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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa tulkitaan esitutkintalain esteellisyyssäännöksiä siitä näkökulmasta, onko 

Puolustusvoimien asessori esteellinen sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta annetun lain 

(255/2014, SKRTL) 28 a §:n nojalla käynnistämään esitutkinnan. Esitutkintalain 

esteellisyysperusteet tulevat sovellettavaksi Puolustusvoimien toimittamaan esitutkintaan. 

Esteellisyyssäännöksiä peilataan myös hallintolain ja oikeudenkäymiskaaren 

esteellisyysperusteisiin, koska esteellisyyssäännökset perustuvat alkujaan samoihin 

säännöksiin. Tutkimusmetodina on lainoppi. Tutkimus kohdistuu voimassa olevaan 

oikeuteen, esitöihin, oikeuskirjallisuuteen sekä Puolustusvoimien omiin ohjeisiin, 

määräyksiin ja asiakirjoihin. 

 

SKRTL 28 a §:ssä säädetään esitutkinnan toimittamisesta Pääesikunnan aloitteesta. 

Puolustusvoimien asessori tai Pääesikunnan tutkinnanjohtajana toimiva sotilaslakimies voi 

päättää esitutkinnan aloittamisesta esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 3 §:n mukaisesti. 

Samaan aikaan Puolustusvoimien asessorille on säädetty Puolustusvoimien toiminnan 

lainmukaisuuden ja sotilasoikeudenhoidon ohjaus ja valvonta (valtioneuvoston asetus 

puolustusvoimista, PvA 5 §). Esitutkinta lukeutuu sotilasoikeudenhoitoon. 

Puolustusvoimien asessori ”omistaa” myös Puolustusvoimien puhevallan käytön. 

Puolustusvoimien asessorilla on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä 

tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valvoa valtion etua 

ja oikeutta Puolustusvoimia koskevissa asioissa sekä käyttää niissä valtion puhevaltaa (PvA 

26.2 §). 
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Johtopäätöksenä on, että Puolustusvoimien asessorin voidaan nähdä olevan esteellinen 

toimittamaan esitutkinta SKRTL 28 a §:n nojalla. Tilanteeseen soveltuvat niin erityiset 

esteellisyysperusteet kuin esteellisyyden yleislauseke. Suurin esteellisyyden aiheuttaja on 

usean eri roolin soveltuminen samanaikaisesti eli Puolustusvoimien asessorilla on 

kaksoisrooli. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman taustasta 

Esitutkinta on epäillyn rikoksen selvittämistä, koska siinä selvitetään epäilty rikos, teko-

olosuhteet, asianosaiset, rikoksella aiheutettu vahinko ja sillä saatu hyöty ja muut seikat, 

joita tarvitaan syyteharkintaa ja seuraamuksen määräämiseksi (esitutkintalaki (805/2011, 

ETL) 2 §).  Lisäksi selvitetään mahdollisuus saada rikoksella saatu omaisuus palautettua, 

asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus sekä suostumukset kirjalliseen menettelyyn. 

Esitutkinnan toimittaa esitutkintaviranomainen, joita Suomessa ovat poliisi, 

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Tulli (ETL 2:1). Poliisi on yleinen 

esitutkintaviranomainen ja Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Tulli erityisiä 

esitutkintaviranomaisia.1 Poliisin asema esitutkintaviranomaisena ja sitä koskeva sääntely 

on yleisesti tunnetumpi, kun taas esimerkiksi Puolustusvoimat on vieraampi niin 

organisaationa kuin esitutkintaviranomaisena. 

 

Esitutkintaa toteutetaan Puolustusvoimissa sotilasoikeudenhoitona. Sotilasrikosten 

käsittelyä sotilaskurinpito- tai tuomioistuinmenettelyssä kutsutaan 

sotilasoikeudenhoidoksi.2 Sotilasoikeudenhoitoa voidaan toteuttaa oikeudellisena 

menettelynä joko sotilaskurinpitomenettelystä ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa 

annetussa laissa (255/2014, SKRTL) säädetyssä sotilaskurinpitomenettelyssä tai yleisessä 

tuomioistuimessa tapahtuvassa oikeudenkäynnissä, jota edeltää Puolustusvoimien tai 

poliisin suorittama esitutkinta ja syyttäjän nostama syyte.3  

 

Sotilaskurinpitomenettely yläkäsitteenä pitää sisällään sekä esitutkinnan että sitä seuraavan 

rikosprosessin erityisen vaiheen, kurinpitomenettelyn, jossa kurinpitoesimies ratkaisee asian, 

taikka kurinpitomenettelyn edellytysten puuttuessa siirtää asian syyttäjälle syyteharkintaa 

varten.4 Sotilaskurinpitomenettely on Puolustusvoimien sisäisen ja kurin järjestyksen 

turvaamiseksi säädetty menettely.5 Mielipiteet Puolustusvoimien omasta esitutkinnasta ja 

 
1 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 121 ja HE 222/2010 vp, s. 27. 
2 Sotilaan käsikirja 2020, s. 41 
3 Kärki 2010, s. 6. 
4 HE 61/2021 vp, s. 5. 
5 HE 30/2013 vp, s. 5. 
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sotilaskurinpitomenettelystä jakaa kuitenkin mielipiteitä.6 Kritiikki on kohdistunut 

menettelyn tapahtumiseen organisaation sisällä ja järjestelmän oikeutus on kyseenalaistettu.7 

 

Kurinpitoesimies on Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluva ammattisotilas, jolla ei ole 

oikeudellista koulutusta. Kurinpitoesimies huolehtii kurin ja järjestyksen ylläpidosta sekä 

käynnistää tarvittaessa sotilaskurinpitomenettelyn ja määrää kurinpitorangaistuksen kurin ja 

järjestyksen palauttamiseksi SKRTL:n säännösten mukaisesti. Kurinpitoesimiehille 

koulutetaan esitutkinnan ja kurinpitomenettelyn sisältö Puolustusvoimien toimesta.8 

Pääesikunnan oikeudellinen osasto on puolestaan juristin koulutuksen saaneen 

Puolustusvoimien asessorin johtama oikeudellinen osasto, jossa sijaitsee myös 

Puolustusvoimien ainoa poliisikoulutetuista siviileistä koostuva rikostutkintaa suorittava 

yksikkö.9 Sotilasrikosten tutkinnasta huolehtivat rikostutkinnan ammattilaiset eli juristin 

koulutuksen saaneet tutkinnanjohtajat sekä poliisikoulutuksen saaneet ylietsivät.10 

Puolustusvoimien oikeudellinen toiminta ja sotilasrikosten tutkinta on keskittynyt 

nimenomaisesti Pääesikunnan oikeudellisen osaston ja toimialan alle. Pääesikunnan 

oikeudellinen osasto muun muassa valvoo ja ohjaa sotilasoikeudenhoitoa.11 

 

Puolustusvoimat on ollut viime vuosina useamman kerran otsikoissa liittyen 

Puolustusvoimien toimittamaan esitutkintaan ja virkamiesten esteellisyyksiin.12 Tapaukset 

ovat vaikuttaneet myös lainsäädännön kehitykseen. Lemmenjoen tapaus (KKO 2020:53) 

antoi viimeisen sysäyksen tarkastella esitutkintaa Puolustusvoimissa ja aloittaa 

lainsäädännön muuttaminen vastaamaan paremmin nykyistä toimintaympäristöä ja tarpeita. 

Lemmenjoen tapauksessa kysymys oli siitä, ettei kurinpitoesimies käynnistänyt esitutkintaa 

viipymättä. Tuolloin ja ennen vuoden 2021 sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta 

Puolustusvoimissa annetun lain uudistusta vallinnut oikeustila oli se, että  Pääesikunnalla ei 

ollut toimivaltaa käynnistää esitutkintaa itsenäisesti, vaan kurinpitoesimiehen joukko-

osastossa käynnistämä esitutkinta voitiin ainoastaan siirtää toimitettavaksi Pääesikunnassa 

 
6 Esimerkiksi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on kritisoinut sitä, että Puolustusvoimat 

tutkii omiensa rikokset. Ks. Lännen Media 22.2.2020. 
7 Kärki 2010, s. 7. 
8 Kurinpitoesimiehiä ovat perusyksikön päällikkö ja hänen suoranaiset esimiehensä sekä 12 §:ssä säädetyin 

rajoituksin perusyksikön vääpeli (SKRTL 10.1 §). Ks. HE 30/2013 vp, s. 14 ja Sotilaan käsikirja 2020, s. 40. 
9 SKRTL 36 §, Pääesikunnan lausunto 3.5.2021 sekä Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. 
10 Ks. esimerkiksi SKRTL 36 §. 
11 Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. 
12 Ks. esteellisyydestä korkeimman oikeuden tuomio R2020/797 ja virka-aseman väärinkäyttäminen R20/3037. 
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tai syyttäjä pystyi määräämään Pääesikunnan toimittamaan esitutkinnan (SKRTL 35 §).13 

Näin ollen kurinpitoesimies oli ainoa taho, jolla oli oikeus käynnistää esitutkinta 

Puolustusvoimien sisällä, eikä tilanteessa ollut ”varasuunnitelmaa”, joka olisi 

mahdollistanut esitutkinnan käynnistämisen jonkun muun kuin kurinpitoesimiehen toimesta. 

Lemmenjoen tapauksessa hovioikeuden tuomio annettiin kesäkuussa 2019 ja asia eteni 

korkeimpaan oikeuteen asti, joka antoi tuomion kesäkuussa 2020.14 Korkeimman oikeuden 

tuomio oli syyksi lukeva ja kurinpitoesimies tuomittiin palvelusrikoksesta. 

 

Puolustusministeriö asetti 15.1.2020 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin SKRTL:n 

muutostarpeiden arviointi sekä lainsäädäntöehdotuksen mahdollinen valmistelu.15 

Työryhmä laati ehdotuksen, jonka pohjalta laadittiin hallituksen esitys (HE 61/2021 vp) 

eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annetun lain, 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja Rajavartiolaitoksen hallinnosta 

annetun lain 31 §:n muuttamisesta. Yksi merkittävimmistä muutoksista SKRTL:ssä oli 

uuden pykälän lisäys koskien Pääesikunnan oikeutta toimittaa esitutkinta omasta 

aloitteestaan (28 a §) sekä poliisin oikeus toimittaa esitutkinta omasta aloitteestaan (28 b §).  

Sääntelyllä mahdollistettiin se, että Lemmenjokea vastaavissa tilanteissa organisaatiossa tai 

poliisissa olisi kurinpitoesimiehen lisäksi joku taho, joka pystyisi rikosta epäillessä 

käynnistämään esitutkinnan, jos kurinpitoesimies ei sitä tekisi. 

 

Uusi pykälä on tarpeellinen huomioiden sen tarkoitus rikosvastuun toteuttamisesta. 

Säännösmuutos sai kannatusta jo lausuntovaiheessa.16 Pidän tärkeänä ja tarpeellisena 

uudistuksena sitä, että useammalla taholla on oikeus käynnistää esitutkinta ja että taustalla 

on ”varaventtiili”, mutta nykyinen vallitseva oikeustila on ongelmallinen juridisesti 

tarkasteltuna ja aiheuttaa entisestään oikeudellisia ongelmia Puolustusvoimien 

oikeudellisessa toiminnassa. Uuden pykälän myötä Puolustusvoimien asessorin virassa 

 
13 Syyttäjän itsenäisesti määräämät esitutkinnat ovat olleet harvinaisia. Ks. Puolustusministeriö, lausunto 

3.5.2021, s. 1. 
14 Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 6 §:n mukaisesti Helsingin hovioikeus käsittelee 

sotilasoikeudenkäyntiasian ensimmäisenä oikeusasteena, kun vastaaja on joukko-osaston komentaja tai 

vähintään majurin arvoinen upseeri taikka vähintään majurin virkaa vastaavassa muussa sotilasvirassa 

palveleva henkilö. Tässä Lemmenjoen tapauksessa kenraalimajurin sotilasarvo on korkeampi kuin majurin 

sotilasarvo, jonka vuoksi tapaus käsiteltiin ensimmäisenä asteena Helsingin hovioikeudessa. 
15 Puolustusministeriö: Asettamispäätös 15.1.2020. 
16 Ks. esim. Upseeriliitto ry:n lausunto 23.02.2021, s. 1. 
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toimivalla on kaksoisrooli laissa määriteltyjen tehtävien ja toimivallan näkökulmasta. 

Kaksoisrooli tarkoittaa, että henkilöllä on samaan aikaan kaksi roolia.17 

 

1.2 Tutkimuskysymys 

Tutkielman aihetta ja tutkimuskysymystä ohjasi sen ajankohtaisuus. Tutkielma keskittyy 

sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annetun lain uuteen 28 a §:ään, 

joka koskee esitutkinnan toimittamista Pääesikunnan aloitteesta. Säännös tuli voimaan 

1.8.2021 alkaen. Pykälä kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

 

SKRTL 28 a §: Esitutkinnan toimittaminen pääesikunnan aloitteesta 

Sen lisäksi, mitä 27 ja 28 §:ssä säädetään, Puolustusvoimien asessori tai 

pääesikunnan tutkinnanjohtajana toimiva sotilaslakimies voi päättää esitutkinnan 

aloittamisesta esitutkintalain 3 luvun 3 §:n mukaisesti. Esitutkinnan toimittamatta 

jättämisestä, lopettamisesta ja rajoittamisesta säädetään esitutkintalaissa ja 

esitutkinnan päättämisestä tämän lain 41 §:ssä. Esitutkinnan aloittamista koskevasta 

päätöksestä on ilmoitettava kurinpitoesimiehelle, jollei se vaaranna esitutkinnan 

toimittamista. 

 

Pääesikunnan toimittamasta esitutkinnasta säädetään lisäksi 35 §:ssä. 

 

Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on se, mitä uusi SKRTL 28 a § tarkoittaa 

Puolustusvoimien asessorin esteellisyyden ja kaksoisroolin näkökulmasta. 

Laillisuusvalvonnassa tarkastellaan Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuutta, kun taas 

Puolustusvoimien toimittamassa esitutkinnassa tutkitaan sotilasrikoksia.18 Lain mukaan 

Puolustusvoimien asessori ohjaa ja valvoo toiminnan lainmukaisuutta sekä 

sotilasoikeudenhoitoa, eli asessorilla on toimivalta molemmissa toiminnoissa, joka 

muodostaa kaksoisroolin toimivallan suhteen. Tutkielmassa tarkastellaan esteellisyyttä ja 

sitä, aiheuttaako SKRTL 28 a § käytännössä esteellisyyden. Pohdintaa käydään erityisesti 

esteellisyyden yleislausekkeen (”luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä 

syystä vaarantuu”) sekä edustus- ja yhteisöjääviyden näkökulmasta. Vastausta 

tutkimuskysymykseen haetaan peilaamalla tutkimuskysymystä Puolustusvoimien 

sotilasoikeudenhoidon ja laillisuusvalvonnan suhteeseen, Puolustusvoimien asessorin 

 
17 Vero.fi – Korruptiolla on monta ilmenemismuotoa. 
18 HK897, s. 3 ja SKRTL 1 §. 
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lakisääteisiin toimivaltuuksiin sekä sitä, miten nämä edellä käsitellyt vaikuttavat ja johtavat 

esitutkintaperiaatteisiin. 

 

Tutkielman kannalta on merkityksellistä ymmärtää, että SKRTL 28 a § ei ole tarkoitettu 

ensisijaiseksi tavaksi käynnistää esitutkintaa, vaan sen on tarkoitus olla rinnakkainen 

poikkeusmenettely ja kurinpitoesimiehen toimivaltaa täydentävä säännös. Uusi säännös ei 

myöskään poista SKRTL 35.2 §:n säännöstä siitä, että kurinpitoesimies voi myös pyytää 

edelleen tutkinnan suorittamista Pääesikunnalta.19 

 

Tutkielman kannalta on oleellista selvittää lukijalle Puolustusvoimien organisaatiota ja sen 

tehtäviä tarvittavilta osin. Sotilasorganisaatio ja sen rakenne sekä toiminta on monelle 

siviilille tuntematon. Sotilasorganisaatio tuo omat haasteensa tarkasteltavien asioiden 

ympärille ja toimintaympäristö poikkeaa verrattuna yleiseen esitutkintaviranomaiseen. Sen 

lisäksi, että Puolustusvoimat on valtion viranomainen, sen on huomioitava organisaation 

luonne maan sotilaallisen koskemattomuuden turvaamisessa sekä sotilaskäskyasioiden 

vaikutus organisaation sisällä tapahtuviin toimiin ja muun muassa työntekijöiden 

oikeusturvaan.20 

 

Ajattelemattomuudesta tai välinpitämättömyydestä johtuva sääntöjen rikkominen ja sitä 

seuraava esitutkinta on todennäköisin tilanne, jossa varusmiehet saavat kosketuksen 

Puolustusvoimien esitutkintaan. Joukko-osastoissa suoritettavat esitutkinnat koskien 

varusmiesten tekemiä rikoksia ovat kuitenkin pääsääntöisesti melko yksinkertaisia ja 

muodostavat suurimman osan Puolustusvoimien esitutkinnoista. Sen sijaan 

ammattisotilaiden rikokset ovat harvinaisempia, mutta niitäkin koskevia esitutkintoja 

esiintyy useampi kymmen joka vuosi.21  

 

Tutkielman kannalta toinen merkityksellinen seikka on esteellisyyskysymykset. Esteellisyys 

tarkoittaa sitä, että henkilön puolueettomuus vaarantuu yksittäistapauksessa sen vuoksi, että 

hän on asianosaisiin tai itse asiaan sellaisessa suhteessa, joka voi vaarantaa hänen 

puolueettomuutensa. Mikäli puolueettomuus vaarantuu, on henkilö esteellinen eli jäävi. 

 
19 HE 61/2021 vp, s. 18–19. 
20 Sotilaskäskyasioilla tarkoitetaan sotilaallisten toimenpiteiden valmistelua ja johtamista, asevelvollisten 

kouluttamista sekä sotilaallisen joukon sisäisen hengen, kurin ja järjestyksen ylläpitämistä. Ks. Jyränki – Husa 

2012, s. 304 ja HE 172/1999 vp. 
21 Puolustusvoimat.fi - Sotilasrikosten määrä lievässä nousussa. 
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Puolueettomuus tarkoittaa vaatimusta siitä, ettei mielivalta, ennakkokäsitykset tai toista 

henkilöä suosita ilman asianmukaista syytä, jolloin ratkaisut tehdään perustuen objektiivisiin 

kriteereihin. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on turvata etukäteen käsittelyn 

puolueettomuutta sekä päätöksenteon luottamusta sen moitteettomuuteen.22 Käsittelyn 

puolueettomuuden ja objektiivisuuden turvaaminen viranomaisessa vaikuttavat 

esteellisisyyssäännösten yleisenä tavoitteina.23 Esteellisyyden sisältönä ei ole se, onko 

päätös sisällöllisesti oikea, vaan se, kuka päätöksen on tehnyt.24 

 

1.3 Tutkielman rakenne, aikaisempi tutkimus ja käytettävä aineisto 

Ensimmäinen osa käsittelee yleisemmin Puolustusvoimien organisaatiota, 

sotilaskurinpitomenettelyä sekä lainsäädäntömuutoksen taustalla vaikuttaneita seikkoja. 

Toinen osio koostuu Puolustusvoimien esitutkinnasta, esitutkinnan suhteesta 

laillisuusvalvontaan sekä oikeudelliseen ohjaukseen, esteellisyysperusteista sekä 

esitutkinnan vertailusta toisiin esitutkintaviranomaisiin. Tutkielman aiheen 

erityisluontoisuuden vuoksi Puolustusvoimien organisaatiota ja sen erityispiirteitä on 

avattava lukijalle normaalia tutkielmaa laajemmin, jotta oikeudellinen ongelma 

”paikallistetaan” ja se hahmottuu oikeaan kehitykseen. Erityispiirteet käydään lävitse 

pintapuolisesti, koska lainsäädäntö on laajaa. Menettelyiden pääpiirteet tuodaan esiin siten, 

että ne ovat relevantteja tutkimuskysymyksen kannalta. Kaikkiin poikkeustilanteisiin ei ole 

mahdollista syventyä. 

 

Esitutkinnasta itsestään on kirjoitettu paljon etenkin yleisen esitutkintaviranomaisen, 

poliisin näkökulmasta. Samoin Puolustusvoimat-liitännäisiä kirjoituksia löytyy paljon. Sen 

sijaan sotilaskurinpitomenettelyä tai puhtaasti Puolustusvoimien esitutkintaa koskevia 

tutkielmia ja artikkeleita ei ole järin paljon. Merkittävimpinä Puolustusvoimien esitutkintaa 

ja sotilaskurinpitomenettelyä koskevina tutkielmina voidaan mainita esimerkiksi Tuija 

Sundbergin lisensiaatintyö ”Yleiset esitutkintaperiaatteet sotilasrikosten tutkinnassa” 

vuodelta 2003, Kimmo Kiisken ”Sotilasprosessi – Julkisoikeudellinen tutkimus 

oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon toteutumisesta suomalaisessa 

sotilasoikeudenhoidossa”, Eero Kärjen artikkeli ”Sotilaskurinpitolain kurinpitomenettely ja 

sen laatu” vuodelta 2010 sekä Jesse Jokisen pro gradu -tutkielma ”Sotilasoikeudenhoidon 

 
22 Kuusikko 2018, s. 1, 5 ja 7. 
23 HE 137/2011 vp, s. 5. 
24 Kuusikko 2018, s. 5. 
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erityistä oikeusperiaatetta sotilasviranomaisen suorittamassa esitutkinnassa” vuodelta 2017. 

Nämä tutkielmat ovat kuitenkin ajalta ennen vuoden 2021 SKRTL:n uudistusta. 

 

Tutkielmassa käytetään lähteenä voimassa olevaa lainsäädäntöä, oikeuskirjallisuutta, 

hallituksen esityksiä, muita lainvalmistelussa syntyneitä asiakirjoja sekä Puolustusvoimien 

omia ohjeita, määräyksiä ja materiaalia. Tärkeä yksittäinen oikeuskirjallisuuden lähde on 

Kirsi Kuusikon vuonna 2018 julkaistu teos ”Esteellisyys hallinnossa”, jossa on käsitelty 

myös esitutkintalain esteellisyysperiaatteita. Hallintolakia (434/2003, HL) ei sovelleta 

esitutkintaan tai sotilaskäskyihin (HL 4.1 §), vaikka myös esitutkintalain 

esteellisyysperusteet perustuvat hallintomenettelylakiin (598/1982), joka on ollut voimassa 

esitutkintalain esteellisyysperusteita säädettäessä. Esteellisyysperusteiden osalta 

esitutkintalain esitöissä viitataan hallintolakiin ja sitä edeltäneeseen hallintomenettelylain 

esteellisyyttä koskeviin säännöksiin ja perusteluihin.25 Hallintomenettelylain 

esteellisyysperusteiden säätämisessä on otettu puolestaan huomioon oikeudenkäymiskaaren 

tuomarin esteellisyyttä koskevat säännökset ja niiden perustelut, sekä arvioitu niiden 

sovellettavuutta hallintomenettelyyn.26 Tämän vuoksi lähdeaineisto sisältää myös hallinnon 

alaan ja oikeudenkäymiskaareen kuuluvia lähteitä, ja esteellisyyskysymyksiä jäsennellään 

myös näiden säännöksin.27 Esteellisyysperusteet ovat lähtökohtaisesti samanlaisia, mutta eri 

lakien esitöissä esteellisyysperusteen soveltamisalaa on avattu enemmän juuri sen lain 

soveltamisalan kannalta relevanteissa tilanteissa.  

 

1.4 Tutkimusmetodi 

Tutkielman tutkimuskysymys pohjautuu tiettyyn tarkasti rajattuun lain säännökseen, josta 

tulkitaan voimassa olevaa oikeustilaa ja systematisoidaan oikeudellisia kysymyksiä 

voimassa olevan oikeuden mukaisesti. Tutkimuskysymyksen vastaamiseksi tässä 

tutkielmassa käytetään tutkimusmetodina lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa.28 Lainoppi 

tutkii voimassaolevaa oikeutta oikeussääntöjen sisältöjen kautta ja systematisoi sitä.29 

Normikannanottojen avulla lainoppi jäsentää ensinnäkin näkemyksiä siitä, mitkä 

oikeusnormit katsotaan kuuluvaksi voimassaolevaan oikeuteen, ja tulkintakannanotot 

 
25 HE 222/2010 vp, s. 36–37 ja 146. 
26 HE 88/1981 vp, s. 19. 
27 HE 222/2010 vp, s. 36 ja 146. 
28 Hirvonen 2011, s. 21. 
29 Hirvonen 2011, s. 21–22 ja s. 25 sekä Kolehmainen 2015, s. 8. 
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esittävät kannanottoja näistä voimassa olevista normeista.30 Systematisointi tarkoittaa 

normien välillä olevien suhteiden selvittämistä, ja se edellyttää myös tulkintaa.31 

 

Lainoppi sisältää erilaisia suuntauksia, ja tässä käsitellään niistä tutkielman kannalta 

tärkeimpiä.32 Lainopin avulla tuotetaan tulkinta-, punninta- ja systematisointikannanottoja 

voimassa olevasta oikeudesta. Tällöin vallitseva lainoppi havainnoi sitä, miten oikeuden 

voidaan katsoa toteutuneen nykyisten oikeussäännösten mukaisesti ja mitä sen mukaisesti 

tulevaisuudessa toteutetaan, kun taas vaihtoehtoinen lainoppi esittää voimassa olevan 

oikeuden sisällöin siten kuin sen tulisi olla. Se nostaa esiin ristiriitoja ja jännitteitä, joita 

oikeuden sisällä havaitaan, ja se pyrkii samanaikaisesti näiden avulla perustelemaan ja 

kehittämään vallitsevasta lainopista poikkeavaa tulkintaa.33 Tutkielmassa nojataan erityisesti 

vaihtoehtoiseen lainoppiin, kun tietyn säännöksen sisältöä verrataan virkamiehen muihin 

lakiin perustuviin toimivaltoihin, ja näiden perusteluiden avulla esiin nousee ristiriitoja ja 

jännitteitä. Lainoppiin voidaan katsoa kuuluvaksi myös oikeudellisten käytäntöjen eli 

tuomioistuinten käytäntöjen tutkiminen.34 

 

Lainopilla tuotetut tulkintaratkaisut vaativat aina perusteluita tuekseen. Tulkintametodien 

avulla tulkintaperusteina olevista oikeuslähteistä, eli voimassa olevasta oikeudesta esitetään 

tulkintakannanottoja. Tulkintametodit voidaan jakaa useampaan periaatteeseen. Tämän 

tutkielman kannalta merkityksellinen on ensinnäkin sanamuodon mukainen tulkinta, jonka 

mukaan lakitekstin ilmaisun tulkinnassa noudatetaan kirjaimellista merkitystä, eikä 

sanamuodolle tule antaa yleiskielestä tai oikeudellisesta merkityksestä poikkeavaa 

merkitystä. Systemaattista tulkintaa käytettäessä huomioidaan oikeudenalan yleiset opit, 

muut oikeusnormit, erilaiset lainopin teoriat, oikeusjärjestyksen systematiikka ja logiikka 

sekä kokonaisuudessaan oikeusjärjestys. Historiallinen tulkinta huomioi lainsäätäjän 

tarkoituksen, joka selviää lain esitöistä. Tätä tulkintaa käytetään paljon tässä tutkielmassa, 

koska esitutkintalain esteellisyyssäännökset perustuvat alun perin toiseen lakiin. Analoginen 

tulkinta puolestaan vertaa oikeusnormia samanlaisiin tapauksiin, joissa nämä tapaukset eivät 

kuulu säännöksen ilmaisuun, mutta säännöksen merkityssisältö ulotetaan koskemaan myös 

näihin samankaltaisiin tapauksiin. Teleologinen eli tarkoitusperäopillinen tulkinta huomioi 

 
30 Hirvonen 2011, s. 22. 
31 Systematisointia painotetaan lainopissa. Kolehmainen 2015, s. 19 ja Hirvonen 2011, s. 25. 
32 Hirvonen 2011, s. 53. 
33 Kolehmainen 2015, s. 2. 
34 Hirvonen 2011, s. 32. 
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ensin tavoitteet, joita säännöksellä on tarkoitus edistää sekä arvioi näiden 

tulkintavaihtoehtojen seuraukset, jonka jälkeen valitaan säännöksen tavoitteita parhaiten 

edistävä vaihtoehto.35 

  

 
35 Hirvonen 2011, s. 38–40. 
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2 Puolustusvoimat organisaationa 

2.1 Puolustusvoimien organisaatio ja tehtävät 

Puolustusvoimat on sotilasorganisaatio.36 Sotilasorganisaation hallinto poikkeaa muista 

julkisen sektorin toimijoista käskytysjärjestelmällään.37 PvL 30 §:n mukaan 

Puolustusvoimien sisäinen järjestys on sotilaallinen. Sotilasorganisaatiolle tyypillistä ovat 

suorat käskyvaltasuhteet sekä toimiminen yhtenäisen johdon alla.38 Sotilasorganisaation 

ominaispiirteiden ymmärtäminen on tärkeää tutkielman tutkimuskysymysten näkökulmasta, 

jotta esitutkinnan sijoittuminen organisaatioon ja sen tuomat oikeudelliset kysymykset ovat 

hahmotettavissa tutkimuskysymyksen kannalta. Sotilasorganisaatio tuo omia 

ulottuvuuksiaan ja piirteitä myös itse esitutkintaan ja se poikkeaa 

siviiliorganisaatiorakenteesta. Sotilasorganisaation hierarkkinen järjestelmä vaikuttaa myös 

esitutkintaan ja rikosten selvittämiseen sen kautta, että ylempiä sotilashenkilöitä koskevien 

rikollisten tai lainvastaisten tekojen ilmoittamiskynnys on korkeampi.39 

 

Puolustusvoimat on sekä normaaliolojen että sodan ajan organisaatio. Kaikki toimet, joita 

suoritetaan rauhan ja sodan aikana valtakunnan valtiollisen riippumattomuuden, alueellisen 

koskemattomuuden, kansakunnan olemassaolon, kansalaisten laillisten oikeuksien, 

toimeentulon sekä elinmahdollisuuksien turvaamiseksi, tarkoittavat maanpuolustusta.40 

Puolustusvoimien tehtävät on määritetty Puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007, 

PvL). Puolustusvoimien päätehtävänä on sotilaallinen puolustaminen.41 Siihen lukeutuvat 

maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden 

turvaaminen, kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon 

toimintavapauden turvaaminen sekä laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen, sekä 

sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä 

maanpuolustustahdon edistäminen (PvL 2 § 1 mom. 1 a - c kohdat).42 

 

 
36 Ks. esim. Sotilaan käsikirja 2020, s. 14 ja 31. 
37 Samanlaisia käskyjen piirteitä voi olla paikoitellen havaittavissa myös poliisissa ja Rajavartiolaitoksessa, 

mutta kyse ei silti ole varsinaisesta käskyjärjestelmästä. Boucht – Frände 2019, s. 115. 
38 Sotilaskäskyasioita koskevan päätöksentekomenettelyn uudistaminen. Työryhmän mietintö. 

Puolustusministeriö 2011, s. 10. 
39 AP8564, s. 6. 
40 Jyränki – Husa 2012, s. 302. 
41 HE 264/2006 vp, s. 17. 
42 Puolustusvoimat tuottaa kansallisen puolustuksen joukot, jonka vuoksi sotilaskoulutusta annetaan 

varusmiehille, reserviläisille ja sotilasoppilaitoksissa opiskeleville. Ks. HE 264/2006 vp, s. 18. 
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Muita tehtäviä ovat muiden viranomaisten tukeminen, osallistuminen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklaan tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 

artiklan 7 kohtaan perustuvaan apuun, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen 

avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan sekä osallistuminen kansainväliseen 

sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa. 

Muista Puolustusvoimien tehtävistä säädetään erikseen (PvL 2 §). 

 

Puolustusvoimista annetun lain 3 luku koskee Puolustusvoimien organisaatiota ja hallintoa. 

Hallinnollisesti Puolustusvoimat kuuluu puolustusministeriön alaisuuteen. Tasavallan 

presidentti toimii Puolustusvoimien ylipäällikkönä ja vastaa sotilaskäskyasioista sekä 

sotilaallisista nimitysasioista. Puolustusvoimien välitön johto ja valvonta kuuluu 

puolustusvoimain komentajalle. Puolustusvoimissa on puolustusvoimain komentaja, 

pääesikunta, puolustushaarat43, joukko-osastot ja muita hallintoyksiköitä sekä 

maakuntajoukkoja. Joukko-osastot ovat tutkielman esitutkinnan näkökulmasta 

merkityksellisiä, sillä niissä koulutetaan varusmiehiä ja niissä suoritetaan suurin osa 

esitutkinnoista.44 Pääesikunta toimii puolustusvoimien johtoesikuntana sekä johtaa ja valvoo 

Puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista, jollei Puolustusvoimain komentajan 

toimivallasta muuta johdu. Pääesikuntaa johtaa Pääesikunnan päällikkö. 

 

Tämän tutkielman kannalta erityisen merkityksellinen on ensinnäkin Pääesikunnan 

oikeudellinen osasto. Pääesikunnan oikeudellisen osaston tehtävänä on varmistaa 

organisaation toiminnan lainmukaisuus sekä oikeusturvan toteutuminen kaikissa tilanteissa. 

