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Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee syyttäjän muutoksenhakua aina käräjäoikeuden tuomiosta 
hovioikeuden tuomioon erityisesti objektiivisuusperiaatteen ja rikosvastuun toteuttamisen 
näkökulmasta empiirisesti tarkasteltuna. Tutkielmassa pyritään selvittämään 1) onko 
Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus johtanut siihen, että syyttäjäalueiden menettelytavat ovat 
valtakunnallisesti yhdenmukaiset, 2) kokevatko syyttäjät toteuttavansa objektiivisuusperiaatetta 
osana muutoksenhakua, 3) kokevatko syyttäjät toteuttavansa rikosvastuuta osana muutoksenhakua, 
4) mitkä seikat käräjäoikeuden tuomiossa vaikuttavat syyttäjästä lähtöisin olevaan muutoksenhakuun 
sekä 5) miten syyttäjät kokevat valitusprosessin käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuden tuomioon 
saakka. Tutkielmassa pyritään selvittämään, onko syyttäjien vastauksissa havaittavissa alueellisia tai 
kokemusvuosiin perustuvia eroja. Tutkielmassa käytetään lainopillisen menetelmän lisäksi empiiristä 
tutkimusmenetelmää. Empiiristä osiota varten syyttäjille lähetettiin marraskuussa 2021 kysely, johon 
saatiin vastaus 75 syyttäjältä. Tämän lisäksi viittä aluesyyttäjää haastateltiin.  

Tutkielman alussa käsitellään syyttäjän työtä ja velvollisuuksia sekä muutoksenhaun lähtökohtia 
erityisesti rikosprosessin ja muutoksenhaun tehtävien osalta. Muutoksenhakua ohjaavia 
oikeusperiaatteita koskevassa kappaleessa syvennytään objektiivisuusperiaatteeseen ja rikosvastuun 
toteuttamiseen hyödyntäen syyttäjien haastatteluita. Kyselytutkimuksen tulokset käydään läpi 
syyttäjien kokemuksia muutoksenhakuprosessissa koskevassa kappaleessa. 

Vaikka muutoksenhakuprosessissa on ongelmakohtia, tutkielman tulokset vahvistavat luottamusta 
siihen, että syyttäjät pystyvät toteuttamaan rikosvastuuta erityisesti muutoksenhaun osalta, mutta 
myös kokonaisuutena objektiivisuusperiaatetta noudattaen, samoin kuin siihen, että syyttäjät kokevat 
onnistuvansa näissä tehtävissään. Vaikka syyttäjien työtilanne on kuormittava ja 
objektiivisuusperiaatteen sekä rikosvastuun toteuttamisessa on haasteensa, on ilo huomata, ettei 
tutkimus ole herättänyt huolta syyttäjien työn laadusta, eikä heidän toiminnastaan rikosvastuun 
toteuttajina.  
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1. JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskysymys 
 
Syyttäjien on sanottu olevan jopa rikosjärjestelmän vaikuttavimpia toimijoita, sillä syyttäjät 

tekevät päätöksen siitä, mistä rikoksista he syyttävät, ketä he syyttävät ja millaista rangais-

tusta he vaativat, kun taas esimerkiksi tuomarit tekevät päätöksensä ainoastaan niissä ta-

pauksissa, joissa syyttäjät ovat päätyneet nostamaan syytteen.1 Toisin kuin voisi odottaa, 

tuomioistuinkäsittelyssä syyttäjän voidaan, jopa hieman yllätyksellisesti, katsoa olevan tuo-

mioistuimen sijaan päävastuussa rikosasian selvittämisestä.2 

 

Syyttäjiä on kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla tutkittu yllättävän vähän.3 Etenkin 

syyttäjiä koskevaa empiiristä tutkimusta on erittäin vähän.4 Ottaen huomioon syyttäjien mer-

kittävä rooli rikosjärjestelmässä on aiheen tutkiminen tärkeää. Syyttäjien vaikutusvaltaan 

rikosvastuun toteuttamisessa nähden syyttäjien toimintaa ja heidän kokemuksiaan tulisi eh-

dottomasti tutkia enemmän. Siitä, miten syyttäjät kokevat muutoksenhakuprosessin käräjä-

oikeuden tuomiosta on saatava tutkimustietoa prosessin toimivuuden varmistamiseksi ja 

mahdollisen kehittämisen mahdollistamiseksi. Aiheen käsittely ainoastaan lainopillisesti ja 

ainoastaan valmiin kirjallisen aineiston perusteella ei tuottaisi riittävän kattavaa kuvaa tut-

kimuskysymyksen nykytilasta. Olen katsonut aiheen tutkimisen edellyttävän empiiristä nä-

kökulmaa kyselytutkimuksen ja haastatteluiden avulla. Aihetta on tutkittava, jotta voimme 

ymmärtää syyttäjien toimintaa, sen vahvuuksia ja mahdollisia heikkouksia sekä pohtia tar-

vittavia keinoja toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 

vuonna 2018 tehdyssä syyttäjien muutoksenhakua koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että 

syyttäjälähtöisissä muutoksenhakuprosesseissa muutoksenhaun menestyminen ei ollut riip-

puvainen rikostyypistä.5 Tällaiset havainnot voivat olla merkittävässä roolissa syyttäjätoi-

minnan kehittämiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan syyttäjien kokemuksia muutoksenhausta ja tuotetaan tietoa 

siitä, kuinka syyttäjät kokevat muutoksenhakuprosessin sekä kuinka syyttäjien kokemuksen 

 
1 Tonry 2012, s. 1, McCoy 2000, s. 457 ja 460, Jonkka 2003, s. 982, Kjelby 2015, s. 61 – 62 sekä Kosonen – 
Tolvanen 2010, s. 239. 
2 Virolainen – Pölönen 2004, s. 29. 
3 Tonry 2012, s. 4 – 5.  
4 Ibid., s. 26. 
5 King – Heise 2018, s. 482.  
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 mukaan objektiivisuusperiaate ja rikosvastuun toteuttaminen tosiasiassa toteutuvat haetta-

essa muutosta käräjäoikeuden tuomioon rikosasiassa. Tutkimuskysymyksenä tarkastellaan 

1) onko Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus johtanut siihen, että syyttäjäalueiden menet-

telytavat ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset, 2) kokevatko syyttäjät toteuttavansa objek-

tiivisuusperiaatetta osana muutoksenhakua, 3) kokevatko syyttäjät toteuttavansa rikosvas-

tuuta osana muutoksenhakua, 4) mitkä seikat käräjäoikeuden tuomiossa vaikuttavat syyttä-

jästä lähtöisin olevaan muutoksenhakuun sekä 5) miten syyttäjät kokevat valitusprosessin 

käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuden tuomioon saakka. Tutkimuksella pyritään selvittä-

mään, onko syyttäjien vastauksissa havaittavissa alueellisia tai kokemusvuosiin perustuvia 

eroja.  

 
Aiheen laajuuden vuoksi tutkimuksen aihe on jouduttu rajaamaan hyvin suppeaksi. Tässä 

tutkimuksessa ei tehdä oikeusvertailua Suomen ja muiden maiden muutoksenhakujärjestel-

mästä tai Suomen ja muiden maiden syyttäjien kokemuksista. Tutkimuksessa keskitytään 

ainoastaan syyttäjistä lähtöisin oleviin valitusprosesseihin, joten tilanteet, joissa syyttäjät 

ovat tehneet vastavalituksen on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Vastavalitusta sivutaan 

kuitenkin lyhyesti syyttäjien vastauksien kautta tutkimuksen empiirisessä osiossa. Vaikka 

syyttäjät voivat rikosprosessissa myös muutoksenhakuvaiheessa ajaa asianomistajan yksi-

tyisoikeudellisia vaatimuksia, on aiheen käsittely rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Tutkielma jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osioon. Teoreettisessa osiossa käsitellään 

Syyttäjälaitosta, syyttäjän työtehtäviä ja velvollisuuksia sekä syyttäjästä lähtöisin olevaa 

muutoksenhakuprosessia. Tämän jälkeen keskitytään rikosprosessin tehtäviin ja tavoitteisiin 

sekä muutoksenhaun tehtäviin ja tavoitteisiin. Käsiteltäessä muutoksenhakua ohjaavia oi-

keusperiaatteita, siirrytään objektiivisuusperiaatetta ja rikosvastuuta toteuttamista koske-

vissa jaksoissa jo empiiriseen osioon hyödyntämällä syyttäjien haastatteluista saatua aineis-

toa. Empiirinen osio jatkuu syyttäjille toteutetun kyselytutkimuksen tulosten läpikäymisellä. 

Tutkielma päättyy johtopäätöksiin ja yhteenvetoon. 
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 1.2 Tutkimusmetodi ja lähdeaineisto 
 
1.2.1 Yleistä 
 
Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, selittää ja ymmärtää tutkimuksen koh-

detta.6 Tutkimusta voidaan tehdä teoreettisesti tai empiirisesti.7 Tässä tutkielmassa hyödyn-

netään sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta. Tutkimuksen alku on pääosin lainopillista 

eli oikeusdogmaattista tutkimusta. Kun tutkimuksessa käytetään erilaisia aineistoja tai me-

todeita, kyse on triangulaatiosta, eli monimenetelmäisyydestä.8 Triangulaation avulla voi-

daan pyrkiä parantamaan tutkimuksen luotettavuutta tai laajentamaan ymmärrystä tutkimuk-

sen kohteesta.9  

 

Menetelmätriangulaatiossa tutkimuskysymystä selvitetään eri metodeilla, kun taas aineisto-

triangulaatiossa hyödynnetään ja yhdistetään useita erilaisia aineistoja.10 Syyttäjille toteute-

tun kyselyn ja haastatteluiden tuottamien tulosten lisäksi tutkimuksen lähdeaineistona on 

käytetty lainsäädäntöä, virallisaineistoa, oikeuskirjallisuutta ja tilastotietoja. Koska yksin 

lainopillisella tutkimuksella ei voida vastata siihen, miten syyttäjät kokevat muutoksenha-

kuprosessin, tutkimuksessa käytetään lainopillisen metodin lisäksi myös empiiristä metodia 

kyselytutkimuksen ja haastatteluiden muodossa. Empiiristä tutkimusta hyödyntämällä pyr-

kimyksenä on laajentaa lainopillisen tutkimuksen tuottamia tuloksia oikeuden nykytilasta ja 

kuvata syyttäjien käytännön työskentelyn ja kokemusten nykytilaa. 

 

Tutkimuksessa käytetyn lainopin tehtävänä on tulkita ja systematisoida voimassa olevaa oi-

keutta. Oikeudella ei tarkoiteta ainoastaan lakiin kirjattua oikeutta vaan laajemmin kaikkia 

oikeuden ilmenemismuotoja.11 Lainopissa keskeistä on selvittää ja tulkita voimassa olevan 

oikeuden sisältöä tutkittavana olevassa abstraktissa oikeusongelmassa ja kuinka ongelman 

aktualisoituessa tulisi voimassa olevan oikeuden mukaan toimia.12 Vaikka lainoppi tutkii 

abstrakteja oikeusongelmia, pyritään lainopillisella tutkimuksella tuottamaan normatiivisia 

tutkimustuloksia, eli antamaan tulkintasuosituksia siitä, miten tutkimuskysymystä tulisi 

 
6 Keinänen – Väätänen 2016, s. 246.  
7 Ibid., s. 246. 
8 Nieminen – Lähteenmäki 2021, s. 11. 
9 Ibid., s. 11 ja Keinänen – Väätänen 2016, s. 263. 
10 Keinänen – Väätänen 2016, s. 263. 
11 Kangas 1997, s. 105. 
12 Husa ym. 2008, s. 20. 
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 tulkita ja miten se tulisi ratkaista konkreettisessa tilanteessa.13 Lisäksi lainoppi punnitsee ja 

sovittaa yhteen eri oikeusperiaatteita tuottaen niistä tulkintakannanottoja.14 Lainopillinen 

tutkimus esittää siten tulkintoja ja täsmennyksiä oikeusnormien ja erilaisten juridisten teks-

tien sisällöstä.15 Lainopillista metodia hyödyntävien tutkimusten tulosten voidaan ajatella 

olevan tulkintasuosituksia, jotka kertovat miten tutkittavia kysymyksiä on ymmärrettävä.16  

Tulkinnan lisäksi lainopillisessa tutkimuksessa pyritään systematisoimaan eli jäsentämään 

voimassa olevaa oikeutta. Systematisoimalla voimassa olevaa oikeutta lainoppi järjestää ja 

johdonmukaistaa oikeusjärjestelmää.17 Lainopillista systematisointia voidaan ajatella myös 

jatkona lainsäätäjän systematisoinnille, mutta sillä ei voida muuttaa lainsäädännön sisältöä.18 

Systematisoinnilla voidaan selvittää normien välisiä suhteita sekä muokata ja muotoilla oi-

keudellista käsitteistöä ja oikeudellista järjestelmää.19  

 

1.2.2 Empiirisestä tutkimuksesta 
 
Oikeustieteellistä empiiristä tutkimusta tehdään Suomessa melko vähän.20 Jotta tutkimuksen 

voidaan katsoa olevan empiirinen oikeustutkimus, tulee tutkimuksen kohteena olla oikeu-

dellinen ilmiö ja tutkimuksessa on käytettävä empiiristä metodia.21 Tämän tutkimuksen koh-

teena oikeudellisena ilmiönä on muutoksenhakuprosessi. Tutkimuksessa käytetään empiiri-

senä metodina haastatteluita ja kyselytutkimusta.  

 

Empiirinen oikeustutkimus hyödyntää lainopillisen tutkimuksen tuottamaa teoriaa tutkimuk-

sen kohteen ja näkökulman rajaamiseksi.22 Empiirinen tutkimus voi kohdistua myös siihen, 

miten asioita koetaan.23 Tämä tutkimus kohdistuu nimenomaan syyttäjien subjektiivisiin ko-

kemuksiin. Empiiristä tutkimusta voidaan hyödyntää myös tiedonhankintavälineenä, jonka 

avulla pystytään mahdollistamaan uusia tutkimuskysymyksiä.24 Etenkin syyttäjille tehdyn 

kyselytutkimuksen tuloksista on löydettävissä uusia tutkimuskysymyksiä, joita ei tässä 

 
13 Määttä 2016, s. 150 – 151 ja Husa ym. 2008, s. 20.  
14 Hirvonen 2011, s. 24. 
15 Hirvonen 2011, s. 24 ja Määttä ym. 2018, s. 20. 
16 Määttä 2016, s. 149 – 150.  
17 Hirvonen 2011, s. 24. 
18 Kolehmainen 2016, s. 128. 
19 Ibid., s. 129 – 130.  
20 Ervasti 2004, s. 9 – 10 ja Keinänen – Väätänen 2016, s. 248. 
21 Määttä ym. 2018, s. 28. 
22 Keinänen – Väätänen 2016, s. 265. 
23 Ibid, s. 246 – 250 ja Määttä ym. 2018, s. 27 – 29. 
24 Lappi-Seppälä 1991, s. 202.  
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 työssä pystytä tutkimaan, mutta joiden tarkemman tutkimisen tarvetta voisi olla aiheellista 

selvittää.  

 

Empiiristä tutkimusta tehtäessä on muistettava Humen giljotiini (there is no ought from is) 

– siitä, miten syyttäjät kokevat asioiden tällä hetkellä olevan, ei voida päätellä sitä, miten 

asioiden kenties tulisi olla.25 Empiirisellä tutkimuksella ei siten voida samalla tavalla tulkita 

ja systematisoida oikeutta kuten lainopillisella tutkimuksella, mutta empiirinen tutkimus ja 

lainopillinen tutkimus voivat täydentää toinen toistaan erinomaisesti ja näitä kahta tutkimus-

keinoa yhdistelemällä on mahdollista saada yksityiskohtaisempi käsitys oikeuden –  tässä 

tapauksessa syyttäjien muutoksenhaun – nykytilasta, jotta mahdollisessa jatkotutkimuksessa 

voisi selvittää sitä, miten asioiden kenties tulisi muutoksenhaussa olla, jotta syyttäjät pystyi-

sivät muutoksenhakuprosessissa toteuttamaan rikosvastuuta ja objektiivisuusperiaatetta 

mahdollisimman täysimääräisesti. Tätä tutkimusta voidaan siten hyödyntää sen selvittämi-

sessä, olisiko muutoksenhakua tarpeellista uudistaa. 

 

Empiirinen tutkimus voidaan jakaa kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kva-

litatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkittavia henkilöitä, 

jotka itse päättävät, mitä he haluavat kertoa subjektiivisista kokemuksistaan.26 Laadullisen 

tutkimuksen kohteena on reaalimaailma – tässä tutkimuksessa siis syyttäjien kokemukset 

muutoksenhausta.27 Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistona käytetään tekstiä ja tutkimuk-

sella pyritään ymmärtämään ja selittämään tutkimuksen kohdetta.28 Tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään syyttäjien haastatteluun sähköpostitse antamia vastauksia, joiden perusteella 

pyritään ymmärtämään ja selittämään syyttäjien kokemuksia muutoksenhausta.  

 

Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kvalitatiivisen tutkimuksen aineistot ovat usein 

varsin pieniä – tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pienelläkin aineistolla olisi mahdol-

lista saada merkityksellisiä tuloksia.29 Tutkimusaineistona käytettävät haastattelut on toteu-

tettu puolistrukturoidulla30 sähköpostihaastattelulla, missä samat kysymykset on esitetty sa-

massa järjestyksessä jokaiselle haastateltavalle. Tämän tutkimuksen haastatteluaineisto 

 
25 Keinänen – Väätänen 2016, s. 252 – 253 ja Lappi-Seppälä 1997, s. 200. 
26 Kainulainen 2004, s. 18 – 19.  
27 Keinänen – Väätänen 2016, s. 259.  
28 Ibid., s. 260. 
29 Kainulainen 2004, s. 18 ja 25. 
30 Ks. esim. Nieminen – Lähteenmäki 2021, s. 15. 
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 koostuu viiden aluesyyttäjän haastatteluista. Haastattelut on tehty marras–joulukuussa 2021. 

Lisäksi kyselytutkimusta ja etenkin siihen annettuja avoimia vastauksia tarkastellaan sovel-

tuvin osin kvalitatiivisesti.  

 

Haastateltavien joukko on rajattu varsin pieneksi. Tästä huolimatta haastatteluilla on saatu 

tutkimukseen arvokkaita näkökulmia, käytännön tietoa ja kokemuksia sekä kannanottoja. 

Haastateltavien henkilöllisyys on päätetty anonymisoida muun muassa syyttäjiin kohdistu-

van maalittamisen välttämiseksi ja mahdollisimman totuudenmukaisten vastausten mahdol-

listamiseksi. Haastateltavien joukkoon on valittu aluesyyttäjiä pyrkimyksenä saada vastauk-

sia mahdollisimman laajasti eri kokemuksen ja taustan omaavilta syyttäjiltä. Tarkoituksena 

on tuoda syyttäjien kokemukset esiin juuri siten, kuin syyttäjät ovat mielipiteensä kertoneet. 

Tämän takia tutkielmassa on pyritty käyttämään mahdollisimman täydellisiä lainauksia syyt-

täjien kertomasta aina kuin mahdollista, jotta syyttäjien arvokkaat kertomukset eivät pääsisi 

vääristymään millään tavalla.  

 

Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella, selvitetään lukumäärällisiä ja prosentuaa-

lisia kysymyksiä.31 Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan tutkia oikeuden ja lainsäädän-

nön epäkohtia pyrkien selvittämään, voidaanko epäkohtaa korjata muuttamalla tulkintakäy-

täntöä.32 Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää kuitenkin riittävän laajaa tutkimusotantaa eli 

riittävän suurta määrää tutkittavia. Jotta kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset voivat olla riit-

tävän luotettavia, on tutkimusotannan edustettava ja kuvattava riittävän hyvin koko tutkitta-

vien joukkoa.33  

 

Tämän tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto muodostuu syyttäjillä teetetystä kyselytutki-

muksesta. Vuonna 2020 on Syyttäjälaitoksella työskennellyt 390 syyttäjää.34 Kyselyyn on 

vastannut 75 syyttäjää, joten kyselytutkimukseen on osallistunut noin 19 % syyttäjistä. Ky-

selyyn on vastattu kaikilta syyttäjäalueilta. Vastaajat ovat edustaneet monipuolisesti koke-

musvuosiltaan eri ikäisiä syyttäjiä. Ei kuitenkaan voida selvittää, edustaako kyselyyn vas-

tanneiden 75:n syyttäjän joukko tasaisesti koko syyttäjäkuntaa vai ainoastaan tiettyä 

 
31 Keinänen – Väätänen 2016, s. 254. 
32 Lappi-Seppälä 1997, s. 201 – 202.  
33 Nieminen – Lähteenmäki 2021, s. 25. 
34 Syyttäjälaitos.fi. 
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 syyttäjäjoukkoa. Syyttäjien käsitys kyselytutkimuksen aiheen mielekkyydestä ja omakohtai-

nen kokemus muutoksenhausta on voinut vaikuttaa laajaltikin vastausaktiivisuuteen. 

 

Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan syyttäjäalueilta saatiin vain muutamia vastauksia, joten 

näitä vastauksia ei voida pitää alueellisesti tarkasteltuna edustavina. Samoin alle kaksi vuotta 

Syyttäjälaitoksella työskennelleistä syyttäjistä vain muutama vastasi kyselyyn. Tämän 

vuoksi kokemusvuosiltaan nuorimpien syyttäjien vastauksia ei voida pitää kokemusluokas-

saan edustavina. Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan syyttäjäalueiden sekä alle kaksi vuotta 

syyttäjinä työskennelleiden vastaukset on kuitenkin päätetty ottaa tarkastelussa huomioon. 

Tutkittaessa syyttäjien kokemuksia, on jokaisen syyttäjän subjektiivinen kokemus merkityk-

sellinen, eikä sitä tulisi sivuuttaa vastausten vähäisen määrän vuoksi. Lukijan tulee kuitenkin 

pitää erityisesti empiiristä osiota tarkastellessaan mielessään, ettei Pohjois-Suomen ja Ah-

venanmaan syyttäjäalueiden eikä alle kaksi vuotta työskennelleiden syyttäjien vastausten 

perusteella voida tehdä laajempia yleistäviä johtopäätelmiä. 
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 2. SYYTTÄJÄN TYÖSTÄ JA VELVOLLISUUKSISTA 
 

2.1 Syyttäjälaitos 
 
Syyttäjälaitos on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva viranomainen. Sen asemasta, 

tehtävistä ja hallinnosta sekä syyttäjien tehtävistä säädetään syyttäjälaitoksesta annetussa 

laissa. Syyttäjälaitos vastaa itsenäisesti ja riippumattomasti syyttäjäntoimen järjestämisestä. 

Syyttäjälaitoksen keskushallintoyksikkönä toimii valtakunnansyyttäjän toimisto, jonka teh-

täviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää Syyttäjälaitosta ja syyttäjäntoimintaa sekä val-

voa syyttäjien toiminnan laillisuutta ja yhdenmukaisuutta.  

 

Syyttäjiä ovat SjäL 7 §:n mukaan valtakunnansyyttäjä ja apulaisvaltakunnansyyttäjä, valti-

onsyyttäjä, johtava aluesyyttäjä ja johtava maakunnansyyttäjä, erikoissyyttäjä, aluesyyttäjä 

ja maakunnansyyttäjä sekä apulaissyyttäjä. Valtakunnansyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyt-

täjä ja valtionsyyttäjät toimivat valtakunnansyyttäjän toimistossa. Erikoissyyttäjät toimivat 

syyttäjinä erikoistumisaloittain erityisen vaativissa rikosasioissa ja muissa erikoissyyttäjälle 

määrätyissä rikosasioissa. Johtavat aluesyyttäjät, aluesyyttäjät ja apulaissyyttäjät toimivat 

syyttäjäalueella käsiteltävissä rikosasioissa ja muissa heille määrätyissä asioissa. Vuonna 

2020 Syyttäjälaitoksella oli käytössään yhteensä 529 henkilötyövuotta.35 Tuolloin syyttäjiä 

oli 390 ja muuta henkilökuntaa 139.36 Syyttäjälaitokselle saapui vuonna 2020 yhteensä 91 

246 asiaa ja ratkaistuksi tuli yhteensä 84 951 asiaa.37 Ratkaistuista asioista lähes 70 %:ssa 

eli 56 717 asiassa nostettiin syyte. 

 

Uutta syyttäjälaitoksesta annettua lakia valmisteltaessa katsottiin, että ennen Syyttäjälaitok-

sen organisaatiouudistusta paikallisesti kehittyneet, toisistaan eriytyneet menettelytavat oli-

vat aiemmin ohjanneet syyttäjien ratkaisutoimintaa epäyhtenäiseen suuntaan.38 Syyttäjälai-

toksen organisaatiouudistuksen odotettiin edistävän käytäntöjen valtakunnallista yhdenmu-

kaistumista.39 Yksi organisaatiouudistuksen tavoitteista olikin edistää yhdenmukaista valta-

kunnallista ratkaisutoimintaa.40 Nykyisin Syyttäjälaitos on jaettu viiteen eri syyttäjäaluee-

seen; Etelä-Suomen syyttäjäalueeseen, Länsi-Suomen syyttäjäalueeseen, Pohjois-Suomen 

 
35 Syyttäjälaitos.fi. 
36 Syyttäjälaitos.fi. 
37 Syyttäjälaitos.fi. 
38 HE 17/2018 vp, s. 10. Yhtenä syynä menettelytapojen eriytymiselle pidettiin myös virastojen erilaisia juttu-
kantoja. 
39 HE 17/2018 vp, s. 10. 
40 HE 17/2018 vp, s. 10. 
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 syyttäjäalueeseen, Itä-Suomen syyttäjäalueeseen ja Ahvenanmaan syyttäjäalueeseen. Syyt-

täjäalueet vastaavat syyttäjäntehtävien järjestämisestä alueilla käsiteltävissä rikosasioissa 

sekä muista valtakunnansyyttäjän toimiston alueelle erikseen määräämistä tehtävistä. Tästä 

voidaan kuitenkin poiketa, sillä syyttäjät ovat toimivaltaisia rikosasioiden osalta koko 

maassa. Luvussa viisi pyritään selvittämään, onko Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus 

johtanut siihen, että syyttäjäalueiden menettelytavat ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset. 

 

2.2 Syyttäjän työtehtävät ja velvollisuudet 
 

2.2.1 Yleistä 
 

Syyttäjä on valtion rikosoikeudellisten etujen edustaja, jonka tehtävänä on valvoa, että myös 

vastaajan edut huomioidaan oikeudenmukaisesti oikeudenkäynnissä ja että ketään ei tuomita 

epäoikeudenmukaisesti.41 Syyttäjää on kuvattu myös rikosprosessin moottoriksi ja suodatti-

meksi – moottorina syyttäjä pyrkii toteuttamaan rikosvastuuta tehokkaasti ja suodattimena 

hän huolehtii rikosprosessin prosessiekonomian periaatteen toteutumisesta.42 Syyttäjän on 

pyrittävä tehtävissään aineellisen totuuden selvittämiseen ja rikoksentekijälle oikeudenmu-

kaisen seuraamuksen tuomitsemiseen.43  

 

Syyttäjän tehtävistä ja velvollisuuksista säädetään muun muassa syyttäjälaitoksesta anne-

tusta laissa. SjäL 9 §:n mukaan syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun 

toteuttamisesta hänen käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolisesti, joutuisasti ja taloudel-

lisesti asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä tavalla. Koska syyttäjällä on 

itsenäinen44 ja riippumaton syyteharkintavalta, tekee syyttäjä itsenäisesti ja riippumattomasti 

syyttäjän päätösvaltaan kuuluvat rikosoikeudellisen vastuun toteuttamista koskevat ratkaisut 

käsiteltävänään olevassa rikosasiassa. Syyttäjät joutuvat työssään tasapainottelemaan sen 

kanssa, että kaikkiin vireillä oleviin juttuihin ja rikoksiin ei voi panostaa yhtäläisesti etenkin 

prosessiekonomisista syistä.45  

 

 
41 HE 82/1995 vp, s. 42. 
42 Virolainen – Pölönen 2004, s. 35. 
43 Kalske ym. 1990, s. 98. 
44 The IAP Standards, 2 artikla. 
45 Jonkka 2003, s. 989 – 990.  
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 Syyttäjän keskeisimmäksi tehtäväksi on katsottu rikosvastuun toteuttaminen.46 Tämä tehtävä 

on toteutettava objektiivisuusperiaatteen mukaisesti. Syyttäjä ei siis suoranaisesti pyri saa-

maan rikoksentekijälle tuomiota, vaan ensisijaisena pyrkimyksenä on oikeudenmukaisesti ja 

objektiivisuusperiaatteen mukaisesti lain edellyttämän rikosvastuun toteuttaminen.47 Syyt-

täjä ei siten voita eikä häviä juttujaan, sillä syyttäjä vain toteuttaa rikosvastuuta.48  

 

Koska syyttäjän työ rikosvastuun toteuttajana on osa rikosprosessia, voidaan rikosprosessin 

muidenkin tavoitteiden katsoa kohdistuvan suoraan myös syyttäjän toimintaan.49 Syyttäjän 

tehtävien ja rikollisuuden aiheuttamien haittojen vähentämisen on katsottu olevan yhtey-

dessä toisiinsa.50 On jopa esitetty, että syyttäjän työn näkökulmasta keskeisenä rikosproses-

sioikeudellisena tavoitteena voitaisiin pitää rikollisuudesta johtuvien haittojen vähentä-

mistä.51 Syyttäjän työn rikosprosessioikeudellisia tavoitteita arvioitaessa on muistettava 

kontekstualisointi. Kulloinkin keskeisenä pidettävät tavoitteet ovat sidottuja siihen aikaan, 

yhteiskuntaan ja oikeustodellisuuteen, mitä kyseisenä ajanjaksona vallitsee. Tavoitteet voi-

vat – ja niiden pitääkin – muuttua eri ajanjaksoina. 

