen
panosuunnitelma tehdaan, tapahtuu henkilotutkintahaastattelu ybteistyossa 
Joensuun kaupungin sosiaalilautakuntaa edustavan kaupungin jengityon 
kanssa. Ellei nain tebda, benki!Otutkinta toimitetaan sellaisenaan jengityon 
tebtavaksi. 

Seuraava vaibe KHL:ssa on mahdollisen seuraamuksen toimeenpano. 
Nuorisorangaistuksen subteen viive oikeuden paatoksesta toimeenpanoasiakir
jojen saapumiseen lienee keskimaarin kuukauden luokkaa, elleivat valitukset 
viivastyta asiaa. Prosessin kokonaiskestoon suhteutettuna tata voitaneen pitaa 
kohtuullisena. Toimeenpanoon voi syntya viivetta esimerkiksi mahdollisen 

nuorisopalvelupaikan loytamisvaikeuksien takia. Toistaiseksi tama ei ole ollut 
kuitenkaan ylipaasematOn ongelma. Yhdyskuntapalveluun patee edella 

nuorisorangaistuksesta kerrottu. 
Ebdolliseen rangaistukseen liittyvan valvonnan subteen tyonjako KHL:n 

ja kaupungin jengityon valilla riippuu asiakkaan iasta. Sosiaalilautakunnan 
osalle tulevat aile 18-vuotiaat. Valvonnat toimitetaan hyvassa yhteistyossa 
jengityon kanssa, ja KHL hoitaa itse tai jarjestaa muuten taysi-ikaisten 
valvonta-asiat. Myos edella esitetysta voidaan tarkoituksenmukaisuussyista 

poiketa. Kaytannossa peruskuvio muuttuu jonkin verran siina vaibeessa, kun 
jo ennestaan asiakkaana oleva nuori joutuu epaillyksi uudesta rikoksesta. 
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Koska Hiss a tapauksessa asia usein tulee luonnollisen kanssakaymisen kautta 
tietoon jo ennen kuin se on viranomaiskanavia pitkin ebtinyt sita tehda, on 
KHL:n tyontekijalla mahdollisuus kiinnittaa asiaan huomiota varhaisemmassa 
vaiheessa. KHL:n kannalta varsin keskeinen muutos liittyy jo vaibeeseen,jossa 
tyoskentely rikoksesta epaillyn nuoren kanssa paastaan aloittamaan. Kun tahan 
saakka benkilotutkinta-, alustava toimeenpanosuunnitelma- tai soveltuvuussel
vityspyynto on tullutsyyttajalta, tulisi se uuden kayllinnon mukaanjo prosessin 
aikaisemmassa vaiheessa poliisilta, jolloin ainakin KHL paasisi boitamaan 
omaa osuuttaan aikaisemmin ja tarvittavat tuotokset olisivat nopeammin 
kaytettavissa. 

Nuoren itsensa kannalta on suotavaa, mikali asiakkuus KHL:n tai 
sosiaalitoimen tyontekijaan ja mahdolliset tukitoimet paasevat alkamaan 
mahdollisimman aikaisessa vaibeessa. Se, etta poliisi pyytaa selvitykset 
syyttajan sijasta, edellyttaa toimivaa arviointimenettelya sen subteen, kenesta 
selvityksia pyydetaan. Tama tuskin kuitenkaan on ongelma, varsinkin kun 
yhteistyo poliisi-syyttaja-kriminaalibuolto -akselilla lienee aikaisemman 
kokemuksen perusteella sub tee !lisen mutkatonta. KHL:ssa uuteen kaytantOon 
mukautuminen saattaa edellyttaa tyon uudelleen organisointia. Labinna tama 
tarkoittaa kokeilun piiriin kuuluvien asioiden keskittamista barvemmille 
KHL :n tyonteki j oille seka oman tyon j a tyoaj ankayton suunnittel un j arj estamis
ta siten, etta nuorten asioiden jonkinasteinen priorisointi on mabdollista. 
Toimeenpanon subteen asioita voidaanjouduttaahuomioimalla tiedossaolevat 
rangaistukset aikaisemmassa vaibeessa jamahdollisuuksien mukaan valmiste
lemalla niiden toimeenpanoajo ennen kuin varsinaiset toimeenpanoasiakirjat 
ovat OM:sta saapuneet. 

Mikali tuomitun osoitetiedot eivat ole a jan tasalla tai tavoitettavuudessa 
on muuten ongelmia, voi viivetta syntya enemmankin. Usein tilanne on viela 
sellainen, etta KHL:n tyontekijalla voi tassa tilanteessa oil a ulosottoviranomai
sia paremmat tuomittua koskevat viime hetken yhteystiedot. Yhteistyon 

kehittaminen myos ulosottoviraston suuntaan on tassa suhteessa tarpeen. 
Mahdollisen valvontaseuraamuksen tulevan jarjestelyn subteen tebdaan 
alustavaa tyotajo nykyisinkin benkilotutkinta- seka soveltuvuusselvityshaastat
telujen ybteydessa. Taman seikan merkityksen entista suurempi korostaminen 
jatkossa tuonee oman lisansa valvonnan nopeaan ja valvottavan kannalta 
mabdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettuun toimeenpanoon. 

Paitsi valvonnassa myos muissa seuraamuksissa on tarkeaa se, etta 

toimeenpano ja sen sisalto palvelee nuoren senbetkisen elamantilanteen 
tarpeita. Taman paamaaran voinee edelleenkin asettaa toimeenpanon muodolli

sen nopeuden edelle, mikali tassa suhteessa joutuu barkintaa kayttamaan. 
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Mahdollisen muutoksenhaun aiheuttamaa viivetta on mahdollista pyrkia 
minimoimaan tiedottamalla asiakkaalle mahdollisuudesta aloittaa rangaistuk
sen toimeenpano ennen lainvoimaisuutta tapauksissa, joissa tuomittu on 
tyytynyt alioikeuden paatOkseen rangaistusseuraamuksen osalta. Koko 
nopeuttamishankkeen edellytyksena on toimivajajoustava yhteistyo muiden 
prosessissa osallisten viranomaistahojen kanssa. KHL:lla on jo ennes@in 
olemassa varsin luontevaa kanssakaymista kaikkien keskeisten toimijoiden 
suuntaan ja yhteistyotahoj en edustajat tunnetaan tati:i. kautta usein henkilOkoh
taisestikin. Ilmeinen etu on, etta Joensuu paikkakuntana on suhteellisen pieni . 

Joensuun kaupungissa henkilotutkintojen laatiminen on keskitetty 
erityisnuorisotyosta vastaavalle J engityo-nimiselle taholle. J oensuun ki:i.raj aoi
keuden toimialue ulottuu kuitenkin Joensuun kaupungin ulkopuolelle siten, 
etta siihen kuuluu 14 muuta kuntaa. Naissa pienemmissi:i. kunnissa kunkin 
kunnan sosiaalitoimistot laativat henkilOtutkinnat. KHL:lla on ni:i.in ollen 
yhteistyotahoina lukuisia sosiaalitoimistoja, joskin nuorisorangaistukseen 
tuomitut nuoret ovat lahes kaikki tulleet Joensuun kaupungista. 

Viranomaisyhteistyo on kokonaisuudessa arvioiden sujuvaa, eiki:i. 
ongelmia ole tullut esiin. Joensuussa- kuten myos Tampereella- on muihin 
nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakuntiin verrattuna erona siis se, etta 
kiiriijaoikeuden toimialue ulottuu muihinkin lahikuntiin. Henkilotutkintojen 
keskittaminen J oensuun kaupungin sisalla ei siis merkitse niiden keskittamistii 
nuorisorangaistuksen kannalta arvioituna. 

7.1.5 Vaasa 

Vaasassa sosiaalitoimen tehtavat nuorisoprosessissa ja niistii vastaava taho 
(keskitetty vs. alueellinen lastensuojelu) riippuu lapsen tai nuoren iastii ja 
rikoksen laadusta. 

Tyoskentely rikoksia tehneen laps en tai nuoren kanssa etenee alueelli
sissa sosiaalitoimen yksikoissii paiisaantoisesti seuraavalla tavalla. Lapsi tai 
nuori tulee perheineen sosiaalitoimen yksikkoon. Talloin kaydaan lapi, mitii 
nuori on tehnyt, kuullaan hanen oma versionsa tapahtumista seka selvitetaiin 
j atkotoimenpiteiti:i.. Kaynnin tavoitteena on tarj ota informaatiota tulevaisuudes
sa mahdollisesti maarattavista rikosoikeudellisista rangaistuksista sekii 
kartoittaa, miten tehty yksittiiinen rikollinen teko suhteutuu nuoren tilantee
seen. Mikali nuoren tilanne vaatii laajempaa puuttumista, laaditaan talloin ns. 
huoltosuunnitelma. Tiihiin sisiiltyy yksiloity "auttamisen tavoite" tiettyyn 
ongelmaan seki:i. ne toimenpiteet, joilla ongelmaa pyritaan ratkaisemaan. 
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Alle 15-vuotiaiden napistysrikoksissa poliisi tekee ilmoituksen sosiaali
toimen paavirastoon. Sielta ilmoitus valitetaan kuitenkin nuoren asuinpaikan 

mukaan kyseisen nuoren asioita hoitavalle alueelliselle sosiaalityontekijalle 
eli tallaiset nuorten jutut hoidetaan alueittain. Napistelytapauksissa poliisi 

luonnollisesti kuulee lasta asian johdosta, vaikkakaan varsinaista kuulustelua 
ei pideta. Tallo in poliisin rikoksesta lahettaman ilmoituksen perusteella tehtava 

sosiaalityontekijan yhteydenpito laps en kotiinja keskustelu rikoksesta ei aina 
ole sosiaalitoimen ensikontakti lapseen. Sosiaalityontekija on nimittain 

saattanut olla jo poliisiin "kuulemistilanteessa" lasna. Uisnaoloa naissa 

kuulemistilaisuuksissa ei kuitenkaan hoideta kattavasti eika jaijestelmallisesti, 

vaan asia riippuu paljon paivakohtaisesta tyotilanteesta. 
Kun 15-17-vuotiasta epaillaan rikoksesta, poliisi ilmoittaa sosiaalitoi

men paayksikkoon kuulustelun ajankohdan. Yksi sosiaalityontekija vastaa 

kuulustelujen seuraamisesta. Rikoksen laadusta, ajankohdasta ja henki!Osta 

riippuen han tekee paatOksen kuulusteluun menemisesta. Toisinaan poliisi 

soittaa vasta, kun kuulustelu on jo alkanut. Toisinaan ilmoitus saapuu vasta 

jalkikateen. 

Rikoksiin,jotka kasitellaan rikesakko- tai rangaistusmaaraysmenettelys

sa, ei sosiaalityontekija paasaantOisesti puutu lainkaan. Useimmiten naissa 
tapauksissa ei pideta lainkaan kuulustelua, johon sosiaalityontekija voisi 

harkinnan mukaan osallistua. Tavanomaisesti poliisi ilmoittaa asiasta nuoren 
vanhemmille. Toisaalta sosiaalityontekija ei myoskaan jalkikateen puutu 

asiaan, ellei tapauksen erityispiirteet anna si ihen aihetta. Tieto ( ns. lastensuoje

luilmoitus) saapuu tosin naissakin tapauksissa sosiaalitoimen paayksikkoon. 

Alueellinen sosiaalityontekija voi tosin saatuaan tiedon sakosta puuttua 

tilanteeseen. 

Esitutkinnan yhteydessa otetaan myos kantaa teon laadusta riippuen 
myos sovittelumahdollisuuteen. Aile 15-vuotiaat ohjautuvat sovitteluun 

paasaantoisesti poliisin suorittaman harkinnan perustella. Tie sovitteluun voi 

olla enemman sattumanvarainen j a aikaakin saattaa kulua enemman. Poytakirj a 

puuttuu useimmiten heidan osaltaan ja vastuukysymykset syyllisyydesta 
riippuen voivat oil a epaselvia. Tama nostaa kynnysUi vieda juttu sovitteluun. 

Jos sovitteluun kuitenkin paadytaan, alueen sosiaalityontekija sopii erityisesti 
sovittelusta vastaavan tyontekijan kanssa tarkemmin yksityiskohdista. Lahto

kohtaisesti alueen sosiaalityontekija ottaa kaikissa alle 15-vuotiaiden rikoksissa 
yhteytta nuoreen ja taman vanhempiin. 

15-17 -vuotiaiden kohdalla rikoksesta epailtya informoidaan jo kuulus

telun yhteydessa sovittelumahdollisuudesta. Talloin sovitaan alustavasti 

yhteydenotosta, j oka tapahtuu esitutkintapoytakirj an valmistuttua. Sovittelusta 
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erityisesti vastaava tyontekija tekee aloitteen sovitteluun 15-17 -vuotiaiden 
kohdalla. Vaasan kaytannon mukaan poliisi lahettaa kaikki alaikaisia koskevat 
tutkintapoytakirjat samanaikaisesti syyttajalle ja sovitteluun. Kaikki jutut, 
joissa vaikuttaa olevan sovittelumahdollisuus, viedaii.n sovitteluun. Nain 
toimitaan siita riippumatta, onko juttu sellainen, etta sovittelu tulee vaikutta
maan syyteharkintaan tai ei. 

Taysi-ikaisten osalta sovittelualoite tulee useimmiten syyttajii.lta, mikali 
syyttaja katsoo sen tarpeelliseksi j a sovittelu saattaisi vaikuttaa syyteharkin
taan. Joskus harvoin aloite tulee myos poliisilta, asianajajalta, KHL:sta tai 
vastaajalta itseltaii.n. Vireillepano alkaa silla, etta asianomistajalle lii.hetetaan 
kirje sovittelumahdollisuudesta. Tii.manjalkeen asiasta keskustellaan puheli
mitse. Jos osapuolet suhtautuvat positiivisesti sovitteluun, heille lii.hetetaan 
asian poytii.kirjat ja osapuolet kutsutaan kokoon. 

Syyttaj a lahettaa henkilOtutkintapyynnon syyteharkinnan yhteydessa j a 
antaa tavallisesti 2-3 viikkoa aikaa sen laatimiseen. Toisinaan tiedustellaan 
puhelimitse nopeammasta laatimisesta. Aika on myos sosiaalityontekijoiden 
mielesta riittavan pitka eika oikeudenkayntia ole jouduttu heidan tietojensa 
mukaan lykkaamaan kertaakaan henkilOtutkinnan puuttumisen takia. 

