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• *    »* • • 

1. JAADYTTAMISPAATOS 

• Konfiskaation väliaikainen varmistaminen 
• Todistusaineiston säilymisen väliaikainen 
varmistaminen 
• Suomessa joko hukkaamiskielto/vakuustakavarikko, jos 
kysymyksessä rahamäärä, tai takavarikko, jos kysymyksessä 
tietty esine tai asiakirja 
 
 
 
 

2. VASTAVUOROINEN 
TUNNUSTAMINEN 

• Tampereen huippukokous 10/1999: 
oikeusviranomaisten päätösten tunnustaminen 
oikeudellisen yhteistyön peruskivi ____________________ 
• Perinteinen kv. oikeusapu, pyytävä valtio esittää 
oikeusapupyynnön ja vastaanottava valtio tutkii pyyntöä ja 
päättää pannaanko pakkokeino täytäntöön 
• Vastavuoroinen tunnustaminen; pyytävä valtio päättää 
pakkokeinoista ja vastaanottava valtio panee täytäntöön 
• Vastavuoroinen tunnustamisen edellytyksenä, että 
jäsenvaltiot luottavat toistensa päätöksiin -> 
oikeusviranomaisten päätöksiä 
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3- TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET 
 
 

Suomeen tulevat pyynnöt: 
 
 

Oikeusapupyyntöön perustuva 
hukkaamiskielto/vakuustakavarikko: KAO päättää 
esitutkintaviranomaisen pyynnöstä. Takavarikko: 
esitutkintaviranomainen ja KÄO vahvistaa 
• Jäädyttäniispyynnöt: sjä päättää täytäntöönpanosta 
 
 

Suomesta lähtevät pyynnöt 

• Hukkaamiskielto/vakuustakavarikko oikeusapupyyntönä: 
KÄO esitutkintaviranomaisen pyynnöstä. Takavarikko: 
esitutkintaviranomainen 
• Jäädyttämispyyntö: Hukkaamiskielto/vakuustaka-
varikko; KÄO päättää sjän pyynnöstä. Takavarikko: sjä 
päättää lähettämisestä 
• Esitutkinnan johtaminen olisi edelleen 
esitutkintaviranomaisen (poliisi, tulli) tehtävänä 
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Ruotsin ja Tanskan jäädyttämislait 

1. Ruotsi 
 
Ruotsissa hallituksen esitys (Lag om erkännade och verkställighet inom Europeiska unionen av 
frysningsbeslut) on annettu 23.3.2005. Lakiehdotuksen mukaan toisen jäsenvaltion jäädyttämis-
päätös on toimitettava toimivaltaiselle syyttäjälle (3:2§), joka päättää päätöksen täytäntöön-
panosta (meddelar en verkställighetsförklaring, 3:4 ). Kun jäädyttämispäätös on pantu täytäntöön, 
syyttäjän on viipymättä alistettava täytäntöönpanopäätös tuomioistuimelle (begära rättens 
prövning av verkställiehetförklaringen, 3:16 ).. joka joko vahvistaa tai kumoaa jäädyttämisen 
3:17 §). 
 
Syyttäjän tehtävänä on lähettää jäädyttämispäätös tunnustettavaksi ja pantavaksi täytäntöön toi-
sen jäsenvaltioon (2:1). Toisessa jäsenvaltiossa jäädyttämispäätöksenä täytäntöön pantavasta 
takavarikosta päättää syyttäjä (2:1). Tällaista päätöstä ei saa panna täytäntöön Ruotsissa. Va-
kuustakavarikosta (ja vakuustakavarikkona täytäntöön pantavasta jäädyttämispäätöksestä) (kvar-
stad)päättää tuomioistuin. Myös tässä tapauksessa syyttäjä lähettää jäädyttämispäätöksen täy-
täntöön pantavaksi toiseen jäsenvaltioon1 

 
Esitystä ei vielä ole hyväksytty. Lakivaliokunta käsittelee sitä kuluvan kuukauden 3. päivänä. 