Tämä toteutetaan ohjaamalla ja valvomalla sotilasoikeudenhoitoa, suorittamalla 

vaativimpien sotilasrikosten esitutkinta, hallinnoimalla lainsäädännön valmistumiseen 

osallistumista sekä valvomalla Puolustusvoimien etua viranomaiskäsittelyissä ja 

tuomioistuimessa.45 Oikeudellista asiantuntijatukea muille hallintoyksiköille annetaan 

esimerkiksi suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa suullisesti ja kirjallisesti neuvoen, 

lausuntoina sekä työryhmäjäsenyyksinä.46 Pääesikunnan oikeudellisen osaston lisäksi 

 
43 Puolustushaaroja ovat maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat, jotka jakautuvat edelleen 

puolustushaaraesikuntaan, sotilaslaitoksiin sekä joukko-osastoihin. Maavoimiin kuuluu edellä mainittujen 

lisäksi aluetoimistoja (PvL 27 §). 
44 Puolustusvoimat.fi - Sotilasrikosten määrä lievässä nousussa. 
45 Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. 
46 Puolustusministeriö - Laillisuusvalvonta puolustusministeriössä ja puolustusministeriön hallinnonalalla. 

Puolustusministeriön laillisuusvalvonnan kehittämistyöryhmän selvitys, s. 9. 
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sotilaslakimiehiä palvelee Pääesikunnan tiedusteluosastolla, puolustushaaraesikunnissa, 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa sekä Maanpuolustuskorkeakoululla.47 

 

Toisekseen tutkielman kannalta merkityksellinen on oikeudellisen osaston johtaja sekä 

hänen laissa määritetyt toimivaltuutensa. Puolustusvoimien asessori johtaa sekä 

Pääesikunnan oikeudellista osastoa että oikeudellista toimialaa.48 Puolustusvoimien 

toiminnan lainmukaisuutta ja sotilasoikeudenhoitoa ohjaa ja valvoo Puolustusvoimien 

asessori (valtioneuvoston asetus puolustusvoimista 1319/2007, PvA 5 §). Puolustusvoimien 

asessorilla on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä tuomioistuimessa 

ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valvoa valtion etua ja oikeutta 

puolustusvoimia koskevissa asioissa sekä käyttää niissä valtion puhevaltaa (PvA 26.2 §).  

 

Puolustusvoimien juridista asemaa on sivuttava pintapuolisesti. Esitutkintalain esteellisyyttä 

koskevissa esitöissä vuodelta 1985 on todettu, että yhteisöllä tarkoitetaan kaikkia 

oikeushenkilöitä, myös julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä, joilla on 

asianosaiskelpoisuus.49 Näin ollen tässä tutkielmassa lähdetään siitä, että Puolustusvoimat 

täyttää myös yhteisön määritelmän. 

 
 

2.2 Puolustusvoimia koskeva lainsäädäntö 

Puolustusvoimien toimintaa säätelee useampi laki, kuten laki puolustusvoimista (551/2007, 

PvL), valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007, PvA) ja laki sotilaskurinpidosta 

ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014, SKRTL). Puolustusvoimista annettu laki 

säätelee puolustusvoimien tehtäviä, toimivaltaa, organisaatiota, hallintoa, 

sotilaskäskyasioiden päätöksentekojärjestelmää sekä henkilöstöä. Puolustusvoimat on 

valtion viranomainen, joten sen toimintaan sovelletaan myös muita valtion viranomaisia 

koskevia lakeja. Näitä ovat esimerkiksi hallintolaki. 

 

PvL 7 §:n mukaisesti kurinpitovallasta säädetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta 

puolustusvoimissa annetussa laissa. Siinä säädetty kurinpitomenettely koskee vain sotilaita. 

 
47 Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. On huomattava, että sotilaslakimies on nimestään 

huolimattaan siviilivirka, eikä henkilö ole sotilas. Sotilaslakimiehen kelpoisuusvaatimuksena on muun muassa 

suoritettu muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen 

maisterin tutkinto (PvA 12.2 §). 
48 Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. 
49 HE 14/1985 vp, s. 24. 
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Sotilailla tarkoitetaan puolustusvoimien palveluksessa olevaa kantahenkilökuntaa sekä 

varusmiespalvelustaan ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia henkilöitä. Mikäli 

Puolustusvoimien palveluksessa oleva siviilivirassa palveleva henkilö tekee rikoksen, ei 

häneen sovelleta SKRTL:ää.50 Rikoslain 45 luku käsittelee sotilasrikoksia. Niitä ovat 

palvelusrikokset, vartiorikokset, poissaolorikokset, kuuliaisuusrikokset, esimiesrikokset ja 

sota-ajan rikokset. SKRTL:ssä on säädetty kurinpitomenettelystä, joka on sotilaallinen, 

kurin ja järjestyksen ylläpitämiseen tarkoitettu sanktiomenettely ja osa rikosprosessia. 

Sotilasoikeudenkäyntilakia (326/1983, SOL) sovelletaan sen ensimmäisen pykälän mukaan 

sotilasoikeudenkäyntiasioihin yleisissä tuomioistuimissa. 

 

Myös Yleinen palvelusohjesääntö (YLPALVO) määrittelee sotilaan käyttäytymistä. Se on 

laadittu yhtenäisiä käyttäytymis- ja toimintamalleja varten pohjanaan sotilasperinteet sekä 

Puolustusvoimien arvopohja, ja se on annettu sotilaskäskynä. YLPALVO perustuu 

lainsäädäntöön, erityisesti asevelvollisuuslain 57 §:ään, ja sitä noudatetaan normaalioloissa 

sekä kotimaassa että soveltuvin osin myös kriisinhallintatehtävissä.51 Puolustusvoimilla on 

suuri määrä sisäisiä normeja, jotka ohjaavat menettelyä organisaatiossa. Sen lisäksi että 

ammattisotilaat ovat sotilaita, ovat he myös virkamiehiä. Sotilaisiin kohdistuu enemmän 

sääntelyä kuin tavalliseen virkamieheen. Myös YLPALVO:n tai Puolustusvoimien oman 

normin rikkominen voi palvelusrikoksena johtaa sotilaskurinpitomenettelyyn. 

 

2.3 Rikosprosessi ja sotilaskurinpitomenettely 

2.3.1 Rikosprosessi 

Tämä tutkielma keskittyy rikosprosessiin ja tarkemmin yhteen sen vaiheista, esitutkintaan. 

Rikosprosessin käsitettä voidaan käyttää suppeassa ja laajassa merkityksessä. Rikosprosessi 

suppeassa merkityksessä tarkoittaa vain rikosasian oikeudenkäyntivaihetta.52 Laajassa 

merkityksessä rikosprosessi tarkoittaa kaikkia rikosprosessin vaiheita.53 Rikosprosessi alkaa 

esitutkinnasta, jota seuraa syyteharkinta ja oikeudenkäynti, ja se päättyy rangaistuksen 

täytäntöönpanoon.54 Rikosprosessissa käsitellään rikoksentekijää vastaan nostettua 

 
50 On huomattava, että siviili voi joutua mukaan sotilasrikoksen esitutkintaan esimerkiksi todistajan roolissa, 

jos epäilty tekijä on sotilas (sotilasoikeudenkäyntilain 2 § 1 momentti). 
51 YLPALVO 2017, s. 7. 
52 Launiala 2010a, s. 4. 
53 HE 61/2021 vp, s. 5. 
54 On kuitenkin mahdollista, ettei kaikki rikosprosessin vaiheet toteudu jutussa. Mikäli rikoksentekijä ei ole 

selvillä, ei asia etene syyteharkintaan. Juttu voi jäädä myös syyttäjän pöydälle syyttäjän tehdessä 

syyttämättäjättämispäätöksen. Tuomioistuimessa syyte voidaan hylätä, jolloin täytäntöönpantavaa ei ole. Ks. 
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syytettä.55 Se voidaan määritellä oikeudelliseksi menettelyksi, jossa selvitetään epäilty rikos 

sekä ratkaistaan rikosoikeudellinen vastuu.56 

 

Rikosprosessin tarkoitus ja tehtävä jakavat mielipiteitä oikeuskirjallisuudessa, ja käsitykseen 

voi vaikuttaa myös se, käsittääkö määrittelijä rikosprosessin sen suppeassa vai laajassa 

mielessä.57 Aikaisemmin on ajateltu, että rikosprosessin tehtävänä olisi toteuttaa vain yhtä 

tehtävää.58 Vaihtoehtoina ovat yleensä olleet joko rikosvastuun toteuttaminen, eli rikoksen 

tekijän saattaminen vastuuseen, tai epäillyn oikeusturvan huolehtiminen 

oikeusturvafunktion näkökulmasta. Rikosvastuun toteuttamisella on tarkoitus saada 

mahdollisimman monessa tapauksessa oikea tekijä vastuuseen teostaan, kun taas 

oikeusturvafunktion tarkoituksena on se, että syytetyn oikeusturvasta huolehditaan, eikä  

vääriä tuomioita tulisi.59 Jokela on myös katsonut, että rikosvastuun toteuttaminen 

tarkoittaisi rikoksentorjuntafuktiota.60 Nykyään rikosprosessin voidaan katsoa toteuttavan 

myös useita eri funktioita samanaikaisesti.61 Näin ollen voidaan tasapainotella näiden 

kahden funktion välillä. Yhteiskunnan muuttuessa näiden kahden funktion lisäksi on 

huomioitava myös muita seikkoja, joita on suojeltava myös esitutkinnassa.62 Rikosprosessin 

on kokonaisuudessaan täytettävä oikeusvaltioon kuuluvan oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin vaatimukset.63 

 

Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista käsitellä rikosprosessin funktioita perinpohjaisesti, 

mutta seuraavaksi esitellään lyhyesti muutamia oikeuskirjallisuudessa esitettyjä 

näkemyksiä, jotka ovat kaikki tärkeitä ja omalta osaltaan toteuttavat rikosprosessia. 

Heleniuksen ja Linnan käsityksen mukaan rikosprosessin tarkoituksena on toteuttaa 

rikosvastuuta ja täten toimia yleisestävänä ja erityisestävänä vaikutuksena. Yleisestävä 

vaikutus tarkoittaa, että kansalaisilla on tieto rangaistavaksi säädetyistä teoista ja tämä 

ehkäisee rikoksien tekemistä, kun taas erityisestävä vaikutus tarkoittaa, että rangaistuksen 

 
HE 30/2013 vp, s. 6, Launiala 2010a, s. 4, Launiala 2016, s. 226 ja Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 

2020, s. 15. 
55 Helenius – Linna 2021, s. 3. Liitännäis- eli adheesioperiaatteen mukaan rikosprosessin yhteydessä voidaan 

ajaa myös yksityisoikeudellinen vaatimus (ROL 3 luku). Ks. myös Helenius – Linna 2021, s. 4. 
56 Launiala 2010a, s. 4. 
57 Launiala 2010a, s. 5. 
58 Launiala 2010b, s. 7. 
59 Launiala 2016, s. 225. 
60 Jokela 2018, s. 9. 
61 Launiala 2010b, s. 7. 
62 Launiala 2016, s. 225. 
63 Jokela 2018, s. 9. 
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ajatellaan estävän uuden rikoksen tekemistä. Rikosprosessin on tarkoitus olla viimesijainen 

vaihtoehto.64 

 

Johanna Niemi on erotellut rikosprosessin toimijat heidän tehtäviensä kautta rikosprosessin 

tarkoituksiin. Niemen mukaan esitutkinnan tarkoituksena on selvittää rikos sekä toteuttaa 

rikosvastuuta, syyteharkinnan tarkoituksena on rikosvastuun toteuttaminen, 

oikeudenkäynnin tarkoituksena on totuuden selvittäminen sekä oikeusturva ja 

tuomitsemisen tarkoituksena on tuomitsemiskynnys. Launiala on tulkinnut Niemen jaottelua 

siten, että rikosprosessilla ei olisi vain yhtä selkeää tarkoitusta, vaan funktio määrittyisi vain 

edellä esitettyjen osaprosessien välityksellä.65 Tässä tutkielmassa rikosprosessin 

määritelmäksi otetaan se, että rikosprosessi toteuttaa rikosvastuuta yksittäisessä tapauksessa 

saattamalla tekijä vastuuseen, unohtamatta kuitenkaan oikeusturvafunktiota tai muita 

periaatteita. 

 

Rikosprosessiin sovelletaan eri lakeja riippuen rikosprosessin vaiheesta. Esitutkintaan 

sovelletaan esimerkiksi esitutkintalakia ja tarvittaessa myös pakkokeinolakia. 

Syyteharkintaa koskee esimerkiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettu laki (689/1997, 

ROL), jota noudatetaan myös oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäyntiä täydentää 

oikeudenkäymiskaari (4/1734, OK) siltä osin kuin ROL:ssa ei ole säännöksiä. 

Täytäntöönpanon osalta sovellettava laki voi olla esimerkiksi vankeuslaki (767/2005). 

 

Rikosprosessissa asianosaisia ovat epäilty/vastaaja, asianomistaja, muu henkilö, jonka 

oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin rikos liittyy, sekä syyttäjä.66 Asianosaista (vastaajaa 

tai asianomistajaa) voi lisäksi edustaa oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja, joka ei 

kuitenkaan ole varsinainen asianosainen, vaan hänen asemansa perustuu edustamiseen ja 

asianosaisen puhevallan käyttöön.67 Asianomistajana voi olla luonnollinen henkilö tai 

 
64 Helenius – Linna 2021, s. 8. 
65 Launiala 2010a, s. 9. 
66 Rikoksesta epäillystä käytetään esitutkinnan aikana termiä epäilty. Kun asia siirtyy tuomioistuimeen ja 

epäilty vastaa hänen kohdistettuun syytteeseen, käytetään termiä vastaaja. Asianomistaja on henkilö, johon 

rikos on kohdistunut. Ks. Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 107 ja Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 

2020, s. 169 ja s. 179 ja lisäksi syyttäjästä Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) 7 ja 8 §. 
67 Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 107. Oikeudenkäyntiasiamiehestä säädetään OK 15 luvussa. Avustajana 

voi toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (OK 15:2.1), tietyissä 

tapauksissa työ- tai virkasuhteen perusteella oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö (OK 15:2.2), sekä 

tietyissä asioissa OK 15:2 3 momentissa säädetyt henkilöt. 
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oikeushenkilö, kuten valtio.68 Näin ollen Puolustusvoimat voi olla esitutkinnassa 

asianomaisena esimerkiksi tilanteessa, jossa sen omaisuutta on anastettu. 

 

Rikosprosessin vaiheilla voidaan nähdä olevan myös omia tarkoituksiaan ja ne saavat myös 

erilaisen painoarvon rikosprosessin eri vaiheissa, jolloin voidaan puhua myös eriytyneestä 

funktioajattelusta.69 Rikosprosessin vaiheena esitutkinta toteuttaa syyteharkinnan ja 

oikeudenkäynnin valmistelua ETL 1:2.2:n mukaisesti.70 Rikosprosessin tarkoituksiin 

kytkeytyvät ja sitä toteuttavat esitutkintaperiaatteet, joihin palataan jaksossa 3.5. 

 

2.3.2 Sotilasrikos 

Puolustusvoimien tehtävät ja erityisolosuhteet edellyttävät sotilaita koskevien rangaistavien 

tekojen kriminalisointia. Kurin ja järjestyksen säilyminen on turvattava erityissääntelyllä ja 

sotilaskurinpitomenettelyllä.71 Sotilasrikosasioiden käsittelemistä sotilaskurinpito- tai 

tuomioistuinmenettelyssä kutsutaan sotilasoikeudenhoidoksi.72 Sotilaskurinpitomenettelyyn 

syvennytään seuraavassa kappaleessa.  

 

Sotilasrikokset jakautuvat varsinaisiin ja epävarsinaisiin sotilasrikoksiin. Varsinaiset 

sotilasrikokset tarkoittavat rikoslain 45 luvun säätelemiä sotilasrikoksia. Niitä ovat 

palvelusrikokset (1–4 §)73, vartiorikokset (5–8 §), poissaolorikokset (9–10 §), 

kuulaisuusrikokset (11–15 §), esimiesrikokset (16–17 §), muut rikokset (joita ovat 18 § 

sotilaan sopimaton käyttäytyminen, 19 § luvaton poliittinen toiminta) ja sota-ajan rikoksiin 

(20–26 §). Epävarsinaiset sotilasrikokset tarkoittavat sotilaan tekemiä rikoksia, jotka eivät 

ole RL 45 luvun sotilasrikoksia, mutta jotka kohdistuvat toiseen sotilaaseen tai 

Puolustusvoimiin.74 Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983, SOL) 2 § 2 momentissa on listattu 

epävarsinaiset sotilasrikokset.75 

 
68 HE 14/1985 vp, s. 23 ja Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 169. 
69 Jokela 2018, s.10 ja Launiala 2010b, s. 7. 
70 Fredman – Kanerva – Viitanen – Tolvanen 2020, s. 18. 
71 Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä>Sotilasrikokset>Säädöshistoria. 
72 Sotilaan käsikirja 2020, s. 280. 
73 Palvelusrikoksiin syyllistytään eniten. Sen ydinpiirre on se, että sotilas on rikkonut tai on jättänyt täyttämättä 

palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai 

muulla tavoin annetun määräyksen (RL 45:1.1). Alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttö siten, että kyky 

suorittaa palvelusta on alentunut, taikka itsensä vioittaminen, terveyden vahingoittaminen tai sen yrittäminen 

tai valheellisen tiedon esittäminen vapautuksen, loman tai muun palvelushelpotuksen saamiseksi täyttävät 

myös palvelusrikoksen teonkuvauksen. 
74 HE 61/2021 vp, s. 5. 
75 Epävarsinaisia sotilasrikoksia ovat tappo, murha, surma, pahoinpitelyt (kaikki), törkeä henkeen tai terveyteen 

kohdistuvan rikoksen valmistelu, kuolemantuottamukset, vammantuottamukset, tappeluun osallistuminen, 

vaaran aiheuttaminen ja heitteillepano, laiton uhkaus, pakottaminen, RL 28 luvun säännökset varkaudesta, 
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Vain tietyssä asemassa oleva henkilö voi syyllistyä tekijänä sotilasrikokseen, joten 

sotilasrikokset ovat erikoisrikoksia (delicta propria).76 Näin ollen esimerkiksi 

Puolustusvoimien siviilivirassa palveleva ei ole sotilas eikä hän voi syyllistyä 

sotilasrikokseen ja joutua sotilaskurinpitomenettelyn alaiseksi. Siviilivirassa palvelevaan 

sovelletaan rikoslain 40 luvun säännöksiä virkarikoksista. Sotilaan määritelmä on rajattu 

laissa asiallisesti, ajallisesti ja alueellisesti. 

 

RL 45:27: Sotilaat 

Sotilaalla tarkoitetaan tässä luvussa: 

1) puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa sekä sitä, joka on nimitetty puolustusvoimien 

virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään; 

2) asevelvollisuuttaan aseellisena tai aseettomana suorittavaa tai asevelvollisuuslain 

(1438/2007) 79 §:ssä tarkoitetussa palveluksessa olevaa sekä naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) tarkoitettua palvelusta suorittavaa; 

2 a) vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 18 §:ssä tarkoitettua 

Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevaa; sekä  

3) puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettavaa oppilasta. 

 

Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi Rajavartiolaitoksessa sotilasvirassa 

palveleviin ja rajavartijan peruskurssin opiskelijoihin sekä sotilaallisesta kriisinhallinnasta 

annetussa laissa (211/2006) tarkoitetussa kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksissa ja -

palveluksessa oleviin niin kuin siitä laissa erikseen säädetään.  

 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan lisäksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun 

lain 23 §:ssä tarkoitettuihin puolustusvoimien virka-aputehtäviin osallistuviin vapaaehtoisiin 

siten kuin siitä erikseen säädetään kyseisessä laissa. 

 

Tässä tutkielmassa sotilaalla tarkoitetaan, mitä RL 45:27:ssä on säädetty. Tiivistetysti 

sotilaaksi voidaan katsoa ammattisotilaat, varusmiehet, vapaaehtoisissa harjoituksissa 

 
kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 31 luvun säännökset  ryöstöstä ja kiristyksestä, 32 luvun säännökset 

kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 33 luvun säännökset  väärennysrikoksista, 35 luvun säännökset 

vahingonteosta, petos (kaikki tekomuodot), maksuvälinepetokset (kaikki), salassapitorikos, 

salassapitorikkomus, viestintäsalaisuuden loukkaus, törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus, tietoliiketeen 

häirintä, törkeä tietoliikenteen häirintä, lievä tietoliikenteen häirintä, tietojärjestelmän häirintä, törkeä 

tietojärjestelmän häirintä, tietomurto, törkeä tietomurto, identiteettivarkaus, lahjuksen ottaminen, törkeä 

lahjuksen ottaminen, lahjusrikkomus sekä virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden 

rikkominen. 
76 Ojala: Rikosoikeus – II Rikoslajit – 32. RL 45: Sotilasrikokset - Sotilasoikeudenkäyntiasioiden henkilöllinen 

soveltamisala - Sotilaat (RL 45:27) – Erikoisrikos, sekä Boucht – Frände 2019, s. 37 ja s. 187. 
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palvelevat, kadetit sekä kriisinhallintatehtävissä palvelevat.77 Lisäksi on huomattava, että 

sotilaallisesta kriisinhallintalaista annetun lain (211/2006) 28 § mukaan 6 §:ssä tarkoitetussa 

koulutuksessa tai harjoituksessa taikka kriisinhallintapalveluksessa oleviin henkilöihin 

sovelletaan rikoslain 45 luvun säännöksiä.78 Ajallisesti sotilasrangaistussäännöksiä on 

rajattu siten, että sotilaat ovat sotilasrangaistussäännösten alaisia ainoastaan sen ajan, jonka 

näissä säännöksissä tarkoitettu palvelus tai olosuhde kestää (RL 45:29.1).79 Alueellisesti 

sotilasrangaistussäännöksiä on rajattu siten, että pääsääntöisesti Suomessa tehtyyn rikokseen 

sovelletaan Suomen lakia (RL 1:1), huomioiden myös RL 1:4:n, jonka mukaan Suomen lakia 

sovelletaan myös sotilasrikoksiin, jonka tuon luvun säännösten alainen henkilö on tehnyt 

Suomen ulkopuolella.80 

 

Sota-ajan säännökset ovat luonnollisesti voimassa vain sota-aikana, jolla tarkoitetaan aikaa, 

jona puolustustilalaissa (1083/1991) tarkoitettu puolustustila on voimassa (RL 45:28.1). 

Sota-aikana sotilasrikossäännösten soveltamisalaa on laajennettu, joten erikseen on säädetty 

siitä, ketkä ovat RL:27:n mukaisten sotilaiden lisäksi sotilasrikossäännösten alaisia sota-

aikana (RL 45:28.2). 

 

2.3.3 Sotilaskurinpitomenettely 

Sotilasrikokset tutkitaan pääsääntöisesti erityisiin esitutkintaviranomaisiin kuuluvan 

sotilasviranomaisen eli Puolustusvoimien toimesta. Sotilaskurinpitomenettelyä edeltää 

esitutkintalain mukainen normaali esitutkinta.81 Sotilasrikos on mahdollista käsitellä joko 

sotilaskurinpitomenettelyssä tai sotilasoikeudenkäynnissä. Sotilaskurinpitomenettely 

tarkoittaa menettelyä, jossa selvitetään edellytysten vallitessa epäilty rikos ja josta 

kurinpitoesimies määrää tarvittaessa seuraamuksena kurinpitorangaistuksen tai siirtää asian 

syyttäjälle syyteharkintaa varten.82 Sotilaskurinpitomenettely toteuttaa rikosvastuuta, ja 

menettely rinnastuu nopeutettuun ja yksinkertaistettuun rikosprosessiin, ja se sisältää kaikkia 

 
77 Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä>Seuraamukset ja prosessin 

erityispiirteet. 
78 Heidän kriisinhallintaoperaation palvelusalueella tekemiinsä sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettuihin 

rikoksiin ei kuitenkaan sovelleta sota-aikana tehtyjä rikoksia koskevia säännöksiä. Heihin sovelletaan 

SKRTL:n ja sen nojalla annettuja säännöksiä siltä osin kuin tässä pykälässä ei toisin säädetä. 
79 Sanottu koskee myös RL 45:28.2:n mukaisia henkilöitä. Asetuksella säädetään tarkemmin palveluksen 

kestosta. 
80 Tutkielman kannalta merkityksellistä on ainoastaan ymmärtää pääpiirteet sotilaan määritelmästä, jonka 

vuoksi ajallista ja alueellista ulottuvuutta ei ole syytä käsitellä tämän enempää. 
81 Pääesikunnan lausunto 3.5.2021. 
82 HE 61/2021 vp, s. 5. 
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rikosprosessin vaiheita, joten sotilaskurinpitomenettelyn katsotaan olevan osa 

rikosprosessia.83 

 

Sotilaskurinpitomenettelyssä voidaan tutkia teko, jos on syytä epäillä 

sotilaskurinpitomenettelyn alaisen henkilön (sotilaan) syyllistyneen 

sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:ssä tarkoitettuun rikokseen (sotilasrikokseen). Tällaisesta 

teosta kurinpitorangaistus voidaan määrätä kurinpitomenettelyssä tai tuomita 

sotilasoikeudenkäynnissä siten kuin SKRTL:ssä ja sotilasoikeudenkäyntilaissa säädetään 

(SKRTL 1:1.3).  Kurinpitomenettelyn yleisenä edellytyksenä on, että henkilö on edelleen 

sotilaskurinpitomenettelyn alainen henkilö, toisin sanoen henkilö on sotilas rikoslain 45 

luvun 27 §:n mukaisesti.84 Kurinpitomenettelyssä voidaan käsitellä rikos, josta 

tuomioistuimessa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei olisi odotettavissa ankarampaa 

rangaistusta kuin sakkoa (SKRTL 46 §). Kurinpitorangaistus saadaan määrätä, jos rikoksesta 

epäilty on tunnustanut teon tai jos hänen syyllisyyttään voidaan muuten pitää selvänä. Täten 

sotilaskurinpitomenettely sopii vain vähäisiä ja selviä asioita varten, joita ovat esimerkiksi 

sisäisten määräysten rikkominen tai niiden laiminlyönti.85 

 

Mikäli henkilö ei ole enää sotilaskurinpitomenettelyn alainen, ei kurinpitomenettely ole 

mahdollinen ja sotilasrikosasia on käsiteltävä tuomioistuimessa.86 Tällainen tilanne on 

kyseessä esimerkiksi silloin, kun varusmies on syyllistynyt sotilasrikokseen palveluksensa 

loppupuolella ja hän on kotiutunut ennen asian käsittelyä. Kurinpitoesimies ei voi kohdistaa 

sotilaskurinpitomenettelyä siviilihenkilöön. Asiaa ei saa käsitellä kurinpitomenettelyssä 

myöskään silloin, jos asianomistaja ei ole suostunut asian käsittelyyn kurinpitomenettelyssä, 

vaan vaatii asian käsiteltäväksi tuomioistuimessa, taikka jos useasta rikoksesta on jostakin 

nostettava syyte tuomioistuimessa ja rikoksilla on yhteyttä keskenään, taikka jos samaan 

rikokseen osallisista jotakuta on syytettävä tuomioistuimessa eikä asian ratkaisemista 

erillisenä ole pidettävä tarkoituksenmukaisena (SKRTL 46:1.3). 

 
83 HE 30/2013 vp, s. 6 ja HE 61/2021 vp, s. 6 ja 14. 
84 Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä>Seuraamukset ja prosessin 

erityispiirteet>Kurinpitomenettely. Sotilaskurinpitomenettelyn alaisista henkilöistä on säädetty SKRTL 1.2 

§:ssä Sen mukaan sotilaskurinpitomenettelyn alaisista henkilöistä säädetään: 1) rikoslain 45 luvussa; 2) 

puolustusvoimista annetussa laissa; 3) asevelvollisuuslaissa; 4) naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

annetussa laissa; 5) vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa; 6) sotilaallisesta kriisinhallinnasta 

annetussa laissa (211/2006); sekä 7) Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa. 
85 HE 30/2013 vp, s. 6. 
86 Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä>Seuraamukset ja prosessin 

erityispiirteet>Kurinpitomenettely. 



 

20 

 

Esitutkinnan toimittavat joukko-osastoissa sotilasvirassa palvelevat ammattisotilaat, jotka 

ovat saaneet esitutkintaa varten koulutuksen.87 Tutkinnanjohtajana on pidättämiseen 

oikeutettu virkamies tai perusyksikön päällikkö (SKRTL 28.3 §). Esitutkintaan palataan 

kolmannessa luvussa. Kurinpitoesimiehinä toimivat perusyksikön päällikkö ja hänen 

suoranaiset esimiehensä sekä SKRTL 12 §:n mukaisin rajoituksin perusyksikön vääpeli.88 

Kurinpitoesimiehen kurinpitovallan alaisia ovat hänen suorat alaisensa (SKRTL 10 §). 

SKRTL 12 §:ssä säädetään kurinpitorangaistuksen määräämisoikeudesta. 

Kurinpitorangaistuksen (pl. aresti) saa määrätä joukko-osaston komentaja ja häntä ylempi 

kurinpitoesimies. Joukkoyksikön komentaja saa määrätä muistutuksen, ylimääräistä 

palvelusta ja poistumiskieltoa sekä asevelvollisena palvelevalle tai naisten vapaaehtoista 

asepalvelusta suorittavalle varoituksen. Perusyksikön päälliköllä on oikeus määrätä 

muistutus, ylimääräinen palvelus ja poistumiskieltoa vähintään yksi ja enintään kymmenen 

vuorokautta sekä asevelvollisena palvelevalle tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta 

suorittavalle varoitus. Perusyksikön vääpeli saa määrätä asevelvollisena palvelevalle tai 

naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle muistutuksen sekä ylimääräistä palvelusta 

enintään kolme kertaa. 

 

Pääesikunnan oikeudellinen osasto vastaa vaativampien sotilasrikosten tutkinnasta osastolla 

olevan ammattitaidon vuoksi.89 Pääesikunnan oikeudellisella osastolla esitutkintaa hoitavat  

puolustusvoimien asessori ja sotilaslakimies, jotka käyttävät päällystöön kuuluvalle 

poliisimiehelle ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle säädettyjä toimivaltuuksia sekä 

ylietsivät, jotka käyttävät poliisimiehelle ja tutkijalle säädettyjä toimivaltuuksia (SKRTL 36 

§). Pääesikunnan on ilmoitettava esitutkinnan aloittamista koskevasta päätöksestä 

kurinpitoesimiehelle, jollei se vaaranna esitutkinnan toimittamista (SKRTL 28 a §). 

 

Kurinpitopäätöksen lopputulos on joko syylliseksi toteava tai vapauttava (SKRTL 52.1 §).  

Kurinpitopäätöksestä on tehtävä kirjallinen päätös, josta on käytävä ilmi asian ratkaissut 

kurinpitoesimies ja päätöksen tekemispäivä, asianosaisten nimet, selostus asiasta, perustelut, 

sovelletut lainkohdat, lopputulos sekä tarvittaessa kurinpitorangaistuksen laji ja määrä ja 

 
87 Tämä eroaa merkittävästi esimeriksi yleisen esitutkintaviranomaisen (poliisin) koulutuksesta. Poliisin alempi 

korkeakoulututkinto kestää kolme vuotta. ks. Poliisiammattikorkeakoulu – Poliisiksi (AMK). 
88 Valtakunnansyyttäjänvirasto on esimerkiksi kritisoinut myös kurinpitoesimiehen asemaa suhteessa 

tutkinnanjohtajaan esteellisyyden näkökulmasta. Ks. Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto 14.9.2012, s. 2. 

Kurinpitoesimiehen esteellisyys rajataan tutkielman ulkopuolelle. 
89 Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. 
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kurinpitorangaistuksesta mahdollisesti tehtävä vähennys (SKRTL 53 §).  

Kurinpitorangaistus saadaan jättää määräämättä, vaikka kurinpitopäätös olisi syylliseksi 

toteava, jos teko on johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksi annettavasta 

huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka tekoa on 

muuten pidettävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisen kannalta vähäisenä (SKRTL 52.2 §). 

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta vastaa perusyksikön päällikkö, jossa 

kurinpitorangaistukseen määrätty palvelee tai muu lähin kurinpitoesimies (SKRTL 69.1 §). 

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta säädetään tarkemmin SKRTL 8 luvussa. 

 

Kurinpitorangaistuksia ovat muistutus, ylimääräinen palvelus, varoitus, poistumiskielto, 

kurinpitosakko ja aresti (SKRTL 3 § ja RL 6:1.4). Kurinpitorangaistuksien määristä on 

säädetty SKRTL 3 §:ssä. Ammattisotilaalle voidaan antaa kurinpitomenettelyssä ainoastaan 

muistutus, varoitus tai määrätä kurinpitosakko (SKRTL 9 §). Kurinpitorangaistuksen 

voidaan katsoa olevan erityinen päärangaistus.90 Sotilas voidaan tuomita lisäksi 

menettämään sotilasarvonsa (RL 2:14a), joka on luonteeltaan lisärangaistus, eli se edellyttää 

päärangaistusta, kuten sakkoa tai vankeutta.91 Kurinpitorangaistuksen muutoksenhausta 

säädetään SKRTL 7 luvussa. 

