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Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee kanteluita, joissa vaaditaan muutosta syyttäjän 

esitutkinnan rajoittamispäätökseen sekä kanteluihin annettuja valtakunnansyyttäjän 

ratkaisuja. Tutkielmassa käytetään sekä lainopillisen, että empiirisen oikeustutkimuksen 

menetelmiä. Empiirinen tutkimus on toteutettu teoriaohjaavana analyysinä. Analyysissä on 

käytetty menetelmätriangulaatiota, jossa kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät tukevat 

päämetodina käytettyä kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimusaineisto koostuu esitutkinnan 

rajoittamispäätöksistä tehtyihin kanteluihin valtakunnansyyttäjän toimistossa annetuista 

ratkaisuista vuosilta 2020–2021 sekä hallinnollisista diaareista. 

Tutkielmassa tarkastellaan valtakunnansyyttäjän toimiston kanteluinstituution kolmitasoista 

merkitystä sekä sen tosiallista ilmentymistä syyttäjälaitoksen ratkaisukäytännössä. 

Tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin, miten kanteluita voidaan käyttää 

syyttäjäorganisaation tasolla koko syyttäjätoiminnan valvonnassa ja työnohjauksessa. 

Toiseksi tutkitaan sitä, miten kanteluratkaisulla voidaan ohjata yksittäisen syyttäjän 

ratkaisukäytäntöä. Kolmanneksi etsitään vastauksia siihen, miten kantelu toimii keinona 

hakea muutosta syyttäjän päätökseen. Esitutkinnan rajoittaminen toimii tutkielmassa aihetta 

rajaavana ilmiönä. 

Valtakunnansyyttäjä voi devoluutio-oikeuden nojalla ottaa uudelleen ratkaistavaksi 

syyttäjän päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi. Muutosharkintakantelun avulla voidaan 

saattaa syyttäjän virheellinen päätös valvonnan alle ja vaatia esitutkinnan uudelleen 

aloittamista. Tutkielman empiirinen selvitys osoittaa, että yli kolmannes esitutkinnan 

rajoittamispäätöksistä tehdyistä kanteluista on vuosina 2020–2021 johtanut päätöksen 

kumoamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, joten kantelulla on erityinen merkitys päätösten 

valvonnassa. Uudelleen aloitetun esitutkinnan jälkeen noin neljä viidesosaa rikosasioista 

kuitenkin päätetään saattamatta asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kanteluinstituutiolla on 

tästä huolimatta keskeinen merkitys, sillä tutkimustulosten perusteella syyttäjien päätöksissä 

ilmenee myös selkeitä virheitä, joihin ylemmän syyttäjän on perusteltua puuttua. 
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1 JOHDANNOKSI 

1.1 TUTKIMUSAIHEEN TAUSTASTA 

Esitutkinnan tavoitteena on rikosvastuun toteuttaminen ja aineellisen oikeuden 

selvittäminen. Esitutkinta voidaan nähdä rikosprosessin perustana, sillä hyvä esitutkinta 

toimii pohjana syyteharkinnalle ja mahdolliselle oikeudenkäynnille.1 Esitutkinnan 

tarkoituksena on myös asianomistajan oikeusturvan takaaminen, sillä ilman asian 

perusteellista selvittämistä asianomistajan on vaikea päästä oikeuksiinsa tai käyttää 

toissijaista syyteoikeuttaan. Näiden tavoitteiden lisäksi esitutkinnassa tulee aina turvata 

yksilön oikeussuoja valtion vallankäyttöä vastaan huolehtimalla rikoksesta epäillyn 

oikeusturvasta. Esitutkinnan on oltava uskottava ulospäin sekä herättää luottamusta kaikkien 

asianosaisten näkökulmasta.2 Optimaalinen esitutkinta on eräänlaista intressipunnintaa ja 

tasapainoilua eri tavoitteiden välillä.3 

Esitutkintaa rajoitettaessa luovutaan osittain esitutkinnan muista tavoitteista 

prosessiekonomisen tavoitteen kustannuksella. Kustannustehokkuuden tavoittelu on 

laajentanut syyttäjän harkintavaltaa päättää esitutkinnan toimittamisesta ja lopettamisesta,4  

mikä saattaa vaikeuttaa esitutkinnan optimaalisuuden arviointia. Esitutkinnan rajoittamiseen 

liittyy erilaisia ongelmia riippuen siitä, kenen näkökulmasta päätöstä tarkastellaan. 

Asianosaiset eivät yleensä saa osallistua menettelyyn tai esittää näkemyksiään asiassa. 

Asianosaisten oikeusturvaa heikentää olennaisesti myös se, että käytännössä esitutkintaa on 

rajoitettu myös kuulematta olleenkaan asianosaisia. Asianomistajasta ja ulkopuolisista 

saattaa vaikuttaa kummalliselta se, että viranomaiset eivät selvitä asiaa eikä syyllinen saa 

rangaistusta. Epäillyn kannalta päätös voi olla epäedullinen, koska päätöksessä ei todeta 

epäillyn syyttömyyttä. Asiaa voidaan käsitellä esimerkiksi mediassa siten, että epäilty 

saattaisi olla syyllinen asiaan. 

Syyttäjän ratkaisu esitutkinnan rajoittamisesta ei ole valituskelpoinen päätös, eikä siitä siten 

voida valittaa tuomioistuimeen. Epäillyn asemassa olevalla on silti mahdollisuus saattaa 

syyttäjän päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi ROL 1 luvun 9 a §:n perusteella ja 

asianomistajalla on oikeus nostaa itse syyte, mikäli syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa 

 
1 Ervo 2000, s. 12–13- Launiala 2010, s. 31. Ks. myös Tolvanen – Kukkonen 2011, s. 15–19. Tirkkonen 1975, s. 179. 
2 Jonkka 1992, s. 12 ja 19–23. Ks. myös Jonkka 1998, Jääskeläinen 1997, s.144, Virolainen 1995 s. 5, Ervo 2005, s. 107, 

Virolainen – Pölönen 2003, s. 141, Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 19–20, Niemi teoksessa 

Prosessioikeus, kappale Esitutkinnan yleiset tavoitteet. 
3 Ervo 2000, s. 13. 
4 Ks. tarkemmin lisääntyneen harkintavallan pohdinnasta Vatjus-Anttila 2021, s. 1035. 
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toimiteta tai se lopetetaan (ROL 1:14.1). Toissijainen syyteoikeus on ensisijainen 

oikeussuojakeino, jonka on katsottu toimivan keinona kontrolloida syyttäjien päätöksiä jopa 

tehokkaammin kuin kantelulla ylemmälle syyttäjälle.5 

Syytteen ajaminen voi kuitenkin olla vaikeaa puutteellisen tutkinnan jälkeen. 

Asianomistajalle syntyy myös huomattava kuluriski, jos hän päättää ajaa itse syytettä. 

Tämän takia asianomistajat käyttävät oikeuttaan hyvin harvoin. Yleensä syyttäjän päätös 

saatetaan valtakunnansyyttäjän valvonnan alle kantelulla, jossa pyydetään päätöksen 

muuttamista. Tämä ns. muutosharkintakantelu on eräänlainen vaihtoehtoinen toimenpide, 

jolla asiaa voidaan viedä eteenpäin esitutkinnan rajoittamisesta huolimatta. 6 Kantelu toimii 

keinona hakea muutosta syyttäjän päätökseen, vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen 

muutoksenhakukeino, sillä sen seurauksena syyttäjän päätös voidaan kumota.7 Vuonna 

2005, kun silloinen valtakunnansyyttäjä käsitteli esitutkinnan rajoittamista artikkelissaan, 

vuodessa saapui ainoastaan 21 kantelua esitutkinnan rajoittamista koskevasta päätöksestä.8 

Nykyisten tilastojen valossa voidaan todeta, että määrä on moninkertaistunut, sillä kanteluita 

saapuu vuosittain noin 60.9 

Syyttäjän toimenpiteistä luopumista koskeva päätös ei edellä kuvatusti saa oikeus- eikä 

lainvoimaa.10 Kanteluinstituution tehokkuutta oikeusturvakeinona tai päätösten 

valvontakeinona ei ole kuitenkaan oikeustieteellisessä tutkimuksessa tutkittu erityisen 

laajasti.11 Esitutkinnan rajoittamispäätöksen kumoaminen ja asian uudelleen ratkaiseminen 

ei ole ongelmatonta. Rikoksesta epäillylle voi olla suuri yllätys, että aikaisemmin lopetettu 

tutkinta aloitetaan joskus pitkänkin ajan jälkeen uudelleen. Valtakunnansyyttäjän ottaessa 

syyttäjän päätöksen uudelleen ratkaistavaksi syrjäytyy myös, vaikkakin jälkikäteen, 

syyttäjän itsenäinen harkintavalta, jonka on katsottu olevan yksi syyttäjän toiminnan 

kulmakivistä.12 

 
5 HE 1995 vp, s. 20 ja s, 43. Rautio teoksessa Prosessioikeus, kappale asianomistajan syyteoikeus. 
6 HE 82/1995 vp, s. 20 sekä LaVM 9/1997 vp, s. 12. Rautio teoksessa Prosessioikeus, kappale asianomistajan syyteoikeus 

ja kantelu syyteratkaisusta, Jokela 2018, s. 290–296. 
7 Jääskeläinen 1997, s. 509. 
8 Nissinen 2007, s. 68. 
9 Ks. jakso 5. 
10 Ks. Jääskeläinen 1997, s. 324 sekä Turun hovioikeuden ratkaisu R 15/915, s. 4. 
11 Jääskeläisen väitöskirjaan v. 1997 sisältyi lyhyt empiirinen osuus syyttämättäjättämispäätöksistä tehdyistä kanteluista. 
12 HE 1996:131, s. 20, Jääskeläinen 1997, s. 513, Virolainen 1998, s. 96–100. 
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1.2 TUTKIMUSKYSYMYKSET, AIHEEN RAJAUS JA METODIT 

1.2.1 Tutkimuksen aihe ja varsinaiset tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tutkimuskohteena on valtakunnansyyttäjälle osoitetut syyttäjän 

päätöksestä tehdyt kantelut sekä niihin annetut ratkaisut. Tutkin kanteluita 

valtakunnansyyttäjän esimiesaseman, syyttäjän itsenäisen harkintavallan sekä asianosaisten 

oikeusturvan ja oikeussuojan näkökulmasta. Olen rajannut kanteluiden tarkastelun 

esitutkinnan rajoittamispäätöksiin, koska tutkintaa rajoitettaessa asianosaisten on vaikeampi 

toteuttaa oikeusturvaa muilla keinoilla kuin kantelemalla valtakunnansyyttäjälle.13 

Tutkimuksen alussa on siten tarpeen tutustua pääpiirteissään esitutkinnan rajoittamisen 

yleisiin periaatteisiin. 

Tutkielman tarkoituksena on havainnollistaa, että kanteluinstituution merkitys on 

kolmitasoinen, minkä vuoksi myös tutkimuskysymykset on jaettu kolmeen osaan. Kantelu 

on ensinnäkin tärkeä koko syyttäjäorganisaation toiminnan kannalta, koska kanteluiden 

avulla syyttäjien päätöksiä voidaan valvoa ja kerätä tietoa syyttäjätoiminnasta. Toiseksi 

kanteluratkaisulla voidaan puuttua yksittäisen syyttäjän päätöksentekoon ja antaa ohjeita 

syyttäjälle. Kolmanneksi kantelu vaikuttaa asianosaisten oikeusturvaan, koska sen 

seurauksena päätös voidaan kumota ja esitutkinta aloittaa uudelleen. Tutkielman varsinaiset 

tutkimuskysymykset voidaan esittää seuraavasti: 

1. Miten kanteluinstituutiota käytetään tai voidaan käyttää syyttäjätoiminnan yhtenäisyyden 

ja laadun valvonnassa? (valvontafunktio) 

2. Miten kanteluratkaisuilla ohjataan syyttäjien päätöksentekoa esitutkintaa rajoitettaessa? 

(ohjausfunktio) 

3. Kuinka tehokas keino kantelu on hakea muutosta esitutkinnan rajoittamispäätökseen ja 

saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi? (oikeusturvafunktio) 

Tutkielmassa kantelulla tarkoitan muutosharkintakantelua eli valtakunnansyyttäjän 

toimistoon osoitettu kirjoitusta, jossa kantelija esittää pyynnön muuttaa syyttäjän päätöksen 

lopputulosta. Kantelu sisältää ns. muutosharkintapyynnön, jossa vaaditaan kumoamaan 

päätös esimerkiksi syytteen nostamisesta, esitutkinnan rajoittamisesta tai 

syyttämättäjättämisestä.14 Muutosharkinta-asialla tarkoitetaan yleisesti asian uudelleen 

 
13 Tutkimuksen tarkoituksena on myös tuottaa uutta tietoa. Jääskeläinen on aikaisemmin sisällyttänyt lyhyehkön empiirisen 

osuuden väitöskirjaansa syyttämättäjättämispäätöksistä tehdyistä kanteluista. 
14 VKST:n ohjeessa Dnro 189/01/20 käytetään termiä kantelu sekä muutosharkintapyyntö. Syyttäjälaitoksen verkkosivuilla 

käytetään termiä muutosharkintakantelu. 
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käsittelyä VKST:ssa. Tällöin ratkaistavana on syyttäjän aikaisemmin tekemän päätöksen 

muuttaminen, joko kantelun seurauksena tai viranomaisen omasta aloitteesta.15 

Oikeusturvakäsitettä käytän kuvaamaan laajasti yksilön suojaa oikeudenloukkauksia 

vastaan. Oikeusturvaa voidaan tarkastella sekä asianomistajan kokeman 

oikeudenloukkauksen, että rikoksesta epäillyn oikeuksien näkökulmasta. Oikeusturva voi 

tarkoittaa sitä, että kaikkien asianosaisten oikeudet turvataan koko rikosprosessin ajan. 

Määritelmä on siten laajempi kuin rikoksesta epäillyn suoja valtion vallankäyttöä vastaan. 

Oikeussuojakeinoilla voidaan myös nähdä olevan kaksi puolta: asianomistajan oikeus vaatia 

rangaistusta ja toteuttaa korvausvaateensa ja epäillyn oikeusturvan säilyttäminen.16 

Tutkielman lähtökohtana on prosessioikeudellinen näkökulma, joten tulkitsen aineellista 

rikosoikeutta ainoastaan, jos se on välttämätöntä tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. 

Tutkimusaineistona käytetään kansallisia VKST:n kanteluratkaisuja, joten tutkielma on 

rajattu kansalliseen kanteluinstituutioon. Oikeusvertaileva näkökulma ei ole tutkielman 

luonteen ja laadun vuoksi tarpeen, jotta tutkielmassa pystytään sen rajallisuuden vuoksi 

analysoimaan kattavasti kansallista empiiristä aineistoa. 

Tutkimuksen alussa vertailen syyttämättäjättämis- ja esitutkinnan rajoittamispäätöksien 

muutosharkinta-asian käsittelyä, koska ratkaisukäytäntö on kehittynyt 

syyttämättäjättämispäätöksistä tehtyjen kanteluiden seurauksena. Ulkopuolelle jäävät 

kanteluratkaisut, joissa on kyse syyttäjän nostamasta syytteestä, syyttäjätutkinnanjohtajan 

päätöksestä olla toimittamatta esitutkintaa sekä kanteluasiat, joissa tutkinnanjohtaja on 

jättänyt tutkinnan toimittamatta tai lopettanut sen ETL 3:9:n nojalla eikä syyttäjä ole tämän 

jälkeen asianosaisten pyynnöstä huolimatta määrännyt esitutkintaa toimitettavaksi ETL 

5:2:n nojalla. Ulkopuolelle jäävät myös muutosharkinta-asiat, jotka ovat tulleet vireille 

VKST:ssa omasta aloitteesta, koska tällöin ei ole kyse kantelusta. 

Tutkielmassa en käsittele esitutkinnan tai syyteharkinnan viipymistä, syyttäjän esteellisyyttä 

tai epäasiallista käytöstä koskevia kanteluita, ellei tällainen sisälly 

muutosharkintakanteluun. Tällöin on kyse hallintolain 8 a luvussa tarkoitetusta 

hallintokantelusta. Hallintokantelu ymmärretään yleensä ylemmälle tai muulle valvovalle 

viranomaiselle osoitetuksi kirjoitukseksi, jossa viranomaisen menettelyä väitetään 

lainvastaiseksi tai viranomaisen velvollisuuksien laiminlyönniksi.17 

 
15 Ks. Virolainen – Pölönen 2004, s. 121 ja 124. 
16 Tolvanen – Kukkonen 2011, s. 18–19, Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 19–20. 
17 HE 50/2013 vp, s. 22, ks. myös Mäenpää 2018, kappale hallintokantelu laillisuusvalvonnan keinona. 
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Muutosharkintakantelussa on kyse eräänlaisesta hallintokantelusta, mutta erona on sen 

tarkoitus hakea muutosta syyttäjän päätökseen. VKS:llä on ylempänä laillisuusvalvojana 

toimivan oikeuskanslerin rinnalla toimivalta tutkia myös syyttäjän menettelyä koskeva 

hallintokantelu. Tavanomaista on, että samasta asiasta kannellaan sekä VKS:lle, että 

oikeuskanslerille. Muutosharkintapyynnön sisältävä kantelu siirretään kuitenkin yleensä 

VKST:on, koska VKS:llä on toimivalta arvioida syyttäjän menettelyn lainmukaisuus ja 

myös suorittaa uusi harkinta rikosasiassa.18 Tätä työnjakoa on pidetty tarpeellisena, koska 

oikeuskanslerin tehtävien on tarkoitus keskittyä yleiseen laillisuusvalvontaan eikä 

muutoksenhakutyyppisten kanteluiden ratkaisuun.19 

1.2.2 Tutkimusmenetelmistä pääpiirteissään 

Tutkielmassa käytän menetelmätriangulaatiota, jonka avulla tutkin 

muutosharkintakanteluita usealla eri tutkimusmenetelmällä. Tutkielmassa yhdistyy 

lainopillinen ja empiirinen oikeustutkimus, koska menetelmien yhteiskäytöllä melko 

harvoin tutkitusta ilmiöstä saadaan kattavampi kokonaiskuva. Tutkimusmenetelmien 

rinnakkaisella käytöllä on myös mahdollista saada luotettavampia tutkimustuloksia.  

Lainopillisella ja empiirisellä oikeustieteellä on myös eri tiedonintressit,20 joiden on 

tarkoitus tutkielmassa täydentää toisiaan ja selittää toistensa tutkimustuloksia.21 

Pääasialliseksi metodiksi olen valinnut empiirisen oikeustutkimuksen,22 koska tosiasiallista 

ratkaisutoimintaa ei voida tutkia pelkästään lainopin keinoin. 

Empiirisellä tutkimuksella voidaan kuvata vallitsevaa viranomaiskäytäntöä sekä kanteluiden 

merkitystä yhteiskunnassa, jolloin tiedonintressi on tutkimuskohteen käytännön 

ilmentymissä.23 Empiirisellä tutkimuksella voidaan myös tarkastella lainopillisilla 

menetelmillä saavutettujen tutkimustulosten tosiallista toteutumista. Tutkielman painopiste 

on laadullisessa analyysissä, mutta apuvälineenä käytän myös määrällisen empiirisen 

tutkimuksen menetelmiä. Tällaista usean menetelmän yhdistelmää kutsutaan yleensä mixed 

method -lähestymistavaksi, jossa tutkimusmenetelmät selittävät ja täydentävät toisiaan.24 

Menetelmässä voidaan nähdä yhteneväisyyksiä yhteiskuntatieteissä käytettävään 

sisältönalyysiin, koska aineiston sisältöä eli tekstiä tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja 

 
18 HE 131/1996 vp ja Sarja 2001, s. 14. ks. myös Pasanen 2001, s. 1234.Oikeuskanslerin vuosikertomus 2020, s. 129. 
19 PeVM nro 9/1990 vp. HE 1996:131, s. 33. 
20 Ks. Siltala 2003, s. 130–131, Hirvonen 2011, s.34. 
21 Ks. lisää usean tutkimusmenetelmän yhteiskäytön hyödyistä esim. Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 141–143. 
22 Ks. Empiirisestä oikeustutkimuksesta Keinänen – Väätänen 2015, s. 3–7. 
23 Keinänen 2010, s. 468. 
24 Tuomi - Sarajärvi 2018, s. 57–59. Ks. myös Keinänen – Väänänen 2015, s. 7, menetelmien rajojen hämärtymisestä. 
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eroja etsien ja tukena käytetään myös tilastollisia havaintoja.25 Esittelen empiirisessä 

osuudessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaineistoa tarkemmin jaksoissa 5 ja 6. 

Lainopillisen osuuden tarkoituksena on selvittää, mikä on voimassa oleva oikeus tutkittavan 

ilmiön alalla sekä auttaa ymmärtämään sitä. Lainoppia käytetään muutosharkintakanteluihin 

liittyvien voimassa olevien oikeussäännösten tulkintaan ja systematisointiin.26 Keskiössä on 

valtakunnansyyttäjän toimivalta, jonka nojalla syyttäjän päätös voidaan ottaa uudelleen 

harkintaan tai antaa syyttäjällä ohjeita siitä, miten hänen tulisi soveltaa lainsäädäntöä ja mikä 

on uudelleen harkinnan suhde asianosaisten oikeusturvaan. Muutosharkintakanteluita on 

tutkittu oikeustieteellisessä tutkimuksessa hyvin harvoin, joten lainopillinen osuus on 

välttämätön ennen empiiriseen osuuteen siirtymistä.27 Lainopillisia menetelmiä käyttäen 

pyrin esittämään tulkintakannanottoja siitä, milloin syyttäjän päätös voidaan ottaa uudellaan 

ratkaistavaksi. Tämä toteutetaan tarkastelemalla muutosharkintakanteluihin liittyviä 

käsitteitä, lainsäädäntöä, periaatteita ja oikeuskirjallisuudessa, joskin harvoin, esitettyjä 

kannanottoja. Lainopillisen osuuden on tarkoitus pohjustaa tutkimuksen empiiristä osuutta 

ja luoda teoreettista taustaa ratkaisukäytännölle. Tämä helpottaa empiirisen 

tutkimusaineiston ymmärtämistä. Tutkielmaa voitaneen siten kutsua teoriaohjaavaksi 

empiiriseksi oikeustutkimukseksi, jossa teoria toimii ajattelun apuvälineenä. Aineiston 

analyysi ei kuitenkaan ole täysin sidottu tähän teoriaan.28 

Lainsäädännön ollessa melko niukkaa valtakunnansyyttäjän toimistossa muutosharkinta-

asioiden käsittelyä ohjataan laajalti sisäisellä ohjeistuksella. Näiden käytänteiden tuntemus 

on välttämätöntä kanteluratkaisujen sisällön analysoimiseksi. Tutkielma etenee tästä syystä 

asteittain ylhäältä alaspäin ensin lainsäädännöstä käytännön ohjeisiin ja lopulta käytännön 

ratkaisutoiminnan tarkasteluun empiirisen aineiston avulla. Lainopillisessa osuudessa etsin 

ensiksi vastauksia seuraaviin esikysymyksiin: 

1. Mihin perustuu valtakunnansyyttäjän toimivalta ottaa asia uudelleen ratkaistavaksi? 

2. Mikä on valtakunnansyyttäjän toimivallan suhde syyttäjän itsenäiseen harkintavaltaan ja 

päätöksen pysyvyyteen? 

3. Kuka saa kannella syyttäjän ratkaisusta? 

4. Mitä asioita on otettava huomioon kantelun käsittelyssä? 

5. Mihin toimenpiteisiin kantelu voi johtaa? 

 

 
25 Ks. Määttä 2016, s. 198–201 ja sisällönanalyysistä Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 88–89. 
26 Ks. Hirvonen 2011, s. 22–24, s. 33 ja s. 52. 
27 Ks. toisin esim. Tuomi – Sarajärvi 2018, jossa aineistolähtöisen analyysin on todettu sopivan harvemmin tutkitun ilmiön 

käsittelyyn. 
28 Ks. teoriaohjaavasta analyysistä Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 81, myös Keinänen – Väänänen 2015, s. 6–7. 
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2 SYYTTÄJÄN TOIMIVALTA ESITUTKINTAA RAJOITETTAESSA 

2.1 SYYTTÄJÄN ITSENÄINEN HARKINTAVALTA PÄÄTÖKSENTEON PERUSTANA 

Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta hänen 

käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolisesti, joutuisasti ja taloudellisesti asianosaisten 

oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä tavalla (SyyttäjälaitosL 9 §). Syyttäjällä on tätä 

tehtävää hoitaessaan itsenäinen ja riippumaton syyteharkintavalta. Syyttäjä tekee itsenäisesti 

ja riippumattomasti päätösvaltaansa kuuluvat, rikosoikeudellisen vastuun toteuttamista 

koskevat ratkaisut käsiteltävänään olevassa rikosasiassa (SyyttäjälaitosL 10 §).29 Syyttäjän 

itsenäinen harkintavalta kattaa syyteharkinnan lisäksi myös syyttäjän toimivallan koko 

rikosprosessin keston ajan, esitutkinnasta muutoksenhakuun.30 Syyttäjän itsenäinen 

harkintavalta tarkoittaa sitä, että syyttäjän lähiesimies eikä edes valtakunnansyyttäjä 

kaikkien syyttäjien ylimpänä esimiehenä voi määrätä syyttäjää tekemään tietynlaista 

ratkaisua yksittäisessä asiassa.31 

Syyttäjän itsenäisyyttä on pidetty yhtenä syyttäjän toiminnan ”kulmakivistä”32. Syyttäjän 

itsenäinen harkintavalta on keskeinen osa myös koko syyttäjistön riippumattomuutta. 

Syyttäjät toimivat osana itsenäistä organisaatiota, joka ei ole esimerkiksi poliisin tai 

tuomioistuimen käskyvallan alainen toisin sanoen se on rakenteellisesti riippumaton. 

Syyttäjän päätöksenteko tulee olla myös asiallisesti riippumatonta eli mikään ulkopuolinen 

taho, ei edes ylempi syyttäjä tai muu viranomaistaho, voi vaikuttaa syyttäjän 

päätöksentekoon yksittäistä asiaa ratkaistaessa.33 Vaikka syyttäjien harkintavaltaa on 

laajennettu, ei syyttäjillä ole samanlaista riippumatonta asemaa kuin tuomareilla, koska 

ylimmällä syyttäjällä on myöhemmin tarkasteltavalla tavalla oikeus antaa yleisiä ohjeita ja 

määräyksiä syyttäjille ja tietyin edellytyksin myös mahdollisuus vaikuttaa yksittäisen asian 

ratkaisuun.34 

Syyttäjä käyttää itsenäistä harkintavaltaa myös esitutkintaa rajoitettaessa. Syyttäjän 

harkintavalta toimenpiteistä luopumissäännöksiä sovellettaessa, eli myös esitutkintaa 

rajoitettaessa, on etenevissä määrin vahvistunut.35 Syyttäjä päättää lain asettaman 

 
29 PeVL 25/2018vp, s. 2–3 ja LaVM5/2018 vp, s. 4. 
30 HE 17/2018 vp, s. 25–26. 
31 HE 131/1996 vp, s. 36. Ks. myös Jääskeläinen 1997, s. 513 sekä Rautio teoksessa Prosessioikeus, kappale ”syyttäjän 

tehtävät pääpiirteittäin”, Jokela 2012, s. 12. Jokela 2020, s. 67. 
32 HE 131/1996, s. 36. ks. myös Jokela 2012, s. 11–12. 
33 Virolainen 1998, s. 96–100. 
34 Syyttäjän käsikirja 1990, s. 45–46, HE 1996:131, s. 20, Jääskeläinen 1997, s. 513, Virolainen 1998, s. 96–100. 
35 Ks. esim. Vatjus-Anttila, 2021. 
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harkintavallan rajoissa hyväksyykö hän tutkinnanjohtajan esityksen vai ei. Laki ei velvoita 

syyttäjää rajoittamaan esitutkintaa, koska esitutkintalain sanamuodon mukaan syyttäjä voi 

päättää, ettei esitutkintaa toimiteta tai se lopetetaan. Syyttäjällä on myös harkintavaltaa sen 

suhteen, missä vaiheessa ja miten laajan selvityksen pohjalta esitutkintaa rajoitetaan. 

Syyttäjä ei voi itsenäisestä harkintavallastaan huolimatta poiketa olennaisesti yleisestä 

ratkaisukäytännöstä, joten syyttäjän on huomioitava esitutkintaa rajoitettaessa yleinen 

ohjeistus ja syyttäjäntoimintaa ohjaavat yleiset periaatteet. Syyttäjällä on myös viimekätinen 

velvollisuus varmistua siitä, että rikosasia on tullut riittävästi selvitetyksi ennen kuin asiassa 

nostetaan syyte tai tehdään syyttämättäjättämispäätös (ETL 1:2 ja 5:3.2).36 Tämä 

velvollisuus ulottunee myös esitutkinnan rajoittamiseen, vaikka päätös tehdään 

tutkinnanjohtajan esityksestä. 

Harkintavallan lisääntyessä työnohjauksen merkitys karvaa. Toisinaan 

oikeuskirjallisuudessa on esitetty kannanottoja siitä, että harkintavallan liika laajentaminen 

estää syyttäjien päätöksenteon kontrolloimisen ja voi johtaa mielivaltaan.37 Liika 

harkintavallan lisääminen vaikeuttaa syyttäjän työtä, koska laajaa harkintavaltaa sisältävät 

säännökset ovat vaikeita tulkita ja asiassa on mahdollista päätyä moneen eri lopputulokseen. 

Toisesta näkökulmasta itsenäistä harkintavaltaa on pidetty oikein käytettynä ja toimivalla 

johtamisella yhdenvertaisuutta edistävänä tekijänä. Syyttäjän harkintavalta ei ole rajaton ja 

sitä voidaan valvoa, kuten tämän tutkielman empiirinen osuus osoittaa. Harkintavalta 

mahdollistaa yksittäisen rikosasian erityispiirteiden huomioimisen.38 Tutkimusaineiston 

muutosharkintakanteluissa on usein todettu, että syyttäjä on tehnyt päätöksensä 

harkintavallan rajoissa, mutta tästä huolimatta asia on päätetty ottaa valtakunnansyyttäjän 

toimistossa uudelleen ratkaistavaksi. Voitaneen ajatella, että asian uudelleen ratkaiseminen 

supistaa syyttäjän itsenäistä harkintavaltaa ainakin jälkikäteen, vaikka ennakolta siihen ei 

pystyttäisi vaikuttamaan. Tutkimuksen empiirisessä osassa pyrin esittämään syitä sille, 

miksi asia on otettu uudelleen harkintaan, vaikka syyttäjä on tehnyt päätöksensä 

harkintavaltansa rajoissa. 

 
36 Ks. myös HE 82/1995 vp, s. 27 ja Jokela 2012, s. 10. 
37 Lappi-Seppälä 1991a, s. 909–910. Ks. myös Tolvanen 2003, s. 1024, Tapani – Tolvanen 2015, s. 234, syyteneuvottelun 

osalta PeVL 7/2014 vp s. 6 ja Linna 2019, s. 285. 
38 Nissinen 2011, s. 379–381. Ks. myös Vatjus-Anttila 2021, s. 1035. 
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2.2 ESITUTKINNAN TOIMITTAMISVELVOLLISUUS, RAJOITTAMINEN JA SYYTTÄJÄN 

TOIMIVALTA 

2.2.1 Esitutkinnan rajoittamisen määritelmä 

Esitutkinnan rajoittamisella tarkoitetaan syyttäjän päätöstä jättää esitutkinta toimittamatta 

tai lopettaa jo aloitettu esitutkinta tutkinnanjohtajan esityksestä (ETL 3 luvun 10 §:n tai 10 

a §). Rikosprosessin elinkaaressa esitutkinnan rajoittaminen ajoittuu esitutkinnan 

aloittamisen syytä epäillä -kynnyksen ylittymisen jälkeiseen, mutta syyteharkintaa 

edeltävään vaiheeseen. Esitutkinnan rajoittamisen myötä esitutkinta jää kesken, jolloin asian 

tutkintaa ei toimiteta loppuun eikä asiaa saateta syyteharkintaan.39 Esitutkinnan 

rajoittaminen on mahdollista ainoastaan laissa säädetyissä tilanteissa silloin kun yleinen tai 

yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinnan rajoittamisperusteet voidaan 

tiivistää seuraavasti40: 

1. Prosessuaalinen rajoittaminen ETL 3 luku 10 § 2 mom. 

a. Ei rikos (ROL 1 6 ja 6 a §) 

b. Ei näyttöä (ROL 1 luku 6 ja 6 a §) 

c. Ei syyteoikeutta (ROL 1 luku 6 ja 6 a §) 

d. Syyteoikeus vanhentunut (RL 8 luku 1 §, ROL 1 luku 6 ja 6 a §) 

2. Harkinnanvarainen rajoittaminen, ent. seuraamusluontoinen ETL 3 luku 10 § 1 mom. 

a. Vähäisyys (ROL 1 luku 7 § 1 k) 

b. Nuoruus (ROL 1 luku 7 § 2 k) 

c. Kohtuus (ROL 1 luku 8 § 1 mom. 1 k) 

d. Konkurrenssi (ROL 1 luku 8 § 1 mom. 2 k) 

e. Tunnustus ((ROL 1 luku 8 § 2 mom.) 

f. Muu vastaava lainkohta 

3. Kustannusperusteinen rajoittaminen ETL 3 luku 10 § 2 mom. 

4. Rajoittaminen tunnustuksen perusteella ETL 3 luku 10 a § 1 mom. 

Käytännössä esitutkinnan rajoittaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnassa ei kerätä kaikkea 

tarpeellista todistusaineistoa tai toimiteta tavanomaisia tutkintatoimenpiteitä, kuten 

todistajien tai poikkeuksellisesti asianosaisten kuulusteluja. Tutkinnanjohtaja laatii 

syyttäjälle rajoitusesityksen, jonka pohjalta syyttäjä tekee lopullisen päätöksen. Esitutkintaa 

rajoitettaessa syyttäjän harkintavaltaa rajoittaa se, että syyttäjä ei voi itsenäisesti päättää 

esitutkintaa tutkinnanjohtajan esityksestä poikkeavalla rajoittamisperusteella. Syyttäjä ei voi 

päätyä itsenäisesti rajoittamaan esitutkintaa esimerkiksi kustannusperusteella, jos 

tutkinnanjohtajan esityksessä on ehdotettu ei näyttöä -perustetta.41 Käytännössä syyttäjä voi 

kuitenkin keskustella asiasta tutkinnanjohtajan kanssa etukäteen ja vaikuttaa 

 
39 Nissinen 2007, s. 56–57. 
40 Luettelon pohjana on käytetty VKST 2016:5 ohjetta. 
41 VKST 2016:5. 
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rajoittamisperusteen valintaan. Syyttäjän on myös itse perusteltava rajoittamispäätös ja siitä 

on ilmettävä ne tosiseikat, joiden perusteella syyttäjä katsoo lainmukaisten edellytysten 

täyttyvän. Ainoastaan tutkinnanjohtajan esityksen hyväksyminen sellaisenaan ei välttämättä 

täytä päätöksen perusteluvelvollisuutta.42  

2.2.2 Esitutkinnan rajoittamisen tavoitteiden suhde esitutkintapakkoon 

Esitutkinnan rajoittaminen on poikkeamista esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta eli ns. 

esitutkintapakosta, jonka mukaan esitutkinta on toimitettava, kun tehdyn ilmoituksen 

perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty (ETL 3:3.1).43 Esitutkinnalla on 

erityinen merkitys koko rikosprosessin kannalta, sillä se toimii perustana koko prosessille44. 

Ensisijainen tavoite on hankkia selvitystä syytteen nostamisen edellytyksistä sekä koota 

tarvittava aineisto oikeudenkäyntiä varten.45 Asianomistajan kannalta esitutkinnalla on myös 

itsenäinen merkitys, koska ilman kattavaa esitutkintaa asianomistajan mahdollisuus nostaa 

itse syyte asiassa tai ajaa vahingonkorvausvaatimustaan riita-asiana hankaloituu. 

Esitutkinnan yhtenä tarkoituksena onkin selvittää asianomistajan yksityisoikeudellinen 

vaatimus (ETL 1:2.1:n 3 kohta) eikä esitutkintaa tulisi lähtökohtaisesti rajoittaa ennen kuin 

asianomistajalla on mahdollisuus käyttää toissijaista syyteoikeuttaan. Tästä syystä 

esitutkinnan rajoittaminen ei prosessiekonomisesta tavoitteestaan huolimatta ole mahdollista 

ilman minkäänlaista pyrkimystä selvittää rikosasiaa. 

Esitutkinnan rajoittaminen on aina tapauskohtaista kustannushyötyjen, rikosvastuun 

toteuttamisen ja asianosaisisten oikeusturvan takaamisen välistä periaatepunnintaa. 

Esitutkinnan rajoittaminen on prosessiekonomista päätöksentekoa, jolla pyritään säästämään 

ja kohdentamaan resursseja tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on kustannusten ja 

työpanoksen säästäminen syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen aktiivisen yhteistyön 

voimin.46 Esitutkinnan rajoittamisen tulisi ajoittua mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen, 

jotta voimavaroja säästettäisiin mahdollisimman paljon47. Näin ollen myös oikea 

rajoittamisperuste tulisi löytyä aikaisessa vaiheessa. Tätä varten epäillystä rikoksesta on 

oltava riittävä selvitys, jotta rajoittamisperusteiden soveltamisedellytyksiä voidaan arvioida. 

 
42AOA Dnro 2975/4/08 ja AOA OKV/1251/2012. 
43 Nissinen 2007, s. 56. 
44 Ervo 2000, s. 12. Lisää esitutkinnan funktioista esim. Launiala 2010. 
45 HE 82/1995 vp, s. 5, s. 26 ja s. 156. Ks. myös esim. Virolainen 1998, s. 244, Ervo 2000 s. 10–14, Vuorenpää 2007, s. 