Kun henkilotutkintapyyntO on saapunut sosiaalitoimen paayksikkoon, 
arvioidaan asiakirjojen perusteella ennakkoluontoisesti, voisiko nuorisoran

gaistus soveltuanuorelle. Jos nain on, asiasta neuvotellaan KHL:n aluetoimis
ton nuorisorangaistuksesta vastaavan henkilOn kanssa. Tii.mii.njalkeen seuraa 
tapaaminen, johon osallistuu nuori, taman huoltaja, KHL:n tyontekija seka 
sosiaalityontekija. KHL:n tyontekija laatii tapaamisen perusteella alustavan 
toimeenpanosuunnitelman. Sosiaalityontekij a sen sijaan ottaa henkiiOtutkinnas
sa muutoin kantaa rangaistusvaihtoehtoihin. Sosiaalityontekija ottaa kantaa 
lahinna siihen, pitaisiko nuori maarata valvontaan tuomarin paatyessa nuo
risorangaistuksen sijasta ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitserniseen. 

Ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitettavan valvonnan aloittamisesta 
on Vaasassa pyritty keskustelemaan nuoren kanssa valittomasti oikeudenkayn
nin jalkeen. Oikeusedustuksesta vastaa kuulustelujen tapaan keskitetysti 
Vaasan sosiaalitoimen paayksikko. Oikeusedustuksesta vastaava henkilO 
keskustelee valvonnan aloittamisesta tuomionjalkeen. Valvonnasta vastaa niin 
ikii.ii.nkeskitetysti sosiaalitoimen paayksikko. Mikali nuorella on jo asiakassuh
de sosiaalitoimeen tai asiakkaan tilanne on muutoin hyvin sekava, nuori 
pyritaan saamaan tulemaan valvontatapaamiselle jo ennen valvonnan virallista 
aloittamista. Pyynto hoitaa tietyn nuoren valvonta saapuu sosiaalitoimeen 
monen mutkan kautta KHL:n aluetoimistosta. 
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Vaasassa syyttaja Hihettaa henkilotutkintapyynnot alaikaisten kohdalla 
sosiaalivirastoon ja 18-20-vuotiaiden kohdalla kriminaalihuollolle syytteen 
nostamisen ja haastehakemuksen lahettamisen yhteydessa. PaasaantOisesti 
henkilotutkinnan laatimiseen annetaan 18-20-vuotiaiden kohdalla aikaa 3-4 
viikkoa, kun taas alaikaisten kohdalla aika on tavallisesti 2-3 viikkoa. 

Jos henkilotutkinta laaditaan KHL:n aluetoimistossa, sielta otetaan 
yhteytta Vaasan sosiaaliviraston kriminaalihuoltotyosta vastaavaan tyonteki
jaan sen laatimisen yhteydessa. Talta saadaan tarpeelliset tiedot mahdollisista 
asiakkaan aikaisemmista rikosvaiheista. Tarpeen mukaan ollaan myos yh
teydessa alueelliseen sosiaalityontekijaan, joka voi tun tea asiakkaanja han en 
perheensa. 

Nuorisorangaistuksen alustavan toimeenpanosuunnitelman laatii KHL 
kuultuaan asiakasta. Tapaamisessa ovat nuoren lisaksi lasna KHL:n asiakas
tyontekija, KHL:n aluetoimistonjohtaja, sosiaaliviraston tyontekijaja asiak
kaan huoltaja. Sosiaaliviraston tyontekija on nuorisorangaistuksen "liikkeelle
panija", joka informoi asiakasta, etta KHL:sta on tulossa kutsukirje alustavan 
toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Tieto uudesta nuorisorangais
tusasiakkaasta tulee ensin puhelimitse sosiaalitoimistostaja senjalkeen viela 
kirjeitse (kopio henkilotutkintapyynnosta). Tahan asti aikaa on ollut riittavasti 
alustavan toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Muutaman ken·an pyynt6 on 

tullut syyttajalta. 
Ehdollisesti rangaistun nuoren valvonnan jarjestelyvastuu on myos 

15-1 7-vuotiaiden kohdalla KHL :lla. Kaytannossa sosiaaliviraston kriminaali
huoltotyosta vastaava henkilo kuitenkin huolehtii alaikaisten valvonnoista. 
Valvonnan jarj estely toimii Vaasan aluetoimistoon saapuneen pyynnon j alkeen 
varsin nopeasti, yleensa alle viikossa. Aika tuomioistuimen paat6spaivasta 
valvonnan alkamiseen oli vastaavasti arvioiden mukaan no in kaksi kuukautta. 
Osittain lyhyenjarjestamisajanjohdosta Vaasassaei ole kaytetty ns . ennakko
valvontakaytantOa. 

7.2 Sosiaalitoimen tukitoimenpiteet rikoksen 

seurauksena 

YK:n laps en oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 60/1991) edellyttaa, etta 
lapsen etu on ensisijaisesti huomioitava kaikissa lasta koskettavissa viran
omaistoimenpiteissa. Suomessa muu kuin rikosoikeudellinen puuttuminen 
nuoren elamaan perustuu lastensuojelulakiin. 
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LsL 8 § :n mukaan perhe- ja yksi!Okohtaista lastensuoj el ua ovat avohuol
lon tukitoimet, huostaanottojasijaishuolto sekajalkihuolto. Sosiaalilautakun
nan on ryhdyttava tukitoimiin viipymatta, jos kasvuolot vaarantavat tai eivat 
turvaa lapsen tai nuoren terveytta tai kehitysta taikka jos lapsi tai nuori 
kayttaytymisellaan vaarantaa terveyttaan tai kehitystaan. (LsL 12§.) Jos lapsi 
vaarantaa vakavasti terveyttaan tai kehitystaan tekemalla muun kuin viihaisena 

pidettavan rikollisen teon, sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja 
jarjestettava hiinelle sijaishuolto, mikali avohuollon tukitoimet eivat ole 
tarkoituksenmukaisia tai mahdollisiaja mikali huostaanoton arvioidaan olevan 
lapsen edun mukaista (LsL 16 §).Taman tutkimuksen teemana ei ole kasitella 
tarkemmin lastensuojelun tukitoimenpiteita.308 Huomio sen sijaan kohdistuu 
siihen, miten usein lapsi joutuu lastensuojelullisten tukitoimenpiteiden 
kohteeksi tekemiinsa rikoksen j ohdosta j a miss a vaiheessa nuorisoprosessia 
tama kanavoituminen lastensuojelujarjestelmien piiriin tapahtuu. 

Aile 15-vuotiaat. Seurantalomakkeessa tiedusteltiin, mita tukitoimenpiteita 
ja milloin sosiaalitoimi kohdisti lapseen tai nuoreen rikoksen johdosta. 
Vaihtoehtoina olivat puhelinkontakti/yhteydenottopyynti:i laps en kotiin, muu 

keskustelu perheen kanssa, tukisuhteen aloittaminen, huostaanotto, hoitoon 
ohjaaminen taijokin muu toimintamuoto. Alle 15-vuotiaiden osalta tutkimusai
neiston 558:sta rikosjutussa sosiaalitoimi oli kohdistanut 433 tapauksessa 
joitain tukitoimia lapseen. Tama ei kuitenkaan merkitse, etteiko kussakin 
tapauksessa olisi tukitoimenpiteita todella toteutettu, koska monilia paikkakun
nilla tieto lapsen rikoksesta lahetetaan kirjeitse automaattisesti jokaisessa 
rikostapauksessa lapsen vanhemmille. 

Seuraavassa tarkastelussa ovat mukana ainoastaan tiedot Joensuusta, 

Tampereelta ja Vaasasta. Helsingissa ja Turussa sosiaalitoimi ei tayttanyt 
seurantalomakkeen omaa tyotaiin koskevaa osaa. 

Osassa tapauksia lapseen kohdistetaan tukitoimenpiteita useita. 
Kuvioissa 65 on esitettytukitoimenpiteidenjakauma niista tapauksissa,joissa 
tukitoimenpiteita on tehty vain yksi. 

Hoitoon ohjaaminen tapahtui aineiston mukaan kolmessa tapauksessa 
(0,7 %), tukisuhde aloitettiin viidessa tapauksessa (1,2 %), huostaanottoja 
tehtiin 17 (4,2 %), muu toimintamuoto oli kyseessa 30 tapauksessa (6,5 %), 
perheen kanssa keskusteltiin muutoin kuin puhelimitse Goko kotikaynti tai 
asiakkaiden vierailu sosiaalitoimessa) 170 tapauksessa (39,3 %) ja pelkka 
puhelinkontakti tai yhteydenottopyyntO 208 tapauksessa (48 %). 

308 Ks. lastensuojelun tukitoimenpiteistii tarkemmin esim. Hakkinen 2000, 94-121; 
Mahkonen 1992 passim; Mahkonen 1993 passim; Mahkonen 2002 passim; HE 13/1983 
vp., 20-32. 
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Kuvio 65 Lastensuojelun toimenpiteet aile 15-vuotiaiden rikoksissa ( 1. lastensuoje
lun tukitoimet) 

Kuviossa 66 ovat puolestaan mukana ainoastaan ne tapaukset, joissa on 
lastensuojelun tukitoimenpiteitii kohdistettu useita. On huomioitava, etta 

kuviossa 66 ovat mukana vain ne tapaukset,joissa ensisijaisena tukitoimenpi
teena on ollutjokin kuviota 65lievempi interventio. Tavallisesti tamalievempi 
reaktio on ollut pelkka puhelinkontakti tai yhteydenottopyyntO, jonka seurauk
sena on paadytty intensiivisempiinjatkotoimiin. 

Niissa tapauksissa,joissa pelkka kodin informoiminen rikoksesta ei ole 
ollut riittava toimenpide, jatkotoimenpiteet jakautuivat seuraavasti. 7 %:ssa 
tapauksista aloitettiin tukisuhde, huostaanottojen osuus oli 8 %, hoitoon 
ohjattiin 14 %, muiden toimintamuotojen osuus oli 14 % ja perheen kanssa 
keskusteltiin 58 %:ssa tapauksista. 
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Kuvio 66 Lastensuojelun toimenpiteet aile 15-vuotiaiden rikoksissa (2. lastensuoje
lun tukitoimet) 

Kaiken kaikkiaan rikoksesta aiheutuneita useita tukitoimenpiteita kohdistettiin 

28 %:ssa tapauksista. Kaikista aile 15-vuotiaina rikoksensa tehneista tukisuhde 
aloitettiin noin 2,5 % tapauksista, hoitoon ohjaaminen 3,5 o/o:ssa tapauksista 

ja huostaanottopaati:is tehtiin lahes 5 o/o:ssa tapauksista. 

15-17-vuotiaat. To is in kuin ikaryhmassii aile 15-vuotiaat, 15-17-vuotiaiden 

kohdalla lastensuojelun tukitoimia kohdistetaan ikiiryhmiiile mahdoilisesti 

tuomittujen rangaistusten ohella. Himiin ikiiryhmiin kohdalla tutkimusaineisto 

on - toisin kuin aile 15-vuotiailla - hyvin puutteellinen. Tutkimusaineiston 

(kun si ita on poistettu Helsingin j a Turun luvut) 63 5 tapauksesta tieto sosi a a! i

toimen tukitoimenpiteista on hieman yli 215 tapauksesta. Tieto puuttuu siis 410 
tapauksesta. Voi olla, ettei sosiaalitoimi ole naissa tapauksissa todellakaan 

tehnyt asiaile mitaan muuta, kuin kirjannut tapauksen mahdollisesti lasten

suojelujarjestelmaan. Toisaalta luvuissaei nay se, etta Joensuussa tieto nuoren 
rikoksesta viilitetiian kaikissa tapauksissa kirjallisesti nuoren vanhemmille. 

Kuvioissa 67 on esitetty tukitoimenpiteidenjakauma niista tapauksista, 

joissa tukitoimenpiteitii on tehty vain yksi. Kuviossa 68 ovat puolestaan 

mukana ainoastaan ne tapaukset, joissa on lastensuojelun tukitoimenpiteita 

kohdistettu useita. 

Ikaryhman 15-17-vuotiaat rikosjutuissa hoitoon ohjaaminen tapahtui 
noin 2 prosentissa tapauksista (0,7 %), tukisuhdealoittamisia ei ollut yhteen 

niissa tapauksissa,joissa tukitoimia tehtiin tapauksessa vain yksi, huostaanotto
paati:iksia tehtiin 11 o/o:ssa tapauksista, muu toimintamuoto oli kyseessa noin 

14 o/o:ssa tapauksista (6,5 %), pelkkii puhelinkontakti tai yhteydenottopyynti:i 
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tehtiin no in 29 %:ssa tapauksista ja perheen kanssa keskusteltiin muutoin kuin 
puhelimitse noin 44 %:ssa tapauksista. Tukitoimien osuuksien jarjestys ja 

suuruusluokka eroaahieman ikaryhman alle 15-vuotiaat kohtelusta. Esimerkik
si huostaanottoja tehtiin 15-17-vuotiaiden tapauksissa noin 11 %:ssa, kun 
vastaava aste oli aile 15-vuotiailla 4 %:n luokkaa. Selityksena talle on otaksut
tavasti se, etta rikoksiin syyllistyneet 15-17 -vuotiaat ovat jo aikaisemmin olleet 

aile 15-vuotiaita useammin sosiaalitoimen (lievempien) tukitoimien kohteena. 
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Kuvio 67 Lastensuojelun toimenpiteet 15-17-vuotiaiden rikoksissa (1. lastensuoje
lun tukitoimet) 

Keskustelu 
perheen kanssa 

Muu toimintamuoto 

H uostaanotto 

Useita tukitoimia 

Tukisuhteen 
aloittam in en 

Puhelinkontakti I 
yhteydenottopyynt6 

Hoitoon 

42,7 

ohjaaminen 
.~~--+-----~----~----;---~ 

0 10 20 30 40 50 
A-osenttia (%) 

Kuvio 68 Lastensuojelun toimenpiteet 15-17-vuotiaiden rikoksissa (2. lastensuoje
lun tukitoimet) 
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Kaiken kaikkiaan rikoksesta aiheutuneita useita tukitoimenpiteita kohdistettiin 

15-17-vuotiaille 77 %:ssa tapauksista, mika on huomattavasti suurempi Juku 

kuin aile 15-vuotiailla. Selityskin talle on ilmeinen. Yli 15-vuotiaiden rikokset 
ovat vakavampia kuin aile 15-vuotiaillaja rikoksiin syyllistyneilla 15-17-
vuotiailla syrjaytymiskehitys on useimmissa tapauksissa edennyt pidemmalle 
kuin alle 15-vuotiailla. 