 

Osana työtään syyttäjän on varmistettava, että kaikki asianosaiset, todistajat mukaan luet-

tuna, ovat tietoisia rikosprosessia koskevista oikeuksistaan ja yhdessä tuomioistuimen 

kanssa huolehtia näiden oikeuksien toteutumisesta.52 Vaikka syyttäjät eivät valvo tuomiois-

tuinten toimintaa, vastaavat syyttäjät omalta osaltaan siitä, että tuomioistuimen päätös on 

oikea.53 Syyttäjän on työssään huolehdittava perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä 

julkisesta edusta ja varmistettava, että rikoksesta syytetyn oikeus oikeudenmukaiseen oikeu-

denkäyntiin toteutuu sekä siitä, että myös syytetyn syyttömyyttä puoltava näyttö tulee esite-

tyksi.54 Syyttäjä ei saa antaa yksityisen tai julkisen paineen eikä myöskään esimerkiksi me-

dian antaa vaikuttaa päätöksentekoonsa.55 

 

 
46 HE 17/2018 vp, s. 25, Linna 2019, s. 149 ja Ashworth – Blake 1998, s. 31. 
47 Linna 2019, s. 152. 
48 Kjelby 2015, s. 65. 
49 Kalske ym. 1990, s. 22. 
50 Vuorenpää 2007, s. 17.  
51 Kalske ym. 1990, s. 22. 
52 THE IAP Standards 4.3 artikla. 
53 Kalske ym. 1990, s. 25. Aiheesta lyhyesti myös jakson 4.3.2 päätteeksi. 
54 The IAP Standards 1 artikla, Guidelines on the Role of Prosecutors 12 ja 13 artiklat sekä Euroopan neuvoston 
suositus (2000)19 24 ja 26 artiklat. 
55 Tonry 2012, s. 2, The IAP Standards 3 artikla ja Guidelines on the Role of Prosecutors 13 artikla. 
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 Syyttäjän rooli oikeusjärjestelmän legitiimiyden ylläpitämisessä on merkittävä. Syyttäjän 

onkin huolehdittava, että hän pysyy esteettömänä. Syyttäjän esteellisyydestä säädetään SjäL 

24 §:ssä. Syyttäjä on esteellinen, jos 1) hän tai hänen läheisensä on asianosainen, 2) asiassa 

on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheisilleen, 3) hän tai hänen 

läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista taikka sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä 

hyötyä tai vahinkoa, 4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimek-

siantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahin-

koa, 5) hän on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen tai hallintoneuvoston jäse-

nenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä 

tai julkisoikeudellisessa laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asiassa on odotettavissa 

erityistä hyötyä tai vahinkoa, tai 6) muu kuin 1 – 5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan 

antamaan perustellun aiheen epäillä häneen puolueettomuuttaan asiassa. Esteellisyys arvioi-

daan objektiivisesti, eikä syyttäjän subjektiivisen näkemyksen mukaisesti.56 Syyttäjän lähei-

sillä tarkoitetaan hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. 

Syyttäjä saa esteellisenäkin ryhtyä toimeen, joka ei siedä viivytystä.  

 

2.2.2 Syyteharkinta 
 

Merkittävä osa syyttäjän työstä on syyteharkintaa. Syyttäjän tulee arvioida syytekynnyksen 

ylittymistä yksittäistapauksellisesti.57 Syyttäjän syyteharkinta ei rajoitu ainoastaan oikeu-

denkäyntiä edeltävään vaiheeseen. Syyttäjän on työssään toteutettava jatkuvaa syyteharkin-

taa aina esitutkinnasta mahdolliseen muutoksenhakuun. Jatkuvalla syyteharkinnalla tarkoi-

tetaan, että syyteharkinta jatkuu aina rikosprosessin jatkuessa – syyttäjän on siis syytehar-

kinnassaan huomioitava aina uudet ilmitulleet seikat – onkin mahdollista, että syyttäjä voi 

joutua esimerkiksi tarkistamaan, rajoittamaan tai laajentamaan syytettä tai jopa peruutta-

maan sen rikosprosessin edetessä.58 

 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 1:2:n mukaan syyttäjän tehtävänä on 

nostaa rikoksesta syyte ja ajaa sitä. Syyttäjällä on siis syytepakko. Syytepakolla tarkoitetaan 

velvollisuutta nostaa syyte edellytysten täyttyessä.59 Syytteen nostamisen tarkemmista edel-

lytyksistä säädetään lailla.  ROL 1:6:n mukaan syyttäjän on nostettava syyte epäillystä 

 
56 Linna 2019, s. 151. 
57 Tonry 2012, s. 3. 
58 Virolainen – Pölönen 2004, s. 33 – 34.  
59 Kosonen – Tolvanen 2010, s. 237 ja Rautio 2021a, Syyteoikeus – Syyttäjän syyteoikeus – Syytepakko. 
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 rikoksesta, jos hän katsoo, että 1) se on laissa säädetty rangaistavaksi, 2) sen syyteoikeus ei 

ole vanhentunut ja 3) on olemassa todennäköisiä syitä60 rikoksesta epäillyn syyllisyyden tu-

eksi. Jos nämä edellytykset täyttyvät, syyttäjän on nostettava syyte. Syyttäjä saa nostaa syyt-

teen ja jatkaa rikosprosessia ainoastaan, milloin jutun näyttönä oleva todistelu on luotettavaa 

ja se voidaan hyväksyä oikeudessa todisteluksi.61 Syytteen tultua nostetuksi syyttäjästä tulee 

asian selvittämisestä päävastuussa oleva jutun asianosainen.62 

 

Poikkeuksena syytepakolle on syyttämättä jättäminen. Vaikka epäillyn syyllisyyden tueksi 

olisi olemassa todennäköisiä syitä ja syytteen nostamisen edellytykset täyttyisivät, voi syyt-

täjä kuitenkin jättää syytteen nostamatta ja tehdä syyttämättäjättämispäätöksen, jos lainsää-

dännön asettamat edellytykset sille täyttyvät. ROL 1:6 a:n mukaan syyttäjän on tehtävä pää-

tös syyttämättä jättämisestä, jos 1) syytteen nostamiselle säädetyt edellytykset eivät täyty, 2) 

hän jättää syytteen nostamatta syyteoikeuden vanhentumisen nojalla tai jos 3) asianomistaja 

ei ole tehnyt syyttämispyyntöä tai muu syytteen nostamisen edellytyksistä ei täyty. Syyttä-

mättäjättämispäätös on perusteltava ja perusteluista on käytävä ilmi ne seikat ja todisteet, 

sekä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu. Syyttäjä voi tehdä 

syyttämättäjättämispäätöksen myös vähäisyysperusteella tai rikoksesta epäillyn nuoren iän 

perusteella (ROL 1:7). Syyttämättäjättämispäätöksen voi tehdä lisäksi kohtuullisuus-, tar-

koituksenmukaisuus- tai konkurrenssiperusteella (ROL 1:8). 

 

2.3 Syyttäjän muutoksenhaku 
 
Kun rikosasiaan on saatu tuomioistuimen päätös, syyttäjä harkitsee, toteuttaako päätös sel-

laisenaan rikosvastuuta, onko se oikein ja lain mukainen vai tuleeko siihen hakea muutosta. 

Jos syyttäjä havaitsee lainkäytössä tai rangaistuskäytännössä poikkeavuuksia, on syyttäjän 

haettava muutosta.63 Syyttäjän on tärkeää arvioida käräjäoikeuden tuomiota myös vastaajan 

edun kannalta harkitessaan mahdollista muutoksenhakua.64 ROL 1:13:n mukaan syyttäjä saa 

hakea muutosta myös vastaajan eduksi tai muuttaa vastaajan vahingoksi tekemänsä muutok-

senhakemuksen vastaajan eduksi. Arvioidessaan muutoksenhaun tarvetta syyttäjän on 

 
60 Esitöissä todennäköisien syiden on katsottu edellyttävän sekä vastaajan rikoksesta ilmenevän syyllisyyden 
että syyksilukevan tuomion todennäköisyyttä. Ks. HE 82/1995 vp, s. 38. 
61 The IAP Standards 4.2 artikla, Guidelines on the Role of Prosecutors 16 artikla ja Euroopan neuvoston 
suositus 2000(19). 
62 Virolainen – Pölönen 2004, s. 29 – 30 ja Rautio 2021b, Syyttäjä – Syyttäjän tehtävät pääpiirteittäin – Syyttäjä 
asianosaisena. 
63 VKS:2012:2, luku 1. 
64 Vuorenpää 2007, s. 233. 
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 verrattava päätöstä oikeudenkäyntimateriaaliin ja pääkäsittelyssä esitettyyn.65 Vaikka syyt-

täjä ei itse aloittaisikaan valitusprosessia, voi hän OK 25:14 a:n mukaan valittajan vastapuo-

lena tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta vastavali-

tuksella, jos vastaaja on ilmoittanut tyytymättömyytensä ja tehnyt valituksen. Vastavalituk-

sen määräaika on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä. 

 

Muutoksenhaussa syyttäjän tavoitteena on pyrkiä aineelliseen totuuteen (myös niissä ta-

pauksissa, joissa se johtaa syytteen hylkäämiseen), vakuuttaa tuomioistuin syyttäjän näke-

myksestä yksittäistapauksen aineellisen totuuden ja oikeudellisen arvioinnin osalta, saada 

teosta tuomituksi oikeudenmukainen seuraamus sekä prejudikaatin hakeminen tilanteen niin 

vaatiessa.66 

 

Syyttäjällä on velvollisuus hakea muutosta käräjäoikeuden tuomioon, jos käräjäoikeus on 

ylittänyt sille lainsäädännössä annetut harkintavallan rajat tai jos vastaaja on tuomittu yleistä 

rangaistuskäytäntöä ankarampaan seuraamukseen.67 Jos syyttäjä on syyteasian käsittelyn yh-

teydessä ajanut asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta, on ROL 3:9:n mukaan syyt-

täjän haettava myös siihen muutosta, milloin yksityisoikeudellista vaatimusta koskeva rat-

kaisu on riippunut syyteasian ratkaisusta. Syyttäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta hakea 

muutosta käräjäoikeuden tuomioon ainoastaan yksityisoikeudellista vaatimusta koskevalta 

osin.68 Kuten jäljempänä jaksossa 5.8 tullaan huomaamaan, syyttäjien suuret työtaakat voi-

vat kuitenkin aiheuttaa muutoksenhakuhaluttomuutta.69 

 

Ruotsissa syyttäjällä on oikeus – mutta ei kuitenkaan velvollisuutta – hakea muutosta vas-

taajan eduksi.70 Nähdäkseni olisi kuitenkin etenkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

vaatimuksen kannalta perusteltua, että syyttäjällä olisi velvollisuus hakea muutosta vastaa-

jan eduksi sellaisissa tapauksissa, joissa syyttäjä on oikeudenkäynnin aikana – toisin kuin 

syyteharkintaa tehdessään – vakuuttunut vastaajan syyttömyydestä, vaikka tuomioistuin oli-

sikin katsonut vastaajan syylliseksi kyseessä olevaan tekoon. On mahdollista, että etenkin 

vähäisissä asioissa vastaaja voi kokea muutoksenhakuprosessin suurempana rasitteena kuin 

 
65 Kalske ym. 1990, s. 98. 
66 Kalske ym. 1990, s. 22 – 23. 
67 HE 82/1995 vp, s. 42. 
68 HE 82/1995 vp, s. 58. 
69 Zacharias 2005, s. 174. 
70 Heuman 2007, s. 226. 
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 hänelle syyksiluetun rikostuomion. Jos vastaaja ei hae muutosta tuomioon, voi rikosvastuu 

toteutua ainoastaan, jos syyttäjä käynnistää muutoksenhakuprosessin.     

 
Apulaisoikeuskanslerin sijainen on 3.1.2022 antamallaan päätöksellä71 katsonut, että rikos-

vastuun toteuttaminen olisi edellyttänyt asiassa syyttäjän muutoksenhakua. Tapauksessa 

vastaaja oli tuomittu rangaistukseen törkeästä kunnianloukkauksesta. Syyttäjä oli arvioinut 

kyse olevan yhdestä perusmuotoisesta teosta. Asianomistaja oli esittänyt omat rangaistus-

vaatimuksensa, joissa katsoi kyse olevan useista törkeistä teoista. Asianomistaja ei kuiten-

kaan ollut esittänyt omia teonkuvauksiaan. Korkein oikeus totesi vastaajan tulleen käräjäoi-

keudessa tuomituksi asianomistajan rangaistusvaatimuksen perusteella ilman, että kyseistä 

rikosta koskevaa teonkuvausta oli esitetty.  

 

Syyttäjän mukaan syyttäjällä ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta hakea muutosta käräjäoi-

keuden tuomitessa vastaajan asianomistajan rangaistusvaatimuksen mukaisesti. Syyttäjän 

näkemyksen mukaan tapauksessa ei ollut myöskään sellaista lainvastaista oikeudellista vir-

hettä, jonka perusteella syyttäjän olisi tullut valittaa. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä 

tapauksessa kuitenkin oli käsillä sellainen oikeudellinen virhe, jonka perusteella syyttäjän 

olisi täytynyt valittaa.  

 

Arvioidessaan aluesyyttäjän menettelyä apulaisoikeuskanslerin sijainen nosti esiin syyttäjän 

velvollisuuden huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta objektiivisuusperiaatteen ja vastaajan 

edun mukaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että käräjäoikeuden tuomiossa oli 

sellainen oikeudellinen virhe, mikä syyttäjän olisi tullut havaita. Syyttäjän olisi tullut valittaa 

asiassa hovioikeuteen vastaajan eduksi. Jaksossa 4.3.2 sivutaan lyhyesti Oikeuskanslerinvi-

raston ratkaisukäytäntöä ja havaitaan, että syyttäjä on rikosvastuun toteuttamisen näkökul-

masta aktiivinen muutoksenhakija. 

 
  

 
71 OKV/1398/10/2020. 
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 3. MUUTOKSENHAUN LÄHTÖKOHDISTA 
 

3.1 Rikosprosessin tehtävät ja tavoitteet 
 

Rikosprosessilla tarkoitetaan sitä lailla säänneltyä menettelyä, missä tutkitaan ja ratkaistaan 

kysymys rikosvastuusta ja vaaditaan väitetyn rikoksen perusteella rikoksesta epäillylle ran-

gaistusta.72 Rikosprosessin tavoitteena on toteuttaa rangaistusvastuuta, tutkia syyllisyysky-

symystä ja määrätä seuraamuksia.73 Rikosoikeudellinen järjestelmä pyrkii siihen, että rikok-

sia ei tehtäisi – siis vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen.74 

 

Rikosprosessin on oltava tehokas ja tarkoituksenmukainen, mutta sen on myös pyrittävä ai-

neellisesti oikeaan lopputulokseen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset huomi-

oiden.75 Rikosprosessissa on huolehdittava samanaikaisesti aineellisen rikosoikeuden toteut-

tamisesta, yksilön oikeusturvasta ja menettelyn oikeudenmukaisuudesta.76 Rikosprosessilla 

pyritään toteuttamaan kriminaalipoliittisia tavoitteita ja arvoja, toisin sanoen minimoimaan 

rikollisuudesta ja rikollisuuden kontrolloimisesta johtuvaa kärsimystä ja kustannuksia sekä 

jakamaan nämä kustannukset oikeudenmukaisesti.77  

 

Rikosprosessilla on siis useita tehtäviä, joita kaikki rikosprosessin toimijat toteuttavat osal-

taan. Näistä tehtävistä voidaan katsoa keskeisimmiksi rikosvastuun78 toteuttaminen (rikos-

tentorjuntafunktio) ja yksilön oikeusturvasta huolehtiminen (oikeussuojafunktio).79 Oikeus-

suojafunktio antaa oikeussuojaa tapahtuneen rikoksen johdosta ja konfliktinratkaisufunktio 

puolestaan pyrkii selvittämään osapuolten välistä oikeusongelmaa.80 Oikeussuojafunktio ei 

kohdistu yksin rikosasian asianomaiseen, vaan myös rikoksesta epäiltyyn ja muihin asiaan 

osallisiin.  

 

 
72 Helenius – Linna 2021, s. 299 – 300 ja Virolainen – Vuorenpää 2021, I Johdatus prosessioikeuteen – 2. 
Prosessin päälajit ja tehtävät – Prosessin päälajit – Rikosprosessi – Rikosprosessin määritelmä. 
73 Virolainen – Pölönen 2003, s. 141. 
74 Virolainen – Vuorenpää 2021, I johdatus prosessioikeuteen – 2. Prosessin päälajit ja tehtävät – Lainkäytön 
tehtävät yhteiskunnassa – Rikosprosessin funktiot – Järjestelmien ja instituutioiden tarkastelu – Ohjausfunktio. 
75 Virolainen – Pölönen 2003, s. 1 ja Jokela 2018, s. 9 – 10. 
76 Jonkka 2003, s. 980. 
77 Vuorenpää 2003, s. 993. 
78 Rikosvastuuta kutsutaan myös rangaistusvastuuksi, ks. esim. Helenius – Linna 2021, s. 8. Tässä tutkimuk-
sessa käytetään kuitenkin termiä rikosvastuu, sillä rangaistusvastuuta voidaan ajatella myös vain yhtenä rikos-
vastuun osa-alueena rikosvastuun kattaessa laajemmin myös rangaistuksen ulkopuolelle jäävät osa-alueet.  
79 Jokela 2018, s. 9 ja Ervo 2005, s. 107. 
80 Ervo 2005, s. 105 – 106. 
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 Rikosvastuun toteuttaminen voi joutua kollisioon muiden tavoitteiden kanssa. Rikosvastuun 

toteuttamista rajoittaakin muun muassa yksilön, erityisesti rikoksesta epäillyn, oikeustur-

vasta huolehtiminen ja erityisesti syyttömän suojaamisen periaate.81 Rikosvastuun toteutta-

minen edellyttääkin jatkuvaa tasapainottelua muiden tavoitteiden ja periaatteiden kanssa. 

Rikosvastuun toteuttamista käsitellään tarkemmin jaksossa 4.3. 

 

3.2 Muutoksenhaun tehtävät ja tavoitteet 
 

Rikosprosessissa tuomioistuinten tehtävänä on antaa oikeussuojaa, tutkia rikossyytteitä, 

edistää oikeusvarmuutta ja ylläpitää yhteiskuntarauhaa.82 Muutoksenhakumahdollisuuden 

käräjäoikeuden päätökseen tarkoituksena on saattaa alioikeuden ratkaisun oikeellisuus ho-

vioikeuden arvioitavaksi.83 Muutoksenhaku on mahdollistettava, sillä tuomioistuinkin voi 

tehdä virheitä – päätöksen oikeellisuus on siis voitava tarkistaa.84 Pyrkimyksenä rikospro-

sessissa kuitenkin on saada jo käräjäoikeusvaiheessa sellainen ratkaisu, jonka perusteet asi-

anosaiset voivat hyväksyä siinä määrin, että alioikeuden ratkaisu jäisi pysyväksi.85 Sen li-

säksi, että muutoksenhakumahdollisuus edistää asianosaisten oikeusturvaa, mahdollistaa se 

myös ylempien tuomioistuimen lain soveltamisen ohjaamisen.86 Muutoksenhakujärjestel-

män tärkein tehtävä onkin mahdollistaa alioikeuden virheellisen ratkaisun korjaaminen.87 

 

Oikeus muutoksenhakuun taataan perustuslaissa. PL 21.2 §:n mukaan oikeus muutoksenha-

kuun turvataan muiden oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden ohella lailla. Muutok-

senhaun tärkeimmät funktiot ovat oikeusturvafunktio, kontrollifunktio ja ohjausfunktio.88 

Oikeusturvafunktiolla pyritään toteuttamaan oikeusvarmuutta, kontrollifunktiolla tarkoite-

taan alempien tuomioistuinten tehtävien valvontaa ja ohjausfunktiolla viitataan ylempien oi-

keusasteiden oikeuskäytännön vaikutukseen alempien oikeusasteiden toiminnassa.89  

 

 
81 Jonkka 2003, s. 981 ja Virolainen – Vuorenpää 2021, I Johdatus prosessioikeuteen – 2. Prosessin päälajit ja 
tehtävät – Prosessin päälajit – Rikosprosessi – Siviili- ja rikosprosessin erot. 
82 HE 91/2002 vp, s. 4. 
83 Ibid. 
84 Jokela 2015, s. 615 ja Helenius – Linna 2021, s. 596. 
85 HE 91/2002 vp, s. 4. 
86 Ibid. 
87 Jokela 2010, s. 5 – 6.  
88 Helenius – Linna 2021, s. 597 – 598 ja Jokela 2015, s. 616.  
89 Ibid.  
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 Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan valittamalla hovioikeuteen. Kun käräjäoikeus 

julistaa tai antaa ratkaisun, se ilmoittaa, saako ratkaisuun hakea muutosta ja antaa ohjeet 

muutoksen hakemiseen. OK 25:5:n mukaan tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun on 

ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta tai ju-

listamisesta puhevallan menettämisen uhalla. OK 25:11:n mukaan asianosaiselle annetta-

vaan käräjäoikeuden ratkaisuun liitetään valitusosoitus tyytymättömyyden ilmoituksen tul-

tua hyväksytyksi. Valitus on toimitettava käräjäoikeudelle 30 päivän kuluessa käräjäoikeu-

den ratkaisusta. Hovioikeus aloittaa valituksen valmistelun, kun käräjäoikeuden lähettämä 

valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen. Valituksen tarkemmasta käsittelystä hovioikeudessa 

säädetään oikeudenkäymiskaaressa.  

 

Kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla, asiassa tarvitaan jatkokäsit-

telylupa. OK 25a:5:n mukaan rikosasian vastaaja, joka on tuomittu ankarampaan rangais-

tukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta, ei kuitenkaan tarvitse jatkokäsittelylupaa mil-

tään osin asiassa, jos valitus koskee hänen syykseen luettua rikosta taikka rangaistusta. Sa-

moin, kun valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta taikka vastaajalle tuomittua ran-

gaistusta, ei syyttäjäkään tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos vastaaja on tuomittu ankarampaan 

rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta. Kaikissa muissa tapauksissa asiassa 

tarvitaan jatkokäsittelylupaa. OK 25a:11:n mukaan jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos 

1) ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta, 2) käräjä-

oikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylu-

paa myöntämättä, 3) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä 

myöntää asiassa jatkokäsittelylupa tai 4) luvan myöntämiseen on muu painava syy. Syyttä-

jien kokemuksista jatkokäsittelyluvasta tarkemmin jaksossa 5.4.  

 

Hovioikeuden tärkeimpien tehtävien on katsottu olevan kontrolloida alioikeuden ratkaisun 

ja menettelyn oikeellisuutta sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.90 Li-

säksi hovioikeus edistää asianosaisten yhdenvertaisuutta yhtenäistämällä ja ohjaamalla kä-

räjäoikeuksien ratkaisutoimintaa.91 Hovioikeus vastaa konkreettisten yksittäistapausten oi-

keasta ratkaisemisesta ja oikeuskäytännön ohjaamisesta.92 Hovioikeus siis arvioi, onko kä-

räjäoikeuden ratkaisu oikea. Jos ratkaisu ei ole oikea, tulee hovioikeuden joko muuttaa 

 
90 Jokela 2010, s. 4 – 5 ja Zachary 2005, s. 209 – 210.  
91 HE 91/2002 vp, s. 5 ja Jokela 2010, s. 6 – 7. 
92 HE 91/2002 vp, s. 25 ja Jokela 2010, s. 6 – 7. 
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 ratkaisua tai kumota se. Hovioikeudessa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista käsitellä 

asioita siten, miten ne on jo kertaalleen käräjäoikeudessa käsitelty. Hovioikeusprosessi kos-

kee käräjäoikeuden ratkaisun kohteena ollutta valitusasiaa vain siltä osin, kun asiasta on va-

litettu. Jos vastapuoli on antanut asiassa vastauksen, myös vastauksessa esiin tuodut seikat 

huomioidaan.93 Hovioikeus tarkastaa käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden vertaamalla 

valitusta ja sen pohjana olevaa käräjäoikeuden ratkaisua.94 Valitusprosessissa tutkitaan, 

onko käräjäoikeuden ratkaisua muutettava, ja jos on, niin miten.  

 

Tuomioistuinlain (673/2016) 1 §:n mukaan hovioikeus käsittelee käräjäoikeuden ratkai-

suista tehdyt valitukset ja kantelut sekä hovioikeuden ratkaistavaksi säädetyt ylimääräistä 

muutoksenhakua koskevat asiat ja muut laissa sen ratkaistavaksi säädetyt lainkäyttöasiat. 

OK 26:1:n mukaan oikeudenkäynti hovioikeudessa koskee käräjäoikeuden ratkaisun koh-

teena ollutta asiaa valituksessa ja mahdollisessa vastauksessa vedotulta osalta. Tutkittavana 

on, onko ja miten käräjäoikeuden ratkaisua muutettava. Hovioikeudessa ei siis käsitellä kä-

räjäoikeudessa käsiteltyä kannetta uudelleen, vaan tutkitaan käräjäoikeuden tuomion oikeel-

lisuus.95 Hovioikeus voi rikosasiassa muuttaa käräjäoikeuden rangaistusvaatimuksesta anta-

maa tuomiota vastaajan eduksi silloinkin, kun vain syyttäjä on hakenut siihen muutosta. Jos 

käräjäoikeuden tuomioon haetaan rikosasiassa muutosta ainoastaan rangaistusseuraamuksen 

osalta, hovioikeus ei saa ilman erityistä syytä tutkia, onko vastaaja syyllistynyt hänen syyk-

seen luettuun tekoon. 

 

 

  

 
93 Jokela 2010, s. 271.  
94 HE 91/2002 vp, s. 26. 
95 Helenius – Linna 2021, s. 601 – 602.  
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 4. MUUTOKSENHAKUA OHJAAVISTA OIKEUSPERIAATTEISTA 
 

4.1 Syyttömyysolettama 
 
Rikosprosessiin ja muutoksenhakuun vaikuttavat monet eri oikeusperiaatteet. Tutkimuksen 

aiheen kannalta on tärkeää sivuta erityisesti syyttömyysolettamaa, objektiivisuusperiaatetta 

ja rikosvastuun toteuttamista. Muita periaatteita ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä tässä, 

mutta lukijan on pidettävä mielessään, että rikosprosessiin vaikuttaa nyt käsiteltävien peri-

aatteiden lisäksi monta muuta merkityksellistä oikeusperiaatetta.   

 

Rikosprosessilla pyritään suojaamaan ihmisten perusoikeuksia.96 Rikosprosessi voi kuiten-

kin myös puuttua merkittävästi yksilön perus- ja ihmisoikeuksiin. Tämän vuoksi rikospro-

sessin on täytettävä perus- ja ihmisoikeuksista seuraavat velvoitteet. Syyttäjän on pyrittävä 

toiminnassaan edistämään näitä velvoitteita. EIS 6 artiklassa taataan jokaiselle oikeus oikeu-

denmukaiseen oikeudenkäyntiin ja jokaiselle rikoksesta syytetylle syyttömyysolettama. EIS 

7. lisäpöytäkirjan 2 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus 

saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. 

EIS ei kuitenkaan edellytä absoluuttista ja poikkeuksetonta muutoksenhakumahdollisuutta. 

Myös KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleen mukaan jokaisella rikoksesta tuomitulla on 

oikeus saada syyllisyyskysymys ja tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistui-

messa lain mukaisesti. 

 

Syyttömyysolettama97 on yksi merkittävimmistä rikosprosessioikeudellisista periaatteista. 

ETL 4:2:n mukaan rikoksesta epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Syyttö-

myysolettamassa ei siten ole kyse siitä, onko epäilty syytön vai syyllinen, vaan siitä, kuinka 

tätä on kohdeltava.98 On selvää, että syyttömyysolettama pätee suhteessa syyttäjään täysi-

määräisesti esitutkinnan ajan. Syyteharkintaa tehdessään syyttäjän on objektiivisesti arvioi-

tava, täyttyvätkö syytteen nostamisen edellytykset. Jos ne täyttyvät, on syyttäjän nostettava 

syyte ja ajettava asiaa käräjäoikeudessa.  

 

Syyttäjän tärkeimmän tehtävän eli rikosvastuun toteuttamisen, toteuttaminen olisi kuitenkin 

hankalaa – ellei mahdotonta – jos syyttömyysolettama velvoittaisi syyttäjää täysimääräisesti 

 
96 Virolainen – Pölönen 2003, s. 6 ja Jonkka 2003, s. 981. 
97 Syyttömyysolettamasta lisää mm. Tolvanen 2014. 
98 Tolvanen 2014, s. 242. 
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 koko rikosprosessin ajan.  Nähdäkseni syyttömyysolettama ei enää syytteen nostamisen jäl-

keen päde suhteessa syyttäjään yhtä vahvasti, kuin mitä se päti vielä syyteharkintavaiheessa, 

sillä syyttäjän nostettua syytteen, tulee hänestä syytetyn vastapuoli ja jutun asianosainen. 

Syytetyn vastapuolena syyttäjä keskittyy syytteen ajamiseen – huolehtien kuitenkin objek-

tiivisuusperiaatteen noudattamisesta.  

 

Kun syyttäjä on syyteharkinnassa arvioinut vastaajan syyllisyydestä ja syyttömyydestä pu-

huvat seikat objektiivisesti, voi hän oikeudenkäynnissä keskittyä objektiivisen syyteharkin-

tansa seurauksena päätymäänsä lopputulokseen ilman, että hänen tulisi esitellä kaikkia vaih-

toehtoisia tapahtumainkulkuja, jos ne eivät hänen objektiivisesti toteuttamassaan syytehar-

kinnassa ole olleet syyttäjän mielestä varteenotettavia.99 Syyttäjän hakiessa muutosta kärä-

jäoikeuden tuomioon on syyttömyysolettaman syyttäjän osalta väistyttävä objektiivisuuspe-

riaatteen ja rikosvastuun toteuttamisen tieltä. On siten perusteltua, ettei muutoksenhaussa-

kaan syyttömyysolettama velvoita syyttäjää enää samalla tavalla kuin se on velvoittanut esi-

tutkinnan ja syyteharkinnan aikana. Vaikka syyttömyysolettaman vaikutus muuttuu, on syyt-

täjän silti huomioitava koko prosessin ajan objektiivisuusperiaate ja sen myötä velvollisuus 

huomioida vastaajan syyllisyyttä vastaan puhuvat seikat – siis myös vastaajan mahdollinen 

syyttömyys.  