115, Frände 2009 s. 61, Jokela 2012, kohta 15.1.1, Launiala 2010 s. 129–132, Tolvanen – Kukkonen 2011 s. 1. 
46 LaVM 17/1989 vp, HE 82/1995 vp, s. 26 ja s. 155, HE 222/2010 vp, s. 186–187, OLJ 1993, s. 333, KM 2009:2, s. 302–

303. Rantaeskola ym. 2014, s. 100 ja Helminen – Fredman – Kanerva – Viitanen 2012, s. 322 
47 HE 222/2010 vp s. 188. 
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Esitutkintaa rajoitettaessa on aina huomioitava myös asianosaisten oikeusturva. Tästä syystä 

poliisin ja syyttäjän viranomaisyhteistyö esitutkinnan aikana on erittäin tärkeää.48 

Kustannustehokkuus ei aina ole vastoin asianosaisten oikeusturvaa. Esitutkinnan 

rajoittaminen on mahdollista ainoastaan, jos esitutkinnan aloittamiseen vaadittava syytä 

epäillä -kynnys on ylittynyt. Tämän arviointi kuuluu lähtökohtaisesti tutkinnanjohtajan 

toimivaltaan (ETL 3:3.3).49 Ennen esitutkinnan aloittamista on tarvittaessa selvitettävä 

rikosepäilyyn liittyvät seikat erityisesti syyttömyysolettaman kannalta (ETL 3:3.2), jotta 

ketään ei aiheettomasti asetettaisi rikoksesta epäillyn asemaan. Tapauksissa, joissa ei ole 

edes syytä epäillä ketään mistään rikoksesta, ei ole aihetta aloittaa esitutkintaa, joten 

myöskään esitutkinnan rajoittaminen ei ole mahdollista. Esitutkinnan rajoittamista ei ole 

tarkoitettu käytettäväksi siten, että tutkinnanjohtajan toimivaltaan kuuluvat asiat siirrettäisiin 

syyttäjälle. Kustannustehokkuuden näkökulmasta tutkinnanjohtajan on lopetettava 

esitutkinta itse, jos hänellä on siihen toimivalta esitutkintalain perusteella. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että esitutkinnan rajoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista täysin sen saman 

materiaalin pohjalta, jonka perusteella syytä epäillä kynnyksen ylittyminen on arvioitu, ellei 

kyseessä ole syyttäjän harkintaa vaativa oikeudellisesti tulkinnanvarainen asia.50 

2.3 ESITUTKINNAN UUDELLEEN ALOITTAMINEN JA PÄÄTÖKSEN PYSYVYYS 

2.3.1 Syyttämättäjättämispäätöksen peruuttaminen uuden selvityksen nojalla 

Ennen esitutkinnan rajoittamispäätöksen kumoamisen tarkastelua on syytä verrata tilannetta 

syyttämättäjättämispäätöksen peruuttamiseen. Syyttämättäjättämispäätöksen ei ole katsottu 

saavan oikeusvoimaa eikä lainvoimaa. Tämä kanta on saanut laajasti tukea sekä 

oikeuskirjallisuudessa että oikeuskäytännössä ja se on myös ratkaisukäytännössä 

vakiintunut.51 Syyttäjä voi peruuttaa tekemänsä syyttämättäjättämispäätöksen ainoastaan, 

jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös on perustunut olennaisesti 

puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin (ROL 1:11.1, kursivoitu tässä). Uuden selvityksen 

tulee olla sellaista, että rikosasia tulee sen myötä kokonaan uuteen valoon.52 

Oikeuskirjallisuudessa ja korkeimman oikeuden ratkaisussa tuetun kannan mukaan uuden 

 
48 LaVM 1/2006 vp, s. 9. 
49 Ks. Nissinen 2007, s. 57, Fredman – Kanerva – Tolvanen – Viitanen 2020, s. 286 ja 317. 
50 Ks. Nissinen 2007, s. 56–61. 
51 HE 82/1995 vp, s. 46, Ks. Jääskeläinen 1997, s. 324, Virolainen – Pölönen 2004, s. 125, Frände 2009, s. 203–204 sekä 

Turun HO 14.12.2015: R15/915, päätös nro 1286. 
52 HE 82/1995 vp, s. 41. 
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selvityksen ei kuitenkaan tarvitse vaikuttaa teon identiteettiin, jotta 

syyttämättäjättämispäätös voitaisiin peruuttaa.53 

Päätöksen kumoaminen on mahdollista esimerkiksi, jos uuden selvityksen perusteella 

aikaisemmin tuottamuksellisena pidetty teko osoittautuu uuden tiedon valossa tahalliseksi 

teoksi tai rikoksen törkeysarvostelu muuttuu olennaisesti. Syyte voidaan nostaa 

aikaisemmasta syyttämättäjättämispäätöksestä riippumatta, mikäli myöhemmin todettaisiin, 

että epäilty on syyllistynyt ennen päätöstä muihinkin rikoksiin ja tekojen käsittely 

edellyttäisi yhteistä syyteharkintaa. Päätöksen jälkeen ilmenevä tekijän moitittava menettely 

ei oikeuta syyttäjää muuttamaan päätöstään.54 Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

sovittelussa saavutetun sopimuksen jälkikäteinen noudattamatta jättäminen ei oikeuta 

syyttäjää nostamaan syytettä.55 

Päätökset on lähtökohtaisesti tarkoitettu pysyväksi eikä ainoastaan vähämerkityksellinen 

uusi selvitys anna syyttäjälle oikeutta peruuttaa syyttämättäjättämispäätöstään. Jääskeläisen 

mukaan järjestelmä ei kykene täyttämään tehtäväänsä oikeussuojan antajan ja oikeusriitojen 

lopettajana, jolleivat lainkäyttöratkaisut olisi pysyviä ja tulevaisuuteen nähden sitovia. 

Päätös on Jääskeläisen mukaan syyttäjää sitova, mikäli laissa tarkoitettua uutta selvitystä eli 

uutta materiaalia ei ilmene.56 Koponen on ollut samaa mieltä todetessaan, että uusi 

syyteharkinta ei voi perustua samaan aineistoon kuin aikaisempi syyttämättäjättämispäätös, 

vaan asiassa on täytynyt ilmetä uusia merkitykseltään olennaisia seikkoja. Lähtökohta on 

siten se, että syyttäjän tekemä syyttämättäjättämispäätös, sitoo ratkaisun tehnyttä syyttäjää 

sekä syyttäjää, jolle asian käsittely on siirtynyt.57 

2.3.2 Esitutkinnan uudelleen aloittaminen ja rajoittamispäätöksen peruuttaminen 

Aikaisemmin syyttämättäjättämispäätöksen peruuttamista koskevaa säännöstä on sovellettu 

myös rajoitettaessa esitutkintaa seuraamusluonteisella perusteella.58 Esitutkinnan uudelleen 

aloittamista koskeva säännös lisättiin esitutkintalakiin lakivaliokunnan kannanoton 

seurauksena vuonna 2006. Lakivaliokunta katsoi, että esitutkinta on aloitettava uudelleen, 

jos sen lopettamisen jälkeen ilmenee uusia seikkoja, jotka antavat aihetta arvioida uudelleen 

aiemmin tehdyn ratkaisun perusteita.59 Sittemmin esitutkintalakia muutettaessa vuonna 

 
53 KKO 2008:32 sekä oikeuskirjallisuudessa Jääskeläinen 1997, s. 326, Koponen 2015, s. 141. 
54 Ks. HE 79/1989 s. 18, HE 82/1995 s. 40–41, VKS 2016:6, Jääskeläinen 1997, s. 324–328, Tolvanen 2007, s. 525–527. 
55 Tämä kanta on vahvistettu oikeuskäytännössä KKO 2003:25. 
56 Jääskeläinen 1997, s. 325–326. Kursivoitu tässä. 
57 Koponen 2015, s. 141. 
58 Ks. Nissinen 2007, s. 64. 
59 LaVM 1/2006 vp, s. 9. HE 271/2004 vp. 
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2011 todettiin, että esitutkinnan uudelleen aloittamisen perusteet eivät täysin vastaa 

syyttämättäjättämispäätöksen peruuttamisperusteita, koska esitutkinnan uudelleen 

aloittamiseen saattaa liittyä monenlaisia viranomais- tai asianosaistarpeita. Kovin kattavaa 

tulkinta-apua uudelleen aloittamiseen ei hallituksen esityksestä ole saatavissa. Nykyisin 

uudelleen aloittamiseen tulee olla asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi perusteltua 

syytä (ETL 3:10:3).60 Säännös koskee tilanteita, joissa esitutkintaa on rajoitettu 

harkinnanvaraisella, prosessuaalisella tai kustannusperusteisella rajoittamisperusteella. 

Rajoitettaessa esitutkintaa tunnustuksen perusteella, voidaan esitutkinta aloittaa uudelleen 

vain, jos tunnustus peruutetaan taikka asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös 

tai sitoumus on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin (ETL 10 a 

§:n 4 mom.). Tämä säännös vastaa sanamuodoltaan syyttämättäjättämispäätöksen 

peruuttamista. 

Tolvasen ja Kukkosen mukaan esitutkinnan uudelleen aloittamisen kynnystä ei tulisi asettaa 

yhtä korkealle kuin syyttämättäjättämispäätöksen uudelleen harkintaa61. Itsessään jo lain 

sanamuoto viittaa siihen, että esitutkinnan uudelleen aloittamisen kynnystä ei ole tarkoitettu 

asetettavaksi yhtä korkealle kuin syyttämättäjättämispäätöksen peruuttaminen, sillä 

syyttämättäjättämispäätöksen peruuttaminen vaatii olennaisia uusia seikkoja, kun taas 

esitutkinta on aloitettava uudelleen, jos siihen on uuden selvityksen myötä perusteltua syytä. 

Tätä ajatusta tukee käsittääkseni se, että esitutkinnan rajoittaminen on perustunut 

aikaisempaan vaiheeseen kuin syyttämättäjättäminen, ja asian selvittäminen on ollut kesken 

toisin kuin ideaalissa syyteharkintatilanteessa. Syyteharkintatilanteessa syyttäjällä tulisi olla 

kaikki mahdollinen selvitys käytettävissään, jolloin vähäisen uuden selvityksen ei tulisi 

horjuttaa päätöstä. Esitutkinnan rajoittaminen on perustunut ainoastaan ns. olettamaan 

syyttämättäjättämisestä, poissulkien kustannusperusteinen rajoittaminen, jolloin uuden 

selvityksen voidaan ajatella horjuttavan tätä päätöksentekoa helpommin. Oikeusasiamies on 

esittänyt samankaltaisen argumentin esitutkintapäätöksiä koskevassa ratkaisussaan, jossa 

rikosprosessin jatkamisen kynnystä on pidetty sitä alhaisempana, mitä varhaisemmasta 

vaiheesta on kysymys.62 

VKST:n ohjeessa on todettu, että uutta selvitystä on tulkittava esitutkinnan rajoittamisen 

edellytysten kannalta. Esitutkinta voidaan aloittaa uudelleen ainakin silloin, jos esitutkinnan 

rajoittamisperusteen soveltamisedellytykset eivät enää uuden selvityksen valossa olisi 

sovellettavissa.63 Esimerkkinä, jos esitutkintaa on rajoitettu vähäisyysperusteella ja uuden 

 
60 HE 222/2010, s. 42.  
61 Tolvanen – Kukkonen 2011, s. 63. 
62 EOAK/1205/2019, s. 6. 
63 VKST 2016:5. 
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selvityksen valossa teko ei selvästikään olisi lajissaan vähäinen, on esitutkinta aloitettava 

uudelleen. Uuteen selvitykseen tulisi suhtautua siltä osin varautuneesti, että lainkäyttö ei voi 

olla ailahtelevaa. Mikä tahansa suullisesti tai kirjallisesti esitetty uusi selvitys ei tulisi 

muuttaa tilannetta. Rikoksesta epäillyn oikeusturvan kannalta olisi arveluttavaa, jos 

esitutkinta aloitettaisiin uudelleen asianomistajan tai muun tahon käyttäessä väärin tätä 

mahdollisuutta liioittelemalla hieman tapahtunutta. Rikoksesta epäillyllä tulee voida olla 

jonkinasteinen luotto siihen, että syyttäjän päätös on lopullinen ratkaisu asiassa.64 

Tolvanen ja Kukkonen ovat esittäneet, että ilman nimenomaista lainsäädäntöä tai suoraa 

tulkinta-apua lainvalmistelutöistä ratkaisun esitutkinnan aloittamisesta uudelleen tekee 

syyttäjä eikä poliisi65. Hallituksen esityksessä on myös puollettu uudelleen aloittamisen 

olevan syyttäjän päätös, vaikka sitä ei aivan suoraan olekaan kirjattu hallituksen 

esitykseen.66 Tutkinnanjohtajan täytyy ilmoittaa syyttäjälle, mikäli hänen tietoonsa tulee 

uutta selvitystä asiaan liittyen. Syyttäjä arvioi itsenäisesti uuden selvityksen merkitystä. 

3 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN TOIMIVALTA PUUTTUA SYYTTÄJÄN PÄÄTÖKSIIN 

3.1 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVÄT PÄÄPIIRTEISSÄÄN 

3.1.1 Syyttäjätoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen 

Valtakunnansyyttäjä on kaikkien syyttäjien ylin esimies (SyyttäjälaitosL 3.2 §). Ylimmän 

syyttäjän tehtävät siirtyivät vuonna 1997 oikeuskanslerilta valtakunnansyyttäjälle, koska 

erillisen viran perustamista pidettiin tarpeellisina syyttäjäorganisaation rakenteellisen 

riippumattomuuden edistämiseksi sekä oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan tehtävien 

tehokkaaksi toteuttamiseksi.67 VKS:n tehtävät voidaan jakaa hänen yksinomaiseen 

toimivaltaansa kuuluvien rikosasioiden hoitamiseen sekä tämän tutkielman kannalta 

olennaiseen syyttäjäntoiminnan oikeudellisen laadun ja yhdenmukaisuuden valvontaan, 

jonka on katsottu puoltavan kanteluinstituution säilyttämistä.68 Vuonna 2019 voimaan tullut 

syyttäjälaitoslaki ei muuttanut VKS:n ohjaus- ja valvontatehtäviä eikä toimivaltaa puuttua 

syyttäjien ratkaisuihin.69 

 
64 Ks. vertausta syytteen peruuttamiseen Tolvanen 2007, s. 526 sekä Jokela 2000, s. 152 ja Jääskeläinen 1997, s. 325. 

Virolainen 1998, erimieltä kuin Tolvanen, s. 458. 
65 Tolvanen – Kukkonen 2011, s. 63. 
66 HE 222/010 vp, s. 188. 
67HE 131/1996 vp HM 60a §; L:ssa 11.3.1997 ja L yleisistä syyttäjistä 11.3.1997, 3 §. 
68 Ks. esimerkiksi Tolvanen 2003 s. 1013–1014. 
69 HE 17/2018 vp, s. 18. 
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Valtakunnansyyttäjän tehtävänä on edistää ja valvoa syyttäjätoiminnan oikeudellista laatua 

ja yhdenmukaisuutta (SyyttäjälaitosL 11.1 §:n 3 kohta) sekä VKST:n johtajana 

syyttäjälaitoksen ohjaaminen ja kehittäminen sekä toiminnan tuloksellisuus (SyyttäjälaitosL 

4 §). Näitä tehtäviä hoitaessaan VKS:llä on toimivalta antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita.70 

Syyttäjistön ohjeistuksella on katsottu olevan tärkeä merkitys yhtenäisen 

lainsoveltamiskäytännön muodostumisessa myös esitutkintaa rajoitettaessa.71 

Syyteharkinnan materiaalisen puolen osalta ohjeet eivät ole sitovia eikä niiden muutoinkaan 

tulisi ulottua syyttäjän itsenäisen harkintavallan alueelle. Yleiset ohjeet eivät voi sisältää 

tarkkoja ohjeita esimerkiksi siitä, että aina tietynlaisessa tilanteessa syyttäjän tulisi päätyä 

toimenpiteistä luopumiseen.72 

Esitutkintaa rajoitettaessa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vähäisyysperusteen osalta 

ei voida määrittää euromääräistä rajaa, jonka alittuessa teko on vähäinen tai 

kustannusperustetta sovellettaessa määrätä tutkimuskustannusten ylärajaa. Tarkoilla ohjeilla 

tai taulukoilla saattaisi olla yhtenäisyyden kannalta positiivinen vaikutus. Tällaisia ohjeita ei 

kuitenkaan voida antaa, koska ne saattaisivat antaa vaikutelman, että jonkinlainen menettely 

on yleisesti hyväksyttävää yhteiskunnassa, vaikka teko olisikin laissa säädetty 

rangaistavaksi. Mahdollisesti tiiviimmällä paikallisella viranomaisyhteistyöllä sovituilla 

suuntaviivoilla on suuri merkitys sille, millaisia rikoksia esitetään rajoitettavaksi. 

Valtakunnansyyttäjän tehtävänä on tämän yhteistyön yhdenmukaisuuden valvonta. 

3.1.2 Valtakunnansyyttäjän oikeus puuttua yksittäisen asian ratkaisuun 

Yleisen ohjauksen lisäksi valtakunnansyyttäjän tehtäviin kuuluu syyttäjien päätöksenteon 

oikeudellisuuden ja yhdenvertaisuuden valvonta. Valvontakeinot rajoittuvat lähinnä 

syyttäjälaitoksessa tehtäviin tarkastuksiin ja kanteluiden tai tiedotusvälineiden kautta esille 

nostettujen päätösten käsittelyyn.73 Keskeisin valvontakeino lienee kanteluinstituutio, koska 

laajoihin tarkastuksiin ei ole tarpeeksi resursseja. Valvontatehtävää hoitaessaan VKS:lle on 

annettu toimivalta tietyin edellytyksin puuttua alaiselleen syyttäjälle tavallisesti kuuluvan 

asian käsittelyyn.74 Hän voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian, 

määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt tai 

 
70 HE 131/1996 vp s. 37. 
71 LaVM 1/2006, 9. HE 222/2010, s. 187, Nissinen 2007, s. 68. 
72 HE 131/1996 vp, s. 38. Devoluutio-oikeutta käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.5 
73 HE 131/1996, s. 38, Tolvanen 2003, s. s. 1013–1014. 
74 Nissinen 2011, s. 379. Jokela 2012, s. ks. myös Jääskeläinen 1997, s. 327 ja 511–513 oikeuskanslerin ajalta. 
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määrätä asian alaisensa syyttäjän syyteharkintaan (SyyttäjälaitosL 11.2 §). Nämä 

esihenkilönasemasta johtuvat oikeudet voidaan jakaa seuraavasti:  

1. devoluutio-oikeus 

a. syyteharkinta-asian käsittely 

b. muutosharkinta-asian käsittely 

2. syytemääräys 

3. syyttäjänmääräys 

 

Devoluutio- ja substituutio-oikeuden käyttö on ainoa poikkeus syyttäjän itsenäisyydestä ja 

riippumattomuudesta.75 Devoluutio-oikeuden nojalla ylin syyttäjä voi ottaa ratkaistavakseen 

alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian missä tahansa rikosprosessin vaiheessa.76 

Muutosharkinta-asian käsittelyn on katsottu perustuvan devoluutio-oikeuden käyttöön77, 

joten tarkastelen sitä tarkemmin seuraavassa jaksossa. Substituutio-oikeudella tarkoitetaan 

ylemmän syyttäjän oikeutta antaa syytteen ajaminen muun alemman syyttäjän tehtäväksi 

kuin sen, jolle se tavallisesti kuuluu.78 Oikeuskirjallisuudessa on esitetty eriäviä näkemyksiä 

siitä kuuluvatko syytemääräys ja syyttäjänmääräys molemmat substituutio-oikeuden sisälle 

vai tarkoitetaanko substituutio-oikeudella ainoastaan oikeutta jakaa työtehtäviä VKS:n 

haluamalla tavalla. Tämän tutkielman kannalta tällä ei ole varsinaisesti merkitystä. 

Syytemääräyksellä tarkoitetaan oikeutta määrätä alempi syyttäjä ajamaan syytettä, jonka 

nostamisesta valtakunnansyyttäjä on päättänyt. Syyttäjä ajaa syytettä oikeudenkäynnissä ja 

hoitaa muutoin syyttäjän tehtäviä syytemääräyksessä määrätyllä tavalla. Määräyksen antaja 

vastaa siitä, että syytteen nostamisen edellytykset täyttyvät.  Syyttäjänmääräyksellä voidaan 

määrätä rikosasia tietyn syyttäjän syyteharkintaan tai yleisesti hoitamaan syyttäjän tehtäviä 

asiassa. Syyttäjänmääräys eroaa syytemääräyksestä siten, että tällöin syyttäjä tekee 

itsenäisen harkinnan ja vastaa itse päätöksestään.79  Näitä ohjauskeinoja voidaan käyttää jo 

syyteharkinnan aikana tai soveltuvin osin esitutkinnassa, joten niiden käyttö ei ole 

riippuvainen siitä, että joku kantelee syyttäjän päätöksestä. 

 
75 VKST Dnro 93/61/18. 
76 Virolainen – Pölönen 2004, s. 121–124. 
77 HE 131/1996 s. 42, Jokela 1997, s. 49, Jokela 2012, s. 6–7, Jokela 2018, s. 59–60. Jääskeläinen 1997, s. 512–51. Vrt. 

Virolainen 1998, s. 100–101 ja s. 114–117, jossa muutosharkinta-asian käsittely on jaoteltu erilleen, samoin Rautio 

teoksessa Prosessioikeus, kappale ”Asianosaiset rikosprosessissa, syyttäjä” Ks. lisäksi Frände 2009. 
78 Tirkkonen 1975, s. 81. HE 131/1996, s. 9. 
79 Syyttäjän käsikirja 1990, s. 45, HE 131/1996, s. 42, Jääskeläinen 1997, s. 512, Virolainen 1998, s. 101.  Ks. 

lisäksi Frände 2009 s. 38, Jokela II s. 6–7 ja Jokela 2018, s. 59–60. 
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3.2 DEVOLUUTIO-OIKEUS JA ASIAN OTTAMINEN UUDELLEEN RATKAISTAVAKSI 

3.2.1 Devoluutio-oikeuden laajuus 

Valtakunnansyyttäjä ei voi antaa alaiselleen syyttäjälle sitovia määräyksiä yksittäinen asian 

ratkaisemiseksi, joten halutessaan vaikuttaa päätökseen, hänen on otettava asia devoluutio-

oikeuden nojalla itselleen ratkaistavaksi. Tällöin hän myös itse vastaa tekemästään 

päätöksestä.80 Devoluutio-oikeudesta ei ole säädetty kovinkaan kattavasti lainsäädännössä, 

joten se pohjautuu pitkälti viranomaiskäytäntöön. Aikaisemmin oikeuskanslerilla katsottiin 

olevan mahdollisuus ottaa omaan syyteharkintaansa alaiselleen kuuluva asia omasta 

aloitteestaan sekä ottaa uudelleen harkittavaksi alemman syyttäjän jo ratkaisema asia joko 

kantelun johdosta tai muulla perusteella.81 

Nykyisin devoluutio-oikeudesta säädetään Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 §:n 2 

momentissa, jonka mukaan valtakunnansyyttäjä voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen 

syyttäjälle kuuluvan asian. Säännöksessä käytetään termiä asia, joten sanamuodon 

mukaiseen tulkintaan nojautuen devoluutio-oikeuden käyttö ei ole rajoitettu ainoastaan 

syyteharkinnassa olevaan rikosasiaan. VKS voi ottaa asian itselleen ratkaistavaksi jo 

esitutkinnan aikana, rikosasian siirryttyä syyteharkintaan tai jopa syytteen nostamisen 

jälkeen ajaa itse asiaa tuomioistuimessa. Ainoastaan syyteoikeuden vanhenemisen ja 

tuomioistuimen lainvoimaisen ja oikeusvoimaisen tuomion on katsottu estävän devoluutio-

oikeuden käytön samassa rikosasiassa, joten sitä voidaan käyttää myös 

muutoksenhakuvaiheessa. Käytettäessä devoluutio-oikeutta ennen varsinaista 

syyteharkintaa tai esitutkinnan rajoittamista, puhutaan syyteharkinta-asian käsittelystä. 

Muutosharkinta-asian käsittelystä on kyse, mikäli syyttäjä on jo tehnyt asiassa päätöksen.82  

Oikeuskirjallisuudessa devoluutio-oikeus on melko harvoin käsitelty aihe, mikä kertoo siitä, 

ettei sitä ole pidetty erityisen ongelmallisena. Tämä on yllättävää, koska devoluutio-oikeus 

on itseasiassa oikeusjärjestelmässämme melko poikkeuksellinen. Yleensä 

lainkäyttöviranomaisen, jollainen syyttäjän on myös katsottu olevan,83 päätöksenteko on 

siten itsenäistä, että ylempi lainkäyttöviranomainen ei voi ottaa alaisensa käsittelemää asiaa 

itselleen ratkaistavaksi ilman valitusta. Devoluutio-oikeuden nojalla syyttäjän päätökseen 

voidaan puuttua ilman, että kukaan asianosainen sitä vaatisi, vaikka yleensä syyttäjän 

 
80 Jokela 2012, s. 12. 
81 Valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesääntö 12 §. Ks. oikeuskanslerin ajalta Tirkkonen 1975, s. 81–82 sekä yleisesti 

oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan tehtävistä ylimpänä syyttäjänä, Pasanen 2001. 
82 Virolainen 1998, s. 114–118, Virolainen – Pölönen 2004, s. 121–124. 
83 Ks. syyttäjän lainkäytöstä esim. Virolainen 1995, s. 507–534.  
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päätöksentekoon yksittäisessä rikosasiassa ei voida vaikuttaa sitovasti.84 Devoluutio-

oikeuden käyttö on siten vastakkainen syyttäjän itsenäisen harkintavallan näkökulmasta. 

3.2.2 Devoluutio-oikeus muutosharkinta-asioissa 

Valtakunnansyyttäjä ei toimi varsinaisena muutoksenhakuasteena syyttäjän ratkaisulle. 

Ensisijainen muutoksenhakukeino syyttäjän päätökseen on asianomistajan itse nostama 

syyte, ja vastaajan oikeus saattaa syyttäjän päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tästä 

huolimatta muutosharkintapyynnöllä on myös muutoksenhaulle ominaisia piirteitä. 

Syyttämättäjättämispäätöksen osalta ylemmällä syyttäjällä on oikeus ottaa asia uudelleen 

ratkaistavaksi siten kuin siitä erikseen säädetään (ROL 11 § 3 mom.). Tämä säännös ja 

SyyttäjäL 11 §:n 2 momentti antavat toimivallan käsitellä muutosharkintapyynnön 

sisältävän kantelun sekä kumota syyttäjän päätöksen ja ratkaista asia uudelleen.85 

Esitutkinnan rajoittamispäätöksen ottaminen uudelleen ratkaistavaksi on katsottu perustuvan 

samaan toimivaltaan, vaikka tästä ei ole nimenomaista viittausta devoluutio-oikeuteen.86  

Oikeuskirjallisuudessa ei ole usein asetettu kyseenalaiseksi oikeutta käsitellä 

kanteluratkaisuja ja ottaa devoluutio-oikeuden nojalla jo tehty päätös uudelleen 

ratkaistavaksi. Vähäisetkin kannanotot ovat liittyneet lähes poikkeuksetta 

syyttämättäjättämispäätöksiin eivätkä esitutkinnan rajoittamispäätöksiin. Vakiintuneesti on 

katsottu, että päätöksen uudelleen ratkaiseminen ei ole riippuvainen asiassa ilmenneestä 

uudesta selvityksestä.87 Syyttämättäjättämispäätöksen uudelleen ratkaiseminen on 

mahdollista, jos käsittelijä arvioi näyttökysymystä tai oikeuskysymystä eri tavoin kuin asian 

ratkaissut syyttäjä.88 Samoin esitutkinta voidaan määrätä jatkettavaksi ilman, että asiassa 

olisi ilmennyt uutta selvitystä.89 

Virolainen ja Klami ovat pitäneet asianosaisten oikeusturvan kannalta arveluttavana sitä, että 

ylempi syyttäjä voi muuttaa alemman syyttäjän päätöstä. Virolainen on todennut, että 

devoluutio-oikeus tulisi ulottaa ainoastaan tapauksiin, joissa syyttäjä voi itse muuttaa 

tekemäänsä päätöstä.90 Tolvanen on ollut Virolaisen kanssa yhtä mieltä siitä, että 

 
84 Ks. Jääskeläinen 1997, s. 327, alaviite 198, Virolainen 1998, s. 101 alaviite 3 ja s. 102, samoin myös Rautio teoksessa 

Prosessioikeus, kappale ”Asianosaiset rikosprosessissa, syyttäjä”. 
85 Säännökset vastaavat aikaisempaa lainsäädäntöä. Ks. myös Jääskeläinen 1997, s. 327 alaviitteineen. 
86 Nissinen 2007, s. 68. Virolainen – Pölönen 2004, s. 125. 
87 HE 82/1995, s. 41, ks. myös ks. HE 1996:131 s. 39, Frände 1999 s. 133 ja Rautio Prosessioikeus 2003 s. 302. Turun HO 

14.12.2015: R15/915, päätös nro 1286, s. 5–6. 
88 Tolvanen 2003, s. 1013–1014, VKSV lausunto Dnro 93/61/18. 
89 VKS: 2016:5. 
90 Virolainen 1998, s. 116–117 alaviitteineen. Samoin Klami 1994, s. 5. Vrt. Virolainen – Pölönen 2004, s. 126, jossa asian 

uudelleen ratkaistavaksi ottamiseen on suhtauduttu hieman myönteisemmin. 
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asianosaisten oikeusturva saattaisi edellyttää, ettei ylempi syyttäjä voisi ainakaan ilman uutta 

selvitystä muuttaa paikallissyyttäjän ratkaisua, koska syyttämättäjättämispäätös on 

lähtökohtaisesti tarkoitettu lopulliseksi ratkaisuksi. Tolvanen on kuitenkin todennut, että 

syyttäjien päätösten epäkohdat tulevat tietoon lähinnä kanteluiden ja tiedotusvälineiden 

kautta. Tästä syystä devoluutio-oikeuden tueksi voidaan muutosharkinta-asioissa vedota 

syyttämiskäytännön ohjaustehtävään ja syyttäjien ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuteen. 

Devoluutio-oikeus on mahdollisesti tehokkaampi keino valvoa ja ohjata syyttäjien työtä kuin 

yleiset ohjeet, joten olisi outoa, mikäli ylempi syyttäjä ei voisi puuttua selvästi virheelliseen 

päätökseen.91  

Olen Tolvasen kanssa yhtä mieltä siitä, että selvästi virheellisiin päätöksiin tulee voida 

puuttua. Suhtaudun silti varovaisesti siihen, että päätös kumotaan, jos se on tehty 

harkintavallan rajoissa eikä selvästi poikkea normaalista syyttäjäkäytännöstä. 

Syyttäjätoiminnan yhdenvertaisuus edellyttänee myös valtakunnansyyttäjän noudattavan 

yleistä syyttäjäkäytäntöä. Esimerkiksi oikeuskanslerin hoitaessa ylimmän syyttäjän tehtäviä, 

käytännöksi oli muodostunut se, että syyttäjän ratkaisuun puututtiin, jos se oli tehty näytön 

puutteellisen selvittämisen perusteella tai oli oikeudellisesti virheellinen. Syyttäjän ratkaisun 

lopputulosta ei katsottu tarpeen muuttaa, mikäli syyte ei korjattunakaan menestyisi.92 

Esitutkinnan rajoittamisen osalta tällainen punninta voi olla haastavaa, koska rajoittaminen 

on perustunut keskeneräiseen esitutkintamateriaaliin. Esitutkinnan rajoittamispäätös 

voitaneen ottaa pienemmällä kynnyksellä uudelleen ratkaistavaksi, koska esitutkinnan 

uudelleen aloittaminen on yleensäkin tarkoitettu matalammaksi kynnykseksi kuin 

syyttämättäjättämispäätöksen peruuttaminen. 

Turun hovioikeus on päätöksessään vuodelta 2015 (Turun HO 14.12.2015: R15/915, päätös 

nro 1286) todennut, että oikeustila on oikeuskirjallisuus ja lain esityöt huomioon ottaen siinä 

määrin vakiintunut, että valtakunnansyyttäjä ei ole sidottu asiassa ilmenneeseen uuteen 

selvitykseen ottaessaan alaisensa syyttäjän ratkaiseman asian uudelleen käsittelyyn. 

Oikeustilan vakiintuneisuudesta seuraa, että tällainen menettely ei ole myöskään vastoin 

(lainkäytön) ennakoitavuusvaatimusta. Valtakunnansyyttäjä olisi tosiasiassa sidottu 

syyttäjän aikaisemmin tekemään harkintaan, mikäli hän voisi ottaa asian ratkaistavakseen 

ainoastaan samoin perustein kuin alkuperäisen päätöksen tehnyt syyttäjä. Tällöin 

 
91 Tolvanen 2003 s. 1013–1014. Tolvanen on viitannut entisen VKS Matti Kuusimäen kannanottoihin lehdistössä ja 

esittänyt jatkokysymyksen siitä tulisiko valtakunnansyyttäjän toimivaltaa rajoittaa. 
92 Pasanen 2001, s. 1232. 
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devoluutio-oikeuden mahdollistavat säännökset menettäisivät kokonaan merkityksensä. 

Turun hovioikeus on myös todennut, että toimenpiteistä luopumispäätöstä ei ole 

vakiintuneesti pidetty päätöksenä, joka kuuluisi EIS seitsemännen lisäpöytäkirjan 4 artiklan 

ne bis in idem -kiellon alaan. Tämän kiellon perusteella ketään ei saa tutkia uudelleen tai 

vaatia häntä vastaan rangaistusta rikoksesta, josta hänet on lopullisesti vapautettu tai 

tuomittu syylliseksi. 

Epäillyn oikeusturva edellyttää, ettei mitä tahansa päätöstä voida ilman perusteellista syytä 

kumota pitkän ajan jälkeen. Selvästi virheelliset päätökset tulisi voida kumota tietyn 

ajanjakson sisällä, mutta rikoksen laadulla ja ajankulumisella tulisi olla merkitystä kanteluita 

käsiteltäessä. Onko esimerkiksi perusteltua, että ulkopuolinen taho seuloo syyttäjän 

päätöksiä, laatii kantelun vuoden tai kaksi päätöksen jälkeen ja syyttäjän päätös kumotaan? 

VKST:n kanteluohjeessa on tältä osin todettu, että pääsääntöisesti yli kaksi vuotta vanhaa 

asiaa ei käsitellä ilman erityistä syytä.93 Lähtökohtaisesti näpistystä tai muuta lievää tekoa, 

josta ei ole aiheutunut kenellekään mittavia vahinkoja, ei tulisi ottaa uudelleen 

ratkaistavaksi, mikäli kantelu on tullut vireille esimerkiksi puoli vuotta päätöksen jälkeen. 

Tämä kuormittaa oikeuslaitosta huomattavan paljon suhteessa teon vakavuuteen ja on 

lainkäytön ennakoitavuuden kannalta arveluttavaa. Yleensä päätöksen virheellisyys on 

havaittavissa heti, joten kanteleminen pitkän ajan jälkeen on kyseenalaista. 

4 KANTELUN KÄSITTELY VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN TOIMISTOSSA 

4.1 KANTELUINSTITUUTION FUNKTIOT 

Tässä luvussa pyrin esittämään esitutkinnan rajoittamispäätöksestä tehdyn kantelun 

käsittelyä valtakunnansyyttäjän toimistossa. Tämä auttaa hahmottamaan empiirisen 

aineiston analyysiä. Tärkeä lähde on VKST:n ohje kanteluasioiden käsittelystä. Edellä olen 

tarkastellut muutosharkintakantelun käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä, lainvalmistelua, 

periaatteita ja oikeuskirjallisuudessa esitettyjä kannanottoja erityisesti syyttäjän itsenäisen 

harkintavallan ja devoluutio-oikeuden valossa. Edellä esitettyjen kannanottojen perusteella 

kanteluinstituutiolla ja kanteluiden käsittelyssä voidaan erottaa kolme eri funktiotasoa: 

1. Valvontafunktio (valtakunnansyyttäjän toimiston taso) 

2. Ohjaus- ja laatufunktio (syyttäjätaso) 

3. Oikeusturvafunktio (kansalaisten taso) 

 

 
93 VKST kanteluohje Dnro 189/01/20, s. 6. 
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Valvonta- ja ohjausfunktio liittyvät molemmat valtakunnansyyttäjän tehtäviin valvoa 

syyttäjätoiminnan lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Valvontafunktiolla on laajempi 

merkitys, koska kanteluinstituutio toimii myös koko syyttäjätoiminnan valvontakeinona. 

Kanteluinstituutio toimii eräänlaisena siltana tavanomaisia syyttäjän tehtäviä hoitavien ja 

syyttäjien työtä valvovan valtakunnansyyttäjän välillä. Kanteluiden avulla voidaan nostaa 

esille laajempia ongelmia syyttäjien päätöksissä ja saada yleiskuva siitä, mitä parannettavaa 

syyttäjätoiminnassa on.  

Kanteluratkaisuilla voidaan ottaa kantaa siihen miten yksittäisessä asiassa päätös olisi tullut 

perustella tai onko käsiteltävänä olevassa tapauksessa ollut perusteita esitutkinnan 

rajoittamiselle. Ohjausfunktio liittyy erityisesti mahdollisuuteen esittää syyttäjille 

yksityiskohtaisia ja konkreettisia ohjeita siitä, onko tietyssä tapauksessa esitutkinnan 

rajoittamiselle ollut perusteita. Ohjauskeino suuntautuu lähinnä tulevaisuuteen, sillä 

kanteluratkaisu ohjaa syyttäjien työtä vastaisuudessa. Ohjausfunktio liittyy myös syyttäjien 

koulutukseen, sillä kanteluratkaisuja voidaan käyttää syyttäjien koulutuksessa.94 

Työnohjauksen osalta on muistettava, että syyttäjien itsenäinen harkintavalta edellyttää, 

etteivät nämäkään ohjeet ole täysin syyttäjiä sitovia. Laatufunktio liittyy yksittäisen 

syyttäjän tekemän päätöksen sisällön laatuun, jolloin kiinnitetään huomioita esimerkiksi 

päätösten asialliseen perusteluun. Oikeusturvafunktio tarkoittaa asianosaisten tai muun 

tahon mahdollisuutta käyttää kanteluinstituutiota eräänlaisena muutoksenhakukeinona: 

tapana saada aikaan muutos syyttäjän päätökseen. Oikeusturvafunktio edellyttää myös 

rikoksesta epäillyn oikeuksien huomioimista. 

4.2 YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA KANTELUN KÄSITTELYSSÄ 

4.2.1 Kuka voi kannella? 

Suomessa kantelun viranomaisen toiminnasta voi tehdä kuka tahansa riippumatta siitä onko 

henkilöllä asianosaisen asemaa.95 Muutosharkinta-asioiden käsittelyssä on vakiintunut linja, 

että myös syyttäjän toimenpiteistä luopumispäätöksestä voi kannella kuka tahansa ja pyytää 

asian uudelleen harkintaa. Ainakin yhdessä esitutkinnan rajoittamista koskevassa 

kanteluratkaisussa on nimenomaisesti kiinnitetty syyttäjän huomioita siihen, että jokaisella 

on yleinen oikeus kannella viranomaisen toiminnasta siitä riippumatta, onko kantelun 

kohteena olevalla asialla henkilökohtaista merkitystä. 