2. Tanska 
 
Tanska on 22.12. 2004 annetulla lailla pannut täytäntöön jäädyttämispuitepäätöksen (lov nr. 1434 
af 22.december 2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetslige afgörelser i Den Europäiske Union). 
Lain 49 §:n mukaan jäädyttämispyynnön täytäntöönpanosta päättää tuomioistuin syyttäjän 
esityksestä, paitsi jos syyttäjäviranomainen katsoo, että pyyntöön ei voida suostua. Kielteisen 
päätöksen tekee n tekee oikeusministeri tai hänen määräämänsä taho. Jos oikeusministeri kuiten-
kin katsoo, että pyyntöön olisi suostuttava pyyntö palautetaan syyttäjälle toimitettavaksi tuomio-
istuimen käsiteltäväksi. 
 
Jäädyttämispyynnön (attest) tekemiseen taas on lain 59 §:n mukaan toimivaltainen se viranomai-
nen, joka on pakkokeinopäätöksen tehnyt. Prosessilain (Retsplejeloven) 806 §:n mukaan tuomio-
istuin päättää "om beslaglaeggelse" poliisiviranomaisen pyynnöstä. "Beslaglaeggelse" tehdään 
mm todistusaineiston tai konfiskaation varmistamiseksi. Jos epäilty kirjallisesti antaa suostu-
muksen "tili beslaglaeggelse", poliisiviranomainen voi päätätä siitä. 
 
 

y:\jant\jäädyttäminen Tanska Ruotsi 

                                            
1 Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan tältä osin, että jos puitepäätöstä (artikla 4.1) tulkitsaan sananmukaisesti (strikt), 
niin tuomioistuimen pitäisi itse lähettää tekemänsä vakuustakavarikkopäätös (kvarstad). Ruotsissa on kuitenkin katsottu, 
että jäädyttämislomake (laatikko h) voidaan tulkita siten, että myös muu kuin jäädyttämispäätöksen tehnyt viranomainen 
voi lähettää päätöksen pantavaksi täytäntöön. 
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Yleisistunto 

Oikeusministeriö 

Läsnä: 

Puheenjohtaja 

Ministerit 
 
 

Oikeuskansleri 
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Pääministerin sijainen, Ministeri Kalliomäki 

Enestam, Mönkäre, Tuomioja, Koskinen, Pekkarinen, Filatov, 
Kääriäinen, Rajamäki, Luhtanen, Korkeaoja, Wideroos, Hyssälä, 
Manninen, Haatainen 

Oikeuskansleri Nikula 
 

Ministeri 
Esittelijä Asia 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esitys 
 
 
 
 
Päätös 
Istuntotapahtuniat 

Ministeri Koskinen 

Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Törnqvist 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaisuuden tai todistusai-
neiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Eu-
roopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki omaisuuden tai to-
distusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöön-
panosta Euroopan unionissa. Lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 22 päivänä heinäkuuta 2003 
hyväksymä puitepäätös omaisuuden tai todistusaineiston 
jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan 
unionissa. 
Ehdotettu laki sisältäisi sekä aineelliset että menettelylliset sään-
nökset toisen jäsenvaltion tekemän jäädyttämispäätöksen täytän-
töönpanosta Suomessa sekä Suomessa tehdyn jäädyttämispäätök-
sen lähettämisestä täytäntöönpantavaksi toiseen jäsenvaltioon. 
Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi puitepäätöksen täytän-
töönpanoon liittyvät muutokset pakkokeinolakiin, kansainvälisestä, 
yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täy-
täntöönpanossa annettuun lakiin sekä Suomen ja muiden pohjois-
maiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuo-
mioiden täytäntöönpanossa annettuun lakiin. 
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava puitepää-
töksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ennen 2 päivää 
elokuuta 2005. Lait ovat sen vuoksi tarkoitetut tulemaan voimaan 
viimeistään tuolloin. 
Valtioneuvosto esittäisi, että Tasavallan Presidentti antaa edus-
kunnalle hallituksen esityksen laiksi omaisuuden tai todistusai-
neiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Eu-
roopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen. 
Merkittiin pöytäkirjaan ministeri Rajamäen esityksestä seuraava 
lausuma; "Hallituksen esitys sisältää periaatteellisesti merkittävän 
uuden linjauksen, joka koskettaa kansallisten viranomaisten tehtä 
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viä. Uuden säännöstön prosessiekonomiset vaikutukset ja rikos-
vastuun toteutumisen kannalta merkittävien etujen saavuttaminen 
tulee lain voimaantulon jälkeen arvioida. Uusien vastavuoroiseen 
tunnustamiseen perustuvia EU-instrumentteja valmisteltaessa ja 
täytäntöön pantaessa tehtävien]akoa tulee tarkastella tapauskohtai-
sesti," 