 

Syyttömyysolettaman muuttuminen syyttäjään nähden ei näkemykseni mukaan kuitenkaan 

vaikuta siihen, miten syyttömyysolettama koskee esimerkiksi tuomaria rikosprosessin ajan.  

Ainoastaan syyttäjän suhde syyttömyysolettamaan muuttuu rikosprosessin edetessä. Syyttä-

jän roolin muuttuminen objektiivisuusperiaatteeseen ja syyttömyysolettamaan nähden joh-

tuu siitä, että objektiivisuusperiaatetta ja syyttömyysolettamaa ei voida pitää enää yhtä ko-

rostuneina syyttäjän asianosaisroolin vuoksi. Tuomarin rooli puolestaan pysyy muuttumat-

tomana rikosprosessin edetessä. Toisin kuin suhteessa syyttäjään, syyttömyysolettaman on 

oikeuskirjallisuudessa katsottu pätevän suhteessa tuomioistuimeen aina siihen saakka, kun-

nes kysymys epäillyn syyllisyydestä on ratkaistu lainvoimaisesti.100   

 
 
 
 

 
99 Vuorenpää 2007, s. 227.  
100 Ks. esim. Hupli 2011, s. 237 – 240. 
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 4.2 Objektiivisuusperiaate 
 
4.2.1 Yleistä objektiivisuusperiaatteesta 
 
Objektiivisuuden tulee olla syyttäjän lähtökohtana kaikissa tämän tehtävissä.101 Objektiivi-

suusperiaate ilmenee muun muassa SjäL 9 §:ssä, jonka mukaan syyttäjän tehtävänä on huo-

lehtia rikosvastuun toteuttamisesta hänen käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolisesti, 

joutuisasti ja taloudellisesti asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä ta-

valla. Tasapuolisuudella viitataan objektiivisuuteen.  

 

Vuoden 1985 kriminaalipoliittisessa maailmankongressissa kiinnitettiin huomiota siihen, 

että rikosvastuun oikeudenmukainen rikosvastuun toteuttaminen edellyttää objektiivisia 

syyttäjävirastoja ja syyttäjiä sekä suositeltiin jäsenvaltioita takaamaan syyttäjien objektiivi-

suus.102 Tämän seurauksena vuoden 1990 YK:n kriminaalipoliittisen maailmankongressin 

päätöslausunnossa hyväksyttiin ensimmäiset kansainväliset syyttäjien roolia koskevat oh-

jeet. Ohjeissa korostetaan syyttäjien velvollisuutta noudattaa objektiivisuusperiaatetta.103 

Nämä ohjeet johtivat YK:n vuoden 1995 kriminaalipoliittisessa maailmankongressissa kan-

sainvälisen syyttäjäliiton, IAP:n, perustamiseen. Vuonna 1999 IAP laati omat syyttäjien roo-

lia koskevat ohjeensa104. Ohjeiden 3 artikla koskee syyttäjien velvollisuutta noudattaa ob-

jektiivisuusperiaatetta. Objektiivisuusperiaatteen vaikutus ulottuu myös muihin ohjeiden ar-

tikloihin. Euroopan neuvoston ministerikomitea puolestaan hyväksyi suosituksen virallisen 

syyttäjälaitoksen asemasta rikosoikeusjärjestelmästä vuonna 2000. Suosituksessa ja etenkin 

sen 20 ja 24 artikloissa suositellaan huolehtimaan syyttäjien objektiivisuudesta. Objektiivi-

suusperiaatetta ei ole sellaisenaan kirjattu Euroopan ihmisoikeussopimukseen, mutta se voi-

daan kuitenkin johtaa EIS 6 artiklan oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.  

 

Objektiivisuusperiaate velvoittaa syyttäjää koko rikosprosessin ajan aina esitutkinnasta 

mahdolliseen muutoksenhakuprosessiin.105 Objektiivisuusperiaate edellyttää, että syyttäjän 

on huomioitava ja tuotava esiin myös syytetylle edulliset seikat ja huomioitava syytetyn 

syyttömyyttä puoltavat seikat sekä se, että asia selvitetään kokonaisuudessaan huolellisesti 

– näin toimiessaan syyttäjän on samalla valvottava, että syytettyä kohdellaan 

 
101 Kjelby 2015, s. 83. 
102 YK:n kriminaalipoliittinen maailmankongressi 1985, s. 80 – 83.  
103 Guidelines on the Role of Prosecutors, kohta 13. 
104 The IAP Standards hyväksyttiin huhtikuussa 1999. 
105 Vuorenpää 2003, s. 998, Green – Zacharias 2004, s. 864 – 865 ja Kjelby 2015, s. 61 – 62.  
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 oikeudenmukaisesti ja että kukaan ei tule tuomituksi epäoikeudenmukaisesti.106 Näkisin, että 

objektiivisuusperiaatteen noudattaminen merkittävimmillään johtaa siihen, että syytöntä ei 

tuomita rikoksesta. Syyttäjän on pyrittävä langettavan tuomion sijaan rikosvastuun toteutta-

miseen ja mahdollisimman oikeaan lopputulokseen. Katson siksi, että vaikka objektiivisuus-

periaate turvaa syyttömyysolettamaa, sisältyy syyttömyysolettama myös osittain objektiivi-

suusperiaatteeseen. Rikosprosessia ohjaavia periaatteita ei voida pitää toisistaan irrallisina 

erillisinä periaatteina, vaan ne kytkeytyvät toinen toisiinsa muodostaen rikosvastuun toteut-

tamista ja yksilöiden oikeuksia turvaavan kokonaisuuden.    

 

Objektiivisuusperiaatteen voidaan katsoa edellyttävän syyttäjältä syytteen perumista, jos 

syytteelle ei ole enää perusteita.107 Rikosvastuun toteuttaminen ja objektiivisuusperiaatteen 

noudattaminen ovat osa aineellisen totuuden selvittämistä.108 Kuten myös muiden oikeuspe-

riaatteiden, myös objektiivisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää jatkuvaa tasapainottelua 

muiden oikeusperiaatteiden ja sääntöjen kanssa.109 Syyttäjän on toiminnassaan tasapainoil-

tava jatkuvasti rikosprosessiin vaikuttavien eri periaatteiden ja niiden kenties toisistaan poik-

keavien vaikutusten kanssa. Virolainen ja Pölönen korostavat, että objektiivisuusperiaate on 

nimenomaan syyttäjän toimintaa ohjaava periaate, ei ratkaisuohje.110 Syyttäjä ei voi siten 

syyteharkintaratkaisua tehdessään yksiin objektiivisuusperiaatteen perusteella tehdä ratkai-

suaan, vaan syyttäjän on huomioitava myös kaikki muut tilanteeseen vaikuttavat seikat ja 

periaatteet sekä punnittava eri vaihtoehtoja ja sitä, miten saa kaikki syyttäjän toimintaan vai-

kuttavat periaatteet ja ohjeet huomioiden tehtyä tasapainoisen ja oikeudenmukaisen ratkai-

sun. Objektiivisuusperiaate ei toimi ratkaisuohjeena edes sellaisissa tilanteissa, joissa on 

epäselvää, pitäisikö ratkaisun olla vastaajan vai asianomistajan edun mukainen.111  

 

Syyttäjän on huolehdittava siitä, että myös vaihtoehtoiset tapahtumainkuvaukset tulevat riit-

tävällä tavalla huomioiduksi ja arvioiduksi. Tämä edellyttää sekä syytetyn että asianomista-

jan edun huomioimista. Objektiivisuusperiaatteen mukaisesti syyttäjän tehtävänä ei olekaan 

pyrkiä saamaan syytetylle tuomiota vaan tavoitella rikosvastuun toteutumista – siis oikeaa 

 
106 HE 131/1996 vp, s. 20 ja Linna 2019, s. 152. Ks. myös Vuorenpää 2003, s. 995, Jokela 2015 s. 647 ja 
Heuman 2007, s. 220 – 221. 
107 Vuorenpää 2007, s. 227 – 229.  
108 Kjelby 2015, s. 65. 
109 Green – Zacharias 2004, s. 867 – 868 ja Heuman 2007, s. 215.  
110 Virolainen – Pölönen 2004, s. 88. 
111 Ibid., s. 89. 
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 ratkaisua ja oikeudenmukaista seuraamusta.112 Objektiivisuus edellyttää myös alueellista ob-

jektiivisuutta.113 Syyttäjälaitoksen on huolehdittava siitä, että syyttäjien toimintatavat ovat 

siinä määrin yhtenäiset, että vastaajan kannalta ei ole väliä missä päin Suomea häntä vastaan 

syyte nostetaan, sillä syyteharkinnan lopputuloksen on oltava valtakunnallisesti yhtäläinen.  

 

Objektiivisuusperiaate edellyttää nähdäkseni myös esteettömyyttä, sillä vaikka esteellisen 

syyttäjän voisi olla mahdollista tehdä objektiivisia ratkaisuja, voi se olla merkittävästi haas-

tavampaa. Esteellisyysperusteita on sivuttu lyhyesti jaksossa 2.2.1. Myös Vuorenpää on kat-

sonut syyttäjän esteettömyyden olevan keskeinen osa syyttäjän objektiivisuusvaatimusta.114 

Syyttäjän esteellisyydestä on säädetty SjäL 24 §:ssä. Myös IAP edellyttää syyttäjien olevan 

esteettömiä ja vapaita muun muassa poliittisista vaikuttimista päätöksenteossaan.115 Suurim-

massa osassa kehittyneitä maita syyttäjien odotetaankin olevan riippumattomia ja ei-poliit-

tisia.116 Esteellisyys osana objektiivisuusperiaatetta on osa oikeusjärjestelmän legitiimi-

syyttä – vaikka esteellinen syyttäjä pystyisi konkreettisessa yksittäistapauksessa hoitamaan 

työtehtävänsä objektiivisesti, on järjestelmän ja syyttäjän työskentelyn näytettävä objektii-

viselta ja legitiimiltä myös ulospäin.117 Esteettömyys huomioon ottaen syyttäjän on huoleh-

dittava, ettei hän anna subjektiivisten kokemusten sekoittua objektiiviseen ajatteluun huo-

maamattaan ja siten anna henkilökohtaisten mielipiteidensä vaikuttaa syyteharkintaan tai 

muihin prosessuaalisiin toimiin.118 Kukaan haastatelluista syyttäjistä ei maininnut haastatte-

luissaan esteettömyyttä. Uskon, että syyttäjät tiedostavat ja sisäistävät esteettömyyden mer-

kityksen niin tärkeänä osana työtään, ettei esteettömyyden tavoittelusta seuraa haasteita.  

 

Syyttäjän on oltava aktiivinen toteuttaakseen objektiivisuusperiaatetta.119 Objektiivisuuspe-

riaatteen toteuttaminen edellyttää syyttäjältä muun muassa jatkuvaa syyteharkinnan toteut-

tamista, lisätutkinnan pyytämistä, vastaajan syyttömyydestä puhuvien seikkojen esiintuo-

mista ja mahdollisesti muutoksenhakua, kuten jaksossa 4.2.3 syyttäjien haastatteluista tul-

laan huomaamaan. 

 
112 Linna 2019, s. 152, Vuorenpää 2003, s. 995, Tonry 2012, s. 17 – 18, Virolainen – Pölönen 2004, s. 87 – 88 
ja Rautio 2021b, Syyttäjä – Syyttäjän toiminnan periaatteet – Tasapuolisuus. 
113 Tonry 2012, s. 4. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että alueellinen objektiivisuus ei Yhdysval-
loissa toteutuisi ainakaan täysimääräisesti. Ks. esim.  McCoy 2000, s. 465. Selityksenä tähän voi olla pohjois-
maisesta näkökulmasta katsottuna hyvin erilainen syyttäjäjärjestelmä toimintatapoineen.  
114 Ks. aiheesta tarkemmin Vuorenpää 2007, s. 235 – 267.  
115 The IAP Standards 2 artikla. Samoin Guidelines on the Role of Prosecutors 13 artikla. 
116 Tonry 2012, s. 2. 
117 Vuorenpää 2007, s. 235. 
118 Heuman 2007, s. 216 – 217. 
119 Vuorenpää 2007, s. 213 – 217. 
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 4.2.2 Objektiivisuusperiaate muutoksenhaussa  
 

Objektiivisuusperiaate on merkittävimmillään syyteharkinnassa.120 Koska syytteen tultua 

nostetuksi syyttäjästä tulee syytetyn vastapuolena jutun asianosainen, objektiivisuusperiaat-

teen merkitys oikeudenkäyntivaiheessa ei ole enää yhtä suuri kuin ennen oikeudenkäyntiä.121 

Tämän vuoksi syyttäjä voi oikeudenkäynnissä keskittyä enemmän syyteen puolesta puhu-

vien kuin syytettä vastaan puhuvien seikkojen esittämiseen.122 Objektiivisuusvaatimuksen 

merkitys korostuu uudelleen syyttäjän arvioidessa muutoksenhakuun ryhtymistä ja käräjä-

oikeuden tuomion oikeellisuutta. Objektiivisuusperiaatteen näkökulmasta käräjäoikeuden 

annettua ratkaisunsa syyttäjä ei ole enää vastaajan vastapuoli, ja syyttäjän tehtävänä onkin 

arvioida objektiivisesti, onko käräjäoikeuden tuomio aineellisesti oikea vai tuleeko siihen 

hakea muutosta.123  

 

Objektiivisuusperiaate velvoittaa syyttäjää hakemaan tarvittaessa muutosta vastaajan 

eduksi.124 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että Yhdysvalloissa syyttäjien muutoksenha-

kuhalukkuus voi riippua jopa siitä, kuinka paljon sympatiaa syyttäjät kokevat jutun asian-

osaisia kohtaan.125 Subjektiivisten näkemysten ja tunteiden huomioiminen syyte- tai muu-

toksenhakuharkinnassa on selvästi objektiivisuusperiaatteen vastaista. Tässä tutkimuksessa 

ei ole havaittu viitteitä siitä, että syyttäjät antaisivat subjektiivisille näkemyksilleen merki-

tystä muutoksenhakuharkinnassa. Myös ajanpuutteen on esitetty voivan vaikuttaa heikentä-

västi objektiivisuusperiaatteen toteutumiseen.126 Kuten jaksossa 5.8 huomataan, syyttäjien 

työtilanteet ovat hyvin kiireisiä ja kuormittavia. Aluesyyttäjä C:n kokemuksen mukaan syyt-

täjät ovat jo valmiiksi ylityöllistettyjä. Vaikka tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaakin 

siltä, että syyttäjät toteuttavat objektiivisuusperiaatetta erinomaisesti, on huomattava ole-

massa oleva riski siitä, että syyttäjien ajanpuute voi myös Suomessa johtaa objektiivisuus-

periaatteen heikkenemiseen syyttäjien toiminnassa. Tätä on vältettävä. Tämä tutkimus ei 

kuitenkaan ole antanut syytä epäillä, että Suomessa työskentelevien syyttäjien ajanpuute vai-

kuttaisi toistaiseksi objektiivisuusperiaatteen toteutumiseen. 

 

 
120 Virolainen – Pölönen 2004, s. 90. 
121 Vuorenpää 2007, s. 226 – 227, Kosonen – Tolvanen 2010, s. 240 ja Virolainen – Pölönen 2004, s. 30 ja s. 
90. 
122 Virolainen – Pölönen 2004, s. 90. 
123 Vuorenpää 2007, s. 232. 
124 Jokela 2010, s. 175 – 176, Helenius – Linna 2021, s. 604 ja Heuman 2007, s. 218.  
125 Zacharias 2005, s. 238. 
126 Heuman 2007, s. 219. 
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 Objektiivisuusperiaatteen merkitys suhteessa syyttäjään siis muuttuu prosessin edetessä.127 

Syyttäjät vaikuttavat olevan hyvin tietoisia siitä, miten objektiivisuusperiaate vaikuttaa ja 

millainen merkitys sille on annettava missäkin vaihetta rikosprosessia.128 Objektiivisuuspe-

riaate ei kuitenkaan koskaan väisty kokonaisuudessaan. Syyttäjän on esimerkiksi kysyttävä 

todistajilta sellaisia kysymyksiä, jotka voivat puoltaa vastaajan syyttömyyttä.129 Syyttäjän 

rooli muuttuu kuitenkin siinä määrin, että syyttäjän on oikeudenkäynnin asianosaisena ajet-

tava haastehakemuksella esittämäänsä asiaa – eli vastaajan syyllisyyttä. Myös Ruotsissa on 

katsottu, että syytteen tultua nostetuksi, ei objektiivisuusperiaate velvoita syyttäjää enää yhtä 

vahvasti, kuin syyteharkinnassa.130 Syyttäjän on tästä huolimatta jatkuvaa syyteharkintaa to-

teuttaessaan arvioitava objektiivisuusperiaatetta noudattaen kaikki oikeudenkäynnissä mah-

dollisesti ilmenevät uudet seikat ja arvioitava juttua ilmi tulleiden seikkojen valossa objek-

tiivisesti.  

 

Vuorenpää on arvioinut Vaasan hovioikeuden 4.7.2000 antamaa tuomiota juuri objektiivi-

suusperiaatteen muuttumisen kannalta.131 Tapauksessa syyttäjä oli valittanut käräjäoikeuden 

tuomiosta hovioikeuteen vaatien asian palauttamista käräjäoikeuteen. Syyttäjä katsoi kärä-

jäoikeuden rikkoneen PL 21 §:ää, kun asianomistajalle ei ollut varattu mahdollisuutta täy-

dentää tämän esitutkinnassa antamaa lausumaa. Vuorenpään mukaan objektiivisuusperiaat-

teen näkökulmasta tapauksessa oli merkityksellistä huomata syyttäjän objektiivisuusvaati-

muksen muuttumisen rikosprosessin edetessä lisäksi syyttäjän velvollisuus selvittää myös 

vastaajan syyttömyyden puolesta puhuvat seikat.132  

 

Vuorenpää kirjoittaa muutoksenhakuharkinnan olevan syyttäjän loppulausunnossa vaatiman 

ja tuomioistuimen tuomitseman seuraamuksen arviointia.133 Näin ajateltuna, jos syyttäjän 

vaatimuksen ja tuomitun seuraamuksen välillä vallitsee suuri ero, voidaan objektiivisuuspe-

riaatteen katsoa edeltävän muutoksenhakua. Jos taas tuomittu seuraamus on sama tai hyvin 

lähellä syyttäjän vaatimusta, ei objektiivisuusperiaatteen näkökulmasta muutoksenhaulle 

olisi tarvetta. Vuorenpään esittämästä on hyvä lähteä, mutta näkökulmaa tulisi laajentaa.  

 
127 Heuman 2007, s. 214. 
128 Syyttäjien huomioita objektiivisuusperiaatteen merkityksen muuttumisesta jaksossa 4.2.3. 
129 Heuman 2007, s. 226. 
130 Ibid., s. 220. 
131 Ks. tarkemmin Vuorenpää 2001, s. 13 – 15.  
132 Vuorenpää 2001, s. 13 – 14.  
133 Vuorenpää 2007, s. 232.  
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 Muutoksenhaussa on huomioitava koko oikeudenkäynnissä esitetty aineisto sekä muut ilmi 

tulleet seikat ja arvioitava niitä kokonaisuudessaan. Objektiivisuusperiaate edellyttää näh-

däkseni kokonaisuuden huomioon ottamista – ei ainoastaan tuomitun seuraamuksen. Tuo-

mion oikeellisuutta arvioitaessa merkityksellistä ei ole ainoastaan seuraamus, vaan muun 

ohella myös syyllisyyskysymys, tunnusmerkistön täyttyminen ja tuomion perustelut. Vuo-

renpää huomioi kuitenkin väitteessään sen, että syyttäjän vaatiman ja tuomioistuimen tuo-

mitseman seuraamuksen välisen eron suuruutta muutoksenhaun edellytykseksi ei voida ar-

vioida yleisesti, vaan arviointi vaatii tapauskohtaista harkintaa.134  

 

Vuorenpään näkemyksen mukaan muutoksenhakuarviointia koskeville tilanteille voidaan 

antaa tietynlaiset painotukset. Syyttäjän tulisi arvioida kriittisimmin tuomioita, joilla syyte 

on hylätty kokonaisuudessaan.135 Toiseksi kriittisintä arviointia edellytettäisiin, kun rangais-

tusseuraamus poikkeaa syyttäjän vaatimasta rangaistuksesta ja kolmanneksi kriittisintä arvi-

ointia, kun muut rikosoikeudelliset seuraamukset kuin rangaistusseuraamus poikkeavat syyt-

täjän vaatimuksista.136 Viimeinen Vuorenpään mukaan arviointia vaativa kategoria on syyt-

täjän ajamat asianomistajan korvausvaatimukset.137 Mielestäni erilaisten painotusten luomi-

nen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä huonoimmassa tapauksessa se voi johtaa jopa objek-

tiiviuusperiaatteen toteuttamisen heikkenemiseen, mikäli painotuksia alettaisiin käyttämään 

ohjenuorina. Kuten Virolainen ja Pölönen esittävät, objektiivisuusperiaate on periaate, ei 

ratkaisuohje,138 eikä objektiivisuusperiaatetta tulisi edes yrittää muuttaa sellaiseksi. Uskon 

objektiivisuusperiaatteen toteutuvan parhaiten toimintaa ohjaavana periaatteena, jossa säily-

tetään tietynasteinen abstraktiuus ja ennen kaikkea yksittäistapauksellinen punninta. Objek-

tiivisuusperiaatetta ei tule tarkastella askel askeleelta noudatettavana ohjeena.  

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että syyttäjän objektiivisuusperiaatteen rooli korostuisi 

niissä tilanteissa, joissa vastaajalla ei ole avustajaa.139 Vaikka vastaajalla olisi avustaja, on 

syyttäjän silti osaltaan huolehdittava vastaajan oikeusturvan toteutumisesta – vaikkakin en-

sisijaisesti tämä tehtävä on vastaajan avustajalla.140 Koska syyttäjien kokemuksen mukaan 

 
134 Vuorenpää 2007, s. 232 – 233.  
135 Ibid., s. 233.  
136 Ibid. 
137 Ibid.  
138 Virolainen – Pölönen 2004, s. 88. 
139 Vuorenpää 2003, s. 996 – 997.  
140 Kosonen – Tolonen 2010, s. 240. 
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 käräjäoikeuskäsittelystä hieman poiketen vastaajilla on muutoksenhakuvaiheessa pääsään-

töisesti avustajat, ei aihetta käsitellä tässä enempää.141 

 

4.2.3 Objektiivisuusperiaate oikeuskäytännössä 
 

Suomalaisten syyttäjien objektiivisuusperiaatteen vastaista toimintaa ei ole käsitelty EIT:ssä 

sellaisenaan varsinaisena oikeusongelmana ja kysymyksenä oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin loukkauksesta. Syyttäjät näyttävät sisäistäneen objektiivisuusperiaatteen merkityk-

sen, kuten seuraavassa alajaksossa syyttäjien kertomuksista huomataan. Oikeustila on siltä 

osin erinomainen, että yleisö pystyy luottamaan syyttäjien objektiivisuuteen.  

 

Objektiivisuusperiaatteeseen on viitattu EIT:n oikeuskäytännössä lähinnä kansallisten tuo-

mioistuinkäsittelyiden osalta erityisesti valtion perusteluissa. EIT:n jutussa Janatuinen v. 

Suomi vuodelta 2009 viitattiin syyttäjän objektiivisuusperiaatteeseen.142 Osa Janatuista vas-

taan kootusta näytöstä koostui esitutkinnassa kerätyistä puhelutallenteista. Tapauksessa oli 

Janatuisen mukaan loukattu hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, kun 

poliisi oli voimassa olleen esitutkintalain143 mukaisesti tuhonnut osan puhelutallenteista, 

jotka olisivat Janatuisen mukaan osoittaneet hänen syyttömyyttään. Janatuisen mukaan syyt-

täjän esittämä näyttö ei tämän takia ollut luotettavaa eikä riittävää. Syyttäjän mukaan tarvit-

tavat puhelutallenteet, mukaan luettuna ne, jotka tukivat vastaajan syyttömyyttä, oli tuotu 

osaksi oikeudenkäyntimateriaalia. Valtion mukaan syyttäjä oli huomioinut jutussa objektii-

visuusperiaatteen mukaisesti myös vastaajan oikeuksista tämän syyttömyyttä puoltavan näy-

tön osalta toteuttaessaan rikosvastuuta. EIT totesi perusteluissaan, että tasapuolisuus syyttä-

jän ja vastaajan välillä on olennainen osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.144 On perus-

teltua katsoa viittauksen tasapuolisuuteen merkitsevän samaan aikaan myös viittausta ylei-

semmin objektiivisuuteen. 

 

Vastaavasti aiemmin samana vuonna käsitellyssä EIT:n jutussa Natunen v. Suomi oli kyse 

esitutkinnassa kerätyistä ja tuhotuista puhelutallenteista. Natusen mukaan tämän oikeutta oi-

keudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu. Myös tässä tapauksessa viitattiin syyttäjän 

tehtävään rikosvastuun toteuttajana ja velvollisuuteen huomioida myös vastaajan 

 
141 Aluesyyttäjä B 2021. 
142 Janatuinen v. Suomi, kohta 37. 
143 Tapahtuma-aikaan voimassa ollutta ongelmallista lainsäädäntöä on sittemmin muutettu. 
144 Janatuinen v. Suomi, kohdat 41 – 43.  
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 syyttömyyden puolesta puhuvat seikat samoin kuin siihen, että syyttäjä oli objektiivisuus-

periaatteen mukaisesti huolehtinut myös vastaajan edusta ja oikeuksista.145 EIT totesi, että 

rikosprosessissa tasapuolisuus on olennainen osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.146 Se, 

että EIT:ssä ei ole suoranaisesti käsitelty suomalaisten syyttäjien objektiivisuusvelvoitetta, 

on mielestäni omiaan tukemaan tämän tutkimuksen johtopäätöstä siitä, että syyttäjät toteut-

tavat objektiivisuusperiaatetta työssään kiitettävästi.  

 

Oikeuskanslerin vuonna 2017 antamaa päätöstä koskevassa tapauksessa147 syyttäjä oli vaa-

tinut rangaistukseksi perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman-

tuottamuksesta vähintään 30 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Käräjätuomari tuo-

mitsi pääkäsittelystä poissa olleen vastaajan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantami-

sesta ja vammantuottamuksesta yhteiseen 85 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen 

sekä määräsi tämän ajokieltoon. Pääkäsittelyssä esitetty teonkuvaus koski ainoastaan perus-

muotoista liikenneturvallisuuden vaarantamista. 

 

Tapauksen syyttäjä on selvästi havainnut objektiivisuusperiaatteen edellyttävän syyttäjän 

hakevan muutosta vastaajan eduksi. Syyttäjä vaati valituksellaan joko asian palauttamista 

käräjäoikeuteen, vastaajan tuomitsemista perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaaranta-

misesta ja vammantuottamuksesta tai että hovioikeus toteaisi vastaajan teon täyttäneen tör-

keän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön teonkuvaukseltaan. Vastaaja ei 

vastannut valitukseen, joten rikosvastuun ja objektiivisuuden toteuttaminen oli yksin syyttä-

jän vastuulla.  

 

Hovioikeus ratkaisi menettelyvirheen vuoksi asian vastaajan eduksi ja katsoi, ettei käräjäoi-

keudessa voitu vastaajan poissaolon vuoksi tutkia vastaajan syyllistymistä törkeään liiken-

neturvallisuuden vaarantamiseen haastehakemuksen koskiessa ainoastaan perusmuotoista 

liikenneturvallisuuden vaarantamista. Hovioikeus tuomitsi vastaajan 30 päiväsakon suurui-

seen sakkorangaistukseen perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ku-

mosi vastaajalle virheellisesti tuomitun ajokiellon. Vastaajan tuomitseminen haastehake-

muksella esitettyä ankarammasta teosta tämän ollessa poissa pääkäsittelystä on yllättävä 

 
145 Natunen v. Suomi, kohdat 23 – 24 ja 32 – 33.  
146 Ibid., kohta 39. 
147 OKV/5/50/2016, Helsingin käräjäoikeus 26.5.2015 15/123099 ja Helsingin hovioikeus 25.8.2016 
16/133278. 
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 seuraus, jota vastaajan ei voida edellyttää ottavan huomioon arvioidessaan tarvetta osallistua 

pääkäsittelyyn. Tapauksen syyttäjän objektiivinen toiminta on ollut merkittävässä roolissa 

rikosvastuun toteuttamisessa, sillä vastaajaa ei hovioikeuden lukuisista yrityksistä huoli-

matta tavoitettu. Mikäli syyttäjä ei olisi arvioinut käräjäoikeuden tuomiota objektiivisesti, 

vaarana olisi ollut, että virheellinen päätös olisi saanut lainvoiman. 

 

Kansainvälisessä tarkastelussa syyttäjien on todettu toimineen objektiivisuusperiaatteen vas-

taisesti. Tapauksessa Butkevičius v. Liettua valtakunnansyyttäjä rikkoi objektiivisuusperi-

aatetta todetessaan jo esitutkintavaiheessa syyttömyysolettaman vastaisesti medialle, että 

syyttäjällä oli riittävästi todistusaineistoa vastaajan syyllisyydestä.148 Valitettavasti EIT ei 

ottanut ratkaisun perusteluissa suoraan kantaa objektiivisuusperiaatteeseen, vaikka nähdäk-

seni se olisi ollut tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. 

 

4.2.4 Syyttäjien näkemys objektiivisuusperiaatteesta muutoksenhaussa 
 

Kysyttäessä syyttäjiltä, mitä objektiivisuusperiaate tarkoittaa heidän mielestään syyttäjän 

työssä ja erityisesti syyttäjän muutoksenhaussa, kertoivat haastateltavat seuraavaa:  

 

”Keskeisimmillään ja tärkeimmillään objektiivisuusperiaate tarkoittaa mieles-

täni sitä, että syyttäjän ei tule pyrkiä ammattinimikkeestään huolimatta kai-

kissa tilanteissa syyksilukevaan tuomioon tai esimerkiksi mahdollisimman ko-

vaan rangaistukseen; tuomio tulee yrittää hankkia vain sellaisille henkilöille, 

jotka objektiivisen näytön tarkastelun jälkeen edelleen syyttäjän mielestä ovat 

syyllisiä tekoon, ja rangaistuksen tulee olla oikeuden- ja oikeuskäytännön mu-

kainen.  