 
94 Käyttö koulutuksessa on todettu esim. VKST kanteluohjeessa Dnro 189/01/20, s. 30. 
95 HE 50/2013 vp, s. 22, ks. myös Mäenpää 2008, s. 86. 
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Ruotsissa syyttäjän päätöksen uudelleen harkintaa voi pääsääntöisesti vaatia ainoastaan se, 

jota rikosasia koskee tai, jolla on oikeutettu etu (ett berättigat intresse) rikosasiassa. Yleensä 

ainoastaan rikoksen uhri tai rikoksesta epäilty voi pyytää syyttäjän päätöksen kumoamista. 

Ylemmällä syyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus tarkastaa syyttäjän päätös omasta 

aloitteesta. Muutosharkintapyyntö voi siten johtaa toimenpiteisiin ilman 

kanteluoikeuttakin.96 

Vuosina 2020–2021 lähes kaikki kantelut on tehnyt joko asianomistaja tai hänen edustajansa 

(noin 83 %). Ainoastaan neljä esitutkinnan rajoittamispäätöksestä tehtyä kantelua on tullut 

vireille vastaajan tai hänen edustajansa laatimana (alle 4 %).  Yleisempää on, että kantelu 

tulee vireille jonkun ulkopuolisen laatimana (noin 13 %). Yleisiä ovat kunnanhallintoon 

liittyvät rikosepäilyt, joissa kunnan asukkaalla tosin katsotaan yleensä olevan asianosaisen 

asema, ja ns. uhrittomat rikokset, kuten ympäristö- tai eläinsuojelurikokset, joissa ei ole 

varsinaista asianomistajaa. Tällöin kantelun on yleensä laatinut yleishyödyllinen yhdistys, 

kuten ympäristö- ja eläinoikeusasioita ajavat järjestöt. 

4.2.2 Kuka kantelun käsittelee? 

Valtakunnansyyttäjä käsittelee kanteluasioita vain hyvin poikkeuksellisesti. 

Kanteluasioiden hoidosta vastaa apulaisvaltakunnansyyttäjä syyttäjälaitoksen 

työjärjestyksen 6 §:n mukaisesti. AVKS ratkaisee hänen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat 

samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä (SyyttäjälaitosL 12 §, joten myös hän voi 

käyttää devoluutio-oikeutta kanteluita ratkaistaessa. Valtionsyyttäjät toimivat 

kanteluasioiden ratkaisemisessa esittelijöinä. Valtionsyyttäjä voi myös ratkaista 

muutosharkinta-asian VKS:n valtuuksin, jos hän toimii AVKS:n sijaisena (Työjärjestys 9 

§). Käytännössä lähes kaikki esitutkinnan rajoittamispäätöstä koskevat kanteluratkaisut on 

allekirjoittanut sekä esittelijänä toiminut valtionsyyttäjä, että AVKS. Tämä on valvonnan ja 

ratkaisujen yhdenmukaisuuden edistämisen kannalta on perusteltua.97 

4.2.3 Milloin kantelu otetaan käsittelyyn? 

Virolainen on esittänyt, että syyttämättäjättämispäätöksistä tehdyissä kanteluissa 

tutkintakynnys on näytön riittävyyden osalta korkeampi kuin oikeuskysymysten kohdalla.98 

Tässä tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella tämä ei sellaisenaan toteudu esitutkinnan 

rajoittamispäätösten osalta. Asian uudelleen ratkaistavaksi ottamista puoltaa erityisesti se, 

että rikosasiassa on suuri selvittämisintressi, päätös on oikeuskysymyksen osalta 

 
96 Riksåklagarens riktlinjer RåR 201 50/3:1: Överprövning och annan prövningsverksamhet. 
97 VKST kanteluohje 189/01/20, s. X. Samoin Virolainen – Pölönen 2004, s. 126. Ilmeisesti valtionsyyttäjät ovat 

aikaisemmin voineet itsenäisesti ratkaista kanteluita, jotka eivät johda toimenpiteisiin. 
98 Virolainen – Pölönen 2004, s. 126. 
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virheellinen tai päätöksen perustelut ovat ilmeisen puutteelliset.99 Useissa tutkimusaineiston 

kanteluratkaisuissa on todettu, että VKS käyttää devoluutio-oikeuttaan esimerkiksi, jos on 

perusteita epäillä syyttäjän ylittäneen harkintavaltansa tai jos päätöksen näyttö- tai 

oikeuskysymystä ei ole asianmukaisesti perusteltu taikka jos syyttäjäntoiminnan 

yhdenmukaisuus tai tarkoituksenmukaisuus sitä edellyttää. Harkittaessa sitä, otetaanko 

muutosharkintakantelu uudelleen ratkaistavaksi, kiinnitetään huomiota seuraaviin 

seikkoihin.100 

1) Syyttäjä on ylittänyt harkintavaltansa (tai päätös on muutoin lainvastainen) 

2) Päätöstä ei ole perusteltu riittävästä tai perustelut ovat virheelliset 

3) Päätös on muutoin ilmeisen virheellinen esimerkiksi, koska 

a) Lakia on tulkittu tai sovellettu väärin 

b) Näyttökysymystä on tulkittu väärin 

c) Päätös poikkeaa yleisestä oikeuskäytännöstä 

4) Asia on muutoin tarpeen ottaa uudelleen ratkaistavaksi esimerkiksi 

a) Yleisen merkityksen takia tai (yleinen etu) 

b) Ratkaisun kantelijalle suuren merkityksen takia? (yksityinen etu) 

Esitutkinnan rajoittamisen osalta kanteluohjeessa on todettu, että useimmiten kantelun 

tutkiminen on tarpeen, koska asiassa on syytä ottaa kantaa rajoittamisen edellytysten 

täyttymiseen tai päätöksen perusteluihin. Kantelu tulee ensinnäkin ottaa käsittelyyn, jos 

asian ratkaisu on merkityksellinen syyttäjien päätöksenteon yhtenäisyyden kannalta. 

Erityisesti uuden lainsäädännön osalta kantelun käsittely voi edistää yhtenäisen 

ratkaisukäytännön muodostumista. Kantelu tulisi ottaa käsiteltäväksi myös, jos 

rajoittamispäätös selvästi poikkeaa yleisestä ratkaisukäytännöstä.101 Myös 

apulaisoikeuskansleri ja apulaisoikeusasiamies ovat kiinnittäneet huomiota esitutkinnan 

rajoittamispäätösten perusteluvelvollisuuteen, koska perustelujen avulla asianomistaja voi 

arvioida päätöksen oikeellisuutta ja harkita kannattaako hänen käyttää toissijaista 

syyteoikeuttaan.102 

Kantelua ei pääsääntöisesti oteta uudellaan ratkaistavaksi, mikäli rikoksen syyteoikeus on 

vanhentunut tai sama asia on vireillä toisessa toimivaltaisessa viranomaisessa, kuten 

oikeuskanslerin virastossa. Pääsääntöisesti asianomistaja ohjataan itse nostamaan syyte, jos 

syyteoikeus on kulumassa umpeen lyhyen ajan sisällä. Mikäli esitutkinnan rajoittamista 

koskevasta kantelukirjoituksesta ilmenee asiaan uutta selvitystä, tulisi kantelukirjoitus 

 
99 VKST kanteluohje Dnro 189/01/20. 
100 VKST kanteluohje 189/01/20. Luettelo on laadittu kanteluohjeen pohjalta, mutta se on oma tulkintani ohjeesta. 
101 VKST kanteluohje 189/01/20, s. 12. 
102 Ks. OKV/1251/1/2012 ja AOA Dnro 2975/4/08. 



 24 

ensisijaisesti siirtää asian aikaisemmin ratkaisseelle syyttäjälle. Tällainen uutta selvitystä 

sisältävä kantelu käsitellään ainoastaan, jos rajoittamispäätös on muutoin virheellinen.103 

Kanteluohjeesta voidaan tehdä johtopäätös, että kantelusta ja päätöksestä tulisi ilmetä 

selvästi, että päätös on jollakin tavalla virheellinen tai asialla on muutoin suurta merkitystä. 

Perusteltua olisi, että aivan pieniä poikkeamia normaalista syyttäjäkäytännöstä ei 

lähtökohtaisesti otettaisi uudelleen käsiteltäväksi, ellei päätös ole muutoin selvästi 

virheellinen. Ainoastaan asianomistajan tai ulkopuolisen henkilön erilainen näkemys asiasta 

ei puolla asian ottamista uudelleen ratkaistavaksi. Tätä tulkintaani puoltaa myös se, että 

ohjeessa on erikseen mainittu asianomistajan itsenäisen syyteoikeuden olevan ensisijainen 

oikeuskeino, mikäli asianomistaja on tyytymätön syyttäjän päätökseen. 

4.2.4 Kanteluratkaisun käsittelyssä käytettävät tiedot ja selvitykset 

Asian tutkittavaksi ottamista arvioidaan ensisijaisesti kantelukirjoituksen ja syyttäjän 

päätöksen sisällön perusteella. Kantelun käsittelemiseksi voidaan tarvittaessa hankkia muuta 

selvitystä tarkoituksenmukaisella tavalla. Esittelijä voi hankkia selvitystä puhelimella, 

sähköpostilla, selvityspyynnöllä, suoraan tietojärjestelmistä hakemalla tai muilta 

viranomaisilta. Selvityksen tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.104 

Tutkimusaineiston kanteluratkaisuissa käsittelijän käytössä on yleensä ollut ainoastaan 

kantelukirjoitus, syyttäjän päätös sekä tutkintailmoitus. Muutamissa tapauksissa käsittelijä 

on oma-aloitteisesti hankkinut lisäselvitystä asiaan mm. etsimällä internetselainhaulla tietoja 

epäillyn henkilöllisyydestä tai tiedustelemalla rikostekniseltä laboratoriolta mahdollisista 

tutkimuksista. 

Päätöksen tehneeltä syyttäjältä on pyydettävä selvitys, jos asia saattaa johtaa toimenpiteisiin 

tai se on muutoin tarpeen. Esimiehelle varataan tilaisuus lausua asiassa, jos kirjoitus sisältää 

vakavaa arvostelua syyttäjän menettelystä tai asialla on laajempi merkitys 

syyttäjäntoiminnan kannalta. Kantelijalle on yleensä varattava tilaisuus lausua syyttäjän 

selvityksestä, mutta tämän ei katsota olevan tarpeen, jos asiaa ei oteta selvityksen jälkeen 

uudelleen ratkaistavaksi. Kanteluohjeen mukaan epäillylle ja tarvittaessa asianomistajalle on 

varattava tilaisuus lausua asiasta, jos asia otetaan uudelleen ratkaistavaksi uudessa 

 
103 VKST kanteluohje 189/01/20, s. 12. 
104 VKST kanteluohje 189/01/20, s. 18. 
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syyteharkinnassa. Asianomistajalle on varattava tilaisuus lausumiseen erityisesti silloin, kun 

epäilty teko on asianomistajarikos tai sillä on oleellisesti loukattu asianomistajan oikeutta.105  

Ratkaisukäytäntö vaikuttaa olevan eri esitutkinnan rajoittamispäätösten osalta, koska 

yhdessäkään esitutkinnan rajoittamista koskevassa kanteluratkaisussa ei ole pyydetty 

vastinetta rikoksesta epäillyltä. Päätöstä ei myöskään lähetetä tiedoksi rikoksesta epäillylle, 

ellei hän ole kantelija asiassa. Kantelu on tarkoitettu nopeaksi ja kustannuksiltaan alhaiseksi 

menettelyksi, mikä puoltaa asian suppeaa käsittelyä. Tämä käytäntö osoittaa näkemystä siitä, 

että kantelun osapuolia ovat kantelija ja syyttäjä, vaikka kantelulla on olennainen merkitys 

myös rikosasian asianosaisten kannalta. Käytäntö voitaneen pitää rikoksesta epäillyn 

oikeuksien kannalta arveluttavaa, koska epäilty ei saa osallistua itseään koskevan asian 

käsittelyyn. 

4.3 TOIMENPITEISTÄ KANTELURATKAISUN SEURAUKSENA 

4.3.1 Tutkintaan ja työnjakoon liittyvät toimenpiteet 

Mikäli kantelu menestyy, kumotaan syyttäjän alkuperäinen päätös.106 Syyttäjä on sidottu 

tutkinnanjohtajan esitykseen rajoittamisperusteen osalta,107 joten kanteluun annetussa 

päätöksessä ei liene mahdollista päätyä lopputulokseen, jossa esitutkinnan 

rajoittamisperustetta vaihdettaisiin. Esitutkinnan rajoittamista koskevat kanteluratkaisut 

eroavat siten syyttämättäjättämispäätöksistä, joissa uuden syyteharkinnan jälkeen asiassa 

voidaan tehdä uusi syyttämättäjättämispäätös eri perusteella. Näin toimitaan kuitenkin hyvin 

harvoin. 

Esitutkinnan rajoittamispäätöksen osalta hylätään kanteluratkaisulla myös tutkinnanjohtajan 

esitys esitutkinnan rajoittamiseksi. Tällöin tutkinnanjohtajalla on viran puolesta velvollisuus 

jatkaa esitutkintaa, jos asiassa on syytä epäillä rikosta. Päätöksen kumoaminen ei estä 

tutkinnanjohtajaa esittämästä asiaa uudelleen rajoitettavaksi, mikäli uudelleen aloitetussa 

tutkinnassa selviää, että esitutkinnan rajoittaminen on mahdollista esimerkiksi eri 

perusteella. Tutkinnanjohtaja voi myös itse päättää tutkinnan, jos esitutkinnassa selviää, että 

asiassa ei ole syytä enää epäillä rikosta. Asian saattaminen syyteharkintaa olisi 

syyttömyysolettaman vastaista, jos asiassa selvästi todettaisiin, että rikosta ei ole tapahtunut. 

 
105 VKST kanteluohje 189/01/20, s. 18. 
106 Virolainen – Pölönen 2004, s. 125. VKST kanteluohje Dnro 189/01/20, s.  
107 VKST 2016:5. 
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Kanteluohjeessa on todettu, että kanteluratkaisuun tulee liittää ETL 5 luvun 2 §:n 1 

momentin mukainen määräys tutkinnantoimittamisesta, mikäli rajoitusesityksen 

hylkäämisen yhteydessä on tarpeen varmistaa, että esitutkinta suoritetaan loppuun. 

Nimenomaisia toimenpiteitä on määrätty lähinnä, jos aikaisempi esitutkinta on ollut hyvin 

puutteellinen tai jokin tärkeä yksityinen tai yleinen etu vaatii erityisiä tutkintatoimenpiteitä. 

Yleensä määrätyt tutkintatoimenpiteet ovat rutiinitoimenpiteistä poikkeavia. Yhdessä 

ratkaisussa määrättiin poliisia pyytämään rikostekniseltä laboratoriolta tutkimuksia epäillyn 

DNA:n ja tekopaikalta löytyneen ulosteen vastaavuuden selvittämiseksi. Lähes kaikissa 

päätöksen kumoamiseen johtaneissa ratkaisuissa on ainoastaan todettu, että asia palautetaan 

takaisin poliisille ja tutkinnanjohtajalla on toimivalta päättää esitutkintatoimenpiteistä. 

Yleensä ratkaisuissa on perusteltu asian uudelleen harkintaa esimerkiksi siten, että vastaajan, 

asianomistajan tai todistajan kuulemisella on mahdollista saada syyllisyyttä tukevaa ja/tai 

sitä vastaan puhuvaa näyttöä. Näiden kuulemisten toimittamatta jättäminen ohjeesta 

huolimatta olisi erittäin merkillistä. Kanteluratkaisulla on siten myös 

esitutkintatoimenpiteitä ohjaavaa merkitystä, vaikka varsinaista määräystä 

tutkinnantoimittamisesta ei ole annettu. 

Mikäli kanteluratkaisuun liitetään määräys tutkinnantoimittamisesta, liitetään siihen myös 

substituutio-oikeuden nojalla syyttäjänmääräys.108 Yleensä tämä on toteutettu siten, että 

johtavalle aluesyyttäjälle annetaan toimivalta määrätä asia syyttäjäalueella toimivalle 

syyttäjälle. Syyttäjänmääräys ei tarkoita sitä, että syyttäjä ei saisi tehdä asiassa uutta 

esitutkinnan rajoittamispäätöstä tai jättää nostamatta syytettä. Käsitykseni mukaan 

esitutkinnan rajoittamista koskevaan kanteluratkaisuun ei ole mahdollista liittää 

syytemääräystä. Tämä on perusteltua epäillyn oikeusturvan kannalta. Kanteluratkaisussa ei 

voida vielä ottaa sitovasti kantaa syytekynnyksen ylittymiseen, koska rikosasian esitutkintaa 

ei ole suoritettu loppuun ja asian selvittäminen on kesken. 

Kantelu ei itsessään aiheuta syyttäjän esteellisyyttä asiassa eikä esitutkinnan 

rajoittamispäätöksen kumoaminen muutoksia päätöksen tehneen syyttäjän asemaan ja 

tehtäviin. Sama syyttäjä voi jatkaa syyttäjänä rikosasiassa, jos ratkaisussa ei erikseen 

määrätä toista syyttäjää hoitamaan syyttäjäntehtäviä. Syyttäjää voidaan poikkeuksellisesti 

pitää esteellisenä hänen jossakin aikaisemmassa jutussa tai aikaisemmin samassa asiassa 

omaksumansa ennakkokäsityksen vuoksi, joten myös kantelu voinee joissakin tilanteissa 

 
108 VKST kanteluohje 189/01/20, s. X 
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aiheuttaa ns. vastapuoliesteellisyyden. Vuorenpää on todennut, että pääsääntöisesti syytettä 

ajamaan määrätään joku muu kuin syyttämättäjättämispäätöksen (tai rajoittamispäätöksen) 

tehnyt syyttäjä. Saman havainnon olen tehnyt myös tutkimusaineistosta. Tämä on 

esteellisyysnäkökohtien valossa perusteltua, koska näin syyttäjän toiminta näyttää 

puolueettomalta myös ulospäin.109 

4.3.2 Hallinnollisen ohjauksen keinot 

Kanteluratkaisuun voidaan liittää työnohjausmääräysten lisäksi myös hallinnollisia 

ohjauksia syyttäjille. Hallinnollinen ohjaus voi tarkoittaa hyvin erilaisia ohjeistuksia 

syyttäjälle, käsittelijän käsitystä siitä miten yksittäisessä tapauksessa olisi tullut menetellä 

tai yleinen huomio rajoittamisperusteen soveltamisesta. Kanteluohjeen mukaan päätökseen 

voidaan liittää joko ohjaava käsitys tai moittiva käsitys ja huomion kiinnittäminen. Nämä 

päätökset on kuitenkin kirjattu samalla tavalla hallinnollisissa diaareissa. Yleensä käsitys tai 

ohje liittyy velvollisuuteen perustella syyttäjän päätös riittävästi ja asianmukaisesti siten, että 

päätöksestä käy selvästi ilmi kaikki rajoittamisen kannalta olennaiset seikat. 

Kanteluratkaisun kirjaaminen ”käsitys tai ohje” toimenpiteellä ei välttämättä tarkoita sitä, 

että syyttäjän alkuperäinen päätös kumotaan. Näin on yleensä toimittu, jos ohjaus koskee 

lähinnä päätöksen perusteluja ja syyttäjä on myöhemmin täydentänyt perustelujaan 

antamassaan selvityksessä. Suurimmassa osassa ratkaisuista aikaisempi päätös on kuitenkin 

kumottu ja asia on palautettu poliisille. Tällöin ratkaisuun ei ole aina liitetty 

syyttäjänmääräystä, koska asian luonne ei vaadi syyttäjän määräämistä esitutkinnan aikana. 

Ohjaava käsitys on luonteeltaan toimenpide, johon päädytään silloin kun syyttäjä ei ole 

menetellyt virheellisesti, mutta hän olisi voinut päätyä ratkaisussaan toisenlaiseen 

lopputulokseen. Kyseessä on ratkaisijan näkemys paremmasta toimintamallista. Syyttäjä 

olisi voinut esimerkiksi päätyä perus- ja ihmisoikeusmyönteisempään tai syyttäjäntoiminnan 

kannalta yhdenmukaisempaan lopputulokseen. Toisaalta ohjaava käsitys voi olla myös 

kannanotto siitä, että lakia olisi tullut tulkita toisin, mutta kantelu ei tästä huolimatta anna 

aihetta syyttäjän päätöksen muuttamiseen. Moittiva käsitys ja huomion kiinnittäminen 

vastaisen varalle voidaan nähdä ohjaavaa käsitystä hieman ankarampana menettelynä. Tätä 

käytettäneen lähinnä hallintokanteluissa, mutta myös muutosharkinta-asioissa on saatettu 

kiinnittää syyttäjän huomiota lain oikeaan soveltamiseen. 

 
109 Ks. Vuorenpää 2004, s. 308–309. 



 28 

Huomautus on hallinnollisen ohjauksen muodoista ankarin. Huomautus vastaisen varalle 

voidaan antaa virkamiehelle, mikäli tämän katsotaan toimineen lainvastaisesti, ylittäneen 

harkintavaltansa tai menetelleen muutoin velvollisuuksiensa vastaisesti.110 Syyttäjälle 

annetaan huomautus, jos muiden ohjauskeinojen katsotaan olevan riittämättömiä ottaen 

huomioon virheen laatu ja luonne sekä sovellettavien säännösten tulkinnanvaraisuus. 

Huomautus voidaan antaa, jos virkamiehen virkavelvollisuuden vastainen menettely on 

kuitenkin ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen eikä siten ole rangaistavaa 

virkarikoksena.111  

Huomautus on muutosharkinta-asioissa hyvin harvoin käytetty syyttäjän työn ohjauskeino, 

joten tässä tutkielmassa ei ole tarpeen perehtyä tämän hallinnollisen ohjauskeinon 

käyttämiseen kovin kattavasti. Vuosina 2020–2021 kanteluiden perusteella vireille tulleissa 

muutosharkinta-asioissa ainoastaan kahdessa annettiin huomautus syyttäjälle.112 Molemmat 

huomautukset annettiin päätöksen puutteellisesta perustelemisesta esitutkinnan 

rajoittamispäätöksissä, joissa rajoittamisperusteena oli ”ei näyttöä”. Käsittelen näitä 

huomautuksia tarkemmin tutkielman laadullisessa analyysissä. 

5 TILASTOLLISET HAVAINNOT KANTELUISTA 

5.1 EMPIIRINEN TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto koostuu VKST:ssa aikavälillä 1.1.2020-31.12.2021 esitutkinnan 

rajoittamispäätöksistä annetuista kanteluratkaisuista sekä VKST:n muutosharkinta-asioiden 

hallinnollisista diaareista. Tähän ajalliseen rajaukseen on päädytty, koska 

organisaatiomuutoksen takia vuoden 2019 ratkaisut ovat osittain VKSV:n ja osittain 

VKST:n diaareissa ja ilmeisesti niissä esiintyy myös päällekkäisyyksiä. Tällä rajauksella 

saadaan myös viimeisimmät tutkimustulokset. 

Tutkimusaineiston populaatio koostuu yhteensä 115 kanteluratkaisusta, joista jokainen 

muodostaa yhden havaintoyksikön.113 Olen koostanut tutkimusaineiston valikoimalla 

hallinnollisista diaareista kaikki muutosharkinta-asiana vireille tulleet kanteluratkaisut, 

joiden selosteosassa on mainittu esitutkinnan rajoittamispäätös. Olen toteuttanut valikoinnin 

käsin, koska VKST:n järjestelmästä ei voida valikoida tietynlaisiin syyttäjän päätöksiin 

 
110 Ks. Mäenpää 2018, kappale 6 virkavastuu ja sen toteuttaminen, ohjaava huomautus. 
111 Kanteluohje Dnro 189/01/20, s. 28. 
112 Tieto perustuu VKST:n hallinnollisiin diaareihin kirjattuihin toimenpiteisiin. 
113 Ks. populaatiosta ja havaintoyksköistä esim. Keinänen – Väätänen 2015, s. 7–8. 
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kohdistuneita kanteluratkaisuja automaattisesti. Tutkimuksen aikaan VKST:ssa on myös 

käynnissä asianhallintajärjestelmän päivitys, joten ratkaisut saattavat päivittyä diaariin 

pienellä viiveellä. Tutkimustuloksissa saattaa tämän seurauksena esiintyä pieniä 

poikkeamia, jos yksittäisiä ratkaisuja on jäänyt pois tutkimusaineistosta. 

Kanteluratkaisut ovat laadultaan ja pituudeltaan hyvin vaihtelevia. Ratkaisut voivat olla 

ainoastaan parin sivun mittaisia tai jopa 15 sivun laajuisia. Sama kantelu on saattanut 

kohdistua useampaan eri syyttäjän päätökseen. Tällöin yleensä vaaditaan muutosta samaan 

rikoskokonaisuuteen- tai asiaan liittyen. Vastaavasti syyttäjän päätös on voinut sisältää 

usean rikosnimikkeen ja useita eri asianosaisia. Yleensä kanteluratkaisussa on annettu päätös 

kohdistuen rikosasiaan kokonaisuudessaan. Muutamissa ratkaisuissa on kumottu syyttäjän 

päätös ainoastaan tietyn rikosnimikkeen osalta. 

Tutkimusta varten olen saanut VKST:sta tiedot valtakunnallisesti ratkaistuista rikosasioista 

(liite 1) ja kanteluiden kokonaismääristä vuosina 2015–2021 (liite 2). Varsinaisen 

tutkimusaineiston lisäksi käytössäni on ollut ratkaisun mahdolliset liitteet sekä syyttäjän 

päätöksen kumoamiseen johtaneiden kanteluiden osalta alkuperäiset esitutkinnan 

rajoittamispäätökset. Käytössäni on ollut myös uudet päätösasiakirjat, mikäli kantelun 

jälkeen asiassa on tehty uusi päätös. Tutkimusta varten ei ole toimitettu kaikkia syyttäjän 

päätöksiä eikä esitutkintamateriaalia muun muassa salassapitosäännösten johdosta. Nämä 

puutteet saattavat vaikuttaa jossain määrin tutkimustuloksiin. Kanteluratkaisuissa on yleensä 

selostettu syyttäjän päätöksen sisältö kattavasti sekä kuvattu tutkintailmoituksen sisältö ja 

tutkintatoimenpiteet pääpiirteissään. Näin ollen kaikissa tapauksissa päätökset tai 

esitutkintamateriaali eivät ole olleet välttämättömiä. 

Tutkimusaineisto sisältää osittain salassa pidettäviä tietoja sekä henkilötietoja. Tästä syystä 

olen hakenut tutkimusaineiston käsittelyä varten tutkimusluvan, joka on myönnetty 

valtakunnansyyttäjän toimistosta marraskuussa 2021. Tutkimusaineiston arkaluonteisuuden 

vuoksi olen käyttänyt tutkielmassani ainoastaan anonymisoituja tietoja. Olen numeroinut 

kanteluratkaisut vuosiluvun ja ratkaisujärjestyksen mukaan seuraavasti: kantelu 1/20. Näin 

vältytään käyttämästä diaarinumeroa, jonka perusteella yksittäisen henkilön osallisuus 

voitaisiin selvittää. Tutkimuksen luotettavuuden takia diaarinumerot on esitetty 

lähdeluettelossa, kuitenkin satunnaisessa järjestyksessä. 
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5.2 TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI 

5.2.1 Kvantitatiivinen empiirinen analyysi 

Lähestyn tutkimusaineistoa ensin kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisillä menetelmillä. 

Kvantitatiivisella empiirisellä analyysillä voidaan oikeustieteen alalla tarkoittaa 

viranomaisten tai tuomioistuinten käsittelemien asioiden tilastollista dokumentointia ja 

luokittelua asiaryhmiin. Tiedonintressi voi olla esimerkiksi kanteluiden määrät ja taustat 

erilaisissa asiaryhmissä, kanteluperusteet, kanteluiden menestyminen ja päätösten 

kumoutumisperusteet.114 Analyysi perustuu tutkimusaineistosta tehtyihin havaintoihin 

numeerisesti mitattavien muuttujien avulla, jotka ovat nähtävissä liitteissä 7 ja 8. 

Tarkoitukseni ei ole esittää kattavaa tilastollista analyysiä, vaan menetelmä toimii 

johdatuksena tutkielman päämetodiin, kvalitatiiviseen analyysiin. Ensinnäkin tilastollisilla 

menetelmillä tavoitteeni on havainnollistaa kokonaiskuvaa tutkittavana olevan ilmiön 

yhteiskunnallista merkitystä. Tämä on toteutettu analysoimalla kanteluiden määrällistä 

suhdetta kaikkiin syyttäjän päätöksiin ja vertailemalla määrällisesti erilaisista syyttäjän 

päätöksistä tehtyjä kanteluita kanteluiden kokonaismääriin. Toiseksi etsin vastauksia siihen, 

millaisista päätöksistä yleensä kannellaan ja miten paljon. Tämä havainnollistaa 

kantelualttiutta erilaisista syyttäjän päätöksistä. Tilastot toimivat myös koetun 

oikeudenmukaisuuden mittarina. Kolmanneksi tutkin, miten usein kantelu johtaa 

toimenpiteisiin tietyissä tilanteissa. Tarkastelen siten kantelun tosiasiallista tehokkuutta 

keinona saada aikaan muutos syyttäjän päätökseen. Tilastollisella analyysilla voidaan myös 

selvittää, miten paljon päätöksissä ilmenee puutteita. 

Tilastollisessa analyysissä tarkoitukseni on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Milloin esitutkinnan rajoittamispäätöksestä yleensä kannellaan? 
2. Kuinka usein kantelu johtaa toimenpiteisiin ja päätöksen kumoamiseen? 

3. Mitkä ovat yleisiä perusteita sille, että kantelu johtaa toimenpiteisiin? 

4. Kuinka usein kantelu johtaa esitutkinnan toimittamiseen loppuun? 

5. Kuinka usein kantelun kohteena ollut rikosasia johtaa syytteen nostamiseen? 

6. Kuinka usein kantelun kohteena ollut rikosasia johtaa syyksi lukevaan tuomioon? 

 

Tilastoinnin lähtökohtana olen käyttänyt VKST:sta toimitettua taulukkoa, johon on merkitty 

diaariin kirjattu toimenpide, kantelun lähettäjä ja käsittelijä sekä saapumis- ja ratkaisupäivät. 

Olen täydentänyt näitä tietoja poimimalla hallinnollisista diaarilehdistä tiedon siitä, mitä 

syyttäjän päätöstä kantelu on koskenut ja tiedon syyttäjäalueesta. Kanteluratkaisuista olen 

 
114 Määttä 2016, s. 169–170. 
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poiminut tiedot mm. kantelijan asianosaisuusasemasta, avustajan käyttämisestä, 

rikosnimikkeestä, rajoittamisperusteesta sekä keskeisimmästä kumoutumisperusteesta. 

Tiedot muuttujista on merkitty tutkielman liitteenä oleviin taulukoihin (liite 7 ja 8).115 

Näiden taulukoiden avulla olen tehnyt tutkielman tilastolliset laskelmat. 

5.2.2 Kanteluiden lukumäärä suhteessa valtakunnallisesti ratkaistuihin rikosasioihin 

Kanteluita, joissa vaaditaan muutosta syyttäjän päätökseen, saapuu VKST:on vuosittain 

200–300 kappaletta (liite 2). Kanteluiden lukumäärää voidaan verrata kaikkiin 

syyttäjälaitoksessa tehtyisin syyttämättäjättämis- ja esitutkinnan rajoittamispäätöksiin sekä 

nostettuihin syytteisiin (liite 1). Vuosina 2020 ja 2021 on valtakunnallisesti nostettu 

vuosittain noin 56 500 syytettä, joka vastaa noin 64–67 % kaikista ratkaisuista. Vastaavasti 

vuosittain on tehty 9 700–11 200 (noin. 11,5–12,8 % kaikista ratkaistuista) 

syyttämättäjättämispäätöstä ja 16 000–17 000 (noin 19 %) esitutkinnan 

rajoittamispäätöstä.116 

Vuonna 2020 kanteluiden kokonaismäärä oli yhteensä 285 kpl, mikä on noin 0,34 % kaikista 

syyttäjälaitoksessa vuonna 2020 ratkaistuista asioista. Esitutkinnan rajoittamispäätöksistä 

tehtyjä kanteluita saapui samana vuonna 57 kpl, mikä on noin 0,36 % kaikista esitutkinnan 

rajoittamispäätöksistä. Täten syyttäjän päätöksistä on kanneltu ainoastaan alle 0,4 % 

tapauksista. Tämä osuus ei ole vaihdellut suuresti vuosittain. Lukumäärältään syyttäjän 

päätöksistä tehdyt kantelut ovat siten suhteellisen harvinainen ilmiö ja syyttäjien päätöksiin 

ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä tai ainakaan tyytymättömyys ei ole purkautunut suurena 

määränä kanteluita. Esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyt kantelut ovat kuitenkin lähes 

kolminkertaistuneet 2000-luvun alusta, eivätkä kaikki syyttäjän päätökseen tyytymättömät 

välttämättä tukeudu kanteluun117. Kanteluista voidaan niiden suhteellisen 

harvalukuisuudesta huolimatta saada runsaasti tietoa syyttäjätoiminnasta. 

 
115 Taulukko saattaa olla paikoin puutteellinen, sillä VKST:ssa on käynnissä asianhallintajärjestelmän päivitys, jonka takia 

kirjaamisessa saattaa ilmetä viiveitä. Yksittäiset puutteet eivät kuitenkaan vaikuta suuresti tutkimuksen luotettavuuteen. 
116 Tiedot löytyvät vuosittain myös Syyttäjälaitoksen nettisivuilta ”Syyttäjälaitos lukuina”. 
117 Nissinen 2007, s. 68 Kanteluita saapui vuosina 2005 ja 2006 ainoastaan 21 kappaletta. 



 32 

5.2.3 Vuosina 2020–2021 ratkaistujen muutosharkinta-asioiden jakautuminen 

Vuonna 2020 muutosharkinta-asiana vireille tulleita kanteluita ratkaistiin yhteensä 244 

kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 210 kappaletta (liite 2). Kaavioiden 1 ja 2 perusteella 

vuosien 2020 ja 2021 välillä ei voida havaita suuria muutoksia. Kantelut 

syyttämättäjättämispäätöksistä muodostavat selvästi suurimman joukon ratkaistuista 

kanteluista, sillä näitä on vuosittain reilu 40 %. Kantelut esitutkinnan rajoittamispäätöksistä 

muodostavat noin neljänneksen VKST:ssa ratkaistuista kanteluista. Esitutkinnan 

toimittamatta jättämistä (ETTJ) koskevat päätökset ovat myös yksi keskeinen kantelun 

aiheuttaja. Nämä muutosharkinta-asiat koostuvat päätöksistä, joissa syyttäjätutkinnanjohtaja 

on päättänyt jättää poliisirikosasian esitutkinnan toimittamatta.118 Kanteluita, joissa on 

pyydetty uudelleen harkintaa syyttäjän päätöksestä olla määräämättä esitutkintaa 

toimitettavaksi ETL 5 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella on saapunut noin 5 % kaikista 

kanteluista.119 Syyttäjän nostamista syytteistä on myös kanneltu melko harvoin (5 %). Tämä 

on oletettavaakin, koska asianosaisten on nostetun syytteen osalta mahdollista esittää 

näkökantansa tuomioistuimessa.120 Kaaviossa muut kantelut tarkoittavat kanteluita, joille ei 

voida määrittää tiettyä syyttäjän päätöstä. Kantelu on voinut liittyä esimerkiksi jo kertaalleen 

ratkaistuun asiaan. 

 
118 Poliisirikosasiat ovat lukumäärältään hyvin merkittävä osa VKS:lle tehdyistä kanteluista. Nämä kantelut ovat 

erinomainen aihe erilliselle laajemmalle tutkimukselle, jossa olisi mahdollista perehtyä kattavasti poliisirikosasioihin. 
119 Näissä tapauksissa tutkinnanjohtaja on yleensä päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta. Asianomistaja on tämän jälkeen 

pyytänyt syyttäjää määräämään esitutkinnan toimitettavaksi. Kyse ei siten ole esitutkinnan rajoittamisesta. 
120 Samoin Virolainen ja Pölönen 2004, s. 126. 
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5.2.4 Toimenpiteiden osuus kanteluratkaisuissa vuosina 2020–2021 

Nissinen on vuonna 2011 todennut, että vuosittain noin 300 saapuneista 

muutosharkintapyynnöistä ainoastaan noin 10 % johtaa alun perin tehdyn päätöksen 

muuttamiseen tai muuhun sellaiseen toimenpiteeseen121. Toimenpiteiden ja kumottujen 

päätösten määrä on nykyisin kaksinkertainen ja esitutkinnan rajoittamispäätöksissä yli 

kolminkertainen. 

Jatkossa käytän vuosien 2020 ja 2021 yhteenlaskettuja tietoja, koska vuosien välillä ei 

ilmene suuria eroja ja suurempi populaatio antaa oletettavasti luotettavampia 

tutkimustuloksia. Kaavioissa 3–5 on käytetty hallinnollisiin diaareihin merkittyjä 

toimenpiteitä. ”Ei toimenpidettä” ratkaisuihin olen lisännyt tutkimatta jätetyt, 

syyttäjäalueelle tai oikeuskanslerin virastoon siirretyt, palautetut ja ”ad-acta” päätökset, 

koska käytännössä nämä asiat eivät ole aiheuttaneet toimenpiteitä VKST:ssa. Muutoin 

tilastot antaisivat väärän kuvan toimenpiteiden lukumääristä.122 

Kaaviosta 3. nähdään, että keskimäärin noin 25 % kaikista muutosharkinta-asioista johtaa 

johonkin toimenpiteiseen ja noin 75 % ei aiheuta toimenpiteitä VKST:ssa. Joka neljännes 

kantelu on näin ollen aiheuttanut toimenpiteitä, minkä vuoksi kanteluinstituution merkitys 

päätösten valvonnassa on keskeinen. Syyttämättäjättämispäätösten aiheuttamat toimenpiteet 

vastaavat muutosharkinta-asioiden keskiarvoa (kaavio 4), kun taas esitutkinnan 

 
121 Nissinen 2011, s. 381. Tilastotieto pohjautuu oletettavasti hallinnolliseen diaariin merkittyyn toimenpiteeseen. 

Kanteluratkaisuihin tarkemmin perehdyttäessä kumottuja päätöksiä on huomattavasti enemmän. Diaariin on merkitty 

ainoastaan yksi toimenpide eikä tilastoissa välttämättä ole huomioitu sitä, että myös ”käsitys tai ohje” kirjaus on saattanut 

johtaa päätöksen kumoamiseen. 
122 Kantelut, joiden jälkeen syyttäjä on päättänyt itse aloittaa esitutkinnan uudelleen kantelusta ilmenneen uuden selvityksen 

takia tai asia on siirretty oikeuskanslerille, on kirjattu vireille kanteluina VKST:ssa, vaikka varsinaisesti niitä ei ole käsitelty 

VKST:ssa. Tällöin niiden toimenpide on ”siirretty”. Nämä on lisätty ”ei toimenpiteitä” osioon. 
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rajoittamispäätös on aiheuttanut toimenpiteitä hieman keskimääräistä useammin, koska 

toimenpiteitä on aiheutunut 37 % kanteluista (kaavio 5).  