 

Vaikka sotilaskurinpitomenettely on nopeutettu menettely omissa erityisissä olosuhteissaan, 

on epäillyn oikeudellinen asema ja oikeusturva oikeusturvakeinoineen huomioitava 

asianmukaisesti.92 Edellä todetusti sotilaskurinpitomenettelyä on myös kritisoitu siitä, että 

organisaation sisällä tutkitaan ”omien rikokset”. Sotilaskurinpitomenettely on kuitenkin 

katsottu pääosin toimivaksi, ja sillä on keskeinen merkitys kurin ja järjestyksen 

ylläpitämisessä.93 Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät ja niiden hoitaminen edellyttävät 

sisäistä järjestystä, kurinalaisuutta, kurin ja sen välttämättömyyden omaksumista sekä  

toimivaa rangaistusmenetelmää, joka on käyttökelpoinen myös operatiivisen toiminnan 

aikana kurin ja järjestyksen palauttamiseksi.94 Puolustusvoimien tehtävät ja niiden 

aiheuttamat erityisolosuhteet edellyttävät täten myös nopeaa ja tehokasta sanktiomenettelyä 

kaikissa olosuhteissa, jotta kuri ja järjestys pystytään palauttamaan mahdollisimman 

 
90 Boucht – Frände 2019, s. 14–15 ja s. 187. 
91 Boucht – Frände 2019. s. 187.  
92 HE 30/2013 vp, s. 6. 
93 HE 30/2013 vp, s. 13. 
94 HE 30/2013 vp, s. 1 ja 5. 
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nopeasti.95 Näin ollen myös oikeudenhoidon tavoitteet poikkeavat normaalista rikosvastuun 

toteuttamisesta.96 Suomen itsenäisyyden ajan kurin ja järjestyksen merkitys on ollut 

korostunut koskien Puolustusvoimien toimintaa.97 Poikkeusoloissa sotilasrikosten määrän 

on arveltu kasvavan entisestään, joten sotilaskurinpitomenettely on erityisesti silloin 

tarpeellinen.98 SKRTL:n 10 luvussa säädetään normaaliolojen vakavista häiriötilanteista ja 

poikkeusoloista. 

 

Vuonna 2021 Puolustusvoimat tilastoi yhteensä 3 307 sotilasrikosta, joka oli noin yhdeksän 

prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020. Joukko-osastoissa ja muissa 

hallintoyksiköissä suoritettiin 2 859 esitutkintaa. Pääesikunnan oikeudellinen osasto tutki 44 

asiaa, joka oli noin 20 tapausta vähemmän kuin edellisenä vuonna. 112 esitutkintaa koski 

palkattua henkilökuntaa. Eniten tilastoitiin varusmiesten palvelusrikoksia (1 661 kpl) ja 

poissaolorikoksia (828 kpl). Esimiesrikosten määrä nousi hiukan verrattuna vuoteen 2020, 

ja niistä 16 koski varusmiesten tekemiä rikoksia ja 3 palkatun henkilön tekemiä 

esimiesrikoksia.99 

 

2.3.4 Sotilasoikeudenkäyntimenettely 

Sotilasoikeudenkäyntimenettely on joissakin tilanteissa vaihtoehto 

sotilaskurinpitomenettelylle ja tietyissä tilanteissa ainut vaihtoehto käsitellä sotilasrikos.100  

Sotilasoikeudenkäyntimenettelyä pidetään rikosprosessin erityisenä lajina.101 

Sotilasoikeudenkäyntiasioita ovat sotilasrikoksia koskevat asiat sekä epävarsinaiset 

sotilasrikokset (SOL 2 §). Epävarsinaisissa sotilasrikoksissa epäiltynä tekijänä on sotilas ja 

teko on kohdistunut toiseen sotilaaseen tai Puolustusvoimiin. Sotilasoikeudenkäyntiasiana 

käsitellään myös asevelvollisuuslain (1438/2011) 118 §:n mukainen asevelvollisuudesta 

kieltäytyminen (SOL 2.2 §).  Sotilasoikeudenkäyntiin sovelletaan rikosprosessin mukaisesti 

ROL:n ja OK:n säännöksiä, mutta lisäksi sotilasoikeudenkäyntilaki täydentää kolmantena 

 
95 HE 30/2013 vp, s. 1 ja Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä> 

Sotilasrikokset>Säädöshistoria.  
96 HE 61/2013 vp, s. 14. Edellä esitettyjen rikosprosessin funktioiden näkökulmasta lähimpänä 

sotilaskurinpitomenettelyn tarkoitusta voidaan katsoa olevan juuri rikosvastuun toteuttaminen yksittäisessä 

tapauksessa. 
97 Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä> Sotilasrikokset>Säädöshistoria. 
98 HE 30/2013 vp, s. 6. 
99 Puolustusuvoimat.fi – Sotilasrikosten määrä edelleen lievässä laskussa ja Puolustusuvoimat.fi – 

Sotilasrikosten määrä edelleen lievässä laskussa. 
100 Ojala: Verkkokirjahylly>Päivittyvät hakuteokset>Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: 

Sotilasrikokset>Yleistä>Seuraamukset ja prosessin erityispiirteet. 
101 Virolainen – Vuorenpää 2021, s. 67. 
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lakina prosessioikeudellisia säädöksiä, koska kysymys ei ole täysin tavallisesta 

rikosprosessista.102 

 

Ilmoitus rikoksesta, joka on käsiteltävä sotilasoikeudenkäyntiasiana, tehdään joukko-

osaston komentajalle, jossa vastaaja palvelee tai on viimeksi palvellut tai on ollut velvollinen 

palvelemaan, taikka poliisille tai asianomaiselle syyttäjälle (SOL 13 §). Sotilasrikos voidaan 

käsitellä sotilasoikeudenkäyntiasiana kahdeksassa yleisessä tuomioistuimessa 

sotilasoikeudenkäyntiasiana (SOL 1 §). Poikkeuksista säädetään SOL:n 8 §:ssä. Asiassa 

toimivaltaisista tuomioistuimista säädetään sotilasoikeudenkäyntilain 2 luvussa. Helsingin 

hovioikeus käsittelee sotilasoikeudenkäyntiasian ensimmäisenä oikeusasteena, jos vastaaja 

on joukko-osaston komentaja tai vähintään majurin arvoinen upseeri taikka vähintään 

majurin virkaa vastaavassa muussa sotilasvirassa palveleva henkilö (SOL 6 §). 

Päätösvaltaisessa kokoonpanossa käräjäoikeudessa on puheenjohtaja ja kaksi sotilasjäsentä, 

hovioikeudessa säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi kaksi sotilasjäsentä ja korkeimmassa 

oikeudessa säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi kaksi sotilasjäsentä, pois lukien tilanteet, 

jos asia käsitellään jaostossa, jossa on vähemmän kuin viisi jäsentä (SOL 3 §).103 

Kurinpitovalitusasioita käräjäoikeudessa käsitellessä tuomioistuin on toimivaltainen myös 

silloin, kun siinä on vain puheenjohtaja (SOL 3.1 §). 

 

Syyttäjänä sotilasrikosasiassa toimivat valtakunnansyyttäjän näihin tehtäviin määräämät 

aluesyyttäjät ja erikoissyyttäjät (SOL 4.1 §). Syyttäjän on nostettava syyte 

sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta, vaikka asianomistaja ei olisikaan 

esittänyt syyttämispyyntöä, tai vaikka odotettavissa ei olisikaan sakkoa ankarampaa 

rangaistusta ja rikoksen haitallisuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen 

rikosta olisi kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä (vähäisyysperuste), tai vaikka 

rikoksen olisi tehnyt alle 18-vuotias, eikä siitä olisi odotettavissa kuin sakkoa tai enintään 

kuuden kuukauden vankeusrangaistus, ja vaikka rikoksen katsottaisiin johtuneen pikemmin 

ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta lain kieltoja 

ja käskyjä kohtaan (SOL 4.3 §). Sotilasrikosasiat on käsiteltävä kiireellisinä niin syyttäjällä 

kuin tuomioistuimessakin, eikä niitä saa käsitellä sakon ja rikesakon määräämisestä annetun 

 
102 Ojala: Rikosoikeus>II RIKOSLAJIT>32. RL 45: Sotilasrikokset>Yleistä>Seuraamukset ja prosessin 

erityispiirteet>Sotilasoikeudenkäynti.  
103 Oikeusministeriö on asettanut työryhmän sotilasoikeudenkäyntilain säännösten ja erityisesti sotilasjäseniä 

koskevien säännösten muutostarpeiden arvioimiseksi. Ks. Oikeusministeriö – Sotilasoikeudenkäyntilain-

säädännön uudistaminen.  
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lain (754/2010) mukaisessa menettelyssä (SOL 15 ja 16 §). Sotilasoikeudenkäyntiasioita 

varten Valtakunnansyyttäjän toimisto on antanut ohjeen VKS:2015:3 Menettely 

sotilasoikeudenkäyntiasioissa. 

 

Mikäli rikoksen seuraamukseksi on säädetty sakkoa, voidaan sen sijasta tuomita 

sotilasoikeudenkäynnissä kurinpitorangaistus tai kurinpitomenettelyssä määrätä 

kurinpitorangaistus, ja vastaavasti rikoksesta, josta on säädetty seuraamukseksi 

kurinpitorangaistus, saadaan kurinpitorangaistuksen sijasta tuomita sakkoa (SOL 4 §). 

Yhteisestä kurinpitorangaistuksesta ja rangaistuksesta säädetään SKRTL 5 §:ssä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkielman kannalta merkityksellisintä on ymmärtää, että 

sotilaskurinpitomenettely kuuluu rikosprosessiin, menettely koskee sotilaiden tekemiä 

sotilasrikoksia ja että kurinpitoesimiehellä on merkittävä rooli sotilaskurinpitomenettelyssä. 

 

2.4 SKRTL:n lakimuutoksesta ja sen taustalla vaikuttaneet seikat 

2.4.1 KKO 2020:53 

Lemmenjoki-tapauksena tunnettu asia KKO 2020:53 nosti viimeistään vuonna 2017 esiin 

lainsäädäntömuutoksen tarpeen koskien Puolustusvoimien esitutkintaa. Tapauksessa oli 

kysymys siitä, ettei Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri A ollut kurinpitoesimiehenä 

käynnistänyt esitutkintaa viipymättä, kun hänen tietoonsa oli tullut hänen suoranaisen 

alaisensa (B) tekemäksi epäilty rikos. Sotilasoikeudenkäyntilain 6 §:n mukaisesti hovioikeus 

käsitteli asian ensimmäisenä oikeusasteena A:n sotilasarvon vuoksi.  Asia eteni myös 

korkeimpaan oikeuteen. Syyttäjä vaati A:lle tuomiota palvelusrikoksesta ja vaihtoehtoisesti 

tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. 

 

Kenraalimajuri A toimi Karjalan lennoston komentajan, eversti B:n suoranaisena 

esimiehenä. B oli rikkonut sotilaalle Yleisessä palvelusohjesäännössä asetettuja velvoitteita 

ajalla 22.–24.9.2017 kohtelemalla nöyryyttävästi käskynalaisiaan, käyttäytymällä 

muutoinkin epäasiallisesti ja hyvien tapojen vastaisesti sekä esiintymällä ilmeisen 

päihtyneenä ja alkoholin vaikutuksen alaisena vapaaehtoisessa harjoituksessa, jossa B oli 

toiminut harjoituksen johtajana. Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle A teki 

tutkintapyynnön vasta joulukuussa 2017 sen jälkeen, kun Puolustusvoimien asessori oli 
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ottanut hänen kanssaan esille kurinpitoesimiehen velvollisuuden huolehtia esitutkinnan 

toimittamisesta.104 

 

Rikoslain 45:1:n mukaan palvelusrikoksesta on tuomittava sotilas, joka rikkoo tai jättää 

täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista 

järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen, jollei teosta RL 

11:9a:ssä, 40 luvun 1–3 tai 5 §:ssä tai 45 luvussa erikseen säädetä rangaistusta. 

Palvelusrikoksesta tuomitaan myös sotilas, joka on palvelustehtävässä siinä määrin 

alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa 

palvelusta on alentunut. SKRTL 27.1 §:n mukaan, kun sotilasoikeudenkäyntilaissa 

tarkoitettu rikos (kuten palvelusrikos) on tullut kurinpitoesimiehen (tapauksessa A) tietoon 

tai kun on syytä epäillä, että tällainen rikos on tehty, kurinpitoesimiehen on viipymättä 

huolehdittava, että asiassa toimitetaan esitutkinta. SKRTL 35 §:ssä säädetään Pääesikunnan 

toimivallasta suorittaa esitutkinta kurinpitoesimiehen pyynnöstä tai syyttäjän määräyksestä. 

Myös ohjesäännöllä annetun määräyksen rikkominen täyttää palvelusvelvollisuuden 

rikkomisen. YLPALVO:n kohdan 60 mukaan esimiehen tehtävänä on määrätietoisesti 

ylläpitää kuria ja sotilaallista järjestystä sekä kaikin tavoin edistää niiden noudattamista. Jos 

kuria rikotaan, yritetään rikkoa tai horjutetaan, hänen on ryhdyttävä asian vaatimiin 

toimenpiteisiin. Kurinpitoesimiehistä ja heidän toimivallastaan on säädetty erikseen. 

Kohdan 66 mukaan ollessaan velvollinen puuttumaan käskynalaisen rikkomukseen tai 

häiriötilanteeseen, esimiehen on ryhdyttävä sellaisiin tilanteen ja asian edellyttämiin 

toimenpiteisiin, joita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Tapauksessa B:n voitiin epäillä 

syyllistyneen RL 45:1:n mukaiseen palvelusrikokseen, joten A:n olisi tullut SKRTL 27 §:n 

mukaisesti kurinpitoesimiehenä käynnistää esitutkinta viipymättä saatuaan B:n 

käyttäytymisestä tiedon. 

 

Hovioikeus katsoi, että A:lla on ollut viimeistään syys-lokakuun vaihteessa 2017 tietoa B:n 

toiminnasta siinä määrin, että A:lla on ollut syytä epäillä B:n syyllistyneen rikokseen. 

Hovioikeuden mukaan syytä epäillä -kynnys on ylittynyt eikä tilannetta ole voitu pitää kovin 

tulkinnallisena. Hovioikeus katsoi, että A:n ratkaisu olla toimittamatta esitutkintaa on ollut 

tietoinen. A:n on katsottu olevan tietoinen kurinpitoesimiehen velvollisuuksista ja 

säännöksistä asemansa perusteella, kun hän on ollut korkeassa sotilasvirassa oleva kenraali 

 
104 Tuolloin ei ollut vielä SKRTL 28 a §:n säännöstä Pääesikunnan oikeudesta käynnistää esitutkinta. 
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sekä Ilmavoimien komentaja. A:n näkemys asiasta ei ole muuttunut edes silloin, kun hän on 

keskustellut Karjalan lennoston entisen komentajan C:n kanssa, joka on ollut asiasta sitä 

mieltä, että esitutkinta olisi toimitettava. Ilmavoimien esikuntaan on sijoitettu 

sotilaslakimiehiä, jotka antavat tarvittaessa oikeudellista neuvontaa myös Ilmavoimien 

komentajalle. Kun A on käynnistänyt esitutkinnan vasta Puolustusvoimien asessorin 

yhteydenoton jälkeen, katsoi hovioikeus, että A ei ole käynnistänyt esitutkintaa viipymättä 

ja on siten rikkonut palvelusvelvollisuutta tahallisesti. Hovioikeus tuomitsi A:n 30 

päiväsakon sakkorangaistukseen. 

 

A valitti tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus on katsonut, että kun A on saanut 

tiedon siitä, että B on ollut selvästi päihtynyt harjoituksena aikana, on tämä antanut vahvan 

viitteen B:n syyllistymisestä sotilasrikokseen ja riittävän perusteen huolehtia esitutkinnan 

käynnistämisestä viipymättä. Korkeimman oikeuden mukaan esitutkinnan aloittamisen 

kynnykseen ei vaikuta epäillyn rikoksentekijän sotilasarvo, vaan ”kynnys määräytyy 

kysymyksessä olevan menettelyn ja siitä saatavilla olevan selvityksen perusteella”. Näin 

ollen selvissä ja yksinkertaisissa asioissa, joissa syytä epäillä -kynnys ylittyy selvästi, ei 

tutkintapyynnön tekeminen saa kestää muutamaa päivää pidempää ilman perusteltua syytä. 

 

Kuten hovioikeus, myös korkein oikeus katsoi, että A:lla on ollut käytettävissään perjantaina 

29.9.2017 riittävät tiedot, joiden perusteella hänen olisi pitänyt epäillä B:n syyllistyneen 

sotilasrikokseen. Korkeimman oikeuden päätöksen kohdasta 24 ilmenee, että KKO:n 

mukaan A:lla on ollut muutama päivä aikaa harkita sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 

esitutkinnan käynnistämiseksi, ja viimeistään tiistaina 3.10. A:n olisi tullut huolehtia 

esitutkinnan toimittamisesta. A ei ole selvittänyt asiaa ja mahdollisia rikosnimikkeitä 

Ilmavoimien sotilaslakimiesten kanssa, vaan hän on hoitanut asiaa sisäisenä henkilö- ja 

johtamisongelmana sekä virkamiesoikeudellisena asiana keskustellen tilanteesta lähinnä 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön kanssa. Näin ollen katsottiin näytetyksi, ettei A:n 

tarkoituksena ole ollut edistää asian rikosoikeudellista selvittämistä ja asian saattamista 

esitutkintaan. Edellä mainitut virkamiesoikeudelliset selvitykset eivät muodosta 

Korkeimman oikeuden mukaan perusteltua syytä olla käynnistämättä esitutkinta eivätkä 

siten poista kurinpitoesimiehen velvollisuutta käynnistää esitutkinta. 

 

Arvioitaessa tapauksessa Pääesikunnan oikeudellisen osaston roolia, on korkein oikeus 

todennut, ettei A ole edes väittänyt, että hänen Pääesikunnan päällikölle, Puolustusvoimien 
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henkilöstöpäällikölle ja Puolustusvoimain komentajalle lähettämänsä sähköpostiviesti olisi 

ollut pyyntö käynnistää esitutkinta tai ”että käsillä olisi hänen käsityksensä mukaan ollut 

tilanne, jossa Pääesikunta olisi ilman A:n pyyntöä voinut suorittaa esitutkinnan.” Ennen 

SKRTL:n 1.8.2021 voimaan tullutta muutosta kurinpitoesimies oli ainoa taho syyttäjän 

lisäksi, jonka aloitteesta esitutkinta pystyttiin käynnistämään. Sähköpostiviestissä ei oltu 

nimenomaisesti viitattu Lemmenjokeen, vaan mainittu yleisemmin siitä, ”mitä 

viikonloppuna koettiin ja miten esimiestyöskentely on 5–6 viikon aikana mennytˮ ja nostettu 

esiin huoli esimies- ja johtoryhmätyöskentelystä ja lennoston arvovallan säilymisestä. 

 

A:n sähköpostiviestiä ei oltu toimitettu oikeudellisista asioista vastaavalle Pääesikunnan 

oikeudelliselle osastolle tai Puolustusvoimien asessorille. A ei ole väittänyt toimittaneensa 

selvitystä Lemmenjoen tapahtumista ja B:n käyttäytymisestä kirjallisesti Pääesikuntaan tai 

pyytänyt suoranaista ohjeistusta Pääesikunnasta taikka väittänyt tehneensä tutkintapyyntöä 

Pääesikunnalle. A ei ole voinut olettaa lähettämiensä sähköpostien perusteella, että 

Pääesikunta olisi ottanut asian hoitaakseen ja olettaa, että hän voi kurinpitoesimiehenä 

odottaa passiivisena ohjeistusta. Kurinpitoesimiehen vastuu perustuu lakiin ja laki edellyttää 

kurinpitoesimieheltä aloitteellisuutta asiassa. 

 

Korkein oikeus totesi, että SKRTL 27 § ja palvelusrikosta koskeva RL 45:1 sekä 

YLPALVO:n kohdat 60 ja 66 ovat olleet ”varsin selkeät ja yksiselitteiset”. Perusteluissa on 

korostettu A:n asemaa korkeassa arvossa olevana sotilaana sekä hänen korostunutta 

velvollisuuttaan ottaa selvää säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista. A:n olisi pitänyt 

ymmärtää, että kurinpitoesimiehenä näiden sääntöjen noudattaminen kuuluu keskeisesti 

hänen palvelusvelvollisuuteensa. Lisäksi C on kehottanut A:ta käynnistämään esitutkinnan, 

ja heillä molemmilla on ollut samat tiedot käytettävissään. Korkein oikeus katsoi, että A:n 

menettely on ollut tahallista, kun A:n on täytynyt pitää varsin todennäköisenä sitä, että 

viivyttely esitutkinnan käynnistämisessä tai esitutkinnan toimittamatta jättäminen on vastoin 

palvelusvelvollisuutta. A on tahallaan jättänyt täyttämättä SKRTL 27.1 §:n ja YLPALVO:n 

mukaiset palvelusvelvollisuutensa koskien esitutkinnan toimittamista viipymättä. Korkein 

oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomitsemaa sakkorangaistusta (30 päiväsakkoa). 
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2.4.2 Toimintaympäristön muutoksesta 

Ennen vuotta 2014 sotilasrikosten tutkinta hoidettiin Pääesikunnan tutkintaosastolla ja 

tämän jälkeen Pääesikunnan oikeudellisella osastolla.105 Sotilasrikosten tutkintaan 

sovellettiin sotilaskurinpitolakia (331/1983), joka kumottiin sotilaskurinpidosta ja 

rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetulla lailla 1.5.2014 alkaen. Valtakunnansyyttäjän 

toimisto on jo vuoden 2014 SKRTL:n uudistuksen yhteydessä lausunut esitutkinnan 

toimittamisesta ja esteellisyydestä sekä kritisoinut sitä, että esitutkinta voitaisiin käynnistää 

vain kurinpitoesimiehen toimesta, eikä Pääesikunnan tutkinnanjohtajalla olisi itsenäistä 

toimivaltaa käynnistää esitutkintaa.106 Valtakunnansyyttäjän toimisto lausui, että 

esitutkinnan siirtäminen Pääesikunnan oikeudellisen osaston hoidettavaksi on 

ongelmallinen, eikä osasto voisi huolehtia ”uskottavasti puolustusvoimiin kohdistuneen 

rikoksen esitutkinnasta”, taikka oikeudellisen osaston henkilökunta ei voisi toimittaa 

esitutkintaa asiassa, jossa Puolustusvoimat on asianomistajana ja käyttää puhevaltaa.107 

Näkemystä perusteltiin esitutkinnan riippumattomuudella asianomistajan intressistä ja 

esteellisyyssäännöksillä. Lausuntoa voidaan pitää kokonaisuudessaan erittäin onnistuneena, 

vaikka siinä esiin nostettuja seikkoja ei huomioitukaan SKRTL:n uudistuksessa. 

Lausunnossa esitetyt huolenaiheet aktualisoituivat Lemmenjoen tapauksessa, ja ne ovat 

myös relevantteja tämän tutkielman kannalta. 

 

Uutta SKRTL:ää oli ehditty soveltamaan viisi vuotta, kun Puolustusministeriön vuosien 

2018–2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattiin merkintä siitä, että kauden aikana 

tehdään esiselvitys SKRTL:n säädösmuutostarpeista erityisesti esitutkinnan osalta. 

Havaintojen perusteella lisääntynyt avoimuus ja ilmoitusherkkyys toivat esiin uusia 

haasteita, joihin oli syytä puuttua, joten säännöksiä olisi päivitettävä vastaamaan nykypäivän 

vaatimuksia.108 Puolustusvoimien suorittamassa esitutkinnassa esiin tuli niin sanottuja 

liitännäisrikoksia eli rikoksia, jotka eivät ole sotilasrikoksia ja joita Puolustusvoimilla ei 

ollut oikeutta tutkia, joten jutut siirrettiin poliisille.109 Näin ollen sekä poliisi että 

Puolustusvoimat saattoivat tutkia samaa rikosta, jos kurinpitoesimies ei ollut siirtänyt 

sotilasrikoksen esitutkintaa poliisille tai jos Pääesikunnan oikeudellinen osasto tutki osaa 

 
105 AP8564, s. 2. 
106 Valtakunnansyyttäjän toimisto oli ennen Valtakunnansyyttäjävirasto. Valtakunnansyyttäjänviraston 

lausunto 14.9.2012, s. 1 ja 3–4. 
107 Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto 14.9.2012, s. 1. 
108 AP8564, s. 1. 
109 Tällaisia rikoksia olivat esimerkiksi ampuma-aserikokset ja liikennerikokset. HE 61/2021 vp, s. 6 ja 

AP8564, s. 3. 
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rikoksista ja poliisi osaa rikoksista.110 Sotilasrikosten esitutkinnassa on huomioitava myös 

Puolustusvoimien palvelusmääräykset, varomääräykset, ohjesäännöt ja muut ohjeet, jotka 

poliisin oli hankittava Puolustusvoimilta.111 

 

Ennen uudistusta esitutkinnan käynnistämisen ongelmat liittyivät usein kurinpitoesimiehen 

toimivaltaan sekä esitutkinnan edellytysten selvittämiseen. Toimivaltainen kurinpitoesimies 

oli ainut taho, jolla oli oikeus päättää esitutkinnan aloittamisesta, ja lisäksi syyttäjä pystyi 

määräämään esitutkinnan suoritettavaksi.112 Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle 

ilmoitettujen rikosten ja esitutkinnan edellytysten selvittämisestä tehtyjen ilmoitusten sekä 

sille siirrettyjen esitutkintojen osalta tilanne oli se, että Pääesikunnan tutkinnanjohtajana 

toimiva sotilaslakimies ei voinut päättää esitukinnan toimittamisesta. Esimerkiksi kun 

Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle ilmoitettiin epäillystä rikoksesta, jonka 

esitutkintakynnys oli jo ylittynyt, piti asia siirtää kurinpitoesimiehen ratkaistavaksi.  Mikäli 

taas kurinpitoesimies oli päättänyt aloittaa esitutkinnan ja oli tämän jälkeen tehnyt  

tutkintapyynnön Pääesikunnalle, mutta koska kyseessä ei ole ollut rikos, on Pääesikunnan 

pitänyt tehdä esitys esitutkinnan rajoittamisesta syyttäjälle taikka päättää esitutkinta SKRTL 

41 §:n mukaisesti. Näiden havaittiin hidastavan esitutkinnan aloittamisen toimenpiteitä ja 

päätöksiä.113 Ennen syksyä 2021 vallinneessa oikeustilanteessa oli mahdollisuus myös 

siihen, että sotilasrikosasia käsiteltiin vahingossa sakkomenettelyssä tai muu kuin 

sotilasrikos käsiteltiin sotilaskurinpitomenettelyssä.114 Esitutkinnan toimittivat joukko-

osastoissa ammattisotilaat, Pääesikunnan oikeudellinen osasto tai poliisi.115 

 

Pääesikunnan oikeudellinen osasto esitti keväällä 2019, että sotilaskurinpidosta ja 

rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia muutettaisiin. Esityksessä ehdotettiin, että 

Pääesikunnan tutkinnanjohtajalle annettaisiin toimivaltuus esitutkinnan aloittamiseen sekä 

poistettavaksi SKRTL:n 35 §:stä rajaus koskien vaatimusta siitä, että esitutkinta 

rajoitettaisiin sotilasoikeudenkäyntiasiana tai sotilaskurinpitomenettelynä käsiteltävään 

rikokseen. Pääesikunta katsoi, että toimivallan laajennuksen myötä Puolustusvoimista tulisi 

”lähes täysivaltainen esitutkintaviranomainen muiden esitutkintaviranomaisten rinnalla”. 

Muut ehdotukset koskivat voimakeinojen käyttöä sekä virkamerkistä säätämistä sekä 

 
110 AP8564, s. 4 ja HE 61/2021 vp, s. 6. 
111 AP8564, s. 4. 
112 Pääesikunnan lausunto 3.5.2021. 
113 HE 61/2021 vp, s. 6. 
114 AP8564, s. 4. 
115 Pääesikunnan lausunto 3.5.2021. 



 

30 

 

poikkeusolojen huomioimista. Poikkeusolot tuovat oman tarpeensa Puolustusvoimien 

suorittamalle esitutkinnalle, koska poikkeusolojen aikana poliisi ei pääse suorittamaan 

esitutkintaa samalla tavalla kuin normaalioloissa. Mikäli Puolustusvoimilla ei olisi oikeutta 

toimittaa esitutkintaa muissa kuin sotilasrikosasioissa, poikkeusoloissa esitutkinta voisi 

jäädä toimittamatta, tai ainakin se olisi viivästynyt.116 

 

Ministeriö asetti työryhmän, joka laati ehdotuksen hallituksen esitykseksi lainsäädännön 

muuttamisesta.117 Uudistuksen tarkoituksena oli varmistaa rikosvastuun tehokas 

toteutuminen myös Puolustusvoimissa sekä ajantasaistaa sotilaskurinpitomenettelyä 

koskeva sääntelyä.118 Merkittävin muutos koski Pääesikunnan ja poliisin itsenäistä oikeutta 

aloittaa esitutkinta (SKRTL 28 a § ja 28 b §).119 Säännöksen esitöissä sen tarvetta on 

perusteltu muun muassa sillä, ettei toimivaltaisen kurinpitoesimiehen tietoon tullut kaikkia 

epäiltyjä sotilasrikoksia, ja että organisaation hierarkkisuus asettaa omat haasteensa rikoksen 

tai lainvastaisen toiminnan ilmoittamisesta normaalia korkeamman ilmoittamiskynnyksen 

kautta.120 Muutoin merkittävät muutokset koskivat Puolustusvoimien oikeutta saada virka-

apua poliisilta, Rajavartiolaitokselta ja Tullilta, sekä poikkeusoloja.121   

 
116 AP8564, s. 4–7. 
117 Puolustusministeriö: Asettamispäätös 15.1.2020. 
118 HE 61/2021 vp, s. 11. 
119 HE 61/2021 vp, s. 1. 
120 HE 61/2021 vp, s. 17. 
121 Pääesikunnan lausunto 3.5.2021. 
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3 Esitutkinnasta 

3.1 Esitutkinta Puolustusvoimissa yleisesti 

Tässä luvussa käsitellään sitä, kuinka esitutkinta on voitu toimittaa Puolustusvoimissa 

1.8.2021 jälkeen. Esitutkintaa säätelee yleislakina esitutkintalaki.122 Näin ollen kaikki 

esitutkintaviranomaiset soveltavat toimittamiinsa esitutkintoihin esitutkintalakia. Lisäksi 

esitutkintaviranomaista voi koskea laki, joka koskee kunkin erityisen 

esitutkintaviranomaisen esitutkintatoimivaltaa. Esimerkiksi sotilasviranomaisia eli 

Puolustusvoimia koskee laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 

(SKRTL), jossa säädetään rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta ja 

sotilaskurinpitomenettelyyn kuuluvan rikosten selvittämisestä.123 SKRTL säätää myös 

menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä 

sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamista. Puolustusvoimien rikostorjuntaan sovelletaan 

poliisilain (872/2011), esitutkintalain (805/2011) ja pakkokeinolain (806/2011) sekä muun 

lain säännöksiä rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta ja selvittämisestä, jollei 

jäljempänä säädetystä muuta johdu (SKRTL 2.1 §). Puolustusvoimat toimittaa esitutkintoja 

sekä normaali- että poikkeusoloissa.124 

 

Esitutkintaa ei ole määritelty käsitteenä esitutkintalaissa tai sen esitöissä. 

Oikeuskirjallisuudessa Launiala on määritellyt esitutkinnan ”esitutkintalaissa säädetyksi 

määrämuotoiseksi menettelyksi, jossa esitutkintaviranomainen rikokseksi epäillyn teon 

johdosta rikosoikeudellisessa viitekehyksessä hankkii, järjestää ja tallettaa tietoa sekä 

(tarvittaessa) siirtää näin hankitun tiedon edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle 

rikosoikeudellisen vastuun ratkaisemiseksi yksittäistapauksessa.”125 Lyhyempi määritelmä 

esitutkinnalle on, että esitutkinta on epäillyn rikoksen oikeudellista selvittämistä.126 

Esitutkinta toteuttaa rikosprosessin tarkoitusta rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta, 

mutta samanaikaisesti sen tarkoitus on edistää aineellisen totuuden selvittämistä.127 

 

 
122 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 2. 
123 Rikoksen estäminen tarkoittaa toimenpiteitä, joilla rikokseen puututaan ennen sen tekemistä. Paljastaminen 

tarkoittaa, että esitutkintaviranomaisten tietojen mukaan rikos on mahdollisesti jo tehty, mutta tapauksessa ei 

ole vielä perustetta esitutkinnan käynnistämiselle. Selvittäminen tarkoittaa toimenpiteitä, joihin ryhdytään, kun 

esitutkintakynnys on ylittynyt. Ks. Launiala 2012, s. 7–8. 
124 SKRTL 10 luku ja HE 61/2021 vp, s. 9 ja 11–12. 
125 Launiala 2016, s. 229. 
126 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 2. 
127 Launiala 2010a, s. 26. 
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Myöskään esitutkintatoimenpiteitä ei ole määritelty esitutkintalaissa. Niillä tarkoitetaan 

esitutkintavirkamiehen suorittamia esitutkintalain mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään 

esitutkinnassa olevan asian selvittämiseen. Kun esitutkinnassa käytetään esimerkiksi 

pakkokeinolain mukaisia pakkokeinoja, luetaan nämä pakkokeinot myös 

esitutkintatoimenpiteiksi.128 

 

Rikoksen esitutkinta suoritetaan esitutkintalain mukaisesti, jollei laissa erikseen toisin 

säädetä (ETL 1:1).  Esitutkinnan tarkoituksena on selvittää epäilty rikos, asianosaiset, teko-

olosuhteet, aiheutettu vahinko, rikoksella saatu hyöty sekä muut syyteharkintaa ja 

mahdollista rikoksesta seuraavaa seuraamusta varten tarvittavat seikat.129 Esitutkinnassa 

selvitetään myös mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja 

menettämisseuraamuksen tai vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi, asianomistajan 

yksityisoikeudellinen vaatimus sekä asianomistajan ja rikoksesta epäillyn suostumus 

kirjalliseen menettelyyn. 