Kaikista 15-17-vuotiaista rikoksensa tehneista tukisuhde aloitettiin no in 
4% tapauksista, hoitoon ohjattiin 4 %:ssa tapauksistaja huostaanottopaatOs 

tehtiin 14 %:ssa tapauksista. Luvut ovat selvasti korkeampia - etenkin 
huostaanoton osalta- kuin ikaryhmassa alle 15-vuotiaat. 

Tukitoimenpiteiden ajoittuminen. Molemmissa tarkasteltavissaikaryh

missa j a tukimuodoissa edella selostetut tukitoimenpiteet toteutettiin verrattain 

nopeasti. No in 70 % niista ajoittui enintaan kahden vi ikon paahan rikoksesta. 
Vain 5 %:ssa tapauksista tukitoimenpide ajoittui yli kahden kuukauden paahan 

rikoksesta. Nain ollen tarkasteltavien tapausten perusteella vaikuttaa silta, etta 
silloin kun sosiaalitoimi paattaa yksittaisen lapsen kohdalla toteuttaa tukitoi

menpiteita, tehdaan ne verrattain nopeassa aikataulussa. Ja mika tarkeinta, 
rikosprosessin ollessa viela usein kesken. 

7.3 Sosiaalitoimi esitutkinnassa 

Kun lapsi tai nuori jaa kiinni rikoksesta epailtyna, poliisi aloittaa kuulustelut 
yleensa viipymatta. Kuulustelut eivat laheskaan aina ajoitu virka-ajalle. Jotta 

sosiaalitoimi voisi talloin olla paikalla lapsen edun valvojana, silta edellytetaan 

nain ollen jonkinlaista varallaolojarjestelmaa tai paivystyksen jarjestamista. 
Tarkempaa tietoa ei ole siita, kuinka laajasti kunnat ovatjarjestaneet tallaisen 

virka-ajan ulkopuolisen paivystyksen. Kaytannot vaihtelevat osittain kunnan 

suuruuden ja arvioidun tarpeen mukaan. Jos nuorta epaillaan lievasti rikokses

ta, ei sosiaalityontekijan lasnaolo kuulustelussa ole yleensa valttamaton. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen esitutkintaprojektin tutkimusten 

mukaan poliisi pyrkii ensisijaisesti saamaan vanhemmat paikalle alaikaisten 
kuulusteluihin ja lastensuojeluviranomaiset ovat toissijaisessa asemassa. 

Vanhempien osallistuminen lasten kuulusteluihin riippuu lapsen iasta ja 
tekojen toistuvuudesta. Vanhempien kiinnostus ja huolestuminen lasten 

rikoksia kohtaan vahenee sita mukaa kun teot toistuvat_3°9 

309 Lindstedt 1990; Kinnunen 1990; Haapaniemi 1990; Niemi 1991 . 
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Vuonna 1983 tehdyn selvityksen mukaan 55 % maamme kuntien 

sosiaalilautakunnista ilmoitti seuraavansa kuulusteluja saannollisesti ja 31 % 
satunnaisesti. Pol i isiviranomaiset eivat suinkaan a ina lahettaneet kutsua saapua 

kuulusteluihin. 14% sosiaalilautakunnista ilmoitti, ettei poliisilta ollut tullut 

lainkaan kutsua. Maaseutukuntien sosiaaliviranomaiset olivat useammin 

saannollisesti seuraamassa poliisikuulusteluja kuin kaupunkikuntien sosiaalivi

ranomaiset. Toisaalta maaseutukunnissa oli enemman niita, joissa ei oltu 
lainkaan mukana nuorten kuuluisteluissa tai jotka eivat saaneet kutsua 

kuulusteluihin. 31 0 

Poliisikuulustelujen seuraaminen oli keskitetty yhdelle sosiaalitytinteki

jalle 55 o/o:ssakunnista. Sosiaalitytintekijoiden sijaan poliisikuulusteluja saattoi 

seuratajoku sosiaalilautakunnanjasenista, yleensa puheenjohtaja. Silloin kun 

nuori on kuulusteltavana vieraalla paikkakunnalla, sosiaalityontekijat harvoin 

osallistuvat kuulustelujen seuraamiseen. Tavallisempaa oli pyytaa virka-apua 

kyseisen paikkakunnan sosiaaliviranomaisilta. Vieraan paikkakunnan nuoren 

ollessa kuulusteluissa 33 % kunnista ilmoitti, ettei tallaista kuulustelua seurata 

lainkaan. 311 

Ongelmina poliisikuulustelujen seuraamisessa pidettiin muun muassa 

sita, ettei kuulusteluihin voitu osallistua, koska tieto niista oli tullut niin 

myohaan, ettei muusta asiakastyosta ollut mahdollista irrottautua. Joissakin 

tapauksissa ongelmien katsottiinj ohtuvan poliisin yhteistyohaluttomuudesta, 

minka vuoksi pidettiin tarkeana eri viranomaisten yhteistyon kehittamista.312 

LsL 15.2 § :n mukaan sosiaalilautakunnan tulee oil a edustettuna lapsen 

tekemaksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa j a tuomioistuinkasitte

lyssa,jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. EPA 15 § puolestaan velvoittaa poliisin 

tekemaan sosiaalilautakunnalle kaksi ilmoitusta. Ensinnakin kun lasta kuulus

tellaan epailtyna, sosiaalilautakunnalle on varattava tilaisuus lahettaa edusta

jansa kuulusteluun,jollei tata ole LsL 15 § :n 2 momentin perusteella pidettava 

ilmeisesti tarpeettomana. Esitutkintaviranomaisen on lisaksi viipymatta 

toimitettava kuulusteluptiytakirja sosiaalilautakunnalle. 

Esitutkintaedustukseen liittyy lainsaadannollinen epaselvyys. Esitutkin

taedustuksesta voidaan poiketa kiireellisissa tapauksissa. Holhoojalle, huolta

jalle "tai muulle lailliselle edustajalle" ei ETL 33.3 §:n mukaan tarvitse varata 

tilaisuutta olla lasna kuulustelussa, "jos vajaavaltaista on rikoksen selvittami-

31
" Kuivajarvi 1983,34. 

3 11 Kuivajarvi 1983,35-37. 

312 Kuivajarvi 1983 , 36. 
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sen vuoksi valttamiitonta viipymattiikuulustella". On epaselvaa, voiko laissa 
mainittu "muu laillinen edustaja" tarkoittaa sosiaalilautakuntaa. Kaytannossa 
ETL 33 § :n kiireelliset tilanteet ovat juuri niitii tapauksia,joissa sosiaalilauta
kunnan esitutkintaedustusta ei ole jarjestetty. 

ETL 33 §:ssii ei siis nimenomaan mainita sosiaalitointa. Jos pykiilassii 
mainitulla muulla laillisella edustajalla ei tarkoiteta sosiaalitointa, ei siina 

mainittu kiireellisyysperuste voine olla laillinen peruste sosiaalitoimen 
edustuksen puuttumiselle. EPA 15 § :n mukaan sosiaalilautakunnalle on 
varattava tilaisuus olla mukana lapsen kuulustelussa, jollei sitii ole pidettavii 
LsL:n mukaan ilmeisen tarpeettomana. Lasniiolon tarve on arvioitava siis 
lastensuojelullisin perustein. EPA 15 §:ssii ei ole viittausta ETL:iin. Poliisilla 
ei liene valmiuksia arvioida oikeusedustuksen lastensuojelullista tarpeellisuutta 
yhtii hyvin kuin sosiaalitoimen edustajilla. Nain ollen poliisin olisi syyta aina 
ilmoittaa laps en epiiillysta rikoksesta heti myos sosiaaliviranomaisille,joiden 
tehtavanii on tamanjalkeen arvioida edustuksen tarve. 

Lastensuojelulain esitOiden mukaan sosiaalitoimen edustus voisi olla 

ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi liikennerikoksia tutkittaessa tai kasiteltiiessii. 
On myos tulkinnanvaraista, mitka ovat tallaisia liikennerikosten kaltaisia 
rikoksia, joita tutkittaessa sosiaalitoimen lasniiolo ei ole tarpeen. 

Kaytiinnossii esitutkintaedustuksen toteutuminen on ongelmallista 
etenkin suurissa kaupungeissa. Sosiaalilautakunnan poissaolo esitutkinnasta 
eijohdu useinkaanjutun kiireellisyydesta tai mukanaolon ilmeisestii tarpeetto
muudesta, vaan resurssi- ja organisointiongelmista. Joissain kunnissa on 
perustettu poliisin yhteydessii toimivia yhteistyoelimia, jotka hoitavat nuorten 
asioita ja ovat myos kiiretilanteissa tavoitettavissa. Nain on asiantila tallii 

hetkella muun muassa Joensuussa (Nuorten Tiimi)ja Turussa (Tukipalveluyk
sikko). 

LsL 15.2 § :n mukaan sosiaalilautakunnan edustajan tulee siis olla liisnii 
kuulustelussa, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Tutkimuksen yhteydessii ei ole 
kerattytietoja siita, mista sosiaalilautakunnan edustajan mahdollinen poissaolo 
kuulustelusta onjohtunut. Tutkimusaineistossa on puutteellisesti tietoa myos 
siita, onko sosiaalilautakunnan edustaja ylipaansii ollut liisnii kuulustelussa. 

Eero Pullin mukaan sosiaalityontekijat eivat 1990-luvun alussa juuri 
viilittiineet lapsen edun turvaamisesta esitutkinnassa tai oikeudessa. Pullin 

mukaan poissaolo poliisikuulusteluissajohtui siitii, ettei siihen ole aikaa, etta 
kuulustelut suoritettiin virka-ajan ulkopuolella sekii siita, etta kutsu saapua 
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edustajaksi kuulusteluun tuli liian myohaan. Kuulustelun seuraaminen saattoi 
myos tuntua sosiaalityontekijasta vieraalta. 313 

Edella on esitetty paikkakuntakohtaisia tietoja niista yhteistoimista,joita 
poliisilla ja sosiaalitoimella eri nuorisokokeilupaikkakunnilla on. Niiden 
perusteella vaikuttaisi silta, etta Joensuussa Nuorten Tiimin jasen, Turussa 
poliisilaitoksen yhteyteen sijoitettu sosiaalityontekijaja Tampereella sovittelu
ja vapaaehtoistoimiston sosiaalityontekija olisivat laht6kohtaisesti aina lasna 
kuulustelussa. Joensuussaja Turussa sosiaalityontekija tyoskentelee poliisilai

toksen yhteydessa. Tampereella esitutkintaedustukset on keskitetty yhdelle 
sosiaalityontekij alle, j oka vastaa muistakin sosiaalilautakunnan nuorisoproses
siin liittyvista toiminnoista. 

Vaasassa kuulusteluedustus hoidetaan 15-17-vuotiaiden kohdalla 
laht6kohtaisesti vain muissa kuin rangaistusmaaraysmenettelyssa kasitellyissa 
nuorten rikosjutuissa. Tutkimusaineiston perusteella nayttaisi silta, etta laajassa 
esitutkinnassakaan edustus ei tule kaikissa tapauksissa hoidetuksi. Vaasan 
tutkimusaineistossa on yhteensa 189 15-17 -vuotiaan nuoren rikosjuttua,jotka 
ovat edenneet syyttajalle syyteharkintaanja suuri osa myos karajaoikeuteen. 
Niista on tutkimusaineiston mukaan ainakin 32 eli no in joka kuudes (17 %) 

sellaisia,joissa sosiaalitoimen edustaja ei ole ollut lasna kuulustelussa. Luku 
saattaa olla suurempikin, koska tutkimuksessa ei kaikilta osin ole taytetty 

esitutkintaedustukseen liittyvaa kyselykohtaa asianmukaisella tavalla. 
Helsingissa nuorisokokeilussa mukana ollut Pasilan poliisipiirin 

yksikko sijaitsee nimensa mukaisesti Pasilassa, kun taas nuorisopaivystyksen 
tyotilat ovat Hakaniemessa muutaman kyrnmenen minuutin matkan paassa 
poliisilaitokselta. Pasilan poliisissaei ole paivystysluontoistasosiaalityonteki
jan tyopistetta. Nuorisokokeilun paikkakunnista Helsingissa esitutkintaedustus 
on kaikkein vahaisinta. Tutkimusaineisto on Helsingissa keratty osin muista 
kokeilupaikkakunnista poikkeavalla tavalla. Helsingin sosiaalipaivystyksen 
nuorisoryhman sosiaalityontekijat ovat kuitenkin toimittaneet tutkimuskayttoon 
tietoja sosiaalitoimen rikosprosessuaalisista tehtavista. Niiden perusteella 
esitutkintaedustus Helsingissa ei kaytannossa toteudu lain edellyttamassa 
laajuudessa. Tutkimusaineistossa on yhteensa 795 nuoren rikosjuttua vuosilta 
2000-2001. Tana aikana sosiaalitoimi seurasi yhteensa no in 100 kuulustel ua. 
Naiden tietojen perusteella sosiaalitydntekija ali lasna vain noinjoka kahdek
sannessa poliisikuulustelussa. Todellisuudessa Juku lienee viela tatakin 
pienempi, silla oletettavasti osassajutuissa nuorta kuulusteltiin useammin kuin 
kerran. Syyna esitutkintaedustuksen vahaisyyteen on sosiaalitoimen rajalliset 

313 Pulli 1991, 1052-1053. 
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voimavaratja se, ettei Pasilan poliisin toimiyksikkoon ole sijoitettu paivystys
luontoista sosiaalitoimen edustusta. 