Esitutkinnan rajoittamista koskevat kantelut ovat johtaneet toimenpiteisin jonkin verran 

useammin kuin syyttämättäjättämispäätöksiä koskeneet muutosharkinta-asiat. Tässä 

tutkimuksessa ei ole mahdollista tutustua tarkemmin syyttämättäjättämispäätöksistä 

tehtyihin kanteluihin, mutta ero voinee johtua siitä, että esitutkinnan rajoittamisessa 

syyttäjän harkinta perustuu keskeneräiseen näyttöön, kun taas syyttämättäjättämispäätös on 

ihanteellisessa tilanteessa tehty kaiken saatavissa olevan näytön perusteella. Tilasto myös 

vahvistaa aikaisemmin esille tuomaani näkemystä, että esitutkinnan rajoittamispäätös 

voitaisiin mahdollisesti ottaa pienemmällä kynnyksellä uudelleen ratkaistavaksi. Tilasto voi 

myös kertoa siitä, että rajoittamispäätöksissä ilmenee enemmän puutteita. 

5.2.5 Toimenpiteet jakautuminen esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyissä kanteluissa 

Esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehty kantelu on johtanut toimenpiteisiin noin 37 % 

tapauksista. Kaaviossa 6 on eroteltu näiden eri toimenpiteiden osuudet aikavälillä 1.1.2020-

31.12.2021 ratkaistuissa esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyissä kanteluissa. 

Kaaviossa 6 on käytetty hallinnollisiin diaareihin kirjattuja toimenpiteitä, joiden perusteella 

kanteluista on johtanut syyttäjänmääräykseen noin 16 %, hallinnolliseen ohjaukseen 14 % 

ja huomautukseen 2 %. Hallinnollisiin diaareihin on kirjattu ainoastaan yksi toimenpide 

kanteluratkaisua kohden. Tästä syystä kaavio ei anna täysin todellisuutta vastaavaa kuvaa 

toimenpiteistä. Kaaviosta 6 saadaan kuitenkin yleiskäsitys siitä, mitkä toimenpiteet ovat 

yleisimpiä. Kaaviossa 6 muu päätös (5 %) on voinut tarkoittaa esimerkiksi ratkaisua, jossa 

päätökseen on sisältynyt määräys esitutkinnan toimittamisesta.  
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rajoittamispäätökset 
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Tarkasteltaessa kaaviota 7. suhteessa kaavioon 6. voidaan havaita, että asia on jäänyt 

alkuperäisen päätöksen varaan noin 68 % tapauksista, vaikka kaavion 6. perusteella noin 59 

% kanteluista ei ole johtanut toimenpiteisiin. Ero johtuu siitä, että joissakin tapauksissa 

syyttäjälle on voitu antaa hallinnollinen ohjaus, mutta asia ei ole edellyttänyt muita 

toimenpiteitä. Asia on voitu jättää syyttäjän päätöksen varaan esimerkiksi, jos rikos on jo 

vanhentunut tai syyttäjän olisi tullut perustella päätöstään kattavammin. Kaaviossa 7 ei ole 

huomioitu syyttäjäalueelle siirrettyjä kanteluita, joissa on esitetty uutta selvitystä, jonka 

perusteella syyttäjä voi itse aloittaa esitutkinnan uudelleen. Näin ollen syyttäjän päätöksen 

varaan jääneiden osuus voi todellisuudessa olla pari prosenttiyksikköä alhaisempi. Näitä 

päätöksiä ei ole kumottu VKST:ssa, joten niitä ei ole huomioitu kumottuina päätöksinä. 

Ratkaisu, jossa syyttäjän päätös on otettu uudelleen ratkaistavaksi (kaavio 7), sisältää 

yleensä sekä syyttäjälle osoitetun ohjauksen että syyttäjänmääräyksen. Uudelleen 

ratkaistavaksi otettujen päätösten osuus on noin 32 % kanteluista. Näissä tapauksissa 

syyttäjän päätös on kumottu ja rikosasia on palautettu esitutkintaviranomaisen 

käsiteltäväksi. Tätä lähes kolmanneksen osuutta voidaan pitää erittäin merkittävänä 

havaintona. 

Kaaviossa 8 on kuvattu yksinkertaistetusti peruste esitutkinnan rajoittamispäätöksen 

kumoamiseen. Tutkimusaineiston perusteella syyttäjän on katsottu ylittäneen 

harkintavaltansa 26 % tapauksista, joissa päätös on otettu uudelleen ratkaistavaksi. 

Puutteellisen perustelun takia päätös on kumottu yhteensä 20 % uudelleen ratkaistuista 

päätöksistä, mitä voidaan pitää tutkielman kannalta keskeisenä havaintona. Tästä syystä 

perusteluvelvollisuus on otettu yhdeksi teemaksi laadullisessa analyysissä. Muut perusteet 

koostuvat päätöksistä, joita ei voida helposti esittää numeerisesti yksinkertaistettuna. Näissä 

päätöksen kumoaminen on yleensä johtunut useasta eri syystä. Syyttäjä on esimerkiksi 

tulkinnut rajoittamisperusteen soveltamisedellytyksiä virheellisesti tai asiassa on jokin 

yleinen tai erityinen yksityinen etu, joka vaatii esitutkinnan jatkamista. Nämä perusteet 

sijoittuvat edellä jaksossa 4.2.3 esitettyihin asian uudelleen ratkaistavaksi ottamisen 

kategorioihin 3 ja 4 ja niitä käsitellään laadullisessa analyysissä omassa luokassaan. 
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5.2.6 Esitutkinnan rajoittamisperusteen vaikutus kanteluissa 

Vuosina 2020–2021 ei saapunut yhtään 

syyteoikeuteen, nuoruusperusteeseen tai 

tunnustusperusteiseen rajoittamiseen 

liittyvää kantelua. Konkurrenssi, 

kohtuus, kustannus ja ei rikos -

perusteisista rajoittamispäätöksistä on 

myös kanneltu suhteellisen vähän, 

yhteensä ainoastaan 15 % kaikista 

esitutkinnan rajoittamista koskeneista 

kanteluista. 

Esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyistä kanteluista yli puolet, 55 %, oli tehty ei näyttöä 

-perusteisista rajoittamispäätöksistä. Toiseksi yleisin oli vähäisyysperuste eli 30 % kaikista 

kanteluista. Nämä kaksi rajoittamisperustetta muodostavat siten noin 85 % kaikista 

kanteluista. Tämä osoittaa suurempaa tyytymättömyyttä näiden perusteiden soveltamiseen. 

Ei näyttöä -perusteen osuus kanteluista on verrattain suuri otettaessa huomioon se, että 

kaikista syyttäjäalueen rajoittamispäätöksistä vain noin 25 % on vuonna 2021 tehty 

prosessuaalisella perusteella.123  Syyttäjälaitoksen tilastoissa ei ole eritelty ei näyttöä -

perusteen osuutta prosessuaalisella perusteella tehdyistä ETR-päätöksistä. Joka tapauksessa 

ei näyttöä päätöksistä tehdyt kantelut vaikuttavat lukumäärältään suhteessa suurimmilta.  

Kaavio 10. Kanteluiden lukumäärät suhteessa toimenpiteisiin (esitutkinnan rajoittaminen)  

Kaaviossa 10 on kuvattu kanteluiden kokonaismäärä kunkin rajoittamisperusteen osalta sekä 

näistä kanteluista aiheutuneiden toimenpiteiden määrä ja kumottujen päätösten osuus. 

 
123 Syyttäjälaitos lukuina 2021, vierailtu 4.4.2022. 
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Lisäksi kaaviossa on esitetty näiden perusteiden osalta niiden päätösten määrä, joissa 

syyttäjän on katsottu ylittäneen harkintavaltansa. Kanteluratkaisuissa, joissa esitutkinnan 

rajoittaminen on tehty ei rikos -perusteella, yksikään kantelu ei johtanut toimenpiteisiin (3 

kpl). Yhdessä ei rikos -perustetta koskevassa muutosharkinta-asiassa, jossa asia oli otettu 

omasta aloitteesta uudelleen harkintaan, annettiin ohjaava käsitys syyttäjälle, mutta päätöstä 

ei kumottu. Kanteluista, joissa rajoittamispäätös oli tehty kohtuusperusteella (4 kpl) kolme 

(75 %) ei johtanut toimenpiteisiin ja yhdessä (25 %) kanteluasiassa syyttäjä oli päättänyt itse 

aloittaa esitutkinnan uudelleen. Tässä tapauksessa asia olisi luultavasti otettu joka 

tapauksessa uudelleen ratkaistavaksi, koska kanteluratkaisussa on kiinnitetty huomiota 

siihen, että esitutkinnan rajoittamisen edellytykset eivät täyttyneet. 

Konkurrenssiperusteella tehdyistä esitutkinnan rajoittamispäätöksistä oli ratkaistu 

ainoastaan 3 kantelua, joista kaksi ei johtanut toimenpiteisiin. Yhdessä kanteluratkaisussa 

kumottiin syyttäjän päätös ja kiinnitettiin syyttäjän huomioita päätöksen perusteluihin. Siten 

noin 33 % kanteluista johti päätöksen kumoamiseen ja noin 67 % ei aiheuttanut 

toimenpiteitä. Kustannusperuste oli rajoittamisperusteena yhteensä 7 kanteluratkaisussa. 

Näistä viidessä kantelu ei johtanut toimenpiteisiin ja yhdessä syyttäjä oli itse aloittanut 

esitutkinnan uudelleen uuden selvityksen perusteella. Ainoastaan yhdessä tapauksessa asia 

otettiin uudelleen harkintaan, syyttäjän päätös kumottiin ja annettiin syyttäjänmääräys. Näin 

ollen ainoastaan reilu 14 % (1/7) kustannusperusteen soveltamista koskevista kanteluista on 

aiheuttanut VKST:ssa toimenpiteitä. Tarkastelen seuraavaksi ei näyttöä -perusteen ja 

vähäisyysperusteen toimenpiteitä yksityiskohtaisemmin. 

Kaaviosta 11 nähdään, että vähäisyysperusteen osalta noin 57 % kanteluista ei ole johtanut 

mihinkään toimenpiteisiin. Tätä hallinnollisiin diaareihin perustuvaa tilastoa hieman 

 Kaavio 11. Toimenpiteet vähäisyysperuste 

(esitutkinnan rajoittaminen)  
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vääristää se, että 9 % kanteluista on siirretty takaisin syyttäjäalueelle, koska kantelija on 

tuonut esille sellaisia uusia seikkoja, joiden perusteella syyttäjällä on itse oikeus aloittaa 

esitutkinta uudelleen. Syyttäjäalueelle siirretty kantelu ei ole välttämättä aivan 

merkityksetön, koska sillä voi olla vaikutusta siihen, että syyttäjä päättää itse aloittaa 

esitutkinnan uudelleen. Uudessa selvityksessä on useimmiten esitetty seikkoja, joiden 

perusteella tekoa ei kantelijan mukaan voida pitää vähäisenä. Esimerkiksi pahoinpitelyn 

seurauksista on voitu esittää lääkärinlausunto tai vahingonteon osalta suurempia 

taloudellisia vahinkoja. Kaaviosta 11 nähdään, että vähäisyysperusteella tehdyistä 

kanteluista noin 34 % on johtanut VKST:ssa toimenpiteisiin, näistä 14 %:ssa on annettu 

hallinnollinen ohjaus ja 14 % syyttäjänmääräys sekä 6 % on johtanut muuhun päätökseen. 

Syyttäjän päätöksistä on kumottu 8 kappaletta eli noin 22,8 %, joista kahdessa tapauksessa 

syyttäjän on katsottu ylittäneen harkintavaltansa (kaavio 10). 

Kaavion 12 perusteella noin 42 % ei näyttöä -perusteen soveltamista koskeneista kanteluista 

on johtanut toimenpiteisiin, sillä 19 % on annettu syyttäjänmääräys, 13 % käsitys tai ohje, 3 

% huomautus ja 7 % muu päätös. Käytännössä kaikki johonkin toimenpiteeseen johtaneet 

kantelut ovat johtaneet myös syyttäjän rajoittamispäätöksen kumoamiseen. Tämä on 

todettavissa kaaviosta 10, josta nähdään, että kanteluista 25 kappaletta johti aikaisemman 

esitutkinnan rajoittamispäätöksen kumoamiseen. Tämä on noin 41 % kanteluista, joissa 

pyydettiin uudelleen harkintaa ei näyttöä -perusteisen rajoittamisen osalta. Noin 3 % 

kanteluista on siirretty joko syyttäjäalueelle (2 kpl) uuden selvityksen myötä tai 

oikeuskanslerinvirastoon (1 kpl) käsiteltäväksi sen takia, että asiassa on vaadittu 

mahdollisen syyttäjän virkarikoksen arvioimista. Siirretyt kantelut eivät ole varsinaisesti 

aiheuttaneet toimenpiteitä, mutta siirtopäätöksessä on saatettu lyhyesti ottaa kantaa 

aikaisempaan päätökseen. Ei näyttöä -perusteisesta rajoittamispäätöksestä tehty kantelu on 

siten johtanut muita kanteluita yleisemmin toimenpiteisiin ja päätöksen kumoamiseen. 

Näissä tapauksissa on myös useammin todettu syyttäjän ylittäneen harkintavaltansa tai 

toimivaltansa. 
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5.2.7 Rikoslajin merkitys toimenpiteiden yleisyydessä 

Vuosina 2020–2021 VKST:ssa ratkaistuissa 

esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyistä 

kanteluissa erottuu joitakin rikoksia, kuten 

kunnianloukkaus (noin 17 %), petokset (noin 

13 %) ja pahoinpitelyt (noin 9 %), jotka ovat 

selvästi muita rikoksia yleisempiä kantelun 

aiheuttajia. Muutoin kantelut ovat koskeneet 

hyvin laajaa kirjoa erilaisia rikosepäilyjä. 

Tästä seuraa, että kanteluiden tarkastelu 

yksittäisiin rikosnimikkeisiin perustuen ei ole 

tarkoituksenmukaista tässä tutkielmassa. 

Olen jakanut kantelut luokkiin rikoslain lukuja vastaavasti. Tämä on perusteltua myös, koska 

yksi kantelu on saattanut kohdistua useaan eri rikosnimikkeeseen, mutta nimikkeet melko 

usein kohdistuvat samaan rikoslain lukuun, kuten kunnianloukkaus ja 

kotirauhanrikkominen. Luokkaan ”muu” olen koonnut ne rikoslain luvut, joiden osalta 

kanteluita on saapunut vain 1–3 kappaletta (24 %). Neljännes (25 %) kanteluista on liittynyt 

yksityisyyden, rauhan ja kunnianloukkauksiin. Toiseksi yleisimpiä ovat petokset ja muu 

epärehellisyys, joita on noin viidennes (19 %) kaikista kanteluista. Tämän jälkeen eniten on 

saapunut kanteluita varkaus- ja kavallusrikoksista (noin 10 %) ja henkeen ja terveyteen 

kohdistuvista rikoksista (10 %). Virkarikoksista (7 %) ja seksuaalisrikoksista (5 %) tehdyistä 

rajoittamispäätöksistä on myös kanneltu jonkin verran.  

Taulukko 1. Toimenpiteiden osuus rikoslajeittain (esitutkinnan rajoittaminen) 

Rikoslain luku lukumäärä Toimenpide Osuus Ei toimenpide Osuus2 

Yksityisyyden rauhan ja kunnianloukkaus 29 13 44,83 % 16 55,17 % 

Petokset ja muu epärehellisyys 22 8 36,36 % 14 63,64 % 

Varkaus, kavallus, luvaton käyttö 11 4 36,36 % 7 63,64 % 

Henkeen ja terveyteen 11 3 27,27 % 8 72,73 % 

Virkarikokset 8 4 50,00 % 4 50,00 % 

Seksuaalirikokset 6 4 66,67 % 2 33,33 % 

Vapauteen kohdistuvat rikokset 4 1 25,00 % 3 75,00 % 

Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan 4 0 0,00 % 4 100,00 % 

Tieto- ja viestintärikokset 3 0 0,00 % 3 100,00 % 

Liikennerikokset 3 0 0,00 % 3 100,00 % 

Ympäristö 3 1 33,33 % 2 66,67 % 

Rikokset yleistä järjestystä vastaan 2 2 100,00 % 0 0,00 % 

Vahingonteosta 2 1 50,00 % 1 50,00 % 

Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan 2 2 100,00 % 0 0,00 % 

Sotilasrikokset 1 1 100,00 % 0 0,00 % 

Yleisvaaralliset rikokset 1 1 100,00 % 0 0,00 % 

Elinkeinorikokset 1 0 0,00 % 1 100,00 % 

Väärennysrikokset 1 0 0,00 % 1 100,00 % 

Velallisen rikokset 1 1 100,00 % 0 0,00 % 

Yhteensä 115 46  69  
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Taulukossa 1 olen kuvannut toimenpiteiden osuutta eri rikoslajeista tehdyissä kanteluissa. 

Taulukosta ei voida tehdä kovinkaan pitkälle johdettuja päätelmiä niiden rikoslajien osalta, 

joissa kanteluita on saapunut ainoastaan muutama. Melko yllättäväksi huomioksi osoittautua 

se, että rikoslain 24 luvun rikoksien osalta lähes puolet, hieman alle 45 %, kanteluista on 

johtanut toimenpiteisiin. Tämä osoittaa, että VKST:ssa suhtaudutaan tiukemmin näiden 

rikosten esitutkinnan rajoittamiseen kuin syyttäjälaitoksessa yleensä. Näistä kanteluista 

suurin osa koski kunnianloukkauksia ja toinen yleinen rikosnimike oli 

kotirauhanrikkominen. Kanteluiden rikosepäily kohdistui lähes poikkeuksetta joko 

naapuriin, perheenjäseneen tai entiseen puolisoon. Tällaiset rajoittamispäätökset vaikuttavat 

olevan melko kanteluherkkiä. Tätä selittänee se, että asiaan liittyy asianosaisten vahva 

tunnesidos. Kanteluiden määrää osin selittää myös se, että tämän kaltaisia rikoksia pyritään 

rajoittamaan paljon. 

Petosrikoksista noin 36 % on johtanut toimenpiteisiin. Tässä kategoriassa kanteluita on 

selvästi tehty eniten törkeiden petosten rajoittamispäätöksistä, sillä näitä kanteluita on 

kokonaisuudessaan 10 kappaletta. Tässä luokassa ei esiinny käytännössä lainkaan lievistä 

tekomuodoista tehtyjä kanteluita. Sama havainto voidaan tehdä myös varkaus, kavallus ja 

luvaton käyttö kategorian osalta, vaikka tässä luokassa ei voida tehdä kovinkaan suuria 

päätelmiä rikosnimikkeeseen perustuen, sillä tekomuodot vaihtelevat suuresti. Ainoastaan 

kaksi hallinnan loukkausta ja kavallusta koskenutta kantelua on johtanut päätöksen 

kumoamiseen. Kaksi muuta on johtanut hallinnolliseen ohjaukseen.  Lievien tekomuotojen 

vähäisyyttä osoittaa se, että näpistyksistä on kanneltu kokonaisuudessaan kaksi kertaa. 

Toisessa näistä annettiin hallinnollinen ohjaus päätöksen perusteluvelvollisuudesta, mutta 

sitä ei kumottu. 

Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista neljässä tapauksessa oli kyse lievästä 

pahoinpitelystä eikä niiden osalta yksikään aiheuttanut päätöksen kumoamista, mutta 

yhdessä on annettu ohjaava käsitys syyttäjälle. Pahoinpitelyn perusmuotoa koskevista 

kuudesta kantelusta kaksi johti syyttäjän päätöksen kumoamiseen. Näistä toinen 

pahoinpitely kohdistui alaikäiseen. Jokainen toimenpiteisiin johtanut pahoinpitelystä tehty 

kantelu koski esitutkinnan rajoittamispäätöstä ei näyttöä perusteella. Myös kaikki 

seksuaalirikoksia koskeneet kantelut ovat liittyneet ei näyttöä -perusteen soveltamiseen. 

Seksuaalirikosten osalta kantelu näyttää johtaneen hieman keskimääräistä useammin 

toimenpiteisiin (n. 67 %). Näistä kolme kohdistui alaikäiseen ja ne kaikki johtivat syyttäjän 

päätöksen kumoamiseen. Vaikuttaa siltä, että alaikäiseen kohdistunut seksuaalirikoksen 
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rajoittaminen ei näyttöä -perusteella mitä luultavammin johtaa kantelun menestymiseen. 

Loput kolme kantelua koskivat epäiltyjä raiskauksia, joissa ainoastaan yksi johti päätöksen 

kumoamiseen. 

5.2.8 Avustajan käytön vaikutus kantelun menestymiseen 

Kaavion 14 kaksi vasemmanpuoleista 

pylvästä kuvastavat kaikkia esitutkinnan 

rajoittamispäätöksistä tehtyjä kanteluita 

vuosina 2020–2021. Keskimmäiset pylväät 

osoittavat kaikki toimenpiteisiin johtaneet 

kantelut ja viimeiset pylväät kuvastavat 

kumottujen päätösten osuutta. Keltaisella 

värillä on havainnollistettu niiden 

kanteluiden osuus kaikista kanteluista, 

joissa kantelun on laatinut oikeudellinen 

avustaja, jolla on oikeustieteen alan koulutus tai hän on muuten perehtynyt työssään 

rikosasioihin. Sinisellä merkityllä yksityishenkilöllä tarkoitetaan sitä, että kantelun 

laatimisessa ei ole käytetty avustajaa. 

Kaavio 14 osoittaa, että avustajan laatima kantelu on johtanut toimenpiteisiin noin 53 % 

tapauksista ja päätös on kumottu 47 % tapauksessa. Yksityishenkilön laatimana 

toimenpiteitä on aiheutunut noin 35 % ja kumottuja päätöksiä on ollut n. 25 %. Avustajan 

laatima kantelu on siten johtanut todennäköisemmin toimenpiteisiin ja esitutkinnan 

uudelleen aloittamiseen. Tätä eroa voidaan pitää hyvin selkeänä, mutta se ei ole kovin 

yllättävää. Avustajan laatima kantelu voi johtaa yleisemmin toimenpiteisiin, koska 

avustajalla on paremmat mahdollisuudet arvioida kantelun tarpeellisuutta. Avustajat 

oletettavasti kantelevat ainoastaan, jos he pitävät kantelun menestymistä todennäköisenä. 

Avustajan laatimat kantelut ovat myös oikeudellisesti kattavammin argumentoituja eivätkä 

ainoastaan asianomistajan kokemuksia kuvaavia, mikä voi osaltaan vaikuttaa kantelun 

menestymiseen. Kantelu lienee tarkoitettu kevyeksi menettelyksi, eikä siitä tulisi aiheutua 

suuria kustannuksia, joten avustajan käyttö ei voi olla välttämätöntä virheellisen päätöksen 

kumoamiseksi. 
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5.2.9 Kantelun käsittelyn kesto 

Taulukossa 4 on kuvattu kanteluiden 

keskimääräinen käsittelyaika 

täysissä päivissä mitattuna. 

Taulukossa on käytetty diaariin 

merkittyjä saapumis- ja 

ratkaisupäiviä. VKSV:sta siirrettyjen kanteluiden osalta on käytetty VKSV:n 

saapumispäivää. Vuosien 2020–2021 aikana ratkaistujen kanteluiden käsittely on kestänyt 

keskimäärin 160 päivää toisin sanoen lähes viisi ja puoli kuukautta. Vaihteluväli on ollut 

huomattavan suuri, sillä ratkaisu on voitu antaa heti samana päivänä kantelun vireille tulosta 

tai käsittely on voinut kestää jopa yli kaksi vuotta. Esitutkinnan rajoittamispäätösten osalta 

keskimääräinen käsittelyaika on ollut 150 päivää, joten se ei poikkea huomattavasti muista 

kanteluista. 

Toimenpiteitä aiheuttaneiden kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut 179 päivää. 

Esitutkinnan rajoittamispäätösten osalta tämä aika on ollut 163 päivää eli noin 5,5 kuukautta. 

Näin ollen ero ei ole kovin merkittävä. Kanteluita käsiteltäessä esitutkinnan rajoittamisen 

osalta tulisi huomioida se, että ratkaisun jälkeen esitutkinnalle ja syyteharkinnalle tulisi jäädä 

tarpeeksi aikaa. Käsittelyaika on näissäkin päätöksissä voinut kestää yli vuoden, mikä voi 

aiheuttaa ongelmia rikosasian jatkokäsittelyssä. Kanteluohjeessa on tältä osin todettu, että 

esitutkinnan toimituttamiseen oletettavasti johtava kantelu tulisi käsitellä kiireellisesti. 

Nykyisillä käsittelyajoilla tämä tavoite ei toteudu kiitettävästi. Tyytymättömyyttä 

käsittelyaikoihin kuvastaa myös se, että useiden kanteluasioiden hallinnollisten diaarien 

perusteella kantelijat ovat toistuvasti tiedustelleet asian käsittelyn kestoa. 

5.3 RIKOSPROSESSIN ETENEMINEN KANTELURATKAISUN JÄLKEEN 

5.3.1 Tutkimuksen toteutus 

Kantelun merkitystä eräänlaisena muutoksenhakukeinona voidaan tutkia seuraamalla 

rikosprosessin etenemistä kantelun jälkeen. Seuraava analyysi palvelee myös 

syyttäjälaitosta, koska näin voidaan selvittää, onko päätöksen kumoaminen lopulta johtanut 

rikosasian tuomioistuinkäsittelyyn. Erityisesti syyttäjäalueilta on herännyt kiinnostus 

tällaisen tiedon analysointiin. Analyysiä varten olen seurannut rikosasian etenemistä 

31.3.2022 saakka. Olen kerännyt tutkimusaineistosta kanteluratkaisut, jotka ovat johtaneet 

Tarkasteltava kohde Keskiarvo Mediaani Vaihteluväli 

Kaikki 160 111 1–827 

Kaikki toimenpiteet 179 139 1–827 

ETR 150 120 0–454 

ETR toimenpiteet 163 145 12–386 

Taulukko 2. Kantelun käsittelyn kesto 
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alkuperäisen esitutkinnan rajoittamispäätöksen kumoamiseen. Tämän jälkeen olen esittänyt 

kaikille syyttäjäalueille seuraavat kysymykset: 

1. Onko rikosasia uudelleen vireillä syyttäjäalueella? 

2. Onko asiassa tehty uusi esitutkinnan rajoittamispäätös? 

3. Onko asiassa tehty uudelleen toimitetun esitutkinnan jälkeen syyttämättäjättämispäätös? 

4. Onko juttu jaettu samalle syyttäjälle kuin alkuperäisen päätöksen tehnyt? 

5. Onko asiassa nostettu syyte ja mistä rikoksesta? 

 

Mikäli asiassa oli nostettu syyte, pyysin käräjäoikeudelta tiedon asian vireillä olosta. Mikäli 

rikosasia ei vielä ollut tullut uudelleen vireille syyttäjäalueella, esitin tutkinnasta vastaavalle 

poliisilaitokselle seuraavat kysymykset: 

1. Onko asian esitutkinta aloitettu uudelleen? 

2. Onko esitutkinta edelleen kesken? 

3. Onko tutkinta päätetty poliisissa? 

4. Mikäli tutkinta on päätetty, millä perusteella (esim. ei rikosta)? 

5.3.2 Rikosasian käsittely kanteluratkaisun jälkeen 

Tiedot rikosasian käsittelystä kanteluratkaisun jälkeen on merkitty tutkielman liitteenä 

oleviin taulukoihin 3–6. Taulukoihin on merkitty kanteluratkaisut syyttäjäalueittain 

aikajärjestyksessä niiden ratkaisupäivän mukaan. Taulukoista on nähtävillä alkuperäisen 

päätöksen esitutkinnan rajoittamisperuste ja muutosharkinta-asian uudelleen harkinnan 

aiheuttama diaaritietoihin merkitty toimenpide. Lisäksi taulukoihin on merkitty tieto siitä, 

onko esitutkinta saatettu loppuun. Mikäli esitutkinta on saatettu loppuun, on taulukkoon 

merkitty tieto siitä, mihin lopputulokseen rikosasia on päättynyt. 

Kantelun jälkeen rikosasiat on lähes poikkeuksetta jaettu eri syyttäjälle kuin aikaisemman 

päätöksen tehnyt syyttäjä, sillä ainoastaan neljässä tapauksessa asian on kantelun jälkeen 

ratkaissut sama syyttäjä. Vaikka kantelu ei itsessään aiheuta esteellisyyttä syyttäjälle, 

tilannetta voidaan verrata tuomarin esteellisyyteen samassa tuomioistuimessa. Esteellisyys 

voi aiheutua, mikäli on aihetta epäillä tuomarin ennakkoasennetta aikaisemmin samassa 

asiassa tekemän ratkaisun vuoksi (OK 13:7.2). Tuomarin on katsottu olevan esteellinen 

käsittelemään asiaa, joka on palautettu ylemmän tuomioistuimen toimesta ja palautuksen 

vuoksi tuomarin tulisi arvioida oman ratkaisutoimintansa oikeellisuutta. Esteellisyyttä ei 

välttämättä synny uuden näytön arvioimisen vuoksi.124 Kantelun jälkeen suoritetussa 

esitutkinnassa saatetaan saada uutta näyttöä, mutta silti asiassa voi ilmetä ainakin vaara 

 
124 Ks. HE 78/200 vp, s. 44, Tapanila 2007, s. 287–294 ja Lappalainen – Vuorenpää teoksessa Prosessioikeus kappale 

Tuomarin erityinen kelpoisuus. 
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ennakkokäsityksestä. Asia on perusteltua jakaa uudelle syyttäjälle, jotta ennakkokäsitys ei 

vaikuta asian ratkaisuun. Tämä edistää myös luottamusta viranomaistoiminnan 

puolueettomuutta kohtaan.  

Syyttäjäalueittain ei voida havaita merkittäviä eroja rikosasian käsittelyssä kanteluun 

annetun ratkaisun jälkeen, joten olen koonnut kaikkien syyttäjäalueiden tiedot kaavioihin 15 

ja 16. Pohjois-Suomi on ainoa syyttäjäalue, jossa yksikään rikosasia ei ole vielä tutkielman 

aikana johtanut syytteen nostamiseen uudelleen aloitetun esitutkinnan jälkeen. Pohjois- 

Suomi on toisaalta melko vähäisesti edustettuna kanteluissa ylipäätään. 

Kaaviossa 15 on kuvattu esitutkinnan lopputulos kaikkien niiden rikosasioiden osalta, joiden 

esitutkinta on joko lopetettu uudelleen tai asia on saatettu syyteharkintaan. Syyttäjän 

esitutkinnan rajoittamispäätöksen kumoamisen jälkeen esitutkinta on suurimmassa osassa 

tapauksista toimitettu kokonaan, sillä esitutkinta on saatettu loppuun 79 % tapauksista. 

Kaaviossa 16 on kuvattu rikosasian lopputulos, niiden tapausten osalta, joissa asian käsittely 

on päättynyt esitutkinnassa tai syyteharkinnassa. Esitutkintaa on rajoitettu uudelleen 

kanteluratkaisun jälkeen 15 % tapauksista ja esitutkinta on päätetty tutkinnanjohtajan 

päätöksellä yhteensä 11 % tapauksista. Tätä esitutkinnassa päättyneiden osuutta voidaan 

pitää suhteellisen suurena, kun otetaan huomioon, että kantelun tarkoituksena on ollut saada 

esitutkinta toimitetuksi loppuun. Kaikista kantelun jälkeen tutkimuksen loppuun mennessä 

päätettyjen rikosasioiden osalta noin 52 % on johtanut syytteen nostamatta jättämiseen ja 22 

% on johtanut syytteen nostamiseen. 

Tutkimusotteen perusteella uudelleen aloitetun esitutkinnan jälkeen noin neljä viidesosaa 

rikosasioista on päättynyt saattamatta asiaa tuomioistuimeen käsiteltäväksi. Näin ollen 

rikosvastuun toteuttamisen tai epäillyn syytteeseen saattamisen näkökulmasta kantelu ei ole 

osoittautunut kovinkaan tehokkaaksi keinoksi hakea muutosta syyttäjän päätökseen. 

Kaavio 16. Rikosasian päättyminen kantelun 

seurauksena uudelleen aloitetun esitutkinnan jälkeen 
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Kaavio 15. Esitutkinnan toimittaminen 

kanteluratkaisun jälkeen 
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Kanteluiden käsittelyssä tulisi siten kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaisia asioita 

otetaan uudelleen ratkaistavaksi. Kustannustehokkuuden näkökulmasta uudelleen 

ratkaistavaksi tulisi ottaa lähinnä hyvin selvästi virheellisiä päätöksiä. Uudelleen aloitettu 

esitutkinta, joka ei johda tuomioistuinkäsittelyyn tai edes syyteharkintaan, aiheuttaa myös 

henkistä rasitusta asianosaisille. Toisesta näkökulmasta esitutkinnan asianmukainen 

toimittaminen edistää asianomistajan mahdollisuutta nostaa itse syyte asiassa tai ajaa 

yksityisoikeudellista korvausvaatimustaan rikosprosessin ulkopuolella, vaikka syyttäjä ei 

nostaisi syytettä tai tutkinta päätettäisiin myöhemmin uudelleen. Syytteen nostamisen 

osuutta eli 22 % kaikista jo päättyneistä asioista ei voida pitää täysin merkityksettömänä, 

sillä se on yli viidennes kumottujen päätösten osuudesta. Syytteen nostamisen jälkeen 

neljästä tuomioistuimessa jo käsiteltyjen rikosasioista kolme on johtanut syyksi lukevaan 

tuomioon. Tämä osuus kaikista kumotuista päätöksistä on melko pieni. 

6 TUTKIMUSAINEISTON LAADULLINEN ANALYYSI 

6.1 LAADULLISEN ANALYYSIN MENETELMISTÄ JA TUTKIMUSOTTEISTA 

Tutkielman tutkimusmenetelmää voidaan kutsua teoriaohjaavaksi analyysiksi, joka on 

eräänlaista vuoropuhelua teorian ja empiirisen aineiston välillä. Laadullinen analyysi ei ole 

täysin aineistolähtöinen, koska tutkielman lainopillinen osuus toimii ajattelun apuvälineenä. 

Lainoppi toimii keinona kiinnittää aineistossa huomiota olennaisiin seikkoihin ja vastaavasti 

aineistosta tekemäni havainnot ovat osaltaan vaikuttaneet lainopillisen osuuden 

muodostamiseen. Analyysi ei ole siten täysin sidottu aikaisemmin luotuun teoriaan. Olen 

valinnut tämän lähestymistavan, koska kanteluratkaisut ovat melko harvoin tutkittu ilmiö ja 

laadultaan myös hyvin erilaisia kuin tuomioistuimen rikosasiassa antamat tuomiot, joiden 

tarkastelu teorialähtöisesti on mielekästä. 125 

Olen toteuttanut analyysin jakamalla havaintokohteet ensin luokkiin yhteneväisyyksien ja 

erojen perusteella. Tämän jälkeen olen kuvaillut tiivistetysti päätöksen kohteena olevaa 

rikosasiaa sekä syyttäjän päätöksestä ja kanteluratkaisusta ilmenevää viranomaisten 

ratkaisukäytäntöä. Tapausten referointi on välttämätöntä aineiston ymmärtämiseksi, mutta 

olen pyrkinyt esittämään tapaukset tiivistetyssä muodossa välttääkseni liian kuvailevaa 

lähestymistapaa. Tarkastelun kohteena on ensinnäkin sekä syyttäjän että kantelun 

käsittelijän lainsoveltamisen erot, argumentaatio ja perustelutavat. Tiedonintressi on se, 

 
125 Ks. teoriaohjaavasta analyysistä lisää Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 81. Keinänen – Väänänen 2015. Oikeustieteen alalla 

empiirisessä tutkimuksessa lainoppi voi toimia teoria vastaavasti. 
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miksi kantelu on otettu uudelleen ratkaistavaksi ja miten ratkaisussa on ohjeistettu syyttäjää. 

Toiseksi kanteluiden perusteella voidaan selvittää koettua oikeudenmukaisuutta eli 

tiedonintressi on se, miksi kantelu on tehty. Näihin kysymyksiin ei voida vastata ainoastaan 

lainopillisin keinoin normatiivisesta näkökulmasta126. Jokaisen jakson lopussa olen esittänyt 

johtopäätökset, joita yhden luokan ratkaisuista voidaan tehdä. 

Laadullisen analyysin tutkimusote koostuu yhteensä 39 aikavälillä 1.1.2020 – 31.12.2021 

annetusta ratkaisusta, joissa kantelu esitutkinnan rajoittamispäätöksestä on aiheuttanut 

toimenpiteitä. Näistä 36 kpl on johtanut päätöksen kumoamiseen. Kaikissa ratkaisuissa ei 

ole kumottu syyttäjän päätöstä, mutta niissä on annettu syyttäjälle ohjaus 

rajoittamisperusteen soveltamisesta, päätöksen perustelemisesta tai muusta menettelystä.   

Vaikka pääpaino analyysissä on toimenpiteisiin johtaneissa kanteluissa, olen tutustunut 

lähes kaikkiin rajoittamispäätöksistä vuosien 2020–2021 aikana annettuihin 

kanteluratkaisuihin. Tämä on ollut tarpeen sen selvittämiseksi, miksi yksi kantelu on 

johtanut toimenpiteisiin ja toinen ei. 

Tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen perusteella kanteluratkaisuja ei ole perusteltua 

jakaa luokkiin puhtaasti rikosnimikkeiden tai esitutkinnan rajoittamisperusteiden mukaan. 