 

Vaikka useimmiten, helpoimmin ja oikea-aikaisimmin objektiivisen tarkastelun 

kulta-aika on syyteharkinnan aikana, tulee sen kulkea mukana prosessin kai-

kissa vaiheissa; myös muutoksenhaussa. Syyttäjän tulee hakea muutosta vain 

ratkaisuihin, jotka aidosti ansaitsevat syystä tai toisesta asian uudelleenarvi-

oinnin: ei esimerkiksi missään tapauksessa siksi, että tosiasiassa syyttäjä ob-

jektiivisesti asiaa arvioiden on vakuuttunut käräjäoikeuden ratkaisun 

 
148 Butkevičius v. Liettua, kohdat 26, 49 – 50 ja 52.  
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 oikeellisuudesta, mutta siitä huolimatta lähtee muutoksenhakuun esimerkiksi 

haluttomana myöntää aiempia virheellisiä tulkintojaan.”149 

 

”Objektiivisuusperiaate syyttäjän työssä tarkoittaa mielestäni sitä, että syyttä-

jän on huolehdittava siitä, että syyllisyyttä tukevien seikkojen lisäksi asiassa 

selvitetään myöskin syyllisyyttä vastaan puhuvat seikat. Syyttäjän on myös tuo-

tava itse esille sekä syytettä tukevia että sitä vastaan puhuvia seikkoja.  

 

Objektiivisuusperiaate säilyy esitutkinnasta aina muutoksenhakuprosessiin 

saakka. Mielestäni objektiivisuusperiaatteen merkitys kuitenkin pienenee muu-

toksenhakuprosessissa luonnollisista syistä johtuen. Kun asia päätyy muutok-

senhakuvaiheeseen, on syyttäjä tähän mennessä selvittänyt ja selvityttänyt 

sekä arvioinut myös vastaajan eduksi meneviä seikkoja useammassa eri vai-

heessa. Asiassa on siten suoritettu esitutkinta, syyteharkinta ja oikeudenkäynti, 

joissa objektiivisuusperiaate ja siten myös vastaajan syyttömyyttä tukevat sei-

kat ovat tulleet huomioiduksi.”150 

 

”Mielestäni [objektiivisuusperiaate] tarkoittaa sitä, että syyttäjän ei tule hake-

malla hakea kovia langettavia tuomioita vastaajalle, vaan pyrkiä oikeudenmu-

kaisen tuomion saamiseen sekä mahdollisesti selvittämään myös syytettä vas-

taan puhuvia seikkoja. 

 

Muutoksenhaussa säilyy sama periaate: tulee pyrkiä oikeudenmukaiseen tuo-

mioon. Tällöin syyttäjän muutoksenhaussa tulisi huomioida ainakin jollain ta-

solla syytettä vastaankin puhuvat seikat. Objektiivisuusperiaate voi velvoittaa 

myös hakemaan muutosta vastaajan eduksi (esim. rikosuhrimaksu tai muu kor-

vausvelvollisuus tuomittu väärin, sovellettu väärää lakia ym.).”151 

 

”Syyttäjän tehtävänä on tuoda esiin myös syytettä vastaan puhuvia seikkoja 

esimerkiksi tilanteissa joissa vastaajalla ei ole istunnossa avustajaa. Pelkkä 

syytteen ajaminen ei ole asianmukaista, vaan objektiviteettiperiaate edellyttää 

 
149 Aluesyyttäjä C 2021. 
150 Aluesyyttäjä E 2021. 
151 Aluesyyttäjä D 2021. 
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 että syyttäjä huomioi myös muita kuin syytteen tueksi esitettävää näyttöä. Muu-

toksenhaussa periaate näkyy niin, että syyttäjällä on velvollisuuskin hakea 

muutosta vastaajan eduksi jos tuomiossa on virhe tai se on muuten mennyt 

pieleen vastaajan vahingoksi.”152 

 

”Syyttäjän on otettava huomioon puolesta ja vastaan puhuvat seikat. Syyte-

harkinta jatkuu aina asian lainvoimaisuuteen asti, joten se on myös muutok-

senhaussa huomioitava esimerkiksi sitä kautta, että käräjäoikeus käsittelyn 

jälkeen syyttäjä on valmis hyväksymään käräjäoikeudessa puolustuksen esiin 

tuomat seikat syytettä vastaan.”153 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että syyttäjät ymmärtävät objektiivisuusperiaat-

teen sisällön ja merkityksen erinomaisesti. Syyttäjien käsitykset objektiivisuusperiaatteesta 

vastaavat hyvin oikeuskirjallisuudessa omaksuttua käsitystä. Syyttäjät pystyvät ja ennen 

kaikkea haluavat noudattaa objektiivisuusperiaatetta työssään. Jatkokysymyksenä syyttäjiltä 

kysyttiin, kokevatko he, että syyttäjä pystyy valitusprosessissa toteuttamaan objektiivisuus-

periaatetta. Kaikki haastatellut aluesyyttäjät kokivat objektiivisuusperiaatteen toteutuvan, 

mutta näkemykset objektiivisuusperiaatteen merkityksen muuttumisesta olivat eriäviä. Syyt-

täjät kommentoivat kysymystä seuraavasti: 

 

”Koen että pystyy ja tulee pystyä siinä missä esimerkiksi käräjäoikeuskäsitte-

lynkin aikana etenkin, jos syyttäjä itse on muutoksenhakija; jos käräjäoikeuden 

ratkaisu on ollut väärä ja syyttäjä on edelleen objektiivisesti asiaa tarkastellen 

sitä mieltä, että henkilö olisi tullut tuomita, ei syyttäjän toiminta ole mitenkään 

ristiriidassa objektiivisuusperiaatteen kanssa.  

 

Samoin jos käräjäoikeuden ratkaisu on ollut sekä täysin oikea että syyttäjän 

näkemyksen mukainen, ei ole mitään ongelmallista ajaa edelleen syytettä sa-

moin perustein myös muutoksenhaussa. Jos taas syyttäjällä on jotain pientä 

erimielisyyttä tuomiosta, on vastavalitus hyvä keino yrittää ratkaista sitä.  

 

 
152 Aluesyyttäjä B 2021. 
153 Aluesyyttäjä A 2021. 
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 Harvinaisin tilanne on ehkä sellainen harvinaisuus, jossa syyttäjä on itsekin 

sitä mieltä, että käräjäoikeuden tuomio on ollut joiltain osin hieman hataralla 

pohjalla tai vaikkapa rangaistus hieman liian ankara, ja vastaajan valitus on 

ihan paikallan. Selkeät tilanteet siis toki on hoidettava joko itse valittamalla 

tai myöntämällä vastaajan valitusta oikeaksi, mutta nimenomaan pienien eri-

mielisyyksien suhteen on toisaalta prosessuaalisesti selkeämpää mieluummin 

puolustaa käräjäoikeuden tuomiota ja jättää hovioikeudelle harkintavalta sen 

suhteen, onko tuomiota muutettava vastaajan vaatimuksen mukaisesti vai 

ei.”154 

 

”Kyllä pystyy, vaikka objektiivisuusperiaatteen toteuttaminen mielestäni saa 

ainakin jossain määrin hieman erilaisia ilmenemismuotoja muutoksenhaku-

vaiheessa.  

 

Syyttäjällä on ensinnäkin mahdollisuus valittaa tuomiosta vastaajan hyväksi.  

Samoin muutoksenhakutuomioistuimen käsittelyssä syyttäjän on mahdollista 

tuoda esille vastaajan syyttömyyttä puoltavia seikkoja. Lisäksi syyttäjän tulee 

reagoida vielä muutoksenhakuvaiheessakin uusiin seikkoihin ja pyyntöihin. 

Mikäli asiassa pyydettäisiin esimerkiksi lisätutkintaa, jossa voisi tulla esille 

vastaajan syyttömyyttä puoltavia seikkoja ja jolla siten voisi olla vaikutusta 

asiassa, tulisi syyttäjän mielestäni määrätä lisätutkinta suoritettavaksi ja huo-

mioida lisätutkinnasta ilmenevät seikat asian käsittelyssä.”155  

 

”Pystyy. Objektiivisuusperiaate ohjaa osaltaan syyttäjän toiminta koko rikos-

prosessin ajan, enkä koe, että sen merkitys vähenee tai kasvaa prosessin eri 

vaiheissa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että syyttäjä ei voi prosessin missään 

vaiheessa ummistaa silmiään syytettä vastaan puhuvilta seikoilta tai muulta 

vastaajan eduksi katsottavalta seikalta.”156 

 

 
154 Aluesyyttäjä C 2021. 
155 Aluesyyttäjä E 2021. 
156 Aluesyyttäjä D 2021. 
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 Haastateltavilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimpiä seikkoja, jotka vaikutta-

vat objektiivisuusperiaatteen toteutumiseen syyttäjän osalta muutoksenhakuprosessissa. 

Syyttäjät vastasivat kysymykseen seuraavasti: 

 

”Ylipäätään mitä pidemmälle prosessi etenee, sitä suurempi on vähintään riski 

sille, että syyttäjäkin poteroituu aiemmin muodostamaansa näkemykseen vas-

taajan syyllisyydestä. Objektiivisuusperiaate täytyy kuitenkin muistaa vielä 

muutoksenhakuvaiheessakin, mutta toisaalta kyetä ammattitaidolla erotta-

maan siitä yleisimmät muutoksenhakuvaiheen ongelmat; jos esimerkiksi kärä-

jäoikeusvaiheessa vastaajan syyllisyyden puolesta puhunut vaihtaa näkemyk-

sensä muutoksenhakuvaiheessa, on nähdäkseni ainakin ensimmäinen tehtävä 

pyrkiä selvittämään syyt kertomuksen muuttumiselle, ei ryhtyä objektiivisuus-

periaatteen kahleissa myöntämään välittömästi vastaajan valitusta oike-

aksi.”157 

 

”Syyttäjän on pystyttävä lausumaan muutoksenhaussa käsityksensä myös sel-

laisten seikkojen merkityksestä, jotka puhuvat syytettä vastaan tai ovat muuten 

vastaajalle edullisia. 

 

Objektiivisuusperiaate myös mielestäni velvoittaa syyttäjää harkitsemaan 

muutoksenhakuintressiä: eli vaikka syyttäjän näkemyksen mukaan tuomio on 

joltain osin väärin, tulee harkita, voidaanko tuomiota kuitenkin kokonaisuu-

dessaan pitää sillä tavoin oikeudenmukaisena, että muutoksenhaku on tarpee-

tonta ja jopa vastoin objektiivisuusperiaatetta.”158 

 

”Selvittämällä mm. vielä lisätutkinnassa puolustuksen esiin ottamia asioita ja 

edistämällä asioiden selvittämistä.”159 

 

”[– –] En ole työssäni joutunut miettimään että periaate ei riittävästi toteutuisi 

muutoksenhaussa. Muutoksenhaku eroaa ehkä myös muusta käsittelystä siten, 

että siinä vastaajalla on lähes aina avustaja. Tällöin on mielestäni 

 
157 Aluesyyttäjä C 2021. 
158 Aluesyyttäjä D 2021. 
159 Aluesyyttäjä A 2021. 
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 puolustuksen tehtävä huolehtia että vastaajan kannalta edulliset seikat tulevat 

esille. Mutta kyllä kokemukseni mukaan kaikissa rikosprosessin vaiheissa py-

ritän sekä syytäjän, käräjäoikeuden että hovioikeuden taholta varmistamaan 

että kenenkään oikeusturvaa ei loukata ja asiat tulevat riittävästi selvite-

tyiksi.”160  

 

Syyttäjät eivät kuitenkaan pidä muutoksenhakuprosessia täysin ongelmattomana objektiivi-

suusperiaatteen kannalta: 

 

”[ongelmakohtia ovat] [v]äitteet, joiden todenperäisyyttä ei voi selvittää tai 

joiden selvittämistä puolustus ei itse auta.”161 

 

”Syyttäjän kannalta ehkä se, että pitäydytään liikaa kiinni siinä tilanteessa, 

joka on ollut syytettä nostettaessa, eikä pystytä ottamaan huomioon niitä seik-

koja, jotka on esitetty vasta pääkäsittelyssä. 

 

Samoin se, että pystyykö syyttäjänä todellisuudessa irrottautumaan omasta nä-

kökulmastaan muutoksenhakuvaiheessa ja ottamaan huomioon myös omaa nä-

kökulmaansa vastaan puhuvat seikat.”162 

 

”Tässä viittaan [objektiivisuusperiaatteen toteuttamista valitusprosessissa 

koskevan kysymyksen] vastauksen loppuun siitä, tuleeko syyttäjän automaat-

tisesti myöntää objektiivisusperiaatteen nojalla sellaiset vastaajan valitukset 

oikeiksi, joista syyttäjä on samaa mieltä vaikkapa rangaistuksen pituudesta 

(vai jättää hovioikeudelle mahdollisuus katsoa samoin kuin käräjäoikeus), mi-

käli käräjäoikeuden tuomioissa ei ole mitään täysin väärää. 

 

Samoin viittaan [tärkeimpiä seikkoja objektiivisuusperiaatteen toteutumiseen 

syyttäjän osalta muutoksenhakuprosessissa koskevaan kysymykseen] vastaa-

maani: jos objektiivisuusperiaatetta ei olisi, olisi helppo väittää kaikki hovioi-

keusvaiheessa näkemystään muuttavat syyttäjän tähtitodistajat jonkin 

 
160 Aluesyyttäjä B 2021. 
161 Aluesyyttäjä A 2021. 
162 Aluesyyttäjä D 2021. 
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 ulkopuolisen vaikutuksen nojalla kertomustaan muuttaviksi, mutta yliobjektii-

vinen tarkastelu tekee syyttäjän perustehtävän rikosvastuun toteuttamisesta 

hankalaksi.”163 

 

4.3 Rikosvastuun toteuttaminen 
 
4.3.1 Yleistä rikosvastuun toteuttamisesta 
 
Syyttäjälaitoksen ja syyttäjien tehtävä on toteuttaa rikosvastuuta.164 Rikosprosessissa pyri-

tään toteuttamaan rikosvastuuta – eli selvittämään, onko epäilty rikos tapahtunut ja jos on, 

kuka on syyllistynyt siihen sekä määräämään rikoslain mukainen seuraamus rikokseen syyl-

listyneelle.165 Rikosvastuu on kohdennettava henkilöllisellä tasolla oikein. Näkemykseni 

mukaan syyttäjän on rikosprosessissa osaltaan huolehdittava siitä, että rikosvastuu kohdistuu 

rikoksen tosiasiassa tehneeseen henkilöön, vaikka rikosvastuun kohdentamiseen kuuluu 

kiinnittää erityisesti huomiota jo esitutkinnan alkaessa.   

 

Rikosvastuulla tarkoitetaan, että rikokseksi säädetystä teosta on lain niin edellyttäessä seu-

rattava rangaistus.166 Rikosprosessissa pyritään siis ehkäisemään ja torjumaan rikollisuutta 

siten, että yksilön oikeusturva tulee samanaikaisesti huomioiduksi. Rikosvastuun toteutta-

minen korostuu erityisesti syyttäjien toiminnassa. Rikosprosessissa pyritään toteuttamaan 

aineellisen rikosoikeuden mukainen rikosvastuu kussakin konkreettisessa yksittäistapauk-

sessa.167 Lisäksi rikosprosessissa pyritään ohjaamaan ihmisten tulevaa käyttäytymistä rikos-

ten tekemistä ennalta ehkäisevästi.168  

 

Rikosvastuun toteuttamisen on katsottu jakautuvan kahteen osa-alueeseen, eli syyteharkin-

taan ja syytteen ajamiseen oikeudenkäynnissä.169 Rikosvastuun toteuttaminen alkaa 

 
163 Aluesyyttäjä C 2021. 
164 HE 17/2018 vp, s. 4. 
165 Virolainen – Vuorenpää 2021, I Johdatus prosessioikeuteen – 2. Prosessin päälajit ja tehtävät – Lainkäytön 
tehtävät yhteiskunnassa – Rikosprosessin funktiot – Rikosvastuun toteuttaminen. Ks. myös Launiala 2015, s. 
225 – 227, jossa Launiala esittää rikosprosessin tehtävänä perinteisesti olleen vastakkainasettelun omaisesti 
joko saattaa rikoksen tekijä vastuuseen tai huolehtia rikoksesta syytetyn oikeusturvasta. Launialan mukaan on 
kuitenkin mielekkäämpää puhua järkevän tasapainon löytämisestä syytetyn oikeusturvan ja rikosprosessin te-
hokkuuden välille. Launiala jatkaa kirjoituksessaan Matti Tolvasen Oikeus-lehden numerossa 1/2004 rikos-
prosessin tehtävien sijasta esittämää jaottelua lainkäytön ja esitutkinnan tarkoitusperistä. 
166 Helenius – Linna 2021, s. 8. 
167 Jonkka 2003, s. 980 – 981 ja Kjelby 2015, s. 65. 
168 Virolainen – Pölönen 2003, s. 148 ja Vuorenpää 2007, s. 15 – 16. 
169 HE 286/2010 vp, s. 18. 
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 kuitenkin esitutkinnasta, ja se jatkuu koko prosessin ajan.170 Syyttäjän päätöksenteon ja toi-

minnan onkin katsottu olevan erittäin merkittävässä roolissa rikosvastuun toteuttamissa 

konkreettisissa yksittäistapauksissa.171 

 

Oikeudenkäynnissä syyttäjän on toimittava aktiivisena asianosaisena mahdollistaakseen ri-

kosvastuun toteuttaminen. Syyttäjä toteuttaa rikosvastuuta nostamalla syytteen ja ajamalla 

asiaa todisteineen oikeudenkäynnissä.172 Jos alioikeuskäsittelyssä saatava lopputulos ei ole 

yleisen edun mukainen on syyttäjän tarvittaessa haettava päätökseen muutosta.173 Käräjäoi-

keuden päätöksen arviointi on siten merkittävä osa rikosvastuun toteuttamista. Esitöiden mu-

kaan syyttäjän keskeisin tehtävä on huolehtia rikosvastuun toteutumisesta tavalla, jota asi-

anosaisten oikeusturva ja yleinen etu edellyttää.174 Koska syyttäjä huolehtii rikosoikeudelli-

sen vastuun ja rikosoikeudellisen järjestelmän tavoitteiden toteuttamisesta yhteiskunnan 

puolesta, on syyttäjän pysyttävä objektiivisena.175 Rikosvastuun toteuttaminen ja objektiivi-

suusperiaate kietoutuvat toisiinsa siten, että yhtä on vaikea täysin erottaa toisesta. Eikä se 

olisi edes tarkoituksenmukaista. Rikosvastuun toteuttaminen edellyttää objektiivista toimin-

taa. Syyttäjän objektiivisuudella ei olisi merkitystä, jos syyttäjällä ei olisi tosiasiallisia mah-

dollisuuksia toteuttaa rikosvastuuta, koska tällaisessa tilanteessa todennäköisesti oikeusjär-

jestelmässä olisi jo suurempiakin rikosvastuun toteuttamista hankaloittavia ongelmia.   

 

Samaan aikaan kun syyttäjien työtehtävät ja työmäärät ovat lisääntyneet ja muuttuneet vaa-

tivammiksi, syyttäjien resurssit eivät ole lisääntyneet tätä kehitystä vastaavasti.176 Toteutta-

essaan rikosvastuuta on syyttäjän huomioitava myös se, että rikosvastuu on toteutettava pro-

sessiekonomisesti järkevällä tavalla. Tämä vaatii jatkuvaa tasapainottelua. Jotta vakavat ri-

kokset saavat tarvitsemansa huomion, on syyttäjän arvioitava milloin rikosprosessia ei tule 

kuormittaa vähäisemmillä rikoksilla.177 Yhtä tavoitetta ja periaatetta edistäessään syyttäjän 

on huomioitava muut tavoitteet ja periaatteet sekä huomioitava niiden väliset suhteet.  

 

 
170 HE 131/1996 vp, s. 35 – 36 ja Kosonen – Tolvanen 2010, s. 236 – 237.  
171 HE 83/1995 vp, s. 4. 
172 Kosonen – Tolvanen 2010, s. 240.  
173 HE 131/1996 vp, s. 36. 
174 HE 286/2010 vp, s. 18. 
175 HE 131/1996 vp, s. 35. 
176 HE 17/2018 vp, s. 4, Virolainen – Pölönen 2004, s. 38 – 39 ja Kjelby 2015, s. 75 – 76.  
177 HE 131/1996 vp, s. 36. 
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 Zachariaksen mukaan syyttäjät voivat kokea muutoksenhaun alioikeuden tuomioon hanka-

laksi, koska syyttäjillä voi olla vaikeuksia ymmärtää, mitä rikosvastuun toteuttaminen tosi-

asiassa tarkoittaa.178 Väite on asetettava kontekstiin – se koskee Yhdysvalloissa täysin toi-

senlaisessa oikeuskulttuurissa työskenteleviä syyttäjiä, joiden työtehtävät ja asema poikkea-

vat merkittävästi suomalaisista syyttäjistä. Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että rikos-

vastuun toteuttaminen Yhdysvalloissa voisi jopa olla ristiriidassa ei ainoastaan syyttäjävi-

ranomaisen ja syyttäjien, mutta myös valtion muiden tavoitteiden kanssa.179  Kuten jäljem-

pänä jaksossa 4.3.3 huomataan, Suomessa työskentelevät syyttäjät ymmärtävät rikosvastuun 

toteuttamisen ja siihen liittyvän muutoksenhaun merkityksen, eikä Zachariaksen väite so-

vellu suomalaiseen oikeuskulttuuriin. 

 

4.3.2 Rikosvastuun toteuttaminen viranomaisen näkökulmasta 
 

Rikosvastuun toteuttaminen on merkittävä poliittinen kysymys. Viimeisimmässä hallitusoh-

jelmassa todettiin, että rikosvastuun toteuttaminen edellyttää muun muassa syyttäjien voi-

mavarojen lisäämistä.180 Tarkasteltaessa Syyttäjälaitoksen tulossopimuksia viimeiseltä kuu-

delta vuodelta huomataan, että rikosvastuun toteuttaminen on asetettu tavoitteeksi vuosit-

tain. Ottaen huomioon rikosvastuun toteuttamisen Syyttäjälaitoksen keskeisimpänä tehtä-

vänä, on tärkeää, että sen merkittävyyttä korostetaan.  

 

Syyttäjälaitoksen uusimmassa tulossopimuksessa vuosille 2022 – 2025 on asetettu rikosvas-

tuun oikeudenmukainen, tehokas ja laadukas toteuttaminen ensimmäiseksi tulostavoit-

teeksi.181 Syyttäjien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin toteuttaa rikosvastuuta panostetaan. Ta-

voitteena on toteuttaa rikosvastuuta oikeudenmukaisesti niin vaativammissa kuin yksinker-

taisissakin rikosasioissa muun muassa prosessia kehittämällä.182 Syyttäjien ratkaisutoimin-

nan laatua ja yhdenmukaisuutta, sekä yleisemmin rikosprosessin laatua, sujuvuutta ja yh-

denmukaisuutta pyritään parantamaan tulevina vuosina ja ratkaisukäytännön yhdenmukais-

tamiseksi luodaan järjestelmät, jotka seuraavat ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta syyttä-

jäalueilla.183 Syyttäjille toteutetun kyselytutkimuksen vastauksissa on havaittavissa alueelli-

sia eroja. Voi olla aiheellista selvittää, ovatko nämä eroavaisuudet merkittäviä, onko 

 
178 Zacharias 2005, s. 174 – 175.  
179 Ks. tästä tarkemmin Zacharias 2005. 
180 Hallitusohjelma 2019, s. 78. 
181 Tulossopimus 2022 – 2025, s. 9. 
182 Ibid., s. 10. 
183 Ibid., s. 9 – 11.  
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 eroavaisuuksia enemmänkin ja tulisiko ratkaisukäytänteiden yhdenmukaistamiseen kaikilla 

syyttäjäalueilla lisätä resursseja. Kyselytutkimuksen tulokset käydään läpi jaksossa viisi.   

 

Uusimmassa tulossopimuksessa ennakoidaan, että koronavirusepidemian aiheuttama syyte-

harkinnan ruuhkautuminen, henkilöstövajausriski sekä vakavampien rikosasioiden pitkään 

jatkunut vaativuuden kasvu ovat riskejä, jotka voivat vaikuttaa rikosvastuun toteutumi-

seen.184 Uusimmassa tulossopimuksessa arvioidut riskit rikosvastuun toteuttamiselle eivät 

juurikaan poikkea aiemmassa tulossopimuksessa vuosille 2021 – 2024 arvioiduista riskeistä.  

 

Syyttäjälaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksessä katsottiin, että Syyttäjälaitoksen voimava-

roja on lisättävä, jotta rikosvastuun toteuttamisen aleneva kehitys kyettäisiin pysäyttämään 

ja oikeusturvan yleistä tasoa nostettua.185 Rikosvastuun toteuttamisessa on siis aikaisemmin 

viime vuosina ollut haasteita. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tavoitteeseen on pystytty panos-

tamaan ja rikosvastuun toteuttamista edistämään. Tämän tutkimuksen haastattelut ja kyse-

lystä saadut tulokset tukevat myös tätä johtopäätelmää. Syyttäjälaitoksen viimeisimmässä 

puolivuosikatsauksessa on arvioitu, että vuonna 2021 rikosvastuun oikeudenmukaisen, te-

hokkaan ja laadukkaan toteuttamisen osalta tavoite on joko saavutettu tai etenee suunnitel-

lusti, ja rikosvastuun toteutuminen oikeudenmukaisesti vaativissa ja päivittäisrikoksissa on 

toteutunut osittain.186 On tärkeää huolehtia siitä, ettei rikosvastuun toteuttamisen kehitys 

pääse uudelleen laskusuhdanteeseen. 

 

Tarkasteltaessa Oikeuskanslerinviraston internetsivuilla julkaistuja ratkaisuja187 12.1.2017 

– 3.1.2022 väliseltä ajalta voidaan havaita, että valtaosa ratkaisuista, joissa mainitaan syyt-

täjä, koskevat käräjäoikeuden virheellisiä tuomioita, joista syyttäjä on valittanut hovioikeu-

teen rikosvastuun toteuttamiseksi.188 Useassa tapauksessa käräjäoikeuden puheenjohtaja on 

virheen havaittuaan itse pyytänyt syyttäjää hakemaan tuomioon muutosta.189 Vaikka päätök-

sistä ei ilmene, olisiko syyttäjä itsenäisesti havainnut virheen ja hakenut oma-aloitteisesti 

muutosta, katson aktiivisen muutoksenhakemisen silti osoittavan syyttäjän merkittävää 

 
184 Tulossopimus 2022 – 2025, s. 7.  
185 Tilinpäätös 2018, s. 6. 
186 Puolivuosikatsaus 2021, s. 2 – 3.  
187 Okv.fi 
188 OKV/24/31/2017, OKV/21/31/2018, OKV/17/31/2019, OKV/50/31/2019, OKV/5/31/2020, 
OKV/32/31/2020 ja OKV/5/50/2016. 
189 OKV/21/31/2017, OKV/17/31/2019, OKV/50/31/2019, OKV/5/31/2020, OKV/32/31/2019 ja 
OKV/109/31/2020. 
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 roolia rikosvastuun toteuttamisessa. Pääsääntöisesti kyse on ollut vastaajan tuomitsemisesta 

sellaisesta teosta, josta syyteoikeus on vanhentunut.190 Toisinaan vanhentuneesta teosta syyt-

täminen ja siitä lopulta tuomitseminen on johtanut syyttäjälle annettuun huomautukseen.191 

Syyttäjän, toisin kuin käräjäoikeuden, menettelyyn ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa 

otettu Oikeuskanslerinviraston toimesta kantaa. Apulaisoikeuskansleri on kuitenkin koros-

tanut rikosvastuun toteuttamisen edellyttävän, että asiat eivät pääse vanhenemaan syytehar-

kinnan aikana.192 Vaikka syyttäjä voi osaltaan turvata rikosvastuun toteuttamista hakemalla 

muutosta käräjäoikeuden tuomioon, tulee syyttäjän olla koko rikosprosessin ajan huolelli-

nen. On tärkeää pyrkiä siihen, että rikosvastuuta pystyttäisiin toteuttamaan mahdollisimman 

täysimääräisesti jo ensimmäisessä oikeusasteessa niin, että muutoksenhakua tarvittaisiin 

mahdollisimman harvoin.  

 

Vakavimmillaan Oikeuskanslerinviraston käsittelemässä asiassa on ollut kyse virkarikoksen 

arvioinnista.193 Apulaisoikeuskanslerin vuonna 2017 antama päätös koski tapausta, jossa kä-

räjätuomari määräsi syyttäjän vaatimuksesta aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangais-

tuksen täytäntöönpantavaksi sellaisen rikoksen johdosta, joka oli tehty ennen aiemmin tuo-

mitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan alkamista. Asiaa käsiteltäessä syytäjä itse 

katsoi virheensä täyttävän rikoksen tunnusmerkistön, mutta jätti tuomioistuimen harkintaan 

virheensä vähäisyyden arvioinnin. Apulaisoikeuskansleri ei määrännyt syyttäjän osalta syy-

tettä nostettavaksi, mutta antoi syyttäjälle huomautuksen. Tapaus on ongelmallinen rikos-

vastuun toteuttamisen näkökulmasta. Rikosvastuun toteuttaminen on ollut vaarassa epäon-

nistua, mutta asia on lopulta saatu korjattua muutoksenhakuprosessin avulla. 