7.4 Henkilotutkinnan j a muiden selvitysten tekeminen 
sosiaalitoimessa 

NuorRikA:n 1 §:n mukaan alustavaa tutkintaa toimittavan viranomaisen ja 
OikMp nuorista rikoksentekij oista (2 7. 3.194 3/31 0) 1 §: n mukaan esitutkintaa 
suorittavan viranomaisen on selvitettava tiettyja nuoren rikoksentekijan 
henkiloon liittyvia seikkoja sosiaalilautakunnan avulla. Tata sosiaalilautakun

nan tekemaa selvitysta kutsutaan henkilOtutkinnaksi. 
Henkilotutkinnan "laatimisen edellytykset" on saannelty epaselvasti ja 

j ossain maarin j opa ristiriitaisella tavalla. Saannokset ovat vanhentuneet niin 
terminologiansa kuin sisaltOnsiikin puolesta. NuorRikA 1 § :n mukaan alustavaa 
tutkintaa suorittavan viranomaisen on tehtava itse tai sosiaalilautakunnan 
valityksella kaikista aile 21-vuotiaista rikoksesta epaillyista henkilOtutkinta. 
OikMp nuorista rikoksentekijoista 1 §:n mukaan henkilOtutkinta on tehtava 
OM:n vahvistamalle lomakkeelle maaramuotoisena silloin, kun "tapaukseen 

sovellettavassa rangaistussaannoksessa on esilla olevien asianhaarain varalta 
saadetty muu tai ankarampi rangaistus kuin sakko tai kuusi kuukautta vankeut

ta." 
Silla, etta henkilotutkinnan suorittaminen kuuluu paaosin sosiaalivi

ranomaisille, on haluttu korostaa nuorten rikoksentekijoiden asioiden kiisittelya 
nimenomaan sosiaalihuollollisin keinoin. 

Henkilotutkinnan tekeminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan henkilO
tutkintalomakkeen tayttamista OM:n vahvistamalla lomakkeella. Se on tehtava 
nuorista 15-20-vuotiasta rikoksentekijoista, kun on todennakoista, etta 
tuomiona tulee olemaan muu kuin sakko eli siis ehdollinen tai ehdoton 

vankeus. 
Henkilotutkinnan paatehtavana on tietojen hankkiminenja lausunnon 

an tam in en alioikeuden kayttoon seuraamusta harkittaessa. Se on asiantuntij a
lausunto,joka sisaltaa analyysin tutkittavan nuoren kehityksesta, kasvuoloista 
ja nykyisesta elamantilanteesta. Siina on myos arvio rikokseen johtaneista 
tekijoistajamahdollisista huoltotoimenpiteista seka esitys nuorelle soveltuvas
ta seuraamuksesta. HenkilOtutkinta edustaaselkeasti hoitoideologista perinnet
ta,jokakiinnittaa huomion rikoksentekijaan, hiinen taustaansajamahdolliseen 
poikkeavuuteen. 
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Tiedot henki!Otutkintalomakkeeseen saadaan nuorelta itseltiian, hanen 
vanhemmiltaan tai huoltajiltaan, poliisitutkintapoytakirjoista, muilta sosiaalivi

ranomaisilta seka tarvittaessa koulu- j a terveysviranomaisilta. Sosiaalityonteki
j at ovat kokeneet ongelmaksi sen, etta nykyisella kaavamuotoisella henkilOtut

kintalomakkeella kerattavat hyvinkin yksityiskohtaiset j a intiimit tied at voivat 
olla asiakkaita vahingoittavia,jos henkilOtutkinnasta oikeudenkayntipoytakir

jan osana tulee julkinen asiakirja. HenkilOtutkintalomakkeen tayttO saatetaan 
myos kokea vaikeana ja tyolaana varsinkin, kun sen merkitys ja painoarvo 

oikeusistunnossa ei ole yksiselitteisen selkea.314 

HenkilOtutkintalomakkeen tayttaminen voi j o sinallaan alia hyva las ten 

suojelullinen toimi, jos ajatellaan vastaista tyoskentelya nuoren ja hanen 
perheensa kanssa. Vuonna 1983 suoritetun kyselyn mukaan henki!Otutkinnan 

laatimiseen sosiaalitoimistossakaytettiin keskimaarin aikaa I tunti 40 minuut

tia, mika sisalsi nuoren haastatteluun ja lomakkeen tayttamiseen kaytetyn aj an. 

Aikamaarat vaihtelivat 20 minuutista 5 liz tuntiin. 315 Niissa tapauksissa, j oissa 

henkilotutkintaan ali kaytetty aikaa yli 4 tuntia, korostettiin sita, etta tutkinnan 

laatiminen ali vain osa nuorten kanssa tehtavaa kokonaisvaltaista sosiaalityota. 

Tahan aikaan saattoi liittya myos kotikaynti. K yselyissa tiedusteltiin henkilOtut

kinnan laatimisessa ilmenneita ongelmia. Yleisemmin ne liittyivat asiakassuh
teeseen j a sosiaalityontekijoiden aj ankayttoon; tutkittavaa ali vaikea tavoittaa, 

han ali haluton saapumaan henkilotutkintaan tai suhtautui kielteisesti tarvitta
vien tietojen antamiseen. Myos luottamuksellisen asiakassuhteen muodostami

nen koettiin vaikeaksi, jos nuori ei ollut sosiaalityontekijalle tuttu entuudes
taan.316 

Toisinaan henkilotutkinnan ja oikeusedustuksen laatiminen kuuluu 

yhdelle ja samalle taholle. Tallaisen ideaalitilanteen toteutuminen on paikka

kuntakohtaista, mutta huomion arvoista on, etta tietyt viranomaisyhteistyon 

muodot mahdollistavat sen toteutumisen paremmin kuin toiset. Hyvana 

puolena mainitussa "yksilollisesti keskitetyssa mallissa" on joustavuus ja 
paremman asiakassuhteen luomisen mahdollisuus. Henkilotutkintalomakkeesta 

ilmenevista nuoren olosuhteissa on myos saattanut tapahtua muutoksia, jotka 
voidaan esittaa suullisesti rikosprosessissa huomattavasti sujuvammin, jos 

oikeusedustuksen hoitava henkilo tuntee nuorenjo etukateen. Naissa tilanteissa 

suullisesti esitetty informaatio saattaa j ohtaa nuorenkin kannalta merkitykselli-

314 Kriminaalihuoltopoliittisen tyoryhmiin raportti 1990, 32. 

315 Kuivajiirvi 1983, 25. 

316 Kuivajiirvi 1983, 27. 
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siin seikkoihin. Ti:illoin voidaan esimerkiksi paatya nuorisorangaistukseen, 

vaikka sita ei alun alkaen katsottu miii:iramuotoista henkilotutkintaa laadittaessa 

tarkoituksenrnukaiseksi seuraamukseksi nuorelle. 
Henkil6tutkintaa koskevista si:ii:innoksisti:i ei ilmene selkei:isti, kenen 

tulisi pyytai:i henki16tutkinnan laatimista kunnan sosiaalilautakunnalta tai 

kriminaalihuollolta. NuorRikA 1 §:n mukaan tami:i taho olisi "alustavaa 

tutkintaa toimittava viranomainen". OikMp nuorista rikoksentekijoisti:i 1 §:n 
mukaan se puolestaan olisi "esitutkintaasuorittava viranomainen". Alustavaa 

tutkintaaja esitutkintaa suorittava viranomainen olisi siis asetuksen sanamuo

don mukaan poliisi . 

Kaytannossa poliisin lisaksi myos syyttaja tai tuomioistuin saattavat 
pyytaa henkilotutkinnan laatimista. Jarj estelyt vaihtelevat paikkakuntakohtai

sesti . Tavallisesti tilanne on se, etta syyttaja pyyti:iii sosiaalilautakuntaa 
tekemaan henki!Otutkinnan. Edell a 5 luvussa on jo korostettu sita, etta syyttaji:in 
tulisi harkitahenki!Otutkinnan tarpeellisuus hetijutun saavuttua hanelle. Erailla 

nuorisorangaistuksen kokeilupaikkakunnilla on ki:iyti:intona, etta henki!Otutkin

nan pyytamista edeltaa sosiaaliviranomaisten, kriminaalihuollon ja syyttajan 

valinen neuvonpito. Aloitevelvollisuus henki!Otutkinnan ja nuorisorangaistus

paikkakunnilla henki!Otutkintaan liittyvi:in alustavan toimeenpanosuunnitelman 

tekemisen maaraamiseen tulisi selkeasti osoittaa tietylle viranomaistaholle. 

Nain selkeytettaisiin nuorisoprosessin kulkuaja valtettaisiin epaselvaoikeusti
la. 

Henki!Otutkintaa koskevista saannoksista ei ilmene selkeiisti myoskaiin 
se, minka tahon henkilotutkinta tulisi suorittaa. Kaytannossa henki!Otutkintoja 

laativat seka sosiaalitoimistot etta KHL. Tyonjako on ollut sellainen, etta 
15-17-vuotiaasta nuoresta henki!Otutkinnan laatii paasaantOisesti sosiaalitoi

misto ja 18-20-vuotiaasta KHL. Nuorisorangaistuksen ki:iyttoonotonjalkeen 

tyonjakoa olisi kuitenkin aihetta arvioida uudelleen. 

Nuoresta rikoksentekijasta tehtavista selvityksista tulisi kehittaa yksi 

yhtenainen selvitysmenettely,joka pitaisi sisallaan nykyisen henki!Otutkinnan, 

alustavan toimeenpanosuunnitelmanjamahdollisesti myos nuoresta toisinaan 

laadittavan soveltuvuusselvityksen. Myos henki!Otutkinnan ja alustavan 
toimeenpanosuunnitelman integroiminen entista tiiviimmin yhteen olisi 
tarpeen. 

Henkilotutkinnan laatimistapa vaihtelee paikkakunnittain. Helsingissa 
ja Tampereella henkilOtutkintapyynnot li:ihetetiiiin yhteen keskukseen, mutta 

esimerkiksi Turussa ne menevat kuuteen alueelliseen sosiaalitoimistoon. 

Hajautetussa mallissa tietamys nuorisorangaistuksesta tai henkilotutkinnan 

laatimisesta ei ole taattu, koska alueellisella toimistolla voi tulia vain muutama 
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henki!OtutkintapyyntO vuosittain. Henki!Otutkintojen keskitetty laatiminen 

takaa paremman asiantuntemuksen. Myoskaan KHL:lla ei ole talloin kuin yksi 

sosiaalitoimisto yhteistyotahonaan. 

Nykyisin syyttaj a tekee henki!Otutkintapyynnon usein vasta senj alkeen 

kun han on tehnyt syyttamispaatOksen. Syyttajalla ei ole siis syyteharkintaa 
tehdessaan tietoa niista asioista,jotka ilmenevat henki!Otutkinnasta. Henkilo

tutkinta saadaan kaytannossa usein laadittua vasta juuri ennen rikoksen 
tuomioistuinkasittelya, jolloin syyttaja ja karajaoikeus saavat sen kayttoonsa 

vasta paakasittelyssa. Jos henkilotutkinnan tarkoitus on antaa informaatiota 
tuomittavan rangaistuslajin valinnassa, tulisi sen olla kaytettavissa j o viimeis

taan syyttaj an syyteharkinnassa. 

Taman luvun alussa esitetyn kuvion mukaisesti sosiaalitoimi on tavalla 

tai to is ella mukana rikosprosessin kaikissa vaiheissa. Kun poliisi kuulustelee 

nuorta epailtyna rikoksesta, sosiaalitoimen tulee paasaantOisesti olla lasna. 

Tahan menettelyvaiheeseen olisi ilman suuria organisatorisia muutoksia 

mahdollista yhdistaa henki!Otutkinnan laatiminen. Etuna olisi rikosprosessin 

mahdollinen nopeutumisen ohella myos se, etta j arjestelylla yksinkertaistettai
siin viranomaisten valista asiakirjojen kulkua. Henki!Otutkinnan laatimisen 
tarpeellisuus olisi mahdollista punnita jo poliisin ja sosiaalilautakunnan 

valisessa keskustelussa nuoren kuulustelun yhteydessa. Talloin poliisille 

siirtyisi harkintavalta henki!Otutkinnan laatimisen tarpeellisuuden subteen. 

Nuorisokokeilun yhteydessa kaytyj en keskusteluj en perusteella henkilO

tutkinnan merkitys ja tarkoitus ovat verrattain epaselvia monille toimijoille. 

Sosiaalityontekija ei ole valttamatta tietoinen niista seikoista, joita tuomari 

henki!Otutkinnalta odottaa. Tuomaritkaan eivat aina tunnu olevan tietoisia siita, 
miksi henkilotutkinta ylipaansa laaditaan. Varsin usein sosiaalityontekija 

korostaa henkilotutkinnassa sita, etta nuorelle tulisi tuomita lieva rangaistus. 
Tama saattaa johtaa siihen, etta henki!Otutkinta jatetaan huomioimatta tuo

mioistuimessa. 

Lopuksi esitetaan viisi esimerkkia henkilotutkinnoista, joihin on 

tutustuttu taman tutkimuksen aikana. Esimerkeistakay ilmi, ettahenkilotutkin

nat laaditaan kaytannossa eri tavoinja hyvin erilaisten tietolahteiden pohjalta. 

Juttu 1. Tapauksessa henki!Otutkinta oli tehty paivaa ennen oikeudenkayntia 

siten, etta sosiaalityontekija oli soittanut rikokseen syyllistyneen nuoren isalle 
ja tiedustellut lomakkeessa kysyttyja asioita. Minkaanlaista pojan tapaamista 

ei olluttehty. Vaikutti silta, ettahenkilotutkintaolimuodollinen asiakirja,joka 
tuli olla oikeudenkaynnissa tuomarin kaytossa. Lain mukaan henki!Otutkinta 

ei ole kuitenkaan rikosprosessin valttamatOn edellytys, vaan tuomari voi 
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vapaasti harkita onko sellaista esitettava. Kyseisesta tapauksesta ei voida todeta 
sita use in korostettua henki li:itutkinnan funktiota, etta henkili:itutkintatilaisuus 
olisi positiivinen interventio nuoren elamaan, ja etta henkilotutkinnalla voisi 
olla itsessaan myos sisallollinen merkitys nuoren elamaan. 