Asian uudelleen ratkaistavaksi ottamiseen vaikuttaa enemmän se, onko syyttäjä ylittänyt 

harkintavaltansa, perustellut päätöstään puutteellisesti tai soveltanut lakia väärin. Tästä 

syystä olen jakanut kanteluratkaisut luokkiin ja edelleen teemoittain seuraavasti: 

1. Syyttäjä on ylittänyt harkintavaltansa 

a.  Esitutkinnan lopettaminen olisi kuulunut tutkinnanjohtajan toimivaltaan 

b. Päätöksessä on poikettu tutkinnanjohtajan esittämästä rajoittamisperusteesta 

2. Päätös on perusteltu puutteellisesti 

a. Yleisen tai yksityisen edun perusteleminen 

b. Tutkinnanjohtajan perustelujen kopiointi tai omien puuttuminen 

c. Muu puute päätöksen perusteluissa 
3. Syyttäjä on tulkinnut tai soveltanut lakia väärin tai arvioinut näyttöä virheellisesti 

a. Näytön riittävyyttä on arvioita väärin tai ennenaikaisesti 

b. Teon vähäisyyttä on arvioitu virheellisesti 

c. Asiaan olisi tullut soveltaa eri rajoittamisperustetta 

6.2 SYYTTÄJÄN HARKINTAVALLAN YLITTÄMINEN 

6.2.1. Tutkimusotteesta 

Tutkimusaineistosta voidaan havaita, että kanteluun annetuissa päätöksissä harvemmin 

todetaan syyttäjän ylittäneen harkintavaltansa. Näiden ratkaisujen osuus on noin neljännes 

 
126 Määttä 2016, s. 176 
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kaikista uudelleen ratkaistavaksi otetuista päätöksistä. Tutkimusaineiston ratkaisuissa on 

saatettu todeta, että esitutkinnan rajoittamiselle ei ole perusteita tai syyttäjälle on annettu 

hallinnollinen ohjaus vastaisuuden varalle. Näissä ratkaisuissa ei välttämättä ole suoraan 

todettu syyttäjän ylittäneen harkintavaltaansa, joten ratkaisut vaikuttavat siltä osin 

tulkinnanvaraisilta. Seuraavaan tutkimusotteeseen olen koonnut seitsemän kumottua 

syyttäjän päätöstä, joiden osalta on nimenomaisesti todettu, että syyttäjä on ylittänyt 

harkintavaltansa tai esitutkinnan rajoittaminen ei olisi kuulunut edes syyttäjän toimivaltaan. 

6.2.2 Tutkinnanjohtajan toimivaltaan kuuluvat asiat 

Kanteluratkaisussa 11/21 oli kyse poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnan 

rajoittamisesta vähäisyysperusteella. Ratkaisu on osa tutkimusaineistoa, koska kyseessä on 

varsinainen esitutkinnan rajoittamispäätös eikä syyttäjätutkinnanjohtajan päätös jättää 

esitutkinta toimittamatta. Asiassa vapaa-ajalla ollut poliisi oli pyytänyt kantelijaa keräämään 

kadulta koiran ulosteen. Kantelija oli kieltäytynyt keräämästä ulostetta ja ainakin aluksi 

antamasta henkilötietojaan. Poliisin oli epäilty syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn 

ravistaessaan kantelijaa olkapäistä sekä virka-aseman väärinkäyttämiseen esiintyessään 

poliisina vapaa-ajalla. Kantelija vaati päätöksen kumoamista, koska hänelle aiheutuneet 

vammat olivat suurempia kuin syyttäjän päätöksestä ilmeni. 

AVKS:n mukaan syyttäjällä on harkintavaltaa sen suhteen, kuinka kattavan selvityksen 

perusteella hän voi tehdä rajoittamispäätöksen. Syyttäjä on toiminut harkintavaltansa 

rajoissa rajoittaessaan pahoinpitelyn esitutkintaa vähäisyysperusteella, koska asiassa oli 

ilmennyt vain erittäin vähäisiä vammoja. AVKS totesi, että poliisilla on vapaa-ajallaan 

oikeus puuttua havaitsemiinsa rikkomuksiin, vaikka toimimisvelvollisuus koskeekin vain 

vakavampia rikoksia (Laki poliisin hallinnosta 15 c §). Tutkinnanjohtajan olisi tullut itse 

tehdä päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä virka-aseman väärinkäytön osalta, 

koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. 

Samankaltaiseen ratkaisuun päädyttiin myös kanteluasiassa 12/20, joka koski epäiltyä 

syrjintää ja virka-aseman väärinkäyttämistä. Palopäällikkö oli erottanut työntekijän 

epäasiallisen käytöksen ja luottamuspulan takia. Erottamispäätös oli myöhemmin kumottu, 

mutta kyseinen työntekijä ei saanut edelleenkään käyttää pelastuslaitoksen tiloja. Syyttäjä 

oli rajoittanut esitutkintaa, koska asiassa ei ollut näyttöä perusteettomasti eriarvoiseen 

asemaan tai huonompaan asemaan asettamisesta. Syyttäjän päätös kumottiin, koska asiassa 

ei ollut esitetty syrjinnän tunnusmerkistön edellyttämään syrjintäperustetta. Asiassa ei siten 



 48 

olisi ollut edes syytä epäillä rikosta ja esitutkinnan lopettaminen olisi kuulunut 

tutkinnanjohtajan päätösvaltaan. Esitutkintaa ei ollut aloitettu epäillyn virka-aseman 

väärinkäytön osalta ollenkaan, joten sen osalta asia oli myös tutkinnanjohtajan päätettävissä. 

Kanteluratkaisun jälkeen tutkinta on päätetty annetun ohjeen mukaisesti ei rikosta -

perusteella. 

Edellä kuvatuissa tapauksissa esitutkinnan päättäminen olisi kuulunut tutkinnanjohtajan 

toimivaltaan, koska tutkinnassa oli selvästi todettavissa, että minkään rikoksen 

tunnusmerkistö ei täyty. AVKS:n mukaan syyttäjän olisi tullut hylätä tutkinnanjohtajan 

esitys syyttäjän toimivaltaan kuulumattomana. Esitutkinnan aloittamiskynnystä on 

tarkasteltu myös seuraavissa kolmessa tapauksessa, joissa esitutkintamateriaalin perusteella 

asiassa ei ole tehty varsinaisia tutkintatoimenpiteitä eikä materiaalin perusteella voida 

päätellä ylittyykö syytä epäillä -kynnys. Keskeistä esitutkinnan rajoittamisen edellytysten 

kannalta näissä tapauksissa on se, että esitutkinnan rajoittamista ei ole tarkoitettu keinoksi 

siirtää syyttäjälle tutkinnanjohtajan toimivaltaan kuuluvaa mahdollisuutta päättää 

esitutkinta, mikäli asiassa ei ole arvioitu syytä epäillä kynnyksen ylittymistä. 

Syrjintää koskevassa ratkaisussa 3/21 kauppias oli pyytänyt kansallispukuista henkilöä 

näyttämään kassinsa sisällön. Asianosaisia oli ainoastaan puhutettu ja sen jälkeen 

tutkinnanjohtaja oli tehnyt esityksen esitutkinnan rajoittamiseksi ei näyttöä -perusteella. 

AVKS totesi, että esitutkinnan rajoittaminen ei ole mahdollista ei näyttöä -perusteella, 

mikäli mitään esitutkintatoimenpiteitä ei ole tehty. Puhuttaminen on tapahtunut 

tarkoituksessa, että tutkinnanjohtaja voi arvioida esitutkinnan aloittamiskynnyksen 

ylittymistä. Kanteluratkaisun jälkeen esitutkinta käynnistettiin uudelleen ja siinä kuultiin 

asianomistajaa ja epäiltyä. Syyttäjä päätyi jättämään syytteen nostamatta, koska asiassa ei 

ollut näyttöä tahallisuudesta eikä pyynnön perustumisesta kansallispukuun. Erona 

ratkaisuun 12/20 verrattuna oli se, että tällä kertaa syrjintäperuste on ollut mahdollinen, joten 

tutkinnanjohtaja ei ole voinut heti todeta, että rikosta ei ole tapahtunut. Esitutkinnan 

rajoittaminen ei kuitenkaan ollut vielä mahdollista, koska selvitys ei ollut riittävä sen 

arvioimiseksi, oliko asiassa syytä epäillä rikosta. 

Kanteluratkaisussa 7/20 oli kyse useista kunnianloukkauksista internetsivustolla. AVKS 

totesi niiden kunnianloukkausepäilyjen osalta, jotka rajoittamispäätöksessä oli selvästi 

yksilöity, että syyttäjän päätöksen perustelut olivat asianmukaiset ja niitä oli myös 

täydennetty syyttäjän selvityksessä. Esitutkinnan rajoittamispäätös koski myös useita muita 
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kirjoituksia, joiden osalta päätöksessä ei ollut yksilöity tekoaikoja tai konkreettisia 

rikosepäilyjä. AVKS:n mukaan esitutkinnan rajoittaminen on tapahtunut liian varhaisessa 

vaiheessa, koska rajoittaminen ei näyttöä -perusteella edellyttää aina, että esitutkinta on 

ensin aloitettu. Esitutkinnan aloittaminen taas edellyttää sitä, että tutkinnanjohtaja on 

arvioinut, miltä osin asiassa on syytä epäillä rikosta. Esitutkintaa ei ollut varsinaisesti 

aloitettu niiden rikosten osalta, joita ei yksilöity riittävästi, joten rajoittaminen ei ole ollut 

oikea instrumentti tutkinnan päättämiseen. Kanteluratkaisun jälkeen myös näiden 

rikosepäilyjen osalta syyttäjä on hyväksynyt tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen, tällä 

kertaa kustannusperusteella. 

Esitutkintakynnyksen ylittymisestä oli kyse myös ratkaisussa 8/21, jossa syyttäjä oli 

rajoittanut esitutkintaa vähäisyysperusteella. Asianomistaja oli ilmoittanut, että hänen 

entinen puolisonsa on lähettänyt hänelle kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttäviä 

viestejä. Esiselvityksessä ei ollut selvitetty viestien sisältöä tai tosiasiallista lähettämistä eikä 

tutkinnassa kuultu asianosaisia alustavaa puhelimessa hoidettua puhutusta lukuun ottamatta. 

AVKS totesi, että esiselvityksen perusteella ei ole voitu arvioida esitutkintakynnyksen 

ylittymistä, koska pelkän väitteen perusteella ei ole syytä epäillä rikosta. Syyttäjän olisi tullut 

hylätä tutkinnanjohtajan rajoittamisesitys ennenaikaisena. Asiassa ei ollut noudatettu kieltoa 

asettaa ketään aiheettomasti rikoksesta epäillyn asemaan. Poliisista saadun tiedon mukaan 

esitutkinta on aloitettu uudelleen, mutta tutkinta on edelleen kesken. 

6.2.3 Tutkinnanjohtajan esityksen rajoittamisperusteen sitovuus 

Esitutkintaa rajoitettaessa syyttäjä on sidottu tutkinnanjohtajan esitykseen esitutkinnan 

rajoittamisperusteen osalta.127 Tutkimusaineiston päätöksistä muutama on otettu kantelun 

perusteella uudelleen ratkaistavaksi, koska syyttäjä on ylittänyt harkintavaltansa 

rajoittaessaan esitutkintaa muulla kuin tutkinnanjohtajan esittämällä rajoittamisperusteella 

tai perustellessaan päätöstään kahdella eri rajoittamisperusteella. 

Kanteluratkaisussa 19/20 oli kyse henkisellä väkivallalla toteutetusta pahoinpitelystä, jonka 

tutkintaa tutkinnanjohtaja oli esittänyt rajoitettavaksi ei rikosta -perusteella. Syyttäjä oli 

hyväksynyt esityksen, mutta tehnyt varsinaisen päätöksen ei näyttöä -perusteella. 

Antamassaan selvityksessä syyttäjä kertoi, että hän oli tutkinnanjohtajan kanssa käymässään 

palaverissa katsonut, että pahoinpitelyn tunnusmerkistö ei täyttyisi. Esitykseen tutustuessaan 

hän oli kuitenkin todennut, että henkinen väkivalta voi täyttää pahoinpitelyn 

 
127 VKST 2016:5. 
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tunnusmerkistön. Hän oli vaihtanut rajoittamisperustetta, koska asiassa ei ollut ilmennyt 

näyttöä tahallisuudesta. Päätös kumottiin, koska syyttäjä oli ylittänyt harkintavaltansa 

muuttaessaan tutkinnanjohtajan esittämää perustetta. Oikea menettelytapa olisi ollut hylätä 

tutkinnanjohtajan esitys, jonka jälkeen tutkinnanjohtaja olisi voinut laatia uuden 

rajoitusesityksen. Kanteluratkaisun jälkeen näin on toimittu, ja syyttäjä on päätöksellään 

hyväksynyt tutkinnanjohtajan esityksen. Asianomistaja on kannellut uudesta päätöksestä, 

mutta kantelu ei ole johtanut toimenpiteisiin. 

Kanteluratkaisussa 1/21 tutkinnanjohtaja oli esittänyt esitutkintaa rajoitettavaksi 

kohtuusperusteella, koska asianosaiset oli ohjattu sovitteluun, mutta asianomistaja ei ollut 

yhteistyöhaluinen. Asiassa oli epäilty kotirauhanrikkomista, koska naapuri oli aiheuttanut 

häiriötä metelöimällä ja soittamalla musiikkia kovalla. Asianomistaja on kannellut 

aikaisemmin muista vastaavanlaisista esitutkinnan rajoittamispäätöksistä. Syyttäjän 

päätöksestä sai vaikutelman, että päätös olisi tehty osittain vähäisyysperusteella ja osittain, 

koska asianomistaja ei ollut tehnyt yhteistyötä sovittelutoimiston kanssa. Antamansa 

selvityksen perusteella syyttäjä oli luullut, että asianomistaja ei ole vastannut mihinkään 

poliisin yhteydenottoihin. Tosiasiassa asianomistaja ei ollut vastannut tiedusteluihin 

sovittelusta. Kanteluratkaisuun liitettiin ohjaava käsitys siitä, että syyttäjä on sidottu 

tutkinnanjohtajan esitykseen rajoittamisperusteen osalta eikä syyttäjä voi perustella 

päätöstään muulla rajoittamisperusteella. Sovittelu on asianosaisten vapaaehtoisesti 

käytettävissä oleva menettely, eikä asianomistajan suostumattomuus sovitteluun voi 

itsessään johtaa kohtuusperusteen soveltamiseen. Kantelun jälkeen tutkinnassa kuultiin 

epäiltyä, asianomistajaa ja kolmea todistajaa, mutta syyttäjä on päätynyt asiassa 

syyttämättäjättämispäätökseen, koska asiassa ei ole ilmennyt syytekynnyksen ylittävää 

näyttöä. 

AVKS on näiden tapausten lisäksi useammassa muussakin päätöksessä kiinnittänyt 

syyttäjän huomiota vastaisuuden varalle siitä, että syyttäjän tulee perustella päätöksensä 

tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksessä mainitun perusteen kannalta olennaisilla seikoilla. 

AVKS on esimerkiksi kiinnittänyt huomiota siihen, että ei näyttöä -perusteen kannalta teon 

vähäisyydellä ei ole välitöntä vaikutusta. Näissä tapauksissa syyttäjä on perustellut 

päätöstään myös vähäisyysperusteen soveltamisessa käytettävillä ilmauksilla esimerkiksi 

perustelemalla, että näytön puuttumisen lisäksi teko on myös lajissaan vähäinen (katso 9/21 

ja 14/21). Mahdollista on, että tällaisilla perusteluilla pyritään selventämään sitä, että 

epäillyn rikoksen vähäisyyden kannalta asiassa ei olisi myöskään yleistä tai yksityistä etua, 
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joka vaatisi esitutkinnan jatkamista. Yleinen ja yksityisen edun olemassaolo tulee kuitenkin 

perustella päätöksessä siten, että varsinainen rajoittamisperuste on selvä. 

6.2.4 Yhteenveto syyttäjän harkintavallan ylittämisestä 

Tutkimusaineiston viisi kantelua johti päätöksen kumoamiseen, koska esitutkinnan 

toimittamisvelvollisuudesta päättäminen olisi kuulunut tutkinnanjohtajan toimivaltaan. 

Yllättävä havainto on se, että useammassa ratkaisussa esitutkinnan aloittamisen ”syytä 

epäillä” -kynnyksen ei ole katsottu ylittyneen tai tutkinnanjohtaja ei ole selvästi harkinnut 

esitutkinnan aloittamisen kynnyksen ylittymistä. Rajoittamispäätös yleensä kumotaan, jos 

ennen esitutkinnan aloittamista asiaa on selvitetty hyvin vähän eikä esitutkinnan 

aloittamisen jälkeen ole suoritettu varsinaisia tutkintatoimenpiteitä. Esitutkintaa voidaan 

rajoittaa ei näyttöä -perusteella ainoastaan, jos esitutkinta on aloitettu. Aineiston perusteella 

esimerkiksi alustava puhutus ei ole varsinainen tutkintatoimenpide, joten ei näyttöä -

perusteen soveltaminen ei ole mahdollista pelkästään puhutuksen perusteella. Muidenkin 

perusteiden osalta tutkinnanjohtajan tulee arvioida syytekynnyksen ylittyminen ennen 

rajoittamista. 

Näissä tapauksissa päätöksen kumoamisella on lähinnä työnohjauksellinen merkitys, koska 

asia tullaan hyvin todennäköisesti joko päättämään tutkinnanjohtajan päätöksellä tai 

esitutkinnan aloittamiskynnyksen arvioinnin jälkeen syyttäjän päätöksellä. 

Ratkaisukäytännöllä oletettavasti pyritään ohjaamaan esitutkintayhteistyötä siten, että 

tutkinta päätettäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos esitutkinnassa todetaan, 

että epäilty ei ole syyllistynyt rikolliseen tekoon. Tällä oletettavasti tavoitellaan 

kustannushyötyjä tulevaisuudessa, ei varsinaisesti yksittäisen tapauksen osalta. 

Esitutkinnan rajoittamista ei ole tarkoitettu käytettäväksi siten, että tutkinnanjohtajan 

toimivaltaan kuuluvat asiat siirrettäisiin syyttäjän harkintaan, koska tällöin 

kustannustehokkuus ei toteudu. Nissinen on toisaalta esittänyt, että syyttäjän harkintaan 

siirtäminen saattaisi edistää asianomistajan mahdollisuutta saada esitutkinta toimitetuksi. 

Tällöin esitutkintakynnyksen arvioimista siirretään laintarkoituksen vastaisesti 

rikosprosessin ylemmällä portaalle. Rikosprosessin tehokkaan ja taloudellisen toteuttamisen 

näkökulmasta poliisin on ratkaistava itsenäisesti se, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja sen 

vuoksi aloittaa tai jatkaa esitutkintaa. Tutkinnanjohtajan on lisäksi päätettävä esitutkinta itse, 
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mikäli käy ilmi, ettei rikosta ole enää syytä epäillä tutkinnan aloittamisen jälkeen.128 

Tällainen ratkaisukäytäntö edistää myös syyttömyysolettamaa. 

Kahdessa tapauksessa syyttäjä on ylittänyt harkintavaltansa rajoittaessaan esitutkintaa 

tutkinnanjohtajan esityksestä poikkeavalla rajoittamisperusteella. Menettely on siltä osin 

ymmärrettävää, että tutkinnanjohtajalla voi olla parempi käytännön kokemus mahdollisesti 

suoritettavissa olevista tutkintatoimista ja siitä, millaisia kustannuksia tai työmäärää nämä 

toimenpiteet aiheuttaisivat. Tästä syystä syyttäjien ei ole perusteltua vaihtaa 

rajoittamisperustetta itsenäisesti. Toisesta näkökulmasta jo suoritettujen 

tutkintatoimenpiteiden perusteella voi olla selvää, että toinen rajoittamisperuste sopii 

tapaukseen paremmin. Tällöin kustannustehokkain menettelytapa olisi se, että syyttäjä 

muuttaa itse rajoittamisperustetta. Esimerkiksi mahdollisuus soveltaa tutkintaan 

konkurrenssiperustetta voi olla syyttäjällä käytössä olevien tietojen perusteella selkeämpää 

kuin esitutkintaviranomaiselle, koska poliisilla ei ole mahdollista tarkastaa epäillyn 

rikosrekisteriä esitutkinnan aikana. 

VKST:n esitutkinnan rajoittamista koskevassa ohjeessa on tältä osin todettu, että 

rajoittamisperusteen valintaa voidaan helpottaa esitutkintayhteistyöllä. Yhteistyö voi olla 

yhdessä sovittuja suuntaviivoja tai menettelytapoja, mutta myös yksittäisestä tapauksesta 

keskustelua ennen rajoitusperusteen valintaa.129 Syyttäjän päätöksen kumoamisella 

voitaneen ajatella olevan myös esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän työtä ohjaava funktio. 

Yksittäisen asian osalta kustannustehokkain keino olisi syyttäjän itsenäinen 

rajoittamisperusteen muuttaminen, mutta tulevaisuuteen suuntautuvan ohjauksen 

näkökulmasta päätöksen kumoaminen on perusteltu. Sama ohjaus voitaisiin toki toteuttaa 

ilman, että asiassa tulisi laatia uusi rajoittamisesitys ja -päätös. 

6.3 PÄÄTÖKSEN PUUTTEELLINEN PERUSTELU 

6.3.1 Tutkimusotteesta 

Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 8 ratkaisua, joissa kantelu on johtanut toimenpiteisiin, 

koska syyttäjän päätöksen perustelut ovat olleet puutteellisia tai muutoin virheellisiä. 

Kantelu ei ole välttämättä johtanut syyttäjän päätöksen kumoamiseen, mutta asiassa on 

kiinnitetty huomiota vastaisen varalle siitä, että syyttäjän tulee perustella päätöksensä 

asianmukaisesti. Päätösten perustelemiseen on voitu kiinnittää huomiota myös muissa 

 
128 HE 271/2004 vp, s. 67. Ks. myös Nissinen 2007, s. 57–58. 
129 VKST 2016:6. Ks. myös Nissinen 2007, jossa on korostettu yhteistyön tärkeyttä. 
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kanteluratkaisuissa, mutta tähän jaksoon olen koonnut ratkaisut, joissa perustelut ovat 

pääasiallinen syy toimenpiteisiin ryhtymiselle. 

6.3.2 Yleinen ja yksityinen etu päätöksen perusteluissa 

Kanteluratkaisussa 18/20 epäilty oli vienyt noin yhden euron arvoisen elintarvikkeen 

ruokakaupasta sitä maksamatta. Tekijä oli tapahtumapaikalla kertonut, että tuote oli 

unohtunut hänen taskuunsa. Syyttäjä oli arvioinut tekoa näpistyksenä lajissaan vähäiseksi, 

mutta ei ollut päätöksessään arvioitunut asiaan liittyvää yleistä tai yksityistä etua. Kantelijan 

mukaan kauppiaalle aiheutuu pidemmän päälle mittavia vahinkoja siitä, että vähäisiin 

tekoihin ei puututa. Antamassaan selvityksessä syyttäjä perusteli päätöstään siten, että 

kauppiaalla on mahdollisuus vaatia asiassa erikseen vahingonkorvausta tai nostaa jo tehtyjen 

esitutkintatoimenpiteiden perusteella itse syyte, minkä vuoksi päätöstä ei katsottu 

aiheelliseksi ottaa uudelleen ratkaistavaksi. AVKS kiinnitti ohjaavana käsityksenä syyttäjän 

huomioita vastaisen varalle päätösten perustelemiseen yleisen tai yksityisen edun osalta ja 

totesi, että selvityksessä annetut perustelut olisi tullut sisällyttää jo syyttäjän alkuperäiseen 

päätökseen. Tapaus osoittaa, että asianomistajilla on joskus vaikea hyväksyä sitä, että 

vähäisiä rikoksia ei tutkita, vaikka näpistyksistä onkin kanneltu hyvin harvoin. Esitutkinnan 

rajoittamista koskevassa ohjeessa on todettu vähäisyysperusteen osalta, että vähäisyys on 

yleensä tällaisissa lievissä rikoslajeissa, kuten näpistys, havaittavissa jo varhaisessa 

esitutkinnan vaiheessa. Harkintaan vaikuttaa tällöin erityisesti yleisen ja yksityisen edun 

olemassaolo, joka on perusteltava päätöksessä.130 

Kantelussa 20/20 arvosteltiin syyttäjän päätöstä rajoittaa esitutkintaa 

konkurrenssiperusteella, koska epäilty rikos oli laadultaan vakava. Konkurssipesän 

pesänhoitajan laatimassa kantelussa oli kyse törkeästä petoksesta, jossa takaisinsaantiasian 

pääkäsittelyn yhteydessä todistelutarkoituksessa kuultujen epäiltiin erehdyttäneen 

tuomioistuimia kertomalla totuudenvastaisesti omaisuuden käypään arvoon vaikuttaneesta 

kunnosta. Syyttäjä oli rajoittanut esitutkintaa, koska epäillyillä oli käräjäoikeudessa vireillä 

useampia muita vakavia rikoksia, joten teolla ei olisi olennaista merkitystä 

kokonaisrangaistuksen määrään. 

AVKS:n mukaan konkurrenssiperusteen soveltamisen on mahdollista sellaisiinkin rikoksiin, 

joita ei voida sinänsä pitää vähäisinä. Estettä ei lähtökohtaisesti ole sille, että sitä 

 
130 VKST 2016:5. 
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sovellettaisiin törkeään petokseen.131 Kyseessä on ollut vähäisempi rikos kuin ne, joista 

syyte on nostettu ja kahden kuukauden lisäystä vankeusrangaistukseen voitaisiin tässä 

tapauksessa pitää epäolennaisena. AVKS kuitenkin kumosi syyttäjän päätöksen ja kiinnitti 

syyttäjän huomioita velvollisuuteen perustella yleisen ja yksityisen edun puuttuminen. 

Yleinen etu vaati syytteen nostamista, koska teolla oli vaarannettu 

oikeudenkäyntijärjestelmän toimivuus sekä luottamus sitä kohtaan ja epäilty toimi julkisessa 

luottamustehtävässä. Asianomistajalle aiheutunutta taloudellista vahinkoa ei ollut selvitetty 

esitutkinnassa, mikä kertoo siitä, että esitutkinnan rajoittamispäätös on ollut yksityisen edun 

kannalta ennenaikainen. Kantelun jälkeen esitutkinta on suoritettu loppuun ja asia on 

syyteharkinnassa. 

Nämä ratkaisut osoittavat, että rikoksen lajilla ja vakavuudella on merkitystä päätöksen 

kumoamisen kannalta. Lähtökohtaisesti hyvin, jopa jälkikäteen, perusteltua päätöstä ei oteta 

uudelleen ratkaistavaksi, mikäli kyseessä on selvästi lajissaan vähäinen teko. Vähäisyydestä 

huolimatta päätös voidaan ottaa uudelleen ratkaistavaksi, jos asiassa on havaittavissa 

merkittävä yksityinen tai yleinen etu tai päätös on perusteltu puutteellisesti. Esitutkinnan 

rajoittaminen vaatii aina yleisen tai yksityisen edun huomioon ottamista (ETL 3 luvun 10 

§:n 1 ja 2 mom. ja 10 a §). Erona harkinnanvaraiseen syyttämättäjättämiseen on se, että laki 

ei nimenomaisesti velvoita yleisen tai yksityisen edun arviointia jätettäessä syyttämättä 

vähäisyysperusteella, vaikka VKST:n ohje tähän velvoittaakin. Rajoittamisohjeessa on 

todettu, että yleinen ja yksityinen etu voivat muodostua esteeksi esitutkinnan rajoittamiselle, 

vaikka seuraamusluonteinen syyttämättäjättäminen olisi mahdollista.132 

6.3.3 Tutkinnanjohtajan perustelujen kopiointi tai omien perustelujen puuttuminen 

Kanteluratkaisu 6/20 koski rikosepäilyä, jossa kunnan viranhaltijoiden epäiltiin 

syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen ottaessaan vastaan kunnan maksamia 

oikeudenkäyntiavustajan palveluita. Syyttäjä oli hyväksynyt sellaisenaan tutkinnanjohtajan 

esityksen esitutkinnan rajoittamiseksi ei näyttöä -perusteella eikä ollut itse perustellut 

päätöstään. Päätöksessä tekoaika oli merkitty virheellisesti ja tekijäksi oli mainittu 

tuntematon, vaikka asianomistaja oli nimennyt henkilöt, jotka hänen mukaansa ovat 

epäiltyjä. Syyttäjälle annettiin hallinnollinen ohjaus päätöksen asianmukaisesta perustelusta, 

koska päätös oli siinä määrin epäselvä ja puutteellinen, ettei sen voitu katsoa täyttävän 

päätökseltä edellytettävää selvyyttä ja ymmärrettävyyttä, mikä heikentää sen 

 
131 HE 79/1989 ja HE 82/1995. 
132 VKST 2016:5 ja 2016:6. 
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kontrolloitavuutta. Varsinaisesti rajoittamisperusteen soveltamiseen kanteluratkaisussa ei 

otettu kantaa, vaan keskeistä oli se, että syyttäjä ei ollut perustellut päätöstään lain tai 

VKST:n ohjeen edellyttämällä tavalla. Tulkitsen ratkaisua siten, että näin puutteellinen 

päätös ei voi olla myöskään harkintavallan rajoissa tehty. Kantelun seurauksena esitutkinta 

toimitettiin loppuun ja syyttäjä nosti syytteen törkeästä petoksesta. Käräjäoikeus hylkäsi 

syytteen, koska hallintopäällikkö ei ollut toiminut erehdyttämistarkoituksessa eikä menettely 

ollut myöskään virkarikoksena arvioituna tahallista. 

Kanteluasiassa 3/20 asianomistaja epäili, että häneen kohdistuneet perintätoimet ovat olleen 

perusteettomia. Syyttäjä oli rajoittanut törkeän petoksen esitutkintaa ei näyttöä -perusteella. 

Päätöksessä oli ainoastaan todettu, että syyttäjä hyväksyy tutkinnanjohtajan esityksen sekä 

kopioitu laajasti tutkinnanjohtajan perusteluja ilman syyttäjän omaa harkintaa. AVKS ei 

lopulta ottanut asiaa uudelleen ratkaistavaksi, koska syyttäjän antaman kattavan selvityksen 

jälkeen asiassa yleinen tai yksityinen etu ei vaatinut esitutkinnan jatkamista. 

Asianomistajalla katsottiin olevan jo suoritetun esitutkinnan perusteella mahdollisuus 

saattaa asia vireille riita-asiana rikosprosessin ulkopuolella tai käyttää toissijaista 

syyteoikeuttaan. Tämä ei kuitenkaan poista perusteluvelvollisuutta esitutkintaa 

rajoitettaessa. AVKS liitti ratkaisuun hallinnollisen ohjauksen siitä, että syyttäjän tulee 

päätöksessään itse perustella, miksi esitutkintaa rajoitetaan. Perusteluista tulee käydä 

selvästi ilmi, miksi ja minkä tunnusmerkistön osatekijän osalta riittävää näyttöä ei ole 

saatavissa. Jälkikäteen annetulla perustelulla ei voida lähtökohtaisesti täydentää päätöksen 

alkuperäisiä perusteluja, koska perustelut mahdollistavat päätöksen lainmukaisuuden 

arvioinnin ja antavat asianomistajalle mahdollisuuden arvioida toissijaisen syyteoikeuden 

käyttämistä. 

6.3.4 Muita puutteita päätösten perustelussa 

Kanteluratkaisussa 6/21 oli kyse rottien kansainvälisestä kuljettamisesta koe-eläimiksi. 

Tutkintailmoituksen perusteella joidenkin rottien oli todettu olleen huonokuntoisia ja neljä 

rottaa oli kuollut kuljetuksen aikana. Rotat oli tarkastettu Saksassa pistokokeella, joten ne 

olivat olleet kunnossa kuljetuksen alkuvaiheessa. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt esitutkintaa 

rajoitettavaksi ensisijaisesti kustannusperusteella ja toissijaisesti vähäisyysperusteella, 

koska tutkinnasta aiheutuisi useisiin eri maihin tehtävien oikeusapupyyntöjen takia 

kohtuuttomia kustannuksia verrattuna vähäiseen sakkorangaistuksella hyvitettävään tekoon 

nähden. Syyttäjä oli hyväksynyt esityksen sellaisenaan ilman omia perusteluja. 

Eläinsuojeluyhdistyksen konsultin laatimassa kantelussa vaadittiin esitutkinnan jatkamista, 
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koska menettely ei ole ollut vähäistä eikä konkurrenssiperusteella voida selittää Suomessa 

tapahtuneen kuljetuksen osuutta tutkimatta jättämisestä, koska eläinsuojelutarkastus on 

läpäisty vielä Saksassa. 

Kanteluratkaisun mukaan asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella 

rikosta voitaisiin arvioida lajissaan vähäiseksi, joten ainakaan tutkinnanjohtajan toissijainen 

rajoittamisperuste ei ole mahdollinen. Asiassa olisi voitu kuulla ensin kuljetuksen 

vastaanottajia Suomeen kohdistuvista epäilyistä ja tehdä tämän jälkeen harkinta, tuleeko 

muita henkilöitä kuulla tai ovatko oikeusapupyynnöt tarpeen. AVKS:n mukaan asiassa on 

mahdollista myöhemmin todeta rajoittamisedellytysten olevan olemassa, mutta harkinta 

aiheutuvista kustannuksista on ollut ennenaikainen eikä päätöstä ole perusteltu 

asianmukaisesti. Asia on ollut siten harkinnanvarainen, että päätös olisi hyvin perusteltuna 

voinut olla hyväksyttävissä. Syyttäjä on sinänsä voinut perusteluissaan ainoastaan viitata 

tutkinnanjohtajan esitykseen, jos hän hyväksyy ne sellaisenaan. Tässä tapauksessa se ei ole 

ollut mahdollista, koska esitystä oli perusteltu ainoastaan sillä, että tutkinta vaatisi useita 

oikeusapupyyntöjä, jotka eivät välttämättä ole tarpeen. Kantelun jälkeen esitutkinta 

määrättiin jatkettavaksi. 

Vähäisyysperusteen soveltamisesta oli kyse kanteluratkaisussa 2/21, jossa epäiltiin 

asianomistajan lasten syyllistyneen kotirauhan rikkomiseen hakiessaan tavaroitaan isänsä 

asunnolta nimenomaisesta kiellosta huolimatta. Epäiltyjen veli oli päästänyt heidät asuntoon 

hakemaan omia tavaroitaan. Päätöstä ei otettu uudelleen ratkaistavaksi, mutta asiassa 

kiinnitettiin huomioita päätöksen perusteluihin, koska syyttäjä oli käyttänyt ilmaisua 

”mitään luvatonta tunkeutumista ei ole tapahtunut”. Tämä saattaa virheellisesti johtaa 

vaikutelmaan, että menettely ei täytä mitään rikostunnusmerkistöä, vaikka esitutkintaa oli 

rajoitettu vähäisyysperusteella. Syyttäjä totesi selvityksessään, että hän on tarkoittanut 

ilmaisulla, että epäillyt eivät ole käyttäneet voimakeinoja ja he ovat menneet hakemaan omia 

tavaroitaan. He ovat ainoastaan rikkoneet isänsä kieltoa mennä asunnolle, joten tekoa 

voidaan pitää lajissaan vähäisenä. AVKS katsoi, että päätöksen perustelujen 

virheellisyydestä huolimatta sitä ei ollut tarpeen ottaa uudelleen ratkaistavaksi, koska 

syyttäjä perusteli päätöksensä asianmukaisesti selvityksessään eikä päätöstä ollut 

muutenkaan aihetta ottaa uudelleen ratkaistavaksi. 

Ainoastaan kahdesta tutkimusaineiston kantelusta on seurannut hallinnollinen huomautus 

syyttäjälle. Huomautuksen annettiin syyttäjälle päätösten perustelemisesta yksilöidysti ja 
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oikeudellisesti kestävällä tavalla. Kanteluissa kritisoitiin kahta saman syyttäjän esitutkinnan 

rajoittamispäätöksiä ei näyttöä -perusteella, koska sekä yleinen, että yksityinen etu vaati 

esitutkinnan jatkamista (16/20 ja 17/20). Kanteluissa oli kyse saman kunnanjohtajan 

menettelystä virassaan. Molemmat kantelut on laatinut ulkopuolinen henkilö, eikä rikoksen 

varsinainen asianomistaja. Ensimmäisessä asiassa kunnanjohtajan oli epäilty kiusanneen 

hallintojohtajaa sillä seurauksella, että tämä erosi virastaan. Toisessa rikosepäilyssä 

kunnanjohtajan epäiltiin alentaneen omalla päätöksellään viranhaltijan palkkaa 

keskustelematta ensin tämän kanssa sekä antaneen palkan perusteista vääriä ja 

harhaanjohtavia tietoja kunnanhallitukselle. Tässä tutkielmassa ei ole tarkoituksenmukaista 

selostaa tapausten rikosoikeudellista luonnetta kovinkaan tarkasti, koska päätöksiin liittyy 

hyvin paljon kunnanhallintoon ja viranomaistoimintaa liittyvän lainsäädännön tuntemusta. 

Keskeistä on kiinnittää huomiota syyttäjälle annettuun ohjeistukseen. 

AVKS:n mukaan asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella voitaisiin arvioida virka-

aseman väärinkäytön rikostunnusmerkistön täyttymistä. Asiassa ei ollut kuultu ketään 

asianosaisia, joten tahallisuutta tai huolimattomuutta ei vielä tässä vaiheessa voitu arvioida. 

Syyttäjä ei ollut perustellut rikostunnusmerkistöä siten yksilöidysti, että päätöksestä olisi 

ymmärtänyt, miltä osin asiassa ei saataisi näyttöä. AVKS:n mukaan päätöksessä ei ole 

riittävää ainoastaan selostaa yleisiä periaatteita, mikäli näitä periaatteita ei sidota tapauksen 

olosuhteisiin. Päätöksessä ei ole myöskään selkeästi perusteltu, miksi näyttöä ei olisi 

saatavissa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta asianosaisia kuulemalla. Tapauksessa on 

tärkeää antaa myös kunnanjohtajalle mahdollisuus lausua epäilyistä ja tahallisuuden 

selvittämisen edistämiseksi asiat on syytä tutkia samaan aikaan. Esitutkinta määrättiin 

toimitettavaksi ja todettiin, että tutkinnassa tulisi kuulla asianomistajia ja vastaajaa, selvittää 

mahdollisia todistajia sekä hankkia tarvittavat kirjalliset todisteet. Uudelleen aloitetun 

esitutkinnan jälkeen syyttäjä on tehnyt toisesta rikosepäilystä syyttämättäjättämispäätöksen, 

koska asiassa ei ole ilmennyt todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. 

Toisen asian osalta rikosasia on edelleen syyteharkinnassa. 

