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Oikeusministeriö päätti kesällä 1999 käynnistää kokeilun, jossa nopeutetaan nuorten
tekemien rikosten tutkintaa, syyttämis-, tuomioistuin- ja täytäntöönpanoprosessia sekä
kytketään huolto- ja tukijärjestelmät entistä tiiviimmin oikeusprosessiin. Kokeilu
järjestettiin vuosina 2000–2001 Helsingissä, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja
Joensuussa. Kokeilupaikkakuntien valintaan vaikuttivat monet seikat. Mukaan
kokeiluun haluttiin sekä suuria että pieniä paikkakuntia. Kaikki kokeilupaikkakunnat
kuuluvat myös nuorisorangaistuskokeiluun. Myös nuorisorikollisuuden paikkakunta-
kohtaiset erityispiirteet ja ennen kokeilua paikkakunnilla vallinneet erilaiset viran-
omaisyhteistyön mallit vaikuttivat kokeilupaikkakuntien valintaan. 

Kokeilulla toteutettiin Lipposen II hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta
nopeuttaa nuorten rikosten käsittelyä. Kokeilulle asetettiin neljä päätavoitetta:
(1) nuorten rikosten oikeuskäsittelyn kaikkien vaiheiden nopeuttaminen (nopeutusta-
voite), (2) huolto-, hoito- ja tukijärjestelmien kytkeminen entistä tiiviimmin prosessiin
ja nuorten seuraamusjärjestelmään (integrointitavoite), (3) paikallisten viranomaisten
yhteistyön tehostaminen (yhteistyötavoite) ja (4) aloitteiden tekeminen seuraamusjär-
jestelmän kehittämiseksi (lainsäädännön kehittämistavoite).

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kokeilualueille perustettiin alueelliset
työryhmät, joihin kutsuttiin poliisi-, syyttäjä- ja oikeustoimen lisäksi myös sosiaalitoi-
men ja sovittelun sekä kriminaalihuollon edustus. Työryhmät kokoontuivat säännölli-
sesti ja pyrkivät kehittämään viranomaisyhteistyötä kokeilun tavoitteita silmällä pitäen.

Tässä tutkimuksessa on arvioitu kokeilun tuloksia ja aikaansaannoksia, mutta
tarkasteltu laajemminkin eri toimijoiden roolia, tehtäviä ja työrutiineja lasten ja
nuorten tekemien rikosten viranomaiskäsittelyssä.

Nopeutustavoite
Kokeilussa panostettiin ennen kaikkea prosessin nopeuttamiseen, miltä osin kokeilun
tuloksia voidaan pitää erittäin hyvinä. Tutkimusasetelma mahdollisti paitsi kokeilun
myötä tapahtuneiden käsittelyaikojen muutosten tarkastelun myös eri paikkakuntien ja
eri viranomaisten käsittelyaikojen vaihtelujen tutkimisen.

Poliisin käsittelyaika lyheni vuoteen 1999 verrattuna arvion mukaan noin 40
prosenttia. Käsittelyaika poliisissa vaihteli kokeilun aikana eri paikkakunnilla kuukau-
desta kahteen kuukauteen. Syyttäjävaiheen käsittelyaika lyheni kokeilun myötä noin
puoleen vuoteen 1999 verrattuna. Keskimäärin syyttäjien käsittelyaika oli kokeilun
aikana hieman alle kolme viikkoa, mutta erot eri paikkakuntien välillä olivat suuria.
Myös tuomioistuinten käsittelyajat lyhenivät noin puoleen vuoteen 1999 verrattuna.
Tuomioistuinten käsittelyaika oli kokeilun aikana keskimäärin reilut kolme viikkoa. 
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Eri viranomaisportaissa tapahtuneiden käsittelyaikojen lyhenemisen seurauksena
myös nuorten tekemien rikosten kokonaiskäsittelyajat lähes puolittuivat neljällä viidestä
kokeilupaikkakunnasta. Erot eri paikkakuntien välillä olivat kuitenkin huomattavia.
Kokonaiskäsittelyajat vaihtelivat kokeilun aikana Joensuun 54 vuorokaudesta Helsingin
172 vuorokauteen.

Tulokset saavutettiin ilman lainsäädännöllisiä muutoksia, ennen kaikkea työtapoja
kehittämällä.

Viranomaisyhteistyön lisäämistavoite ja integrointitavoite
Kokeilun toisena tavoitteena oli huolto-, hoito- ja tukijärjestelmien tiiviimpi integroiminen
oikeusprosessiin. Tämän vuoksi kokeilualueille perustettuihin alueellisiin työryhmiin
kutsuttiin kaikkien nuorisoprosessiin osallistuvien viranomaisten edustajat. Näin paikka-
kuntakohtainen viranomaisyhteistyö parani ja eri viranomaistahojen perustehtävät ja
toimintakäytännöt tulivat muille entistä tutummiksi. 

Huolto-, hoito- ja tukijärjestelmien tiiviimpi integroiminen oikeusprosessiin
osoittautui haastavaksi ja selkeästi lisäresursseja vaativaksi tehtäväksi. Ilmeni kuitenkin,
että lastensuojelun rikosprosessuaaliset tehtävät hoidetaan verrattain sujuvasti. Tieto
nuorten rikoksista välittyy useimmissa tapauksissa sosiaaliviranomaisille ja tukitoimenpi-
teisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa jo rikosprosessin aikana. 

Lainsäädännön kehittäminen
Tutkimuksen eri luvuissa on käsitelty yksityiskohtaisesti niitä lainsäädännön kohtia, joiden
uudelleen arviointiin nyt saadut tulokset antavat aihetta. Näihin kuuluvat muun muassa
nuorisoprosessin keston sääntely eri viranomaisportaissa, nuorten juttuihin erikoistuminen
sekä lastensuojelun ja poliisin välisen yhteistyön kehittäminen. Tutkimuksen yleispäätel-
mänä kuitenkin oli, että nykyjärjestelmä toimii pääosin hyvin ja että monet epäkohdat
voidaan korjata pelkästään työrutiineja järkiperäistämällä.

Kokeilu tarjosi myös mahdollisuuden kartoittaa laajasti kenttätason toimijoiden
käsityksiä nuorisoprosessin kehittämisestä. Kokeilupaikkakuntien alueellisissa työryhmis-
sä keskusteltiinkin paljon siitä, miten nuorisoprosessia ja nuorten seuraamusjärjestelmää
tulisi kehittää. Keskustelujen tuloksena kertyneet lainsäädännön kehittämisehdotukset
sisällytettiinkin osaksi seurantaraporttia. Niistä tärkeimmät liittyivät prosessin nopeuttami-
seen, nuorten oikeusedustuksen ja henkilötutkinnan kehittämiseen ja nuorisorangaistuksen
täytäntöönpanoon. 
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