 

SKRTL 29 §:n mukaan esitutkinta on toimitettava asian laadun ja kurinpitoasian 

ratkaisemisen tai syyteharkinnan edellyttämässä laajuudessa. Mikäli epäilty tunnustaa 

tutkittavana olevan teon, esitutkinta voidaan päättää ja saattaa asia kurinpitoesimiehen 

ratkaistavaksi, jos teko on vähäinen, asianomistajalla ei ole vaatimuksia ja jos esitutkinnan 

jatkaminen asian selvitettyyn tilaan nähden on kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta. 

Esitutkinta voidaan myös jättää toimittamatta tai lopettaa (SKRTL 30 §). 

 

Kun esitutkintatoimenpiteet on käynnistetty ja niitä kohdistetaan henkilöön, on tälle 

henkilölle ilmoitettava tämän asema esitutkinnassa mahdollisimman pian (ETL 4:9). 

Henkilön aseman perusteella määräytyvät hänen oikeutensa ja velvollisuutensa.130 Jos 

henkilön asema on epäselvä, voidaan häntä kohdella kuultavana. Henkilön asemassa 

tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava tälle. 

 

 

 

 
128 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 314. 
129 Tämän kohdan on katsottu ilmentävän rikosvastuun toteuttamista, sekä aineellisen totuuden selvittämistä. 

Ks. Launiala 2010a, s. 26. 
130 HE 222/2010 vp, s. 197. 
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3.2 Kurinpitoesimiehen toimittama esitutkinta 

Esitutkinta voidaan toimittaa sekä joukko-osastoissa että Pääesikunnassa. Tutkielma 

keskittyy erityisesti Pääesikunnan oikeudellisen osaston oikeuteen käynnistää esitutkinta, 

jonka on tarkoitus olla toissijainen menettelytapa suhteessa kurinpitoesimiehen 

toimivaltaan.131 Tämän vuoksi on ensin hahmotettava ensisijainen tapa. Ensinnäkin 

esitutkinta voidaan toimittaa joukko-osastoissa ”omatoimisesti” ja oma-aloitteisesti. 

Pääesikunnan oikeudellinen osasto on antanut ohjeen joukko-osastossa suoritettavasta 

esitutkinnasta ja siinä käytettävistä pakkokeinoista (PEOIKOS 302, HR722 30.7.2021).132  

 

Kun kurinpitoesimiehen tietoon on tullut sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos (eli 

sotilasrikos) tai kun on syytä epäillä, että tällainen rikos on tehty, kurinpitoesimiehen on 

viipymättä huolehdittava, että asiassa toimitetaan esitutkinta ja rikoksesta kirjataan ETL 

3:1:n mukaisesti ilmoitus (SKRTL 27 §). Esitutkinta on myös toimitettava, kun 

sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu syyttäjä niin määrää. SKRTL 28.1 §:n mukaan 

esitutkinnan toimittamisesta huolehtii kurinpitoesimies, jonka alaisessa joukossa tai 

hallintoyksikössä rikos on tehty tai rikoksesta epäilty palvelee. Esitutkinnan toimittamisesta 

huolehtiva virkamies toimii samalla tutkinnanjohtajana tai määrää alaisensa 

tutkinnanjohtajaksi. 

 

Kurinpitoesimiehen vastuusta kurinpitoasian päättämisessä säädetään SKRTL 6 luvussa. 

Kurinpitoesimiehen on päätettävä ilman aiheetonta viivytystä esitutkintapöytäkirjan pohjalta 

toimenpiteistä, joihin kurinpitoasia antaa aihetta (SKRTL 45 §). Yleisen 

palvelusohjesäännön määräykset asettavat myös kurinpitoesimiehelle 

toimintavelvoitteita.133 

 

Esitutkinnan toimittamisesta voi tarvittaessa huolehtia myös ylempi kurinpitoesimies. Jos 

ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt 

toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä 

esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia käsiteltäväkseen (SKRTL 28.2 §). Jos 

kurinpitoesimiehen toimivalta on riittämätön asian ratkaisemiseen tai jos hän on esteellinen, 

asia on siirrettävä ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi (SKRTL 47 §). 

 
131 HE 61/2021 vp, s. 18. 
132 ”Ohje ei ole määräysluonteinen, mutta ohjetta käytettäessä on huomioitava, että se sisältää viittauksia 

velvoittavaan lainsäädäntöön.” HR 722, s. 4. Ohjeesta käytetään myöhemmin nimitystä esitutkintaohje. 
133 Ks. esim. YLPALVO 2017, s. 14–15 ja KKO 2020:53, kohta 10. 
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SKRTL 28.3 §:n mukaan tutkittaessa sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettua rikosta 

tutkinnanjohtajana on SKRTL:n 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu pidättämiseen oikeutettu 

virkamies tai perusyksikön päällikkö.134 Perusyksikön vääpeli voi olla tutkinnanjohtajana 

asiassa, jossa toimitetaan 29 §:n 2 momentin mukainen esitutkinta ja jossa voidaan määrätä 

12 §:n 4 momentissa mainittu seuraamus (muistutus tai ylimääräistä palvelusta enintään 

kolme kertaa). Tutkijana toimii puolustusvoimissa palveleva virkamies. Tutkijalla tulee olla 

riittävä koulutus esitutkintaan. 

 

Mikäli tutkinnan puolueettomuus, rikoksen vakavuus tai asian laatu muutoin sitä edellyttää, 

on tutkinta siirrettävä kokonaan poliisille (SKRTL 28.4 §). Kun asia siirretään kokonaan 

poliisin tutkittavaksi, myös tutkinnanjohtajuus siirtyy poliisille. Yksittäinen kuulustelu tai 

muu tutkintatoimenpide voidaan antaa poliisin suoritettavaksi. Esitutkinta voidaan toimittaa 

nykyään myös oma-aloitteisesti poliisin toimesta (SKRTL 28 b §). 

 

3.3 Pääesikunnan toimittama esitutkinta 

Pääesikunnan oikeudellisella osastolla esitutkintaa hoitavat ja siihen liittyviä toimivaltuuksia 

käyttävät asessori, sotilaslakimies, ylietsivät sekä ammattisotilas tai muu tehtävään määrätty 

virkamies (SKRTL 36 §). Tutkinnanjohtajana Pääesikunnassa toimii sotilaslakimies tai 

Puolustusvoimien asessori, jotka käyttävät päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle sekä 

pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle säädettyjä toimivaltuuksia. Tutkijoina toimivat 

ylietsivät, jotka käyttävät poliisimiehelle säädettyjä toimivaltuuksia. Pääesikunnan 

oikeudellisella osastolla palvelevat virkamiehet ovat siviilihenkilöstöä, ja täten sotilaallisen 

käskyvallan ulkopuolella.135 

 

Kurinpitoesimies voi pyytää SKRTL 36 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä suorittamaan 

esitutkinnan (SKRTL 28.3 §). Mikäli kurinpitoesimies haluaa siirtää tutkinnan 

Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle, edellyttää se toimivaltaisen kurinpitoesimiehen 

päätöstä esitutkinnan toimittamisesta.136  

 

 
134 SKRTL 17.1 §:n mukaan pidättämiseen oikeutettuja ovat: 1) asianomaisen joukkoyksikön komentaja ja 

häntä ylempi kurinpitoesimies; 2) varuskunnan päällikkö ja komendantti; 3) sotilaspoliisitehtävissä toimiva 

virassa oleva upseeri. 
135 Pääesikunnan lausunto 3.5.2021. 
136 HE 61/2021 vp, s. 6. 
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Esitutkinnan toimittaminen Pääesikunnan aloitteesta perustuu edellä esitettyyn ja 

tutkimuskysymystä koskevaan SKRTL 28 a §:ään. Sen mukaan Puolustusvoimien asessori 

tai Pääesikunnan tutkinnanjohtajana toimiva sotilaslakimies voi päättää esitutkinnan 

aloittamisesta ETL 3 luvun 3 §:n mukaisesti. Viitatun ETL 3:3.3:n mukaan tutkinnanjohtaja 

päättää tarvittaessa siitä, toimitetaanko esitutkinta ja päätöksen tekemiseen mahdollisesti 

tarvittavien seikkojen selvittämisestä. Pääesikunnan virkamiesten toimivaltuuksista 

esitutkinnassa säädetään SKRTL 37 §:ssä. 

 

Uuden SKRTL 28 a §:n voidaan täten nähdä olevan ”varaventtiili” sille, että esitutkinta 

saadaan käynnistettyä myös tilanteessa, jossa kurinpitoesimies ei näe esitutkinnan 

käynnistämistä tarpeelliseksi, mutta sotilaslakimies tai asessori näkee esitutkintakynnyksen 

ylittyneen. Hallituksen esityksessä on todettu, että Pääesikunnan ja polisiin toimivalta 

esitutkinnan aloittamiseen olisi täydentävä ja rinnakkainen suhteessa kurinpitoesimiehen 

SKRTL 27 §:n toimivaltaan nähden. Näin ollen kurinpitoesimiehen roolia ja vastuuta ei ole 

ajateltu poistettavan, vaan vastuun esitutkinnan käynnistämisestä halutaan pysyvän 

kurinpitoesimiehellä. SKRTL 28 a §:n esitöissä on todettu nimenomaisesti, että ”säännöksen 

mukainen menettely olisi tarkoitettu suhteellisen harvoin sovellettavaksi 

poikkeusmenettelyksi, eikä sillä miltään osin poistettaisi tai vähennettäisi 

kurinpitoesimiehen vastuuta toimittaa esitutkinta siten kuin 27 §:ssä säädetään. Vastuu 

esitutkinnan käynnistämisestä olisi siten edelleen asianomaisella kurinpitoesimiehellä.”137 

Jos Pääesikunta päättäisi aloittaa esitutkinnan, olisi päätöksestä ilmoitettava 

kurinpitoesimiehelle, paitsi jos se vaarantaisi esitutkinnan toimittamisen. Pääsääntönä olisi 

tutkinnan aloittamisesta ilmoittaminen, ja ilmoittamatta jättäminen olisi poikkeuksellinen 

toimenpide.138 Näin ollen SKRTL 28 a § synnyttää velvollisuuden Puolustusvoimien 

asessorille sekä Pääesikunnan tutkinnanjohtajana toimivalle sotilaslakimiehelle käynnistää 

esitutkinta, mutta ensisijainen vastuu on edelleen kurinpitoesimiehellä. 

 

Lisäksi Pääesikunnan toimittamaa esitutkintaa koskee SKRTL 35 §. 

 

SKRTL 35 §: Pääesikunnan toimittama esitutkinta 

Pääesikunta voi kurinpitoesimiehen pyynnöstä tai 28 a §:ssä tarkoitetun virkamiehen 

päätöksestä toimittaa esitutkinnan, kun: 

 
137 HE 61/2021 vp, s. 11 ja 18. 
138 HE 61/2021 vp, s. 18. 
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1) rikos käsitellään sotilasoikeudenkäyntiasiana tai sotilaskurinpitomenettelyssä; 

2) rikoksesta säädetään rangaistus rikoslain 40 luvussa ja rikoksesta epäilty on 

puolustusvoimien palveluksessa oleva sotilas; 

3) rikoksesta säädetään rangaistus rikoslain 40 luvussa ja rikoksesta epäilty on 

puolustusvoimien palveluksessa oleva muu henkilö kuin sotilas edellyttäen, että rikoksesta 

voidaan todennäköisin syin epäillä myös sotilasta; 

4) kysymys on puolustusvoimien hallinnassa olevalla alueella, aluksessa, ilma-aluksessa tai 

kulkuneuvossa taikka palvelustehtävässä tehdystä, puolustusvoimien omaisuuteen 

kohdistuvasta sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rikoksesta ja 

rikoksesta epäilty on puolustusvoimien palveluksessa oleva muu henkilö kuin sotilas 

edellyttäen, että rikoksesta voidaan todennäköisin syin epäillä myös sotilasta. 

 

Pääesikunnan on toimitettava esitutkinta, jos sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu syyttäjä niin määrää. 

 

Saman tyylisesti on säädetty Puolustusvoimien omassa esitutkintaohjeessa, jonka mukaan 

tietyissä tilanteissa voi olla viisasta pyytää Pääesikuntaa toimittamaan esitutkinta. 

Kurinpitoesimiehen tulee harkita laajoissa tai erityisasiantuntemusta vaativissa jutuissa, 

taikka tilanteessa, jossa epäillään esitutkinnan puolueettomuuden vaarantuvan joukko-

osastossa, pyytääkö hän Pääesikuntaa suorittamaan esitutkinnan. Tällaisia tilanteita ovat 

esimerkiksi tilanteet, joissa asianosaisena on ammattisotilas, eikä asia ole yksinkertainen ja 

selvä, asialla voi olla suurta julkisuusarvoa, sotilasrikos kohdistuu aseisiin, 

ampumatarvikkeisiin tai räjähdysaineisiin taikka asiassa on tehty kantelu puolustusvoimien 

ulkopuoliselle laillisuusvalvontaviran-omaiselle.139 

 

Pääesikunta toimittaa esitutkinnan vuosittain noin vajaassa 100 asiassa.140 Kun SKRTL 28 

a §:n on tarkoitus olla toissijainen suhteessa kurinpitoesimiehen toimivaltaan, voidaan 

otaksua, ettei Pääesikunnan toimittamien esitutkintojen määrä per vuosi tule kasvamaan 

merkittävästi. 

 

 
139 HR722, s. 14–15. 
140 HE 61/2021 vp, s. 6. ja Puolustusuvoimat.fi – Sotilasrikosten määrä edelleen lievässä laskussa ja 

Puolustusuvoimat.fi – Sotilasrikosten määrä edelleen lievässä laskussa. 
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3.4 Esitutkinnan suhde laillisuusvalvontaan ja oikeudelliseen ohjaukseen 

3.4.1 Laillisuusvalvonta 

Viranomaisen toiminnan lainmukaisuuden valvonta tarkoittaa laillisuusvalvontaa.141 

Laillisuusvalvonnalla voidaan katsoa olevan useita tehtäviä:  se toimii ennaltaehkäisevänä 

toimena, on osa laadunvalvontaa ja toiminnan kehittämistä, rakentaa luottamusta sekä 

paljastaa lainvastaisia menettelyitä.142 Laillisuusvalvonnan tarkoituksena on täten 

ennaltaehkäisevästi korjata toimintaa antamalla esimerkiksi tulkintoja koskien 

menettelytapojen muuttamista.143 Laillisuusvalvonta on kytköksissä perustuslain 2.3 §:n 

oikeusvaltioperiaatteeseen, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja 

kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

 

Jonkka on katsonut, että verrattuna monen muun julkisen sektorin toimintaan 

laillisuusvalvonta korostuu poliisin toiminnassa, kun se puuttuu toiminnassaan ihmisten 

perusoikeuksina suojattuihin oikeushyviin.144 Saman näkemyksen voidaan katsoa 

soveltuvan hyvin myös Puolustusvoimien tehtäviin, sillä organisaationa Puolustusvoimat on 

vielä suljetumpi kuin poliisi. Laillisuusvalvonnan on katsottu olevan korostunut 

Puolustusvoimien organisaatiossa verrattuna muihin julkisen sektorin toimijaan verrattuna 

Puolustusvoimien toimivaltuuksien vuoksi, kun se puuttuu ihmisten perusoikeuksilla 

suojattuihin oikeushyviin sekä normaali- ja poikkeusoloissa. Organisaation ulkopuolisilla on 

vain rajoittunut mahdollisuus havainnoida Puolustusvoimien toimintaa.145  

 

Laillisuusvalvonta toteutetaan Puolustusvoimissa laillisuusvalvontaohjeen (PVOHJE 

PEOIKOS 009 - Puolustusvoimissa suoritettava laillisuusvalvonta, HK897) mukaisesti. 

Laillisuusvalvonta jakautuu edelleen sisäiseen ja ulkoiseen laillisuusvalvontaan. 

Puolustusvoimien sisäinen laillisuusvalvonta kohdistuu ulkoista laillisuusvalvontaa 

syvällisemmin Puolustusvoimien eri toimintoihin.146 Puolustusvoimien sisäinen 

laillisuusvalvonta jakautuu kahteen toimintoon. Jokainen oma hallintoyksikkö suorittaa 

laillisuusvalvontaa seuraten yleistä toiminnan lainmukaisuutta puuttuen päivittäisessä 

johtamistyössä mahdollisiin lainvastasiin toimintatapoihin.147 Sisäinen valvonta kattaa myös 

 
141 Laillisuusvalvonta puolustusministeriössä ja puolustusministeriön hallinnonalalla, s. 3. 
142 Jonkka 2004, s. 46 ja HK897, s. 3. 
143 HK897, s. 3 ja 14. 
144 Jonkka 2004, s. 46. 
145 HK897, s. 3.Tämä johtuu siitä, että osa toiminnasta ja asiakirjoista on julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä. 
146 HE 203/2017 vp, s. 20. 
147 HK897, s. 5 ja HE 203/2017 vp, s. 40. 
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esimerkiksi eettisen koulutuksen, esimiesten päivittäisen valvonnan, operatiiviset ohjeet 

sekä muun dokumentaation.148 Puolustusvoimissa laillisuusvalvonnan on katsottu kuuluvan 

sisäisen valvonnan tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen.149  

 

Puolustusvoimien johdon suorittama erityinen laillisuusvalvonta muodostaa toisen sisäisen 

laillisuusvalvonnan toiminnon.150 PvA 5 §:n mukaisesti Puolustusvoimien asessori ohjaa ja 

valvoo Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuutta, toisin sanoen vastaa 

laillisuusvalvonnasta sekä sotilastiedustelusta annetun lain (590/2019) 105 §:n mukaan 

myös sotilastiedustelun sisäisestä laillisuusvalvonnasta. Pääesikunnan oikeudellisen osaston 

laillisuusvalvontasektori huolehtii laillisuusvalvonnan käytännön toimeenpanosta. 

Pääesikunnan oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö, laillisuusvalvontasektorin 

sektorijohtaja tai laillisuusvalvontatehtäviä hoitava sotilaslakimies valmistelevat ja 

esittelevät keskeiset sisäisen laillisuusvalvonnan toimenpiteet Puolustusvoimien asessorille. 

Laillisuusvalvontaliitännäisistä tapahtumista Pääesikunnan oikeudelliselle osastolle 

raportoivat oikeudellisen toimialan sotilaslakimiehet ja joukko-osastojen oikeusupseerit.151  

Yleisemmin pelkkä sisäinen valvonta on katsottu riittämättömäksi.152 Eduskunnan 

oikeusasiamies on Puolustusvoimien toiminnan ylin ulkopuolinen laillisuusvalvoja (laki 

eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002, 5 § 1 momentti). Puolustusministeriö vastaa 

Puolustusvoimien sisäisestä valvonnasta. Myös syyttäjät tekevät omanlaista 

laillisuusvalvontaansa sotilasrikosasioiden ratkaisujen laillisuutta harkitessaan.153 Samoin 

erityislaillisuusvalvojien, kuten yhdenvertaisuusvaltuutetun, tehtävänä on valvoa 

toimialansa toimintaa.154 

 

Laillisuusvalvonta voi kohdistua kaikkeen Puolustusvoimien toimintaan sekä 

sotilasoikeudenhoitoon. Erityisiä valvontakohteita ovat toiminnot, joissa puututaan 

voimakkaasti yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kuten esitutkinta, 

sotilaskurinpitomenettely, pakkokeinojen käyttö sekä perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen. Tässä mielessä laillisuusvalvonta on jälkikäteistä. Sotilasoikeudenhoidossa 

 
148 HE 203/2017 vp, s. 40. 
149 HR177, s. 6–7. 
150 HE 203/2017 vp, s. 40. 
151 HE 203/2017 vp, s. 40.  
152 Jonkka 2004, s. 47. 
153 HK897, s. 4. Syyttäjällä on itsenäinen syyteoikeus SKRTL 27.2 §:n mukaisesti. Sen mukaan esitutkinta on 

myös toimitettava, kun sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu syyttäjä niin määrää. 
154 Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta (1326/2014) 3 §. 
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laillisuusvalvonta voi kohdistua muun muassa kurinpitomenettelyn edellytyksiin, 

kurinpitoesimiehen toimivaltaan ja sotilasrikosasioiden käsittelyaikoihin.155 

Kurinpitomenettelyn valvonnalle asetetaan myös lain tasolla vaatimuksia, sillä SKRTL:n 12 

luku koskee sotilaskurinpitomenettelyn valvontaa. Ennakollista laillisuusvalvontaa 

Pääesikunnan oikeudellisella osastolla tehdään esimerkiksi tarkistamalla määräyksiä, ohjeita 

ja muita asiakirjoja ennen niiden allekirjoitusta lainmukaisuuden näkökulmasta.156 

 

Laillisuusvalvontaan liittyvät aloitteet ja kysymykset voivat tulla asevelvollisilta, 

Puolustusvoimien omalta henkilökunnalta tai muilta tahoilta. Oikeudellinen osasto voi myös 

omasta aloitteestaan tai havaintojensa perusteella tehdä kyselyitä, tutkimuksia tai muistioita 

liittyen laillisuusvalvontaan, lainsäädäntöaloitteita sekä hallinnollisten määräysten ja 

ohjeiden muutos- tai laatimisehdotuksia.157 Whistleblower-direktiivin158 edellytysten 

toimeenpanemiseksi Puolustusvoimat on ottanut käyttöön laillisuusvalvontakanavan.159 Sen 

avulla Puolustusvoimien henkilökunta voi ilmoittaa myös anonyymisti mahdollisista 

organisaation laillisuusvalvontaongelmista tai lainvastaisista käytänteistä.160 On 

mahdollista, että laillisuusvalvontakanavan myötä esiin tulee enemmän tapauksia, joissa on 

syytä epäillä rikosta. Tällöin asia käsitellään ensin laillisuusvalvonta-asiana, josta asia 

siirretään tarvittaessa Puolustusvoimien rikostutkintaan. 

 

Ero laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan välillä on hiuksenhienoa, ja tasapainoilu näiden 

välillä on vaikeaa. Laillisuusvalvonnan ei ole tarkoitus olla rikosprosessi, joka paljastaa ja 

selvittää rikoksia ja toteuttaa täten rikosvastuuta. Erittäin tärkeää on huomata, että 

laillisuusvalvonnassa henkilön tulee virkavastuun nojalla kertoa totuudenmukaisesti 

asioista, kun taas esitutkinnassa epäillyllä on itsekriminointisuojan mukaisesti oikeus 

esimerkiksi valehdella. Puolustusvoimien laillisuusvalvontakertomuksessa vuodelta 2020 

on nimenomaisesti todettu, ”ettei laillisuusvalvonta ole rikostutkintaa”, mutta kaikki 

lainvastaiset menettelyt eivät kuitenkaan aina täytä jonkun rikoksen tunnusmerkistöä.161 

 

 
155 HK897, s. 11–13. 
156 HK897, s. 11 ja Puolustusministeriö: Laillisuusvalvonta puolustusministeriössä ja puolustusministeriön 

hallinnonalalla, s. 10. 
157 HE 203/2017 vp, s. 40.  
158 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien 

henkilöiden suojelusta. 
159 Puolustusvoimat.fi - Puolustusvoimien laillisuusvalvontakanava otetaan käyttöön valtakunnallisesti. 
160 AR5368, s. 3. 
161 AR5368, s. 13. 
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Jos laillisuusvalvonnassa havaitaan, että asia saattaa kuulua SKRTL:n toimenpiteiden tai 

virkamieslain soveltamisalaan, Pääesikunnan oikeudellinen osasto ottaa yhteyttä 

toimivaltaiseen esimieheen, jonka tehtäväksi jää päättää itsenäisesti mahdollisista 

jatkotoimista. Samoin kurinpitoasioissa ja esitutkintaa koskevissa asioissa toimivaltaiselle 

kurinpitoesimiehelle voidaan tuoda Pääesikunnan oikeudellisen osaston näkemys esiin sekä 

tarvittaessa kehottaa tätä kumoamaan tai muuttamaan päätöstä.162 Tämän menettelytavan 

voidaan nähdä olevan linjassa SKRTL 27 §:n mukaisen kurinpitoesimiehen esitutkinnan 

toimittamista koskevan velvollisuuden kanssa. On myös huomattava, että 

laillisuusvalvontaohje on annettu vuonna 2014, jolloin SKRTL 28 a § ei ollut voimassa. Kun 

SKRTL 28 a § on tarkoitettu toissijaiseksi menettelytavaksi, laillisuusvalvontaohjeen 

menettelytapa ei ole vanhentunut, vaan on edelleen käyttökelpoinen sillä poikkeuksella, että 

lisäksi Pääesikunnan oikeudellisella osastolla on toimivalta käynnistää esitutkinta. 

 

Puolustusvoimien asessorin kaksoisroolin voidaan nähdä ilmenevän suoraan PvA 5 §:stä, 

kun sekä laillisuuden valvonta ja ohjaus että sotilasoikeudenhoidon ohjaus ja valvonta 

kuuluvat samanaikaisesti asessorin toimivaltuuteen. SKRTL 28 a §:n oikeus aloittaa 

esitutkinta vahvistaa mielestäni kaksoisroolia entisestään, kun toisen roolin toimivalta on 

kasvanut entisestään. 

 

3.4.2 Oikeudellinen ohjaus 

Pääesikunnan oikeudellisen osaston tehtävänä on antaa myös oikeudellista 

asiantuntijatukea.163 Oikeudellisen ohjauksen ja esitutkinnan välillä on nähdäkseni 

vähemmän jännitettä kuin laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan välillä. Täysin jännityksetön 

ja ongelmaton se ei kuitenkaan ole. Oikeudellisen ohjauksen toimivaltaa ei ole määritelty 

laissa tai asetuksessa yhtä selkeästi kuin laillisuuden ja sotilasoikeudenhoidon ohjausta ja 

valvomista. Silti PvA 5 §:n sanamuoto ”Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuutta ohjaa 

Puolustusvoimien asessori” kattaa mielestäni selkeästi sen, että asessorilla on toimivalta 

antaa oikeudellista ohjausta koskien kaikkea Puolustusvoimien toimintaa. Kun 

laillisuusvalvonta voi kohdistua kaikkeen Puolustusvoimien toimintaan, voidaan myös 

oikeudellista ohjausta tarkastella laillisuusvalvonnassa. 

 

 
162 HK897, s. 14. 
163 Puolustusvoimat.fi – Pääesikunnan oikeudellinen osasto. 
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Myös oikeudellisen ohjauksen kohdalla voi tulla esiin tilanne, jossa asessori antaa 

oikeudellista neuvontaa tai ohjausta yksittäiseen oikeudelliseen kysymykseen, mutta hän 

havaitsee, että tilanteessa on syytä epäillä rikosta. Tällöin tilanne on samanlainen kuin edellä 

esitetyssä laillisuusvalvonnassa. Oikeudellisen ohjauksen pyytäjä esittää asiansa 

oletettavasti mahdollisimman rehellisesti, mutta tietämättä, että kyseessä voi olla rikos. 

Tällöin asessori voi aloittaa – tai hänellä on jopa velvollisuus aloittaa lakiin perustuvan 

toimivaltansa nojalla esitutkinta SKRTL 28 a §:n nojalla. 

 

SKRTL:n muutosta valmistellessa Upseeriliitto nosti lausunnossaan esiin oikeudellisen 

ohjauksen ja esitutkinnan välisen suhteen, sekä totesi Pääesikunnan oikeudellisella osastolla 

olevan jo kaksoisrooli niiden välillä. Upseeriliitto totesi, että ”mikäli oikeudellisen 

ohjauksen perusteella tapahtuneen menettelyn osalta syntyisi myöhemmin epäily sen 

rikosoikeudellisesta lainvastaisuudesta, johtaisi tämä käytännössä siihen, että Pääesikunnan 

oikeudellinen osasto joutuisi harkitsemaan omien ohjeidensa lainmukaisuutta ja joutuisi 

mahdollisesti päättämään esitutkinnan käynnistämisestä omista toimistaan tai jopa tutkisi 

omien neuvojensa lainmukaisuutta.”164 Tämä aiheuttaa ulkoa päin tarkasteltuna epäilyksen 

siitä, kuinka Pääesikunnan oikeudellinen osasto voisi puolueettomasti ja objektiivisesti 

tarkasteltuna tutkia aikaisemmin antamiaan omia ohjeita. Ulkoa päin tarkasteltuna saattaa 

syntyä epäilys siitä, vaikuttaako osaston itse antama lausunto tarvittaessa esitutkinnan 

käynnistämiseen. 

 

3.5 Esitutkintaperiaatteista 

3.5.1 Yleisesti 

Oikeusperiaatteilla on suuri merkitys prosessioikeudessa ja esitutkinnassa ja niillä voidaan 

nähdä olevan erilaisia tehtäviä. Ensinnäkin periaatteilla on ohjausfunktio, jolla ne ohjaavat 

yleisluontoisesti kirjoitettujen säännösten soveltamista yksittäisiin tapauksiin. 

Tasapainofunktion mukaisesti esitutkintaperiaatteet ohjaavat esitutkinnan toimittamista, 

samalla auttaen löytämään tasapainon rikosvastuun ja asianosaisten oikeusturvan välillä. 

Ratkaisufunktion mukaan periaatteet täydentävät konkreettisia normeja. Periaatteet 

systematisoivat myös eri oikeuslähteistä saatavaa informaatiota, jolloin ne ovat helpommin 

hallittavissa ja täten niistä saadaan järkeviä kokonaisuuksia jäsentämisfunktion 

 
164 Upseeriliitto ry:n lausunto 5.5.2020, s. 1–2. 
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mukaisesti.165 Moni yksittäisistä periaatteista toteuttaa oman periaatteensa ohella myös 

oikeusturvan toteutumista.  

 

Periaatteita on otettava huomioon niin esitutkinnassa kuin tuomioistuinkäsittelyssä.166 

Esitutkinnassa osapuolten asema on epätasapainossa heidän asemastaan johtuen, jonka 

vuoksi epäiltyä suojataan erilaisilla periaatteilla ja oikeuksilla.167 Esitutkintalain 4 luvun 

otsikko koskee esitutkintaperiaatteita ja esitutkintaan osallistuvien oikeuksia. 

Esitutkintaperiaatteita ovat tasapuolisuusperiaate (1 §), syyttömyysolettama (2 §), oikeus 

olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen (3 §), suhteellisuusperiaate (4 §), 

vähimmän haitan periaate (5 §) ja hienotunteisuusperiaate (6 §). Vaikka edellä mainitut 

omaavatkin periaate-päätteen, ovat ne myös oikeussääntöjä, jotka velvoittavat 

viranomaisia.168 SKRTL 26 §:n mukaan esitutkinnassa on noudatettava erityisesti 

suhteellisuusperiaatetta, vähimmän haitan periaatetta, tasapuolisuusperiaatetta, 

hienotunteisuusperiaatetta, syyttömyysolettamaa sekä oikeutta olla myötävaikuttamatta 

rikoksensa selvittämiseen. 

 

3.5.2 Itsekriminointioikeus 

Tämän tutkielman kannalta yksi merkityksellisimmistä periaatteista on ETL 4:3:n mukainen 

oikeus olla myötävaikuttamatta oman rikoksensa selvittämiseen (nemo tenetur se ipsum 

accusare), joka  tunnetaan itsekriminointisuojan tai itsekriminointioikeuden termillä.169 

Epäillyllä ei ole velvollisuutta edesauttaa viranomaisia epäillyn rikoksen selvittämisessä 

esimerkiksi lausumalla asiasta mitään taikka tunnustamalla, eikä epäiltyä voi rangaista 

tämän oikeuden käyttämisestä.170 Epäillyllä ei ole liioin totuudessa pysymisvelvollisuutta.171 

Itsekriminointisuoja suojaa epäiltyä viranomaisten sopimattomalta painostamiselta 

huomioiden sen, että esitutkintaviranomaisen tehtävänä on selvittää rikoksia.172 

 

Periaate on omaksuttu myös Euroopan ihmisoikeusoikeustuomioistuimen 

ratkaisukäytännössä ja sen on katsottu olevan yksi keskeisimmistä periaatteista 

 
165 Launiala 2016, s. 229. 
166 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 10. 
167 Kekki 2016, s. 103. 
168 Launiala 2016, s. 231.   
169 Vaihtoehtoisia nimityksiä ovat itsekriminointioikeus ja syyttömyysperiaate. Kekki 2016, s. 103. 
170 Kekki 2016, s. 104. 
171 HE 222/2010 vp, s. 192. 
172 Nämä kaksi oikeutta ja velvollisuutta tasapainottelevat keskenään. Kekki 2016, s. 104. 
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rikosprosessioikeudessa vahvistaen myös prosessin luotettavuutta.173 Itsekriminointisuoja 

on kytköksissä myös perustuslain 21 §:n oikeusturvaan ja oikeusturvafunktion 

toteuttamiseen.174 Jotta itsekriminointisuojasta olisi merkitystä rikoksesta epäillylle, on 

hänelle esitutkinnassa ennen kuulustelua ilmoitettava oikeudesta vaieta ja olla muutoinkin 

myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen.175 

 

Hetki, josta lähtien itsekriminointisuoja on voimassa, vaatii tulkintaa. Arviointi on 

kytköksissä siihen, mistä hetkestä lähtien henkilön voidaan katsoa olevan rikoksesta epäilty. 