Juttu 2. Toisessa tapauksessa rikosasian kasittely tuomioistuimessa lykattiin, 
koska nuoresta ei oltu tehty henkilotutkintaa. Kasittely lykattiin, vaikka kaikki 
tahot olivat sosiaalityontekija (ns. oikeusedustus) mukaan lukien paikalla. 
K ysymy ksessa oli rattij uopumus tapaus. H enkilotutkinnan katsotti in siis o levan 
valttamat6n osa nuorisoprosessia. Henkilotutkinta vaikuttaa tassa tapauksessa 
turhalta, koska sosiaalityontekijan lasnaolo olisi mahdollistanutjoustavamman 
tavan hoitaa ti !anne. Prosessi venyi tapauksessa no in kaksi kuukautta. Lopulta 
nuorelle tuomittiin sakkorangaistus, j oten jalkikateen tarkasteltuna henkili:itut
kinnan laatiminen olisi ollut normiston mukaan valttamat6nta. 

Juttu 3. Kolmas henkilotutkintatapaus oli sellainen, jossa nuorta oli kahden 
kuukauden ajan tavattu "useaan otteeseen". Naiden useiden tapaamisten 
perusteella oli laadittu henkilotutkinta-asiakirja. Tapaus edustaa ideaalista 
henkilotutkintajarjestelya, koska siina henkilotutkinta oli ikaan kuinjatkuva 
prosessi, jonka aikana nuoren asioita selvitettiin. Mukana oli useita tahoja 
pojan vanhemmista aina tyttoystavaan. 

Juttu 4. Neljii.nnessa tapauksessa oli kyse nuorten tekemista henkirikoksista. 
Kolme alle 18-vuotiasta nuorta poikaa olivat syytettyina taposta ja tapon 
yrityksesta seka joistakin lievemmista teoista. Kaksi heista tuomittiin, ja 

kolmas jatettiin niiyton puutteen vuoksi tuomitsematta. Tiissa tapauksessa ei 
asiapapereiden perusteella ilmeisesti ollut laadittu lainkaan henkilotutkintaa; 
ainakaan asiakirjavihkossa ei sitii ollut eika henkilotutkintaan viitattu muutoin
kaan. Nuoret lahettiin mielentilatutkimukseen,jossa tosin la~asti kasitellaan 
myos henkilotutkintaan liittyvia asioita. Mielentilatutkimuksen katsottiin 
ilmeisesti kattavan myos henkil6tutkinnan tarkoituksen. 

Juttu 5. Tapauksessa henkilotutkinta oli laadittu siten, etta sosiaalityontekija 
vieraili nuoren kotona keskustelemassa nuoren tilanteesta aidin ja pojan 
kanssa. 
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7.5 Sovittelu ja nuorisoprosessi 

Sovittelun keskeinen tavoite on nuorten rikoksentekijoiden rikosuran katkaisu. 

Toiveena on, etta sovittelu viestittaa nuorelle hanen vastuutaan perinteista 
rikosoikeutta tehokkaammin. Nuorten osuus sovitteluun osallistuneista 
rikoksesta epailyista onkin ollut viime vuosina suuri. Esimerkiksi vuonna 1997 
sovitteluun osallistuneista epaillyista oli aile 21-vuotiaita 64 %. Sovittelu on 

tarkea tapa kasitella alle 15-vuotiaiden rikoksia. Vuonna 1997 alle 15-vuotiai

den osuus kaikista sovitelluista rikoksista oli 14 %. Sovitte1ua koskevien 

tutkimusten mukaan se toimii seuraamuksena kaikkein parhaiten omaisuusri
koksiin syyllistyneilla nuorilla. Ida Mielityisen tutkimuksen mukaan ensikerta

laisten omaisuusrikoksiin syyllistyneiden 15-17-vuotiaiden nuorten uusiminen 

nayttaisi olevan jonkin verran harvinaisempaa silloin kun nuori on ollut 
sovittelussa kuin ilman sita.317 

Seuraavat seitseman esimerkkitapausta havainnollistavat sita, etta 

sovittelu saattaa toisinaan hidastaarikosprosessia tavalla,johon olisi saatavissa 

korjaus menettelytapoja kehittamalla. 

Juttu 1. 15-vuotias poika syyllistyi pahoinpitelyyn 1.1.2001, jossa oli yksi 

asianomistaja. Esitutkintapoytakirja valmistui kuukautta myohemmin eli 
1.2.200 1. Juttu lahetettiin sovittel uun nuorisoryhman erityissosiaal ityonteki j al

ta noinkuukauden kuluttua esitutkintapoytakirjan valmistumisesta eli 6.3.2001, 

jolloin se samana paivana ohjattiin vapaaehtoissovittelijalle. Molempien 
asianosaisten vanhemmat halusivat sovitella, mutta vastaaja ei ollut siihen 

halukas, joten sopimusta ei tullut. Juttu palautettiin syyttajalle 12.3.2001. 

Juttu 2. 15-vuotias poika syyllistyi vahingontekoon 31 .12.2001, joss a oli yksi 

asianomistaja. Esitutkintapoytakirja valmistui 14.2.2001. Juttu lahetettiin 

sovitteluunnuorisoryhman erityissosiaalityontekijalta 26.2.2001. Sovitteluneu

vottelua ei jarjestetty eika sopimusta tullut, koska asianomistaja ilmoitti 

vastaaj an jaaneen kiinni vahingonteosta aiemminkin. Vastaaj akin oli epavarma 

sovitteluhalukkuudestaan. Juttu palautettiin syyttajalle 28.3.200 1. 

Juttu 3. 16- ja 17-vuotiaat pojat syyllistyivatvahingontekoon 28.3.2001,jossa 
oli yksi asianomistaja. Esitutkintapoytakirja valmistui 18.4.2001. Asianomista

ja ei halunnut sovitella. Syyna oli poikien aikaisemmat vahingonteot. Vastaa-

317 Mielityinen 1999 passim . 
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jien sovitteluhalukkuutta ei kysytty. Juttu palautettiin takaisin syyttajalle 
1.6.2001. 

Juttu 4. I6- ja I7-vuotiaat pojat syyllistyivat kahteen vahingontekoon 
22.3.200 I ,j ossa oli kahdeksan asianomistaj aa. Esitutkintapoytakirj a valmistui 
26.4.200 I. Juttu ohjautui sovitteluun nuorisoryhman erityissosiaalityontekijalta 
27.4.200 I. Tekijoista toinen kiisti teon, mutta toinen oli halukas sovittelemaan. 
To in en pojista oli juuri ennen tapahtunutta ollut sovittelussa vahingonteosta, 
joten sovitteluneuvottelua eijarjestetty. Asianomistajien lopullista sovitteluha
lukkuutta ei varmistettu. Asia palautettiin takaisin syyttajalle 20.6.200I. 

Juttu 5. I5-vuotias poika syyllistyi vammantuottamukseen 7.9.2000, jossa 

asianomistaj ina oli kaksi henkiloa. Esitutkintapoytakirja valmistui 22.I.200 I 
j a j uttu siirtyi sovittel uun nuorisoryhman erityissosiaalityontekij alta 9.2.200 I. 
Juttu annettiin vapaaehtoissovittelijalle 13.3.200I, jonka seurauksena syntyi 
sopimus. Asia palautettiin takaisin syyttajalle 30.3.200 1. 

Juttu 6. Yksi 16-vuotias ja kaksi 17-vuotiasta tyttoa pahoinpitelivat kahta 
asianomistajaa 8.7 .2000. Esitutkintapoytakirja valmistui 4.1.2001. Juttu 
ohjautui syyttajan kautta sovitteluun 2.2.2001. Seuraavana paivana 3.2.200I 

asia siirrettiin vapaaehtoissovittelijoille. Sovittelussa paadyttiin sopimukseen 
ja asia siirrettiin takaisin syyttajalle 19.4.200I. 

Juttu 7. Nelja nuorta (yksi 15-vuotias, yksi I6-vuotias ja kaksi 17-vuotiasta) 
poikaa syyllistyivat vahingontekoon 22.I 0.2000. Tapauksessa oli yksi asian
omistaja. Esitutkintapoytakirja valmistui I6.I2.2000. Juttu piiiityi sovitteluun 
nuorisoryhmiin erityissosiaalityontekij alta 13.2.200 I ,jonka j alkeen se si irretti in 
sovittelijoille I6.2.2001. Kahden tekijan ja asianomistajan valillii syntyi 
sopimus, kaksi tekijaii sen sijaan kiistivat teon. Asia palautettiin syyttajalle 
22.3.200I. 

Silloin kun sovittelussa paastiiiin sopimukseen, on siita paasaiintOisesti 
seurauksena seuraamusluonteinen syyttiimattajattamispaatbs. 318 Tallo in 
sovittelun rikosprosessia hidastavaa vaikutusta ei voi pitiiii ongelmana. Sen 
sijaan tapauksissa,joissa ei paiistiisopimukseen, til anne saattaa oil a ongelmal
linen. 

318 Ks. Takala 2001, 284-286. 
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Sovittelua ei aloiteta useimmiten ennen kuin esitutkintapoytakirja on 
valmistunut. Sovittelu olisi kuitenkin mahdollista aloittaa jo huomattavasti 
aiemmin ainakin niissa tapauksissa, joissa kuulusteluissa on tullut esiin seka 
rikoksentekijan etta asianomistajan halukkuus sovitteluun. Sovitteluhalukkuut
ta tulisi aina kysya asianosaisilta poliisikuulustelujen yhteydessa. Jutun ripea 
eteneminen palvelee myos rikoksen uhria, asianomistajaa. 

Edella esitetyista esimerkkitapauksista kay ilmi, etta joissain tapauksissa 
juttu saatetaan aivan turhaan sovitteluun. Nain on asianlaita etenkin silloin, kun 
asianosaiset eivathalua sovitella. Jos poliisi olisi naissa tapauksissa tiedustellut 
sovitteluhalukkuutta kuulustelujen yhteydessa, olisijuttujen kasittelya viivytta
neilta sovittelukierrokselta valtytty. 

15-17-vuotiaita koskevan tutkimusaineiston 1995 rikosjutusta 251 

(13 %) oli sovittelussa. On ilmeista, etta todellisuudessa soviteltujen rikosjuttu
jen maara on tatakin korkeampi. Tama j ohtuu tutkimusaineiston puutteellisuuk
sista. Naista 251 jutusta 240 eteni syyttajalle. Toisin sanoen 11 tapauksessa 
juttu soviteltiin taval!aan poliisin esitutkinnan ollessa kesken. Sovittelussa 
kayneista251 :stajutusta tuomioistuimeen eteni 87 tapausta. Muissa tapauksis
sa syyttaja teki seuraamusluonteisen syyttamattajattamispaatoksen. 

7.6 Sosiaalitoimen asema nuorten jutun 
tuomioistuinkasittelyssa 

LsL 15.2 §:n mukaan sosiaalilautakunnan tulee o11a edustettuna lapsen 
tekemaksi ilmoitetun teon esitutkinnassaja tuomioistuinkasittelyssa,jollei se 
ole ilmeisen tarpeetonta. Saannos on laadittu velvoittavaan muotoon. Oi
keusedustusvelvoite on paitsi silloin, kun lapsi on tuomioistuinkasittelyn 
aikana 15-17-vuotias myos niissa tapauksissa, joissa alaikainen ja sama11a 
rikosoikeudellisesti vastuunalainen on jo tayttanyt 18 vuotta. Poikkeuksen 
muodostavat tilanteet, joissa oikeusedustuksen katsotaan olevan "ilmeisen 
tarpeetonta". LSL:n esitOiden mukaan oikeusedustukset ovat ilmeisen tarpeet
tomia vain pientenliikennerikkomusten kaltaisissajutuissa. Ehdoton velvolli

suus realisoituu paasaantOisesti aina, mikali lapsi tai sittemminnuori on omalla 
toiminnallaan osoittanut rikolliseksi tulkittavaa mielenlaatua. 

Alueellisiin tyoryhmiin on osallistunut lukuisia sosiaalityontekijoitaja 
samalla niita,joiden perustehtaviin oikeusedustus kuuluu. He ovat todenneet 
LsL 15.2 § :aa sovelletun vasto in siina olevia maarayksia. Oikeusedustuksista 
vetaydytaan, j os 15-17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt on ennen tuomiois
tuinkasittelya tullut taysi-ikaiseksi. Tama ei ole LsL 15.2 §:n tarkoitus. Lain 
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tarkoituksena ei ole myoskiUin rajata oikeusedustusta koskemaan vain tapauk
sia, joissa laps en tai nuoren edustamiseen katsotaan olevan "erittain painavia 
syita". Tamakin tyyppinen vetaytyminen oikeusedustuksesta on vastoin lain 
tarkoitusta. 

Oikeusedustuksen kaytannon merkitys on siina, etta sosiaalityontekija 
selittaa nuorelle oikeudenkaynnin kulunja oikeuden paatOsten merkityksen. 
Erityisesti ehdollisen vankeuden selvittaminen nuorelle on tarkeaa, koska 
nuoret mieltavat sen usein sellaisena, ettei mitaan rangaistusta tullutkaan. 
Lapsen edun valvonta tassa yhteydessa tarkoittaa siten ikaan kuin tulkkinaja 
joissakin tapauksissa myos asianajajana olemista. 

Vuonna 1983 tehdyn kyselyn mukaan sosiaalityontekijoiden saannolli
nen osallistuminen alle 18-vuotiaiden oikeudenkayntiin oli kaytantona 
80 %:ssa kunnista. Jos nuori oli oikeusistunnossa vieraalla paikkakunnalla, 
vain 14 %:ssa kunnista oltiin saannollisesti siella mukana. Tallaisissa tapauk
sissa pyydettiin usein virka-apua oikeudenkayntipaikkakunnan sosiaalivi
ranomaisilta. Joissakin tapauksissa oikeusedustukset katsottiin turhiksi, koska 

henkilOtutkinnassa oli sosiaaliviranomaisten mukaan jo tuotu oleelliset asiat 
esiin. Oikeuskasittelyt veivat usein pal jon tyoaikaa, varsinkin niissa tapauksis
sa, joissa sosiaalityontekijat osallistuivat to is ella paikkakunnalla kasiteltaviin 
oikeudenkaynteihin. 319 

319 Kuivajarvi 1983, 36-39. 



8 NUORISOPROSESSIN 

KOKONAISKESTO 

Tassa luvussa kasitellaan lyhyesti rikosprosessin kokonaiskestoa eri ikaryhrnis
sa, eri paikkakunnilla ja eri rikoslajeissa. J aksossa 8.1 rikosprosessin kokonais
kestosta esitetaan tietoja vuorokausina. J aksossa 8.2 puolestaan selvitetaan eri 
viranomaisten suhteellista osuutta kokonaiskasittelyajasta ikaryhrnan 15-17-
vuotiaat osalta eri paikkakunnillaja eri rikoslajeissa. 