 

Apulaisoikeuskanslerin vuonna 2019 antamassa päätöksessä194 oli kyse tapauksesta, jossa 

käräjäoikeus oli antamallaan tuomiolla alittanut rikoksesta säädetyn vähimmäisrangaistuk-

sen. Käräjätuomari oli havainnut tekemänsä virheen heti tuomion julistamisen jälkeen ja 

pyytänyt syyttäjää valittamaan tuomiosta. Syyttäjän merkitys rikosvastuun toteuttajana on 

merkittävä, sillä valituksen johdosta aiheutunut vahinko jäi vähäiseksi hovioikeuden koro-

tettua rangaistusta. Apulaisoikeuskanslerin päätöksestä ei ilmene, oliko syyttäjä itse 

 
190 OKV/28/30/2017, OKV/24/31/2017, OKV/21/31/2018, OKV/38/31/2019, OKV/5/31/2020 ja 
OKV/709/30/2020. 
191 OKV/28/30/2017 ja OKV/38/30/2017. 
192 OKV/38/31/2019 ja OKV/709/30/2020. 
193 OKV/17/30/2018. 
194 OKV/17/31/2019. 
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 havainnut säädetyn vähimmäisrangaistuksen alittamisen ja olisiko syyttäjä itse hakenut tuo-

mioon muutosta, jos käräjätuomari ei olisi havainnut virhettä. Vastaavasti apulaisoikeus-

kanslerin vuonna 2020 antamassa vähimmäisrangaistuksen alittamista ja tuomion puutteel-

lista sisältöä koskevassa päätöksessä195 käräjätuomari oli huomannut virheen yhdessä syyt-

täjän kanssa. Syyttäjä valitti asiassa hovioikeuteen, joka korotti rangaistusta. 

 

4.3.3 Rikosvastuun toteuttaminen syyttäjien näkökulmasta 
 

Syyttäjien käsitystä rikosvastuun toteuttamisesta selvitettiin sähköpostihaastatteluilla. Haas-

tatteluista huomataan, että syyttäjät ymmärtävät rikosvastuun toteuttamisen merkityksen. 

Syyttäjät pitävät rikosvastuun toteuttamista ydintehtävänään. Syyttäjät tiedostavat, että syyt-

teen nostaminen ei kuitenkaan ole ainoa rikosvastuun toteuttamisen tapa. Toisinaan rikos-

vastuun toteuttaminen itsessään edellyttää muutoksenhakua, vaikka muutoksenhaun koe-

taankin aiheuttavan ylimääräistä työtä. Kysyttäessä mitä rikosvastuun toteuttaminen haasta-

teltavien mielestä tarkoittaa syyttäjän työssä ja erityisesti syyttäjän muutoksenhaussa, vasta-

sivat syyttäjät seuraavasti:  

 

”Rikosvastuun toteuttaminen on syyttäjän työn ydin. Syyttäjä pyrkii kaikessa 

toiminnassaan siihen, että kussakin jutussa rikosvastuu toteutuisi niin kuin se 

parhaiten juttu huomioon ottaen voi toteutua. Ja tämä ei todellakaan aina tar-

koita syytteen nostamista. Myös syyttämättä jättäminen on rikosvastuun toteut-

tamista. Muutoksenhaussa ajattelen asian niin, että kun syyttäjä on jo päätynyt 

nostamaan syytteen alun perinkin ja jos rikos on tarpeeksi vakava, niin rikos-

vastuun toteuttaminen vaatii muutoksenhakua mikäli tällainen syyte on hy-

lätty.”196 

 

”Syytteet, jotka on hylätty on vietävä hovioikeuteen uudelleen arvioitavaksi jos 

asia on selvästi mennyt näytön valossa väärin taikka on oikeuskäytännön vas-

tainen ja tarvittaessa vielä tästäkin eteenpäin vaikka se lisää työmäärää.”197 

 

 
195 OKV/50/31/2019. 
196 Aluesyyttäjä B 2021. 
197 Aluesyyttäjä A 2021. 



41  
 
 ”Rikosvastuun toteuttaminen tarkoittaa mielestäni sitä, että syyttäjän tehtä-

vänä on huolehtia, että rikoksesta seuraa lainmukainen sekä oikeudenmukai-

nen rangaistus. Joskus rikosvastuun toteuttaminen edellyttää sitä, että tuo-

miosta valitetaan.”198 

 

”Se tarkoittaa sitä, että syyttäjä on vastuussa siitä, että rikoksen tehnyt henkilö 

saa teostaan hänelle kuuluvan rangaistuksen. Erityisesti muutoksenhaussa 

tämä usein tarkoittaa ”ylimääräistä” työtä, mutta se on tarvittaessa tehtävä 

tuon syyttäjän ydintehtävän toteuttamiseksi silloin, jos käräjäoikeus (tai hovi-

oikeus) ei ole syyttäjän mielestä oikeaan lopputulokseen päätynyt.”199 

 

”Rikosvastuun toteuttaminen tarkoittaa syyttäjän työssä sitä, että syyttäjä huo-

lehtii siitä, että rikoksista seuraa lain tarkoittama rangaistus. Muutoksenhaun 

osalta tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että tilanteessa, jossa syyttäjä katsoo 

käräjäoikeuden tehneen väärän ratkaisun, tulee syyttäjän hakea muutoksen-

haun keinoin ratkaisuun muutosta.”200 

 

Haastateltavien kokemuksen mukaan syyttäjät pystyvät myös muutoksenhakuprosessissa 

edistämään rikosvastuun toteuttamista. Haastateltavat kertoivat aiheesta seuraavaa:   

 

”Mielestäni koko valitusprosessi on rikosvastuun toteuttamista kun kysymys 

on syyttäjän muutoksenhausta. Eli se on se keino, jolla syyttäjä pyrkii varmis-

tamaan rikosvastuun toteutumisen. Muita keinojahan syyttäjällä ei ole.”201 

 

”Ilman muuta pystyy; oikeita tuomioita tulee vastaajan muutoksenhakua vas-

taan puolustaa, ja syyttäjän mielestä virheellisiin käräjäoikeuden tuomioihin 

hakea aktiivisesti muutosta. Rikosvastuun toteuttaminen ei missään nimessä 

pääty käräjäoikeuden käsittelyyn, vaan vasta lainvoimaiseen tuomioon.”202 

 

 
198 Aluesyyttäjä D 2021. 
199 Aluesyyttäjä C 2021. 
200 Aluesyyttäjä E 2021. 
201 Aluesyyttäjä B 2021. 
202 Aluesyyttäjä C 2021. 
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 ”Kyllä. Valitusprosessi antaa syyttäjälle mahdollisuuden saattaa ratkaisu, 

joka syyttäjän mielestä on ainakin joiltain osin väärä, muutoksenhakutuomio-

istuimen arvioitavaksi, mikä jo itsessään on mielestäni rikosvastuun toteutta-

mista. Varsinaisessa muutoksenhakuoikeudenkäynnissä syyttäjällä on luon-

nollisesti vielä paremmat edellytykset tuoda esille ja perustella niitä seikkoja, 

joiden perusteella tuomiota tulisi muuttaa syyttäjän vaatimin tavoin.”203 

 

Haastateltavilta tiedusteltiin, mitkä ovat tärkeimpiä seikkoja, jotka vaikuttavat rikosvastuun 

toteuttamiseen syyttäjän osalta muutoksenhakuprosessissa: 

 

”Syyttäjän tulee ”jaksaa” ajaa syytettä parhaan kykynsä mukaan koko proses-

sin ajan ja tuntea juttunsa ja tehdä ns. jatkuvaa syyteharkintaa.”204 

 

”Tärkeintä on ehkä syyttäjän sisäinen ymmärrys nähdä rikosprosessi ja rikos-

vastuun toteuttaminen kokonaisuutena, joka ei pääty ennen lainvoimaista tuo-

miota. Rikosvastuun menestyksekkäässä toteuttamisessa muutoksenhakupro-

sessissa on toki tärkeää osata ja ymmärtää hovioikeusprosessin tietyt eroavai-

suudet käräjäoikeusvaiheeseen verrattuna.”205 

 

”Ratkaisevin ja tärkein seikka on varmaan se kun syyttäjä pohtii että hakeeko 

muutosta ylipäätään ja punnitsee sen hyötyjä suhteessa työmäärään”.206 

 

”Oikeastaan samat seikat kuin [objektiivisuusperiaatteen toteutumiseen vai-

kuttavat seikat]. Rikosvastuun toteuttamisen kannalta muutoksenhakuintressin 

pohdinta on merkittävämpää.”207 

 

Haastattelussa kysyttiin myös mitkä ovat muutoksenhakuprosessin ongelmakohdat rikosvas-

tuun toteuttamisen kannalta. Syyttäjien vastauksissa korostuvat kokemukset muutoksenhaun 

aiheuttamasta lisätyöstä ja muutoksenhakuprosessin pitkästä kestosta sekä näiden seikkojen 

johtamisesta rikosvastuun toteuttamisen tietynasteiseen tehottomuuteen. Kokemukset ovat 

 
203 Aluesyyttäjä E 2021. 
204 Aluesyyttäjä A 2021. 
205 Aluesyyttäjä C 2021. 
206 Aluesyyttäjä B 2021. 
207 Aluesyyttäjä D 2021. 
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 huolestuttavia. Syyttäjien esiin tuomien ongelmakohtien korjaamista tulisi selvittää pikim-

miten rikosvastuun toteutumisen heikentymisen estämiseksi. Haastatellut syyttäjät kertoivat 

muutoksenhakuprosessin ongelmakohdista seuraavaa: 

 

”Ehkä ylipäätään se, että jo valmiiksi ylityöllistetylle muutoksenhaku tarkoit-

taa lisätyötä, jota on tehtävä vielä normaaliakin selvemmin rakkaudesta lajiin; 

varmasti tästä syystä on välillä prosessiekonomisesti järkevää jättää tietyt 

muutoksenhaut tekemättä, minkä hintana on toisaalta sitten rikosvastuun täy-

dellisestä toteutumisesta joustaminen.”208 

 

”Jos rikosvastuun toteuttaminen etenee muutoksenhakuun asti, on usein itse 

rikoksesta kulunut aika jo kovin pitkä. Kun teosta on pitkä aika, ei rikosvastuun 

toteuttamista voida pitää kovin tehokkaana.”209 

 

”Usein ei jakseta viedä asia hovioikeuteen, koska se tuo itselle lisätyötä ja 

kiinnostus asiaan hiipuu verrattuna käräjäoikeuden käsittelyyn.”210 

 

”Ongelmana on muutoksenhakuprosessin hitaus sekä sen raskaus. Se, että ju-

tut käydään uudelleen alusta loppuun asti läpi hovioikeudessa, vähentää syyt-

täjien muutoksenhakua ja sitä kautta rikosvastuun toteuttamista. Käsittely ho-

vioikeudessa pitäisi uudistaa täysin.”211 

 

”Käsittelyaikojen pituus.”212  

 

 
 
  

 
208 Aluesyyttäjä C 2021. 
209 Aluesyyttäjä D 2021. 
210 Aluesyyttäjä A 2021. 
211 Aluesyyttäjä B 2021. 
212 Aluesyyttäjä E 2021. 
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 5. SYYTTÄJIEN KOKEMUKSET MUUTOKSENHAKUPROSES-
SISTA  
 
Syyttäjille lähetettiin valtakunnansyyttäjän toimiston välityksellä kysely syyttäjien koke-

muksista muutoksenhausta käräjäoikeuden tuomioihin. Vastausaika oli 11.11. – 19.11.2021. 

Kyselytutkimus oli strukturoitu, toisin sanoen kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat kai-

kille vastaajille samat ja samassa järjestyksessä.213 Kyselylomakkeella oli 11 kysymystä, 

joista yhdeksän oli monivalintakysymyksiä ja kaksi oli vapaaehtoisia avoimia kysymyksiä. 

Lisäksi oli yksi avoin kohta, johon sai halutessaan kertoa yleisesti havainnoistaan ja koke-

muksistaan tai antaa palautetta kyselystä. Voidakseen osallistua kyselytutkimukseen oli jo-

kaiseen monivalintakysymykseen vastattava. Kysely lähetettiin valtakunnansyyttäjän toi-

miston välityksellä, jotta pystyttiin varmistamaan vastaajien kuuluminen kyselyn kohderyh-

mään, eli syyttäjistöön.  

 

Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittämään, miten syyttäjät kokevat muutoksenhaun käytän-

nössä ja ovatko nämä kokemukset yhteneväisiä. Tutkimuksella tarkasteltiin lisäksi, onko 

syyttäjien käytännöissä ja kokemuksissa havaittavissa eroja alueellisesti tai kokemusvuosien 

perusteella. Alueellinen jako toteutettiin syyttäjäalueiden mukaisesti:  

 

• Etelä-Suomen syyttäjäalue, 

• Länsi-Suomen syyttäjäalue, 

• Pohjois-Suomen syyttäjäalue, 

• Itä-Suomen syyttäjäalue, 

• Ahvenanmaan syyttäjäalue.  

 

Syyttäjälaitoksella kertyneen työkokemuksen osalta jako toteutettiin seuraavasti:  

 

• Alle 2 vuotta, 

• 2 – 5 vuotta, 

• 5 – 10 vuotta, 

• Yli 10 vuotta.  

 

 
213 Nieminen – Lähteenmäki 2021, s. 15. 
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 Yli kymmenen vuotta työskennelleiden osalta jaottelua ei tarkennettu, sillä on epätodennä-

köistä, että tässä vaiheessa kokemusvuosien merkitys työssä erottuisi enää selkeästi tai aina-

kaan tutkimuksen kannalta merkittävällä tasolla.  

 

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 75 syyttäjää jokaiselta syyttäjäalueelta. Absoluuttisten 

vastauslukujen esittäminen ei tulosten osalta ole merkityksellistä eikä tarkoituksenmukaista, 

joten vertailussa vastaukset esitetään vastausten suhteellisen jakauman perusteella prosentin 

tarkkuudelle pyöristettynä. 

 

5.1 Vastausten alueellinen jakautuminen 
 
Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan syyttäjäalueilta saatiin vain muutamia vastauksia, joten 

näitä vastauksia ei voida pitää alueellisesti tarkasteltuna edustavina. Pohjois-Suomen ja Ah-

venanmaan syyttäjäalueiden syyttäjien vastaukset on kuitenkin päätetty ottaa tarkastelussa 

huomioon. Tutkittaessa syyttäjien kokemuksia on jokaisen syyttäjän subjektiivinen kokemus 

merkityksellinen, eikä sitä tulisi sivuuttaa vastausten vähäisen määrän vuoksi. Lukijan tulee 

kuitenkin pitää mielessään, ettei Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan syyttäjäalueiden syyttä-

jien vastausten perusteella voida tehdä laajempia yleistäviä johtopäätelmiä. Alueellisesti 

vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

 

 
Kuvio 1   Vastaukset syyttäjäalueittain 

Eniten vastauksia saatiin Etelä-Suomen syyttäjäalueelta. Etelä-Suomen syyttäjäalueen syyt-

täjien vastaukset kattavat yhteensä 52 % kaikista vastauksista – toisaalta suuri osa syyttäjistä 

työskentelee Etelä-Suomen syyttäjäalueella. Myös Länsi-Suomen syyttäjäalueen ja Itä-Suo-

men syyttäjäalueen syyttäjät olivat ahkeria vastaajia. Länsi-Suomen syyttäjäalueen 

52 %

24 %

19 %

4 %

1 %

Millä syyttäjäalueella työskentelet? 

Etelä-Suomen syyttäjäalue Länsi-Suomen syyttäjäalue

Itä-Suomen syyttäjäalue Pohjois-Suomen syyttäjäalue

Ahvenanmaan syyttäjäalue
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 vastaukset kattavat 24 % kaikista vastauksista ja Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaukset 19 % 

kaikista vastauksista. Pohjois-Suomen syyttäjäalueen vastauksien osuus oli 4 % ja Ahvenan-

maan syyttäjäalueen osuus vain 1 % kaikista vastauksista. Kyselytutkimusta laadittaessa 

odotuksena oli, että suurin osa vastauksista tulee Etelä-Suomen syyttäjäalueelta juuri henki-

lökunnan alueellisen rakenteen vuoksi.  

 

5.2 Vastausten jakautuminen kokemuksen perusteella 
 

Alle kaksi vuotta Syyttäjälaitoksella työskennelleistä syyttäjistä vain muutama vastasi kyse-

lyyn. Tämän vuoksi kokemusvuosiltaan nuorimpien syyttäjien vastauksia ei voida pitää 

edustavina. Alle kaksi vuotta syyttäjinä työskennelleiden vastaukset on kuitenkin päätetty 

ottaa tarkastelussa huomioon. Tutkittaessa syyttäjien kokemuksia, on jokaisen syyttäjän sub-

jektiivinen kokemus merkityksellinen, eikä sitä tulisi sivuuttaa vastausten vähäisen määrän 

vuoksi. Lukijan tulee kuitenkin mielessään, ettei alle kaksi vuotta työskennelleiden syyttä-

jien vastausten perusteella voida tehdä laajempia yleistäviä johtopäätelmiä. Kokemuksen 

perusteella vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

 

 
Kuvio 2   Työkokemus Syyttäjälaitoksella 

Suurin osa, eli 60 % vastauksista saatiin yli kymmenen vuotta työskennelleiltä syyttäjiltä. 2 

– 5 vuotta työskennelleiden ja 5 – 10 vuotta työskennelleiden syyttäjien osuus oli kummas-

sakin kokemusluokassa 17 %. Alle kaksi vuotta työskennelleiden osuus vastauksista oli vain 

6 %. Yli kymmenen vuotta työskennelleiden osuus vastaajista yllätti suuruudellaan. On mah-

dollista, että tulos kertoo Syyttäjälaitoksen kokemusrakenteesta, mutta varmaa tietoa ei 75 

vastaajan otannalla voida sanoa. Kyselyn aihe on voinut myös vaikuttaa vastaajien jakautu-

miseen – kokeneimmilla syyttäjillä on ehtinyt kertyä huomattavasti enemmän kokemusta 

muutoksenhausta kuin virkavuosiltaan nuoremmilla syyttäjillä. Tämä voi olla yhtenä syynä 

6 %

17 %

17 %60 %

Työkokemuksesi Syyttäjälaitoksella?

Alle 2 vuotta 2 - 5 vuotta 5 - 10 vuotta Yli 10 vuotta
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 kokemusvuosiltaan nuorimpien syyttäjien alhaiseen vastausprosenttiin.  Kokemusvuodet ja 

syyttäjäalue huomioituna ei vastauksissa ollut merkittäviä eroja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syyttäjäalueittain tarkasteltuna yli kymmenen vuoden työkokemuksen omaavien syyttäjien 

vastaukset korostuvat. Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen syyttäjäalueilta yli 

60 % vastaajista kuului kokemusvuosiltaan varttuneimpaan vastaajaluokkaan. Pohjois-Suo-

men ja Ahvenanmaan syyttäjäalueelta on muistettava, että alueiden vastauksia ei voida pitää 

edustavana vähäisestä vastaajamäärästä johtuen.  

 

Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaajarakenne poikkeaa Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen syyt-

täjäalueista. Itä-Suomessa yli kymmenen vuotta työkokemusta Syyttäjälaitoksella on vain 

50 %:lla vastaajista, ja 5 – 10 vuotta jopa 30 %:lla vastaajista. Etelä-Suomen ja Länsi-Suo-

men syyttäjäalueilla 5 – 10 vuoden kokemusluokassa vastaajia oli vain 10 % ja 17 %. Etelä-

16 %

17 %
67 %

Länsi-Suomen 
syyttäjäalue

Alle 2 vuotta 2 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta Yli 10 vuotta

5 %

23 %

10 %62 %

Etelä-Suomen 
syyttäjäalue

Alle 2 vuotta 2 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta Yli 10 vuotta

7 %7 %

36 %
50 %

Itä-Suomen 
syyttäjäalue

Alle 2 vuotta 2 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta Yli 10 vuotta

33 %

67 %

Pohjois-Suomen 
syyttäjäalue

Alle 2 vuotta 2 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta Yli 10 vuotta

100 
%

Ahvenanmaan 
syyttäjäalue

Alle 2 vuotta 2 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta Yli 10 vuotta

Kuvio 5   Etelä-Suomen syyttäjäalueen 
kokemusvuodet 

Kuvio 4   Länsi-Suomen syyttäjäalueen 
kokemusvuodet 

Kuvio 3   Itä-Suomen syyttäjäalueen 
kokemusvuodet 

Kuvio 6   Pohjois-Suomen syyttäjäalu-
een kokemusvuodet 

Kuvio 7   Ahvenanmaan syyttäjäalueen 
kokemusvuodet 
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 Suomen syyttäjäalueella 23 % vastaajista on työskennellyt Syyttäjälaitoksella 2 – 5 vuotta. 

Länsi-Suomen syyttäjäalueella vastaava luku on 16 % ja Itä-Suomen syyttäjäalueella vain 7 

%. Länsi-Suomen vastaajissa ei ollut yhtään alle kaksi vuotta Syyttäjälaitoksella työsken-

nellyttä syyttäjää. Etelä-Suomessa virkaiältään nuorimpia vastaajia oli 5 % alueen vastaajista 

ja Itä-Suomen syyttäjäalueella 7 %. Pohjois-Suomen syyttäjäalueelta saatiin vastauksia ai-

noastaan kokeneimmilta ja virkaiältään nuorimmilta syyttäjiltä.  

 

5.3 Tyytymättömyyden ilmoittamisesta 
 

OK 25:5:n mukaan käräjäoikeuden ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viimeistään 

seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin, 

jos käräjäoikeuden ratkaisuun haluaa hakea muutosta. Syyttäjiltä kysyttiin, kuinka suuressa 

osassa käräjäoikeudessa käsitellyissä jutuissa syyttäjä on arviolta tehnyt tyytymättömyyden 

ilmoituksen käräjäoikeuden tuomioon. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat: 

 

• En koskaan, 

• Alle 20 %:ssa jutuistani, 

• 21 – 40 %:ssa jutuistani, 

• 41 – 60 %:ssa jutuistani, 

• 61 – 80 %:ssa jutuistani, 

• Yli 81 %:ssa jutuistani, 

• En osaa sanoa. 

 

Kysymystä laadittaessa odotuksena oli, että syyttäjät vastaisivat lähes poikkeuksetta teh-

neensä tyytymättömyyden ilmoituksen alle 20 %:ssa jutuistaan. Koska tarkat lukemat teh-

dyistä tyytymättömyyden ilmoituksista ovat saatavilla Syyttäjälaitokselta pyydetyistä tilas-

totiedoista, valikoituivat vastausvaihtoehdot hyvin laajoiksi. Kysymyksen tarkoituksena ei 

ollut selvittää lukumääriä, vaan syyttäjien kokemuksia ja niissä mahdollisesti havaittavia 

eroja. Käytettäessä laajaa vastauspatteristoa on kokemuksissa räikeästi erottuvat poik-

keavuudet helposti havaittavissa. Eräs syyttäjä kommentoikin, ettei hänen arvionsa mukaan 

yksikään massajuttuja hoitava syyttäjä valittaisi yli 5 %:ssa juttujaan. Syyttäjien vastauksista 

on kuitenkin havaittavissa myös eriäviä mielipiteitä.  
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Kuvio 8   Tyytymättömyyden ilmoittaminen 

Kaikista syyttäjistä 93 % on tehnyt tyytymättömyyden ilmoituksen käräjäoikeuden tuo-

mioon alle 20 % jutuistaan. Yllättävää oli, että jopa 7 % vastaajista on kuitenkin tehnyt tyy-

tymättömyyden ilmoituksen 21 – 40 %:ssa jutuistaan. Vaikka vastausvaihtoehdon skaala on 

laaja, on ero enemmistöön silmiinpistävä. On huomattava, että vastausvaihtoehdon laajuu-

den vuoksi ei voida selvittää, onko tyytymättömyyden ilmoituksia tässä vastausluokassa 

tehty enemmän lähemmäksi 21 % vai 40 %. Yli kymmenen vuotta työskennelleiden syyttä-

jien suuri osuus vastaajista voi selittää vastausta. Syyttäjien vastaukset olivat odotetusti suu-

rimmalta osin yhdenmukaisia ja vastaavat Syyttäjälaitokselta saatuja tilastotietoja.  

 

Vuosi KO-rikosasiat Asiat, joissa 
tyytymättömyy-
den ilmoituksia 

Asiat, joissa  
syyttäjän tyyty-
mättömyyden  
ilmoituksia 

Asiat, joissa 
syyttäjän  
valituksia 

Asiat, joissa 
syyttäjän vasta-
valituksia 

 
2016 66894 6728 967 570 228  
2017 66738 6681 1035 591 247  
2018 69937 7039 1123 702 218  
2019 53713 5716 903 534 189  
2020 12648 1759 262 159 58  
Kaikki  
yhteensä 

269930 27923 4290 2556 940 
 

Taulukko 1   Syyttäjälaitoksen tilasto 2021 

Syyttäjälaitokselta saadun tilaston mukaan vuosina 2016 – 2019214 käräjäoikeuksissa käsi-

teltiin vuositasolla keskimäärin 64 320 rikosjuttua, joista vuosittain keskimäärin 6 541:ssä 

jutussa tehtiin tyytymättömyyden ilmoitus.215 Näistä tyytymättömyyden ilmoituksista 

 
214 Syyttäjälaitokselta saadussa tilastossa tuoreimmat luvut vuodelta 2020 poikkeavat merkittävästi vuosien 
2016 – 2019 luvuista. Nämä poikkeamat voidaan selittää koronapandemian aiheuttamasta pääkäsittelyjen siir-
tämisestä. Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää koronapandemian aiheuttamien poikkeuk-
sellisten tilanteiden vaikutusta syyttäjien kokemuksiin muutoksenhausta tai muutoksenhakuun ylipäätään, on 
vuoden 2020 luvut jätetty pois vertailusta. 
215 Syyttäjälaitoksen tilasto 2021. 

93 %

7 %

Kuinka suuressa osassa käräjäoikeudessa käsitellyissä 
jutuissasi olet arviolta tehnyt tyytymättömyyden 

ilmoituksen käräjäoikeuden tuomioon?

Alle 20 %:ssa jutuistani 21-40 %:ssa jutuistani
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 keskimäärin 1 007 olivat syyttäjien tekemiä.216 Näin arvioituna syyttäjät tekevät noin 1,5 

%:ssa juttujaan tyytymättömyyden ilmoituksen. Tyytymättömyyden ilmoitusten vähäinen 

määrä syyttäjien osalta osoittaa mielestäni oikeusjärjestelmän toimivuutta ja oikeudenmu-

kaisuutta sekä sitä, että syyttäjät onnistuvat erinomaisesti rikosvastuun toteuttamisessa.  

 

Syyttäjät tekivät tarkastelujakson aikana valituksen noin 0,9 %:ssa juttujaan. Vuositasolla 

syyttäjien tekemiä valituksia oli keskimäärin 599 kappaletta. Syyttäjät tekivät vastavalituk-

sia ainoastaan noin 0,3 %:ssa juttujaan, tehden keskimäärin 220 vastavalitusta vuodessa. 

Kysymystä kommentoinut syyttäjä ei siten ollut väärässä siitä, etteivät syyttäjät valittaisi yli 

5 %:ssa juttujaan. Tarkasteltaessa vastausten jakautumista kokemusvuosittain huomataan, 

että vastausvaihtoehdon 21 – 40 %:ssa jutuistani on valinnut ainoastaan sellaisia syyttäjiä, 

joilla on työkokemusta joko 2 – 5 vuotta tai yli kymmenen vuotta. 

 

 
Kuvio 9   Tyytymättömyyden ilmoittaminen kokemusvuosittain 

Yli kymmenen vuotta työskennelleistä 9 % on vastannut tehneensä tyytymättömyyden il-

moituksen 21 – 40 %:ssa jutuistaan. Samaan aikaan huomattavasti vähemmällä työkoke-

muksella 2 – 5 vuotta Syyttäjälaitoksella työskennelleistä melko vastaavasti 8 % on vastan-

nut tehneensä tyytymättömyyden ilmoituksen 21 – 40 %:ssa jutuistaan. Mainituissa koke-

musluokissa siis lähes 10 % vastaajista tekee tyytymättömyyden ilmoituksen muita koke-

musluokkia useammin. Alle kaksi vuotta työskennelleet ja 5 – 10 vuotta työskennelleet ovat 

kaikki vastanneet tehneensä tyytymättömyyden ilmoituksen alle 20 %:ssa jutuistaan. 

 
216 Syyttäjälaitoksen tilasto 2021. 
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 Alueellisessa tarkastelussa huomataan ilmiön keskittyvän ainoastaan Etelä-Suomen syyttä-

jäalueelle.  

 
Kuvio 10   Tyytymättömyyden ilmoittaminen alueittain 

Kaikki vastaajat, jotka ovat vastanneet tehneensä tyytymättömyyden ilmoituksen 21 – 40 

%:ssa jutuistaan, työskentelevät Etelä-Suomen syyttäjäalueella, johon myös suurimmat jut-

tumassat kohdistuvat. Etelä-Suomen syyttäjäalueella voisi olla aiheellista selvittää, mistä ero 

tyytymättömyyden ilmoittamisessa muihin syyttäjäalueisiin verrattuna johtuu – ja onko tällä 

erolla merkitystä rikosvastuun toteuttamisen näkökulmasta. Vaihtoehtoisia vastauksia on 

monia. Eräs selitys voi olla, että kokeneimmat syyttäjät hoitavat myös vakavimmat ja yh-

teiskunnallisesti merkittävimmät jutut, joissa rikosvastuun toteuttamisen merkitys muutok-

senhaun yhteydessä korostuu. Virkaiältään nuorimmat syyttäjät taas hoitavat enemmän vä-

hemmän vaativia ja kenties rutiininomaisempia tehtäviä, joka voi johtaa vähäisempään muu-

toksenhakutarpeeseen. 

 

5.3.1 Tyytymättömyyden ilmoituksesta valitukseen 
 

Jatkokysymyksenä selvitettiin, kuinka usein tehty tyytymättömyyden ilmoitus on johtanut 

siihen, että syyttäjä on tehnyt valituksen käräjäoikeuden tuomiosta. Vastausvaihtoehdot oli-

vat:  

 

• Ei koskaan, 

• Harvoin, 

• Silloin tällöin, 

• Useimmiten, 

• Aina tai lähes aina, 

• En osaa sanoa. 
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Kuvio 11   Tyytymättömyyden ilmoituksen johtaminen valitukseen 

Kyselytutkimusta laadittaessa odotuksena oli, että suurin osa vastaajista vastaisi aina tai lä-

hes aina. Odotetusti suurin osa, eli 66 % vastaajista ilmoitti tyytymättömyyden ilmoituksen 

johtaneen aina tai lähes aina valitukseen. Vastausvaihtoehdon saama kannatus oli kuitenkin 

odotettua alhaisempi. Hieman yllättäen vastausvaihtoehto ”useimmiten” korostui muista 

vastausvaihtoehdoista. Vastaajista jopa 28 % ilmoitti tyytymättömyyden ilmoituksen johta-

neen useimmiten valitukseen. Odotuksena oli, että tyytymättömyyden ilmoitukset johtaisi-

vat lähestulkoon aina valitukseen, eikä tyytymättömyyden ilmoituksia tehtäisi kenties var-

muuden vuoksi tai muista sellaisista syistä, jotka eivät lopulta johda valituksen tekemiseen.  