Periaatteeseen voidaan vedota ainakin siitä hetkestä lähtien, kun henkilöön on ensimmäisen 

kerran kohdistettu rikostutkinnan toimenpiteitä tai kun rikostutkinta vaikuttaa henkilöön 

jollakin tavalla.176 Selvää on, että mikäli asiassa on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt 

rikokseen, pidetään häntä epäiltynä. Syytä epäillä -kynnyksen arvioinnissa käytetään niitä 

tietoja, jotka esitutkintaviranomaisella on saatavilla.177  

 

Oikeuskirjallisuudessa mielipiteet jakautuvat sen osalta, voidaanko alustavissa puhutteluissa 

ennen esitutkinnan aloittamista nähdä itsekriminointisuojan olevan voimassa.178 Perus- ja 

ihmisoikeudet on otettava huomioon myös esitutkinnassa.179 Itsekriminointioikeus ilmentää 

ihmis- ja perusoikeutta, jolloin ihmis- ja perusoikeusmyönteisen tulkinnan mukaisesti tulisi 

puoltaa ensisijaisesti sitä näkökulmaa, joka edistää eniten ihmisoikeuksien toteutumista. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä rikoksesta epäiltynä on pidetty henkilöä 

jo silloin, kun rikosepäily tosiasiassa vaikuttaa hänen asemaansa, huolimatta siitä, ettei 

virallista epäilyä henkilön rikokseen syyllistymisestä ole olemassa.180 Oikeuskäytännön 

mukaan itsekriminointisuojaan vetoaminen onkin mahdollistettu jo pelkästään sillä, että on 

olemassa mahdollisuus myöhemmälle rikosprosessille.181 

 

Launiala onkin katsonut, että itsekriminointisuojaan voidaan vedota silloin, kun henkilön 

asema tosiasiallisesti muodostuu rikoksesta epäillyksi, vaikkei se muodollisesti sitä vielä 

 
173 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 70 ja Launiala 2010b, s. 3 ja Kekki 2016, s. 125. 
174 HE 222/2010 vp, s. 46 ja Launiala 2013, s. 5. 
175 HE 222/2010 vp, s. 193 ja ETL 7:20.2. 
176 Kekki 2016, s. 111 ja LaVM 19/2014, vp, s. 19. 
177 Launiala 2010b, s. 13. 
178 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 521. 
179 Niemi 2021, s. 866. 
180 Launiala 2013, s. 15 ja 27. 
181 Launiala 2013, s. 27. 
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olisi.182 Hän on myös katsonut tukenaan hallituksen esityksen perustelut, että kun alustavan 

selvittelyn tarkoituksena on selvittää rikosepäilyyn liittyvät seikat sen vuoksi, ettei kukaan 

olisi aiheettomasti rikoksesta epäilty, ja kun esitutkinnan aloittamista edeltäviin 

toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin esitutkintalain säännöksiä, tulevat myös 

esitutkintaperiaatteet ja täten itsekriminointisuoja sovellettavaksi jo ennen varsinaisia 

esitutkintatoimenpiteitä.183 Lisäksi esitutkintalain esitöissä on nimenomaisesti todettu, ettei 

alustavilla selvityksillä saa kiertää itsekriminointisuojaa. Itsekriminointisuoja on voimassa 

koko rikosprosessin ajan, siis myös tuomioistuinkäsittelyn aikana.184 Näkemys 

itsekriminointisuojaan vetoamisesta jo ennen kuin esitutkinta on käynnistetty muodollisesti, 

on mielestäni parhaiten periaatteen tarkoitusta edistävä. Etenkin laillisuusvalvonnan ja 

esitutkinnan rajapinnalla tarkka hetki, josta virkamiehen voitaisiin katsoa olevan rikoksesta 

epäilty, voi olla vaikea rajata täysin selvästi. 

 

Esitutkinnassa ei saa lähtökohtaisesti käyttää laillisuusvalvonnassa epäillyltä saatuja tietoja. 

Esitutkintalakin itsekriminointisuojaa koskevissa esitöissä on nimenomaisesti todettu, ettei 

epäillyn muussa yhteydessä, kuten hallintomenettelyssä, antamaa kertomusta, joka on 

annettu myötävaikutusvelvollisuuden ja mahdollisen totuudessa pysymisvelvollisuuden 

perusteella, voida ottaa huomioon.185 Toisin sanoen kyse on hyödyntämiskiellosta, joka 

tarkoittaa, ettei kertomusta voida käyttää tutkinnassa hyödyksi.186 Kuitenkin samaan aikaan 

jo esitutkinnassa on otettava huomioon myös oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 

säännös hyödyntämiskiellosta.187  

 
OK 17 luku 25 § 

Tuomioistuin ei saa hyödyntää todistetta, joka on saatu kiduttamalla. 

 

Tuomioistuin ei saa rikosasiassa hyödyntää 18 §:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden vastaisesti 

hankittua todistetta. Hyödyntämiskielto koskee myös todistetta, joka on hankittu muussa 

menettelyssä kuin esitutkinnassa tai rikosasian oikeudenkäynnissä henkilöltä pakkokeinon 

käyttämisen uhalla tai muutoin vastoin hänen tahtoaan, jos hän oli tällöin epäiltynä tai 

 
182 Launiala 2013, s. 15. 
183Lisäksi esitutkintalain esitöissä on nimenomaisesti todettu, ettei alustavilla selvityksillä saa kiertää 

itsekriminointisuojaa. Launiala 2013, s. 16–17 ja HE 222/2010 vp, s. 179–180.  
184 Launiala 2010b, s. 23. 
185 HE 222/2010 vp, s. 193. 
186 Poikkeuksena esimerkiksi ylimääräisen tiedon käyttö PKL 10:56.4:n mukaisesti syyttömyyttä tukevana 

näyttönä. Ks. Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 512 ja 515. 
187 HE 46/2014 vp, s. 87. Hyödyntämiskielto on otettava huomioon ex officio. Fredman – Kanerva – Tolvanen 

– Viitanen 2020, s. 514. 
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vastaajana rikoksesta taikka esitutkinta tai oikeudenkäynti oli vireillä rikoksesta, josta häntä 

syytetään, ja jos todisteen hankkiminen rikosasiassa olisi ollut vastoin 18 §:ää. Jos kuitenkin 

henkilö on muussa menettelyssä kuin rikosasian käsittelyssä tai siihen rinnastuvassa 

menettelyssä antanut lakisääteisen velvollisuutensa täyttämisen yhteydessä totuudenvastaisen 

lausuman taikka väärän tai sisällöltään totuuden vastaisen asiakirjan taikka väärän tai 

väärennetyn esineen, sitä saadaan hyödyntää todisteena velvollisuuden vastaista menettelyä 

koskevassa rikosasiassa. 

 

Muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todistetta, 

jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista ottaen 

huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, 

hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen 

kannalta ja muut olosuhteet. 

 

Toinen momentti tarkoittaa ehdotonta hyödyntämiskieltoa ja kolmas momentti 

harkinnanvaraista hyödyntämiskieltoa.188 Kolmannen momentin on katsottu tarkoittavan, 

ettei tuomioistuin saa hyödyntää lainvastaisesti hankittua todistetta, jos se vaarantaa 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Oikeudenkäymiskaaren 

hyödyntämiskiellon suora soveltaminen esitutkinnassa saattaa johtaa hankaliin 

tilanteisiin.189 Oikeuskäytännössä hyödyntämiskieltoa onkin tulkittu monesti 3 momentin 

perusteella kokonaisuutena arvioiden.190 

 

Itsekriminointisuoja on yhteydessä puolustuksen järjestämiseen ja erityisesti avustajan 

hankkimiseen, joka liittyy ihmisoikeussopimuksen 6 (3c) artiklaan (oikeus 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin). Mikäli henkilöllä ei ole mahdollista järjestää 

puolustusta, tulee sovellettavaksi edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren 3 momentti.191 

 

Itsekriminointioikeus on tunnistettu periaatteena myös hallinnon puolella, mutta se ei ole 

yhtä ehdoton kuin rikosprosessissa.192 Itsekriminointioikeuden on katsottu saavan 

hallintomenettelyssä merkitystä silloin, kun hallintomenettelyssä saatua tietoa voi olla 

mahdollista käyttää myöhemmässä, jo tiedossa olevassa rikosprosessissa. Erityisesti sillä on 

 
188 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 521. 
189 LaVM 19/2014 vp, s. 19–20. 
190 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 521. 
191 HE 46/2014 vp, s. 89. 
192 Launiala 2013, s. 1 ja Kulla – Salminen 2021, s. 46. 
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merkitystä sanktioluonteisissa hallintoasioissa ja kun asiassa on olemassa välitön liityntä 

mahdolliseen myöhempään rikosprosessiin.193 

 

Puolustusvoimien vuoden 2020 laillisuusvalvontakertomuksessa kuvataan 

laillisuusvalvonnan ja rikosprosessin suhdetta seuraavasti: 

”Laillisuusvalvonta on tarkoitettu hallinnollista prosessia noudattaen toteuttavaksi toiminnan 

lainmukaisuuden varmistajaksi, siinä missä rikosprosessin tarkoituksena on 

rikosoikeudellisesti sanktioidun toiminnan osalta rikosvastuun toteuttaminen. 

Laillisuusvalvontaprosessissa asian selvittäminen tapahtuu kirjallisesti, pääasiassa 

hallinnollisin selvityspyynnöin ja annetut lausunnot ja selvitykset annetaan virkavastuulla ja 

siten lähtökohtaisesti totuudessa pysymisvelvollisuuden alaisena. Rikosprosessissa 

puolestaan keskeisin selvittelykeino on eri kuulustelu- ja tutkintatoimenpiteiden kokonaisuus, 

ja keskeinen kohteen oikeusturvatae oikeus olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä 

selvittämiseen.”194 

 

Kekki on todennut, että ”itsekriminointioikeutta voidaan loukata, jos hallinnollinen prosessi 

edeltää rikosprosessia ja henkilöltä tällöin vaaditaan painostavin pakkokeinoin tietoa, joita 

voidaan käyttää myöhemmin rikosprosessissa.”195 Erityisesti tämä seikka ja myös muut 

edellä esitetyt itsekriminointisuojan piirteet ovat merkityksellistä, ja ne tulee huomioida 

myös laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan rajalla liikuttaessa. Tutkimuskysymyksen kannalta 

merkityksellistä onkin se, ettei itsekriminointisuojaa tule millään tavalla loukata, mikäli asia 

siirtyy laillisuusvalvonnasta esitutkintaan asessorin aloittaessa esitutkinnan 

laillisuusvalvonnassa havaitun perusteella, jos toimivaltainen kurinpitoesimies ei ole 

ryhtynyt tarpeellisiin toimiin. Tästä näkökulmasta kysymys on myös siitä, loukkaako jo 

pelkästään SKRTL 28 a §:n mukainen asessorin toimivalta itsekriminointisuojaa. 

Näkemykseni mukaan kyllä, koska laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan ohjaus ja valvonta 

sekä toimivalta aloittaa esitutkinta on kytketty laissa yhden ja saman virkamiehen 

toimivaltuudeksi. 

 

Kun asia on Puolustusvoimissa vielä esillä laillisuusvalvonta-asiana, ei esitutkintaa ole 

aloitettu. Käytännössä tilanteessa, jossa virkamies kertoo Puolustusvoimien 

laillisuusvalvonnassa asiasta virkavastuulla ja hän toisi menettelyssä Puolustusvoimien 

 
193 Kulla – Salminen 2021, s. 45 ja 250. 
194 AR5368, s. 13. 
195 Kekki 2016, s. 113. 
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asessorille tietämättään esiin rikoksen, johon hän on syyllistynyt, hyödyntämiskielto tulisi 

sovellettavaksi OK 17:25.3:n kokonaisarvion sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

perusteella, koska itsekriminointioikeuden loukkaus ei toteuta oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin vaatimusta.  Mikäli laillisuusvalvonnassa havaitaan, että kyse saattaa olla 

rikoksesta, ei jatkokysymyksiä tai -selvitystä tulisi tehdä laillisuusvalvonnan puolella, jotta 

itsekriminointisuojaa ei loukattaisi sen perusteella, että virkamies velvoitettaisiin 

vastaamaan virkavastuulla hänelle esitettyihin kysymyksiin, toisin sanoen henkilö 

velvoitettaisiin aktiivisesti edistämään asian selvittämistä. Suoraan kyse ei olisi 

pakottamisesta, mutta virkavastuulla toimiminen ajaa mielestäni epäsuorasti sellaiseen 

toimintaan. Näin ollen mahdolliset jatkokysymykset loukkaavat itsekriminointisuojaa. 

Tilanteessa virkamiehellä ei ole myöskään mahdollisuutta puolustautua hankkimalla 

avustaja heti. 

 

Itsekriminointisuojan katsotaan myös rajoittavan virkamiehen velvollisuutta esimieheen 

nähden.196 Tämä on ilmaistu apulaisoikeusasiamiehen sijaisen ratkaisussa.  

 
EOA 7.10.2008 Dnro 1954/4/06 

Tapaus koski epäiltyyn poliisirikokseen liittyvää kuulemistilaisuutta, jonka arvioitiin olevan 

oikeudelliselta luonteeltaan ainakin osittain virkamiesoikeudellinen. Kantelija oli poliisi ja hän 

oli syyllistynyt vapaa-ajallaan toisen poliisin (A) pahoinpitelyyn. Kyse on tilanteen luonteesta, 

jossa kantelija ja A olivat apulaispoliisipäällikön huoneessa selvittämässä tapausta kirjallisten 

selvitysten kanssa ja apulaispoliisipäällikkö oli myös kuullut sekä kantelijaa että A:ta myös 

suullisesti. Keskustelun aikana kantelija myönsi pahoinpidelleensä A:n lyömällä tätä 

kuulakärkikynällä. Apulaispoliisipäällikkö oli määrännyt kirjattavaksi rikosilmoituksen, sekä 

ilmoittanut kantelijalle, ettei kurinpitomenettelyä aloiteta tässä vaiheessa tai kantelijaa pidätetä 

virasta, mutta kantelija siirrettäisiin kuitenkin tutkintatehtäviin. Apulaispoliisipäällikön 

menettelyllä on ollut tarkoitus selvittää, onko rikosilmoituksen kirjaaminen sekä kiireelliset 

kurinpitotoimenpiteet tarpeellisia. 

 

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen lausui, että ongelma on nimenomaisesti siinä, ettei 

rikoksesta epäillyllä, eli kantelijalla, ole velvollisuutta edistää rikoksen selvittämistä tai 

totuudessa pysymisvelvollisuutta. Sen sijaan kantelijalla on ollut lähtökohtaisesti velvollisuus 

pysyä totuudessa antaessaan esimiehelle selvitystä. Kun kantelija on myöntänyt pahoinpitelyn, 

on hän joutunut muodollisesti syylliseksi epäillyn asemaan, jonka vuoksi hänellä ei ole ollut 

 
196 HE 222/2010 vp, s. 193. 
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totuudessa pysymisvelvollisuutta esitutkinnassa. Itsekriminointisuojan on kuitenkin katsottu 

rajoittavan virkamiehen velvollisuutta esimieheen nähden. Ratkaisussa viitattiin YK:n 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 144 (3) artiklaan sekä 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen. 

 

Kuulemistilaisuuden katsottiin olevan ainakin osittain virkamiesoikeudellinen, kun kantelija 

antoi esimiehelleen tämän vaatiman selvityksen, eikä kyse ollut myöskään esitutkinnasta, 

koska poliisirikoksen osalta esitutkinnasta päättää syyttäjä. Ratkaisussa lausuttiin, että 

rikosoikeudenkäyntiä oli pidettävä itsekriminointisuojan ydinalueena. Tapauksessa kantelijaa 

vastaan ei ole käytetty oikeudenkäynnissä hänen apulaispoliisipäällikön vaatimaa ja tälle 

annettua selvitystä, vaikka ne on annettu syyttäjälle. Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen 

näkemyksen mukaan itsekriminointisuojan näkökulmasta olisi ollut ongelmallista, jos 

kantelijan antamaa selvitystä olisi käytetty oikeudenkäynnissä. Apulaispoliisipäällikön oli 

tarkoitus todistaa tapauksessa kantelijan antamasta suullisesta selvityksestä. Mikäli 

kuuleminen olisi tapahtunut, olisi tämä tarkoittanut itsekriminointisuojan kiellettyä 

kiertämistä. 

 

Huomionarvoista tapauksessa on se, ettei kyse ollut esitutkinnasta, koska esitutkinnan 

aloittamiseen olisi tarvittu syyttäjää. Mikäli kyse olisi Puolustusvoimien vastaavasta 

tapauksesta, voisi virkamies olla velvollinen antamaan virkavastuulla selvityksiä ja 

lausuntoja. Puolustusvoimien asessorilla olisi oikeus käynnistää esitutkinta ”suoriltaan” 

ilman ulkopuolista henkilöä. Tilanne voisi johtaa myös virkamiesoikeudellisiin 

seuraamuksiin rikosprosessin eli esitutkinnan lisäksi.197 Näin ollen tilanne 

Puolustusvoimissa on mielestäni herkempi nimenomaan itsekriminointioikeuden 

näkökulmasta. 

 

Sanamuotonsa mukaan itsekriminointisuoja koskee ”rikoksesta epäiltyä”. 

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että sen voitaisiin katsoa koskevan myös muita 

henkilöitä. Kun esitutkinnan tarkoituksena on selvittää koko rikoskokonaisuus, johon kuuluu 

esimerkiksi kaikki rikokseen osalliset henkilöt, voisi muiden rikokseen osallisten 

henkilöiden paljastaminen toimia juuri kyseistä, muita henkilöitä paljastavaa epäiltyä 

 
197  Ks. virkamiesoikeudellisista toimenpiteistä esimerkiksi valtion virkamieslain (750/1994) 14 §, jonka 

mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla, sekä 24 §, jonka 

mukaan virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan antaa kirjallinen 

varoitus. Lisäksi tutkinnanjohtajan on ilmoitettava esitutkinnan aloittamisesta virkamiehen esimiehelle ETL 

3:6:n mukaisesti, jotta virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Kynnys 

ilmoitusvelvollisuudelle ei ole korkea (HE 222/2010 vp, s. 182. 
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vastaan syytettä tukevana näyttönä. Epäasiallisessa pakottamisessa ja painostuksessa 

koskien tietoa muista rikoksesta epäillyistä voi täten nähdä olevan samanlaisia elementtejä 

kuin siinä, jos tietoja käytettäisiin rikoksesta epäiltyä kohtaan.198 Kekin näkemys perustuu 

Melanderin oikeuskirjallisuudessa esittämään näkemykseen sekä Helsingin hovioikeuden 

tuomioon 25.11.2013 nro 3104.199 Tapauksessa erästä vastaajaa oli kuultu ilman avustajaa, 

ja hän oli kertonut itselleen epäedullisia seikkoja. Kaksi muuta vastaajaa vetosi siihen, ettei 

näitä kertomuksia, jotka on annettu ilman avustajan läsnäoloa, voida käyttää näyttönä heitä 

vastaan. Hovioikeus totesi itsekriminointisuojan vaikutuksen koskevan lähtökohtaisesti 

kertomuksen antajaa, ja muiden vastaajien osalta kyse olisi oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin edellytyksistä sekä yksittäisen tapauksen olosuhteista, eikä estettä 

kertomuksen käytölle ollut. 

 

Esitetty näkemys on mielestäni tärkeä, jota tulisi pohtia erityisesti laillisuusvalvonnan ja 

esitutkinnan rajalla liikuttaessa, huomioiden erityisesti laillisuusvalvonnan luonne 

virkamiesoikeudellisena menettelynä, jossa virkamies voisi joutua paljastamaan toisen 

henkilön tekemiä rikoksia, jotka vahvistaisivat virkamiehen syyllisyyttä. Tällöin voisi olla 

syytä, että itsekriminointisuojaan olisi mahdollista vedota myös muiden henkilöiden osalta. 

 

Mikäli Puolustusvoimien asessori on mukana laillisuusvalvonta-asian hoitamisessa ja hän 

havaitsee, että kysymyksessä on rikos, on asessorilla tämän hetken oikeustilan mukaan 

käytännössä oikeus sekä velvollisuus käynnistää tästä laillisuusvalvonta-asiasta 

esitutkinta.200 Sama tilanne vallitsee oikeudellisen ohjauksen osalta – mikäli asessori 

havaitsee esimerkiksi virkamiehen esittäessä hänelle oikeudellisen kysymyksen, taikka 

pyytäessä kantaa oikeudelliseen tapaukseen, on asessorilla oikeus ja velvollisuus SKRTL 28 

a §:n nojalla käynnistää esitutkinta. Edellä esitetyillä perusteilla katson, että 

Puolustusvoimien asessorin toimivalta käynnistää esitutkinta SKRTL 28 a §: n nojalla 

loukkaa itsekriminointioikeutta erityisesti, kun kyse on laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan 

rajapinnasta. Mikäli epäillyltä laillisuusvalvonnassa saatu tieto on ainoa tieto, jonka 

perusteella esitutkinta käynnistetään, ja hän olisi epäiltynä, ei esitutkintaa näkemykseni 

 
198 Kekki 2016, s. 113 ja 115. 
199 Kekki 2016, s. 114–115. Melander on nostanut esiin perus- ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan 

vaatimukset, kun itsekriminointisuoja on turvattu perus- ja ihmisoikeutena.  Itsekriminointisuojan 

soveltuminen tapaukseen poissulkisi vastuun, jolloin myöskään muita vastaajia ei voitaisi saattaa vastuuseen, 

ja tämä näkemys vastaisi paremmin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ks. Melander 2013, s. 83. 
200 Ensisijainen vastuu on kuteinkin edelleen kurinpitoesimiehellä. 
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mukaan saisi aloittaa ainoastaan tällä perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että SKRTL 

28 a § olisi turha, koska Pääesikunnan tutkinnanjohtajalle pykälässä mainittu toimivalta on 

välttämätön työkalu. Tutkinnanjohtaja ei vastaa Puolustusvoimien laillisuusvalvonnasta tai 

tee laillisuusvalvontaselvityksiä, joten hänen toimivaltansa ei loukkaa 

itsekriminointioikeutta. Kaikkien laillisuusvalvonnassa työskentelevien virkamiesten on 

syytä muistaa laillisuusvalvonnan ja rikosprosessin välinen ero. 

 

3.5.3 Muista periaatteista 

Itsekriminointisuoja on yhteydessä syyttömyysolettamaan, jonka mukaan rikoksesta epäiltyä 

on kohdeltava syyttömänä ennen kuin tuomioistuin on todennut hänet syylliseksi.201 Periaate 

on huomioitava esitutkinnassa ja epäiltyä on kohdeltava syyttömänä. Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappale sisältää syyttömyysolettaman (”jokaista 

rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti 

näytetty toteen”).202 Syyttömyysolettama on voimassa ainoastaan esitutkinnan aikana, mutta 

ei syyteharkinnassa tai tuomioistuinkäsittelyssä.203 Esitutkinta on suoritettava tasapuolisesti, 

ja siinä on otettava  huomioon myös epäillyn puolustautumisintressi.204 

Oikeuskirjallisuudessa näkemykset eroavat siitä, mikä on tärkein esitutkintaperiaate. Moni 

oikeustieteilijä on pitänyt syyttömyysolettamaa tärkeimpänä periaatteena.205 Periaatteen on 

katsottu toteuttavan prosessissa erityisesti oikeusturvafunktiota.206 

 

Syyttömyysolettamaan on puolestaan kytköksissä tasapuolisuusperiaate, joka tunnetaan 

myös objektiviteettiperiaatteena.207 Tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti esitutkinnan 

aikana on huomioitava rikoksesta epäiltyä vastaan ja hänen puolestaan puhuvat seikat ja 

todisteet, eikä esitutkintavirkamiehellä saisi olla ennakkoasennetta asiaan.208 Tämä 

tarkoittaa, että vaihtoehtoiset tapahtumainkulut selvitetään sen vuoksi, että epäilty olisikin 

syytön. Tasapuolisuusperiaate velvoittaa esitutkintaviranomaista hankkimaan näyttöä myös 

epäiltyä vastaan puhuvista seikoista.209 Esitutkintavirkamieheltä edellytetään 

 
201 Kekki 2016, s. 106 ja Launiala 2010b, s. 4. Muita vaihtoehtoisia nimityksiä voivat olla itsekriminointioikeus 

ja syyttömyysperiaate. Kekki 2016, s. 103. 
202 Launiala 2010b, s. 3–4.  
203 Launiala 2010b, s. 25. 
204 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 16. 
205 Launiala 2010b, s. 3. 
206 Launiala 2010b, s. 25. 
207 HE 222/2010 vp, s. 192 ja Launiala 2012, s. 4 ja 25. 
208 Launiala 2012, s. 1–2 ja s. 12, sekä HE 14/1985 vp, s. 11. 
209 Launiala 2012, s. 3. 
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tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti puolueetonta asennetta suhtautumisessaan 

asianosaisiin.210 

 

Esitutkintalain esitöissä on katsottu liittyen tasapuolisuusperiaatteeseen, ettei tutkijalla saa 

olla ennakkokäsitystä, eikä hän saa pyrkiä tiettyyn lopputulokseen.211 Periaatteen 

tarkoituksena on, ettei syytöntä henkilöä tuomittaisi, vaan aineellinen totuus selvitettäisiin 

tutkittavassa asiassa.212 Edellä mainitut, esitutkinnassa selvitettävät seikat edellyttävät 

omalta osaltaan tasapuolisuusperiaatteen huomioimista.213 Samoin periaatteen on katsottu 

olevan yhteydessä esteellisyyssäännöksiin, koska esteellisyysperusteet ennaltaehkäisevät 

tilanteita, joissa tasapuolisuusperiaatetta ja oikeusturvaa loukattaisiin.214 Näin ollen periaate 

toteuttaa myös oikeusturvaa ja  rikosvastuun toteutumista, kun oikea henkilö tuomitaan 

syyttömän sijaan.215  

 

Objektiviteettiperiaatteen käsitettä ei ole käytetty kovin usein edes ylimpien 

laillisuusvalvojien ratkaisuissa, koska yleensä asia pystytään ratkaisemaan pelkästään 

esteellisyyssäännösten nojalla. Sen sijaan yleisemmin esimerkiksi yleislausekkeen 

soveltamisen kohdalla on puhuttu ”yleisimmin puolueettomuutta vaarantavista 

objektiivisista tekijöistä”. Kun periaatetta on nostettu erikseen ratkaisuissa esiin, on tapaus 

ollut tulkinnanvaraisista tilanteista tai periaate on tuonut argumentaationa lisäarvoa. Aina 

myöskään esteellisyyssäännökset eivät ole soveltuneet tapaukseen, taikka soveltuminen on 

ollut tulkinnanvaraista, mutta sen sijaan yleinen puolueettomuusvaatimus on soveltunut 

tilanteeseen siten, ettei henkilö olisi saanut osallistua asian käsittelyyn, vaikka mikään tietty 

esteellisyysperuste ei olisikaan soveltunut asiaan.216 

 

Esitutkintalakiin esteellisyysperiaatteita otettaessa on todettu, että esitutkinnassa 

noudatettavista oikeusperiaatteista tasapuolisuusperiaate on tärkein.217 

Tasapuolisuusperiaate on erityisen tärkeä esitutkintatoimenpiteistä päätettäessä, koska se 

vaikuttaa siihen, kohdistetaanko johonkin seikkaan toimenpiteitä ja hankitaan täten 

 
210 Launiala 2012, s. 26. 
211 HE 222/2010 vp, s. 192. 
212 Launiala 2012, s. 2 ja HE 222/2010 vp, s. 192. 
213 Launiala 2012, s. 2. 
214 Kuusikko 2018, s. 116 ja Launiala 2012, s. 15. 
215 Launiala 2012, s. 2. 
216 Kuusikko 2018, s. 29. 
217 HE 14/1985 vp, s. 11 ja Launiala 2012, s. 1. 
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selvitystä.218 Tasapuolisuusperiaatteen kohdalla on esitetty myös, että kaikkia rikoksesta 

epäiltyjä olisi kohdeltava objektiivisesti, jolloin periaate ilmentää myös yhdenvertaisuutta 

kaikkien tietystä rikoksesta epäiltyjen kesken.219 Yhdenvertaisuutta on pidetty myös yhtenä 

tärkeimpänä oikeusvaltion arvona.220 

 

Puolustusvoimien omassa laillisuusvalvontaohjeessa on korostettu yhdenvertaisuutta ja 

puolueettomuutta. Ehdotonta puolueettomuutta on noudatettava kaikissa laillisuusvalvonnan 

toteuttamismuodoissa, sekä yhdenvertaisuuden kohtelun periaatetta laillisuusvalvonnassa 

esiin tulleiden epäkohtien korjaamisessa sekä jatkotoimissa.221   

 
218 Launiala 2012, s. 4. 
219 Launiala 2012, s. 4. 
220 Kuusikko 2018, s. 1. 
221 HK897, s. 6. 



 

53 

 

4 Esteellisyys  

4.1 Yleisesti esteellisyysperusteista 

Esteellisyys tarkoittaa, että henkilön puolueettomuus vaarantuu yksittäistapauksessa sen 

vuoksi, että hän on asianosaisiin tai itse asiaan sellaisessa suhteessa, joka voi vaarantaa 

hänen puolueettomuutensa.222 Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on ennalta turvata 

käsittelyn puolueettomuutta ja objektiivisuutta sekä päätöksenteon luottamusta sen 

moitteettomuuteen.223 Puolueettomuusvaatimuksen on katsottu olevan yleisempi vaatimus, 

jonka lisäksi tulisi huomioida tapauskohtaisen puolueettomuuden vaatimus eli esteellisyys. 

Esteellisyys kytkeytyy objektiviteettiperiaatteeseen, jonka toteutumista toteutetaan 

huomioimalla esteellisyys, ja esitutkinnassa objektiivisen puolueettomuuden onkin katsottu 

korostuvan voimakkaasti.224 Esteellisyyssäännökset kohdistuvat henkilöön, ja 

oikeushenkilöiden osalta puhutaan puolueettomuus- tai riippumattomuusvaatimuksesta.225 

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia. 

 

Kuusikko on todennut oikeuskirjallisuudessa, että esteellisyyskysymykset voivat olla 

yksinkertaiselta tuntuvia, mutta samalla ne ovat kuitenkin ”monipolvisia”. Hän tarkoittaa 

tällä sitä, että on olemassa täysin selviä tilanteita, jolloin henkilö on esteellinen, mutta 

useammin kyse on sellaisista tilanteista, joissa esteellisyys on epäselvempää ja 

tulkinnanvaraisempaa. Esteellisyyden yleislauseke mahdollistaakin usein sen, että samaa 

asiaa on mahdollista tulkita monella eri tavalla.226 Tämän tutkielman oikeudellinen ongelma, 

näkemys ja perustelut kiteytyvät juuri tämän erilaisen tulkintamahdollisuuden ympärille. 

Mikäli SKRTL 28 a §:n aiheuttama mahdollinen esteellisyyskysymys olisi ratkaistavissa 

ainoastaan yhdellä tavalla, ei säännöksen ympärillä olisi nähtävissä ongelmaa tai 

keskustelua, taikka säännöstä ei alun perinkään olisi laadittu sellaiseen muotoon ja sellaisia 

toimivaltuuksia antavaksi kuin se tällä hetkellä on. 

 

Esteellisyysperusteet voidaan jakaa harkinnanvaraisiin ja ei-harkinnanvaraisiin 

esteellisyysperusteisiin.227 Harkinnanvaraisten esteellisyysperusteiden kohdalla on tehtävä 

 
222 Kuusikko 2018, s. 5 ja 7. 
223 HE 137/2011 vp, s. 5 ja Kuusikko 2018, s. 5. 
224 Kuusikko 2018, s. 4–5 ja 114. 
225 Kuusikko 2018, s. 7. 
226 Kuusikko 2018, s. 8 ja 53. 
227 Helenius – Linna 2021, s. 54 sekä Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 263. 
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arviointia siitä, ylittyykö tietynlainen puolueettomuuden vaarantava esteellisyyden 

kynnys.228 Riittävää esteellisyyteen on, että puolueettomuus voisi vaarantua objektiivisesti 

tarkasteltuna.229 Ei-harkinnanvaraisissa esteellisyysperusteissa esteellisyyden muodostaa 

tietty seikka, joka voidaan todeta objektiivisesti (esimerkiksi muodollinen asema kantaja- tai 

vastaajayhtiössä taikka sukulaisuus).230 Ulkoisesti havaittaviin seikkoihin perustuva 

esteellisyys on yleensä helpommin osoitettavissa kuin sellainen esteellisyys, jota ei ole 

nimenomaisesi ilmaistu säännöksessä.231  Esteellisyyden yleislauseke vaatii eniten harkintaa 

ja arviointia.232 Tuomarin esteellisyysperusteiden kohdalla esteellisyyden ryhmittelyä on 

oikeuskirjallisuudessa tehty myös sen perustella, onko tuomarilla esteellisyyden aiheuttava 

läheinen suhde asianosaiseen vai itse asiaan.233 Tässä tutkielmassa esteellisyyttä arvioidaan 

siitä näkökulmasta, voidaanko sen katsoa syntyvän esteellisyydestä asiaan, ei asianomaiseen 

henkilöön. 

 

Esteellisyyssäännöksiä on useammassa eri laissa, jotka koskevat eri toimijoita. Hallintolaki 

sisältää virkamiehen esteellisyyttä koskevaa sääntelyä, kun taas oikeudenkäymiskaaren 

esteellisyyssäännökset koskevat tuomaria, tuomioistuimen muuta jäsentä, esittelijää, 

pöytäkirjanpitäjää ja sitä, joka tuomioistuimessa ratkaisee asian tai voi olla läsnä asiaa 

ratkaistaessa. Esteellisyyden ajatus on kuitenkin pitkälti sama riippumatta oikeudenalasta ja 

kaikki esteellisyysperusteet perustuvat alun perin samoihin säännöksiin, joten erilaisten 

esteellisyysperusteiden peilaaminen lakien ja niiden esitöiden kanssa auttaa hahmottamaan, 

mitä esteellisyyssäännöksillä on ollut tarkoitus suojata ja millaisissa soveltamistilanteissa. 