Tutkimusaineiston 15-17-vuotiaiden 1995 rikosjutuista 1 508 (76 %) 
eteni syyttajalle. Syyttaja paatti nostaa syytteen 1 112 jutussa (74 %) ja 
syyttamattajattamispaatOksia tehtiin 396 (26 %). Toisin sanoen 24% seuran
nassa olleista 15- 17 -vuotiaiden rikosj utuista paattyi poliisille, 20 % syyttaj aile 
ja 56 % tuomioistuimeen saakka. Seuraavassa esitettavissa tiedoissa ovat 
mukana vain ne jutut, jotka etenivat tuomioistuimeen saakka. 

8.1 Kokonaiskasittelyajat eri paikkakunnilla ja 
rikoslaj eissa 

Kuten tutkimuksen edellisissa luvuissa on tullut esille, eri viranomaistoimenpi
teet eroavat huomattavasti erilaisissa rikosjutuissa. Viranomaisten kasittelyai
kojen kestossa havaittiin merkittavia eroja paikkakunnittain, rikoslajeittainja 

ikaryhrnittain. Edell a on esitetty syitakasittelyaikojen vaihtelulle. Jutturuuhkat, 
puutteellinen viranomaisyhteistyo j a yksittaisten tapausten erityispiirteet ovat 

johtaneet suuriin eroihin. 
Edella on kasitelty myos sita, miten eri prosessivaiheiden kestoa on eri 

viranomaisten kohdalla saannelty. Nuorisoprosessin ajallista kestoa on 
saannelty j okaisen rikosprosessin viranomaistoiminnon kohdalla erikseen ja 
lainsaadantoteknisesti eri tavalla. Seuraavassa kerrataan viela tarkeimmat 
saannokset. 

Poliisin suorittaman esitutkinnan ajalliseen kestoon liittyy ETL 6 §, 
jonka mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytysta. Saannos 

koskee kaikkia rikoksesta epailtyja eika kasittelyaikaa koskeva saantely lasten 
tai nuorten kohdalla eroa muista tekijaryhmista. 
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Syyttajan toimintaan liittyvasta nopeusvelvoitteesta saadetaan ETL 

43a § :ssa. Rikoksesta epaillyn ollessa alle 18-vuotias on syyttajan kiireellisesti 

ratkaistava, nostaako han rikoksesta syytteen. Myos syyte on nostettava ilman 

viivytysta. Saiinnos velvoittaa nopeuteen seka syyteharkinnassa etta syytteen 

nostamisessa. 

Tuomioistuinten toimintaa koskevan ROL 5:13:n mukaan alle 18-

vuotiaan vastaajan ollessa syytteessa rikoksesta, josta syytteessa mainittujen 
seikkojen vallitessa tehtyna on saadetty kuuttakuukautta ankarampi vankeus

rangaistus, paakasittely on pidettava paasaantoisesti 14 vuorokauden kuluessa 
rikosasian vireille tulosta. Tassa tutkimuksessa on tehty aikaisempia tutkimus

tietoj a320 vahvistava havainto,j onka mukaan ROL 5:13 :n maaraaikaa noudate
taan vain noin puolessa nuorten rikosjutuista. 

Tuomioistuinta koskevan 14 vuorokauden enimmaiskasittelyajan 
noudattaminen vain no in j oka toisessa nuorten rikosjutussa antaa viitteita siita, 

ettei lainsaadannollisin keinoin- esimerkiksi kiintean enimmaiskasittelyajan 

asettamisella- ole viilttiimiittii mahdollista ainakaan huomattavasti nopeuttaa 

nuorisoprosessia. De lege ferenda kasittelyaikoja koskevaa siiantelya saattaisi 
olla aiheellista yhtenaistaa. Ongelmaksi saattaamuodostua kuitenkin saantelyn 

aukollisuus. Saannokset olisi pyrittava laatimaan sellaiseksi, etta myos jutun 
siirtyminen viranomaisesta toiseen huomioitaisiin riittavasti. 

Yhtenii epiikohtana nykyisessa ajallisen keston saantelyssa vaikuttaa 

olevan ETL:nja ROL:n saantelyn valinen suhde. ROL:n mukainen maaraaika 

alkaa kulua vasta silloin, kun haastehakemus on tullut karajaoikeuden kans

liaan. Kiireellisyys alkaa karaj aoikeuden kannalta vasta asian vireille tulosta. 
Syyttaj ien on nain ollen- ilman etta varsinaisia aikarajoj a rikotaan- mahdol

lista pitkittaa syytteen nostamista aj ankohtaan,j olio in karajaoikeuden paakasit

tely saadaan sovitettua 14 vuorokauden maaraaikaan. Syyttajan on toisaalta 
kuitenkin nostettava syyte "ilman aiheetonta viivytystii". 

Nuorisoprosessin nopeuttamismahdollisuudet liittyvat ensisijaisesti 

viranomaisten sisaisen tiedonkulun, viranomaisten valisen tiedonkulun seka 

erilaisten viranomaisten valisten yhteistoimintamallien kehittamiseen. Nuo

risokokeilun aikana kokeilupaikkakunnilla kehitettiin erilaisia yhteismenettely
ja, joilla mainitut tavoitteet pystytaan turvaamaan. Hyvana esimerkkina on 

Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksella tyoskentelevii Nuorten Tiimi, joka 

valittaa nuorten rikosasioista tietoa eri viranomaisille. Nuorten Tiimissa 
tyoskentelee poliisi, sosiaalityontekija ja jengityontekija. Nuorisoprosessin 

nopeuttaminen edellyttaa nuorten juttujen kasittelyn priorisointia, mita 

320 de Godzinsky 2000, 44. 
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voimassa olevan lainsiUidannonkin voidaan katsoa edellyttavan. Esimerkiksi 
syyttajien kohdalla tama tarkoittaisi sita, ettaheilla olisi oma "nuortenjuttujen 
pino", joka kasiteltaisiin kiireellisesti. 

Vaikuttaa ilmeiselta, ettei ole olemassa mitaan yksittaista keinoa 
nuorisoprosessin nopeuttamiseksi. Se on riippuvainen hyvin monista eri 
tekijoista. Nuorisokokeilun nopeuttamistavoite liittyy kaiken kaikkiaan 
kolmeen laajaan kysymykseen: miten ( 1) 1yhentaa rikosjutun viranomaiskasit
telyn eri vaiheita, (2) siirtya nopeutetusti vaiheesta toiseen tai (3) toimia 
samanaikaisesti sen sijaan, etta edetaan vaihe vaiheelta. 

Eras vaihtoehto ol isi ROL 5: 13 :n mukaisesti saataa kullekin viranomai
selle maaraaika, jonka kuluessa nuorten rikosasia olisi kasiteltava. ROL:n 
soveltamiskaytanto kuitenkin osoittaa, etta maaraaj oista ei valttamatta piitata. 
Toinen vaihtoehto olisi luodasaantely,jossa kunkin viranomaisen kasittelyajan 
osalta korostetaan lasten ja nuorten rikosjuttujen kiireellisyytta. Nain on jo 
osittain menetelty tuomioistuimen ja syyttajan kohdalla. 

Kokonaiskasittelyajat eri paikkakunnilla. Ikaryhmassa 15-17-vuotiaat 
kokonaiskasittelyajat (rikoksen ilmi tulosta paakasittelyyn) lyhenivat kokeilun 
aikana kaikilla paikkakunnilla. Helsingissa kokonaiskasittelyaika ali kokeilun 
aikana keskimaarin 172 vuorokautta, Joensuussa 54 vuorokautta, Tampereella 
1 08 vuorokautta, Turussa 11 0 vuorokautta j a Vaasassa 79 vuorokautta. 
Helsingissa ja Joensuussa kokonaiskasittelyaika lahes puolittui verrattuna 
vuoteen 1999. Turustaja Vaasastaei kokonaiskasittelyajanosaltaolevertailu

tietoja vuodelta 1999, mutta syyttajien ja tuomioistuimien kasittelyaikojen 
huomattava lasku antaa viitteita siita, etta kokonaiskasittelyaika olisi puolittu
nut. Tampereella muutos on kaytossa olevien tietojen perusteella hyvin 
vahainen, mutta jo vuoden 1999 laht6kohta oli siella verrattain hyva. 
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Kokonaiskiisittelyajat rikoslajeittain. Kuviosta 70 voidaan havaita, etta 

kokonaiskasittelyaj at ikaryhmassa 15- 17 -vuotiaat ovat esimerkiksi omaisuus

ja pahoinpitelyrikoksissa vanhempaa ikaluokkaa pidemmat. Tama johtuu 

osittain prosessia hidastaneesta sovittelusta. Toisaalta kuviosta havaitaan 
merkittavat erot kokonaiskasittelyajoissa eri rikoslajien valilla. 
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Kuvio 70 Kokonaiskasittelyaika eri rikoslajeissa 

8.2 Eri viranomaisten osuudet kokonaiskasittelyajoista 

Kuviosta 71 ilmenee eri viranomaisten suhteelliset osuudet kokonaiskasittely

ajasta eri paikkakunnilla. Kaikki paikkakunnat mukaan lukien kokonaiskasitte
lyajasta noin 60 % kului poliisin suorittamaan esitutkintaan. Syyttajien ja 

tuomioistuinten osuus kokonaiskasittelyajasta on kummankin osalta 20 %. 

Paikkakuntakohtaiset erot ovat kuitenkin verrattain suuria. 

•Poliisi ~ Syyttaja D Tuomioistuin 

Yhteensa 

Joensuu 

Vaasa 

Turku 

Taflllere 

Hels inki 

0% 10% 20% 30% 40% 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100% 

Kuvio 71 Eri viranomaisten osuudet kokonaiskasittelyajasta eri paikkakunnilla 
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Kuviosta 72 ilmenee eri viranomaisten suhteelliset osuudet kokonaiskasittely

ajasta eri rikoslajeissa. Eri rikoslajien valilla on havaittavissa suuria eroja eri 

viranomaisten keskinaisissa osuuksissa. Huomionarvoista on poliisin kasittely

ajan suhteellisen pieni osuus rattijuopumuksissa (33 %) ja liikennerikoksissa 
(38 %). Huumausaine-, omaisuus- ja vakivaltarikoksissa eri viranomaisten 
osuudet kokonaiskasittelyajoista ovat kutakuinkin samaa luokkaa. Naissa 

rikoksissa poliisin esitutkintaan kului noin 60 %, syyttajan syyteharkintaan 
no in 20 % ja tuomioistuimen toimintaan no in 20 % kokonaiskasittelyajasta. 

• Poliisi ll!l Syyttaja D Tuomioistuin 

Muu rikos 

Liikennerikos 

Rattijuopumus 

Huumausainerikos 

Omaisuusrikos 

Vakivaltarikos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Kuvio 72 Eri viranomaisten osuudet kokonaiskasittelyajasta eri rikoslajeissa 



9 YHTEENVETO 

OikeusministeriO paatti 27.7.1999 kaynnistaa kokeilun, jossa nopeutetaan 
nuorten tekemien rikosten tutkintaa, syyttamis-, tuomioistuin- ja taytantOon
panoprosessia seka kytketaan huolto- ja tukijarjestelmat nykyista tiiviimmin 
oikeusprosessiin. Samail a oikeusministeriO asetti tyoryhman, j onka tehtavana 
oli johtaa, suunnitella ja seurata kokeilua. 

Oikeusministerio paatti 6.10.1999 tyoryhman esityksen perusteella 
kokeilun jarjestamisesta 1.1.2000-31.12.2001 Helsingissa, Tampereella, 
Turussa, VaasassajaJoensuussa. Kokeilupaikkakuntien valintaan vaikuttivat 
monet seikat. Mukaan kokeiluun haluttiin seka suuria etta pienia paikkakuntia. 
Kaikki kokeilupaikkakunnat kuuluvat myos nuorisorangaistuskokeiluun. Myos 
nuorisorikollisuuden paikkakuntakohtaiset erityispiirteet ja ennen kokeilua 
paikkakunnilla vallinneet erilaiset viranomaisyhteistyon mallit vaikuttivat 
kokeilupaikkakuntien valintaan. 

Helsingissa kokeiluun kuuluivat Pasilan poliisipiirin alueella tapahtu
neet rikokset, joihin syyllistyivat 15-17 -vuotiaat nuoret. Turussa j a Tampereel
la mukaan tulivat aile 15-vuotiaina ja 15-17-vuotiaina rikoslakirikoksen 
tehneet nuoret. Vaasassa j a J oensuussa kohderyhmina olivat aile 15-vuotiaina 
ja 15-17-vuotiaina rikokseen syyllistyneet nuoret seka 18-20-vuotiaista 
nuorista ensikertalaiset. 

Kokeilulla toteutettiin Lipposen II hallituksen ohjelmaan kirjattua 
tavoitetta nopeuttaa nuorten rikosten kiisittelya. Kokeilulle asetettiin nelja 
paatavoitetta: (1) nuorten rikosten oikeuskasittelyn kaikkien vaiheiden 
nopeuttaminen (nopeutustavoite), (2) huolto-, hoito- ja tukijarjestelmien 
kytkeminen entista tiiviimmin prosessiinja nuorten seuraamusjarjestelmaan 
(integrointitavoite), (3) paikallisten viranomaisten yhteistyon tehostaminen 
(yhteistyotavoite) j a ( 4) aloitteiden tekeminen seuraamusj arj estelman kehitta
miseksi (lainsaadannon kehittamistavoite ). 

Tassa tutkimuksessa on arvioitu mainitun kokeilun tuloksiaja aikaan
saannoksia, mutta tarkasteltu laajemminkin eri toimijoiden roolia, tehtaviaja 
tyorutiineja lastenja nuorten tekemien rikosten viranomaiskasittelyssa. 
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9.1 Nopeutustavoite 

Kokeilussa panostettiin ennen kaikkea prosessin nopeuttamiseen, milta osin 
kokeilun tuloksia voidaan pitaa erittain hyvina. Kasittelyaikapoliisissa vaihteli 

kokeilun aikana paikkakunnasta riippuen keskimaarin kuukaudesta kahteen 

kuukauteen. Syyttajavaiheen kasittelyaika oli kokeilun aikana keskimaarin 

hieman aile kolme viikkoa, j a kasittelyaika lyheni kokeilun myota no in puoleen 

vuoteen 1999 verrattuna. Tuomioistuinten kasittelyaika oli kokeilun aikana 

keskimaarin reilut kolme viikkoa. Kokeilun myota myos tuomioistuinten 
kasittelyajat lyhenivat noin puoleen vuoteen 1999 verrattuna. Tulokset 
saavutettiin ilman lainsaadannollisia muutoksia, ennen kaikkea tyotapoj a 

kehittamalla. 
Kokonaiskasittelyaj at lyhenivat kokeilun aikana kaikilla paikkakunnilla. 