Ministeri Wideroos yhtyi ministeri Rajamäen esittämään lausu-
maan- 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 

Esittelysihteeri Aino Leena Nikula-Sailes 
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Sisäasiainministeri Rajamäen lausumaehdotus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi 
omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan 
unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Esittelijä: lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö 
 
 

Lausuma: 

Hallituksen    esitys, kjeaka—-skäH^m~--^ik^nsminis'-priA --------- s4ggasialimuiiiite«»-^ ja J/ 
vafrrtn^ainminiotQriö oivat oiieeT yksimielisin sisältää periaatteellisesti merkittävän uuden linjauksen, 
joka koskettaa kansallisten viranomaisten tehtäviä. Uuden säännöstön prosessiekonomiset vaikutukset 
ja rikosvastuun toteutumisen kannalta merkittävien etujen saavuttaminen tulee lain voimaantulon 
jälkeen arvioida. Uusien vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvia EU-instrumentteja valmisteltaessa 
ja täytäntöön pantaessa tehtävienjakoa tulee tarkastella tapauskohtaisesti. 
 

Perustelut; 

Hallituksen esityksen peruslähtökohtana on, että puitepäätöksessä tarkoitetuksi keskeiseksi toimijaksi 
katsotaan Suomessa syyttäjä. Poliisi ia tulliviranomaiset vastaavat maassamme vakiintuneesti 
tutkinnanjohdosta ja ovat toimivaltaisia päättämään monista pakkokeinoista. Kansainvälisestä 
oikeusavusta rikosasioissa annetun lain ja useiden, Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten nojalla 
poliisi ja tulliviranomaiset ovat myös toimivaltaisia tekemään ja vastaanottamaan oikeusapupyyntöjä 
ulkomailta. Hallituksen esitys muuttaa omaisuuden ja todisteiden jäädyttämisen osalta nykyistä toimi 
vakuusjärjestelmää. Tämä johtuu siitä, että puitepäätös perustuu vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteelle, jossa yhteistyö EU:ssa tapahtuu oikeusviranomaisten kesken. Edelleen poliisi ja 
tulliviranomaiset vastaisivat esitutkinnasta ja sen johtamisesta, 
 

Puitepäätöksen tavoitteet ovat sellaisenaan kannatettavia. Tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa, mihin pyritään asettamalla tiukat määräajat toisen jäsenvaltion 
tekemän päätöksen hyväksymiselle ja vaatimalla tämän välitöntä täytäntöönpanoa, Myös 
täytäntöönpanosta kieltäytymisperusteita on rajoitettu verrattuna perinteiseen oikeusapuyhteistyöhön. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI OMAISUUDEN TAI 
TODISTUSAINEISTON JÄÄDYTTÄMISTÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN-
PANOSTA EUROOPAN UNIONISSA SEKÄ ERÄIKSI SHHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 
 

1. Esityksen sisältö 

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttä-
mistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. Lailla pantaisiin 
Suomessa täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden 22 päivänä heinäkuuta 2003 hy-
väksymä puitepäätös omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten 
täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. 
 