 

Kysymyksestä ei kuitenkaan voida päätellä selityksiä vastausten jakautumiselle. Toisaalta 

mitattaessa tuloksia sanallisesti eikä prosentuaalisesti on otettava huomioon, että subjektii-

visen merkityssisällön antaminen vastausvaihtoehdoille korostuu. Tällä tutkimuksella ei si-

ten voida erottaa, minkä merkityssisällön vastaajat ovat antaneet vastausvaihtoehdoille ”lä-

hes aina” tai ”useimmiten”. Syyttäjälaitokselta saatujen tilastojen mukaan syyttäjät ovat vuo-

sien 2016 – 2019 aikana tehneet tyytymättömyyden ilmoituksen vuositasollakeskimäärin 

1007 jutussa ja valituksen keskimäärin 599 jutussa. 217 Syyttäjien tekemistä tyytymättömyy-

den ilmoituksista noin 59 % johtaa siten tosiasiallisesti valituksen tekemiseen. Tilastotiedot 

tukevat syyttäjien kokemuksia asiassa.   

 

Muiden vastausvaihtoehtojen osuus oli odotetusti pienempi. Vastaajista 3 % vastasi silloin 

tällöin ja 3 % vastasi harvoin. Odotettavasti yksikään vastaajista ei ilmoittanut, että tyyty-

mättömyyden ilmoitus ei olisi koskaan johtanut valitukseen. Toisaalta voisi olla aiheellista 

 
217 Syyttäjälaitoksen tilasto 2021. 

66 %
3 %
3 %

28 %

Kuinka usein tekemäsi tyytymättömyyden ilmoitus on johtanut 
siihen, että olet tehnyt valituksen käräjäoikeuden tuomiosta?

Aina tai lähes aina Harvoin Silloin tällöin Useimmiten
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 selvittää, miksi yhteensä 6 % vastaajista laatii valituksen tyytymättömyyden ilmoittamisen 

jälkeen ainoastaan harvoin tai silloin tällöin. Mahdollisia selityksiä voi olla monia, eikä tä-

män tutkimuksen perusteella voida tehdä päätelmiä siitä, johtuuko alhainen valitusprosentti 

esimerkiksi syyttäjien kokemuksesta, kiireestä vai muista seikoista. Resurssien ja työpanok-

sen mahdollisimman tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi kohdistamiseksi olisi järkevää 

välttää tyytymättömyyden ilmoitusta ikään kuin varmuuden vuoksi, kenties erilaisten epä-

varmuussyiden takia. Valitusten osalta eräs syyttäjä kommentoi seuraavasti: 

 

”Perussyyttäjillä on niin paljon töitä että turhia muutoksenhakuja ei tehdä.218 

Kun ne tehdään, ne ovat perusteltuja ja usein johtavat muutokseen.  Hakevatko 

kaikki syyttäjät muutosta aina kun se olisi tarpeen, on mahdotonta sanoa.  Eri-

koissyyttäjät enemmän hakevat oikeuskäytäntöä. Syyttäjä voi hakea muutosta 

myös vastaajan eduksi, sekin on joskus tarpeen.” 

 

Syyttäjälaitokselta saatujen tilastojen mukaan syyttäjät ovat vuosien 2016–2019 aikana va-

littaneet vuositasolla keskimäärin 599 jutussa ja tehneet vastavalituksia keskimäärin 220 ju-

tussa.219 Valituksia tehdään siten vastavalituksia enemmän. Rikosvastuun toteuttamista aja-

tellen luvut näyttävät hyvältä. Syyttäjälähtöinen valitusprosessi vuosina 2016–2019 on 

käynnistynyt siten keskimäärin vain noin 0,9 %:ssa käräjäoikeudessa käsitellyissä jutuissa.  

 

Kyselyä laadittaessa vastavalitus päätettiin rajata kyselyn ulkopuolelle, sillä tarkoituksena 

oli selvittää syyttäjien kokemuksia ainoastaan syyttäjistä lähtöisin olevaan muutoksenha-

kuun.220 Kyselytutkimuksen kommenteissa useampi vastaaja kommentoi vastavalituksista ja 

kertoi tekevänsä mieluummin vastavalituksen kuin valituksen, joten muutamia syyttäjien 

kokemuksia vastavalituksista on päädytty nostamaan esiin tämän kysymyksen yhteydessä. 

Erään syyttäjän käsityksen mukaan syyttäjät tekisivät enemmän vastavalituksia kuin vali-

tuksia. Lukuja tarkasteltaessa kuitenkin huomataan, että syyttäjät tekevät vastavalituksia 

vain noin 0,3 %:ssa käräjäoikeudessa käsitellyissä jutuissaan. Vastavalitusoikeudella on siis 

merkitystä, mutta tilastojen valossa merkitys ei ole huomattavan suuri.  

 

 
218 Harva syyttäjä haluaakaan tuhlata resursseja juttuihin, joiden menestyminen on epävarmaa. Ks. esim. 
McCoy 2000, s. 459. 
219 Syyttäjälaitoksen tilasto 2021. 
220 Tämä olisi kuitenkin tullut tuoda selkeämmin esiin kyselylomakkeella. 
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 Syyttäjien kyselytutkimukseen antamissa vastauksissa vastavalituksen merkitys korostuu 

kuitenkin selvästi ja syyttäjät näyttävät kokevan vastavalituksen tärkeäksi keinoksi toteuttaa 

rikosvastuuta. Aikoinaan vastavalitusmahdollisuutta käyttöön otettaessa arvioitiinkin, että 

vastavalituksen avulla pystyttäisiin varmistamaan se, että käräjäoikeuden ratkaisuista vali-

tettaisiin harkiten ja perustellusti.221 Vuorenpää on kritisoinut vastavalitusta objektiivisuus-

periaatteen näkökulmasta. Vuorenpään mukaan objektiivisuusperiaatteen suppea tulkinta 

johtaisi siihen, että syyttäjällä ei olisi oikeutta tehdä vastavalitusta, jos tämä on jo käräjäoi-

keuden tuomiota arvioidessaan päättänyt olla hakematta muutosta.222 Vuorenpää ei ole vää-

rässä. Siitä huolimatta syyttäjien on kuitenkin huolehdittava työssään jatkuvasti myös pro-

sessiekonomiasta.  

 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että prosessiekonomian periaate voi vai-

kuttaa syyttäjän valitushalukkuuteen.223 Syyttäjä voi objektiivisesti olla sitä mieltä, että kä-

räjäoikeuden tuomiosta saattaisi olla aiheellista joltain osin valittaa, mutta mahdollisen va-

lituksen alainen seikka saattaa olla niin vähäinen, että prosessiekonomisesti valituksen teke-

minen ei olisi tarkoituksenmukaista. Tilanne on hyvä ratkaista hyödyntämällä vastavalitusta 

tilanteessa, jossa vastaaja on valittanut tuomiosta, sillä tuomio tulee joka tapauksessa pääty-

mään hovioikeuden käsiteltäväksi eikä olisi järkevää olla ottamatta samalla syyttäjän havait-

semaa seikkaa käsiteltäväksi. Objektiivisuusperiaate ei palvelisi tarkoitustaan, jos se koh-

tuuttomasti lisäisi syyttäjien työtaakkaa edellyttämällä absoluuttisen oikeita ratkaisuja. Ku-

ten aiemmin on havaittu, rikosvastuun toteuttaminenhan edellyttää ainoastaan mahdollisim-

man oikeaa ratkaisua, ei absoluuttisen oikeaa ratkaisua. Syyttäjät kommentoivat vastavali-

tuksen osalta seuraavaa: 

 

”Tässä kyselyssä oli kokonaan jätetty pois vastavalitus, joka on (tai ainakin 

pitäisi olla) syyttäjän tehokas työkalu. Käytän vastavalitusta lähes aina, mikäli 

olen valmis hyväksymään käräjäoikeuden tuomion vain siinä tapauksessa, että 

asia ei etene hovioikeuteen.” 

 

”Kysymyslomakkeella olisi kannattanut kysyä vastavalituksen käyttämisestä, 

nyt valituksen tekeminen oli rajattu tyytymättömyyden ilmoittamiseen. 

 
221 HE 91/2002 vp, s. 26. 
222 Vuorenpää 2007, s. 234.  
223 King – Heise 2018, s. 496. 
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 Käsitykseni on, että tyytymättömyyden ilmoittamisen sijaan syyttäjät käyttävät 

enemmän vastavalitusta, jotta hovioikeus voi tutkia asian kokonaan. Ainakin 

itse käytän vastavalitusta tarvittaessa vaatiakseni rangaistuksen koventamista. 

Prosessiekonomisista syistä voisin tyytyä käräjäoikeuden ratkaisuun, mutta jos 

vastaaja valittaa, saatan tehdä vastavalituksen rangaistuksen osalta joskus 

myös syyksilukemisen osalta (esim. tuomittu perusmuotoisesta, syytetty törke-

ästä tekomuodosta) [–  –]” 
 

”Hyvin yleinen valitus on esim. talousrikoksissa vastavalitus eli jos vastaaja 

valittaa, niin syyttäjä voi vastavalittaa ja vaatia esim. korkeampaa rangais-

tusta. Suuri osa valituksistani on viimeaikoina ollut vastavalituksia eli olen jo 

"voittanut" jutun käräjäoikeudessa, mutta vastaaja valittaa ja minä haen hä-

nelle vielä ankarampaa rangaistusta tai jonkun pienen käräjäoikeuden hylkää-

män kokonaisuuden syyksi lukemista. Jos vastaaja luopuu valituksestaan, niin 

syyttäjän vastavalitus raukeaa. [–  –]” 

 

”Vastavalitus on hyvä keino vastaajan valittaessa ratkaisusta. Toki siinä on 

riskinsä, jos valittaja peruuttaa valituksensa. Vastavalitukseni ovat useita ker-

toja menestyneet.  Vastavalitustilanteessa hovioikeudella on laajempi mahdol-

lisuus ratkaista asia.” 

 

”Hyvin harvoin valitan, jos edes jollaki tapaa pystyn elämään lopputuloksen 

kanssa. Jos sitten vastapuoli valittaa, niin vastavalituksen voin kyllä helpom-

min pistää menemään. [–  –]”   

 

Esitöissä on katsottu, että syyttäjien tulisi tehdä vastavalitus ainoastaan silloin, kun lain oi-

kea soveltaminen edellyttää vastavalituksen tekemistä – tällöinkin vastavalituksen tarvetta 

on harkittava tarkkaan.224 Syyttäjien vastauksien perusteella näyttää siltä, että syyttäjät nou-

dattavat esitöiden antamaa linjaa. Syyttäjien esiin tuomat kokemukset vastavalituksen käyt-

tämisestä tuntuvat olevan hyvin linjassa muiden tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Syyttä-

jät valittavat, jos katsovat valittamisen olevan perusteltua. Turhia valituksia ei tehdä.  

 

 
224 HE 91/2002 vp, s. 30. 
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 Kokemusvuosia tarkasteltaessa vastauksissa on havaittavissa hieman hajontaa. Kaikkien ko-

kemusluokkien osalta korostuvat vastausvaihtoehdot aina tai lähes aina sekä useimmiten. 

 

 
Kuvio 12   Tyytymättömyyden ilmoituksen johtaminen valitukseen kokemusvuosittain 

Yli kymmenen vuotta työskennelleiden osalta 2 % vastasi tyytymättömyyden ilmoituksen 

johtavan valitukseen silloin tällöin. Kokeneimmista syyttäjistä kukaan ei vastannut tyyty-

mättömyyden ilmoituksen johtaneen valitukseen vain silloin tällöin tai harvoin. 5 – 10 vuotta 

työskennelleiden syyttäjien osalta 8 % vastaajista kertoi tyytymättömyyden ilmoituksen joh-

taneen valitukseen silloin tällöin ja 8 % harvoin. Myös 2 – 5 vuotta työskennelleistä syyttä-

jistä 8 % ilmoitti tyytymättömyyden ilmoituksen johtaneen valitukseen ainoastaan harvoin. 

Alle kaksi vuotta työskennelleiden osalta kukaan vastaajista ei vastannut harvoin tai silloin 

tällöin ja vastausvaihtoehdot useimmiten ja aina tai lähes aina valittiin yhtä paljon. Tästä ei 

kuitenkaan voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä alle kaksi vuotta työskennelleiden syyttä-

jien alhaisen vastausmäärän takia. Alueellisesti vastauksissa on hieman hajontaa. 

 

 
Kuvio 13   Tyytymättömyyden ilmoituksen johtaminen valitukseen alueittain 
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 Suurin hajonta on havaittavissa Itä-Suomen syyttäjäalueella. Itä-Suomen syyttäjäalueella 

vastauksissa on valittu kaikkia muita vastausvaihtoehtoja paitsi ei koskaan ja en osaa sanoa. 

Itä-Suomen syyttäjäalueelta vain 57 % ilmoitti tyytymättömyyden ilmoituksen johtavan aina 

tai lähes aina siihen, että syyttäjä on tehnyt valituksen käräjäoikeuden tuomiosta. Itä-Suomen 

syyttäjäalueella 22 % vastaajista ilmoitti tyytymättömyyden ilmoituksen johtavan useimmi-

ten valitukseen ja 7 % vastasi tyytymättömyyden ilmoituksen johtavan silloin tällöin vali-

tukseen. Jopa 14 % Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaajista vastasi tyytymättömyyden ilmoi-

tuksen johtavan valitukseen vain harvoin. Tällä kyselytutkimuksella ei ole mahdollista saada 

selitystä sille, mistä nämä erot johtuvat, mutta tätä voisi olla aiheellista selvittää tarkemmin 

alueellisen objektiivisuuden, syyttämiskäytännön yhdenmukaisuuden ja laadun varmista-

miseksi sekä Syyttäjälaitoksen tulossopimuksen tavoitteiden225 saavuttamiseksi.  

 

Ahvenanmaan syyttäjäalueen vastauksien mukaan tyytymättömyyden ilmoitus johtaa alu-

eella useimmiten valitukseen. Pohjois-Suomen syyttäjäalueen vastaajista kaikki vastasivat 

tyytymättömyyden ilmoituksen johtavan aina tai lähes aina valitukseen. Vastaukset selitty-

vät kyseisten alueiden vähäisellä vastaajamäärällä, eikä vastauksista voida tehdä yleistäviä 

johtopäätöksiä. 

 

5.4 Jatkokäsittelyluvasta 
 

Kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla, tarvitaan OK 25 a:5:n mu-

kaan jatkokäsittelylupa. Syyttäjä ei tarvitse jatkokäsittelylupaa miltään osin asiassa, jos vas-

taaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta ja vali-

tus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta taikka vastaajalle tuomittua rangaistusta. Jatko-

käsittelylupa on myönnettävä jos 1) ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun loppu-

tuloksen oikeellisuutta, 2) käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mah-

dollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä, 3) lain soveltamisen kannalta muissa sa-

manlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa tai 4) luvan myöntämiseen 

on muu painava syy. Jatkokäsittelylupa voidaan rajoittaa myös koskemaan vain osaa kärä-

jäoikeuden ratkaisusta. Kyselyllä selvitettiin, kuinka usein syyttäjille on myönnetty jatkokä-

sittelylupa silloin, kun sitä on asiassa vaadittu. Vastausvaihtoehdot olivat: 

 

 
225 Tulossopimus 2022 – 2025, s. 9 – 11.  
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 • Ei koskaan, 

• Harvoin, 

• Silloin tällöin, 

• Useimmiten, 

• Aina tai lähes aina, 

• En osaa sanoa. 

 

 
Kuvio 14   Jatkokäsittelyluvan myöntäminen 

Odotetusti suurin osa, eli 79 % vastaajista vastasi jatkokäsittelyluvan tulleen myönnetyksi 

aina tai lähes aina. Lisäksi 13 % vastaajista vastasi jatkokäsittelyluvan tulleen myönnetyksi 

useimmiten. Näiden vastausten korostuneisuus osoittaa, että syyttäjät ovat hyvin tietoisia 

siitä, milloin valittaminen on aiheellista ja tarkoituksenmukaista – vaikkakin jatkokäsittely-

lupaa vaaditaan vain osassa juttuja. Toisaalta vastauksien perusteella voidaan kysyä, teke-

vätkö syyttäjät valituksia vain silloin, kun valituksen menestyminen on hyvin todennäköistä? 

Tällöin on mahdollista, että vähemmän selvissä asioissa valitus voi jäädä tekemättä – kenties 

resurssi- tai mielenkiintosyiden takia. Selityksiä voi olla lukemattomia. Vain 1 % vastaajista 

vastasi jatkokäsittelyluvan tulleen myönnetyksi silloin tällöin ja 7 % vastaajista ei osannut 

sanoa kuinka usein jatkokäsittelylupa on tullut myönnetyksi. Syyttäjien kokemukset vasta-

sivat odotuksia. Oletuksena oli se, että syyttäjät valittavat vain perustellusti aiheellisissa ta-

pauksissa, joten olisi epätodennäköistä, että jatkokäsittelylupa hylättäisiin usein.  

 

Vastauksissa merkittävintä hajontaa oli havaittavissa alle viisi vuotta työskennelleiden ko-

kemusluokassa. Alle kaksi vuotta työskennelleistä 50 % ei osannut sanoa, kuinka usein jat-

kokäsittelylupa on myönnetty. Vastausvaihtoehdon aina tai lähes aina sekä useimmiten va-

litsi kummankin 25 % kokemusluokan vastaajista. Jälleen on muistettava, ettei kyseisen ko-

kemusluokan vastauksia voida kuitenkaan pitää edustavina. 2 – 5 vuotta työskennelleiden 
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 osalta vastausvaihtoehto aina tai lähes aina korostui selvästi, sillä 62 % kokemusluokan vas-

taajista valitsi tämän vastausvaihtoehdon. Näistä vastaajista 23 % vastasi jatkokäsittelyluvan 

tulleen myönnetyksi useimmiten ja 15 % ei osannut sanoa kysymykseen vastausta.  

 

 
Kuvio 15   Jatkokäsittelyluvan myöntäminen kokemusvuosittain 

Merkittävää alueellista hajontaa ei ollut havaittavissa. Jokaisella syyttäjäalueella aina tai lä-

hes aina oli selvästi suosituin vastausvaihtoehto. Uskon tämän viittaavan niin syyttäjien kuin 

tuomioistuimenkin ammattitaitoon. Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen syyttäjä-

alueiden osalta Länsi-Suomen vastaajista huomattavasti useampi vastaaja (28 %) muihin 

alueisiin verrattuna kertoi jatkokäsittelyluvan tulleen myönnetyksi useimmiten.  Etelä-Suo-

men syyttäjäalueella vastaava luku oli 8 % ja Itä-Suomen syyttäjäalueella ainoastaan 7 %.  

Etelä-Suomen syyttäjäalueella yllättäen 2 % vastaajista kertoi jatkokäsittelyluvan tulleen 

myönnetyksi ainoastaan silloin tällöin. Luku on hyvin pieni, joten seikan tarkempaa tosiasi-

allista merkityksellisyyttä ei voida tässä tutkimuksessa arvioida. 

 

 
Kuvio 16   Jatkokäsittelyluvan myöntäminen alueittain 
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 Kuudentena kysymyksenä selvitettiin jatkona edelliselle kysymykselle avovastauksilla syyt-

täjien kokemuksia ja mielipiteitä luvan epäämisen syistä kysymällä ”Mikä on tyypillisesti 

ollut syynä sille, että jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty?”.  

 

Useampi syyttäjä vastasi, että jatkokäsittelylupa on heille aina myönnetty. Eräs yli kymme-

nen vuotta työskennellyt syyttäjä vastasi hänellä olleen uransa aikana ainoastaan yksi tapaus, 

jossa jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty. Tällöin kyse oli näytön arvioinnista ja käräjäoi-

keus oli perustellut tuomion perusteellisesti. Muutama syyttäjä katsoi jatkokäsittelyluvan 

hylätyksi tulemisen johtuneen asian vähäisyydestä; kyse on ollut esimerkiksi rangaistuksen 

mittaamisesta tai rangaistuslajista sellaisessa jutussa, missä on ollut kyse alle kahden vuoden 

vankeusrangaistuksesta. Vähäisestä intressistä on ollut kyse myös sellaisissa tapauksissa, 

joissa käräjäoikeus on tuominnut vastaajan sakkorangaistukseen ja valituksella on vaadittu 

vankeusrangaistusta tai muutoin melko vähäisen jutun näyttökysymyksistä. Eräs syyttäjä 

vastasikin seuraavasti: 

”Hovioikeus ei perustele jatkokäsittelyluvan myöntämistä koskevia ratkaisu-

jaan, mutta oma vaikutelma on se, että vähäisissä (lievissä) rikosasioissa lu-

paa ei saa niin helposti. Tämä perustuu toisaalta noin yhteen kokemukseen, 

jossa mielestäni jatkokäsittelylupa olisi selvästi pitänyt myöntää. Kysymys lie-

vähköstä liikennejutusta.” 
 

Vastauksista ilmeni myös, että syyttäjien kokemusten mukaan hovioikeus tiedostaa syyttä-

jän hakevan muutosta käräjäoikeuden tuomioon vain perustelluista syistä. Yhden vastaajan 

mukaan jatkokäsittelylupa myönnettäisiin Helsingin hovioikeudessa lähes aina, jos kyse on 

näytön arvioinnista. Eräs syyttäjä puolestaan vastasi kuin edellistä vastaajaa täydentäen seu-

raavasti: 

”Aina on myönnetty.  Siihen voi olla useita syitä, mutta lähtökohtaisesti valit-

taminen vaan lisää syyttäjän jo valmiiksi kohtuutonta työtaakkaa, joten 

yleensä jos syyttäjä valittaa, hän tekee sen hyvästä syystä (mistä johtuen hovi 

myöntää jatkokäsittelyluvan).” 

 

Muutama vastaaja huomautti, että jatkokäsittelyluvan osalta hovioikeus ei perustele ratkai-

sujaan. Hylätessään jatkokäsittelylupahakemuksen hovioikeus kirjaa ratkaisuunsa OK 25 

a:11:stä ilmenevät jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset ja toteaa, ettei kyseessä 

olevassa tapauksessa ole mitään jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä käsillä.  
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 5.5 Lisäajan tarpeesta 
 
OK 25:12:n mukaan määräaika valitusta varten on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoi-

keuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Käräjäoikeus voi kuitenkin hakemuksesta asettaa 

uuden määräajan muutoksenhakua varten, jos muutosta ei voida laillisen esteen vuoksi tai 

muusta hyväksyttävästä syystä hakea määräajassa. Syyttäjiltä kysyttiin, kuinka usein syyt-

täjät ovat joutuneet pyytämään lisäaikaa valituksen toimittamiselle kiireisen työtilanteen 

vuoksi. Kysymyksessä kysyttiin virheellisesti lisäajan pyytämisestä hovioikeudelta, vaikka 

tosiasiassa lisäaika haetaan käräjäoikeudelta.226 On huomattava, että kysymyksellä selvite-

tään ainoastaan kiireisestä työtilanteesta johtuvaa lisäajan hakemista eikä muita mahdollisia 

syitä lisäajan hakemiseksi. Uskon kuitenkin, että syyttäjillä ei liene tarvetta (ainakaan usein) 

hakea lisäaikaa muiden syiden takia. Kysymyksen tarkoituksena oli siten selvittää, vaikut-

taako syyttäjien työkiireet rikosvastuun toteuttamiseen muutoksenhakuvaiheessa. Vastaus-

vaihtoehdot olivat seuraavat: 

 

• En koskaan, 

• Harvoin, 

• Silloin tällöin, 

• Useimmiten, 

• Aina tai lähes aina, 

• En osaa sanoa. 

 

 
Kuvio 17   Lisäajan pyytäminen 

 
226 Kiitos myös sinulle nimetön syyttäjä Etelä-Suomen alueelta virheestä huomauttamisesta. 
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 Odotuksena oli, että syyttäjät joutuisivat hakemaan lisäaikaa valituksen toimittamiselle kii-

reisen työtilanteen vuoksi vain poikkeuksellisesti. Vastaukset noudattivat odotettua ja-

kaumaa. 45 % syyttäjistä ei ole joutunut koskaan hakemaan käräjäoikeudelta lisäaikaa vali-

tuksen toimittamiseksi kiireisen työtilanteen vuoksi. Vastaajista 33 % on joutunut hakemaan 

lisäaikaa harvoin ja 17 % silloin tällöin. Kokonaisuutena näyttäisi siltä, että lisäaikaa joudu-

taan hakemaan vain poikkeuksellisesti. Yhtenä syynä tälle voi olla se, että syyttäjien voi olla 

mahdollista priorisoida työssään melko kiireellisestikin hoidettavia valitusasioita. Hieman 

yllättäen 3 % vastaajista ilmoitti hakevansa lisäaikaa valituksen toimittamiselle kiireisen 

työtilanteen vuoksi useimmiten. Syitä ja ratkaisuja tähän olisi aiheellista selvittää. Useim-

miten lisäaikaa hakevat kokeneimmat syyttäjät.  

 

 
Kuvio 18   Lisäajan pyytäminen kokemusvuosittain 

Ainoastaan yli kymmenen vuotta työskennelleet syyttäjät ovat vastanneet hakevansa lisäai-

kaa kiireisen työtilanteen vuoksi useimmiten. Yli kymmenen vuotta työskennelleistä syyttä-

jistä 5 % ilmoittaa hakevansa lisäaikaa valituksen toimittamiselle useimmiten. Suurin ha-

jonta vastauksissa on tämän kokemusluokan vastaajilla. Kokeneimmista vastaajista lisäaikaa 

ei ole koskaan joutunut hakemaan 33 % vastaajista. Suurin osa, eli 42 % kokemusluokan 

vastaajista on joutunut hakemaan lisäaikaa ainoastaan harvoin. 2 – 10 vuotta työskennelleet 

syyttäjät hakevat melko yhtäläisesti lisäaikaa valituksen toimittamiselle kiireisen työtilan-

teen vuoksi. Alle kaksi vuotta työskennelleistä syyttäjistä kukaan ei ole joutunut vielä hake-

maan lisäaikaa valituksen toimittamiselle kiireisen työtilanteen vuoksi. Vastaajien määrän 

takia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä yleistäviä johtopäätelmiä. Vastausten jakautumi-

nen voi kertoa siitä, että syyttäjät työskentelevät kokemustaan vastaavien juttujen parissa. 

Kokeneimmilla syyttäjillä on virkaiältään nuorempia syyttäjiä haastavampi juttukanta, jol-

loin myös valitusten laatiminen muiden töiden ohella laajoissa juttukokonaisuuksissa voi 

olla hyvinkin aikaa vievää.  

100 %

70 %

46 %
33 %

15 %
31 %

42 %

15 % 23 % 18 %
5 % 2 %

0

50

100

Alle 2 vuotta 2-5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta

Kuinka usein olet joutunut pyytämään lisäaikaa valituksen 
toimittamiselle kiireisen työtilanteen vuoksi?

En koskaan Harvoin Silloin tällöin Useimmiten Aina tai lähes aina En osaa sanoa



63  
 
 Alueellisesti lisäajan hakemisessa ei ole havaittavissa merkittäviä eroja. Pohjois-Suomen 

syyttäjäalueelta ja Ahvenanmaan syyttäjäalueelta kukaan ei ole joutunut koskaan hakemaan 

käräjäoikeudelta lisäaikaa valituksen toimittamiselle kiireisen työtilanteen vuoksi. Vastaus-

ten jakautuminen on tässäkin kysymyksessä selitettävissä Pohjois-Suomen syyttäjäalueen ja 

Ahvenanmaan syyttäjäalueen vähäisellä vastaajamäärällä.  

 

 
Kuvio 19   Lisäajan pyytäminen alueittain 

 

5.6 Valitusten menestymisestä 
 
Syyttäjiltä kysyttiin, kuinka usein hovioikeus on ratkaissut valitusta koskevan asian syyttä-

jän vaatimalla tavalla. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 

 

• Ei koskaan, 

• Harvoin, 

• Silloin tällöin, 

• Useimmiten, 

• Aina tai lähes aina, 

• En osaa sanoa. 

 

Syyttäjien laatimien valitusten ja ylipäätään syyttäjien työn hyvästä laadusta kertoo se, että 

yksikään vastaajista ei vastannut harvoin tai ei koskaan. Näyttää siltä, että syyttäjät suoriu-

tuvat erinomaisesti tehtävästään toteuttaa rikosvastuuta. Suurin osa, eli jopa 67 % vastaajista 

vastasi hovioikeuden ratkaisseen asian syyttäjän vaatimalla tavalla useimmiten. Ilahduttavaa 

on, että lähes viidennes vastaajista kertoo hovioikeuden ratkaisevan valitusta koskevan asian 

aina tai lähes aina syyttäjän vaatimalla tavalla. Vastaajista 9 % on vastannut hovioikeuden 
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 ratkaisevan valitusta koskevan asian syyttäjän vaatimalla tavalla silloin tällöin. Katson ky-

symyksen tulosten osoittavan sekä syyttäjien että käräjäoikeuden ammattitaitoa – syyttäjät 

vaativat muutosta vain silloin, kun se on perustellusti tarpeen ja käräjäoikeudet puolestaan 

tekevät laadukkaita päätöksiä.  

 

 
Kuvio 20   Hovioikeuden ratkaisut 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on ainoastaan syyttäjien kokemukset. Yhdysval-

loissa tehdyssä tutkimuksessa on arvioitu, että tutkittavan rikoksen vakavuus voi vaikuttaa 

valitusten menestymiseen muutoksenhakutuomioistuimessa, sillä tuomioistuimet voivat pi-

tää vakavampaa rikollisuutta koskevien tuomioiden arvioimista merkityksellisempänä.227 

Samassa tutkimuksessa todettiin, että kaiken kaikkiaan syyttäjien valitukset alioikeuksien 

tuomioihin menestyvät suuremmalla todennäköisyydellä kuin vastaajien valitukset.228 Syyt-

täjien laatimien valitusten arvioitiin menestyvän vain 38 %:ssa tapauksia.229 Kyselyyn vas-

tanneiden syyttäjien kokemusten perusteella Suomen syyttäjistön valitukset menestyvät 

huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä.  