Paikkakuntakohtaiset erot olivat kuitenkin huomattavia. Kokonaiskasittelyajat 

vaihtelivatJoensuun 54 vuorokaudestaHelsingin 172 vuorokauteen. Tutkimus

tulosten mukaan kokonaiskasittelyajat lahes puolittuivat neljalla viidesta 
kokeilupaikkakunnasta. 

Taman tutkimuksen luvussa 3 tarkasteltiin erityisteemana nuorisokokei

lun keskeisen tavoitteen-nuorisoprosessin nopeuden- merkitysta ja nopeutta

misella saavutettavia hyotyja. Tutkimuksen yhteydessa tuli esille se, etta 
rikosprosessin j outuisuutta pidetaan niin S uomessa kuin kansainvalisestikin 

tarkeana rikoskontrollijatj estelman ominaisuutena. Rangaistuksen tuomitsemi

sen nopeus on klassisen rikosoikeudellisen peloteteorian yksi osatekija 

rangaistusvarmuuden ja rangaistuksen ankaruuden ohella. Rikosprosessin 

joutuisuus on monesta muustakin syysta tarkea osa toimivaa rikoskontrollijar

jestelmaa. Esitetyista seikoista huolimatta sita ei ole juurikaan tutkittu. Siita, 

miten nuorisokokeilu on vaikuttanut nuorisorikollisuuden kehitykseen 

kokeilupaikkakunnilla, on liian aikaista tehda j ohtopaatoksia. Vaikka tallainen 
arviointitutkimus on varsin vaikea toteuttaa, sellainen on kasitykseni mukaan 

kuitenkin syyta kaynnistaa lahitulevaisuudessa. 
Tutkimuksessa esitetaan, etta voimassa olevaa nuorisoprosessin ajallista 

kestoa koskevaa saantelya tulisi muuttaa. Poliisin toimintaa koskevassa 

normistossa tulisi olla nuorten rikosjuttujen tutkinnan (tietyin edellytyksin) 

priorisoiva saannos. Syyttaj aile tulisi saataa kiintea maaraaika, j onka kul uessa 

syytekysymys tulisi ratkaista. Lisaksi nuoren ika rikoksentekohetkella tulisi 

olla ratkaiseva, kun sovelletaan saannoksia nuortenjuttujen priorisoimisesta 

syyttajalla ja tuomioistuimessa j a kun harkitaan sosiaalitoimen oikeusedustusta. 

Tutkimuksessa esitetaan myos eraita muita suosituksia,joilla nuorisoprosessin 
sujuvuuttajajoutuisuutta voitaisiin voimassa a levan lainsaadannon puitteissa 

taata nykyista paremmin. 



9.2 Viranomaisyhteistyon lisaamistavoite ja 
integrointitavoite 
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Kokeilun tavoitteista huolto-, hoito- ja tukijarjestelmien tiiviimpi integroimi
nen oikeusprosessiin osoittautui vaikeaksi ja osin myos lisaresursseja vaativak
si tehtavaksi. Alueellisiin tyoryhmiin kutsuttiin poliisi-, syyttaja- ja oikeustoi
men lisaksi myos sosiaalitoimenja sovittelun seka kriminaalihuollon edustus. 
Taman seurauksena paikkakuntakohtainen viranomaisyhteistyo parani ja eri 
viranomaistahojen perustehtavat ja toimintakaytannot tulivat muille entista 

tutummiksi. Huolto-, hoi to- ja tukijarjestelmien integroiminen oikeusprosessiin 
oli ajallisesti lyhyelle kokeilulle- etenkin kun huomioidaan nuorisokokeilun 
toteuttaminen kaikilla paikkakunnilla ilman merkittavia lisaresursseja -lahes 
mahdoton tehtava. Seurantatutkimuksessa tuli kuitenkin esille, etta paapiirteis
saanlastensuojelun toiminta rikosoikeudellisen seuraamusjarjestelman rinnalla 
on verrattain sujuvaa. Tieto nuorten rikoksista valittyy useimmissa tapauksissa 
sosiaaliviranomaisille ja tukitoimenpiteisiin ryhdytaan tarpeen vaatiessa jo 
rikosprosessin aikana. 

LsL 15.2 § :n mukaan sosiaalilautakunnan tulee olla edustettuna lapsen 
tekemaksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkasitte
lyssa, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Sosiaalilautakunnan tehtavana on 
mainituissa tilanteissa valvoa lapsen etua seka tukea hanen kasvamistaan ja 
kehitystaan. Selkein tutkimuksessa esille tullut epakohta oli taman lastensuoje
lulain mukaisen esitutkinta- ja oikeusedustuksen verrattain matala toteutu
misaste. Joensuussa, Tampereella ja Turussa nama tehtavat tosin hoidettiin 
venattain hyvin, mikajohtuu sosiaalitoimen rikosprosessuaalisten tehtavien 
keskitetysta ja paivystysluonteisesta jarjestelysta. Helsingissa ja Vaasassa 
tilanne ei ole yhta hyva. 

Esimerkiksi J oensuussa saavutettiin hyvia kokemuksia perustamalla niin 
sanottu Nuorten Tiimi. Siihen kuuluu poliisin lisaksi kaksi sosiaalitoimen 

nuorisohuollon tyontekij1i1i,joten sosiaalitoimi pystyy kaynnistamaan rikokses
ta epailtyyn nuoreen kohdistuvat toimenpiteet samanaikaisesti kuin esitutkinta 
aloitetaan. Poliisi ja sosiaalitoimi tekevat vastaavanlaista yhteistyota myos 
muilla paikkakunnilla - ei kuitenkaan otaksuttavasti yhta toimivalla tavalla 
kuin Joensuussa. 

Tama tutkimus ja tiedot maamme muilta paikkakunnilta oikeuttavat 
nahdakseni tekemaan sosiaalitoimen rikosprosessuaalisten tehtavien osalta 
seuraavat paatelmat. (1) Sosiaalitoimen edustajan lasnaolo nuorten juttujen 

esitutkinnassa ei toteudu lain edellyttamassa mittakaavassa. Toisaalta lasten
suojelulain saantely on talta osin tulkinnanvaraista, mika on osaltaanjohtanut 
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nykyiseen tilanteeseen. (2) Sarna patee sosiaalitoimen oikeusedustukseen. Yksi 
syy oikeusedustuksen puutteelliseen toteutumiseen on se, etta oikeusedustuk
sista vetaydytaan, jos 15-17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt on ennen 
tuomioistuinkasittelya tullut taysi-ikaiseksi. 321 Tama ei liene LsL 15.2 §:n 
tarkoitus. (3) Sovitteluun liittyvissajarjestelyissa oli suuria paikkakuntakohtai
sia eroja. Puutteellisesti organisoitu sovittelujaijestelmahidastaa rikosproses
sia. N uorisokokeil us sa nopeuttaminen ei to sin oil ut itseisarvo, j oka syrj ayttaisi 
vaihtoehtoisten konfliktinratkaisujen mukanaan tuomatedut. Tama ei tarkoita 
kuitenkaan sita, etteiko sovittelujarjestelyjen epakohtia olisi syyta arvioida 
myos nopeuden kannalta. (4) Henkilotutkinnan valmistumisen pitkittyminen 
viivastyttaa toisinaan prosessin etenemista. Henkilotutkintaanja nuorisoran
gaistuksen alustavaan toimeenpanosuunnitelmaan liittyvat jarjestelyt tulisi 

toteuttaa siten, ettei syyttaja tai tuomioistuin joutuisi odottamaan niiden 
valmistumista. Nama selvitykset tulisi tehda nuorisoprosessin aikaisemmassa 
vaiheessa kuin nykyisin. 

Toisaalta kokeilun my6ta viranomaisten valinen yhteistyo parani. 

Kokeilun ansiosta perinteiset toimintarajatylittava yhteistyo tehostui sosiaali
toimen, poliisin, syyttajaviraston ja karajaoikeuden valilla. Rikosprosessin 
nopeudella ja viranomaisten valisella yhteistyolla on kiintea yhteys. Mikali 
yhteistyo saadaan hyvin organisoiduksi ja kaytannossa toimivaksi, nakyy se 

myos nuorisoprosessin nopeudessa. Keskeista yhteistyon tehostarnisessa oli 
se, .etta eri toimij atahot oppivat paremmin tuntemaan j a ymmartamaan to is tens a 

tyota ja tiedostivat myos toisten tahojen toimivan viivyttelematta. Tama 
motivoi jokaista toimijatahoa tehostarnaan omia tyotapojaan. 

9.3 Lainsaadannon kehittaminen 

Taman tutkimuksen eri luvuissa on kasitelty yksityiskohtaisesti niita lainsaii
dannon kohtia,joihin empiiriseen tutkimustietoon nojaten tulisi tehdamuutok
sia. Ne liittyvat lahinna nuorisoprosessin kestoa koskevaan saiintelyyn eri 
viranomaisten kohdalla, nuorten juttuihin erikoistumiseen seka lastensuojelun 
ja poliisin valiseen yhteistyohOn. Kaiken kaikkiaannuorisokokeilun seuranta
tutkimuksen perusteella voidaan tehda paatelmii, ettanykyisessajarjestelmassa 
ei ole suuria ongelmiaja monet epakohdat voidaan korjata pelkastaan tyoru

tiineja jarkiperaistamalla. 

321 Ks. myiis OM:n tyiiryhmamietintiija 2002:3, 31 . 
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Kokeilussa kerattiin myos kokeilupaikkakuntien toimijatahojen 
ehdotuksia lainsaadannon kehittamiseksi. Tarkeimmat ehdotukset liittyivat 
prosessin nopeuttamiseen, nuorten oikeusedustuksen ja henkilotutkinnan 
kehittamiseen j a nuorisorangaistuksen taytantOonpanoon. Kokeil upaikkakun
tien alueellisissa tyoryhmissa keskusteltiin palj on siita, miten nuorisoprosessia 
ja nuorten seuraamusjarjestelmaa tulisi kehittaa. Mielipiteidenvaihto ei 

rajoittunut ainoastaan prosessuaalisiin kysymyksiin, vaan keskustelua kaytiin 
laaja-alaisesti rikoksia tekevia lapsiaja nuoria koskevasta lainsaadannosta. 

Toisaalta oikeusministerio asetti lokakuussa 2001 (nuorisokokeilusta 
erillaan toimivan ja riippumattoman) nuorisorikostoimikunnan,jonka tehtavana 
on muunmuassa arvioida nuorisorikollisuutta, nuoria koskevaa seuraamusjar
jestelmaa ja tarkastella viranomaisyhteistyon tehostamismahdollisuuksia 
nuorten rikosten kasittelyssa. Nuorisokokeilusta saadut lainsaadantOaloitteet 
saatettiin nuorisorikostoimikunnan tietoon. 322 Koska nuorisorikostoimikunnan 
tyo on viela kesken ja sen mietintO julkaistaan vuoden 2003 alussa, ei nuo

risokokeilun aikaisia lastenja nuorten rikoskontrollijarjestelman yleislinjauk
siin liittyvia kehitysehdotuksia ole aiheellista kasitella viela tassa yhteydessa 
yksityiskohtaisemmin. Seuraavassa on kuitenkin lyhyesti selostettu nuorisoko
keilun alueellisissa tyoryhmissa kasiteltyja teemoja. 

Prosessuaaliset kysymykset. Tyoryhmissa pohdittiin hyvin paljon, miten 
henki!Otutkintaa tulisi kehittaa suhteessamuihin selvityksiin, kuten nuorisoran
gaistuksen alustavaan toimeenpanosuunnitelmaan. Niin ikaan henkilotutkinnan 
laatimiseen liittyva aloitevelvollisuus (ts. mika taho pyytaa henkilotutkinnan 
laatimista) heratti keskustelua. Useat tahot olivat sita mielta, etta aloitevelvolli
suus henki!Otutkinnan laatimisessa tulisi asettaa poliisille. Tama voisi myos 
nopeuttaa nuorten rikosprosessia. Yksimielisia oltiin siita, etta vuosikymmenia 
vanha laki nuorista rikoksentekijoista ja sen nojalla annetut alemmantasoiset 
saadokset tulisi saattaa ajan tasalle. 

Toisaalta keskusteltua kaytiin myos salassapitolainsaadannon uudistus
tarpeesta ja suhteesta julkisuus-j ahenkilotietolakeihin. Keskeisena ongelmana 
on epaselvyys siita, millainen tiedonsaantioikeus nuorten kanssa asioivilla 
henkiloilla tulisi olla suhteessa muihin viranomaisiin. 

Rikosten kasittelyn nopeuteen liittyen tyoryhmissa pohdittiin, missa 
maarin nopeuttamista koskevia saannoksia tarvitaan viranomaistoimintojen 
eri osa-alueilla. Nykyisin rikosprosessin aj allista kestoa saantelevat normit ovat 
velvoittavuudeltaan ja lainsaadantOteknisesti erilaisia. Kysymyksia heratti 

322 OM:n tyoryhmamietintoj!i 2002:3 . 
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myos se, onko turhina pidettavia maksuttomia oikeudenkaynteja mahdollista 
karsia, koska ne useimmiten pidentavat nuorisoprosessia kuukausilla. Ajan
saastOon ja nopeaan puuttumiseen liittyy niin ikaan esilla ollut kysymys, 
tulisiko lainvoimaa vailla olevia tuomiota voida tulevaisuudessa panna 
taytantOon rangaistuksen toimeenpanon aloittamisenjouduttarniseksi. Toisaalta 
tyoryhmissa pohdittiin myos tarvetta erottaa siviili- ja rikosasioiden kasittely 
entista useammin toisistaan sellaisten rikosten (esimerkiksi vahingonteot) 
kohdalla, joissa asianomistajien vaatimukset aiheuttavat useiden tuomioistuin

kasittelyjen pitamista. 