6.3.5 Yhteenveto päätösten asianmukaisesta perustelemisesta 

Esitutkinnan rajoittaminen on tarkoitettu kevyemmäksi menettelyksi kuin 

syyttämättäjättäminen myös perustelujen osalta. Tämä ei kuitenkaan anna aihetta 

perustelujen sivuuttamiseen tai puutteellisuuteen. Syyttäjän päätöksestä tulee selvästi käydä 

ilmi rajoittamisperusteen edellytysten täyttyminen päätöksen kohteena olevan menettelyn 

osalta. Tutkimusaineiston päätöksissä perustelujen puutteellisuus on yleensä johtunut siitä, 
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että päätöksessä ei ole selvästi perusteltu sitä, miksi rikostunnusmerkistön tai tahallisuuden 

täyttymisestä ei ole näyttöä juuri siinä tapauksessa. Syyttäjien ohjaus on usein liittynyt 

siihen, että päätös tulee perustella itsenäisesti eikä tutkinnanjohtajan esityksen perustelujen 

laaja kopiointi ole hyväksyttävää. Toisaalta rottien kuljetusta koskeneessa ratkaisussa 

todettiin, että myös tutkinnanjohtajan esityksen perusteluihin lyhyesti viittaaminen voi olla 

mahdollista, jos esitys on hyvin perusteltu. Käytännössä syyttäjät käyttävätkin tällaista 

tekniikkaa esitutkintaa rajoitettaessa. Tällöin tutkinnanjohtajan esitys tulee olla hyvin selkeä 

ja kattavasti perusteltu, jotta syyttäjän päätöksestä käy selvästi ilmi päätöksen perusteet. 

Syyttäjiä on ohjeistettu siitä, että päätöksessä ei ole riittävää ainoastaan toteama, että asiassa 

ei ole ilmennyt yleistä tai yksityistä etua, joka vaatisi esitutkinnan jatkamista. Päätöksessä 

on esitettävä perusteet sille, miksi juuri siinä yksittäisessä tapauksessa näillä ei ole 

merkitystä. VKST:n ratkaisuissa on noudatettu apulaisoikeusasiamiehen päätöstä, jossa hän 

on pitänyt puutteellisena esimerkiksi sellaista perustelutapaa, että syyttäjä ainoastaan toistaa 

lain säännöksen perusteluissaan ja toteaa, ettei asiassa ole yleistä tai yksityistä etua, joka 

vaatisi esitutkinnan jatkamista.133 

Tutkimusaineisto osoittaa, että päätösten perustelulla on esitutkintaa rajoitettaessa keskeinen 

merkitys. Niiden merkitys kasvaa sitä mukaan, mitä tulkinnanvaraisemmasta asiasta on 

kyse. Erityisesti lievempien rikosten, mutta myös tärkeämpien rikosten, osalta jälkikäteinen 

perustelujen täydentäminen on katsottu olevan riittävä, vaikka näin ei lähtökohtaisesti 

tulisikaan toimia. Syyttäjän päätös voi jäädä voimaan, jos syyttäjä myöhemmin perustelee 

päätöksensä asianmukaisesti ja asianosaisilla on tämän jälkeen mahdollisuus arvioida 

päätöksen oikeellisuutta ja itsenäisen syyteoikeuden käyttämistä. Tällöin uudelleen 

ratkaistavaksi ottamisessa on huomioitu rikoksen laatu, sen yleinen merkitys tai merkitys 

kantelijalle. Vaikka kantelu ei aiheuttaisi muutosta syyttäjän päätökseen, on syyttäjälle 

perusteluvelvollisuudesta annetulla ohjeistuksella tulevaisuuteen suuntautuva merkitys työn 

ohjauksessa. 

6.4 TEON VÄHÄISYYDEN VIRHEELLINEN ARVIOINTI 

6.4.1 Tutkimusotteesta 

Tutkimusotteeseen olen koonnut seitsemän kanteluratkaisua, joissa kantelun kohteena on 

ollut vähäisyysperusteinen rajoittaminen. Vähäisyysperustetta voidaan soveltaa, jos syyttäjä 

 
133 AOA Dnro 2975/4/08, s. 3. 
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tulisi tutkinnan jälkeen jättämään syytteen nostamatta, koska epäillystä rikoksesta ei olisi 

odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko ja sitä on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä 

rikoksesta epäillyn syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettävä 

vähäisenä (ETL 10 §:n 1 mom., ROL 7 §:n 1 mom. 1 kohta). Tutkimusotteessa vähäisyyden 

arviointi virheellisesti on ollut syy uudelleen harkinnalle tai syyttäjälle annetulle ohjaukselle. 

Analyysissä painotan tutkintatoimenpiteiden vaikutusta vähäisyysperusteen soveltamiseen, 

koska esitutkinnan rajoittamisessa arviointi perustuu keskeneräiseen tutkintaan. 

Tutkimusotteen ratkaisuissa syyttäjän on katsottu tulkinneen vähäisyysperusteen 

soveltamisedellytyksiä virheellisesti, mutta kaikissa ei ole todettu syyttäjän ylittäneen 

harkintavaltaansa. 

6.4.2 Teon haitallisuus ja epäillyn syyllisyys 

Eläinsuojeluyhdistyksen konsultin laatimassa kantelussa 13/21 oli kyse lievän 

eläinsuojelurikoksen esitutkinnan rajoittamisesta vähäisyysperusteella. Kouluttajan oli 

epäilty lyöneen koiraa kuonoon ja raahanneen sitä kuristuskaulapannalla koiran hypittyä 

kouluttajan päälle. Tämän jälkeen koira oli hätääntynyt ja virtsannut. Syyttäjä perusteli 

esitutkinnan rajoittamista sillä, että tutkintailmoituksessa annettujen tietojen perusteella 

koiralle ei ollut aiheutunut menettelystä vammoja, vaan lähinnä hetkellistä ja verrattain 

vähäistä kipua ja pelkoa. Esitutkintaa oli tapauksessa rajoitettu ennen rikoksesta epäillyn tai 

todistajan kuulemista, joten vähäisyyden arviointi perustui ainoastaan tutkintailmoituksessa 

esitettyihin tietoihin. Kantelijan mukaan menettelystä on aiheutunut koiralle suurta kipua ja 

kärsimystä ja epäillyn ammatin takia menettelyä ei voida pitää vähäisenä. 

AVKS:n mukaan ilmoituksessa kuvattua menettelyä ei voida arvioida lievänä 

eläinsuojelurikoksena, koska eläinsuojelurikos voi ilmetä kohtuuttoman ankarana kurissa 

pitämisenä ja kouluttamisena eikä eläintä saa vahingoittaa eikä käsitellä väkivaltaisesti. 

Koiran epäillyksi kokema kipu ei myöskään ole ollut vähäistä, koska koiran alleen 

laskeminen on ilmentänyt hätätilaa ja suurta pelkoa. Ottaen huomioon kouluttajan ammatti, 

ei epäiltyä rikosta voida myöskään pitää vähäisenä epäillyn syyllisyyden osalta. 

Tutkintailmoituksen perusteella ilman asianosaisten kuulemista asiassa ei ole vielä voitu 

arvioida teon olevan lajissaan vähäinen. Syyttäjän katsottiin päätöksen kumoamisesta 

huolimatta toimineen harkintavaltansa puitteissa. Esitutkinta on kantelun jälkeen aloitettu 

uudelleen, mutta se on vielä kesken. 
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Kanteluasiassa 4/20 oli kantelijan mukaan laiminlyöty hakea laajoille metsähakkuille 

lainmukainen maisematyölupa ja näistä hakkuista oli aiheutunut asianomistajan tontille 

lähes 10.000 euron arvonmenetys sekä aiheutunut myrskytuhoriski. Laiminlyönnillä oli 

evätty naapureilta mahdollisuus vaikuttaa hakkuisiin lain edellyttämällä tavalla. Syyttäjän 

mukaan tekoa voitiin pitää rakentamisrikkomuksena lajissaan vähäisenä, koska hakkuut olisi 

todennäköisesti joka tapauksessa tehty. Hakkuista oli tehty metsänkäyttöilmoitukset ja 

maisematyölupa olisi rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella mahdollisesti 

myönnetty, jos lupaa olisi asianmukaisesti haettu. Esitutkinnassa ei ollut vielä kuultu 

rikoksesta epäiltyä, koska tekijä on ollut tuntematon. 

AVKS totesi, että vähäisyyttä tulee tarkastella joko teon haitallisuuden tai rikoksesta 

ilmenevän tekijän syyllisyyden kannalta. Pelkästään suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden 

perusteella rikosta ei voitu sen haitallisuuden perusteella pitää vähäisenä, koska 

maisematyöluvan hakemisen yksi keskeinen tavoite on antaa naapureille mahdollisuus 

vaikuttaa hakkuiden toteuttamistapaan ja asiantuntijalausunnon mukaan tontin 

arvonmenetys on ollut mittava. Maisematyöluvan mahdollisella myöntämisellä ei ollut 

merkitystä. Tuntemattoman tekijän osalta vähäisyysperustetta voidaan soveltaa ainoastaan, 

mikäli epäilty rikos on selvästi lajissaan vähäinen ottaen huomioon teon haitallisuus, koska 

asiassa ei ole voitu vielä arvioida vähäisyyttä epäillyn syyllisyyden kannalta. Esitutkinnan 

rajoittaminen ei ainakaan tässä vaiheessa esitutkintaa ole ollut perusteltua, mutta syyttäjä ei 

ollut ylittänyt harkintavaltaansa. Kantelun jälkeen asiassa toimitettiin esitutkinta, ja syyttäjä 

on nostanut syytteen ympäristön turmelemisesta, mutta päätynyt rakentamisrikkomuksen 

osalta syyttämättäjättämiseen. Käräjäoikeus katsoi vastaajien syyllistyneen syytteen 

mukaiseen rikokseen, mutta aastaajan valituksen myötä asian käsittely jatkuu 

hovioikeudessa. 

Myös epäiltyä syrjintää koskevassa kanteluratkaisussa 21/20 oli kyse vähäisyysperusteen 

soveltamisedellytyksistä tuntemattoman tekijän osalta. Tapauksessa vartijoita oli pyydetty 

seuraamaan kahta vähemmistöön kuuluvaa henkilöä heti heidän saavuttuaan myymälään. 

Asianomistajat olivat tämän jälkeen lähteneet poistumaan myymälästä koettuaan vartijoiden 

käytöksen epäasiallisena, mutta samalla esittäneet suullisia uhkauksia vartijoille. Syyttäjän 

mukaan teko on ollut vähäistä, koska asianomistajat ovat itse poistuneet myymälästä 

henkilökunnan tai vartijoiden käytöksen vuoksi, eikä heitä ole estetty pääsemästä 

myymälään tai asioimasta siellä. Asianomistajan oman käytöksen vuoksi asiaan ei ole 

liittynyt yleistä tai yksityistä etua, joka vaatisi esitutkinnan jatkamista. 
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AVKS oli erimieltä ja totesi, että ihmisoikeusloukkauksena syrjintä voi olla vähäistä 

ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Asiassa on ollut riidatonta se, että joku 

henkilökunnasta on pyytänyt vartijoita seuraamaan asianomistajia. Tällainen menettely on 

syrjinnän normaalitapaukseen verrattava tilanne eikä lajissaan vähäinen teko. 

Asianomistajien oma-aloitteisella poistumisella myymälästä ei ole merkitystä vähäisyyden 

arvioinnissa, koska henkilöiden seuraaminen lähietäisyydeltä on tosiasiassa estänyt heidän 

asioimisensa siellä. Vähäisyysperusteen soveltaminen tekijän syyllisyyteen perustuen ei 

myöskään ole ollut mahdollista, koska asiassa ei ole selvitetty henkilöä, joka on antanut 

ohjeet vartijoille. Esitutkinnan rajoittaminen on siten ollut liian aikaista, koska 

vähäisyysperustetta voidaan soveltaa tuntemattoman henkilön osalta ainoastaan, jos tekoa 

voidaan selvästi pitää sen haitallisuus huomioon ottaen vähäisenä eikä tekijän syyllisyydellä 

tai persoonalla ole vaikutusta teon vähäisyyden arvioinnissa134. Syyttäjälle annettiin 

päätöksessä hallinnollinen ohjaus vastaisuuden varalle siitä, että esitutkinnan lopettamiselle 

ei ole ollut perusteita. Käsittääkseni tässä tapauksessa syyttäjä on ylittänyt harkintavaltansa, 

vaikka sitä ei ole nimenomaisesti todettu. Kanteluratkaisun jälkeen asia on saatettu 

syyteharkintaan. 

Ratkaisussa 19/21 kantelu koski epäiltyä kunnianloukkausta, jonka esitutkintaa oli rajoitettu 

vähäisyysperusteella. Loukkaus oli toteutettu etäviesteillä, joissa oli viitattu ennestään 

tuntemattoman asianomistajan kuolemaan ja seuraamiseen sekä käytetty hakaristeillä 

varustettuja kuvia. Syyttäjän mukaan tekoa voitiin pitää lajissaan vähäisenä, koska 

uhkaukset on toteutettu harkitsemattomasti etäviestimen välityksellä eivätkä ne ole 

sisältäneet suoraa tappouhkausta. AVKS:n mukaan esitutkinnan rajoittaminen ei ole ollut 

mahdollista, koska viittauksia kuolemaan ja seuraamiseen ei voida pitää tekona vähäisenä, 

vaikka etäviestimen käyttö sinänsä vähentää uhkauksen merkittävyyttä. Näin ollen 

kanteluratkaisun 21/20 tavoin kyseessä olevan tekotavan perusteella tekoa ei voitu pitää 

vähäisenä. Syyttäjän katsottiin kuitenkin tehneen päätöksensä harkintavaltansa rajoissa, 

mikä on ymmärrettävää, koska asia on tulkinnanvaraisempi kuin edeltävä syrjintätapaus. 

Kanteluratkaisun jälkeen esitutkinta on toimitettu loppuun ja rikosasia on syyteharkinnassa. 

6.4.3 Kokonaisarviointi 

Vähäisyysperustetta arvioitiin myös tapauksessa 8/20, jossa oli rajoitettu petoksen 

esitutkintaa. Tutkintailmoituksen mukaan asianomistaja omisti osakkeen yhden yhtiön 150 

 
134 VKST 2016:5. 
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osakkeen osakekannasta, joka oli myyty kokonaisuudessaan 3.000 euron hintaan salaten se, 

että myyjiltä puuttui omistusoikeus yhteen osakkeeseen. Syyttäjän päätöksen mukaan yhtiö 

on menettänyt pääomansa, eikä osakkeella ole nykyisin käytännössä lainkaan arvoa. Syyttäjä 

on siten arvioinut teon vähäisyyttä asianomistajalle aiheutuneen vahingon näkökulmasta. 

Kantelussaan asianomistaja toi esille, että hänelle aiheutui vahinkoa enemmän kuin 

myyntihetken arvon mukainen 20 euroa, koska osakkeiden arvo ei ole nykyisin sama. 

Kantelijan mukaan menettely on myös tapahtunut täysin tietoisesti eikä tekoa voida siten 

arvioida ainoastaan taloudellisen vähäisyyden perusteella. 

AVKS:n mukaan teon vähäisyyttä ei vielä ole pystytty arvioimaan, koska esitutkinnassa ei 

ole kuultu asianosaisia. Heitä kuulemalla voitaisiin selvittää olisiko osakekantaa pystytty 

ollenkaan myymään, mikäli yhden osakkeen omistus olisi ollut tiedossa. Epäillyn 

tavoittelema taloudellinen hyöty on voinut olla koko osakekannan hinta, jolloin teko ei olisi 

kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Tulkitsen ratkaisua siten, että arviointiin ei vaikuta 

ainoastaan asianomistajalle koitunut taloudellinen vahinko, vaan harkinnassa olisi tullut 

arvioida tavoitellun taloudellisen hyödyn suuruutta, mikä ei ole ollut mahdollista 

asianosaisia kuulematta. Tässäkään ratkaisussa syyttäjän ei katsottu ylittäneen 

harkintavaltaansa. Kanteluratkaisu ei välttämättä ollut tässä tapauksessa tehokkain 

oikeussuojakeino, koska kanteluratkaisun jälkeen syyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta 

syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi. Kantelun käsittely voi kestää pitkän ajan ja teosta on 

voinut jo ennen kantelun tekemistä kulua hyvin pitkä aika, jolloin kantelu ei välttämättä ole 

tehokkain keino viedä asiaa eteenpäin. 

Hallinnanloukkausta koskeneessa kanteluasiassa 22/20 syyttäjä oli tehnyt päätöksen 

esitutkinnan rajoittamisesta vähäisyysperusteella. Epäilty oli jättänyt heinäpaalin tielle, 

jonka kautta asianomistajalla oli rasitusoikeuden nojalla oikeus kulkea omistamalleen 

puuliiterille. Päätöksen perusteella asianosaisilla oli ollut pitkään jatkunutta riitaa, ja he 

olivat tehneet rikosilmoituksia puolin ja toisin. Syyttäjän mukaan heinäpaalista oli 

aiheutunut ainoastaan vähäistä haittaa, koska asiasomistaja on päässyt kulkemaan sen ohi 

toista kautta. Kantelussaan asianomistaja oli toimittanut selvitystä siitä, että toimintaa on 

jatkunut jo usean vuoden ajan. Syyttäjän mukaan asiassa ei tästä huolimatta ollut syytä 

aloittaa esitutkintaa uudelleen, sillä asianomistajan toimittamien kuvien perusteella 

heinäpaalit ovat olleet siirrettävissä, ja ne on voinut kiertää asianomistajan oman pihan 

kautta. 
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AVKS totesi, että vuosia jatkunutta samanlaista toimintaa ei voida vielä siihen mennessä 

suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella, ilman asianosaisia kuulematta, pitää 

kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Tässä päätöksessä ei siten ollut varsinaisesti kyse 

syyttäjän alkuperäisen päätöksen virheellisyydestä vaan velvollisuudesta aloittaa esitutkinta 

uudelleen. AVKS katsoi syyttäjän toimineen harkintavaltansa rajoissa, vaikka päätyikin 

määräämään esitutkinnan jatkettavaksi uuden selvityksen takia. Esitutkinnassa kuultiin 

asianosaisia, mutta uusi syyttäjä päätyi syyttämättäjättämispäätöksen, koska asiassa ei ole 

ilmennyt riittävää näyttöä siitä, että menettelystä olisi aiheutunut hallinnan loukkauksen 

tunnusmerkistön edellyttämää vähäistä suurempaa haittaa. 

Kanteluratkaisussa 11/20 oli kyse kunnianloukkauksesta, jossa epäilty oli sanonut 

asianomistajan olevan sekaisin päästään ja sairas psyykkisesti. Syyttäjä oli rajoittanut 

esitutkintaa vähäisyysperusteella, koska olosuhteet huomioon ottaen epäillyn menettelyä 

voitiin pitää jokseenkin ymmärrettävänä, vaikkakaan ei hyväksyttävänä. Taustalla oli 

pitkään jatkunut riita ja asianomistaja oli tehnyt epäillystä useita muita rikosilmoituksia, 

minkä vuoksi epäilty oli hermostunut. Epäilty oli pyytänyt myöhemmin anteeksi 

asianomistajalta. AVKS liitti kanteluratkaisuun ohjaavan käsityksen siitä, että 

rajoittamispäätöksessä ei ole tarpeen mainita asianosaisten aikaisemmista erimielisyyksistä 

tai rikosilmoituksista, koska niillä ei ole merkitystä vähäisyyden arvioinnissa. AVKS viittasi 

päätöksessään rajoittamisohjeeseen, jonka mukaan päätöksessä tulee mainita ainoastaan 

lopputulokseen välittömästi vaikuttavat tosiseikat. Syyttäjän päätöstä ei kuitenkaan otettu 

uudelleen ratkaistavaksi, koska epäilty rikos oli jo vanhentunut. Ohjausta voitaneen pitää 

hieman erikoisena, koska vähäisyyden arviointi tulee perustua kokonaisarvioon teon 

haitallisuudesta ja sen ilmentämästä tekijän syyllisyydestä. Aikaisemmat erimielisyydet ja 

puolin ja toisin tehdyt rikosilmoitukset voivat jokseenkin vaikuttaa teon vähäisyyden 

kokonaisarviointiin. 

Kokonaisarvioinnista oli kyse myös kanteluasiassa 18/21, jossa kunta oli pitänyt 

verkkosivuillaan esillä salassa pidettävää tietoa. Tiedot poistettiin vasta kaksi kuukautta 

pyynnön jälkeen ja ne olivat esillä yhteensä seitsemän kuukautta. Asiassa on myös annettu 

apulaisoikeusasiamiehen päätös EOAK/6417/2019, jossa julkaisu on todettu lainvastaiseksi. 

Syyttäjä oli rajoittanut tuottamuksellisen virkarikoksen esitutkintaa vähäisyysperusteella, 

koska tiedot oli paljastettu välillisestä ja ne oli pyynnöstä poistettu. AVKS:n mukaan tekoa 

voitaisiin yleensä pitää vähäisenä, jos tieto paljastuu asiakirjasta vain välillisestä, koska tämä 

ilmentää tekijän vähempää syyllisyyttä. Tekoa ei voida kuitenkaan siihen mennessä saatujen 
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selvitysten perusteella pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, koska tietoja on pidetty 

esillä seitsemän kuukauden ajan ja ne olisivat olleet poistettavissa heti kantelijan esittäessä 

poistopyynnön. AVKS:n mukaan asiassa ei ole tiedossa, miksi tietoja ei ole poistettu heti, 

joten esitutkinta on lopetettu ennenaikaisesti. Kanteluratkaisun jälkeen asiassa on tehty uusi 

rajoittamispäätös vähäisyysperusteella, koska asiassa saadun selvityksen perusteella toinen 

vastaajista on heti tiedon saatuaan siirtänyt asian käsittelyn oikeaksi katsomalleen henkilölle 

ja toinen vastaajista on poistanut tiedot heti saatuaan tiedon poistopyynnöstä. 

6.4.4 Yhteenveto 

Vähäisyysperusteen soveltamistapauksissa kantelun laatija on yleensä perustellut uudelleen 

harkinnan tarpeellisuutta sillä, että todellisuudessa asianomistajalle aiheutuneet vahingot tai 

menettelyn haitallisuus ovat suuremmat, kuin syyttäjä on päätöksessään todennut.  Usein 

näissä kanteluissa on myös hieman laajennettu tai selvennetty tutkintailmoituksessa 

mainittuja vahinkoja, vaikka varsinaista uutta selvitystä tai oikeuskirjallisuudessa esitettyä 

uutta materiaalia ei ole toimitettu. Tällaisiin kanteluihin tulisi suhtautua siltä osin 

pidättyväisesti, että uuden selvityksen tulisi olla jollakin tapaa konkreettista eikä vain 

kantelijan väite. 

Kanteluratkaisuissa ei yleensä ole todettu, että vähäisyysperuste ei ollenkaan soveltuisi 

kyseiseen rikosasiaan, lukuun ottamatta syrjintä- ja laiton uhkaus -tapauksia. 

Rikosnimikkeellä on kuitenkin merkitystä rikosasioissa, joissa suojeltava intressi on 

itsessään niin tärkeä, että tekoa ei voida helposti pitää vähäisenä. AVKS:n mukaan 

syyttäjällä on lähtökohtaisesti harkintavaltaa sen suhteen, miten laajan selvityksen jälkeen 

esitutkintaa voidaan rajoittaa vähäisyysperusteella. Aineiston perusteella tuntemattomankin 

tekijän osalta tutkintaa voidaan joskus rajoittaa, mutta tällöin perusteluilla on erityinen 

merkitys. Syyttäjiä on kuitenkin ohjeistettu siten, että vähäisyysperusteen soveltuminen 

tulee olla hyvin selvää, mikäli esitutkintaa rajoitetaan asianosaisia kuulematta pelkästään 

tutkintailmoituksessa mainittujen tietojen perusteella. Näin ollen ainakin asianosaisten 

kuulemisella on merkitystä sen kannalta, onko teon vähäisyyttä arvioitu oikein. 

Syyttäjiä on ohjeistettu siitä, että esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella perustuu 

hypoteettiseen syyttämättäjättämiseen, joten arvioinnissa on huomioitava myös 

syyttämättäjättämisen periaatteet. Päätös perustuu aina kokonaisarviointiin, jossa tulee ottaa 

huomioon sekä teon haitallisuus että tekijän syyllisyys.135 Asianosaisille tulee olla selvää, 

 
135 VKST 2016:6. 
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onko rajoittaminen perustunut tapahtuman haitallisuuden eli vahingollisuuden ja 

vaarallisuuden arviointiin vähäiseksi, vai onko asiassa arvioitu vain tekijän syyllisyys 

vähäiseksi. Tähän seikkaan on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota myös oikeuskansleri, joka 

on päätöksessään kritisoinut VKST:n ratkaisua eräässä rikosasiassa.136 Mahdollista on, että 

oikeuskanslerin antama päätös on vaikuttanut myös VKST:n ratkaisukäytäntöön. 

6.5 NÄYTÖN VIRHEELLINEN TAI ENNENAIKAINEN ARVIOINTI 

6.5.1 Tutkimusotteesta 

Olen koonnut tutkimusotteen 16 kantelusta, joissa esitutkinnan rajoittamispäätös on tehty ei 

näyttöä -perusteella. Kyse on prosessuaalisesta rajoittamisesta, jossa jo suoritettujen 

esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään 

syytteen nostamatta, koska asiassa ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn 

syyllisyyden tueksi (ETL 3 luvun 10 §:n 2 mom., ROL 1 luvun 6 §:n 1 mom. 3 kohta). 

Tutkimusotteen kanteluratkaisuissa päätös on otettu uudelleen ratkaistavaksi ja kantelut ovat 

johtaneet päätöksen kumoamiseen, koska esitutkinnassa olisi saatavissa lisänäyttöä 

laajemmilla tutkintatoimenpiteillä. Olen jakanut ratkaisut teemoittain sen 

tutkintatoimenpiteen mukaan, joka olisi tullut suorittaa ennen esitutkinnan rajoittamista. 

6.5.2 Asianomistajan ja/tai rikoksesta epäillyn kuuleminen 

Tutkimusaineiston neljässä kanteluasiassa syyttäjän rajoittamispäätös on kumottu, koska 

esitutkinnassa ei ole kuultu rikoksesta epäiltyä, asianomistajaa tai kumpaakaan asianosaista. 

Näistä tapauksissa kolmessa syyttäjän on katsottu toimineen harkintavaltansa rajoissa, 

vaikka hän on arvioinut näyttöä väärin. Ainoastaan irtisanomistapaukseen liittyvän 

kunnianloukkauksen osalta syyttäjälle annettiin hallinnollinen ohjaus vastaisuuden varalle 

siitä, että esitutkinnan lopettamisen edellytyksiä ei ole ollut. 

Kanteluratkaisussa 12/21/21 oli kyse epäillystä kotirauhan rikkomisesta. 

Tutkintailmoituksen mukaan asianomistajien ovea oli hakattu ja ovikelloa soitettu noin 

tunnin ajan. Epäilty oli kertonut pyytäneensä saada viedä asunnossa olleen lapsen lääkäriin. 

Asianomistajia ei kuultu esitutkinnassa eikä rikoksesta epäillyn väitteen todenperäisyyttä 

selvitetty. Syyttäjän päätöksestä ilmenee, että epäillyn menettely oli sinänsä riidatonta, mutta 

asiassa ei ollut näyttöä häirintätarkoituksesta. Kantelun mukaan vastaavanlainen häirintä on 

jatkunut pitkään ja asiasta olisi saatavissa lisänäyttöä esimerkiksi hätäkeskustallenteista ja 
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klinikalta, jonne epäilty väittää soittaneensa viedäkseen lapsen lääkäriin. Kantelijan mukaan 

syyttäjä ei ole myöskään arvioinut asianomistajien toimittamien viestien merkitystä. 

Kanteluun antamassaan selvityksessä syyttäjä on todennut, että menettely olisi joka 

tapauksessa suhteellisen vähäistä. Tässä asiassa käräjäoikeus on myöhemmin katsonut 

vastaajan syyllistyneen kotirauhanrikkomiseen. 

Kanteluasiassa 15/21 naapurin epäiltiin kaataneen asianomistajan puutarha-aidan useaan 

kertaan, tökkineen tämän kompostia sekä nimittäneen kantelijaa halventavilla ilmauksilla. 

Syyttäjän mukaan asianosaisten kertomukset ovat alustavassa puhutuksessa olleet 

ristiriitaiset, tapahtumilla ei ole ollut ulkopuolisia todistajia eikä asiassa ole saatavissa muuta 

näyttöä. Esitutkinnassa oli kuultu asianomistajan nimeämää todistajaa, mutta syyttäjän 

mukaan tämä ei tuonut asiaan lisänäyttöä. Asianomistaja vaati kantelussaan asian uudelleen 

harkintaa, koska päätöksessä ei huomioitu hänen aikaisempia ilmoituksiaan eikä kaikkea 

hänen toimittamiaan videotallenteita ja kuvia otettu vastaan esitutkinnassa. Kantelijan 

mukaan menettelyä olisi tullut arvioida myös vainoamisena pitkään jatkuneen häiritsevän 

käytöksen vuoksi. Syyttäjä on myöhemmin nostanut syytteen, jonka jälkeen asianosaiset 

ovat pyrkineet sovintoon ja asia on edelleen vireillä käräjäoikeudessa. 

Epäillystä kunnianloukkauksesta oli kyse kanteluratkaisussa 5/20, jossa asiakas oli kertonut 

asianomistajan työnantajalle joutuneensa työntekijän sopimattoman koskettelun kohteeksi. 

Asianomistajan mukaan hänet oli irtisanottu työstään tämän perättömän väitteen 

seurauksena. Syyttäjä oli rajoittanut esitutkintaa, koska asiassa ei tultaisi saamaan näyttöä 

koskettelutilanteesta, eikä siitä, että irtisanomisella olisi loukattu tai tarkoitettu loukata 

asianomistajan kunniaa. Syyttäjä on lisäksi antamassaan selvityksessä todennut, että 

irtisanominen on siviiliasiana ratkaistava riita-asia, joten yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan 

jatkamista. Asiassa on mielenkiintoista se, että esitutkinta on myöhemmin päätetty 

tutkinnanjohtajan päätöksellä, koska esitutkinnan perusteella rikosta ei ole tapahtunut. 

Kanteluasiassa 1/20 asianomistajan mukaan epäilty oli nostanut häntä vastaan 

perusteettomaksi tietämänsä 70.000 euron vahingonkorvauskanteen ja näin syyllistynyt 

törkeään petokseen. Asianomistajalta oli tämän seurauksena takavarikoitu epäillyllä 

rikoksella saatua omaisuutta. Tutkinnanjohtaja oli arvioinut syytä epäillä kynnyksen 

ylittyneen, mutta esitutkinnassa ei ollut tämän jälkeen tehty esitutkintatoimenpiteitä epäillyn 

puhelinkuulustelua lukuun ottamatta eikä kuulustelussa ollut esitetty kysymyksiä rikoksen 

tunnusmerkistön täyttymisen kannalta olennaisista seikoista Syyttäjän mukaan kanteen 
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perusteettomuus arvioidaan lähtökohtaisesti siviiliprosessissa eikä asiassa olisi saatavissa 

näyttöä tahallisuudesta, vaikka kanne todettaisiinkin perusteettomaksi. Tutkinnasta 

vastaavan poliisilaitoksen tiedon mukaan rikosasian tutkinta on kantelun jälkeen kesken. 

AVKS:n mukaan kaikissa näissä tapauksissa esitutkinta on lopetettu liian aikaisessa 

vaiheessa, liian vähäisten esitutkintatoimenpiteiden pohjalta, koska ei näyttöä -peruste on 

tarkoitettu vain poikkeuksellisiin tilanteisiin ja tällöin lisänäytön hankkiminen tulee olla 

tiedossa olevien seikkojen valossa varsin epätodennäköistä ja käytännössä suuritöistä. 

Kanteluratkaisuissa on kiinnitetty syyttäjän huomioita siihen, että ainoastaan alustava 

puhutus ei ole riittävä selvitys rajoitettaessa esitutkintaa ei näyttöä -perusteella. AVKS on 

katsonut, että tapauksissa olisi tullut kuulla sekä rikoksesta epäiltyä, että asianomistajaa 

asianmukaisesti siten, että heille esitetään rikostunnusmerkistön kannalta olennaisia 

kysymyksiä. Asianosaisten kuulemisella voidaan selvittää mahdollisia muita todistajia tai 

saatavissa olevaa muuta näyttöä. 

Kanteluratkaisujen perusteella voidaan todeta, että pelkästään toisen asianosaisen väite ei 

voi olla riittävä edellytys ei näyttöä -perusteen soveltamiseen. Esimerkiksi 

kotirauhanrikkomistapauksessa olisi tullut kuulla ainakin asianomistajia sen selvittämiseksi 

onko lääkäri kehottanut viemään lapsen lääkäriin. Näytön ja kertomusten luotettavuuden 

arviointi voidaan tehdä vasta vertaamalla kertomusten mahdollisia ristiriitaisuuksia. 

Kotirauhanrikkomisen osalta ratkaisuun liitettiin myös ohjaava käsitys siitä, että ei näyttöä 

-perusteen soveltamisessa teon vähäisyydellä ei ole välitöntä vaikutusta ja syyttäjä on sidottu 

tutkinnanjohtajan esityksen rajoittamisperusteeseen. Keskeinen huomio ratkaisuissa on 

myös se, että esitutkintaa tulee jatkaa vähintään siihen saakka, kunnes asianomistajalla on 

mahdollisuus toteuttaa yksityisoikeudellinen vaatimuksensa ja ajaa asiaansa muualla kuin 

rikosprosessissa. Esimerkiksi kunnianloukkaustapauksessa ei ollut edes selvitetty, kuka oli 

tehnyt ilmoituksen työnantajalle. 

6.5.3 Alaikäisen asianomistajan kuuleminen 

Tutkimusaineiston kanteluratkaisuista yhteensä neljässä tapauksessa rajoittaminen on 

liittynyt alaikäiseen kohdistuneeseen rikokseen. Näistä yhdessä epäiltiin vanhempia 

pahoinpitelystä ja kolme liittyi epäiltyyn lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöön. Jokaisessa 

tapauksessa esitutkintaa oli rajoitettu ei näyttöä -perusteella ja kaikissa tapauksissa asia 

otettiin uudelleen harkintaan, alkuperäinen syyttäjän päätös kumottiin ja esitutkinta 

määrättiin toimitettavaksi. Tapausten arkaluonteisuuden vuoksi tässä tutkielmassa ei ole 
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syytä kuvata tarkasti rikosepäilyyn liittyviä tapahtumia. Tutkimuksen kannalta olennaisinta 

on kiinnittää huomiota suositettuihin tutkintatoimenpiteisiin, erityisesti lapsen kuulemisen 

tarpeellisuuteen ja luotettavuuteen. 

Kanteluasiassa 16/21 oli kuultu alaikäistä, joka oli kertonut vanhempiensa käyttäneen 

häneen fyysistä väkivaltaa erinäisen tavoin ja jättäneen ravinnotta. Asianomistaja oli otettu 

kiireellisesti huostaan perheväkivallan takia. Tutkinnassa oli ainoastaan suoritettu lapsen 

vanhemmille alustava puhuttelu, jossa he olivat kertoneet väkivallan liittyneen tilanteisiin, 

joissa lapsi on käyttäytynyt itse väkivaltaisesti. Edunvalvoja on kantelukirjoituksessa tuonut 

esille, että asiassa olisi saatavissa lisänäyttöä ainakin lastensuojeluilmoituksista, koska 

asianomistaja on kertonut tapahtumista yhtenevästi sosiaalitoimelle. Edunvalvojan mukaan 

yksityinen etu vaati esitutkinnan jatkamista, koska vanhempien menettelyllä on ollut 

haitallinen vaikutus lapsen kehitykselle. Edunvalvojan mukaan asiassa tulisi kuulla ainakin 

rikoksesta epäiltyjä ja todistajina lastensuojelun työntekijöitä. Tässä tapauksessa tutkinta on 

päätetty kantelun jälkeen prosessuaalisella perusteella, mutta tarkempia tietoja päätöksestä 

ei ole tätä tutkimusta varten annettu. 

Epäillyn lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta kanteluratkaisussa 15/20 keskeistä oli se, 

että 9-vuotiasta lasta ei ollut kuultu kontradiktorisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla, 

lapselle ei ollut määrätty edunvalvojaa eikä asiassa ollut pyydetty oikeuspsykiatrista arvioita 

lapsen kertomuksen luotettavuudesta. Asiassa lapsen äiti oli rikosilmoituksen jälkeen tehnyt 

jonkinlaisen sopimuksen, jonka perusteella hän olisi pakottanut lapsen kertomaan epäillystä 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tapauksessa on kantelun jälkeen toimitettu esitutkinta ja 

asia on syyteharkinnassa. 

Kanteluratkaisussa 14/20 rajoittamispäätös perustui ainoastaan esitutkinnassa kuultujen 

lapsen vanhempien ja rikoksesta epäillyn kertomuksiin. Lapsen vanhempien kertomukset 

perustuivat siihen, että lapsi on kysyttäessä kertonut rikoksesta epäillyn käyttäytyneen 

seksuaalisesti. Syyttäjän mukaan lapsen kuulemisella ei saataisi luotettavaa näyttöä 

syyllisyyden tueksi, koska vanhemmat ovat jo kyselleet lapselta asiasta ja lapsi on itse 

kertonut äidilleen vitsailleensa. Myöhemmin suoritetun esitutkinnan jälkeen syyttäjä on 

tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella. 

Kanteluasiassa 13/20 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön esitutkinnassa oli käyty 

moniammatillinen viranomaisneuvottelu, jonka jälkeen oli päädytty haastattelemaan lapsi 

päiväkodilla. Lapsi ei ollut haastattelussa halunnut kertoa epäillystä teosta mitään. 
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Haastattelu oli toteutettu suomen kielellä, joka ei ole lapsen äidinkieli. Asianosaisia ja 

mahdollisia todistajia oli puhutettu ainoastaan pintapuolisesti eikä varsinaisia kuulusteluja 

ollut toimitettu. Syyttäjän päätöksen mukaan asiassa ei tultaisi saamaan riittävää näyttöä 

rikostunnusmerkistön täyttymisestä eikä syyllisyys- ja vastuukysymyksistä, koska lapsen 

kertomus ei tue rikosilmoituksessa annettuja tietoja. Todistajalla ei ole omakohtaisia 

havaintoja epäillystä rikoksesta, ainoastaan lapsen kertomus päiväkodissa. Todistajan 

kertomus myös osittain poikkeaa rikosilmoituksesta. Kanteluratkaisun jälkeen esitutkinta on 

toimitettu loppuun, ja siinä on kuultu lasta kaksi kertaa oikeuspsykologian yksikössä tulkin 

kanssa sekä todistajaa ja lapsen vanhempia. Syyttäjä on uuden esitutkinnan jälkeen päätynyt 

syyttämättäjättämispäätökseen sillä perusteella, että asiassa ei ole todennäköisiä syitä 

syyllisyyden tueksi, koska lapsi ei ole itse kertonut esitutkinnassa mitään seksuaalisen 

hyväksikäyttöön liittyvää. 