 

Syyttäjien vastaukset kokemusvuosittain vastaavat melko hyvin toisiaan. Kokemusvuosil-

taan nuorimpien syyttäjien, eli alle kaksi vuotta työskennelleiden syyttäjien osalta on havait-

tavissa, että yksikään vastaajista ei ole valinnut vastausvaihtoehtoja aina tai lähes aina, mutta 

ei myöskään ei koskaan tai harvoin.230 Nuoret syyttäjät ovat vastanneet joko useimmiten (75 

%) tai en osaa sanoa (25 %). 

 

 
227 King – Heise 2018, s. 491.  
228 Ibid., s. 495 – 496.  
229 Ibid., s. 504. Huomionarvoista on, että vastaajan valitus menestyi vain 10 %:ssa tapauksia. 
230 Edelleen on kuitenkin huomattava, ettei alle 2 vuotta työskennelleiden syyttäjien vastauksista voida tehdä 
yleistäviä johtopäätelmiä vähäisen vastaajamäärän vuoksi. 
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Kuvio 21   Hovioikeuden ratkaisu kokemusvuosittain 

Alueellisessa tarkastelussa Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaukset erottuvat jälleen hieman 

muista syyttäjäalueista.  

 

 
Kuvio 22   Hovioikeuden ratkaisu alueittain 

Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaajilla oli laajin hajonta vastauksissaan. Alueen vastaajista 

36 % vastasi hovioikeuden ratkaisseen valitusta koskevan asian syyttäjän vaatimalla tavalla 

aina tai lähes aina ja 36 % useimmiten. Peräti 21 % alueen vastaajista vastasi hovioikeuden 

ratkaisseen valitusta koskevan asian syyttäjän vaatimalla tavalla ainoastaan silloin tällöin. 

Luku on merkittävästi suurempi kuin muilla syyttäjäalueilla. Tällä tutkimuksella ei ole saa-

tavissa selitystä sille, mistä tämä ero johtuu, mutta syitä ja niistä seuraavia muutostarpeita 

olisi aiheellista selvittää tarkemmin. Etelä-Suomen syyttäjäalueen ja Länsi-Suomen syyttä-

jäalueen vastaukset ovat edelleen linjassa toistensa kanssa. Pohjois-Suomen syyttäjäalueella 

ja Ahvenanmaan syyttäjäalueella kaikki vastaajat vastasivat hovioikeuden ratkaisseen vali-

tusta koskevan asian syyttäjän vaatimalla tavalla. Vastausten yksipuolisuus korostuu jälleen 

vastaajien vähäisen lukumäärän takia. 
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 5.7 Korkeimmasta oikeudesta 
 

Syyttäjiltä kysyttiin, kuinka suuri osa syyttäjien laatimista valituksista on edennyt korkeim-

man oikeuden käsiteltäväksi. Vastausvaihtoehdot olivat: 

 

• Ei yksikään, 

• Alle 20 % valituksistani, 

• 21 – 40 % valituksistani, 

• 41 – 60 % valituksistani, 

• 61 – 80 % valituksistani, 

• Yli 81 % valituksistani, 

• En osaa sanoa.  

 

 
Kuvio 23   Korkeimman oikeuden käsittelyt 

Koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää tarkkoja lukuja korkeimpaan oikeuteen ete-

nevistä valituksista, vaan syyttäjien kokemuksia ja niistä mahdollisesti hyvin selkeästi erot-

tuvia eroavaisuuksia rikosvastuun toteuttamista ajatellen, on vastausvaihtoehdot jätetty laa-

joiksi. Kyselytutkimusta laadittaessa oletuksena oli, että ainoastaan pieni osa valituksista 

etenee korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Odotetusti 59 % vastaajista ilmoitti, ettei yksi-

kään heidän tekemistään valituksista ole edennyt korkeimpaan oikeuden käsiteltäväksi. Noin 

kolmasosa, eli 39 % vastaajista vastasi, että alle 20 % heidän tekemistään valituksista on 

edennyt korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Hieman yllättäen 1 % vastaajista vastasi, että 

61 – 80 % laadituista valituksista on edennyt korkeimpaan oikeuteen saakka. Tarkasteltaessa 

vastauksen antaneen syyttäjän muita vastauksia, kertoo syyttäjä vastauksestaan kyselylo-

makkeen seuraavan kysymyksen kohdalla seuraavasti: 
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 ” [–  –]  Kohdassa 11 vastasin tehdyt valituslupahakemukset KKO:een/hyväk-

sytyt eli 8 lupahakemusta, joista 5 hyväksytty= 62 %” 

 

Tämä muiden syyttäjien vastauksista poikkeava vastaus selittyy siis poikkeavalla laskuta-

valla. Kyseinen syyttäjä on huomioinut vastauksessaan ainoastaan korkeimpaan oikeuteen 

tekemänsä valituslupahakemukset eikä käynnistettyjen valitusprosessien kokonaismäärää, 

eli hovioikeuteen edenneitä valituksia. Poikkeava vastaus ei siten ole tutkimuksen kannalta 

merkityksellinen eikä myöskään anna aihetta asian tarkemmalle selvittämiselle.  

Tarkasteltaessa vastauksia suhteessa syyttäjien kokemusvuosin ei ilmene yllätyksiä. 

 

 
Kuvio 24   Korkeimman oikeuden käsittelyt kokemusvuosittain 

Virkaiältään nuorimmilla alle kaksi vuotta työskennelleillä syyttäjillä ei ole ollut yhtään jut-

tua korkeimman oikeuden käsiteltävänä.  2 – 5 vuotta työskennelleistä 92 %:lla ei ole ollut 

yhtään juttua korkeimman oikeuden käsiteltävänä ja 8 % vastaajista ei osaa sanoa vastausta 

kysymykseen. On mahdollista, että osa vastaajista ei osaa arvioida kysymykseen vastausta, 

koska tämän kokemusluokan syyttäjillä on edennyt satunnaisia juttuja korkeimman oikeu-

den käsiteltäväksi. Tällöin arviointi voi olla haastavaa. 

 

Osalla yli viisi vuotta työskennelleistä syyttäjistä on ollut valituksia korkeimman oikeuden 

käsiteltävänä. Yli kymmenen vuotta työskennelleistä syyttäjistä 56 % vastasi, että alle 20 % 

heidän valituksistaan on ollut korkeimman oikeuden käsiteltävänä. 5 – 10 vuoden kokemuk-

sen omaavilla syyttäjillä vastaava luku oli 31 %. Vastaavasti yli kymmenen vuotta työsken-

nelleistä syyttäjistä 42 % ja 5 – 10 vuotta työskennelleistä syyttäjistä 69 % vastasi, ettei heillä 

ole ollut yhtään valitustaan korkeimman oikeuden käsiteltävänä. Nähdäkseni lukujen voi-

daan katsoa osoittavan, että syyttäjät ja tuomioistuimet tekevät työnsä laadukkaasti ja oikeu-

denmukaisesti, sekä että rikosvastuu toteutuu hyvällä tasolla jo käräjäoikeus- ja 
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 hovioikeusvaiheessa. Alueellisessa tarkastelussa Etelä-Suomen syyttäjäalueen vastaukset 

poikkesivat muista syyttäjäalueista. 

 

 
Kuvio 25   Korkeimman oikeuden käsittelyt alueittain 

Etelä-Suomen syyttäjäalueen vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti. Vastaajista 49 %:lla ei 

ollut yksikään vastaajien laatimista valituksista edennyt korkeimman oikeuden käsiteltä-

väksi. Samoin 49 %:lla vastaajista oli alle 20 % valituksista edennyt korkeimman oikeuden 

käsiteltäväksi. On havaittavissa, että kaikista syyttäjäalueista juuri Etelä-Suomen syyttäjä-

alueella etenee kuitenkin suhteellisesti eniten valituksia korkeimman oikeuden käsiteltä-

väksi. Eroon voi olla monia syitä, mutta pitäisin todennäköisenä, että juuri Etelä-Suomen 

suuret juttumäärät ja kenties muusta Suomesta jokseenkin poikkeava juttukanta voi olla se-

littävänä tekijänä. Länsi-Suomen syyttäjäalueella jutut eivät etene korkeimpaan oikeuteen 

yhtä todennäköisesti kuin muilla syyttäjäalueilla. Vain 28 %231 vastaajista ilmoitti, että hei-

dän laatimiaan valituksia on edennyt korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Luku ei kuiten-

kaan juurikaan poikkea muista alueista. Itä-Suomen syyttäjäalueella vastaava luku oli 29 % 

ja Pohjois-Suomen syyttäjäalueella 33 %. Ahvenanmaan syyttäjäalueen vastaus ei ole lain-

kaan vertailukelpoinen muiden alueiden vastauksiin. 

 

5.8 Valitukseen johtaneista syistä 
 
Syyttäjien muutoksenhakua Yhdysvalloissa koskevassa tutkimuksessa on todettu, että vali-

tuksen kohde vaikuttaa valituksen menestymiseen.232 Kyselylomakkeen viimeisellä moni-

valintakysymyksellä pyrittiinkin selvittämään valituksen kohteita. Syyttäjiä pyydettiin 

 
231 Länsi-Suomen syyttäjäalueen vastausten jakautumista tarkasteltaessa on muistettava, että vastausvaihtoeh-
don 61 – 80 % valituksistani valinnut syyttäjä oli käyttänyt vastauksensa arviointiin muista vastauksista poik-
keavaa laskukaavaa. 
232 King – Heise 2018, s. 491. 
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 valitsemaan vastausvaihtoehdoista enintään neljä eri seikkaa, joihin syyttäjän valitus käräjä-

oikeuden tuomiosta useimmiten kohdistuu. Vastausvaihtoehdot olivat:  

 

• Näyttökysymys, 

• Oikeuskysymys, 

• Kysymys tunnusmerkistön täyttymisestä, 

• Syyllisyyskysymys, 

• Seuraamuskysymys, 

• Poikkeaminen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, 

• Tarve korkeimman oikeuden ennakkoratkaisulle, 

• En osaa sanoa, 

• Muu, mikä? 

 

 
Kuvio 26   Valitukseen johtaneet syyt 

Odotuksena oli, että suosituimmat vastausvaihtoehdot olisivat näyttökysymys, seuraamus-

kysymys ja syyllisyyskysymys. Ylivoimaisesti suosituin vastausvaihtoehto olikin näyttöky-

symys, johon kohdistui 26 % vastauksista. Odotuksia vastaten seuraavaksi suosituin vas-

tausvaihtoehto oli seuraamuskysymys, johon kohdistui 21 % vastauksista. Verrattuna Yh-

dysvaltoihin, jossa syyttäjien valituksista noin kolmannes kohdistuu seuraamuskysymyk-

seen, luku on alhaisempi.233 Oikeuskysymys, poikkeaminen vakiintuneesta oikeuskäytän-

nöstä ja syyllisyyskysymys olivat tasaveroisesti yhtä suosittuja, sillä kuhunkin vaihtoehtoon 

kohdistui 14 % vastauksista. Syyttäjien vastaukset olivat siis suurissa määrin ennakko-

 
233 Ibid., s. 509. 
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 odotusten mukaiset. Yllättävää kuitenkin oli, että jopa 14% vastauksista kohdistui käräjäoi-

keuden poikkeamiseen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä. Syitä vastausvaihtoehdon koros-

tumiselle voisi olla aiheellista selvittää.  

 

Kysymykseen tunnusmerkistön täyttymisestä kohdistui 8 % vastauksista. On mahdollista, 

että esitutkintamateriaalin perusteella syyttäjien on mahdollista saada riittävän hyvä kysy-

mys tapahtuneesta rikoksesta, jotta he voivat ajaa asiaa käräjäoikeudessa niin täsmällisesti, 

ettei tunnusmerkistön täyttymisestä jää suuressa osassa tapauksia epäselvyyksiä. Vain 1 % 

vastauksista kohdistui tarpeeseen korkeimman oikeuden ennakkoratkaisulle – vaikuttaisi siis 

siltä, että syyttäjien vastausten perusteella oikeuskäytäntö on tällä hetkellä hyvällä tasolla. 1 

% vastauksista kohdistui vaihtoehtoon en osaa sanoa ja 1 % vaihtoehtoon muu, mikä? Vas-

tausta täsmennettiin seuraavasti: ”Asian merkityksellisyyden ja yleisen edun vuoksi valitta-

minen”. 

 

 Kokemusvuosien perusteella voidaan havaita pieniä eroavaisuuksia vastauksissa.  
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Kokemusvuosiltaan nuorimpien syyttäjien valitukset kohdistuivat yli kolmannessa vastauk-

sia näyttökysymykseen. Alle kaksi vuotta syyttäjänä työskennelleiden vastauksista 33 % ja 

2 – 5 vuotta syyttäjänä työskennelleiden vastauksista 30 % kohdistui näyttökysymykseen, 

kun taas 5 – 10 vuoden syyttäjäkokemuksella vastaava luku oli 26 % ja yli kymmenen vuo-

den syyttäjäkokemuksella 25 %. Luvut ovat melko hyvin linjassa keskenään. Vaikuttaa siltä, 

että kokemuksen kasvaessa näyttökysymyksen merkitys valitukseen johtavana syynä vähe-

nee. 

Alle kaksi vuotta työskennelleiden syyttäjien osalta ei valittu ollenkaan vastausvaihtoehtoa 

kysymys tunnusmerkistön täyttymisestä.234 Syyttäjien vastausten perusteella näyttää siltä, 

että kokemusvuosien kasvaessa kasvaa mahdollisesti myös tunnusmerkistökysymyksen 

merkitys valitukseen johtaneena syynä. 2 – 5 vuotta työskennelleiden syyttäjien kohdalla 

vastausvaihtoehto valittiin 5 %:ssa vastauksia ja 5 – 10 vuotta työskennelleiden syyttäjien 

osalta 7 %:ssa vastauksia. Yli kymmenen vuotta työskennelleiden syyttäjillä vastaava luku 

oli jo 9 %. Yhtenä selittävänä syynä tunnusmerkistökysymyksen merkityksen kasvulle ko-

kemusvuosien kasvaessa voi olla juuri juttukantojen ero nuorimpien ja kokeneimpien syyt-

täjien välillä.  

 

Alle viiden vuoden syyttäjäkokemuksella ei korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun tar-

vetta valittu yhdessäkään vastauksessa. Kokeneimmilla syyttäjilläkin vastausvaihtoehdon 

 
234 Kuitenkaan vastaajien vähäisen määrän takia tästä ei voida tehdä yleistäviä johtopäätelmiä. 
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 merkitys näyttää olevan vähäinen, sillä 5 – 10 vuotta työskennelleistä vain 3 %:ssa vastauk-

sia valittiin tarve korkeimman oikeuden ennakkoratkaisulle. Yli kymmenen vuotta työsken-

nelleiden osalta vastaava luku oli 2 %.  

 

Seuraamuskysymyksen osuus korostuu 2 – 5 vuotta työskennelleiden syyttäjien kohdalla. 

Tämän kokemusluokan vastauksista 27 % kohdistui seuraamuskysymykseen. Kokemusvuo-

siltaan nuorimmat, alle kaksi vuotta työskennelleet syyttäjät valitsivat seuraamuskysymyk-

sen 17 %:ssa vastauksiaan, eli kaikista kokemusluokista vähiten. Kokemusluokissa 5 – 10 

vuotta ja yli kymmenen vuotta vastausten erot eivät olleet merkittäviä. 5 – 10 vuoden syyt-

täjäkokemuksella vaihtoehto valittiin 19 %:ssa vastauksia ja yli kymmenen vuoden syyttä-

jäkokemuksella 21 %:ssa vastauksia.   

 

Seuraamuskysymyksen korostunut merkitys on huomattu myös Mäkipaakkasen ja Linnan 

tuoreessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että syyttäjät esittävät seuraamuskannan-

oton lähes aina.235 Tämä korostaa seuraamuskannanoton merkitystä muutoksenhakuun joh-

tavana seikkana. Syyttäjistä 87 % ja tuomareista 75 % pitivät seuraamuskannanoton merki-

tystä tuomioon joko melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä.236 Mäkipaakkasen ja Linnan mu-

kaan noin kolmannes alle viisi vuotta syyttäjänä työskennelleistä esittävät tarkan seuraamus-

kannanoton, joka sisältää kannanoton rangaistuslajista ja sen tarkasta määrästä.237 Lisäksi 

yli kaksi kolmesta alle kaksi vuotta työskennelleestä syyttäjästä katsoo antavansa seuraa-

muskannanoton helpommin, kun rangaistuskäytäntö on vakiintunut kyseisen rikostyypin 

osalta.238 On todennäköistä, että nämä seikat vaikuttavat seuraamuskysymyksen korostumi-

seen myös tässä tutkimuksessa erityisesti virkaiältään nuorimpien syyttäjien kohdalla. Mä-

kipaakkasen ja Linnan tutkimuksen sekä tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

seuraamuskannanoton merkitys korostuu myös objektiivisuusperiaatteen kannalta. Syyttä-

jistä ja tuomareista 99 % pitää seuraamuskannanoton merkitystä rikoksesta epäillyn oikeus-

turvan kannalta melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä.239 On mahdollista, että tämän seurauk-

sena syyttäjät hakevat useammin muutosta tarvittaessa myös vastaajan eduksi.  

 
235 Mäkipaakkanen – Linna 2021, s. 11. 
236 Ibid., s. 15 – 16.  
237 Ibid., s. 12 – 13. Mäkipaakkanen ja Linna ovat arvioineet nuorempien syyttäjien ja kokeneimpien syyttäjien 
välisen eron seuraamuskysymyksen osalta voivan selvittyä muun muassa sillä, että nuorimmat syyttäjät työs-
kentelevät Syyttäjälaitoksella nopean toiminnon yksikössä ja hoitavat keskitetysti kirjalliseen menettelyyn ete-
neviä asioita ja muutoin yksinkertaisia asioita. Asian käsittely kirjallisessa menettelyssä edellyttää täsmälli-
sempää seuraamuskannanottoa. 
238 Ibid., s. 14 – 15.  
239 Ibid., s. 20 – 21.  
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 Mäkipaakkanen ja Linna kysyivät tutkimuksessaan tuomareilta, kuinka usein seuraamus-

kannanotossa esitetty rangaistusvaatimus ja lopullinen rangaistus ovat lähes samat. Tuoma-

reista 41 % vastasi seuraamuskannanoton ja tuomion olevan lähes sama 71–90 %:ssa ta-

pauksia ja tuomareista 31 %:n mukaan 51–70 %:ssa tapauksia, kun ainoastaan 4 % tuoma-

reista vastasi seuraamuskannanoton ja tuomion olevan lähes sama lähes aina.240 Mäkipaak-

kasen ja Linnan sekä tästä tutkimuksesta saadut tulokset tukevat toisiaan – on mahdollista, 

että tuomioistuimen poikkeaminen syyttäjän esittämästä tarkasta seuraamuskannanotosta 

johtaa syyttäjän muutoksenhakuun matalammalla kynnyksellä.  

 

Alle kaksi vuotta työskennelleiden syyttäjien vastauksista neljännes (25 %) kohdistui poik-

keamiseen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä. Vaikka kokemusvuosiltaan nuorimpien syyt-

täjien vastaukset poikkeavat kokeneimmista syyttäjistä, ei tästä ole mahdollista vetää yleis-

täviä johtopäätelmiä kokemusluokan vastaajien vähäisen määrän takia.  2 – 5 vuotta työs-

kennelleet syyttäjät valitsivat vastausvaihtoehdon 11 %:ssa vastauksiaan, 5 – 10 vuotta työs-

kennelleet 19 %:ssa vastauksiaan ja yli kymmenen vuotta työskennelleet 13 %:ssa vastauk-

siaan. Mikäli myöhemmän tutkimuksen perusteella havaittaisiin, että alle kaksi vuotta työs-

kennelleiden syyttäjien muutoksenhakuun johtavana syynä on tosiasiallisesti muita koke-

musluokkia useammin poikkeaminen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, olisi aihetta syytä 

tutkia tarkemmin. Asian selvittämiseksi tulisi kokemusluokasta saada kuitenkin huomatta-

vasti enemmän vastauksia. Tämän tutkimuksen perusteella on kuitenkin mahdotonta löytää 

selityksiä mistä eroavaisuus nuorempien syyttäjien kokemuksesta vakiintuneesta oikeuskäy-

tännöstä poikkeamiselle johtuu. 

 

Syyllisyyskysymyksen merkitys oli vähäisin alle kahden vuoden syyttäjäkokemuksella, vain 

8 % vastauksista kohdistui tähän vaihtoehtoon. Muiden kokemusluokkien osalta syyllisyys-

kysymyksen osalta ei ole havaittavissa merkittäviä eroja (16 % / 12 % / 14 %). Kenties 

syyllisyyskysymyksen vähäisintä merkitystä nuorimpien syyttäjien kokemusluokassa voi se-

littää taas juttukannalla, sillä nuorimmat syyttäjät työskentelevät usein kokeneempia syyttä-

jiä yksinkertaisempien juttujen parissa.  

 

Alueellisessa tarkastelussa on pidettävä mielessä Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan syyttä-

jäalueiden vähäiset vastausmäärät. Koska Ahvenanmaan syyttäjäalueen vastaukset 

 
240 Ibid., s. 25 – 26. Tämän katsottiin osoittavan, että seuraamuskannanotto on merkityksellisempi epäillyn 
oikeusturvan kuin tuomion lopputuloksen kannalta. 
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Kuvio 31   Valitukseen johtaneet syyt Etelä-Suomen 
syyttäjäalueella 

jakautuvat tasaisesti kolmeen eri vastausvaihtoehtoon, ei Ahvenanmaata tarkastella tässä tar-

kemmin. 
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Kuvio 32   Valitukseen johtaneet syyt Länsi-Suomen 
syyttäjäalueella 

Kuvio 34   Valitukseen johtaneet syyt Itä-Suomen syyt-
täjäalueella 

Kuvio 33   Valitukseen johtaneet syyt Pohjois-Suomen 
syyttäjäalueella 
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Kuvio 35   Valitukseen johtaneet syyt Ahvenanmaan syyttäjäalueella 

Näyttökysymys on merkityksellinen syy valituksen tekemiselle kaikilla syyttäjäalueilla, ja 

vastausvaihtoehto valittiinkin melko tasaisesti valitukseen johtavana seikkana. Etelä-Suo-

men syyttäjäalueen vastauksista 29 %:a kohdistui näyttökysymykseen. Itä-Suomen syyttä-

jäalueella vastaava luku oli 21 % ja Länsi-Suomen syyttäjäalueella 25 %. Pohjois-Suomen 

syyttäjäalueella muita alueita vastaavasti näyttökysymys valittiin 25 %:ssa vastauksia. 

 

Seuraamuskysymyksen merkitys on pienimmillään Pohjois-Suomen syyttäjäalueella, jossa 

vastausvaihtoehto kattoi 12 %:a vastauksista. Muualla Suomessa vastausvaihtoehto valittiin 

jopa yli viidennessä vastauksia. Itä-Suomen syyttäjäalueella seuraamuskysymys oli merkit-

tävin valitukseen johtava seikka, sillä alueen vastauksista 26 % kohdistui seuraamuskysy-

mykseen. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen syyttäjäalueella seuraamuskysymys valittiin ta-

saisesti 21 %:ssa ja 23 %:ssa vastauksia.  

 

Yksikään Pohjois-Suomen vastauksista ei yllätyksellisesti kohdistunut syyllisyyskysymyk-

seen. On muistettava, että Pohjois-Suomen osalta vastausmäärät ovat vähäiset, eivätkä siten 

edustavat, mutta olisi kenties aiheellista selvittää, viittaako löydös seikan suurempaankin 

merkitykseen Pohjois-Suomen syyttäjäalueella, ja jos viittaa, niin mistä tämä johtuu. Etelä-

Suomen ja Länsi-Suomen syyttäjäalueiden vastauksista molemmilla alueilla 13 % kohdistui 

syyllisyyskysymykseen. Itä-Suomen syyttäjäalueella lähes viidennes, 19 %:a, kohdistui 

syyllisyyskysymykseen.  
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 Kysymystä tunnusmerkistön täyttymisestä ei myöskään valinnut yksikään Pohjois-Suomen 

syyttäjäalueella työskennelleistä vastaajista. Myös muilla alueilla vaihtoehdon merkitys 

näyttää olevan vähäinen, mutta olemassa, sillä kysymys tunnusmerkistön täyttymisestä va-

littiin 7 – 9 %:ssa vastauksia. 

 

Pohjois-Suomen syyttäjäalueen vastauksista suurin osa, eli 37 %, kohdistui oikeuskysymyk-

seen. Seikan vaikuttavuus käräjäoikeuden tuomiosta valittamiseen Pohjois-Suomen syyttä-

jäalueelta vastanneiden syyttäjien osalta on huomattavasti merkittävämpi kuin muualla Suo-

messa. Etelä-Suomen syyttäjäalueen vastauksista 13 % ja Länsi-Suomen syyttäjäalueen vas-

tauksista 16 % kohdistui oikeuskysymykseen. Myös Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaus 

poikkeaa muista syyttäjäalueista, sillä Itä-Suomen syytäjäalueen vastauksista ainoastaan 7 

% kohdistui oikeuskysymykseen. Vaikka Pohjois-Suomen syyttäjäalueen vastaajien joukko 

ei olekaan edustava, on ero etenkin Itä-Suomen syyttäjäalueeseen huomattava. Mikäli myö-

hemmässä tutkimuksessa, jossa Pohjois-Suomen syyttäjäalueen vastaajien joukko olisi edus-

tava, havaittaisiin oikeuskysymyksen tosiasiallinen korostuminen muista vastausvaihtoeh-

doista, olisi aiheellista selvittää syitä ja selityksiä tälle poikkeavuudelle.  

 

Vapaaehtoisella jatkokysymyksellä pyydettiin syyttäjiä kertomaan tarkemmin valituksiin 

johtaneista syistä. Vastauksien perusteella vaikuttaa siltä, että ainakaan kaikki syyttäjät eivät 

aina valita annetuista tuomioista, ellei se ole aivan välttämätöntä. Syyttäjät kertoivat avoi-

missa vastauksissaan muun muassa seuraavaa: 

 

 ”Kahdenkymmenen vuoden aikana olen valittanut alle 10 kertaa.” 

 

 ”En valita usein, mutta välillä alioikeuden ratkaisut ovat täysin päättömiä.” 
 
”Valitan vain jos on pakko, hovioikeuden käsittelyihin ei ole aikaa.” 

 
”[–  –] Valitan vain sellaisissa tapauksissa, joissa ratkaisu on mielestäni ollut 

aivan väärä. [–  –]” 
 
”[–  –] Valitettavia asioita joutuu priorisoimaan, koska valittaminen on työ-

lästä ja vie aikaa.” 
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 Vastaukset tuntuvat kertovan syyttäjien kiireisestä työtilanteesta ja kuormittuneisuudesta. 

Tyytymällä käräjäoikeuden ratkaisuun vältetään työllistävät ja kuormittavat hovioikeuspro-

sessit ja jätetään tilaa muulle työlle. Vaikuttaa siltä, että syyttäjien kynnys valitusprosessin 

aloittamiselle on korkea.  

 

Syyttäjät kertoivat avoimissa vastauksissaan valitusten liittymisestä näyttökysymyksiin 

muun muassa seuraavaa: 

 

”Pääasiassa kyse on ollut virheellisestä näytön arvioinnista eli käräjäoikeus 

on antanut jollekin seikalle liikaa painoarvoa tai jättänyt jotakin huomioi-

matta” 
 
”En valita ellei ole niin sanotusti pakko valittaa. Eli näyttökysymyksistä ja 

rangaistuksen mittaamisesta en valita ellei ole aivan poikkeuksellinen tilanne. 

Vastavalituksessa voin kyllä valittaa rangaistuksen mittaamisesta. Valitan 

yleensäkin vain silloin, kun ylemmän asteen ratkaisulla on yleisempääkin mer-

kitystä. Jos on tarve ennakkopäätökselle, pyrin siihen, että voisin tehdä ennak-

kopäätösvalituksen suoraan korkeimpaan oikeuteen.” 
 

”Muistaakseni olen valittanut itse kahdessa tapauksessa.   Toisessa kysymys 

oli tahallisuudesta liittyen kiinteän toimipaikan keissiin (Törkeä veropetos, 

törkeä kp rikos). Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen tahallisuuden perusteella. 

Hovioikeus tuomitsi vastaajan eikä vastaaja hakenut muutosta KKO:sta tai ai-

nakaan saanut valituslupaa. Toisessa kysymys on näyttökysymyksestä kuitti-

kauppakeississä. [–  –]  Itse olen pohtinut sitä, että näyttökysymyksissä ehkä 

valittaisin suhteellisen korkealla kynnyksellä eli mikäli käräjäoikeus olisi ar-

vioinut näyttöä mielestäni selvästi väärin. Oikeuskysymyksen osalta valittaisin 

mielestäni ehkä helpommin myös perusteella, joka ehkä vaatisi mielestäni 

KKO:n kannanottoa.  Osittaisista hylkäämisestä en välttämättä valittaisi, 

vaikka en olisi tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun vaan ajattelen, että pää-

asia, että rikosvastuu toteutuu edes osittain. Toki jos jutussa olisi yksityisiä 

asianomistajia, joiden oikeuden kannalta osittainen valittaminenkin olisi eri-

tyisen tarpeellista niin pohtisin asiaa myös heidän näkökulmastaan.” 

 



78  
 
 Seuraamuskysymyksen osalta korostuivat seuraavat vastaukset: 

 

”Rangaistusseuraamus selvästi oikeuskäytännöstä poikkeava. Hylkäävä tuo-

mio, jonka perustelut puutteelliset, suppeat tai virheelliset. [–  –]” 

 

”Useimmiten liian lievä rangaistusseuraamus, seuraavaksi syytteen hylkäämi-

nen näytön puuttuessa.” 

 

 ”Suurin osa valituksista koskee luultavasti rangaistuksen mittaamista.” 