Seuraamusjarjestelmiiiin liittyvat kysymykset. Seuraamusjarjestelman 
sisiil!Ollinen kehittaminen oli keskustelun paateema. Esilla olleet kysymykset 
ovat tosin tuttujajo aiemmista keskusteluista. Niista suuri osa on parasta aikaa 
nuorisorikoskomitean valmisteltavana. Vastuuikarajasta esitettiin varsin 
erisuuntaisia kannanottoja. Tama koski myos nuoriin sovellettavaa nykyista 
"ylaikarajaa". Esimerkiksi nuorisorangaistuksen sopivasta soveltamisalasta 
esitettiin erilaisia kannanottoja. Eraat tahot olivat sita mielta, etta nuorisoran
gaistusta tulisi voida kayttaa kaikkien alle 21-vuotiaiden kohdalla. Toisaalta 

myos nuorisorangaistuksen substanssi seka sen alueellinen laajentaminen olivat 
keskustelun kohteena. Uusina seuraamuksina etenkin poliisin puolelta kanna
tettiin arestia ja ehdotettiin pohdittavaksi, tulisiko matkustuskiellon alaa 
laaj entaa itsenaiseksi seuraamukseksi. Mahdollisuuksista nuorten huumeongel
maan vaikuttamiseksi keskusteltiin niin ikaan paljon. Myos sovittelun lainsaa
dannollinen asema oli tyoryhmissa esilla. 



LIITE Oikeusministerio/ Nuorten rikosprosessien seurantalomake 2000-2001 1 

Nimi:. ___________ __ Hltitunnus ____ -__ a)Alle 15v b) 15-17v c) 18-20v 

POLIISf: 
9 Yhteys syyttaj lllin 

• Rikosilmoitusnumero/t 10 Yhteys Sosiaalitoimeen 

• Rikoksia yhteensa tutkinnassa 11 Lllhetetty sovitteluun 

• Muiden osallisten lkm 12 Sovitte1u a1oitettu 

Pvm 13 Paiisty sopimukseen: onlei 

I. Tullut poliisin tietoon 14 Palautus 

2 Rikoksen tapahtumapaiva 
3 Annettu huomautus 15 Yhteys KHY:een 

4 Kuu1ustelu 16 PaaHls tutkinnan paiittymisesta 

5 Kiinniotto 17 Esitutkinnan keskeyttaminen 

6 Pidlltetty 18 V anhentuminen 

7 Vangittu 19 Ei naytttiii rikoksesta 

8 Rikosilmoitus 20 Rangaistusvaatimus 
Maar!i: ps x mk= mk - ----

• Paarikos: Rikesakon mallrll a) Vllkivaltarikos 21 mk 
22 Uihetetty esitut.roytakirja syyttajalle b) Seksuaalirikos 
23 c) Omaisuusrikos Kasittelyn kesto __ kk __pv 

d) Huumausainerikos 
Huomautuksia: e) Rattijuopumus 

f) Liikennerikos 
g) Muu rikos 

J{}IY I SOSIAALITOlMi3 

• Lastensuoje1un tukitoimet: 
31 Puhelinkontakti/Yhteydenottopyyntti. 

24 Saapunut 32 Keskustelu perheen kanssa 
25 Henkiltitutkinta 33 Tukisuhteen aloittaminen 
26 Oikeusedustus 34 Huostaanotto 
27 Toimeenpanosuunnitelma: 35 Hoitoon ohjaaminen 

Nuorisorangaistusta varten 36 Muu toimintamuoto 
28 Soveltuvuusselvitys: 

Yhdyskuntapalvelua varten Huomautuksia: 
29 Kuulustelussa mukana 
30 Lastensuojeluilmoitus saapunut 

~fX:~TT AJA ' 
45 Lahetetty haastehakemus KO:lle 

Diaarinumero: 46 Yhteys KHY:een 
47 Syyteharkinnan kesto __ kk__pv 

37 Saapunut syyttajalle 
38 Ulhetetty sovitteluun • Syyttltjan antama haaste: 
39 Sovittelu aloitettu 
40 Piiiisty sopimukseen: onlei 48 Pa!ikasittely maar!itty ja asiakirjat toimitettu haas-
41 Palautus temiehille tiedoksiantoa varten 
42 Annettu rangaistusvaatimus 49 Tiedoksiannot tehty 
43 Syyttaja piiattlinyt nostaa syytteen 
44 Syyttamllttaj attamispaatos Huomautuksia: 
a) ei rikosta 
b) ei nayttoa 
c) ei syyteoikeutta 
d) seuraamusluontoinen (koodi) 4 

1 Katso erillinen t!iytUlohje 
2 Tarkoittaa kohdan 23 ja kohdan I paiv!im!i!irien erotusta 
3 Merkitse p!iivamaarlin viereen, kumpi on ollut toimenpiteen suorittaja, sos.toimi vai KHY. 
4 Syytt!im!itt!ijattamispaattiksen koodit: 5 = viih!iisyys, 6 = nuoruus, 7 = kohtuuttomuus, 8 = konkurenssi, TLL 104 § I 



llV\-aAJAOJKEUS: 
PiHiklisittely: 

Diaarinumero: 
63 Pal!kasittely pidetty 

50 Kiireellisyys: 64 Paakasittelyn kesto: 

a) 15-17v a) enintaan Y, tuntia 

b) 18-20v b) enintaan puoli pi!ivaa 

c) vangittu c) koko paiva 
d) 2 paiviiii tai enemmiin 

51 Kokoonpano: 
a) Lautamieskokoonpano 65 Piiiikasittely jouduttu peruuttamaan: onlei 

b) Puheenjohtaja yksin 66 Peruutus: 
a) vastaaja poissa haastettuna 

52 Vastaajien lukumaiirii b) vastaajaa ei ole saatu haastetuksi 

53 Asianomistajien lukumMri! 
--- c) henkiiOkohtaisesti kuultava asianomistaja poissa - -- d) todistaja on jaanyt pois 

54 Pal!rikosja sen lainkohdat (§) e) muu syy, mika: 5 

a) Vakivaltarikos 
b) Seksuaalirikos ........... .. ...... ...... .. 67 Paiikasittely jouduttu lykkaamaan: onlei 

c) Omaisuusrikos ........ .. .......... .. .. . . 
d) Huumausainerikos .... . ........ ........ 68 Rangaistus: 

e) Rattijuopumus .............. .. ... .. .. ... a) Tuomitsematta j 1itti!minen 

f) Liikennerikos .... .. .. .... .......... .... .. b) Sakko ps __ x __ mk= mk 

g) Muu rikos ..... ... ............... .. ..... c) Nuorisorangaistus __ tuntia; valvonta __ kk 

h) Rikosten lukumai:iri:i yhteensa d) Yhdyskuntapalvelu __ tuntia 
e) Vankeus v kk __ pv -- --

Haastehakemusjuttu: f) I) ehdollinen 2)ehdoton 
Koetusaika v __ kk --

55 Saapunut KO :een g) Syyte hyliitty 

56 VaatimuspyyntO aojille h) Vapauden menetys (RL 3: II) __ kk__pv 

57 Haaste + vast.pyynto + kutsut istuntoon vastaajille i) Tuornitut korvaukset yhteensa mk 

58 Kutsut todistajilleja aojille 69 Tuomio ja asiakirjat valmiit 

59 Kaikki tiedoksiannot toimitettu 70 Pai!tilsilmoitukset vapautettu 

60 Vastaajan vastaus saapunut 
71 Tyytymattomyyden ilmoittaminen: on/ei 

Klisittelyn kesto: 
72 Kasittelyn viivastymisen syy ja 

61 Syyteharkinnasta paakasittelyyn ___ kk __ vrk muut huomautukset: 

62 Piiiiki:isittelysta asiakirjojen vapauttamiseen 
___ kk _ __ vrk 

l &m~~:r:Q~~N,J'AYTANtQWPANQ Huomautuksia: 

~,: 

73 Saapunut KHY :een 
74 Ti:iytantoonpano alkanut 
75 Valvonta alkanut 
76 Tiiyti:intoonpano loppuun suoritettu 
77 Tiiyti:intoonpano keskeytetty 
78 Ti:iyti:intoonpanon keskeyttamisen syy 

5 Lisaa kirjain N, jos vastaajan nouto ei ole onnistunut tai EK, jos haastaminen etsintakuulutuksella ei ole onnistunut 
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Evaluation of the Practice of the Youth Criminal Process 

The subject of this study is actions of the authorities in the criminal procedure 
of the children and adolescents. The study examines practice and roles of 
different authorities in the investigation, prosecution and court proceeding of 
crimes committed by children and adolescents. 

At the end of 1999 the Ministry of Justice started an experiment, in 
which the criminal procedure of juveniles was shortened by means of 
effective co-operation between different officials dealing with juvenile 
delinquency to about half compared to the situation before the experiment. 
This study evaluates that experimental project which was conducted in 
Finland in five districts in 2000 and 2001. 

In chapter 2 of the study the different criminal policy strategies and 
ideological starting points for the juvenile criminal justice are examined, as 
well as the age of criminal responsibility and the possibilities of the criminal 
justice system to reduce criminal behavior of the children and adolescents. 

In chapter 3 the relevance and significance of the speed of the youth 
process- e.g. advantages which are reached with the accelerating criminal 
process- is examined by reviewing criminological literature concerning the 
subject. 

In chapters 4-7 the regulation and practice of the youth process are 
dealt with according to the authority. Chapter 4 deals with police 
investigation, chapter 5 examines the prosecution, chapter 6 court 
proceedings and chapter 7 functions and action taken by social services and 
the Probation Association in the youth process. At the beginning of each 
chapter the special characteristics of the youth process in the Nordic countries 
and in some other European countries will be examined. The objective of the 
comparative aspects is to locate the special characteristics of the youth 
process and to examine how much attention has been paid to the special 
characteristics of the children and adolescents in procedural questions. 

In chapter 8 the length of the youth process will be examined. There is 
a summary of the most important study observations in chapter 9. 
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In the study were used two types materials, so-called basic material 
and control material. The basic material (3 875 cases) was collected in the 
official processing ofthe crime committed by juveniles with the follow-up 
form in which every authority dealing with the crime case filled information 
on his own functions. In the follow-up form it was e.g. inquired what kind of 
actions the authority had taken due to the matter and when a certain measure 
was performed or the decision was made. The collecting of the material 
begun 1.1.2000 and ended 31.12.200 I. A control material was collected from 
the year 1999 that precedes the beginning of the experiment. 

General court and crime statistics and the statistics of the Probation 
Service (earlier known as the Probation and Aftercare Association) were used 
to get an approximate picture of juvenile crime, sentencing and enforcement 
practice. 

The information concerning the practice also was gathered from the 
preparatory acts of the experiment and from the interviews with the persons 
who work in the youth process. Furthermore, the criminological literature that 
touches the study subject was used. 

The Duration of Juvenile Process and Co-Operative between 
Different Officials 

The duration of criminal procedure has been seen as one of the main 
problems in the Finnish criminal procedure in juvenile matters. In the late 
1990's, a conviction did not take place until 3-5 months after the crime. 
Also, co-operation between different officials has been too weak. The 
Probation is mainly responsibility for the personal investigation report during 
the police investigation. However, additional supporting and counselling 
measures are needed. 

There are many reasons for this concern about delay in the criminal 
justice system. Delay in the criminal justice system has long been perceived 
as a serious problem not easily controlled by executive, legislative or judicial 
branches of government. The public, the individual offender and the victim 
have a right to the prompt disposition of the criminal case in which they are 
involved. Delay influences the effectiveness of the system and especially the 
effectiveness of the punishment by postponing the sanction and putting off 
the punishment of the guilty and the vindication of the innocent. Both 
individual and general deterrent effects may be influenced by delayed 
reactions. 
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According to criminological data, the duration of criminal procedure 
might have preventive relevance especially in regard to juvenile delinquency. 
The longer the time between the crime and the enforcement of the 
punishment, the less it has preventive effects. Also the mental stress of 
waiting for the proceedings should be avoided as much as possible because 
juveniles are inherently more vulnerable than adults. 

According to the Finnish Criminal Investigations Act (Art. 43 a), the 
prosecutor must decide without delay whether he or she prosecutes, and if the 

answer is positive, also raise charges without delay. In the court proceedings, 
cases involving juvenile crimes must be taken to the main hearing within two 
weeks ofthe summons (Criminal Procedure Act, Sect. 5, Art. 13, Par. 1). 

The experiment shortened the procedure at all its stages and affected 
the police investigation, the prosecution, the court proceeding and the 
enforcement of the punishment. Also, different kinds of supportive measures 
were combined with the criminal procedure better than before. In practice, 
the police, the prosecutor, the judge, the Probation Association and welfare 
officials were in co-operation from the first beginning of the crime 

investigation. 
The results of the experiment can thus be considered extremely good, 

especially from the point of view ofthe accelerating objective. The average 
pre-investigation time in the police varied depending on the locality from the 
month to two months and the experiment shortened the time approximately 
40 per cent. The prosecution's processing time was during the experiment on 
average for a little under three weeks which is nearly half shorter than during 
the year 1999. The court's processing time was during the experiment on 
average for over three weeks. Also the handling times of courts shortened to 

about half compared to year 1999. The overall duration of criminal process 
also shortened significantly as the consequence of the shortening of the 
handling times of all the authorities that work in the criminal procedure. 
However, the locality-specific differences were big. In Helsinki the overall 
duration of criminal process was on average 172 days when a similar time 
was in Joensuu for 54 days. The shortening of handling times and other 
accomplishments of the experiment were reached by improving the co
operation between the authorities without significant making the legislative 

reforms. 
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Social services and criminal procedure 

The central study observations concerning the crime procedural tasks of the 
social services were the following. The presence of the representative of the 
social services in the preliminary investigation of young stories does not 
come true in the scale required by the law. The same holds true for the right 
representation of the social services in the court proceeding. There are big 
locality-specific differences in the arrangements which are related to the 
mediation. The mediation procedure that has been defectively organized 
slows down the criminal procedure. However, the accelerating of the youth 
process is not an absolute value which would displace the advantages brought 
by the alternative conflict solutions. In addition, reports (a personal inquiry 
and the preliminary enforcement plan of the youth punishment) which are 
done during the criminal procedure should be done at the earlier stage of the 
process than nowadays. Furthermore, the regulation concerning these reports 
should be reformed on the whole. 