AVKS:n mukaan näissä tapauksissa olisi ilman suuritöisiä tutkintatoimenpiteitä saatavissa 

lisänäyttöä. Asianomistajan kertomuksen luotettavuutta tulisi lähtökohtaisesti näin 

vakavissa rikosepäilyissä arvioida syyteharkinnassa valmiin esitutkinnan perusteella, koska 

sekä yleinen että yksityinen etu vaatii esitutkinnan jatkamista. Esitutkinnassa hyvin 

todennäköisesti saataisiin lisää näyttöä joko epäillyn syyllisyyden puolesta tai vastaan lasta 

asianmukaisesti kuulemalla.  Syyttäjiä on ohjeistettu siten, että lapsen kertomuksen 

luotettavuutta on syytä arvioida vasta kuulustelukertomuksen perusteella eikä tehdä liian 

aikaisessa vaiheessa päätelmiä siitä, että lapsen kertomus ei olisi luotettava. 

Kanteluratkaisuista on tehtävissä johtopäätös, että rikoksen vakava laatu huomioon ottaen 

lapsen kertomuksen luotettavuuden arviointi on ennenaikaista, mikäli lasta ei kuulla 

ollenkaan tai kuulemista ei ole toteutettu asianmukaisesti. Esimerkiksi lapsen kuuleminen 

muulla kuin hänen omalla äidinkielellään ei ole perusteltua ja yleensä kuuleminen tulisi 

toteuttaa pyytämällä virka-apua oikeuspsykiatriselta yksiköltä. Lapsen kertomusta ei voida 

pitää epäluotettavana myöskään pelkästään vanhempien alustavan puhutuksen tai 

rikosilmoituksen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella. AVKS on myös kiinnittänyt 

huomiota siihen, että lapsiin kohdistuvissa rikoksissa tulisi pyrkiä selvittämään mahdollisia 

kirjallisia todisteita sosiaalitoimelta. Rikosten laatu huomioon ottaen ainoastaan lasten 

vanhempien puhuttaminen siinä määrin kuin puhutus yleensä suoritetaan 

esitutkintakynnyksen selvittämiseksi ei ole riittävää. Syyttäjien ei kuitenkaan ole näissä 

tapauksissa katsottu ylittäneen harkintavaltaansa. Kantelu ei näissä tapauksissa myöskään 



 70 

yleensä johda syytteen nostamiseen, mikä voi ainakin osittain johtua siitä, että lapsen 

kertomuksen luotettavuus laskee merkittävästi ajan kuluessa. 

6.5.4 Todistajien kuuleminen 

Kanteluasiassa 10/20 asianomistajan kotona tapahtuneen raiskausepäilyn esitutkinta oli jo 

edennyt hyvin pitkälle, kun sitä oli rajoitettu ei näyttöä -perusteella. Tutkinnassa oli kuultu 

epäiltyä, joka oli kiistänyt teon, sekä asianomistajaa ja kahta todistajaa. Asianomistajan 

kuulustelu oli tallennettu, mutta sitä ei ollut litteroitu eikä syyttäjä ollut tutustunut 

tallenteeseen ennen esitutkinnan rajoittamispäätöstä. Syyttäjä oli hyväksynyt sellaisenaan 

tutkinnanjohtajan esityksen perusteluineen ja todennut, ettei asiassa ole saatavissa 

asianomistajan kertomusta tukevaa näyttöä. Kantelijan mukaan kuulustelukertomuksesta 

olisi ilmennyt, että asiassa olisi ollut mahdollisuus kuulla muita ulkopuolisia todistajia. 

AVKS totesi, että päätöksessä ei ole perusteltu, miksi asianomistajan kertomusta tukevaa 

näyttöä ei olisi saatavissa todistajia kuulemalla. Päätöksessä ei ole myöskään otettu kantaa 

mahdollisiin epäillyn ja asianomistajan kertomusten ristiriitaisuuksiin. AVKS kiinnitti 

syyttäjän huomiota siihen, että esitutkinnan rajoittamista ei ole tarkoitettu käytettäväksi 

aivan esitutkinnan loppuvaiheessa ainoastaan sen välttämiseksi, ettei asiassa tarvitsisi laatia 

esitutkintapöytäkirjaa eikä syyttäjän tarvitsisi tehdä asiassa syyteharkintaa. Esitutkinnan 

rajoittaminen tutkinnan loppuvaiheessa näin vakavassa rikosepäilyssä ei ole 

tarkoituksenmukaista eikä se selvästi vastaa normaalia syyttäjäkäytäntöä. Esitutkinta olisi 

tullut suorittaa loppuun ainakin asianomistajan nimeämät todistajat kuulemalla, ja saattaa 

asia syyteharkintaan. Kanteluratkaisun jälkeen asiassa toimitettiin esitutkinta, ja syyttäjän 

nostaman syytteen seurauksena käräjäoikeus on todennut vastaajan syyllistyneen 

raiskaukseen. 

Kanteluasiassa 5/21 muistisairaan henkilön puolison epäiltiin kavaltaneen varoja 

asianomistajan pankkitililtä sekä ostaneen auton asianomistajan rahoilla. Esitutkinta-

aineiston perusteella asianomistaja on ollut oikeustoimikelvoton jo avioliiton solmimisen 

hetkellä ja he ovat tehneet avioehtosopimuksen, jonka mukaan asianomistajan omaisuus 

jaetaan puoliksi, mutta epäillyn omaisuus on suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle. 

Esitutkinnassa on ollut käytettävissä tiedot auton ostosta sekä tiliotteet, joilta ilmenee 

asianosaisten väliset rahasiirrot. Syyttäjän rajoittamispäätöksessä oli viitattu 

tutkinnanjohtajan esitykseen, jonka mukaan asianomistajan ja epäillyn rahankäyttö on ollut 

molemminpuolista, eikä asiassa ole voitu kuulla asianomistajaa tämän muistisairauden 
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vuoksi. Edunvalvojan mukaan asianomistajan puoliso on useita vuosia nostanut varoja 

muistisairaan asianomistajan tililtä ja maksanut oman autonsa tämän varoilla. 

AVKS totesi, että asiassa olisi mahdollista saada lisänäyttöä kuulemalla todistajina 

erikoislääkäriä, auton myyjää sekä asianomistajan omaisia ja pyytämällä tiliotteet avioliittoa 

edeltävältä ajalta. Esitutkinta on lopetettu liian varhaisessa vaiheessa, koska suoritettavissa 

olevilla tutkintatoimenpiteillä on mahdollista saada lisänäyttöä. Yleinen ja erityinen 

yksityinen etu vaativat asian selvittämistä, koska taloudellinen hyöty on ollut mittava eikä 

asianomistajalla ole itse kykyä selvittää asiaa eikä mahdollisuutta ajaa 

vahingonkorvausvaatimusta suoritettujen tutkintatoimenpiteiden perusteella. Syyttäjän 

katsottiin tästä huolimatta toimineen harkintavaltansa rajoissa. Loppuun suoritetun 

esitutkinnan jälkeen syyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, koska asiassa 

ei ole todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi. 

Kanteluratkaisu 2/20 koski epäiltyä törkeää velallisen epärehellisyyttä. Asiassa oli epäilty 

osakeyhtiössä määräysvallassa olleen henkilön nostaneen kahdessa erässä yhteensä noin 

85.000,00 euroa yhtiön tililtä liiketoimintaan kuulumattomaan tarkoitukseen ja aiheuttaneen 

näin yhtiön maksukyvyttömyyden. Epäilty oli oman väitteensä mukaan ostanut varoilla 

linja-auton yhtiön käyttöön. Konkurssipesälle ei ollut esitetty tämän omaisuuden 

olemassaolosta todisteita. Esitutkinnassa epäilty oli kertonut, että varoilla oli ostettu 

käteisellä omaisuutta ulkomailta yhtiön käyttöön, mutta hän oli itse joutunut kaupassa 

petoksen uhriksi. Asiassa oli kuultu myös yhtä todistajaa sekä hankittu kirjallista näyttöä 

kaupan esisopimuksesta, kauppasopimuksesta ja vieraskielisestä sähköpostiviestittelystä. 

Syyttäjän mukaan todisteet tukevat rikoksesta epäillyn kertomusta siitä, että tämä on itse 

joutunut rikoksen uhriksi. 

AVKS:n mukaan syyttäjä on tehnyt virheellisen johtopäätöksen näytön riittävyydestä, mutta 

ei ole ylittänyt harkintavaltaansa. Asiassa tulisi kuulla todistajana yhtiön kirjanpitäjää ja 

pyrkiä hankkimaan lisäselvitystä ulkomailla suoritetusta kaupasta. Esitutkintaa ei tule 

rajoittaa ei näyttöä -perusteella, mikäli asiassa olisi saatavissa lisänäyttöä ilman 

kohtuuttomia kustannuksia. AVKS:n mukaan asiassa yleinen ja yksityinen etu vaativat 

esitutkinnan jatkamista, koska yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut maksuvaikeuksia, mutta 

varojen noston jälkeen yhtiö on ajautunut konkurssiin eivätkä yhtiön velkojat ole saaneet 

saataviaan. Kanteluratkaisun jälkeen esitutkinta on toimitettu, mutta syyttäjä on päätynyt 
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tekemään asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, koska asiassa ei ole näyttöä tahallisuudesta, 

vaikka epäillyn menettely on ollut huolimatonta. 

Kanteluratkaisussa 10/21 oli kyse ei näyttöä -perusteen soveltamisesta lievään petokseen, 

jossa epäilty oli tilannut taksin, mutta matkan jälkeen kyytiä ei ollut maksettu. Asiassa oli 

ainoastaan kuultu rikoksesta epäiltyä, joka oli kertonut tilanneensa taksin kaverilleen, koska 

tällä oli loppunut akku puhelimestaan. Epäilty ei mielestään syyllistynyt rikokseen, koska 

hän ei itse matkustanut taksilla. Muita asianosaisia tai todistajia ei esitutkinnassa kuultu. 

AVKS:n mukaan syyttäjä on toiminut harkintavaltansa rajoissa, mutta esitutkinta on 

lopetettu liian varhaisessa vaiheessa, koska ainakin taksin kuljettajaa kuulemalla olisi 

saatavissa lisänäyttöä siitä onko epäilty ollut itse taksin kyydissä. Syyttäjä oli perustellut 

lisäselvityksessään, että taksinkuljettajan kuulemisella todistajana ei saataisi riittävän 

luotettavaa lisänäyttöä, koska teosta on kulunut pitkä aika. AVKS totesi, että todistajan 

kertomuksen luotettavuus tulisi arvioida vasta kuulemisen jälkeen. Tapauksessa ei ole ollut 

kyse kovinkaan vakavasta rikosepäilystä ja kantelu on tehty vasta yli 7 kuukautta syyttäjän 

päätöksen jälkeen. Kantelun käsittely on tässä tapauksessa kestänyt vain pari kuukautta, 

mutta päätöksen kumoaminen on ajankulumisen vuoksi tällaisissa tilanteissa kritiikille altis. 

Esitutkinta on kuitenkin toimitettu melko nopeasti, sillä asia on jo siirtynyt syyteharkintaan. 

6.5.5 Muut käytettävissä olevat tutkintatoimenpiteet 

Ei näyttöä -perusteisia kanteluasioita on jo tarkasteltu asianosaisten ja todistajien kuulemisen 

näkökulmasta. Näiden rinnalla on sivuttu myös mahdollisia muita tutkintatoimenpiteitä, 

joita kanteluratkaisuissa on todettu mahdollisiksi. Näitä ovat mm. erinäisiltä viranomaisilta 

saatavat kirjalliset todisteet ja asianosaisilta pyydettävät asiakirjat. Yllä kuvattujen 

kanteluratkaisujen lopputulos on kuitenkin perustunut erityisesti suoritettaviin 

kuulusteluihin. Tässä jaksossa tutustutaan tarkemmin tapauksiin, joissa asian uudelleen 

harkinta ja päätöksen kumoaminen on perustunut muun näytön hankkimiseen. 

Epäillystä kunnianloukkauksesta oli kyse kanteluratkaisussa 14/21, jossa asianomistajan 

mukaan epäilty oli tehnyt hänestä perättömiä lastensuojeluilmoituksia. Syyttäjä oli 

perustellut rajoittamispäätöstään sillä, että asiassa ei tultaisi saamaan näyttöä tahallisuudesta, 

koska epäilty on tehnyt omasta mielestään aiheellisen lastensuojeluilmoituksen. Kynnyksen 

lastensuojeluilmoituksen tekemiselle tulee olla alhainen, ja sen täytyy olla mahdollista 

ilman, että aiheettomankin ilmoituksen vilpittömässä mielessä tehnyt joutuisi 

rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vaikka perättömät ilmoitukset eivät ole sallittuja, on 
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syyttäjän perustelu jossain määrin ymmärrettävä, koska lastensuojeluilmoitus on pystyttävä 

tekemään ilman pelkoa joutua itse syytteeseen. 

AVKS:n mukaan esitutkintaa ei yleensä tule lopettaa ei näyttöä -perusteisella 

rajoittamispäätöksellä, jos käytettävissä on mahdollisia tutkintatoimenpiteitä rikosepäilyn 

selvittämiseksi. Asiassa ei ollut kuultu rikoksesta epäiltyä eikä asiassa ollut pyydetty 

lastensuojeluviranomaisilta tai asianomistajilta ilmoitusten tarkempaa sisältöä. Tulkitsen 

päätöstä siten, että AVKS:n mukaan asiassa tulisi ensin hankkia selvitystä 

lastensuojeluviranomaisilta ja asianomistajilta, minkä ei voida katsoa olevan kovinkaan 

suuritöistä ja tämän jälkeen tarvittaessa kuulla rikoksesta epäiltyä tahallisuuteen liittyvistä 

tunnusmerkistötekijöistä. Tällaisissa asioissa voitaisiin pitää perusteltuna asian selvittämistä 

ennen varsinaista esitutkintaa lastensuojelun kautta, jottei henkilöä aseteta perusteettomasta 

rikoksesta epäillyn asemaan. Tässäkin tapauksessa syyttäjän katsottiin toimineen 

harkintavaltansa rajoissa. Kanteluratkaisun jälkeen asia on saatettu syyteharkintaan. 

Asiassa 17/21 syyttäjä oli rajoittanut epäillyn terveyden vaarantamisen esitutkintaa ei 

näyttöä -perusteella. Asiassa epäiltiin juomavetenä käytettävän kaivoveden turmelemista 

ihmisen ulosteella. Vedestä oli rajoittamispäätöksen jälkeen tutkitusti löytynyt ihmisen 

ulosteelle ominaisia bakteereja. Asianomistaja oli pyytänyt syyttäjältä esitutkinnan 

uudelleen aloittamista asiassa ilmenneen uuden selvityksen perusteella, mutta syyttäjän 

mukaan asiassa ei tämänkään jälkeen todennäköisesti saataisi riittävää näyttöä rikoksesta 

epäillystä. Kantelussa oli siten kyse myös sen arvioimisesta, milloin esitutkinta tulisi aloittaa 

uudelleen uuden selvityksen myötä. 

AVKS päätyi kumoamaan alkuperäisen rajoittamispäätöksen ja määräsi poliisin pyytämään 

DNA-tutkimuksia rikosteknisestä laboratoriosta. Päätökseen liitettiin syyttäjälle ohjeistus 

esitutkinnan uudelleen aloittamisvelvollisuudesta, mutta tämän katsottiin toimineen 

harkintavaltansa rajoissa. AVKS asetti kyseessä olevassa tapauksessa 

rajoittamisedellytyksen hyvin korkeaksi, sillä rikosteknisen laboratorion lausunnon mukaan 

todennäköisyys DNA:n saamiseksi ja analysoimiseksi on hyvin pieni. AVKS perusteli 

päätöstään sillä, että vaikka tutkimuksessa hyvin pienellä todennäköisyydellä saataisiin 

selvitettyä ulosteen alkuperä, ei asiassa voida vielä riittävällä varmuudella arvioida, että 

rajoittamisen edellytys ei näyttöä -perusteella täyttyy. Ratkaisu on siltä osin perusteltu, että 

kyseessä on vakava rikosepäily, josta on aiheutunut vakava terveyden vaara. Ei näyttöä 

perusteinen esitutkinnan rajoittaminen on VKST:n ohjeen mukaan tarkoitettu 
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poikkeukselliseksi perusteeksi, mikä puoltaa esitutkinnan toimittamista, mikäli asiassa on 

mahdollista saada uutta näyttöä. Tapauksesta ei kuitenkaan tulisi tehdä kovin laajoja 

päätelmiä rajoittamisperusteen edellytyksistä, koska kyseessä on poikkeuksellinen rikosasia 

ja rikoslaboratorio on todennut näytteen saamisen olevan hankalaa ja todennäköisyys 

epäillyn ja näytteen yhdistämisestä on hyvin pieni. Tapauksessa uudelleen aloitettu 

esitutkinta on kesken. 

Kanteluratkaisussa 9/20 oli kyse epäillystä törkeästä petoksesta, jossa asianomistajaa oli 

erehdytetty lähettämään rahaa usean vuoden ajan ulkomailla asuvalle henkilölle. Epäillyn 

henkilöllisyyttä oli pyritty selvittämään lähettämällä oikeusapupyyntö Ranskaan, josta 

viranomaiset olivat ilmoittaneet, että kyseistä henkilöä ei ole Ranskan rekistereissä. Syyttäjä 

oli rajoittanut esitutkintaa sillä perusteella, että esitutkinnassa ei tultaisi saamaan riittävää 

näyttöä epäillyn henkilöllisyydestä. Asianomistaja on kanteluissaan esittänyt useita kertoja 

lisäselvitystä epäillyn henkilöllisyydestä. Kanteluratkaisusta ilmenee, että internethaun 

avulla on myös selvitettävissä sivustoja, joiden perusteella epäillyn nimisellä henkilöllä on 

yritystoimintaa Ranskassa. AVKS kumosi syyttäjän päätöksen, koska syyttäjä on 

nimenomaisesti katsonut, että asiassa ei ole saatavissa riittävää näyttöä tekijän 

henkilöllisyydestä. Näin ollen asiassa on ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi perusteltu syy 

aloittaa esitutkinta uudelleen, koska epäillyn henkilöllisyydestä on saatavissa lisänäyttöä 

mm. internetin välityksellä.  

Kanteluratkaisun jälkeen esitutkintaa on kuitenkin rajoitettu uudelleen kustannusperusteella. 

Tutkinnasta aiheutuisi arvion mukaan noin 10 000 euron kustannukset, koska tutkinta 

kestäisi oletettavasti pitkään ja se vaatisi oikeusapupyyntöjen lähettämistä useaan eri maahan 

ja niitä käyttämällä hyvin epätodennäköisesti saataisiin tarpeellista näyttöä. Asiaan olisi 

ehkä alun perin sopinut paremmin kustannusperuste, koska ei näyttöä -perusteen 

soveltaminen on tarkoitettu hyvin poikkeukselliseksi rajoittamisperusteeksi ja siinä tulee 

olla hyvin selvää se, että näyttöä ei tultaisi saamaan. Toisaalta kustannusperusteen 

soveltaminen perustuu ainoastaan prosessiekonomiseen ajatteluun, joten sen soveltaminen 

voi olla asianomistajan oikeuksien kannalta ongelmallista. 

6.5.6 Yhteenveto 

Syyttäjien ei yleensä ole katsottu ylittäneen harkintavaltaansa arvioidessaan saatavissa 

olevaa näyttöä virheellisesti. Kanteluratkaisuissa syyttäjiä on muistutettu siitä, että syyttäjä 

voi lopettaa esitutkinnan näytön puuttumiseen nojaavalla rajoittamispäätöksellä vain hyvin 
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poikkeuksellisissa tilanteissa. Lisänäytön saamisen tulee tällöin olla tiedossa olevien 

seikkojen perusteella arvioituna varsin epätodennäköistä ja käytännössä lisänäytön 

hankkimisyritysten myös suuritöisiä. Prosessitaloudellinen vaikutus on sitä vahvempi, mitä 

vähäisemmästä rikosepäilystä on kysymys.137 Syyttäjiä on myös ohjeistettu siitä, että 

yleensä tutkintaa tulee jatkaa vähintään siihen saakka, että asianomistajalla on mahdollisuus 

esittää yksityisoikeudellinen vaatimuksensa.  

Tutkimusaineistosta voidaan havaita, että usein ei näyttöä -perusteella tehdyt 

rajoittamispäätökset on kumottu rikoksen vakavuudesta huolimatta, mikäli esitutkinnassa on 

jätetty kuulematta rikoksesta epäilty tai asianomistaja. Kanteluratkaisuissa on todettu, että 

etukäteinen arvio siitä, ettei kuulemisellakaan saataisi riittävää näyttöä, on ongelmallinen. 

Kuulemisista saatavan näytön arviointi on ollut ennenaikainen, mikäli esitutkintaa on 

rajoitettu kuulematta epäiltyä, asianomistajaa tai mahdollisia todistajia. Lievempienkin 

rikosepäilyjen, kuten kunnianloukkausten osalta asia on useimmiten otettu uudelleen 

ratkaistavaksi, jos rikoksesta epäiltyä ei ole kuultu. Tämä on perusteltua, koska kuuleminen 

on tavanomainen esitutkintatoimenpide eikä se siten aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tai 

lisätyötä. 

Kanteluratkaisuissa on yleensä todettu, että rikoksen laatu huomioon ottaen 

tutkintatoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, joten rikoksen vakavuudella on vaikutusta 

asian uudelleen ratkaistavaksi ottamiseen. Useimmat kumotut ei näyttöä -perusteella tehdyt 

päätökset, joissa olisi tullut kuulla lisää todistajia, ovat liittyneet melko vakaviin 

rikosepäilyihin. Vakavammissa rikoksissa myös asianomistajan nimeämien todistajien 

kuulematta jättäminen on johtanut päätöksen kumoamiseen. Toisaalta aikaisemmin 

käsittelemässäni taksipetos epäilyssä ei ollut kyse kovinkaan suuresta taloudellisesta 

vahingosta. Tästä huolimatta ei näyttöä -perustetta ei voitu soveltaa rajoittamisperusteena, 

koska todistajan kuuleminen olisi voinut tuoda asiaan lisänäyttöä. 

Kanteluratkaisuissa on usein ohjeistettu, että päätös tulee perustella yksilöidysti siten, että 

päätöksestä ilmenee, miksi juuri siinä epäillyssä rikoksessa on varsin epätodennäköisesti, 

että asiassa saataisiin riittävää näyttöä syytteen nostamisen edellyttämällä tavalla, vaikka 

kaikki käytettävissä olevat tutkintatoimenpiteet suoritettaisiin. Yhtenä havaintona 

tutkimusotteesta voidaan tehdä myös se, että useammassa tapauksessa asianomistajat ovat 

kertoneet, että he ovat toimittaneet tai heillä olisi toimittaa poliisille kuvia tai 

 
137 VKST 2016:6. 
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videotallenteita, mutta näitä todisteita ei ole otettu syyttäjän päätöksessä huomioon tai 

ainakaan niiden näyttöarvoa ei ole perusteltu yksilöidysti päätöksessä. Tätä voidaan pitää 

selvänä virheenä ei näyttöä -perusteisissa rajoittamispäätöksissä, koska rajoittaminen on 

perustunut siihen, ettei asiassa ole saatavissa näyttöä, joten päätöksessä ei voida sivuuttaa 

vähäistäkään lisänäyttöä. 

6.6. VÄÄRÄN RAJOITTAMISPERUSTEEN SOVELTAMINEN 

6.6.1 Tutkimusotteesta 

Tutkimusaineiston kaksi esitutkinnan rajoittamispäätöstä on kumottu, koska asiaan olisi 

tullut soveltaa eri rajoittamisperustetta. Näissä tapauksissa päätökset on tehty ei näyttöä -

perusteella, mutta asiaan olisi tullut soveltaa ei rikos -perustetta. Erona aikaisemmin 

tarkasteltuun esitutkintakynnykseen liittyviin tapauksiin verrattuna seuraavaksi kuvatut 

kantelut ovat liittyneet rikosepäilyihin, joissa näytön arviointi on vaatinut laajempaa 

oikeudellista arviointi ja siten esitutkinnan rajoittaminen olisi sinänsä ollut oikea 

menettelytapa päättää esitutkinta. Näyttö on kuitenkin ollut niin riittävä, että 

rajoittamispäätöksessä olisi tullut käyttää ei rikosta -perustetta. Tässäkään osiossa ei ole 

keskeistä tulkita yksittäisen tapauksen rikostunnusmerkistön mukaisuutta kattavasti. 

Tarkoitukseni on esittää ne pääasialliset perusteet, jotka ovat johtaneet päätöksen 

kumoamiseen. 

6.6.2 Ei näyttöä -perusteen ja ei rikos -perusteen välinen suhde 

Kanteluratkaisussa 7/21 oli kyse ns. prosessipetoksesta, jossa epäiltiin 

vahingonkorvauskanteen perusteena olleen valeoikeustoimi. Asiassa oli riidatonta, että 

kanteen perusteena on ollut vuokrasopimus, joka on laadittu taannehtivasti alkamaan lähes 

kaksi vuotta ennen vuokrasopimuksen päiväystä. Syyttäjän päätöksen mukaan asiassa ei 

ollut näyttöä siitä, että vahingonkorvauskanne olisi tehty erehdyttämistarkoituksessa. AVKS 

totesi, että valeoikeustoimen perusteena väitetyillä asiakirjoilla ei ole ollut merkitystä 

kanteen perusteelle eikä oikeudelle vaatia sopimuskumppanilta vahingonkorvausta. Näin 

ollen menettely ei täytä petosrikoksen tunnusmerkistöä, koska taloudellinen hyöty tai 

vahinko ei ole ollut seurausta tästä epäillystä valeoikeustoimesta. AVKS kumosi 

esitutkinnan rajoittamispäätöksen ja hylkäsi tutkinnanjohtajan esityksen, koska menettely ei 

täyttänyt petoksen tunnusmerkistöä. Syyttäjän olisi tullut arvioida menettelyn 

tunnusmerkistön mukaisuutta jo selvitetyn aineiston perusteella sekä ensisijaisesti rajoittaa 

esitutkintaa ei rikos -perusteella. 
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Kanteluasiassa 4/21 kantelija arvosteli syyttäjän ei näyttöä -perusteella tekemää esitutkinnan 

rajoittamispäätöstä, koska siihen mennessä tehdyt esitutkintatoimenpiteet ovat olleet asian 

laatu huomioon ottaen puutteellisia eikä päätöstä ole perusteltu asianmukaisesti. Asiassa oli 

kyse siitä, olivatko A Oy:n silloinen toimitusjohtaja ja yhtiön oikeudellinen avustaja 

syyllistyneet yhtiön ja ulkomaisen B yhtiön välisessä suunnitellussa liiketoiminnassa 

luottamusaseman väärinkäyttöön, kun osapuolten kesken oli tehty aiesopimus sekä siihen 

liittyvät liiketoiminta- ja salassapitosopimukset, ja oliko sopimukseen liittyvistä toimista 

aiheutunut vahinkoa yhtiölle. Asiassa oli riidatonta, että sopimusten tarkoittamaa 

liiketoimintaa ei ollut koskaan aloitettu. Syyttäjän mukaan asiassa ei ollut saatu syyllisyyttä 

tukevaa näyttöä eikä sitä tultaisi todennäköisesti saamaankaan, koska tutkinta vaatisi 

Yhdysvalloissa asuvan henkilö tavoittamista. Asiassa oli kuultu asianomistajan nimeämiä 

henkilöä asemassa ”muu”. 

AVKS:n mukaan osa epäillyistä teoista oli jo vanhentunut ennen syyttäjän päätöstä ja 

muiden tekojen osalta rikostunnusmerkistö ei täyttynyt. Toinen epäillyistä rikoksista oli 

jäänyt valmisteluasteelle, eikä luottamusaseman väärinkäytön valmistelu ole rangaistavaa. 

Toisen teon osalta henkilöllä on ollut toimivalta menetellä tutkintailmoituksessa kuvatulla 

tavalla. AVKS kiinnitti syyttäjän huomiota siihen, että syyttäjän tulee huolellisesti arvioida 

ilmiannetun teon tunnusmerkistönmukaisuutta ja vanhentumista. Syyttäjän olisi tullut ei 

näyttöä -perusteen sijasta ensisijaisesti tehdä asiassa päätökset ei rikos -ja ei syyteoikeutta -

perusteilla, koska esitutkinnassa jo siihen mennessä selvitetyn perusteella voitiin selvästi 

todeta syyteoikeuden vanhentuneen ja rikostunnusmerkistöjen jääneen täyttymättä. 

6.6.3 Yhteenveto 

Yllä kuvatuista päätöksistä ilmenee, että valinta kahden eri rajoittamisperusteen välillä ei 

aina ole kovinkaan selkeää. Näillä ratkaisuilla on lähinnä syyttäjien työtä ohjaava merkitys, 

koska asianomistajan kannalta esitutkinta ei ole edennyt kantelun jälkeen. 

Syyttömyysolettaman kannalta ei rikos -peruste on epäillyn kannalta edullisempi vaihtoehto. 

Ei näyttöä ja ei rikos -perusteet aiheuttavat ongelmia, koska esitutkintaa voidaan rajoittaa ei 

rikos -perusteella ainoastaan, mikäli esitutkinnassa jo selvitetyn perusteella on varsin 

todennäköistä, että asiassa ei ole tapahtunut rikosta. Kynnys rajoittaa esitutkintaa tällä 

perusteella on hyvin korkea.   

Syyttäjille voi olla helpompaa perustella päätöstään siten, että asiassa ei ole todennäköisesti 

saatavilla riittävää näyttöä tahallisuudesta tai jostain tunnusmerkistötekijästä. Epäillyn 
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oikeuksien kannalta tällainen menettely ei kuitenkaan ole perusteltua, koska päätöksestä voi 

jäädä vaikutelma, että epäilty on voinut syyllistyä rikolliseen tekoon, mutta siitä ei ole 

saatavissa riittävää näyttöä. Mikäli esitutkinnassa selvitetyn perusteella voidaan todeta, ettei 

asiassa ole tapahtunut rikosta, tulisi tämän olla myös VKST:n kanteluratkaisuista ilmenevän 

kannan mukaan ensisijainen rajoittamisperuste. 

7 TUTKIMUSTULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

7.1.1 Yleisen valvonnan kannalta merkittävät havainnot 

Tutkielman aineiston keruun yhteydessä havaitsin, että syyttäjälaitoksella ei ole kattavasti 

hyödynnetty kanteluiden avulla tuotettua tilastotietoa. Tämä ilmenee siitä, että 

syyttäjälaitoksen järjestelmistä ei ollut mahdollista nopeasti selvittää muuta kuin kanteluiden 

kokonaismäärät. Järjestelmistä ei ollut mahdollista erottaa automaattisesti esitutkinnan 

rajoittamispäätöksistä tehtyjä kanteluita eikä muutakaan syyttäjän päätöksen laatua. 

Kirjaamisvaiheessa diaaritietoihin voitaisiin myös merkitä selkeämmin tieto siitä, onko 

alkuperäinen päätös kumottu. Tutkimusaineiston perusteella kumottuja päätöksiä on 

huomattavasti enemmän, mitä pelkällä katsauksella diaaritietoihin saattaisi olettaa. Tämä 

johtuu siitä, että diaaritietojen perusteella saattaa olettaa, että syyttäjänmääräyksellä tai 

syytemääräyksellä kirjatut ratkaisut ovat johtaneet päätöksen kumoamiseen. 

Todellisuudessa myös ”käsitys tai ohje” ja ”muu päätös” kirjaukset ovat esitutkinnan 

rajoittamispäätösten osalta lähes poikkeuksetta johtaneet päätöksen kumoamiseen. 

Tilastollisista havainnoista voidaan todeta, että esitutkinnan rajoittamispäätökset eivät ole 

aiheuttaneet suurta tyytymättömyyttä, vaikka kanteluiden määrä onkin noussut 2000-luvun 

alkupuolelta. Kanteluiden osuus päätösten kokonaismäärästä on alle 0,4 % kaikista 

vuosittain tehdyistä rajoittamispäätöksistä, joten päätöksiin ollaan yleensä tyytyväisiä 

eivätkä ne sisällä ainakaan merkittäviä virheitä. Kanteluiden määrä ei itsessään kerro koko 

todellisuutta syyttäjien päätöksissä ilmenevistä puutteista, mutta oletettavasti kanteluiden 

määrä olisi huomattavasti suurempi, jos syyttäjien päätökset koettaisiin ilmeisen 

virheellisiksi.  

Esitutkinnan rajoittaminen ei näyttöä -perusteella on aiheuttanut selvästi eniten kanteluita. 

Vähäisyysperuste on myös muita perusteita yleisempi kantelun aiheuttaja. Näistä 

esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyt kantelut muodostavat myös suurimman osan 
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toimenpiteisiin johtaneiden ja kumottujen päätösten kokonaismäärästä. Tutkimusaineiston 

perusteella eniten virheitä ja puutteita on siten näiden perusteiden tulkinta- ja 

soveltamiskäytännössä tai ainakin näiden perusteiden osalta virheet tuodaan esille 

kantelemalla. Kanteluiden suurempaa määrää saattaa osittain selittää myös se, että näiden 

perusteiden käyttö voi vaikuttaa asianosaisista epäoikeudenmukaiselta. Asianosaisten voi 

olla vaikea käsittää, miksi keskeneräinen tutkinta päätetään näytön puuttumisen vuoksi, kun 

poliisin tehtävä on löytää tätä näyttöä. Vähäisten rikosten esitutkinnan rajoittaminen voi 

myös vaikuttaa siltä, että poliisia ei kiinnosta tutkia vähäisempiä rikoksia. 

Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot osoittavat, että kanteluita tehdään useimmiten 

rikoslajien törkeysasteikon normaali ja törkeistä tekomuodoista, harvemmin lievimmistä 

rikosepäilyistä. Myös toimenpiteisiin johtaneet kantelut ovat pääasiallisesti liittyneet melko 

vakaviin rikosepäilyihin. Näiden osalta esitutkinnan rajoittamiseen tulee yleensäkin 

suhtautua pidättyväisesti, koska yleensä yleinen tai yksityinen etu vaatii esitutkinnan 

jatkamista. Myös lievemmissä rikosepäilyissä kantelu on voinut johtaa toimenpiteisiin, 

mutta näissä toimenpiteet ovat yleensä aiheutuneet päätöksen puutteellisesta perustelusta 

eivätkä niinkään rajoittamisperusteen soveltamisedellytysten puuttumisesta.  

Analyysi osoittaa, että syyttäjien päätöksissä on ilmennyt jonkin verran selkeitä virheitä ja 

puutteellisuuksia. Keskeisimpiä näistä ovat ei näyttöä -perusteella rajoitetut tapaukset, joissa 

asianosaiset on jätetty kuulematta tai helposti saatavissa olevia muita todisteita on jätetty 

huomioimatta. Kantelun avulla näitä virheitä tuodaan myös valtakunnansyyttäjän tietoon ja 

niihin kyetään puuttumaan. Kanteluista ei ole tästä huolimatta ilmennyt kovin hälyttäviä 

tuloksia syyttäjien työn laadussa. Tästä kertoo myös se, että syyttäjälle on annettu huomautus 

ainoastaan kahdessa tapauksessa. Suurimmassa osassa eli noin 74 % päätöksistä syyttäjän 

on katsottu toimineen harkintavaltansa rajoissa, vaikka asia on otettu uudelleen 

ratkaistavaksi ja kumottu. Tosin muutamissa tapauksissa olisi voitu katsoa syyttäjän 

ylittäneen harkintavaltansa, vaikka sitä ei ole suoraan ratkaisussa todettu. Kantelut ovat 

aiheuttaneet toimenpiteitä noin 25 % tapauksista, mitä voidaan pitää merkittävänä 

havaintoja. Esitutkinnan rajoittamispäätöksistä tehdyistä kanteluista tämä osuus on vielä 

suurempi ja kumottujen päätösten osuus on yli 30 %. Tämä kertoo siitä, että 

kanteluinstituutiolla on keskeinen merkitys valvontakeinona. 
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7.1.2 Syyttäjien työnohjauksen kannalta merkittävät havainnot 

Ei näyttöä -perusteen osalta kanteluratkaisuissa on hyvin usein muistutettu syyttäjiä siitä, 

että esitutkintaa on tarkoitettu rajoitettavaksi tällä perusteella ainoastaan hyvin 

poikkeuksellisissa tilanteissa. Yleisin syy asian uudelleen ratkaisuun on esitutkinnan 

päättäminen liian aikaisin, vaikka asiassa olisi saatu näyttöä joko asianosaisia tai todistajia 

kuulemalla. Esitutkinnassa ainakin asianosaisten kuuleminen on tavanomainen 

tutkintatoimenpide, joka ei vaadi huomattavia resursseja tai ajankäyttöä. Tästä syystä on 

ongelmallista, että esitutkintaa rajoitetaan ketään kuulematta ja toteamalla, ettei asiassa 

varsin todennäköisesti saataisi näyttöä. VKST:n esitutkinnan rajoittamista koskevaa ohjetta 

olisi syytä täydentää tältä osin. Ohjeistus siitä, että esitutkintaa ei tällä perusteella yleensä 

tulisi rajoittaa ilman asianosaisia kuulematta ei vielä olisi syyttäjän itsenäisen harkintavallan 

osalta liian tarkka ohjeistus.138 

Pääosin virheellisiksi tai puutteellisiksi todetut päätökset on tehty sellaisissa rikosasioissa, 

jotka ovat joltain osin tulkinnanvaraisia. Tutkimusaineisto osoittaa, että yleinen peruste ottaa 

asia uudelleen harkintaan on päätöksen puutteellinen perustelu. Perustelut korostuvat sen 

mukaan, mitä tulkinnanvaraisempi rajoittamisperusteen soveltaminen on. 

Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot osoittavat perustelujen tärkeyttä myös esitutkintaa 

rajoitettaessa. Syyttäjiä on lähes jokaisessa toimenpiteisiin johtaneessa kanteluratkaisussa 

ohjeistettu päätöksen asianmukaisesta tai kattavammasta perustelusta. Päätöksissä ei ole 

riittävää se, että lopputulos on hyväksyttävä, jos lopputulosta ei ole perusteltu siten, että 

kaikki päätöksen lukevat henkilöt ymmärtävät perustelut. 

Vaikuttaa myös siltä, että syyttäjät pyrkivät rajoittamaan erityisesti naapuruston tai perheen 

ja parisuhteen sisäisiin riitatilanteisiin liittyviä rikosepäilyjä. Kanteluratkaisujen valossa 

VKST:n kanta vaikuttaisi olevan se, että myös näissä tapauksissa esitutkinta tulee toimittaa 

yleisen käytännön mukaisesti. 