 

”Viime kädessä seuraamus ratkaisee muutoksenhakuintressin ja on myös poik-

keuksetta keskeisin syy valittamiselle.” 

 

”Käräjäoikeudelta puuttuu useasti uskallus tuomita ankaria rangaistuksia ja 

välillä jopa uskallus syyksilukea lainkaan ja perusteet hylkäämiselle ovat mitä 

oudommat. Eli on nähtävissä, ettei syystä tai toisesta ole haluttu tuomita ja 

perusteet on yritetty keksiä lopputulokseen sopiviksi.” 

 

Avoimissa vastauksissa jaetuissa kokemuksissa korostuu odottamatta myös tuomariin liitty-

vät kokemukset. Vastaukset herättävät kysymyksen siitä, tulisiko tuomareihin kohdistuvia 

kokemuksia selvittää omalla tutkimuksellaan. Syyttäjät kertoivat muun muassa seuraavasti:  

 

”Juttujen hylkäämis prosentti ja perusteet hylkäämiselle ovat ns. vakipuheen-

johtajalla perusteettomia lähes kiusantahtoisia useinmiten. [–  –]” 

 

”Silloin, kun on ollut kyse poikkeamisesta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, 

kyseessä on ollut yhden ja saman käräjätuomarin ratkaisut. Hänellä oli oma 

tapansa soveltaa lakia tietyssä asiassa.” 

 

”Joskus valittamaan joutuu siksi, että käräjäoikeudessa asia ratkaistaan sel-

västi väärin, mikä on varsin turhauttavaa. Useimmiten tällöin kyse jostakin 

oikeudellisesta tulkinnasta, mutta joskus myös ilmiselvästi väärin tulkitusta 

näytöstä. Monesti ratkaisijana on ollut notaari, mutta ajoittain myös käräjä-

tuomari.” 
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 Mikä tärkeintä, avoimet vastaukset korostivat myös syyttäjien objektiivisuutta ja pyrkimystä 

toteuttaa rikosvastuuta:  

 

”No tähänhän voisi sanoa vaikka mitä.  Pääsääntöni on, että valitan vain vää-

ristä tuomioista. En siis välttämättä valita, vaikka olisinkin eri mieltä lopputu-

loksesta, kunhan päähäni muodostuu ajatus "no voihan sen näinkin 

nähdä....."” 

 

” [–  –]Valitan vain sellaisissa tapauksissa, joissa ratkaisu on mielestäni ollut 

aivan väärä.  Olen valittanut vastaajan eduksi tuomiosta, jossa ykp oli muun-

nettu väärin takaisin vankeudeksi. Vja olisi joutunut istumaan neljä päivää lii-

kaa.  Olen valittanut liian lyhyestä ajokiellosta. Laki vaati minimiä (en enää 

muista oliko 6 kk vai 12 kk minimi), oli tuomion perusteluilla kirjoitettu pituu-

deksi oikean pituinen. Sitten oli vähennetty väliaikainen ajokielto ja tuomio-

lauselmaan kirjattu lain vaatimaa lyhyempi ajokielto. Hovioikeus tiedusteli 

Trafilta asiaa ja selvitti RITU-ohjeita (rikostuomioiden järjestelmä) ja kysyi 

sitten minulta, että mitä olen mieltä RITU-ohjeista. Totesin, että minun käsi-

tyksen mukaan tietojärjestelmän käyttöohjeet eivät voi johtaa lainvastaiseen 

lopputulokseen tuomiolauselman osalta. En saanut jatkokäsittelylupaa.” 

 

”Mikäli käräjäoikeuden ratkaisu on mielestäni selvästi väärä, valitan aina. 

Esimerkiksi jos epäillyn syyllisyydestä ei ole mielestäni jäänyt mitään epäsel-

vyyttä ja ratkaisu on oikeustajuni vastainen.” 

 

”Vakavien rikoksien kohdalla muutoksenhaku on yleistä, ns. päivittäisrikosten 

kohdalla harvinaisempaa. Näissä mahdolliset virheet ovat sillä tavalla pieniä, 

että muutoksenhaku näihin ei tyypillisesti ole tarkoituksenmukaista huomioi-

den syyttäjän lakisääteiset tehtävät.” 

 

5.9 Muutoksenhaun kehittämisestä 
 

Lopuksi syyttäjiä pyydettiin avoimilla vastauksilla kertomaan uudistusehdotuksia syyttäjän 

aseman parantamiseksi muutoksenhakuprosessissa. Viimeisellä kysymyksellä oli mahdolli-

suus myös kertoa vapaasti havainnoistaan ja kokemuksistaan muutoksenhaussa ja antaa 
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 palautetta kyselytutkimuksesta. Vastaukset olivat monipuolisia. Näyttää siltä, että syyttäjät 

kaipaavat erityisesti kevennystä raskaaksi koettuun hovioikeusprosessiin: 

 

” [–  –]Hovioikeudesta pitäisi tehdä aito muutoksenhakuaste eikä käräjäoi-

keusvaiheen toisinto (kärjistettynä vielä niin, että vastaajat tietävät käräjäoi-

keuden tuomion perusteella miten kertomuksia pitää muuttaa).” 

 

”Syyttäjän näkökulmasta todistelun uudelleen vastaanottamisen keventämi-

seen liittyvät uudistukset ovat tervetulleita.” 

 

”Tärkeintä olisi saada pikaisesti uudistettua näyttöprosessi niin, ettei näyttöä 

otettaisi toiseen kertaan vastaan vaan tukeuduttaisiin pääosin käräjäoikeu-

dessa videolle tallennettuihin kertomuksiin.” 

 

”Käräjäoikeuden pääkäsittelyn videointi, jolloin voidaan luopua hovioikeuden 

suullisista pääkäsittelyistä.”241 

 

”Suomessa voisi olla erillinen muutoksenhakusyyttäjäjärjestelmä: syyttäjiä, 

jotka päättäisivät muutoksenhausta ja sitten hoitaisivat sen.” 

 

”Helsingin hovioikeudella on viime vuosina ollut ihmeellinen tarve järjestää 

oma-aloitteisesti pääkäsittelyitä täysin tarpeettomasti asioissa, jotka oltaisiin 

voitu hoitaa kirjallisessa menettelyssä.” 

 

”Hovioikeuden pitäisi erityisesti suuremmissa jutussa panostaa enemmän 

asian valmisteluun ja riitaisten ja riidattomien seikkojen kartoittamiseen.” 

 

”Syyttäjän tulisi voida hakea itsenäisesti valituslupaa korkeimmasta oikeu-

desta ilman, että asia täytyy saattaa valtakunnansyyttäjän toimistoon käsitel-

täväksi.” 

 
241Henkilötodistelun videointia koskeva HE 133/2021 hyväksyttiin 28.1.2022. Lakimuutoksilla toteutetaan 
henkilötodistelun vastaanottaminen muutoksenhakutuomioistuimissa käräjäoikeudessa esitetystä todistelusta 
tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta aina, kun käräjäoikeusvaiheessa on otettu vastaan henkilötodistelua. Henki-
lötodistelun videointi on suuri edistysaskel. Nähtäväksi jää, mitkä vaikutukset muutoksella tulee olemaan ja 
tullaanko kenties jonakin päivänä videoimaan käräjäoikeuden käsittely kokonaisuudessaan. 
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 Myös valitusprosessin rajoittaminen on saanut kannatusta: 

 

”Eräs havainto muuutoksenhausta on se, että vastaajan valituksien laatu on 

huomattavasti parempi, jos jatkokäsittelylupa tarvitaan (alle 8kk vankeusran-

gaistus). Jos jatkokäsittelylupaa ei tarvita (yli 8kk vankeusrangaistus), valituk-

set saattavat olla sisällöltään sama kuin pyytäisi vain alioikeuskäsittelyn tois-

toa. Näin myös liian usein käy. Käydään sama asia samalla tavalla uudelleen 

hovioikeudessa. Hovioikeuden pitäisi olla muutoksenhakutuomioistuin, jolle 

aidosti ilmoitetaan, missä käräjäoikeus meni pieleen ja sitten keskityttäisiin 

aidosti niihin "pieleen" menneisiin kysymyksiin.” 

 

”[–  –]Muutoin olen sitä mieltä, että valitusmahdollisuutta, etenkin shikaa-

ninomaisia valituksia, pitäisi rajoittaa. Liian usein valituksilla ostetaan vain 

aikaa, kun  vastaaja haluaa lykätä täytäntöönpanoa.” 

 

”Avustajien muutoksenhakuherkkyys on korkea koska Hovioikeudesta on tullut 

elinkeinoavustusten jakopiste eli merkittävä osa avustajien tekemistä valituk-

sista on ns. kausikorttilaisten osalta on vain ansaintatarkoituksessa tehtyjä hö-

pökirjoituksia. Esim. vastaajalle, joka on saanut ehdottomia vankeusrangais-

tuksia jo pitkään haetaan muutoksella sakkorangaistusta tai jo kerran käytet-

tyä konkurenssi. No ei tule valituslupaa mutta tulee viisisataa euroa. Eli jos ei 

tule valituslupaa, niin vakiokorvaus 200 euroa, niin loppuu hupivalitukset.” 

 

Syyttäjät ovat vastauksissaan korostaneet myös objektiivisuusperiaatetta: 

 

”Mielestäni syyttäjällä ei pidä olla mitään erityisoikeuksia tai velvollisuuksia 

tai vapauksia tms muutoksenhaussa. Mielestäni meidän pitää olla samalla vii-

valla muiden osapuolten kanssa. Muuten alkaa näyttää siltä, että valtio suosii 

omiaan.  Hovioikeudet voisivat sen sijaan hieman enemmän käyttää prosessin-

johto-oikeuttaan ja esim. jättää useamman asian sjän vapaaehtoisen kannan-

oton varaan. Eli vähemmän lausumapyyntöjä ja enemmän sellaisia "tässä vas-

taajan lausuma tiedoksi mahdollisia kommentteja varten". Joskus olen kyllä 

vastauspyyntöön vastannut, etten aio vastata asiassa.  Avustajapuoli voisi 

ajoittain kiinnittää huomiota siihen, miten pitkiä valituskirjelmiä hoviin on 
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 tarpeen laatia ja niistä valtiota laskuttaa. Sjä kyllä tietää tehtävänsä näyttää 

syyte toteen ja tuomioistuimet kyllä tietävät, että heidän on näyttö otettava vas-

taan ja harkittava. Välillä tästä kirjoitetaan valitukseen monta sivua. Eikö ole 

muuta sanottavaa? Eli keskitytään olennaiseen.” 
 

”Puheenjohtaja -  syyttäjä pari ilmiötä tulee ehdottomasti välttää. Se saattaa 

johtaa erittäin vääristyneeseen kuvaan valitettavista asioista, kun toinen pu-

heenjohtaja olisi tuominnut vaaditun rangaistuksen noudattaen yleistä näyttö-

kynnys vaatimusta.” 

 

Vastaajilla oli mielenkiintoisia ehdotuksia muutoksenhakuprosessin kehittämiseksi. Ehdo-

tusten syvällisempi käsittely vaatisi aiheeseen laajempaa perehtymistä ja ehdotusten edelly-

tysten ja vaikutusten arviointia. Tämä vaatisi oman tutkimuksensa. Nyt kysymyksessä ole-

van tutkimuksen kannalta ehdotuksissa on merkityksellistä se, että vastaukset osoittavat 

syyttäjän objektiivisuutta ja tahtoa toteuttaa rikosvastuuta täysimääräisesti. Vastaukset ko-

rostavat sitä, kuinka syyttäjät huomioivat työssään aina myös vastaajan edun sekä sen, miten 

rikosvastuu olisi toteutettavissa prosessiekonomisesti parhaimmalla mahdollisella tavalla.  
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 6. LOPUKSI 
 

6.1 Objektiivisuusperiaatteesta ja rikosvastuun toteuttamisesta 
 

Syyttäjän tärkein tehtävä on rikosvastuun toteuttaminen objektiivisuusperiaatetta noudat-

taen. Tätä tehtävää syyttäjä toteuttaa aina esitutkinnasta mahdollisen muutoksenhakuvaiheen 

loppuun saakka tehden samalla jatkuvaa syyteharkintaa. Muutoksenhaulla on merkittävä 

rooli siinä, että oikeusjärjestelmäämme pidetään tehokkaana, tarkoituksenmukaisena ja oi-

keudenmukaisena. Muutoksenhaulla mahdollistetaan käräjäoikeuden tuomion oikeellisuu-

den tarkistaminen ja edistetään siten oikeusvarmuutta. Jotta kansalaisten luottamus oikeus-

järjestelmään säilyy, on tärkeää saada tietoa siinä toimivien viranomaisten kokemuksista jär-

jestelmän toimivuudesta.  

 

Vaikka syyttäjän on toteutettava rikosvastuuta objektiivisuusperiaatetta noudattaen, ei syyt-

täjän rooli eikä syyttäjää velvoittava objektiivisuusperiaate pysy muuttumattomana läpi ri-

kosprosessin. Syyttäjän nostettua syytteen tulee hänestä jutun asianosainen, eikä objektiivi-

suusperiaatteen merkitys oikeudenkäyntivaiheessa ei ole enää yhtä merkittävä, kuin mitä se 

on ollut ennen oikeudenkäyntiä. Objektiivisuusperiaate korostuu jälleen käräjäoikeusvai-

heen jälkeen, kun syyttäjä arvioi käräjäoikeuden tuomion kaikkien osa-alueiden oikeelli-

suutta ja mahdolliseen muutoksenhakuprosessiin ryhtymistä. Muutoksenhakuharkintaa teh-

dessään syyttäjää ei voida objektiivisuusperiaatteen näkökulmasta pitää vastaajan vastapuo-

lena. Tämän takia objektiivisuusperiaate terävöityy ja velvoittaa syyttäjää hakemaan muu-

tosta tarvittaessa myös vastaajan eduksi. Vaikka objektiivisuusperiaatteen merkitys suh-

teessa syyttäjään muuttuu rikosprosessin edetessä, on syyttäjän silti toimittava objektiivi-

suusperiaatteen mukaisesti koko prosessin ajan. Syyttäjät ovatkin tietoisia objektiivisuuspe-

riaatteen merkityksen muuttumisesta prosessin eri vaiheissa. Objektiivisuusperiaate ei mis-

sään vaiheessa täysin väisty ja lakkaa velvoittamasta syyttäjää.  

 

Syyttäjien antamien haastatteluiden perusteella syyttäjät ovat hyvin tietoisia objektiivisuus-

periaatteen sisällöstä ja sen merkityksestä osana työtään. Syyttäjät eivät pyri työssään lan-

gettaviin tuomioihin, vaan oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. Syyttäjät pitävät tärkeänä, että 

muutoksenhakuprosessiin ryhdytään vain sellaisissa tapauksissa, joissa käräjäoikeuden tuo-

mion oikeellisuuden arviointi on aidosti merkityksellistä, eivätkä syyttäjät anna subjektiivis-

ten näkemystensä vaikuttaa työhönsä rikosvastuun toteuttajina. Syyttäjien näkemysten 
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 mukaan objektiivisuusperiaate toteutuu muutoksenhakuprosessissa hyvin. Objektiivisuuspe-

riaate ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Aluesyyttäjä C:n haastattelussa nousi esiin ky-

symys siitä, tuleeko syyttäjän suoraan objektiivisuusperiaatteen perusteella myöntää oike-

aksi vastaajan valitus esimerkiksi rangaistuksen pituudesta, jos syyttäjä on sinänsä samaa 

mieltä vastaajan kanssa, vai toteutuuko objektiivisuusperiaate ja rikosvastuu paremmin kun 

syyttäjä ei myönnä vastaajan valitusta tältä osin oikeaksi ja jättää näin hovioikeudelle mah-

dollisuuden arvioida asiaa ja päätyä mahdollisesti käräjäoikeuden kanssa samaan lopputu-

lokseen. Kysymys on tärkeä ja sitä tulisi ehdottomasti tutkia tarkemmin oikeustilan selkiyt-

tämiseksi. 

 

Syyttäjälaitos korostaa rikosvastuun toteuttamisen merkityksellisyyttä toiminnassaan ja tie-

dostaa sen, että on olemassa riskejä, jotka voivat vaikuttaa ja vaikeuttaa rikosvastuun toteut-

tamista. Syyttäjälaitos tavoittelee rikosvastuun oikeudenmukaista toteuttamista kehittämällä 

toimintaansa. Toteuttaessaan rikosvastuuta syyttäjä pyrkii selvittämään, onko epäiltyä ri-

kosta tapahtunut, ja jos on, kuka siihen on syyllistynyt. Syyttäjä pyrkii saamaan rikokseen 

syyllistyneelle rikoslain mukaisen oikeudenmukaisen ja aineellisoikeudellisesti oikean seu-

raamuksen. Haastatellut syyttäjät pystyvät näkemään rikosvastuun toteuttamisen konkreet-

tisina työtehtävinä eikä vain abstraktina toimintaohjeena. Syyttäjät tiedostavat rikosvastuun 

toteuttamisen tuovan mukanaan paljon vastuuta ja kytkevät rikosvastuun toteuttamisen su-

juvasti objektiivisuusperiaatteen mukaisesti toimimiseen. Syyttäjät näkevät vastaajan oi-

keusturvasta huolehtimisen ja oikeudenmukaisen lopputuloksen tavoittelemisen merkittä-

vänä osana rikosvastuun toteuttamista. Rikosvastuun toteuttaminen on yhtä luonnollinen osa 

muutoksenhakuprosessia kuin muitakin prosessin vaiheita, eikä rikosvastuun toteuttamisen 

vaatimia keinoja tarvitse erikseen miettiä – tekemällä työnsä hyvin syyttäjä automaattisesti 

toteuttaa rikosvastuuta.  

 

Aluesyyttäjä E nosti haastattelussaan esiin tärkeän huomion siitä, kuinka hovioikeuskäsitte-

lyssä syyttäjällä on käräjäoikeusvaihetta paremmat edellytykset esittää ja perustella seik-

koja, joiden perusteella tuomiota tulisi muuttaa. Näin ajateltuna syyttäjän mahdollisuus to-

teuttaa rikosvastuuta paranee entisestään muutoksenhakuprosessissa, jossa keskitytään enää 

aidosti merkityksellisten asioiden ratkaisemiseen. Aluesyyttäjä C:tä mukaillen on kuitenkin 

tärkeää nähdä ja ymmärtää rikosprosessi ja rikosvastuun toteuttaminen sellaisena kokonai-

suutena, joka jatkuu yhtäjaksoisesti aina lainvoimaisen tuomion saamiseen.  
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 Syyttäjien mielestä muutoksenhaku ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton myöskään rikos-

vastuun toteuttamisen näkökulmasta. Muutoksenhakuprosessi koetaan pitkänä, hitaana ja 

raskaana. Tämä johtaa syyttäjien muutoksenhakuhalukkuuden alenemiseen. Syyttäjät katso-

vat näiden seikkojen johtavan rikosvastuun toteuttamisen hankaloitumiseen ja heikkenemi-

seen. Muutoksenhaun koetaan teettävän jo valmiiksi kuormittuneille syyttäjille lisätyötä ja 

ongelma saatetaankin ratkaista katsomalla, että on prosessiekonomisesti aiheellista jättää 

ryhtymättä muutoksenhakuun täydellisen rikosvastuun toteuttamisen kustannuksella.  

 

Syyttäjät ovat toivoneet muutoksenhakuprosessin täydellistä uudistamista. Kuormittuneet 

syyttäjät kertovat tekevänsä työtään rakkaudesta lajiin. Kuinka kauan tätä rakkautta riittää, 

jos syyttäjät joutuvat työtaakkansa vuoksi tinkimään tärkeimmän tehtävänsä, eli rikosvas-

tuun toteuttamisen laadusta ja/tai määrästä? Syyttäjien muutoksenhakuprosessista esiin nos-

tamiin ongelmiin olisi ehdottoman tärkeää kiinnittää huomiota ja pohtia, miten ongelmia 

voitaisiin ratkaista kokonaisuudessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

6.2 Kyselytutkimuksesta 
 

Kyselytutkimuksella saatiin erittäin arvokasta tietoa suuremman syyttäjäjoukon kokemuk-

sista. Vaikka vastauksia saatiin kaikista kokemusluokista ja kaikilta Syyttäjäalueilta, on tut-

kimuksen tuloksia tarkasteltaessa tärkeää muistaa, että alle kaksi vuotta työskennelleiden 

syyttäjien, Pohjois-Suomen syyttäjäalueen syyttäjien ja Ahvenanmaan syyttäjäalueen syyt-

täjien vastauksia ei voida pitää edustavina, eikä niistä voida tehdä yleistäviä johtopäätelmiä. 

 

Alueittain ja kokemusvuosien perusteella tarkasteltuna syyttäjien vastaukset olivat kaikissa 

kysymyksissä melko yhtäläisiä ja johdonmukaisia. Kyselytutkimuksessa ei ilmennyt suuria 

ristiriitoja tai ongelmakohtia. Itä-Suomen syyttäjäalueen vastaukset poikkesivat toisinaan 

muista syyttäjäalueista. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, 

poikkeavatko Itä-Suomen syyttäjäalueen käytännöt muista syyttäjäalueista. Mielestäni Syyt-

täjälaitoksen olisi kuitenkin tärkeää varmistaa, että kaikkien syyttäjäalueiden menettelytavat 

ovat yhdenmukaiset ja vastaavat Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen sekä tulossopi-

muksen tavoitteita. Syyttäjälaitoksen tulisi varmistua siitä, että rikosvastuuta ja objektiivi-

suusperiaatetta toteutetaan alueellisesti yhdenmukaisesti. Kyselytutkimukseen saatujen vas-

tausten perusteella syyttäjien toimintatavat vaikuttaisivat kokonaisuudessaan olevan alueel-

lisesti melko yhdenmukaisia, vaikka eroavaisuuksia onkin havaittavissa. Merkittävimmät 
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 alueelliset erot ilmenivät tyytymättömyyden ilmoittamista ja syyttäjän valituksen menesty-

mistä koskevissa kysymyksissä jaksoissa 5.3.1 ja 5.6, joissa Itä-Suomen syyttäjäalueen vas-

taukset poikkesivat muista syyttäjäalueista. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida selittää 

löydöksen syitä. Jatkotutkimuksena olisi kuitenkin aiheellista selvittää, onko organisaatio-

uudistuksen tavoite syyttäjäalueiden yhdenmukaisista menettelytavoista tosiasiassa toteutu-

nut täysimääräisesti, sekä mistä johtuu, että Itä-Suomen syyttäjäalueella tyytymättömyyden 

ilmoittaminen johtaa muita syyttäjäalueita harvemmin varsinaisen valituksen tekemiseen. 

Lisäksi olisi aiheellista selvittää mistä johtuu syyttäjien kokemus siitä, että hovioikeus rat-

kaisee Itä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjien tekemät valitukset syyttäjien vaatimusten mu-

kaisesti muita syyttäjäalueita harvemmin. 

 

Vaikka tähän tutkimuksen kerätyistä vastauksista on havaittavissa syyttäjien kiireinen ja 

kuormittava työtilanne, on lohdullista huomata, että syyttäjien on edelleen mahdollista tehdä 

työnsä muutoksenhaun osalta määräaikojen puitteissa, sillä syyttäjät joutuvat vain satunnai-

sesti pyytämään lisäaikaa valituksen toimittamiselle kiireisen työtilanteen vuoksi. Tuloksia 

tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeää huomata tämän kysymyksen koskevan ainoastaan yhtä 

muutoksenhaun ja etenkin ainoastaan yhtä syyttäjän työn osa-aluetta. Vastauksen perusteella 

ei tule tehdä yleistäviä johtopäätöksiä siitä, etteikö syyttäjien kiireinen työtilanne aiheuttaisi 

syyttäjille suurta kuormitusta ja kenties ongelmallisia tilanteita muilla syyttäjän työn osa-

alueilla.  

 

Syyttäjät kokevat muutoksenhaun merkittäväksi rikosvastuun toteuttamisen osa-alueeksi, 

eikä syyttä, sillä syyttäjien näkemyksen mukaan hovioikeus on useimmiten ratkaissut syyt-

täjien valitusta koskevan asian syyttäjän vaatimuksen mukaisesti jopa 86 %:ssa vastauksia. 

Alueellisessa tarkastelussa oli jälleen Itä-Suomen syyttäjäalueella havaittavissa eroavai-

suutta muihin alueisiin nähden, sillä peräti 21 % alueen vastaajista kokee hovioikeuden rat-

kaisevan valitusta koskevan asian syyttäjän vaatimalla tavalla ainoastaan silloin tällöin. Kat-

son alueellisesti yhdenmukaisen rikosvastuun toteuttamisen edellyttävän, että Itä-Suomen 

syyttäjäalueen muista alueista poikkeavaan vastaukseen olisi aiheellista etsiä selitys ja mah-

dollinen ratkaisu.   

 

Rikosvastuu toteutuu hyvin käräjäoikeus- ja hovioikeusvaiheessa, sillä vain pieni osa syyt-

täjästä lähtöisin olevista valituksista näyttää etenevän korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. 

Näen tämän merkkinä siitä, että oikeusjärjestelmämme on toimiva, oikeudenmukainen ja 
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 reilu. Uskon, että mikäli rikosvastuun toteuttaminen ja objektiivisuusperiaate eivät toteutuisi 

viimeistään hovioikeusvaiheen päättyessä mahdollisimman täysimääräisesti, johtaisi se sii-

hen, että korkeimpaan oikeuteen päätyisi huomattavasti suurempi osa hovioikeudessa käsi-

tellyistä asioista. 

 

Selvitettäessä mihin seikkoihin syyttäjien valitukset käräjäoikeuden tuomiosta useimmiten 

kohdistuvat ei ilmennyt suuria yllätyksiä. Kaikkia vastausvaihtoehtoja valittiin melko tasai-

sesti – vaikkakin odotetusti tarve korkeimman oikeuden ennakkoratkaisulle johtaa huomat-

tavasti muita seikkoja harvemmin valitusprosessin käynnistämiseen. Syyttäjien näkemykset 

vastasivat ennakko-odotuksia, sillä syyttäjien valitukset käräjäoikeuden tuomiosta kohdistu-

vat useimmiten näyttökysymykseen, seuraamuskysymykseen, oikeuskysymykseen ja syyl-

lisyyskysymykseen. Yllättävää oli, että jopa 14 % vastauksista kohdistui poikkeamiseen va-

kiintuneesta oikeuskäytännöstä. Jatkotutkimuksella voisi olla mahdollista selvittää, mistä 

näinkin suuri lukema johtuu. Tarkasteltaessa valitukseen johtavia syitä kokemusvuosittain 

ja alueellisesti ei havaittu merkittäviä eroja – vaikkakin eroja oli. 

 

Haastatteluiden ja kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat luottamusta siihen, että syyttäjät 

pystyvät toteuttamaan rikosvastuuta erityisesti muutoksenhaun osalta, mutta myös kokonai-

suutena objektiivisuusperiaatetta noudattaen, samoin kuin siihen, että syyttäjät kokevat on-

nistuvansa näissä tehtävissään. Vaikka syyttäjien työtilanne on kuormittava, on ilo huomata, 

ettei tutkimus ole herättänyt huolta syyttäjien työn laadusta eikä heidän toiminnastaan rikos-

vastuun toteuttajina.  

 

6.3 Johtopäätökset 
 

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen ei voida katsoa 

johtaneen ainakaan täysimääräisesti valtakunnallisesti yhdenmukaisiin menettelytapoihin 

syyttäjäalueilla. Kyselytutkimuksen vastauksissa havaittiin alueellisia eroja, joten Syyttäjä-

laitoksen menettelytapojen yhdenmukaistamiseen tulisi kiinnittää lisähuomiota. On kuiten-

kin huomattava, että tutkimuksen perusteella havaittiin vain pieniä eroavaisuuksia. Tutki-

muksesta ei voida tehdä yleistäviä päätelmiä, sillä aihe vaatisi tarkempaa jatkotutkimusta. 

Tutkimus ei silti herättänyt huolta siitä, etteikö valtakunnallisesti yhdenmukaisiin menette-

lytapoihin olisi mahdollista ja realistista päästä. 
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 Syyttäjän aloittamaan muutoksenhakuun vaikuttaa useat eri seikat käräjäoikeuden anta-

massa tuomiossa. Kyselytutkimus osoittaa, että merkityksellisimmät muutoksenhakuun joh-

tavat seikat syyttäjien kokemusten perusteella ovat näyttö- ja seuraamuskysymyksen lisäksi 

oikeuskysymys, syyllisyyskysymys sekä poikkeaminen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä.  

 

Vaikka muutoksenhakuprosessissa on ongelmakohtia objektiivisuusperiaatteen ja rikosvas-

tuun toteuttamisen näkökulmasta, syyttäjät kokevat silti toteuttavansa riittävän hyvin objek-

tiivisuusperiaatetta ja rikosvastuuta osana muutoksenhakua. Tutkimuksessa ei ilmennyt hä-

lyttäviä objektiivisuusperiaatteen toteuttamiseen vaikuttavia ongelmia. Syyttäjät kokevat 

muutoksenhakuprosessissa kuitenkin merkittäviä, jopa rikosvastuun toteuttamisen tietynas-

teiseen tehottomuuteen johtavia ongelmia. Ilmenneiden ongelmien ratkaisemista tulee sel-

vittää. Syyttäjien esittämiä ongelmakohtia ja tarpeita muutoksenhakuprosessin kehittämi-

sestä ei tule jättää huomioimatta.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena edellä mainittujen seikkojen selvittämisen lisäksi oli selvittää 

miten syyttäjät kokevat valitusprosessin käräjäoikeuden tuomiosta aina hovioikeuden tuo-

mioon saakka. Haastattelut ja kyselytutkimus osoittavat, että syyttäjät kokevat valituspro-

sessin käräjäoikeuden tuomiosta hitaaksi ja raskaaksi, ja toivovat prosessiin kevennyksiä ja 

laaja-alaisia muutoksia. Jotta muutoksenhakuprosessia olisi mahdollista kehittää, tulisi myös 

muiden prosessiin osallisten – kuten asianajajien ja tuomareiden – kokemuksia, näkemyksiä 

ja kehitystarpeita prosessista selvittää. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin to-

deta, että muutoksenhakuprosessi tällaisenaan ei palvele ainakaan syyttäjistön tarpeita. 

 

 