Näin ollen esimerkiksi esitutkintalakiin sisältyvien esteellisyysperusteiden tulkinnoissa on 

samankaltaisuuksia hallintolain ja oikeudenkäymiskaaren esteellisyyslausekkeiden, ja 

erityisesti yleislausekkeen tulkintaan.234 

 

Esitutkintalain esteellisyysperusteiden säännösten haluttiin vastaavan enemmän hallintolain 

kuin oikeudenkäymiskaaren esteellisyysperusteita, ja selvyyden vuoksi esitutkintalakiin 

haluttiin omat esteellisyyssäännökset, eikä pelkkiä viittauksia hallintolakiin.235 Lisäksi 

 
228 Helenius – Linna 2021, s. 55. 
229 EOA 10.10.2002 Dnro 2353/4/00, s. 8. 
230 Helenius – Linna 2021, s. 55. 
231 Kuusikko 2018, s. 77 ja 116. 
232 Helenius – Linna 2021, s. 55. 
233 Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 262. 
234 Kuusikko 2018, s. 114. 
235 Kuusikko 2018, s. 111–112. 
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esitutkintalain esteellisyysperusteiden valmistelussa tunnistettiin, ettei hallintolain 

esteellisyyssäännökset olleet kokonaan sovellettavissa sellaisenaan esitutkintaan, mutta 

tämä ei tarkoita, etteivätkö hallintolain esteellisyysperusteet olisi käyttökelpoisia myös 

esitutkintavirkamiehen esteellisyyden määrittelyssä.236 Esitutkintalain 

esteellisyysperusteissa korostuu kuitenkin erityisesti objektiivinen puolueettomuus, jonka 

arviointiin liittyy konkreettisemmin puolueettomuutta vaarantavat vaikutukset.237  Lisäksi 

esitutkinlain esitöissä haluttiin korostaa EIS 6 artiklan 1 kappaletta oikeudenmukaisesta 

oikeudenkäynnistä, jota on tulkittu laajasti kattaen myös esitutkintavirkamiehen 

esteellisyyden.238 

 

Kaikkia mahdollisia esteellisyyden aiheuttavia tilanteita ei ole voitu säätää erityisiksi omiksi 

esteellisyysperusteiksi, jonka vuoksi esteellisyysperusteiden soveltamistilanteita ja 

perusteluita on myös syytä peilata keskenään.  Hallintolaki asettaa löyhemmät 

esteellisyysperusteet kuin esimerkiksi tuomaria koskevat esteellisyysperusteet, joten 

esteellisyysperusteet ovat tiukemmat lainkäytössä.239 

 

Hallintolain 28 §:n esteellisyysperusteet vastaavat käytännössä esitutkintalain 8 §:n 

esteellisyyssäännöksiä. Hallintolakia ei kuitenkaan sovelleta esitutkintaan. Myös hallinnossa 

esteellisen henkilön jättäytyminen asiasta esteellisyyden perusteella lukeutuu perustuslain 

21 §:n tarkoittamaan hyvään hallintoon.240 Hallintopäätöksissä tasapuolinen harkinta on 

yhteydessä oikeusturvaan, ja on katsottu, että yhdenvertaisuus on keskeistä nimenomaan 

oikeusturvan kannalta. Esteellisyys on huomioitava aina yleisen luottamuksen 

varmistamiseksi, vaikka se ei ilmeisesti vaikuttaisi taikka voisi edes vaikuttaa asiassa 

tehtävään päätökseen taikka sen käsittelyyn.241 Hallinnossa on katsottu, että 

objektiviteettiperiaate saattaa edellyttää viranomaista huolehtimaan ennakolta siitä, ettei 

tarpeettomia esteellisyyttä aiheuttavia tilanteita syntyisi.242  

 
236 HE 222/2010 vp, s. 37 ja Kuusikko 2018, s. 112. 
237 Kuusikko 2018, s. 114. 
238 Kuusikko 2018, s. 112. 
239 Kulla – Salminen 2021, s. 224. 
240 EOA 31.12.2002 Dnro 1301/4/01 ja Kuusikko 2018, s. 8. 
241 Kuusikko 2018, s. 9. 
242 Kuusikko 2018, s. 24. 
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4.2 Esitutkintalain esteellisyysperusteet 

SKRTL:ssä säädetään ainoastaan osittain kurinpitoesimiehen esteellisyyden osalta.243 Näin 

ollen Puolustusvoimien toimittamaan esitutkintaan sovelletaan esitutkintalain 

esteellisyysperusteita. Esitutkinnan esteellisyysperusteet on määritelty esitutkintalain 2 

luvun 8 § 1 momentissa: 

 
ETL 2:8: Esitutkintavirkamies on esteellinen, jos: 

1) hän tai hänen läheisensä on esitutkinnan asianosainen; 

2) hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta 

on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

3) asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 3 

momentissa tarkoitetulle läheiselleen; 

4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa 

asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

5) hän tai hänen 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, 

hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai 

sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai 

laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä 

tai vahinkoa; 

6) hän tai hänen 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen 

johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän 

viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 

7) luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

 

Esteellisyyttä ei 1 momentin 4 kohdan nojalla aiheudu yksinomaan sen vuoksi, että 

asianosaisena on valtio. 

 

Ensimmäisen momentin kohdat 1– 6 ovat erityisiä esteellisyysperiaatteita ja 7 kohta ilmaisee 

esteellisyyden yleislausekkeen.244 Ensimmäinen kohta tarkoittaa asianosaisjääviyttä, toinen 

kohta avustus- ja edustusjääviyttä, kolmas intressijääviyttä, neljäs palvelussuhde- ja 

toimeksiantojääviyttä sekä viides yhteisöjääviyttä ja kuudes kohta ohjaus- ja 

 
243 Jos kurinpitoesimiehen toimivalta on riittämätön asian ratkaisemiseen tai jos hän on esteellinen, asia on 

siirrettävä ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi (SKRTL 47 §). 
244 Kuusikko 2018, s. 4. 
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valvontajääviyttä.245 Tämä tutkielma keskittyy 2, 5 ja 7 kohdan esteellisyysperusteisiin.  

Lisäksi ETL 2:8:n säännös käsittää 3 ja 4 momentit, jotka käsittelevät läheisiä. 

Esteellisyyden aiheutuminen läheisyyden perusteella ei ole tutkielman kannalta relevanttia, 

joten läheistä käsittelevät asiat rajataan täysin tutkielman ulkopuolelle. 

 

ETL 2:7.1:n mukaan tutkinnanjohtaja, tutkija ja muu esitutkintaviranomaisen virkamies 

eivät saa esteellisinä osallistua esitutkintaan. Näin ollen esteellisyysperusteet koskevat myös 

tutkinnanjohtajana toimivia Pääesikunnan virkamiehiä, eli Puolustusvoimien tapauksessa 

asessoria ja tutkinnanjohtajana toimivaa sotilaslakimiestä. Hallinnon puolella esteellisyyden 

on katsottu tarkoittavan, ettei esteellinen saa käsitellä asiaa, eli tehdä mitään sellaisia toimia, 

jotka voivat vaikuttaa asian päätöksenteon sisältöön, taikka osallistua asian käsittelyyn tai 

olla läsnä sitä käsiteltäessä, toisin sanoen osallistua mihinkään toimiin, joilla voi olla 

vaikutusta päätöksen sisältöön.246 Eräässä tapauksessa esitutkinnan toimittamatta 

jättämisestä päätti syyttäjä, joka oli aikaisemmin samaan asiaan liittyneessä toisessa asiassa 

toiminut tutkinnanjohtajana. Hän oli esteellinen päättämään esitutkinnan toimittamatta 

jättämisestä.247 

 
AOA 9.12.2011 Dnro 609/2/10: Tapauksessa oli kysymys ainoana tutkinnanjohtajana 

toimivan poliisimiehen esteellisyydestä. Apulaisoikeusasiamies on lausunut tapauksessa, että 

ETL:n mukaiset esteellisyyssäännökset koskisivat myös ennen esitutkinnan muodollista 

aloittamista koskevia tapahtumia. Apulaisoikeusasiamies on katsonut, ettei esteellinen 

poliisimies saisi tehdä päätöstä esimerkiksi siitä, ettei esitutkintaa aloiteta. Perusteluissa on 

todettu, että poliisilain säännökset edellyttävät puolueettomuutta sekä siinä on myös asetettu 

vaatimus käyttäytyä niin, ettei poliisin vastuulla olevien tehtävien asianmukainen 

suorittaminen vaarannu hänen käytöksensä vuoksi. Apulaisoikeusasiamies korosti, ettei riitä, 

että esteellinen poliisimies ei osallistunut muodollisesti tutkintaan. Samoin tapauksessa 

korostettiin yleistä virkamiesten puolueettomuutta ja luottamuksen säilymistä. 

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että ”viime kädessä on kysymys perustuslain 21 §:n 

vaatimuksesta asian asianmukaisesta käsittelystä. Esteellisyyden huomioon ottaminen on yksi 

keskeinen kaikessa virkatoiminnassa noudatettavista yleisistä periaatteista.” 

 

 
245 Esteellisyystyyppien nimeäminen on jätetty oikeuskirjallisuuden varaan ja nimitykset saattavatkin erota 

toisistaan. Launialan käyttämät esteellisyystyypit pohjautuvat hallinnossa käytettyihin termeihin ja ne kuvaavat 

mielestäni parhaiten esteellisyyden sisältöä. Launiala 2012, s. 14–15. 
246 Kuusikko 2018, s. 198 ja 649 ja HE 88/1981 vp, s. 23. 
247 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 150. 



 

58 

 

Erikseen ratkaisusta on vielä nostettava esiin se, että esitutkinta voidaan ymmärtää 

periaatteessa sekä suppeassa että laajassa merkityksessä. Suppeassa mielessä esitutkintaan 

kuuluisivat vain esitutkinnan aloittamispäätöksen jälkeiset toimet. Tätä näkemystä ei voida 

pitää apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan perusteltuna lähestymistapana. Laajassa 

mielessä rikosilmoituksen kirjaaminen ja sen jälkeiset mahdolliset alustavat toimenpiteet ovat 

esitutkintaa. Yleensä tutkinnanjohtaja on jo nimetty ennen kuin tehdään päätös siitä, 

aloitetaanko esitutkinta. Samoin tutkinnanjohtaja on nimenomaisesti taho, joka päättää, ettei 

esitutkintaa toimiteta, jos ei ole syytä epäillä rikosta. Näin ollen apulaisoikeusasiamies katsoi, 

että esteellisyyssäännökset ulottuvat myös aikaan ennen esitutkinnan muodollista aloittamista. 

 

Puolustusvoimien toimittamaan esitutkintaan sovelletaan myös poliisilain säännöksiä, joten 

tämä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on relevantti myös Puolustusvoimien esitutkinnan 

näkökulmasta, huomioiden erityisesti esitetyt argumentit puolueettomuuden korostamisesta, 

esteellisyyssäännösten soveltamisesta ennen esitutkinnan muodollista aloittamista sekä sitä, 

ettei esteellinen poliisimies (esitutkintavirkamies) saa tehdä päätöstä edes esitutkinnan 

aloittamisesta. Lisäksi Pääesikunnan tutkinnanjohtajan asema eroaa poliisissa tarkoitetusta 

tutkinnanjohtajasta. SKRTL 28 a § sekä 36 § määrittelevät suoraan Pääesikunnan 

tutkinnanjohtajiksi Puolustusvoimien asessorin sekä Pääesikunnan tutkinnanjohtajana 

toimivan sotilaslakimiehen. Käytännössä tämä tarkoittaa paljon rajatumpaa henkilöpiiriä, 

kun taas poliisissa vaihtoehtoisia tutkinnanjohtajia on huomattavasti enemmän. Katson, että 

tutkinnanjohtajan asema on tietyssä mielessä korostunut tästä näkökulmasta 

Puolustusvoimissa, kun tutkinnanjohtaja on päätetty ja rajattu jo lain tasolla etukäteen 

asessoriin sekä sotilaslakimieheen. Tämän ratkaisun valossa on päädyttävä siihen, että 

mikäli Puolustusvoimien asessori katsotaan jollakin tapaa esteelliseksi, ei hänellä edes voisi 

olla SKRTL 28 a §:n mukaista mahdollisuutta käynnistää esitutkintaa.   

 

Esteellisyys tulee ratkaista erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa siihen vaikuttavien 

seikkojen perusteella.248 Esitutkintalain esteellisyysperusteiden toteaminen eroaa 

hallintolain säännöksistä.249 Esitutkintavirkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on 

ratkaistava viipymättä, ja sen ratkaisee virkamies itse tai tarvittaessa hänen esimiehensä 

(ETL 2:7.2).250 Esteellisen esitutkintavirkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön 

 
248 Kuusikko 2018, s. 8. 
249 Kuusikko 2018, s. 112. 
250 Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun esitutkintavirkamies ei selvästä aiheellisuudesta 

huolimatta reagoi esteellisyyskysymykseen taikka jos hänen ratkaisunsa esteellisyyskysymyksessä poikkeaa 

asianosaisen näkemyksestä. Ks. Kuusikko 2018, s.112. 
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virkamies. Esitutkintavirkamies saa kuitenkin esteellisenäkin ryhtyä 

esitutkintatoimenpiteeseen, jota rikoksen selvittämistä vaarantamatta ei voida viivyttää. 

Esitutkintalain esteellisyysperusteet koskevat myös pakkokeinojen käyttöä esitutkinnassa.251 

Puolustusvoimien asessori käyttää päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle ja pidättämiseen 

oikeutetulle virkamiehelle säädettyjä toimivaltuuksia (SKRTL 36.1.-1k). 

 

Esitutkintalakia koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, että Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappale on otettava huomioon jo esitutkinnassa, sekä 

arvioitaessa esitutkintaviranomaisen esteellisyyttä.252 Artiklan mukaan jokaisella on oikeus 

muun muassa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

käytännön mukaan käsitettä ”oikeudenmukainen oikeudenkäynti” on tulkittu laajasti ja sen 

on katsottu ulottuvan myös esitutkintaan virkamiesten esteettömyyteen.253 

 

Esteellisyyssäännöksiä ei ole tarkoitettu tulkittavan myöskään ”yli”, toisin sanoen 

esteellisyyteen ei tule vedota tarpeettomasti ja silloin kun esteellisyysperuste olisi 

epäolennainen ja vaikutukseton. Tällöin tarkoituksena ei olisi puolueettomuuden 

turvaaminen, vaan esimerkiksi välttää vaikean tai epämiellyttävän asian käsittely.254 

 

Tässä kohdassa on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä vaikutuksia esteellisyydellä on 

esitutkintaan, jos esteellisyys havaitaan vasta esitutkinnan päättymisen jälkeen? 

Esteellisyysperusteiden huomioiminen on tarkoitettu ennakolliseksi toimenpiteeksi. 

Otettaessa esteellisyysperusteita esitutkintalakiin vuonna 1985 esitöissä todettiin, että jos 

syyttäjä havaitsee tutkinnanjohtajan tai tutkijan olleen esteellinen, syyttäjä voi pyytää uutta 

esitutkintaa.255 Mikäli esteellisyysperusteen olemassaolo havaitaan vasta jälkikäteen, on 

vaihtoehtona lisätutkinta eli esitutkinnan toimittaminen uudelleen kokonaan tai osittain, jos 

syyttäjä niin määrää. Lisäksi asia voidaan käsitellä kanteluna (HL 53 a §). 

 

 
251 HE 222/2010 vp, s. 171. 
252 HE 222/2010 vp, s. 37 ja Kekki 2016, s. 105. 
253 HE 222/2010 vp, s. 37. 
254 HE 88/1981 vp, s. 19. 
255 HE 14/1985 vp, s. 24. 
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4.3 Esteellisyyden yleislauseke 

4.3.1 Yleislauseke esitutkintalain mukaan 

Esteellisyysperusteisiin on otettu yleislauseke sen vuoksi, ettei laissa ole mahdollista säätää 

kaikista niistä tilanteista, joissa puolueettomuus voi vaarantua.256 Esitutkintavirkamies on 

esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

Yleislauseketta sovelletaan esteellisyysperusteista eniten ja se aiheuttaa useasti 

tulkintakysymyksiä myös ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä.257 

Yleislauseketta sovellettaessa esteellisyyden aiheuttavan ”muun erityisen syyn” on oltava 

ulkopuolisen havaittavissa, ja tämän puolueettomuutta heikentävän syyn on myös oltava 

vaikutukseltaan saman asteinen kuin erityisissä esteellisyysperusteissa.258 Kyse on täten 

tilanteesta, jossa erityinen esteperuste lähestulkoon soveltuu tilanteeseen, mutta ei sovellu 

kuitenkaan suoraan.259 ”Muun erityisen syyn” on katsottu yleensä muodostuvan useista 

olennaisista esteellisyyden kannalta olevista seikoista, jotka muodostavat kokonaisuuden.260 

Vaikka esitutkintalain esteellisyyden yleislausekkeen muotoilu on samanlainen kuin muissa 

esteellisyyttä koskevissa laeissa, tulkinnan ei tarvitse olla samanlainen.261 

 

Apulaisoikeuskansleri on todennut yleislausekkeen olevan väljä ja harkinnanvarainen, jonka 

soveltamisessa tulee punnita myös vastakkaisia argumentteja sekä esteellisyyssäännösten 

taustalla vaikuttavia arvoja ja tavoitteita.262  Samoin apulaisoikeusasiamies on katsonut 

”muun erityisen syyn” olevan tulkinnanvarainen ilmaisu, jonka vuoksi huomioon on otettava 

jokaisen tapauksen erityispiirteet.263 Keskeisin arviointiperuste esteellisyyden 

yleislausekkeessa on se, miltä virkamiehen toiminta näyttää ulospäin.264 

Apulaisoikeusasiamies on katsonut, että esteellisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon 

sekä subjektiivinen että objektiivinen puolueettomuus.265 Subjektiivinen puolueettomuus 

 
256 HE 14/1985 vp, s. 24. 
257 Parviainen – Rantaeskola 2014, s. 72 ja Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 149. Hallituksen 

esityksessä kohdan osalta esimerkiksi soveltamistilanteesta on annettu tilanne, jossa rikoksesta epäilty tekee 

kantelun tai rikosilmoituksen jutun tutkijasta tai tutkinnanjohtajasta. Ks. HE 222/2010 vp, s. 173. 
258 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 149 ja Parviainen – Rantaeskola 2014, s. 72 ja HE 

14/1985 vp, s. 24 ja Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 149. 
259 Kuusikko 2018, s. 467. 
260 Kuusikko 2018, s. 342. 
261 Kuusikko 2018, s. 18. 
262 Kuusikko 2018, s. 345. 
263 AOA 9.12.2011 Dnro 609/2/10, s. 3. 
264 Parviainen – Rantaeskola 2014, s. 72 ja HE 222/2010 vp, s. 173 ja Kuusikko 2018, s. 112 ja Fredman – 

Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 147. 
265 EOA 14.4.2015 Dnro 3787/4/14, s. 4. 
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tarkoittaa, että esitutkintavirkamies tietää itse, ettei hän toimi asiassa puolueellisesti.266 

Apulaisoikeusasiamies on korostanut tätä alla olevassa ratkaisussa siten, ettei pelkkää 

esitutkintavirkamiehen omaa käsitystä voida pitää riittävänä. Objektiivinen puolueettomuus 

tarkoittaa, että toiminta näyttää myös ulkoapäin tarkasteltuna puolueettomalta, eikä siinä 

edellytetä, että esitutkintavirkamies olisi menetellyt tosiasiassa puolueellisesti.267 

Objektiivisessa puolueettomuudessa esteellisyyden voidaan katsoa aiheutuvan, jos 

ulkopuolisella on perusteltu syy epäillä esitutkintavirkamieheen tai tutkinnan 

puolueellisuutta.268 Alla olevassa ratkaisuissa on korostettu sitä, että esitutkinnassa poliisin 

esteettömyys esitutkinnassa on ollut erityisen tärkeää, koska esitutkinta rikosprosessin 

vaiheena vaikuttaa monesti hyvin ratkaisevasti myös lopputulokseen. 

 

AOA 16.5.2005 Dnro 2828/4/03: Tapauksessa oli kyse esitutkinnan puolueettomuudesta ja 

esteellisyyden yleislausekkeen tulkinnasta tutkijan toimiessa todistajana. 

Apulaisoikeusasiamies korosti esitutkintavirkamiehen esteettömyyttä, koska esitutkinta on 

rikosprosessin vaiheista monesti kaikkein ratkaisevin asian lopputulokseen nähden. 

Esteellisyys on ratkaistava huomioiden jokaisen tapauksen omat erityispiirteet. 

Esteellisyyssäännöksillä on tarkoitus turvata sekä esitutkinnan tosiasiallista puolueettomuutta 

että yleisemmin esitutkinnan puolueettomuutta. Näin ollen ei ole riittävää, että 

esitutkintaviranomainen toimittaisi tosiasiassa esitutkinnan puolueettomasti ja tietää tämän 

itse. Tapauksessa korostettiin sitä, ettei ulkopuolisella tulisi ole perusteltua aihetta epäillä 

esitutkinnan puolueettomuutta. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että esitutkintavirkamiehen 

rooli todistajana aiheutti hänen asemaansa sellaisen esteellisyyden, että tapauksessa olisi tullut 

huomioida yksiroolisuuden periaate, jonka mukaan sama henkilö ei voi toimia samassa asiassa 

sekä todistajana että asianosaisena. Todistajana toimiminen johtaisi apulaisoikeusasiamiehen 

näkemyksen mukaan tutkijan esteellisyyteen. 

 

Asessorin esteellisyys aktivoituu aivan viimeistään siinä vaiheessa, kun sama asia siirtyy 

laillisuusvalvonnasta esitutkintaan asessorin aloitteesta, tai jos hän osallistuu asian 

käsittelyyn ensin laillisuusvalvonta-asiana ja sen jälkeen esitutkinnassa. Mikäli asessori 

käynnistäisi esitutkinnan SKRTL 28 a §:n nojalla laillisuusvalvonnassa esiin nousseesta 

asiasta, ei voida pitää riittävänä sitä, että asessori tietäisi itse toimivansa asiassa 

puolueettomasti. 

 
266 Tapanila 2007, s. 64. 
267 Tapanila 2007, s. 64 ja EOA 14.4.2015 Dnro 3787/4/14, s. 4. 
268 EOA 14.4.2015 Dnro 3787/4/14, s. 4 ja AOA 9.12.2011 Dnro 609/2/10, s. 3. 
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Samoin esteellisyyden aktivoitumishetken tarkastelussa on huomioitava myös muut 

SKRTL:n säännökset koskien esitutkinnan aloittamista. SKRTL 28 b §:n nojalla poliisilla 

on myös oikeus käynnistää esitutkinta itsenäisesi. Samoin esitutkinta voidaan siirtää 

poliisille, ja esitutkinnan siirtämiseen voidaan käyttää ”Tutkintapyyntö poliisille”-

lomaketta.269 

 

SKRTL 39 §: Tehtävän siirtäminen poliisille 

Jos tutkinnan puolueettomuus tai rikoksen vakavuus sitä edellyttää, esitutkinta on siirrettävä 

kokonaan poliisin suoritettavaksi. Tehtävä voidaan muutenkin siirtää poliisille asian laadun 

niin vaatiessa. Poliisilla on myös erityisestä syystä oikeus oma-aloitteisesti ottaa 

sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos tutkittavakseen. 

 

Vastaavasti on säädetty SKRTL 28 §:ssä, joka koskee esitutkinnan toimittavia virkamiehiä. 

Sen 5 momentin mukaan, jos tutkinnan puolueettomuus, rikoksen vakavuus tai asian laatu 

muutoin sitä edellyttää, on tutkinta siirrettävä kokonaan poliisille. Kun asia siirretään 

kokonaan poliisin tutkittavaksi, tutkinnanjohtajuus siirtyy poliisille. Yksittäinen kuulustelu 

tai muu tutkintatoimenpide voidaan antaa poliisin suoritettavaksi. 

 

ETL 3:1 koskee rikosilmoituksen kirjaamista. Sen mukaan, kun esitutkintaviranomaiselle 

ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja epäilee rikokseksi, esitutkintaviranomaisen 

on viipymättä kirjattava ilmoitus. Jos ilmoitus on epäselvä tai puutteellinen, ilmoituksen 

tekijää on tarvittaessa kehotettava täsmentämään tai täydentämään sitä. Rikosilmoituksen 

kirjaamisvelvollisuus koskee myös muulla tavalla esitutkintaviranomaisen tietoon tullutta 

epäiltyä rikosta, jos esitutkinnan toimittamatta jättämisen tai lopettamisen edellytykset eivät 

täyty. Tämän säännöksen osalta on kuitenkin huomattava, että esitöissä on todettu, että 

ilmoituksen kirjaisi vasta se esitutkintaviranomainen, joka tutkisi epäillyn rikoksen. 

Säännöksen tarpeen on katsottu korostuvan tilanteissa, joissa rikosasia siirtyy eri 

hallinonalojen viranomaisten välillä.270 Käytännössä tämä pykälä velvoittaa myös 

Puolustusvoimien asessoria tutkinnanjohtajana aloittamaan esitutkinnan ja kirjaamaan 

asiasta rikosilmoituksen tilanteessa, jossa hän itse epäilee, että kyse voi olla rikoksesta. 

 

 
269 Myös Puolustusvoimien esitutkintaohjeen mukaan esitutkinta on siirrettävä poliisille tarpeen vaatiessa. 

HR722, s. 16. 
270 HE 222/2010 vp, s. 39. 
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SKRTL 28.5 § ja 35 § mahdollistavat ja edellyttävät, että myös Puolustusvoimien asessorin 

on siirrettävä esitutkinta edellä mainittujen kriteerien valossa poliisille. Mikäli 

laillisuusvalvonnassa nousee esiin rikosepäily, joka olisi esimerkiksi rikoksen vakavuus ja 

puolueettomuus huomioon ottaen siirrettävä poliisille, voidaan kysyä, minkä asessorin 

toimivallan alla tällöin toimittaisiin – laillisuusvalvonnan vai esitutkinnan? Lakia 

sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa sovelletaan Puolustusvoimien 

toimittamaan esitutkintaan, ei hallinnon alaan kuuluvaan laillisuusvalvontaan. 

Sanamuotonsa mukaan SKRTL 28.5 §:ssä on todettu, että ”tutkinnanjohtajuus siirtyy”, kun 

asia siirretään poliisille. Näin ollen katson, että mikäli tällainen tilanne olisi käsillä, 

Puolustusvoimien asessori siirtäisi esitutkinnan nimenomaisesti SKRTL 28 a §:n mukaisen 

tutkinnanjohtajan toimivallan nojalla poliisille. 

 

Asiaa on tarkasteltava muutoinkin kokonaisuutena puolueettomuuden näkökulmasta, 

huomioiden esteellisyyden merkityksen korostumisen rikosprosessin vaiheen näkökulmasta 

sekä apulaisoikeusasiamiehen lausuman esitutkinnan yksiroolisuudesta. Kaksoisrooli 

laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan välillä vaarantaa puolueettomuuden esitutkinnan osalta 

muun muassa mahdollisen ennakkoasenteen sekä itsekriminointisuojan näkökulmasta. 

Kuinka ulkopuolinen voi vakuuttua siitä, ettei kaksoisrooli vaikuta esitutkintaan epäillyn 

kannalta negatiivisesti? Mikäli asessori jääväisi itsensä esimerkiksi varsinaisista 

esitutkintatoimenpiteistä esitutkinnan käynnistämisen jälkeen, myöhemmin tapahtuvaa 

jääväystä olisi jo itsessään pidettävänä indisiona esteellisyydestä. Nostan tässä kohtaa 

uudelleen esiin edellä itsekriminointisuojan kohdalla esitetyn näkemyksen siitä, että SKRTL 

28 a § ja asessorin toimivaltuus voi loukata jo olemassaolollaan itsekriminointisuojaa. 

Samoin voidaan esittää, että SKRTL 28 a § ja sen toimivaltuus jo pelkällä olemassaolollaan 

aiheuttaisi esitutkintavirkamiehen esteellisyyden ulkoa päin tarkasteltuna. 

 

4.3.2 Saman asian käsittely useasti hallinnon mukaan 

Esitutkintalain esityöt eivät itsessään tarjoa täysin tyydyttävää valmisteluaineistoa 

Puolustusvoimien esitutkintavirkamiehen esteellisyyden arvioimiseksi. Tämän vuoksi 

tarkastelua on syytä laajentaa esteellisyyssäännösten perusteena olevan hallintolain ja 

hallintomenettelylain esitöihin sekä oikeuskirjallisuuteen. 

 

Esitutkintalaki ei itsessään tai esitöissä tunnista tilannetta, jossa esitutkintavirkamies on 

käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin. Se, ettei esitutkintalaki tunnista tällaista tilannetta, 
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johtuu luultavammin siitä, ettei muissa esitutkintaviranomaisissa ole vastaavanlaisia 

tilanteita ja organisaatiorakenteita sekä laissa määrättyjä tehtäviä ja toimivaltuuksia 

yksittäiselle virkamiehelle, joissa sama asia tulisi uudelleen käsiteltäväksi.271 

 

Toisen asteen esteellisyydessä on kysymys siitä, että samaa asiaa käsitellään ensin 

alemmassa viranomaisessa ja tämän jälkeen ylemmässä viranomaisessa, ja sama virkamies 

on käsittelemässä asiaa molemmissa asteissa.272 Siitä käytetään myös nimitystä kahden 

instanssin jääviys.273 Kahden instanssin jääviyttä on pohdittu jo hallintomenettelylakia 

säädettäessä, jolloin esteellisyyskysymyksen ongelmallisuus on tunnistettu.274 Saman asian 

käsittely ylemmässä viranomaisessa tarkoittaa yleensä asian valvonnallista luonnetta, jolloin 

asian käsittely jälkimmäisessä viranomaisessa, saman virkamiehen toimesta vaarantaisi 

jälkimmäisen käsittelyn tavoitteen mahdollisesti sen vuoksi, ettei virkamies enää näkisi asiaa 

samalla tavalla kuin alemassa viranomaisessa. Erityistä esteellisyysperustetta kahden 

instanssin jäävissä ei kuitenkaan säädetty, koska soveltamistilanteiden katsottiin olevan 

vähäisiä ja aiheutuvan lähinnä alistus- ja vahvistusmenettelyssä, kun virkamies olisi siirtynyt 

viranomaisesta toiseen.275  

 

Lähtökohtaisesti hallinnossa on katsottu, ettei monivaiheinen, saman asian aikaisempi 

käsittely tee virkamiehestä esteellistä käsittelemään samaa asiaa vastaavassa roolissa asian 

uudessa käsittelyssä.276 Huomioon yksittäisessä tilanteessa on kuitenkin otettava 

esteellisyyden yleislauseke, joten jos puolueettomuus vaarantuu muusta erityisestä syystä, 

on esteellisyys olemassa.277 Mikäli virkamies on käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin 

alemmassa viranomaisessa, taikka antanut asiassa lausunnon toisen viranomaisen 

palveluksessa, ja saman asian käsittely aikaisemmin tai siihen aikaisemmin annettu lausunto 

on sellainen, mikä voisi heikentää virkamiehen tasapuolisuutta sekä vaarantaa hänen 

puolueettomuutensa, kahden instanssin jääviys voisi aiheuttaa yleislausekkeen mukaisen 

esteellisyyden.278  

 
271 En katso lisätutkintaa sellaiseksi menettelyksi, joka aiheuttaisi saman asian käsittelyn uudelleen, sillä 

lisätutkinnan sanamuodon mukaisesti siinä selvitetään useimmiten asiaa lisää. 
272 Hallinnossa saman asian käsittely uudelleen tarkoittaa yleensä viranomaisasian laittamista vireille, uuden 

hakemuksen käsittelyä, palautetun asian käsittelyä uudelleen, oma-aloitteista vanhan päätöksen oikaisemista. 

Kuusikko 2018, s. 401, 386–387, HE 78/2000 vp, s. 41 sekä Kulla – Salminen 2021, s. 225. 
273 Kuusikko 2018, s. 386 ja HE 78/2000 vp, s. 41. 
274 Kuusikko 2018, s. 387. 
275 Kuusikko 2018, s. 387. 
276 Kuusikko 2018, s. 387 ja OKV/2/21/2014 ja OKV/9/21/2014 ja Kulla – Salminen 2021, s. 227. 
277 Kulla – Salminen 2021, s. 227. 
278 HE 88/1981 vp, s. 23 sekä Kuusikko 2018, s. 344 ja 387–388. 
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Hallinnossa toisen asteen esteellisyyteen suhtaudutaan nykyään tiukemmin kuin 

aikaisemmin. Kahden instanssin esteellisyyden katsotaan syntyvän viranomaiskoneiston 

rakenteellisista kysymyksistä ja siitä, ettei virkamies kykene harkitsemaan asiaa vapaasti 

ylemmässä viranomaisessa sen käsiteltyä asiaa aiemmin.279 Mikäli sama henkilö käsittelisi 

samaa asiaa useammassa eri ominaisuudessa tai roolissa, on tämän katsottu olevan omiaan 

hämärtämään vastuu- ja valvontasuhteiden selkeyttä., koska virkamiehellä voisi olla asiaan 

objektiiviseen harkintaan vaikuttava ennakkonäkemys.280 Tämän voidaan nähdä olevan 

erityisen merkityksellistä arvioitaessa myös Puolustusvoimien laillisuusvalvonta-

esitutkintasuhdetta. Puolustusvoimien asessorilla on erilliset roolit laillisuusvalvonnan ja 

esitutkinnan aloilla, eikä niitä ole aivan helppo pitää selkeästi erillään, jos 

laillisuusvalvonnassa nousee esiin rikosepäily. Asessorilla olisi tuolloin laillisuusvalvonnan 

ohjaus ja valvontaa koskeva rooli, sotilasoikeudenhoidon ohjausta ja valvontaa koskeva 

rooli sekä esitutkinnan käynnistämiseen liittyvä rooli. Lisäksi on huomattava, että 

laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan luonne eroavat toisistaan. Esitutkinta on osa 

rikosprosessia ja siinä toteutetaan rikosvastuuta yksittäisessä tilanteessa, kun taas 

laillisuusvalvonnan luonne on valvonnallinen toimenpide. Rikosprosessi sisältää myös 

tuomioistuinkäsittelyn ja sotilaskurinpitomenettely kaikki rikosprosessin vaiheet, joten 

tilanteeseen olisi perusteltua puoltaa enemmän kahden instanssin jääviyttä. 