7.2.3 Havainnot kantelun merkityksestä oikeusturvakeinona 

Tutkimusaineiston perusteella ainoastaan murto-osa kantelun jälkeen uudelleen aloitetuista 

esitutkinnoista lopulta johtaa syytteen nostamiseen ja tuomioon. Tilastot kuitenkin 

osoittavat, että lähes kaikissa tapauksissa esitutkinta on toimitettu loppuun, vaikka joitakin 

tutkinnanjohtajan päätöksiä ja rajoittamispäätöksiäkin on tehty. Asianosaisille asian 

 
138 VKST 2016:5 ohjeessa ei ainakaan tutkielman aikaan ole tällaista ohjeistusta, vaikka kanteluratkaisuissa tämä on 

yleensä todettu. (vierailtu viimeksi 21.3.2022). 
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perusteellisella esitutkinnalla voi olla jopa tärkeämpi merkitys kuin lopullisella tuomiolla. 

Hyvän esitutkinnan jälkeen asianomistajalla on paremmat edellytykset vaatia 

vahingonkorvausta rikosprosessin ulkopuolella, mahdollisesti joitakin asioita ohjataan 

sovitteluun ja joissakin tapauksissa saadaan selvyys siitä, että mitään rikosta ei ole 

tapahtunut. Nämäkin tilanteet voivat edistää koettua oikeudenmukaisuutta ja rikosvastuun 

toteuttamista.  

Noin neljä viidesosaa kantelun seurauksena uudelleen ratkaistuista rikosasioista päättyy 

saattamatta asiaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tästä huolimatta kanteluinstituutio ei ole 

aivan merkityksetön syyllisyyden toteamisen kannalta. Muutamissa tapauksissa kantelu on 

johtanut rikoksesta epäillyn tuomitsemiseen käräjäoikeudessa. Näin ollen kanteluinstituutio 

toimii ja on tarpeellinen ainakin ilmeisten virheiden osalta keinona saada esitutkinta 

perusteellisesti toimitetuksi ja asia syyttäjän ajamana tuomioistuimeen käsiteltäväksi. 

Kanteluinstituution merkitystä oikeusturvan toteuttajana vähentää se, että kantelun käsittely 

kestää useampia kuukausia tai jopa yli vuoden. Esitutkinnan kesto voi myös kantelun jälkeen 

olla erittäin pitkä. Esitutkinta on saattanut kestää pitkään jo ennen kantelua, joten kantelun 

kohteena ollut rikosasia tulisi pyrkiä selvittämään mahdollisimman nopeasti. Kantelu 

itsessään on tarkoitettu kevyeksi ja asianosaisille helpoksi menettelyksi, joten pitkiä 

käsittelyaikoja tulisi välttää. Kanteluohjeen mukaan pääsääntöisesti asianomistaja ohjataan 

itse nostamaan syyte, jos syyteoikeus on kulumassa umpeen lyhyen ajan sisällä. Tätä ohjetta 

ei ole aina noudatettu, sillä osa lievistä teoista, joissa syyteoikeus vanhenee nopeasti, on 

otettu uudelleen ratkaistavaksi jopa 1,5 vuotta teon jälkeen. Näissä tapauksissa kantelun 

käsittely ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, koska kattavalle esitutkinnalle ja 

syyteharkinnalle ei jää aikaa. 

Kanteluasioissa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että esitutkinnan aloittamista 

harkittaessa on otettava huomioon, että esitutkinnan tarkoituksena on nimenomaan rikosten 

tutkiminen eikä mahdollisten muiden oikeudellisten erimielisyyksien selvittäminen. 

Kanteluissa esiintyy myös jonkin verran tapauksia, joissa ei selvästi ole ensisijaisesti kyse 

rikosasiasta, mutta asianosaisilla on halu selvittää asiaa viranomaisten kautta. Usein näissä 

on kyse perheen tai naapureiden välisistä selkkauksista, joissa parempi 

konfliktinratkaisukeino olisi sovittelu. Nämä tapaukset kuormittavat paljon 

viranomaiskoneistoa, ja oletettavasti asiassa saavutettaisiin asianosaisten kannalta parempi 

lopputulos sovittelemalla. Se, että asiaa on ensin tutkittu poliisissa, päädytty syyttäjän 
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toimesta rajoittamaan ja kantelun jälkeen palautetaan asia uudelleen poliisille, aiheuttaa 

rikosepäilyjen laatuun nähden kohtuuttomasti kustannuksia. Näiden rikosten osalta tulisi 

muistaa, että asianomistajan toissijainen syyteoikeus on tarkoitettu ensisijaiseksi 

oikeusturvakeinoksi syyttäjän päätökseen. 

7.2 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman päätteeksi haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille minua 

Valtakunnansyyttäjän toimistossa, syyttäjäalueilla ja käräjäoikeuksissa auttaneille 

henkilöille. Tutkielman aikana saamani apu on ollut korvaamatonta. 

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kysymyksiin siitä, miten kanteluinstituutiota käytetään ja 

voidaan käyttää esitutkinnan rajoittamisen yleisessä valvonnassa sekä syyttäjien työn 

ohjauksessa. Tutkimuksessa etsittiin myös vastauksia siihen, millainen merkitys kanteluilla 

on oikeusturvan takaajana ja eräänlaisena muutoksenhakukeinona. Eri 

tutkimusmenetelmillä saavutetut tutkimustulokset osoittavat, että esitutkintaa rajoitettaessa 

kanteluinstituution keskeisin merkitys ei välttämättä ole rikosvastuun toteuttaminen, sillä 

harva rikosasia johtaa lopulta tuomioon, vaikka syyttäjän päätös kumottaisiin. 

Tutkimustulosten valossa voitaneen väittää, että kanteluiden suurempi merkitys on siinä, että 

niiden avulla syyttäjien päätöksiä on mahdollista valvoa tehokkaammin kuin satunnaisilla 

tarkastuksilla. Tämä johtuu siitä, että kantelu oletettavasti tehtäisiin päätöksestä, joka on 

jollakin tavalla virheellinen tai asianosaiset eivät ole siihen tyytyväisiä. Tarkastuksia 

tehtäneen yleensä sattumanvaraisesti, jolloin virheelliset päätökset eivät välttämättä 

valikoidu tarkastettavaksi. Tarve laillisuuden valvontaan ja oikeusturvakeinojen 

vahvistamiseen lisääntyy sitä mukaa mitä enemmän syyttäjällä on toimivaltaa ja 

harkintavaltaa päättää asioista. Kantelun avulla esimerkiksi asianajajat voivat tuoda esille 

ongelmallisia syyttäjän päätöksiä. Toisaalta tällä siirretään valvontavastuuta muille tahoille 

kuin ylemmälle viranomaiselle. 

Erityisesti ympäristörikoksissa tai jopa talousrikosten alalla, joissa ei ole välttämättä 

yksityistä tahoa, jolla olisi asianomistajan asema, voi olla perusteltua, että jollain taholla on 

mahdollisuus saattaa syyttäjän päätös uudelleen harkittavaksi ja valvonnan alaisuuteen. 

Kantelu on oikeastaan ainoa keino saattaa ns. uhrittomia rikoksia, eli rikoksia, joissa ei ole 

varsinaista asianomistajaa, koskeva päätös tarkasteltavaksi. Erilaisten kollektiivisia 

oikeuksien ajavien järjestöjen on käytännössä turvauduttava kanteluun, mikäli ne katsovat 
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syyttäjän päätöksen olevan virheellinen.139 Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi usein esitetty, 

että asianomistaja tukeutunee yleisemmin kanteluun kuin itse ajamaan syytettä, koska 

kantelu on selvästi kustannuksiltaan ja työmäärältään asianomistajalle keveämpi 

vaihtoehto.140 

Syyttäjille annetulla ohjauksella on oletettavasti yksittäisen syyttäjän ratkaisukäytännön 

kannalta tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys. Syyttäjälle annettu konkreettiseen 

tapaukseen liittyvä ohjeistus on todennäköisesti tehokkaampi ohjauskeino kuin yleiset 

ohjeet. Yleiset ohjeet ovat yleensä melko suppeita ja niissä annetaan vain periaatteellisia 

huomioita rajoittamisperusteiden soveltamisesta. Tästä syystä sekä kumottuja, että syyttäjän 

päätöksen varaan jääneitä kanteluasioita voitaisiin käyttää säännöllisesti syyttäjien 

koulutuksessa esimerkkinä siitä, millaisia rikosasioita voidaan rajoittaa ja missä vaiheessa 

esitutkintaa. 

Esitutkinnan rajoittamista on käytetty myös vakavien rikosepäilyjen tutkinnan 

lopettamiseen. Vakavien rikosten osalta selvittämisvastuuta ei ole perusteltua siirtää 

asianomistajalle. Syyttäjän harkintavallan vahvistuminen kannattaa sitä ajatusta, että näihin 

päätöksiin tulee olla jokin kevyt menettely, jonka kautta syyttäjän päätös voidaan asettaa 

valvonnan alaisuuteen. Mikäli edes yksi kantelun seurauksena uudelleen aloitettu esitutkinta 

johtaa lopulta langettavaan tuomioon, kertoo se siitä, että kantelumahdollisuus ei ole 

tarpeeton. Erityisesti vakavampien rikosepäilyjen, kuten seksuaalirikosten osalta, kantelut 

osoittavat, että tutkinnassa on ollut mittavia puutteita ja suoritetun esitutkinnan jälkeen 

rikosprosessi on johtanut syyksi lukevaan tuomioon. Näiden valossa kanteluinstituutio on 

välttämätön, sillä vastuuta syytteen ajamisesta ei ole perusteltua siirtää kokonaan 

asianomistajalle ilman perusteellista esitutkintaa. 

Tutkimustulokset osoittavat, että valtakunnansyyttäjän toimistossa on pääosin puututtu 

ainoastaan selkeisiin virheisiin tai puutteisiin, joten devoluutio-oikeuden käyttö ei ole 

rajoittanut laajasti syyttäjän itsenäistä harkintavaltaa. Näin ollen devoluutio-oikeuden 

käytön tarkempi sääntely lain tasolla ei välttämättä ole tarpeen. Syyttäjän päätöksen 

uudelleen ratkaisulla pyritään oletettavasti ohjaamaan harkintavallan käyttöä, mikäli 

kyseessä on harkintavallan rajoille sijoittuva päätös. Tästä huolimatta on yhdenvertaisuuden 

näkökulmasta epäoikeudenmukaista, mikäli tavanomaista syyttäjän ratkaisukäytäntöä 

 
139 Ks. lisää Virolainen – Pölönen 2004, s. 175. 
140 Jääskeläinen 1997, s. 510 ja s. 545, Virolainen 1998, s. 447, Vuorenpää 2014, s. 44 alaviite 172. 
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noudattava päätös kumotaan ainoastaan siksi, että käsittelijä on eri mieltä siitä, miten asioita 

yleensä tulisi ratkaista. Tällaisia kriminaalipoliittisia kannanottoja tulisi mahdollisesti esittää 

yleisissä ohjeissa ja koulutuksessa, eikä puuttumalla jälkeenpäin yksittäisiin ratkaisuihin. 

Lopuksi on syytä nostaa esille, että rikoksesta epäillyn kannalta syyttäjän päätöksen 

muuttaminen pitkän ajan jälkeen saattaa olla ongelmallista, koska pitkä rikosprosessi 

aiheuttaa henkistä rasitusta ja syyttäjän päätökset on lähtökohtaisesti tarkoitettu pysyviksi. 

Voitaisiinko kantelulle esimerkiksi asettaa tietty aikaraja, jonka jälkeen kanteluasiaa ei enää 

otettaisi ratkaistavaksi? Kanteluohjeessa on todettu, että yleensä yli kahden vuoden vanhoja 

asioita ei oteta käsittelyyn, mutta kahden vuoden ajanjaksoa voidaan pitää melko pitkänä. 

Selvästi lainvastaisiin tai räikeästi tavanomaisesta syyttäjäkäytännöstä poikkeaviin 

päätöksiin on perusteltua voida puuttua, mutta voitaneen ajatella, että päätöksen selvä 

virheellisyys voidaan yleensä todeta jo heti päätöksen tiedoksisaannista. 

Muutoksenhakuoikeudelle on yleensäkin asetettu aikarajoja, joten miksi näin ei voitaisi 

tehdä muutosharkintakantelunkin osalta. Samoin uudelleen aloitetun esitutkinnan osalta 

voisi olla perusteita asettaa jonkinlaisia takarajoja sille, kuinka kauan tutkinta vielä kantelun 

jälkeen saisi kestää.
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LIITTEET 

LIITE 1 TAULUKKO VALTAKUNNALLISESTI RATKAISTUISTA ASIOISTA 

Ratkaistut 2020 Lukumäärä Osuus 

Kaikki ratkaisut 84 951 100 % 

Syyte 56717 66,76 % 

SJP 9726 11,45 % 

ETR 16011 18,85 % 

Muut 2497 2,94 % 

 

Ratkaistut 2021 Lukumäärä Osuus 

Kaikki ratkaisut 86 857 100 % 

Syyte 56 385 64,92 % 

SJP 11130 12,81 % 

ETR 16793 19,33 % 

Muut 2549 2,93 % 

Lähde: Valtakunnansyyttäjän toimisto (tieto löytyy vuosittain myös syyttäjälaitoksen 

internet sivustolta ”Syyttäjälaitos lukuina” otsikon alta. 

 

LIITE 2 TAULUKKO VUOSITTAIN SAAPUNEISTA MUUTOSHARKINTA-ASIOISTA 

Vuosi Lukumäärä* 

2021** 210 (ratkaistut) 

2020 285 

2019*** 361 

2018 224 

2017 230 

2016 286 

2015 300 

Lähde: Valtakunnansyyttäjän toimisto 

* Taulukko saattaa sisältää muutamia VKST:ssa omasta aloitteesta vireille tullutta 

muutosharkinta-asiaa, esitutkinnan rajoittamispäätösten osalta ainoastaan yksi.  

** Vuoden 2021 osalta taulukon tilastot eivät ole täsmällisiä, koska syyttäjälaitos on 

siirtynyt kesken vuotta sähköiseen järjestelmään, johon kaikki ratkaisut eivät ole välttämättä 

vielä päivittyneet.  

*** Vuosi 2019 sisältää osittain sekä VKST:ssa, että VKSV:ssa kirjattuja muutosharkinta-

asioita  

 



 LXXXVI 

LIITE 3 ITÄ-SUOMEN SYYTTÄJÄALUEEN SEURANTATIEDOT 

Nro Rajoittamisperuste Toimenpide Syyttäjä 

sama 
Esitutkinta toim. Uusi ETR Syyte SJP Tuomio 

4/20 Vähäisyys Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

6/20 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Hylätty 

7/20 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

8/20 Vähäisyys Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

15/20 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Harkinta Harkinta - 

16/20 Ei näyttöä Huomautus Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

17/20 Ei näyttöä Huomautus Ei Kyllä Ei harkinta harkinta - 

19/20 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

22/20 Vähäisyys Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

3/21 Ei näyttöä Muu päätös Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

17/21 Ei näyttöä Muu päätös Ei tiedossa Kesken - - - - 

 

LIITE 4 POHJOIS-SUOMEN SYYTTÄJÄALUEEN SEURANTATIEDOT 

Nro Rajoittamisperuste Toimenpide Syyttäjä sama Esitutkinta toim. Uusi ETR Syyte SJP Tuomio 

12/20 Ei näyttöä Muu päätös Ei Ei (ei rikosta) Ei Ei Ei Ei 

20/20 Konkurrenssi Käsitys tai ohje Ei Kyllä Ei Harkinta Harkinta - 

4/21 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

5/21 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

19/21 Vähäisyysperuste Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Harkinta Harkinta - 

 

LIITE 5 LÄNSI-SUOMEN SYYTTÄJÄALUEEN SEURANTATIEDOT 

Nro Rajoittamisperuste Toimenpide Syyttäjä sama Esitutkinta toim. Uusi ETR Syyte SJP Tuomio 

10/20 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä 

14/20 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

6/21 Kustannusperuste Syyttäjänmääräys Ei Kesken - - - - 

12/21 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

14/21 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Harkinta Harkinta - 

18/21 Vähäisyys Muu päätös Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

 

LIITE 6 ETELÄ-SUOMEN SYYTTÄJÄALUEEN SEURANTATIEDOT 

Nro Rajoittamisperuste Toimenpide Syyttäjä sama Esitutkinta toim. Uusi ETR Syyte SJP Tuomio 

1/20 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei tiedossa Kesken - - - - 

2/20 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

5/20 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Ei Ei (ei rikosta) Ei Ei Ei Ei 

9/20 Ei näyttöä Muu päätös Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

12/20 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

21/20 Vähäisyys Käsitys tai ohje Ei Kyllä Ei Harkinta Harkinta - 

1/21 Kohtuusperuste Käsitys tai ohje Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

8/21 Vähäisyys Käsitys tai ohje Ei tiedossa kesken - - - - 

7/21 Ei näyttöä Muu päätös Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

9/21 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä 

10/21 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Kyllä Ei Harkinta Harkinta - 

11/21 Ei näyttöä Käsitys tai ohje Ei Ei Ei Ei Ei Ei 

13/21 Vähäisyys Syyttäjänmääräys Ei tiedossa kesken - - - - 

15/21 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei 8.6.2022 

16/21 Ei näyttöä Syyttäjänmääräys Ei Ei (ei rikosta) Ei Ei Ei Ei 
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LIITE 7 TAULUKKO TOIMENPITEITÄ AIHEUTTANEISTA KANTELURATKAISUISTA 

Nro Alue 
Asianosais

uus 

Avustajan 

käyttö 

Saapun

ut 

Ratkais

tu 
Ratkaisu 

Kumo

ttu 

Peruste 

kumoamis

elle 

Ohjaus 

Rikosl

ain 

luku 

Rajoittamispe

ruste 

Käsittely

aika 

1/2

0 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

1.8.201

9 

2.1.202

0 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
36 Ei näyttöä 154 

2/2

0 

Etelä-

Suom
i 

Ulkopuoli

nen 
Asianajaja 

21.3.20

19 

2.1.202

0 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
39 Ei näyttöä 287 

3/2

0 

Länsi

-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

14.8.20

19 

2.1.202

0 

Käsitys tai 

ohje 
Ei 2 Perustelut 36 Ei näyttöä 141 

4/2

0 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

26.8.20

19 

7.1.202

0 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 Ei perusteita 48 Vähäisyys 134 

5/2
0 

Etelä-

Suom
i 

Asianomis
taja 

Yksityishenk
ilö 

19.12.2
018 

9.1.202
0 

Käsitys tai 
ohje 

Kyllä 1,3 

Harkintavalta, 

tutkintatoimen
pide 

24 Ei näyttöä 386 

6/2

0 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Lupalakimie

s 

29.1.20

20 

10.2.20

20 

Käsitys tai 

ohje 
Ei 2 Perustelut 40 Ei näyttöä 12 

7/2

0 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

2.12.20

19 

5.3.202

0 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 1 Toimivalta 24 Ei näyttöä 94 

8/2

0 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

20.12.2

019 

6.5.202

0 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Kokonaisarvio

inti 
36 Vähäisyys 138 

9/2

0 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

26.7.20

19 

13.5.20

20 
Muu päätös Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
36 Ei näyttöä 292 

10/

20 

Länsi

-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

27.4.20

20 

14.5.20

20 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 1 

Harkintavalta, 

tutkintatoimen

pide 

20 Ei näyttöä 17 

11/
20 

Pohjo

is-
Suom

i 

Asianomis
taja 

Yksityishenk
ilö 

11.12.2
019 

10.6.20
20 

Käsitys tai 
ohje 

EI 3 
Kokonaisarvio

inti 
24 Vähäisyys 182 

12/

20 

Pohjo

is-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

11.7.20

19 

1.7.202

0 
Muu päätös Kyllä 1 Toimivalta 11 Ei näyttöä 356 

13/

20 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

10.1.20

20 

1.7.202

0 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
20 Ei näyttöä 173 

14/

20 

Länsi
-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

20.4.20

20 

1.7.202

0 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
20 Ei näyttöä 72 

15/

20 

Itä-

Suom

i 

Ulkopuoli

nen 

Sosiaalityönt

ekijä 

3.7.202

0 

4.8.202

0 
Muu päätös Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
20 Ei näyttöä 32 

16/

20 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

1.6.202

0 

18.8.20

20 
Huomautus Kyllä 1,2 

Perustelut, 

harkintavalta 
40 Ei näyttöä 78 

17/

20 

Itä-
Suom

i 

Ulkopuoli

nen 

Yksityishenk

ilö 

29.4.20

20 

9.9.202

0 
Huomautus Kyllä 1,2 

Perustelut, 

harkintavalta 
40 Ei näyttöä 133 

18/

20 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Kauppias 

12.7.20

19 

7.10.20

20 

Käsitys tai 

ohje 
Ei 2 Perustelut 28 Vähäisyys 453 

19/

20 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

10.11.2

020 

2.12.20

20 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 1 Toimivalta 21 Ei näyttöä 22 

20/
20 

Pohjo

is-
Suom

i 

Asianomis
taja 

Pesänhoitaja 
16.11.2

020 
16.12.2

020 
Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 2 Perustelut 36 Konkurrenssi 30 

21/

20 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

18.8.20

20 

16.12.2

020 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 1,2 

Harkintavalta, 

perustelut 
11 Vähäisyys 120 

22/

20 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

16.3.20

20 

16.12.2

020 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 Ei perusteita 28 Vähäisyys 275 

23/
20 

Itä-
Suom

i 

VKST VKST 
5.12.20

19 
16.12.2

020 
Käsitys tai 

ohje 
Ei 3 Väärä peruste 45 Ei rikosta 377 

1/2

1 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

12.8.20

20 

20.1.20

21 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 1 Toimivalta 24 

Kohtuusperust

e 
161 

2/2

1 

Länsi

-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

28.7.20

20 

20.1.20

21 

Käsitys tai 

ohje 
Ei 2 Perustelut 24 Vähäisyys 176 

3/2
1 

Itä-
Suom

i 

Asianomis
taja 

Asianajaja 
29.10.2

020 
3.2.202

1 
Muu päätös Kyllä 1 Toimivalta 24 Ei näyttöä 97 
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4/2

1 

Pohjo

is-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

3.9.202

0 

10.2.20

21 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 3 Väärä peruste 63 Ei näyttöä 160 

5/2

1 

Pohjo

is-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Edunvalvoja 

22.5.20

20 

17.2.20

21 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
28 Ei näyttöä 271 

6/2
1 

Länsi

-
Suom

i 

Ulkopuoli
nen 

Yhdistys 
9.3.202

1 
24.3.20

21 
Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 2 Perustelut 17 

Kustannusperu
ste 

15 

7/2

1 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Asianajaja 

12.2.20

21 

8.4.202

1 
Muu päätös Kyllä 3 Väärä peruste 36 Ei näyttöä 55 

8/2

1 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

3.8.202

0 

8.4.202

1 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 1 Toimivalta 24 Vähäisyys 248 

9/2
1 

Etelä-

Suom
i 

Asianomis
taja 

Yksityishenk
ilö 

14.1.20
21 

29.4.20
21 

Syyttäjänmä
äräys 

Kyllä 3 
Tutkintatoime

npide 
24 Ei näyttöä 105 

10/

21 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

11.2.20

21 

29.4.20

21 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
36 Ei näyttöä 77 

11/

21 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

15.5.20

20 

19.5.20

21 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 1 Toimivalta 21 Ei näyttöä 369 

12/

21 

Länsi

-

Suom
i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

25.3.20

21 

9.6.202

1 

Käsitys tai 

ohje 
Kyllä 3 Perustelut 28 Ei näyttöä 76 

13/

21 

Etelä-

Suom

i 

Ulkopuoli

nen 
Yhdistys 

15.9.20

20 

9.6.202

1 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 Ei perusteita 17 Vähäisyys 267 

14/

21 

Länsi

-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

23.2.20

21 

25.8.20

21 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
24 Ei näyttöä 183 

15/
21 

Etelä-
Suom

i 

Asianomis
taja 

Yksityishenk
ilö 

13.4.20
21 

22.9.20
21 

Syyttäjänmä
äräys 

Kyllä 3 
Tutkintatoime

npide 
24 Ei näyttöä 162 

16/

21 

Etelä-

Suom

i 

Asianomis

taja 
Edunvalvoja 

19.5.20

21 

14.10.2

021 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
21 Ei näyttöä 148 

17/

21 

Itä-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Oikeusavusta

ja 

12.8.20

21 

19.10.2

021 
Muu päätös Kyllä 3 

Tutkintatoime

npide 
34 Ei näyttöä 68 

18/
21 

Länsi

-
Suom

i 

Asianomis
taja 

Yksityishenk
ilö 

14.9.20
21 

24.11.2
021 

Muu päätös Kyllä 3 
Kokonaisarvio

inti 
40 Vähäisyys 71 

19/

21 

Pohjo

is-

Suom

i 

Asianomis

taja 

Yksityishenk

ilö 

9.6.202

1 

9.12.20

21 

Syyttäjänmä

äräys 
Kyllä 3 Ei perusteita 25 Vähäisyys 183 

 

LIITE 8 TAULUKKO TILASTOISSA KÄYTETYISTÄ MUUTTUJISTA 

Nro Alue Asianosaisuus Kantelun tehnyt Saapunut Ratkaistu Toimenpide Rikoslainluku Rajoittamisperuste Kumottu Kesto 

1 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 1.8.2019 2.1.2020 Syyttäjänmääräys 36 Ei näyttöä Kyllä 154 

2 
Etelä-

Suomi 
Ulkopuolinen Asianajaja 14.8.2019 2.1.2020 Syyttäjänmääräys 39 Ei näyttöä Kyllä 141 

3 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 21.3.2019 2.1.2020 Käsitys tai ohje 36 Ei näyttöä Ei 287 

4 
Itä-

Suomi 
Ulkopuolinen Yksityishenkilö 26.8.2019 7.1.2020 Syyttäjänmääräys 48 Vähäisyys Kyllä 134 

5 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 15.9.2019 8.1.2020 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 115 

6 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 19.12.2018 9.1.2020 Käsitys tai ohje 24 Ei näyttöä Kyllä 386 

7 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Lupalakimies 29.1.2020 10.2.2020 Käsitys tai ohje 40 Ei näyttöä Kyllä 12 

8 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 5.2.2020 19.2.2020 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 14 

9 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 27.1.2020 28.2.2020 Siirretty 24 Kustannusperuste Ei 32 

10 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 2.12.2019 5.3.2020 Käsitys tai ohje 24 Ei näyttöä Kyllä 94 

11 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 16.1.2020 23.3.2020 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 67 

12 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 30.1.2020 23.3.2020 Ei toimenpidettä 40 Ei rikosta Ei 53 

13 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 10.12.2019 8.4.2020 Ei toimenpidettä 28 Ei näyttöä Ei 120 

14 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 30.12.2019 15.4.2020 Ei toimenpidettä 24 Kustannusperuste Ei 107 
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15 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 24.10.2019 22.4.2020 Ei toimenpidettä 15 Ei näyttöä Ei 181 

16 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 4.2.2020 29.4.2020 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 85 

17 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 16.1.2020 29.4.2020 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 104 

18 
Itä-

Suomi 
Ulkopuolinen Yksityishenkilö 20.12.2019 6.5.2020 Syyttäjänmääräys 36 Vähäisyys Kyllä 138 

19 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 11.7.2019 13.5.2020 Muu päätös 36 Ei näyttöä Kyllä 307 

20 
Etelä-

Suomi 
Ulkopuolinen Asianajaja 19.3.2020 13.5.2020 Ei toimenpidettä 36 Ei rikosta Ei 55 

21 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 27.4.2020 14.5.2020 Syyttäjänmääräys 20 Ei näyttöä Kyllä 17 

22 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 31.12.2019 3.6.2020 Ei toimenpidettä 33 Ei näyttöä Ei 155 

23 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 6.2.2020 3.6.2020 Ei toimenpidettä 48 Vähäisyys Ei 118 

24 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 11.12.2019 10.6.2020 Käsitys tai ohje 24 Vähäisyys Ei 182 

25 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 16.4.2020 17.6.2020 Ei toimenpidettä 24 Ei näyttöä Ei 62 

26 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 20.3.2020 24.6.2020 Ei toimenpidettä 25 Ei näyttöä Ei 96 

27 
Länsi-

Suomi 
Huoltaja Yksityishenkilö 20.4.2020 1.7.2020 Syyttäjänmääräys 20 Ei näyttöä Kyllä 72 

28 
Etelä-

Suomi 
Huoltaja Yksityishenkilö 10.1.2020 1.7.2020 Syyttäjänmääräys 20 Ei näyttöä Kyllä 173 

29 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 11.7.2019 1.7.2020 Muu päätös 11 Ei näyttöä Kyllä 356 

30 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 13.3.2020 1.7.2020 Ei toimenpidettä 38 Kustannusperuste Ei 110 

31 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 5.6.2020 1.7.2020 Ei toimenpidettä 20 Ei näyttöä Ei 26 

32 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 4.5.2020 2.7.2020 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 59 

33 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 19.3.2020 8.7.2020 Siirretty 24 Vähäisyys Ei 111 

34 
Etelä-
Suomi 

Asianomistaja Asianajaja 5.7.2019 8.7.2020 Ei toimenpidettä 28 Kustannusperuste Ei 369 

35 
Pohjois-

Suomi 
Vastaaja Yksityishenkilö 14.8.2019 8.7.2020 Ei toimenpidettä 28 Ei näyttöä Ei 329 

36 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 28.10.2019 8.7.2020 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 254 

37 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 16.7.2020 16.7.2020 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 0 

38 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 22.7.2020 30.7.2020 Ei toimenpidettä 25 Vähäisyys Ei 8 

39 
Itä-

Suomi 
Ulkopuolinen Sosiaalityöntekijä 3.7.2020 4.8.2020 Syyttäjänmääräys 20 Ei näyttöä Kyllä 32 

40 
Pohjois-

Suomi 
Ulkopuolinen Yksityishenkilö 21.10.2019 14.8.2020 Ei toimenpidettä 48 Kustannusperuste Ei 298 

41 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 1.6.2020 18.8.2020 Huomautus 40 Ei näyttöä Kyllä 78 

42 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 12.7.2019 18.8.2020 Ei toimenpidettä 30 Ei näyttöä Ei 403 

43 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 2.4.2020 19.8.2020 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 139 

44 
Etelä-
Suomi 

Asianomistaja Yksityishenkilö 29.6.2020 2.9.2020 Ei toimenpidettä 24 Ei näyttöä Ei 65 

45 
Länsi-

Suomi 
Vastaaja Yksityishenkilö 16.4.2020 2.9.2020 Ei toimenpidettä 24 Ei näyttöä Ei 139 

46 
Itä-

Suomi 
Ulkopuolinen Yksityishenkilö 29.4.2020 9.9.2020 Huomautus 40 Ei näyttöä Kyllä 133 

47 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 13.2.2020 30.9.2020 Ei toimenpidettä 15 Ei näyttöä Ei 230 

48 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 16.9.2020 30.9.2020 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 14 

49 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 12.7.2019 7.10.2020 Käsitys tai ohje 28 Vähäisyys Ei 453 

50 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 1.8.2019 21.10.2020 Ei toimenpidettä 21 Vähäisyys Ei 447 

51 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 25.9.2020 11.11.2020 Ei toimenpidettä 23 Vähäisyys Ei 47 

52 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 28.9.2020 18.11.2020 Siirretty 24 Vähäisyys Ei 51 

53 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 10.11.2020 2.12.2020 Käsitys tai ohje 21 Ei näyttöä Kyllä 22 

54 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 16.3.2020 16.12.2020 Syyttäjänmääräys 28 Vähäisyys Kyllä 275 

55 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Pesänhoitaja 16.11.2020 16.12.2020 Käsitys tai ohje 36 Konkurrenssi Kyllä 30 

56 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 18.8.2020 16.12.2020 Käsitys tai ohje 11 Vähäisyys Kyllä 120 

57 
Itä-

Suomi 
VKST VKST 5.12.2019 16.12.2020 Käsitys tai ohje 45 Ei rikosta Ei 377 

58 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 5.8.2020 16.12.2020 Ei toimenpidettä 28 Ei näyttöä Ei 133 

59 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 18.12.2020 13.1.2021 Ei toimenpidettä 20 Ei näyttöä Ei 26 
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60 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 12.8.2020 20.1.2021 Käsitys tai ohje 24 Kohtuusperuste Kyllä 161 

61 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 18.9.2020 20.1.2021 Siirretty 24 Ei näyttöä Ei 124 

62 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 28.7.2020 20.1.2021 Käsitys tai ohje 24 Vähäisyys Ei 176 

63 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 13.1.2020 20.1.2021 Ei toimenpidettä 38 Vähäisyys Ei 373 

64 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 23.7.2020 20.1.2021 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 181 

65 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 29.10.2020 3.2.2021 Muu päätös 24 Ei näyttöä Kyllä 97 

66 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Oikeusavustaja 21.1.2021 3.2.2021 Ei toimenpidettä 38 Kohtuusperuste Ei 13 

67 
Pohjois-

Suomi 
Vastaaja Yksityishenkilö 15.1.2021 3.2.2021 Ei toimenpidettä 36 Konkurrenssi Ei 19 

68 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 17.2.2020 3.2.2021 Ei toimenpidettä 40 Vähäisyys Ei 352 

69 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 3.9.2020 10.2.2021 Käsitys tai ohje 36 Ei näyttöä Kyllä 160 

70 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Edunvalvoja 22.5.2020 17.2.2021 Syyttäjänmääräys 28 Ei näyttöä Kyllä 271 

71 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 11.12.2020 3.3.2021 Ei toimenpidettä 36 Ei rikosta Ei 82 

72 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 23.11.2020 3.3.2021 Ei toimenpidettä 36 Kustannusperuste Ei 100 

73 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 24.1.2020 10.3.2021 Ei toimenpidettä 21 Ei näyttöä Ei 411 

74 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 15.12.2020 15.3.2021 Ei toimenpidettä 28 Ei näyttöä Ei 90 

75 
Länsi-

Suomi 
Ulkopuolinen Yhdistys 9.3.2021 24.3.2021 Syyttäjänmääräys 17 Kustannusperuste Kyllä 15 

76 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Oikeusavustaja 18.9.2020 31.3.2021 Ei toimenpidettä 21 Kohtuusperuste Ei 194 

77 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 12.2.2021 8.4.2021 Muu päätös 36 Ei näyttöä Kyllä 55 

78 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 3.8.2020 8.4.2021 Käsitys tai ohje 24 Vähäisyys Kyllä 248 

79 
Etelä-
Suomi 

Asianomistaja Yksityishenkilö 11.2.2021 29.4.2021 Syyttäjänmääräys 36 Ei näyttöä Kyllä 77 

80 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 14.1.2021 29.4.2021 Syyttäjänmääräys 24 Ei näyttöä Kyllä 105 

81 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 14.4.2021 29.4.2021 Ei toimenpidettä 24 Ei näyttöä Ei 15 

82 
Itä-

Suomi 
Ulkopuolinen Yksityishenkilö 7.5.2020 12.5.2021 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 370 

83 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 15.5.2020 19.5.2021 Käsitys tai ohje 21 Ei näyttöä Ei 369 

84 
Etelä-
Suomi 

Asianomistaja Yksityishenkilö 11.5.2021 2.6.2021 Ei toimenpidettä 24 Konkurrenssi Ei 22 

85 
Itä-

Suomi 
Vastaaja Yksityishenkilö 5.3.2020 2.6.2021 Ei toimenpidettä 21 Ei näyttöä Ei 454 

86 
Etelä-

Suomi 
Ulkopuolinen Yhdistys 15.9.2020 9.6.2021 Syyttäjänmääräys 17 Vähäisyys Kyllä 267 

87 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 25.3.2021 9.6.2021 Käsitys tai ohje 28 Ei näyttöä Ei 76 

88 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 27.11.2020 9.6.2021 Ei toimenpidettä 28 Vähäisyys Ei 194 

89 
Länsi-
Suomi 

Asianomistaja Yksityishenkilö 9.9.2020 17.6.2021 Ei toimenpidettä 25 Ei näyttöä Ei 281 

90 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 1.6.2021 3.8.2021 Ei toimenpidettä 23 Ei näyttöä Ei 63 

91 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 23.2.2021 25.8.2021 Syyttäjänmääräys 24 Ei näyttöä Kyllä 183 

92 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 11.2.2021 30.8.2021 Ei toimenpidettä 40 Ei näyttöä Ei 200 

93 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 25.5.2021 1.9.2021 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 99 

94 
Itä-

Suomi 
Huoltaja Yksityishenkilö 6.8.2021 8.9.2021 Ei toimenpidettä 21 Kohtuusperuste Ei 33 

95 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 27.5.2021 8.9.2021 Ei toimenpidettä 21 Vähäisyys Ei 104 

96 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 14.4.2021 8.9.2021 Ei toimenpidettä 21 Vähäisyys Ei 147 

97 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 12.1.2021 8.9.2021 Ei toimenpidettä 28 Ei näyttöä Ei 239 

98 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 27.4.2021 15.9.2021 Ei toimenpidettä 35 Vähäisyys Ei 141 

99 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 13.4.2021 22.9.2021 Syyttäjänmääräys 35 Ei näyttöä Kyllä 162 

100 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 16.8.2021 22.9.2021 Siirretty 40 Vähäisyys Ei 37 

101 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 28.4.2021 22.9.2021 Ei toimenpidettä 36 Vähäisyys Ei 147 

102 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 23.4.2021 22.9.2021 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 152 

103 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 4.2.2021 29.9.2021 Ei toimenpidettä 24 Ei näyttöä Ei 237 

104 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Edunvalvoja 19.5.2021 14.10.2021 Syyttäjänmääräys 21 Ei näyttöä Kyllä 148 
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105 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Oikeusavustaja 12.8.2021 19.10.2021 Muu päätös 34 Ei näyttöä Kyllä 68 

106 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 10.9.2021 20.10.2021 Ei toimenpidettä 24 Ei näyttöä Ei 40 

107 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 22.10.2021 3.11.2021 Ei toimenpidettä 23 Vähäisyys Ei 12 

108 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 14.9.2021 24.11.2021 Muu päätös 40 Vähäisyys Kyllä 71 

109 
Pohjois-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 9.6.2021 9.12.2021 Syyttäjänmääräys 25 Vähäisyys Kyllä 183 

110 
Etelä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 13.8.2021 9.12.2021 Ei toimenpidettä 36 Ei näyttöä Ei 118 

111 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Asianajaja 8.6.2021 15.12.2021 Ei toimenpidettä 21 Ei näyttöä EI 190 

112 
Itä-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 2.12.2021 17.12.2021 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys Ei 15 

113 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Yksityishenkilö 30.8.2021 27.12.2021 Ei toimenpidettä 24 Vähäisyys EI 119 

114 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Oikeusavustaja 18.3.2021 27.12.2021 Ei toimenpidettä 15 Ei näyttöä Ei 284 

115 
Länsi-

Suomi 
Asianomistaja Oikeusavustaja 16.3.2021 27.12.2021 Ei toimenpidettä 15 Ei näyttöä Ei 286 
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