 

Esteellisyys voi syntyä hallinnossa myös tilanteessa, jossa sama henkilö toimii erityyppisissä 

asemissa asian eri käsittelyvaiheissa. Esteellisyyden yleislauseke voi tulla sovellettavaksi 

myös muissa tilanteissa, joissa kyse on liian monen roolin samanaikaisesta toimimisesta. 

Lähtökohtaisesti jos kyse on koko ajan saman viranomaisen intressissä toimimisesta, ei 

esteellisyyttä ole katsottu syntyvän, koska kyse on eri ominaisuudesta.281 Kuitenkin Korkein 

hallinto-oikeus on arvioinut esimerkiksi tapauksessa KHO 2013:55, että asiaa on kuitenkin 

arvioitava kokonaisuutena. Kyseisessä tapauksessa esteellisyyden katsottiin aiheutuvan sen 

perusteella, että A:lla oli prosessissa keskeinen rooli. 

 
AOK 16.04.1996 20/50/95: Tapauksessa henkilö oli toiminut aikaisemmin teknisen 

lautakunnan jäsenenä ja tällöin tehnyt päätöksen, jolla lautakunta oli ryhtynyt asiassa 

 
279 Kuusikko 2018, s. 388–389. 
280 Kuusikko 2018, s. 386 ja 389. 
281 Kuusikko 2018, s. 426. 
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myöhemmin oikeudellisin toimiin. Tätä päätöstä oli käsitelty myöhemmin käräjäoikeudessa 

ja kyseinen henkilö oli tällöin toiminut asiassa lautamiehenä. Lautamies oli esteellinen. 

 

OKA 23.03.2004 1317/1/02: Tapauksessa lääninhallituksen poliisiosaston 

lääninpoliisitarkastaja oli toiminut esittelijänä päätöksessä, jolla ylikonstaapelilta oli kielletty 

sivutoimi. Samainen lääninpoliisiylitarkastaja oli toiminut esittelijänä aikaisemmassa 

päätöksessä, jolla sivutoimea koskeva ilmoitus oli hyväksytty. Oikeuskansleri totesi 

oikeuskäytäntöön nojaten, ettei ainakaan yksiselitteisesti voitu katsoa, että 

lääninpoliisiylitarkastaja olisi ollut esteellinen esittelemään jälkimmäisen päätöksen, mutta 

viranomaistoiminnan luotettavuuden vuoksi olisi ollut parempi menetellä niin, ettei 

lääninpoliisiylitarkastaja olisi toiminut jälkimmäisessä päätöksessä esittelijänä. 

 

Tilanteissa, joissa oikeussuojan tarve on korostunut tai kyse on menettelyn yleisen 

uskottavuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta, tulisi Kullan ja Salmisen näkemyksen 

mukaan noudattaa toisen asteen jääviä.282 Tämä tukee objektiviteettiperiaatteen tarkoitusta. 

Asian siirtäminen Puolustusvoimissa laillisuusvalvonnasta esitutkintaan rikosepäilyn vuoksi 

asessorin toimesta aiheuttaisi toisen asteen jääviyden, koska laillisuusvalvonta-asialla ja siitä 

seuraavilla esitutkinnan toimenpiteillä on kytkös toisiinsa, perustuuhan esitutkinnan 

aloittaminen laillisuusvalvonta-asiaan. Samoin laillisuusvalvonnan puolella asessorin 

tekemä päätös heikentää ulkopuolelta tarkasteltuna asessorin puolueettomuutta ja 

tasapuolisuutta esitutkinnan osalta. Edellä esitetysti esitutkinnan vaihe rikosprosessissa on 

merkittävä ja herkkä esteellisyyskysymyksille, joten Kullan ja Salmisen näkemyksen 

mukaisesti oikeussuojaa korostuneesti vaativissa tilanteissa – josta tässä on kyse – tulisi 

puoltaa myös kahden instanssin jääviyden osalta yleislausekkeen soveltumista. 

 

Hallinnon ja oikeudenkäymiskaaren esteellisyyssäännösten perusteiden on katsottu eroavan 

esimerkiksi siitä näkökulmasta, että niissä käsiteltävissä asioissa on erilainen 

oikeusvoimavaikutus.283 On muistettava, että sotilaskurinpitomenettely sisältää kaikkia 

rikosprosessin vaiheita, ja asessorin käynnistämä esitutkinta SKRTL 28 a §:n nojalla voi 

johtaa kurinpitoesimiehen määräämään kurinpitorangaistukseen. Tästä näkökulmasta on 

huomattava, että sotilaskurinpitomenettelyn luonne ja sille asetettavat vaatimukset ovat 

lähempänä tuomarin esteellisyyssäännöksiä ja täten esteellisyyssäännökset vaativat 

tiukempaa tulkintaa tai ne ovat ainakin herkemmät esteellisyyssäännöksille. 

 
282 Kulla – Salminen 2021, s. 226–227.  
283 Kuusikko 2018, s. 349.  
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4.3.3 Saman asian käsittely useasti OK 13:7:n mukaan 

Oikeudenkäymiskaari tunnistaa kahden instanssin jääviyden tilanteen tuomarin osalta 

lainsäädännön tasolla erityisenä esteellisyysperusteena sekä oikeusaste-esteellisyyteen 

liittyvän ennakkoasenteen.284 Tätä on myös kuvattu termillä oikeusaste-esteellisyys ja 

ennakkoasenne.285 

 

 OK 13 luku 7 § 

Tuomari on esteellinen, jos hän on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa 

viranomaisessa tai välimiehenä. […] 

 

Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa 

tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne 

hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi. 

Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava 

seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. 

 

Ensimmäinen momentti tarkoittaa, ettei tuomari saa käsitellä samaa asiaa tai saman asian 

osaa eri oikeusasteissa, eli ottaa kantaa aikaisemmin tekemäänsä päätökseen.286 Toinen 

momentti ilmaisee ennakkoasenteen ja kolmas momentti ilmaisee jo edellä käsitellyn 

esteellisyyden yleislausekkeen tarkoituksen. 

 

Myös tuomarin kohdalla esteellisyyden on perustuttava seikkaan, joka on rinnastettavissa 

muihin esteellisyysperusteisiin, joten esteellisyyden aiheuttava seikka on yksilöitävä 

riittävästi sekä oltava objektiivisesti arvioiden hyväksyttävissä.287 Tilanteet, joissa 

esteellisyys aiheutuu aikaisemman käsittelyn vuoksi, ovat hyvin erilaisia.288 Esteellisyyttä 

arvioitaessa on pohdittava, voiko tuomarin aikaisempi ratkaisu vaikuttaa asiaan, jolloin esiin 

nousevat arvioitavaksi kysymykset siitä, mitä aikaisemmin on ratkaistu ja millainen yhteys 

näillä ratkaisuilla on seuraavan vaiheen ratkaisuun.289 Tuomarin kohdalla on katsottu, että 

aikaisempi toiminta esimerkiksi ensin esitutkintaviranomaisessa aiheuttaa esteellisyyden 

 
284 HE 78/2000 vp, s. 41 ja Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 268. 
285 Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 268. 
286 HE 78/2000 vp, s. 41. 
287 Kuusikko 2018, s. 395. 
288 HE 78/2000 vp, s. 20. 
289 HE 78/2000 vp, s. 42 ja Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 269–270. 
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käsitellä samaa asiaa tuomioistuimessa.290 Myös tuomarin voimakas kannanotto voi 

aiheuttaa esteellisyyden.291 Toisen momentin erityisen syyn on voitu katsoa täyttyvän sillä, 

että oikeudenkäynnin ulkopuolella tuomari on saanut tietoa asiasta ja hän on ottanut asian 

ratkaisuun kantaa ennen asian vireille tuloa.292 

 

Aikaisemmin tehty ratkaisu saattaa olla laadultaan sellainen, joka ilmentää tuomarin 

ennakkokäsitystä siitä, kuinka asia on ratkaistava lopullisesti.293 Ihmisoikeussopimuksen 

mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä 

on laillisesti näytetty toteen (6 artiklan 2 kappale). Syyttömyysolettaman merkitys onkin 

keskeinen ja merkitsee sitä, että tuomarin ennakkoasennetta voi rikosasioissa heijastaa 

sellainenkin seikka, jolle ei muissa asioissa voitaisi antaa vastaavaa merkitystä.294 Tuomaria 

voidaan pitää esteellisenä silloin, kun on perusteltu syy epäillä, ettei hän kykene 

ennakkoasenteen vuoksi arvioimaan ja ratkaisemaan asiaa puolueettomasti.295 

 

AOK 7.8.2006 1/31/06 

Tapauksessa lautamiehellä oli käytettävissään oikeudenkäynnin ulkopuolista tietoa, jota ei 

oltu esitetty oikeudenkäynnissä. Lautamiehellä katsottiin olleen ennakkoasenne, kun hän oli 

esittänyt näkemyksensä esitutkinnassa olleesta jutusta ja sitten hänen ratkaistavakseen 

tulleesta jutusta. Lautamiehen näkemyksen mukaan vastaaja ei ollut syyllistynyt rikokseen. 

Lautamiehen katsottiin olleen esteellinen. 

 

Tuomarilla voidaan katsoa olevan puolueettomuutta vaarantava ennakkokäsitys 

rikosasiassa, jossa hän on tehnyt ilmiannon esimerkiksi väärästä valasta, joten hän on 

esteellinen käsittelemään ilmiantoon perustuvaa syytettä.296 Tilanteen voisi katsoa olevan 

melko samanlainen, jos Puolustusvoimien asessori tekee rikosilmoituksen tai aloittaa 

esitutkinnan laillisuusvalvonnassa havaitun rikosepäilyn perusteella, kun epäiltyyn voidaan 

kohdistaa esitutkintatoimenpiteitä. 

Edellä esitetyn tuomarin kahden instanssin jääviyden voidaan katsoa tuovan 

lisäargumentaatiota esitutkintalain yleislausekkeen tulkintaan koskien asessorin 

 
290 Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 269. 
291 HE 78/2000 vp, s. 44–43. 
292 Kuusikko 2018, s. 430–431. Vrt. hallintoasian käsittelyssä asiaa käsittelevällä virkamiehellä on monesti jo 

jotakin ennakkotietoa asiasta, jota voidaan hyödyntää asian käsittelyssä. 
293 HE 78/2000 vp, s. 42. 
294 HE 78/200 vp, s. 44. 
295 HE 78/2000 vp, s. 42. 
296 HE 78/2000 vp, s. 47. 
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esteellisyyttä muun erityisen syyn perusteella. Asian käsitteleminen ensin 

laillisuusvalvonnan puolella ja sen jälkeen saman asian käsittely esitutkinnassa rinnastuu 

näkemykseni mukaan edellä esitettyyn tuomarin esteellisyyteen. Arvioitaessa sitä, voiko 

laillisuusvalvonnan perusteella tehty päätös esitutkinnan toimittamisesta aiheuttaa 

ennakkoasenteen esitutkinnan puolelle, näkemykseni mukaan otettava huomioon 

esitutkinnan aloittamisen luonne toimenpiteenä sekä samanaikaisesti huomioitava myös 

esteellisyyden yleislausekkeen vaatimus siitä, miltä esitutkintatoimenpiteet ja toiminta 

näyttävät ulkopuolelta. Esitutkinnan toimittaminen edellyttää rikosepäilyä, joten sen 

luonteen voidaan nähdä olevan ”negatiivinen” epäillyn kannalta. Tämä laillisuusvalvonnan 

aikana tehty päätös esitutkinnan toimittamisesta on yhteydessä esitutkintaan luonnollisesti 

sitä kautta, että kyseinen päätös on seuraavan vaiheen eli esitutkinnan ratkaisun pohjana. 

 

Tutkimuskysymyksen kannalta merkityksellistä on se, kuinka nämä asiat vaikuttavat ja 

peilautuvat toimiin, etenkin kun esitutkinnassa korostetaan puolueettomuutta. Ensinnäkin 

esitutkintavirkamiehen puolueettomuus voi vaarantua sillä, että esitutkinta käynnistetään 

laillisuusvalvonnassa, joka on herkkä ”alue” ja jossa ei lähtökohtaisesti odoteta 

käynnistettävän esitutkintaa. Asian vieminen esitutkinnan puolelle ja asessorin pysyminen 

esitutkinnassa mukana tuo mukanaan kysymyksen siitä, vaarantuuko puolueettomuus sillä, 

että asessori on virkamiehenä mukana molemmilla puolilla edes sen verran, että 

virkamiehellä on oikeus päättää esitutkinnan toimittamisesta, vaikka hän ei osallistuisikaan 

esitutkintaan millään muulla tapaa. Tämä on kytköksissä ennakkoasenteeseen sekä 

itsekriminointisuojaan ja siihen, mitä tietoja laillisuusvalvonnasta käytetään esitutkinnassa. 

 

Tuomarin kohdalla valmistelevien toimien eli esimerkiksi prosessin aikana tai ennen sitä 

päätetystä valmistelevasta tai väliaikaisesta toimenpiteestä päättäminen, kuten esimerkiksi 

vangitsemispäätöksen tekeminen, ei ole aiheuttanut esteellisyyttä.297 Nähdäkseni 

laillisuusvalvontaa ei voida pitää millään tavalla valmistelevana toimenpiteenä esitutkinnan 

näkökulmasta, joten esteellisyyttä tutkimuskysymyksen ongelmassa ei voida kumota tällä 

perustelulla. 

 

Kahden instanssin jääviyden esittelyn tarkoituksena oli tuoda lukijalle esiin sitä, että 

hallintolain alalla esteellisyys on löyhempi kuin esitutkinnan puolella. Normaalissa 

 
297 HE 78/2000 vp, s. 18 ja Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 272. 
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rikosprosessissa esitutkinta suoritetaan lähtökohtaisesti vain kerran, eikä virkamiehellä ole 

mahdollisuutta olla samassa virassa työskentelevänä henkilönä uudelleen saman asian 

kanssa tekemisissä kuin oikeudenkäynnissä todistajana. Saman asian käsittelyssä 

peräkkäisissä vaiheissa on kysymys myös siitä, mitä tietoa virkamiehellä on 

tutkinnanjohtajana käytettävissä esitutkinnan toimittamisesta päättäessä, kun sama 

virkamies osallistuu saman asian käsittelyyn ensin laillisuusvalvonnassa ja sen jälkeen 

esitutkinnassa. Tutkinnanjohtajana asessorin puolueettomuus vaarantuu aikaisemman 

menettelyn sekä mahdollisen ennakkoasenteen vuoksi, jonka kaksoisrooli mahdollistaa. 

 

4.4 Esteellisyys organisaatiossa virkamiehen aseman perusteella  

4.4.1 Lakimääräinen edustus 

Tässä kappaleessa käsitellään esteellisyyden aiheutumista sen perusteella, että henkilö on 

tietyssä asemassa tai virassa organisaatiossa. Vaikka kaikki säännökset eivät sanamuotonsa 

ja lain soveltamisalansa mukaan koske suoraan esitutkintavirkamiestä, voi esitetyillä 

esteellisyysperusteen soveltamistilanteilla ja argumenteilla olla merkitystä myös SKRTL 28 

a §:n esteellisyyden hahmottamisessa sen perusteella, että kaikki säännökset perustuvat alun 

perin samoihin säännöksiin ja niitä on sovellettu edelleen sopivaksi oikeudenalan 

erityisvaatimukset huomioiden sekä sen perusteella, että tilanteeseen voi soveltua 

esteellisyyden yleislauseke. 

 

Edustusvalta eli prosessivaltuus tai prosessilegitimaatio voi perustua lain säännökseen tai 

viranomaisen määräykseen, taikka asianosaisen tahdonilmaisuun eli valtuutukseen.298 

Ensimmäistä perustetta kutsutaan myös lakimääräiseksi tai legaaliseksi edustukseksi.299 

Juridisten henkilöiden edustus on uskottu yleensä yhteisön hallitukselle. Lakimääräisen 

edustajan luonnolliseksi tai yleiseksi kelpoisuusehdoksi on katsottu, että hänen on oltava 

oikeudenkäyntikelpoinen, ja erityisessä kelpoisuudessa on puolestaan kyse nimenomaan 

esteellisyydestä.300 Esteellisyysperusteen ollessa käsillä kysymyksessä on negatiivinen 

ehdoton prosessinedellytys, jolloin erityisen kelpoisuuden katsotaan puuttuvan 

korjaantumattomalla tavalla.301 

Valtion kohdalla voidaan puhua myös ainakin periaatteessa legaalisesta edustuksesta, mutta 

valtio on vaikeasti hahmotettava yhtiö edustuselimiensä osalta.  Yleisviranomaisena valtion 

 
298 Jokela 2018, s. 105 ja Lappalainen – Hupli 2021, s. 441. 
299 Lappalainen – Hupli 2021, s. 441. 
300 Lappalainen – Hupli 2021, s. 443 ja 445. 
301 Helenius – Linna 2021, s. 55–56 ja Lappalainen – Vuorenpää 2021, s. 261. 
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puhevaltaa käyttää aluehallintovirasto (aluehallintovirastosta annettu laki, 21 §). Kuitenkin 

usein hallinnonaloilla on erikseen nimetty se viranomainen, viranhaltija tai valtion laitos, 

joka käyttää valtion puhevaltaa.302 Puolustusvoimien tapauksessa kyse on lakimääräisestä 

edustuksesta, koska Puolustusvoimien asessorin edustus perustuu valtioneuvoston 

asetukseen Puolustusvoimista. Ensinnäkin PvA 26 §:n mukaan Pääesikunta valvoo 

tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valtion etua ja 

oikeutta kaikissa puolustusvoimia koskevissa asioissa sekä käyttää niissä valtion puhevaltaa. 

Toisekseen Puolustusvoimien asessorilla on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen 

välityksellä tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valvoa 

valtion etua ja oikeutta puolustusvoimia koskevissa asioissa sekä käyttää niissä valtion 

puhevaltaa. Eräänlaisena ”toissijaisena oikeutena” maavoimien, merivoimien ja 

ilmavoimien esikunnilla on oikeus tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa sekä 

laitoksissa ja yhteisöissä valvoa valtion etua ja oikeutta puolustushaaraansa koskevissa 

asioissa sekä käyttää valtion puhevaltaa niissä puolustusvoimia koskevissa asioissa, joissa 

puolustusministeriön tai pääesikunnan edustaja ei sitä tee (PvA 27.1 §). 

 

Tämänhetkisen sääntelyn mukaisesti Puolustusvoimien asessori ”omistaa” 

Puolustusvoimien puhevallan käytön myös esitutkinnassa, vaikka asessori toimii 

samanaikaisesti esitutkintavirkamiehenä SKRTL 28 a §:n nojalla, kun hänellä on toimivalta 

käynnistää esitutkinta oma-aloitteisesti. Jo vuonna 2012 säädettäessä SKRTL:ää 

Valtakunnansyyttäjän toimisto kiinnitti lausunnossaan huomiota Puolustusvoimien 

puhevallan käyttöön sekä esitutkinnan riippumattomuuteen ja sen uskottavuutta heikentäviin 

epäkohtiin. Lausunnossa todettiin, että ”oikeudellinen osasto, jolla on käytännössä 

merkittävä rooli Puolustusvoimien asianomistajapuhevallan käyttämisessä, ei voi 

uskottavasti huolehtia Puolustusvoimiin kohdistuneen rikoksen esitutkinnasta. Esitutkinnan 

on oltava korostetun riippumatonta asianomistajan intresseistä; viime kädessä on kysymys 

siitä, että esitutkintalain esteellisyyssäännökset voivat estää oikeudellisen osaston 

henkilöstöä toimimasta esitutkintavirkamiehinä asioissa, joissa Puolustusvoimat käyttää 

asianomistajan puhevaltaa.”303 Nähdäkseni tilanne ei helpottunut SKRTL 28 a §:n myötä, 

vaan päinvastoin pahensi Valtakunnansyyttäjän toimiston esittämiä huolia. 

 
302 Lappalainen – Hupli 2021, s. 443. 
303 Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto 14.9.2012, s. 1. 
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4.4.2 Edustusjääviys 

Esitutkintalaki tunnistaa itsessään virkamiehen aseman perusteella syntyvän esteellisyyden. 

Tästä esteellisyystyypistä on käytetty myös nimitystä asiamiesjääviys.304 

Esitutkintavirkamies on esteellinen, jos hän avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle 

asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (ETL 2:8.1-2k).305 

 

Esitutkintalain esitöissä on esteellisyysperusteiden osalta viitattu laajasti hallintolakiin ja sitä 

edeltäneeseen hallintomenettelylakiin sekä niiden perusteluihin.306 Avustajan ja asiamiehen 

toiminnan on tyypillisesti katsottu sisältävän asenteen, joka puoltaa päämiehen kannalta 

edullisia näkökohtia, eikä edustajaa voida pitää puolueettomana. Asiamieheen on katsottu 

rinnastuvan kaikki muutkin lailliset edustajat.307 Näin ollen Puolustusvoimien asessorin PvA 

26 §:n lakimääräinen edustus täyttää säännöksen asettaman vaatimuksen edustuksesta. 

 

Esitöissä on korostettu sitä, että huoltajalla tai holhoojalla on katsottava olevan asioiden 

hoitamisesta sellainen kokonaisvastuu, joka aiheuttaa esteellisyyden myös silloin, kun hän 

on antanut esimerkiksi valtuutuksen asiamiehelle, eikä toimi faktisesti edustettavansa 

puolesta.308 Edustajan toimivallan laajuus sekä tutkittava rikos vaikuttavat 

esteellisyyskysymyksen arvioimiseen.309 Tutkijan on katsottu olevan esteellinen, kun hän on 

hoitanut uskottuna miehenä asianosaisen omaisuutta ja rikoksesta voi seurata seuraamuksia, 

jotka liittyvät tähän varallisuuspiiriin.310 Asessorilla voidaan nähdä olevan kokonaisvastuu, 

kun hän omistaa Puolustusvoimien puhevallan käytön ja hänellä on oikeus valvoa valtion 

etua ja oikeutta. Lisäksi Puolustusvoimissa esitutkinta voi kohdistua esimerkiksi 

Puolustusvoimien omaisuuteen kohdistuneeseen rikokseen, jolloin asessori 

tutkinnanjohtajana olisi esteellinen edustaen samalla Puolustusvoimia ja sen etua ja oikeutta 

asiassa. Vaikka Puolustusvoimien asessori valtuuttaisi sotilaslakimiehen sijaisekseen 

valvomaan Puolustusvoimien etua ja oikeutta, omistaisi hän tosiasiassa edelleen 

Puolustusvoimien puhevallan käytön sekä oikeuden toimia esitutkinnan käynnistäjänä ja 

tutkinnanjohtajana esitutkinnassa. 

 
304 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 147. 
305 Edustaminen tarkoittaa, että edustaja toimii oikeushenkilön puolesta. Kuusikko 2018, s. 290. 
306 HE 222/2010 vp, s. 22 ja 36. 
307 HE 14/1985 vp, s. 23. 
308 HE 14/1985 vp, s. 23. Myös hallinnossa oikeuskäytäntö on laajentanut esteellisyysperusteen koskemaan 

myös lakimääräistä edustamista, ja asiaa on perusteltu niin ikään edustajan kokonaisvastuulla. Ks. Kuusikko 

2018, s. 290 ja HE 88/1981 vp, s. 21.  
309 HE 14/1985 vp, s. 23. 
310 HE 14/1985 vp, s. 23. 
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Hallintolaissa (HL 28.1 § 2k) edustajanjääviys on ilmaistu samalla tavalla kuin 

esitutkintalaissa. Hallintolaissa ja oikeuskirjallisuudessa tästä esteellisyydestä käytetään niin 

ikään nimitystä avustajan- ja edustajanjääviys taikka asiamiesjääviys. Hallinnossa 

esteellisyyden syntymiseksi on katsottu riittävän myös intressentin asemassa olevan 

avustaminen tai edustaminen, ja tosiasiallisen intressin osalta edellytetään merkittävyyttä. 

Asiamiehen asemaan on rinnastettu lakimääräinen edustus sen vuoksi, koska edustajalla on 

”ilmeinen houkutus puoltaa edustettavaansa”. Hallinnossa on katsottu, että edustusjääviys 

voi täyttää jossakin tapauksessa myös yhteisöjääviyden kriteerit.311 Mikäli henkilö on 

aikaisemmin käsitellyt hallintoasiaa ja tämän jälkeen toimisi avustajana samassa asiassa, 

menettely vaarantaisi alkuperäisen päätöksenteon jälkikäteen, vaikka mitään nimenomaista 

esteellisyyssäännöstä juuri kyseiseen tapaukseen ei soveltuisikaan.312 Asiaa on syytä pohtia 

myös Puolustusvoimien laillisuusvalvonta-esitutkintasuhteessa SKRTL 28 a §:n nojalla. 

Sanamuotonsa mukaista suoraan tilanteeseen soveltuvaa esteellisyysperustetta ei ole, koska 

Puolustusvoimien tilanne on erityinen verrattuna muihin esitutkintaviranomaisiin, mutta 

SKRTL 28 a §:n voidaan katsoa vaarantavan esteellisyyden jälkikäteisesti, jos asessori 

käynnistää esitutkinnan laillisuusvalvonnassa. 

 

Edellä todetusti Puolustusvoimien asessori on Puolustusvoimien lakimääräinen edustaja. 

Nähdäkseni oikeustilaa ei ole mahdollista tulkita muulla tavalla kuin siten, että PvA 5 §:n 

mukainen edustaminen aiheuttaa täysin suoraan esteellisyyden esitutkintalain ETL 2:8.1-2k 

edustamista kuvaamalla tavalla. Täten SKRTL 28 a § aiheuttaa jo olemassaolollaan 

esteellisyyden esitutkinnan käynnistämiselle Puolustusvoimien asessorin toimesta niissä 

tilanteissa, joissa Puolustusvoimat on asianosaisena, koska edellä käsitellyn ratkaisun AOA 

9.12.2011 Dnro 609/2/10:n mukaan esteellinen esitutkintavirkamies ei saisi tehdä päätöstä 

siitä, ettei esitutkintaa aloiteta tai että se aloitetaan. Nähdäkseni Puolustusvoimien 

edustaminen on asessorin viralle ominaisempi, laajempi ja tärkeämpi rooli kuin 

esitutkintavirkamiehenä toimiminen, etenkin kun huomioidaan muut esteellisyyteen 

vaikuttavat seikat. Näin ollen SKRTL 28 a §:n mukainen toimivalta esitutkinnan 

käynnistämisestä olisi perusteltua jättää ainoastaan Pääesikunnan tutkinnanjohtajana 

toimivalle sotilaslakimiehelle. 

 
311 Kuusikko 2018, s. 288–290. 
312 Kuusikko 2018, s. 293. 
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4.4.3 Yhteisöjääviys 

Esitutkintalain mukaisen edustusjääviyden mukaan esitutkintavirkamies on esteellinen, jos 

hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 

toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion 

liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on 

odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (ETL 2:8.1-5k). 

 

Vuoden 1985 esitutkintalain esitöissä on todettu yhteisöjääviyden osalta, että oikeushenkilö 

voi olla ainoastaan asianomistajana rikosasiassa taikka asianosaisena konfiskaatio- tai 

vahingonkorvausvaatimuksen tilanteissa. Säännöksen yhteisöllä ja säätiöllä on tarkoitettu 

kaikkia asianosaiskelpoisia oikeushenkilöitä.313 Alkuperäisissä esitutkintalain esitöissä 

yhteisöjääviyden kohdalla on todettu, että ratkaisevaa esteellisyyden syntymiselle on se, 

onko tutkinnanjohtajana mahdollista osallistua oikeushenkilön johtamiseen vaikuttamalla 

välittömästi oikeushenkilön päätösten tekemiseen. Mikäli tutkinnanjohtaja osallistuu 

oikeushenkilön johtamiseen, saattaa hänen vastuunsa ja velvollisuutensa oikeushenkilöä 

kohtaan johtaa ristiriitaan virkavastuun kanssa, jonka mukaan tutkinnanjohtajan on 

noudatettava objektiviteettiperiaatetta.314 

 

Tämän esteellisyysperusteen soveltuminen aiheuttaisi kategorisesti aina sen, että 

Puolustusvoimien asessori olisi esteellinen toimimaan esitutkintavirkamiehenä. 

Kysymykseen siitä, onko asessorilla mahdollisuus osallistua välittömästi oikeushenkilön 

päätösten tekemiseen, vastaus on kyllä. Puolustusvoimien asessori toimii esittelijänä (PvA 

4 §) ja Pääesikunnan päällikkö ratkaisee esittelystä hallinnollisen asian (PvL 26.2 §) ja 

samoin hän omistaa Puolustusvoimien puhevallan käytön. Samoin oikeudellisen ohjauksen 

voidaan katsoa johtavan tai vaikuttavan merkittävästi Puolustusvoimien tekemään 

päätökseen.  

 

Alkuperäisten hallinnon esteellisyyssäännösten kohdalla yhteisöjäävin on katsottu 

muodostuvan oikeushenkilön legaalisen edustajan asemassa olemisesta (edustusjääviys) 

taikka muodollisesta asemasta liittyen organisaation johtamiseen.315 Hallinnossa 

 
313 HE 14/1985 vp, s. 23–24. 
314 HE 14/1985 vp, s. 24. 
315 Kuusikko 2018, s. 324. 
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yhteisöjäävi on syntynyt myös sen perusteella, että yhteisö on intressentin asemassa.316 

Esteellisyyden on katsottu lakkaavan hallinnossa, kun henkilön yhteisön määräävässä 

asemassa oleminen on päättynyt.317  Hallinnossa selvitettiin myös vuonna 1998 esteellisyyttä 

uudestaan laajemmin, jolloin tunnistettiin myös virkamiehen kaksoisroolien kasvaminen. 

Hallituksen esityksessä todettiin, että virkamiehen toimiessa edustajana hänen odotetaan 

sitoutuvan yhteisön etuihin, joten puolueettomuuden on mahdollista vaarantua yleisön 

silmin tarkasteltuna. Viranomaisessa on toimielinedustuksista päätettäessä seurattava ja 

harkittava tarkemmin virkamiehen tehtäväkokonaisuutta.318 

 

Myös hallinnon esitöiden valossa yhteisöjääviys syntyy lakimääräisen edustuksen 

perusteella. Esitutkinnan esteellisyyssäännöksissä kaikkia kaksoisrooleja ei ole ollut 

mahdollista ottaa huomioon. On myös huomattava, että Puolustusvoimien tilanne on 

omalaatuinen eikä muissa esitutkintaviranomaisissa ole säädetty samaan virkaan kuuluvaksi 

näin montaa samanaikaisesti toistensa kanssa ristiriidassa olevaa tehtävää. Esitetty näkemys 

siitä, että virkamiehen tehtäväkokonaisuus on huomioitava edustuksesta päätettäessä, on 

relevantti SKRTL 28 a §:n toimivaltuuden arvioimisessa. 

 

4.4.4 Yhteisöjääviys oikeudenkäymiskaaren mukaan 

Esitutkintalaissa tai hallintolaissa esteellisyyttä ei ole kytketty suoraan sanamuodon 

mukaisesti puhevallan käyttämiseen asiassa. Tätä on kuitenkin sivuttu edellä jo 

lakimääräisen edustuksen ja puhevallan käytön muodossa. Yhteisöjääviydellä tarkoitetaan 

oikeudenkäymiskaaren tuomaria koskevissa esteellisyyssäännöksissä sitä, että tuomari on 

esteellinen käsittelemään sellaisen yhtiön asioita, jossa hän toimii lakimääräisenä edustajana 

tai on muuten vastuunalaisessa tehtävässä.319 Yhteisöjäävi on ilmaistu 

oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 5 §:ssä. 

 

OK 13 luku 5 § 

Tuomari on esteellinen, jos hän toimii: 

1) hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 

toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä, säätiössä tai 

julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa; tai 

 
316 Kuusikko 2018, s. 332. 
317 Kuusikko 2018, s. 334. 
318 HE 26/1997 vp, s. 1–3. 
319 HE 78/2000 vp, s. 1. 
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2) asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan 

käyttämisestä asiassa, ja 

edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu taho on asiassa asianosainen tai asian ratkaisusta 

on sille odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 

 

Ensimmäinen kohta vastaa pitkälti esitutkintalain yhteisöjääviyttä. Esteellisyyden on 

katsottu aiheutuvan sen perusteella, että yhteisön edustajan tehtävä tai muu merkittävä asema 

yhteisössä aiheuttaa lojaliteettisiteen tätä yhteisöä kohtaan, jolloin henkilön kyky toimia 

puolueettomasti tuomarina asiassa voi vaarantua, vaikka kyse ei olekaan hänen 

henkilökohtaisesta omasta edustaan.320 Käsiteltävän asian laatu tai yhteisön intressin suuruus 

eivät vaikuta arviointiin. Yhteisössä johtavassa asemassa olevalla henkilöllä on 

lakimääräinen velvollisuus toimia edustamansa yhteisön parhaaksi.321 Lakimäärisenä 

edustajana toimimisen eli puhevallan käyttämisen katsotaan aiheuttavan aina 

esteellisyyden.322 Objektiivisesti arvioituna tuomarin puolueettomuuden kannalta ei ole 

hyväksyttävää, että hän käsittelee sellaisen yhteisön asiaa, jossa hän käyttää merkittävää 

valtaa.323 Esitöissä on erikseen nostettu esiin myös tilanne, jossa tuomari toimii asemassa, 

jossa hän päättää valtion puhevallan käyttämisestä asiassa.324 

 

Tämä tuomarin esteellisyyttä koskeva esteellisyysperuste antaa aihetta arvioida 

esteellisyyttä myös muissa valtion viranomaisissa puhevallan käytön näkökulmasta. 

Esteellisyysperuste on indisio siitä, että puhevallan käytöstä päättäminen voi aiheuttaa 

esteellisyysperusteen aktualisoitumisen, kun virkamies (tuomari) olisi kaksoisroolissa 

puhevallan käyttäjänä sekä asian ratkaisijana. Asian ratkaisijan roolia voidaan pohtia 

esitutkinnan käynnistämisen näkökulmasta. Ulkoa päin tarkasteltuna ei voida pitää kovin 

puolueettomana sitä, että asianomistajan edustaja saa itse päättää esitutkinnan aloittamisesta 

rikosasiassa samalla, kun hän omistaa asianomistajan puhevallan käytön, joka edellyttää 

virkamiestä huolehtimaan valtion edusta esitutkinnassa. 

 

Lopuksi on korostettava sitä, etteivät esitutkintalain esteellisyysperusteet täysin vastaa 

Puolustusvoimien esitutkinnan esteellisyysperusteiden tarpeisiin. Puolustusvoimien 

 
320 HE 78/2000 vp, s. 18 ja 33–34 sekä Tapanila 2007, s. 129 ja 138. 
321 Tapanila 2007, s. 129–130. 
322 HE 78/2000 vp, s. 19 ja Tapanila 2007, s. 138. 
323 Tapanila 2007, s. 129. 
324 HE 78/2000 vp, s. 18. 
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esitutkinnan tilanne on ainutlaatuinen, joten vertailukohteita on haettava myös muualta. 

Kaikkien erityisten esteellisyysperusteiden osalta on muistettava, että vaikka mikään 

erityisistä esteellisyysperusteista ei suoraan soveltuisi, voi tilanne olla kuitenkin niin lähellä, 

että esteellisyyden yleislauseke soveltuu tilanteeseen. Arviointi täytyy tehdä 

kokonaisarviointina, johon vaikuttavat muun muassa laillisuusvalvonnan sekä esitutkinnan 

luonteet ja tarkoitukset, Puolustusvoimien asessorin laissa säädetyt toimivallat sekä 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. On myös muistettava, että 

sotilaskurinpitomenettely kokonaisuudessaan kattaa kaikki rikosprosessin osat, joten 

esteellisyyskysymykset ja oikeusperiaatteet tulisi huomioida erityisen hyvin. 
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5 Vertailua muihin esitutkintaviranomaisiin 

5.1 Poliisi 

Tässä kappaleessa on tarkoitus käydä lyhyesti läpi muiden esitutkintaviranomaisten 

säännöksiä koskien esitutkintaa, tutkinnanjohtajaa, puhevallan käyttöä sekä organisaation 

laillisuusvalvontaa. Tarkoitus on hahmottaa sitä, kenelle kyseinen toimivalta on säädetty. 

 

Poliisin organisaatiosta säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992). Poliisin 

organisaatio kostuu keskusviranomaisena toimivasta Poliisihallituksesta ja sen alaisista 

valtakunnallisista yksiköistä, joita ovat keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu, 

sekä paikallisviranomaisina olevista poliisilaitoksista. Lisäksi suojelupoliisi on oma 

sisäministeriön alainen valtakunnallinen yksikkönsä.  

 

Poliisirikokseksi kutsutaan poliisin epäillyksi tekemiä rikoksia.325 Syyttäjä johtaa 

poliisirikoksen esitutkintaa, kun poliisin epäillään syyllistyneen rikokseen virkatehtävän 

suorittamisen yhteydessä (ETL 2:4.1), ja syyttäjä voi toimia tutkinnanjohtajana myös 

poliisin vapaa-ajalla tekemän rikoksen osalta, jos rikoksen vakavuus tai asian laatu edellyttää 

sitä.326 Poliisirikosten tutkintaa koskee Poliisihallituksen ohje poliisin tekemäksi epäillyn 

rikoksen tutkinnasta (POL-2021-144918) sekä Valtakunnansyyttäjän ohje VKS:2020:1 

poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnasta ja poliisirikosasiassa tehdystä 

syyteharkintaratkaisun ilmoittamisesta. Poliisirikoksissa on korostettu esitutkinnan 

puolueettomuutta. Esteellisyyden yleislausekkeen on katsottu aktivoituvan poliisirikosten 

tutkinnassa, mikäli epäilty ja tutkija olisivat työkavereita.327 Jotta puolueettomuus 

turvattaisiin eikä esteellisyyttä syntyisi, poliisin tekemä epäilty rikos tutkitaan aina muussa 

poliisiyksikössä kuin hänen omassa yksikössään (ETL 2:4.3). Tutkiva yksikkö on 

määrättävä siten, että esitutkinnan puolueettomuuteen kohdistuva luottamus ei vaarannu.328 

 

Poliisissa sovelletaan sisäministeriön ohjetta ”Laillisuusvalvonta sisäministeriössä ja sen 

hallinnonalalla” sekä Poliisihallituksen antamaa laillisuusvalvontaohjetta.329 

 
325 HE 222/2010 vp, s. 27. 
326 Kun asia käsitellään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (745/2010) säädetyssä menettelyssä, 

ei syyttäjä toimi tutkinnanjohtajana. 
327 HE 222/2010 vp, s. 28. 
328 Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 301. 
329 Laillisuusvalvonta sisäministeriössä ja sen hallinnonalalla sekä Sisäinen laillisuusvalvonta poliisissa. 



 

79 

 

Laillisuusvalvontaohjeen mukaan laillisuusvalvonnan ohjaus, johtaminen ja valvominen on 

Poliisihallituksen vastuulla. Sen lisäksi poliisiyksikön päällikkö huolehtii omassa 

poliisiyksikössään laillisuusvalvonnan järjestämisestä sekä resurssoinnista. Poliisihallitus 

kohdistaa laillisuusvalvontaa poliisiyksiköihin.330 Poliisiyksiköiden oikeusyksiköt 

suorittavat niin ikää laillisuusvalvontaa poliisilaitoksissa.331 

 

Poliisissa puhevallan käyttö on hajautettu lainsäädännön ja ohjeiden tasolla. Esimerkiksi 

ampuma-aseita koskevissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää Poliisihallitus (ampuma-

aselaki 1/1998, 118 § 3 momentti). Poliisihallituksen laillisuusvalvontaohje koskee myös 

valtion edustamista oikeudenkäynneissä.332 Poliisihallitus käyttää puhevaltaa 

vahingonkorvauslain tarkoittamana työnantajana, ja se voi valtuuttaa asianajajan tai 

poliisiyksikön tai sen määräämän virkamiehen edustamaan valtiota oikeudenkäynnissä. 

Vahinkoa kärsinyt poliisiyksikkö käyttää puhevaltaa vahingonkorvausasioissa, ja sopimusta 

koskevassa riita-asiassa puhevaltaa käyttää sopimuksen tehnyt viranomainen. 

 

Kootusti voidaan poliisin osalta todeta, että esitutkinta suoritetaan eri yksikössä kuin missä 

epäilty poliisimies on sijoitettuna. Laillisuusvalvontaa suoritetaan erillisesti jokaisessa 

yksikössään, eikä laillisuusvalvonnan ylin taho, Poliisihallitus, suorita esitutkintaa. 

Laillisuusvalvontaa ei ole sidottu laissa ainoastaan yksittäisen virkamiehen toimeen. Näin 

ollen poliisin organisaatiossa ei pääse syntymään samanlaista tilannetta kuin 

Puolustusvoimissa, jossa useamman toiminnan johtaminen ja valvonta kuuluvat ainoastaan 

yhden ja saman virkamiehen toimivaltuuksiin. 

 

5.2 Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos on organisaationa lähimpänä Puolustusvoimia.  Rajavartiolain (578/2005, 

RVL) 3.2 §:n mukaan Rajavartiolaitos suorittaa erikseen säädettyjä valvontatehtäviä sekä 

toimenpiteitä rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi ja 

syyteharkintaan saattamiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Esitutkintatehtävissä noudatetaan esitutkintalaissa, pakkokeinolaissa, rikostorjunnasta 

Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa ja muussa esitutkintaviranomaisen tehtäviä 

koskevassa laissa säädettyjä periaatteita (RVL 10 §). Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa 

 
330 Sisäinen laillisuusvalvonta poliisissa, s. 3. 
331 Poliisi.fi – Sisäinen valvonta. 
332 Sisäinen laillisuusvalvonta poliisissa, s. 10. 
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annetussa laissa (108/2018) säädetään, että tutkinnanjohtajana Rajavartiolaitoksen 

toimittamassa esitutkinnassa on pidättämiseen oikeutettu virkamies (9.1 §).333  

Rajavartiolaitoksen suorittamaan sotilasoikeudenkäyntiasian ja sotilaskurinpitomenettelyn 

esitutkintaan sovelletaan myös SKRTL:n määrättyjä säännöksiä (laki Rajavartiolaitoksen 

hallinnosta, 31.3 §). Tarkempia säännöksiä menettelystä muun muassa 

sotilasoikeudenkäyntiasioiden esitutkinnasta annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa Rajavartiolaitoksesta (651/2005) on säädetty, että SKRTL 28 

a §:ssä tarkoitettu esitutkinnan aloittamiseen oikeutettu virkamies on Rajavartiolaitoksessa 

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö tai 

apulaisosastopäällikkö. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö päättää tarvittaessa 

esitutkinnan suorittavasta Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköstä. 

 

Puhevallan käytöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa Rajavartiolaitoksesta. Sen 8 

§:n mukaan Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston ja oikeudellisen osaston 

virkamiehellä334 on oikeus Rajavartiolaitokselle kuuluvissa asioissa valvoa valtion etua ja 

oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa sekä käyttää niissä 

puhevaltaa. Laillisuusvalvontaan kuuluvissa asioissa tämä oikeus on Rajavartiolaitoksen 

esikunnan oikeudellisen osaston virkamiehellä.335 Rajavartiolaitoksen esikunnan 

oikeudellisen osaston päällikkö tai apulaisosastopäällikkö voi valtuuttaa määräämänsä 

henkilön käyttämään valtion puhevaltaa Rajavartiolaitokselle kuuluvassa yksittäisessä 

asiassa tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa. Samassa pykälässä 

säädetään muun muassa kiinteistönpitoon liittyvästä puhevallan käytöstä. Merkillepantavaa 

on, ettei puhevaltaa ole sidottu tietyn virkamiehen vastuulle, vaan se on hajautettu eri 

osastoille. 

 

 
333 Pakkokeinolain mukaan pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat Rajavartiolaitoksen päällikkö ja 

apulaispäällikkö, Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö, Rajavartiolaitoksen 

esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, rikostorjuntayksikön 

yksikönpäällikkö, rajavartioylitarkastaja, ylitarkastaja, rikosylitarkastaja ja rikostarkastaja, rajavartioston ja 

merivartioston komentaja ja apulaiskomentaja, rajavartioston ja merivartioston rajatoimiston ja meritoimiston 

päällikkö, Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosaston päällikkö ja varapäällikkö sekä 

vähintään luutnantin arvoinen rajavartiomies, joka on saanut tutkinnanjohtajalle Rajavartiolaitoksessa säädetyn 

koulutuksen ja jonka Rajavartiolaitoksen tai sen hallintoyksikön päällikkö on määrännyt tutkinnanjohtajaksi. 
334 Lisäedellytyksenä, että hän on suorittanut oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin 

kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon. 
335 Ks. edellinen viite. 
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Myös Rajavartiolaitos soveltaa sisäministeriön ohjetta ”Laillisuusvalvonta sisäministeriössä 

ja sen hallinnonalalla”.336 Rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(651/2005) 3 §:n 3 momentin nojalla Rajavartiolaitoksen esikunta valvoo 

Rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaista suorittamista, ohjaa ja tarkastaa alaistensa 

hallintoyksiköiden toimintaa sekä suunnittelee ja kehittää Rajavartiolaitoksen toimintaa. 

Rajavartion esikunnan oikeudellisen osaston vastuulle on säädetty Rajavartiolaitoksen 

toimialaan liittyvää säädösvalmistelua, Rajavartiolaitoksen oikeudellisten asioiden hoitoa, 

laillisuusvalvontaa, kurinpitoasioiden käsittelyä ja Rajavartiolaitoksessa suoritettavan 

esitutkinnan tukemista varten. Näin ollen Rajavartiolaitoksen laillisuusvalvonnasta vastaa 

Rajavartiolaitoksen esikunta ja esikunnan oikeudellinen osasto. Samoin kuin edellä 

poliisissa, myöskään Rajavartiolaitoksessa toimintoja ei ole säädetty laissa vain yhteen 

virkaan sidonnaiseksi. 

 

5.3 Tulli 

Tulli on valtiovarainministeriön alainen.337 Rikostorjunnasta Tullissa annetussa laissa 

(623/2015) on säädetty tullirikosten338 esitutkinnan toimittamisesta. Siltä osin kuin 

kyseisessä laissa ei toisin säädetä, tullirikosasian tutkintaan sovelletaan esitutkintalain ja 

pakkokeinolain säännöksiä. Tulli toimittaa tullirikosasian esitutkinnan, mutta esitutkinnan 

voi toimittaa myös poliisi siinä tapauksessa, että se on saanut tullirikoksen tietoonsa eivätkä 

mainitut viranomaiset toisin sovi (2 luku 1 §). Tulli siirtää tullirikoksen esitutkinnan 

kokonaan poliisille, jos poliisi sitä rikosvastuun kokonaisvaltaisen ja tarkoituksenmukaisen 

toteutumisen turvaamiseksi pyytää (2 luku 3 §).339 

 

Tullin toimittamassa esitutkinnassa tutkinnanjohtajana on PKL:n mukainen pidättämiseen 

oikeutettu Tullin virkamies (2 luku 4 §). Muu tullirikostorjuntatehtävissä toimiva tullimies 

saa saamansa määräyksen perusteella asiaan laatuun liittyvästä tai muusta vastaavasta 

perustellusta syystä johtaa tutkintaa. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat Tullin 

 
336 Laillisuusvalvonta sisäministeriössä ja sen hallinnonalalla, s. 5. 
337 Ks. esimerkiksi Tullin hallinnosta annetun lain 62 § ja 64 §. 
338 2 §:n mukaan tullirikoksella tarkoitetaan rikosta, jolla rikotaan sellaista tullilain tai muun lain säännöstä, 

jonka noudattamisen valvonta tai täytäntöönpano on Tullin tehtävänä, b) tullimieheen kohdistuvaa RL 

16:3:ssa tarkoitettua haitantekoa virkamiehelle sekä 4 b §:ssä tarkoitettua niskoittelua tullimiestä vastaan; c) 

RL 46:6 ja 6 a §:ssä tarkoitettua laitonta tuontitavaraan ryhtymistä, sekä d) sellaista rikosta, johon sisältyy 

omaisuuden maahantuontia, maastavientiä tai Suomen kautta kuljettamista. 
339 Kirjallisen pyynnön Tullille voi esittää keskusrikospoliisin, suojelupoliisin tai poliisilaitoksen päällikkö tai 

apulaispäällikkö. Pyyntö tulee laatia kirjallisesti, ja se tulee perustella (2 momentti). 
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rikostorjunnan päällikkö, Tullin rikostorjunnan toimintayksikön päällikkö sekä Tullin 

rikostorjunnan tulliylitarkastaja, jonka Tullin rikostorjunnan päällikkö on määrännyt 

tutkinnanjohtajaksi. Tullilakia (304/2016) sovelletaan puolestaan tulliselvitykseen, 

tullivalvontaan ja tulliverotukseen (1.1 §). 

 

Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) 8 §:ssä säädetään valtion puhevallan 

käyttämisestä. Sen mukaan Tulli kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo kansallisessa 

tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion 

etua ja oikeutta kaikissa Tullia koskevissa asioissa. Tullia edustaa Tullin muista yksiköistä 

riippumattomassa asemassa olevan valtion edun- ja oikeudenvalvonnasta vastaavan yksikön 

tulliasiamies.340 Valtiovarainministeriöllä on oikeus Tullin sijasta käyttää puhevaltaa 

yleisessä tuomioistuimessa periaatteellisesti merkittävässä, Euroopan unionin oikeuden 

tulkintaan liittyvässä valtion korvaus- tai palautusvelvollisuutta koskevassa asiassa. Tullin 

osalta on merkittävää, että puhevallan käyttöä ei ole sidottu yksittäiseen virkamieheen, ja 

puhevallan käytössä on korostettu tulliasiamiehen riippumattomuutta. 

 

Tullin yksiköistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa Tullin hallinnosta (1061/2012). 

Tullissa on valvontaosasto tarkastustoimintaa, esitutkintaa ja muuta tullirikostorjuntaa sekä 

Tullin valvontatehtävien ohjausta varten, Toimipaikkaosasto on Tullin valvontatehtäviä, 

esitutkintaa turvaavia ja tukevia tehtäviä sekä rangaistusvaatimusten antamista, 

rajatarkastustehtäviä sekä paikallisesti tarvittavia tulliselvitystehtäviä ja verotustehtäviä 

varten. Tullin muita yksiköitä ovat esikunta oikeudellista asiantuntemusta vaativia 

erityistehtäviä, kuten pääjohtajan annettaviksi kuuluvien määräysten esittelyä, Euroopan 

unionin ja muiden kansainvälisten asioiden yhteensovittamista sekä työjärjestyksessä 

määrättyjä muita esikuntatehtäviä varten, valtion edun- ja oikeudenvalvontaa varten sekä 

sisäinen tarkastus hallinnon ja talouden tarkastusta varten. 

 

Tullissa ei ole yhtä tahoa, joka vastaisi laillisuusvalvonnasta kokonaisuudessaan. 

Esimerkiksi esikunta ratkaisee kantelut, kun taas valvontaosasto suorittaa 

vuosisuunnitelmien yhteydessä tarkastuksia.341 Tullin työjärjestyksessä on säädetty eri 

osastoista ja niiden tehtävistä. Valvontaosasto vastaa muun muassa tullivalvonnasta ja 

muusta valvonnasta. Toimipaikkaosasto tekee muun muassa Tullin valvonta- ja 

tarkastustehtäviä.  

 
340 Ks. myös Tullin työjärjestyksen (685/2020) 12 §, jossa säädetään kyseistä yksiköstä. 
341 Tullin työjärjestys 7 § ja kanteluista Tullin hallinnosta annetun lain 9 §. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

SKRTL 28 a §:n uudistus oli tarpeellinen turvaten entisestään rikosvastuun toteutumista 

Puolustusvoimissa kaikissa olosuhteissa. Uudistuksen jälkeen Puolustusvoimien asessorilla 

on kirjattu lain tasolle neljä roolia ja toimivaltuutta. Nämä ovat laillisuusvalvonnan ohjaus 

ja valvonta, laillisuusvalvonnasta johdettava oikeudellinen ohjaus, sotilasoikeudenhoidon eli 

esitutkinnan ohjaus, valvonta ja tutkinnanjohtajana toimiminen sekä Puolustusvoimien 

puhevallan käyttö. Näin monen roolin voidaan nähdä lisäävän mahdollisuuksia 

kaksoisroolin tilanteille. Nämä kaikki toimivaltuudet ovat samanaikaisesti oikeuksia, mutta 

myös velvollisuuksia, jotka voivat olla toistensa kanssa ristiriidassa. Asessorin kaksoisroolin 

on voitu nähdä aktualisoituvan erityisesti laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan välillä, johon 

voi liittyä myös puhevallan käyttäminen, kun Puolustusvoimat on asianomistajana. Samoin 

huomiota on kiinnitettävä siihen, että myös Puolustusvoimissa voi tulla esiin tilanne, jossa 

Puolustusvoimien asessori voisi joutua toimimaan samaan aikaan sekä asianosaisena 

puhevallan omistajana esimerkiksi todistajana roolissa että oikeudellisen ohjeen antajana 

sekä tutkinnanjohtajana. SKRTL 28 a § on omiaan lisäämään mahdollisuuksia tällaisille 

tilanteille, joita ei aina voida täysin arvioida ennakolta. 

 

Puolustusvoimien toimittama esitutkinta eroaa muiden esitutkintaviranomaisten 

toimittamista esitutkinnoista erityisesti sen vuoksi, että organisaatio on suljetumpi eikä 

ulkopuolisella ole mahdollista tarkastella toimintaa yhtä laajasti. Verrattuna muihin 

esitutkintaviranomaisiin on poikkeuksellista, että yhden virkamiehen tehtäviin on kytketty 

säädöstasolla näin monta eri tehtävää eikä niitä ole kytketty esimerkiksi oikeudelliselle 

osastolle ylipäänsä. Esitutkintalain esteellisyysperusteita säädettäessä ei ole voitu ennakoida 

kaikkia niitä tilanteita, joissa virkamies voisi olla esteellinen sen vuoksi, että sama virkamies 

käsittelee samaa asiaa eri toiminnoissa samassa organisaatiossa ”omistaen” yksin nämä 

toiminnot. Verrattuna muihin suomalaisiin esitutkintaviranomaisiin, Puolustusvoimien 

asessorin vastaavaa asemaa ja toimivaltaa ei ole olemassa. 

 

Vallitseva oikeustila on poikkeuksellinen ja merkittävä erityisesti epäillyn oikeusturvan ja 

itsekriminointisuojan näkökulmasta. On huomattava, että esteellinen toiminta esitutkinnan 

puolella voi rapauttaa myös luottamusta laillisuusvalvontaan. On myös mahdollista ajatella 

itsekriminointioikeuden nojalla, että ylipäänsä SKRTL 28 a §:ssä säädetty asessorin 

toimivalta loukkaa itsekriminointioikeutta. Esitutkinnan vaihe rikosprosessissa on 
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korostunut, koska se vaikuttaa merkittävästi myöhempään prosessiin. Esitutkinnassa on 

huomioitava esitutkintaperiaatteista erityisesti syyttömyysolettama sekä 

itsekriminointioikeus. Niiden vaikutus ulottuu myös ajalla ennen muodollista esitutkinnan 

aloittamista, joten esteellisyyskysymysten kanssa on oltava erityisen tarkkana. Samoin on 

muistettava laillisuusvalvonnan luonne ennaltaehkäisevänä neuvovana ja ohjeistava toimena 

eikä rikosvastuuta toteuttavana prosessina. 

 

Tutkielmassa esitettyyn oikeudelliseen ongelmaan voidaan nähdä soveltuvan useamman 

esteellisyysperusteen joko enemmän tai vähemmän. Ainakin esteellisyyden yleislausekkeen 

mukaisesti asessorin toimivaltuus aiheuttaa esteellisyyden. Esteellisyyssäännösten 

tarkoituksena on turvata puolueettomuus ja tasapuolisuus sekä yksittäisen tapauksen että 

koko esitutkinnan laajuudelta. Tärkein arviointikriteeri on se, miltä asessorin toiminta 

näyttää ulkoa päin tarkasteltuna – täyttääkö toiminta varmasti objektiivisuuden ja 

puolueettomuuden vaatimuksen? 

 

Kahden instanssin jääviyden voisi katsoa soveltuvan yleislausekkeen kautta sen vuoksi, että 

esitutkinnan käynnistäminen laillisuusvalvonnassa on luonteeltaan sellainen, että se 

vaarantaa esitutkintavirkamiehen tasapuolisuuden ja puolueettomuuden esitutkinnan 

puolella. Lisäksi kahdessa tai useammassa roolissa toimiminen hämärtää esimerkiksi roolien 

vastuita sekä aiheuttaa sen, että virkamiehellä voi olla ennakkoasenne jälkimmäiseen 

käsittelyyn tai toimenpiteeseen. Tutkinnanjohtajana asessorilla on merkittävä rooli 

esitutkinnassa SKRTL 28 a §:n nojalla. 

 

Se, että Puolustusvoimien puhevallan käyttö on uskottu asessorin virkaan, aiheuttaa 

lakimääräisen edustuksen perusteella esteellisyyden todella helposti esitutkinnassa, jos 

asessori toimisi SKRTL 28 a §:n nojalla tutkinnanjohtajana. Käytännössä Puolustusvoimat 

ei voisi olla näissä tilanteissa asianomistajana – tai sitten Puolustusvoimien asessori ei olisi 

tutkinnanjohtajana, mutta hän ei myöskään oikeusasiamiehen ratkaisun perusteella voisi 

edes tehdä päätöstä esitutkinnan aloittamisesta. Puhevallan käyttö johtaa siihen, että 

Puolustusvoimien asessori edustaisi Puolustusvoimia. Vaikka asessori valtuuttaisi 

sotilaslakimiehen tilalleen esitutkintaan käyttämään asianomistajan puhevaltaa, ei hän voisi 

toimia ETL 2:8.1-2k:n nojalla tutkinnanjohtajana. Asessori ei voisi siis tosiallisesti vaikuttaa 

tai valvoa asiaa lainkaan. Puhevallan ”omistajuus” antaa ulkopuoliselle sen kuvan, että 

puhevallan käyttäjällä on velvollisuus toimia edustamansa hyväksi. Asessori ei voisi toimia 
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puolueettomasti sekä puhevallan käyttäjänä että esitutkintavirkamiehenä, koska intressit 

voivat vetää myös eri suuntiin. 

 

Vaikka tutkielma on keskittynyt pitkälti laillisuusvalvonnan ja esitutkinnan suhteeseen, on 

muistettava, että rikosepäily voi selvitä asessorille myös oikeudellisen ohjauksen aikana. 

Käytännössä tilanne on samanlainen molemmissa tilanteissa virkamiehen kannalta – hän ei 

välttämättä edes tiedä, että kyseessä voisi olla rikos. 

 

Oikeustilaa ei voida jättää näkemykseni mukaan nykyiselleen. Puolustusvoimien asessorin 

rooli ja toimivaltuudet kaipaavat niin ikään uudistamista. Vallitsevassa oikeustilassa 

asessorin virkaan on sidottu liian monta tehtävää, joita joudutaan mahdollisesti toteuttamaan 

samanaikaisesti vähintään kaksoisroolissa. Näkemykseni mukaan SKRTL 28 a §:n mukaisen 

esitutkinnan aloittamisoikeuden poistaminen asessorin toimivaltuuksista on 

tarkoituksenmukaisin ratkaisu oikeudellisen kysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä edellyttäisi 

myös SKRTL 36 §:n muuttamista, koska kyseinen pykälä määrittelee tällä hetkellä 

Puolustusvoimien asessorin tutkinnanjohtajan toimivaltuudet. Asessorin toimiessa 

oikeudellisen toimialan johtajana, olisi laillisuusvalvonnan poistaminen asessorin 

alaisuudesta oudoksuttava ratkaisu. Mikäli asessorin virkaan olisi liitetty ainoastaan 

laillisuusvalvonta sekä puhevallan käyttö, ei esteellisyyttä pääsisi syntymään 

tutkinnanjohtajan roolissa. 

 

Tulevaisuuden muutoksissa on otettava huomioon hallinnossa esiintyvä organisatorinen 

riippumattomuus eli järjestelyt, jotka turvaavat toimielimen, tässä tapauksessa 

sotilasoikeudenhoidon kokonaisuuden, itsenäisen toiminnan.342 Pohdittaessa kestävää, 

oikeusperiaatteet huomioivaa ratkaisua on huomioitava ja tarkasteltava ainakin kolmen 

seikan suhdetta toisiinsa. Nämä ovat Puolustusvoimien puhevallan omistajuus, 

laillisuusvalvonnan ja sotilasoikeudenhoidon suhde toisiinsa sekä oikeudellisen ohjauksen 

ja sotilasoikeudenhoidon suhde. Puolustusvoimien asessori johtaa oikeudellista toimialaa ja 

on virka-asemaltaan korkein oikeudellisen koulutuksen saanut virkamies Puolustusvoimissa. 

Mielestäni on luonnollista, että Puolustusvoimien asessorin virkaan on kytketty puhevallan 

käyttö, laillisuusvalvonnan johtaminen sekä oikeudellisen ohjauksen antaminen. Nämä 

kaikki toteuttavat Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuuden edistämistä erityisesti 

 
342 Kuusikko 2018, s. 32. 
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ennakolta sekä Puolustusvoimien etujen huomioimista. Toisaalta taas verrattuna toisiin 

esitutkintaviranomaisiin nämä toiminnot saadaan toteutettua myös osastotasolla, jolloin 

mahdolliset esteellisyystilanteet vähenevät, kun kyse ei ole yksittäiseen virkamieheen 

sidotusta toimivallasta. 

 

Sen sijaan sotilasoikeudenhoidon funktio on toteuttaa rikosvastuuta jälkikäteisesti. 

Valtakunnansyyttäjän toimisto kiinnitti jo vuoden 2012 lausunnossaan huomiota esitukinnan 

riippumattomuuteen sekä uskottavuutta heikentäviin epäkohtiin, ja totesi SKRTL:n 

uudistuksen heikentävän näitä entisestään.343 Samoin vuoden 2021 uudistus heikensi 

osaltaan esitutkinnan uskottavuutta ja riippumattomuutta. Sotilasoikeudenhoidon 

eriyttäminen pois Pääesikunnan oikeudellisen osaston alaisuudesta turvaisi esitutkinnan 

riippumattomuutta ja oikeusturvaa myös organisaation ulkopuolelta tarkasteltuna. 

Sotilasoikeudenhoito on yhdistetty Pääesikunnan oikeudelliseen osastoon vuonna 2014, 

joten muutos onnistunee varmasti myös toiseen suuntaan niin, että se olisi oma ja 

riippumaton yksikkönsä. 

 

Suomessa ei ole säädetty erikseen esimiesjääviydestä tai sen synonyyminä 

virkahierarkkisesta esteellisyydestä eli tilanteesta, jossa virkamiehen puolueettomuus 

vaarantuu esimiehen esteellisyyden vuoksi. On myös katsottu, että ylemmän virkamiehen 

ollessa esteellinen asiassa, voivat hänen alaisinaan työskentelevät virkamiehet tulla 

esteellisiksi. Hallinnon puolella tällaiseen tilanteeseen on voinut soveltua esteellisyyden 

yleislauseke.344 Erityisenä syynä on pidetty sitä, että virkamiehen välitön esimies on 

esteellinen asiassa, koska kyseisellä esimiehellä on työnohjaus sekä -valvontavalta 

alaiseensa. Esteellisyyttä on perusteltu sillä, että alainen voi olla altis jäävin esimiehen 

näkemyksille tai altis pyrkimään esimiehen intressin mukaiseen ratkaisuun.345 

 

Tutkielman pohjalta voidaankin esittää jatkokysymyksenä, aiheuttaako nykyinen oikeustila 

ja Puolustusvoimien asessorin asema ja toimivalta tutkinnanjohtajana esteellisyystilanteita 

esimerkiksi esimiesjääviyden näkökulmasta asessorin ja Pääesikunnan tutkinnanjohtajana 

toimivan sotilaslakimiehen välillä? Tämä on tunnistettu jo Valtakunnansyyttäjän toimiston 

vuoden 2012 lausunnossa tilanteessa, jossa Puolustusvoimat käyttäisi asianomistajan 

 
343 Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto 14.9.2012, s. 1. 
344 Kuusikko 2018, s. 352 ja 449. 
345 Kuusikko 2018, s. 449–450. 
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puhevaltaa, joten Pääesikunnan oikeudellisen osaston henkilökunta ei voisi toimia 

esitutkintavirkamiehenä.346 Samoin tulisi pohtia sitä, miten huomioitaisiin esimerkiksi 

yhteisöjääviyden kohdalla käsitelty toteamus siitä, että toimielinedustuksista päätettäessä 

olisi seurattava ja harkittava tarkemmin virkamiehen tehtäväkokonaisuutta, jotta 

esteellisyyttä ei syntyisi.347 Toisin sanoen kyse on siitä, miksi organisaatiorakenne 

mahdollistaa jääviystilanteiden syntymisen helposti? 

 

Mielestäni huomioiden edellä esitetyt Puolustusvoimien tehtävät sekä 

sotilaskurinpitojärjestelmän tarkoituksen ei ole mahdollista, että sotilasrikosten esitutkinta 

siirrettäisiin pois Puolustusvoimilta, toisin sanoen, että Puolustusvoimat ei olisi enää 

lainkaan esitutkintaviranomainen. Tämä vaihtoehto rapauttaisi täysin organisaation 

tehtävien turvaamisen ja sotilaskurinpitomenettelyn tarkoituksen, koska poliisilla ei ole 

vapaata pääsyä Puolustusvoimien asioihin. Nähdäkseni sotilasrikosten esitutkinta 

Puolustusvoimissa edistää myös oikeusturvaa ja rikosvastuun toteutumista etenkin, kun 

organisaatio on suljetumpi. 

 
346 Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto 14.9.2012, s. 1. 
347 HE 26/1997 vp, s. 1–3. 