Puitepäätöksen mukaan jäädyttämispäätöksellä tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenval-
tion toimivaltaisen oikeusviranomaisen rikosasiassa tekemää päätöstä, jolla pyritään es-
tämään väliaikaisesti sellaisen omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, 
siirtäminen tai luovuttaminen, joka voitaisiin tuomita menetetyksi tai jota voitaisiin käyt-
tää todisteena. Jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jä-
senvaltion oikeusviranomaisen tekemä jäädyttämispäätös. 
 
Ehdotettu laki sisältää sekä aineelliset että menettelylliset säännökset toisessa jäsenvalti-
ossa tehdyn jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta Suomessa sekä Suomessa tehdyn 
jäädyttämispäätöksen lähettämisestä täytäntöönpantavaksi toiseen jäsenvaltioon. Esityk-
sen mukaan Suomen ollessa jäädyttämispäätöksen lähettävä valtio jäädyttämispäätöksellä 
tarkoitetaan tuomioistuimen määräämää hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa, 
syyttäjän määräämää väliaikaista hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa taikka tuo-
mioistuimen tai syyttäjän määräämää takavarikkoa. Vastaavasti Suomen ollessa jäädyt-
tämispäätöksen vastaanottava valtio toisessa jäsenvaltiossa tehdyn jäädyttämispäätöksen 
katsottaisiin vastaavan kansallista pakkokeinoa eli joko hukkaamiskieltoa, vakuustaka-
varikkoa tai takavarikkoa. 
 
Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta voitaisiin kieltäytyä kaksoisrangaistavuuden 
puuttumisen perusteella vain rajoitetusti. Esityksen mukaan toisen jäsenvaltion tekemän 
jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon edellytykseksi ei saa asettaa kaksoisrangaista-
vuuden vaatimusta, jos päätöksen perusteena on puitepäätöksessä tarkoitettu ns. listan 
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kos ja siitä voisi päätöksen tehneessä valtiossa seurata kolmen vuoden vapausrangaistus. 
Nämä ehdotetun lain 3 §:ssä luetellut teot ovat samoja, joiden osalta kaksoisrangaista-
vuutta ei saa edellyttää myöskään EU-luovuttamislain mukaan eli silloin kuin Suomeen 
saapuu ns. eurooppalainen pidätysmääräys. 
 
Muutoinkin ehdotetussa laissa on kieltäytymisperusteita vähän. Näitä ovat todistuksen 
puutteellisuus, ns. koskemattomuutta tai erioikeutta koskevat säännökset, asiakirjan, pos-
tilähetyksen tai sähkösanoman takavarikointirajoitukset sekä se, että päätöksen perusteena 
olevan teon osalta asia on jo lopullisesti ratkaistu (ns. ne bis in idem-sääntö). 
 
Ehdotuksen mukaan Suomeen saapuvan jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta ja täytän-
töönpanosta päättäisi syyttäjä. Ellei laissa tarkoitettua kieltäytymisperustetta olisi, syyt-
täjä määräisi jäädyttämispäätöksen pantavaksi Suomessa täytäntöön. Jäädyttämispäätök-
sen täytäntöönpanoa voitaisiin kuitenkin lykätä, jos täytäntöönpano saattaisi haitata 
käynnissä olevaa rikoksen selvittämistä. 
 
jäädyttämispäätös pantaisiin täytäntöön samalla tavalla kuin vastaava kansallinen tur-
vaamistoimi. Syyttäjä määräisi siten jäädyttämispäätöksen pantavaksi täytäntöön huk-
kaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta tai takavarikosta säädetyssä järjestyksessä. Syyt-
täjä toimittaisi päätöksensä täytäntöönpanoa varten joko ulosottomiehelle tai esitutkinta-
viranomaiselle. Oikeusministeriö ehdottaa lain 10 §:n 1 momenttia tarkistettavaksi siten, 
että kihlakunnanvouti muutetaan ulosottomieheksi. Ulosottomiehinä toimii myös nimis-
miehiä ja käytännön täytäntöönpanotoimet tekevät yleensä avustavat ulosottomiehet. 
 
Ehdotettu laki sisältää myös säännökset käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Pää-
sääntö on, että jäädyttämispäätöksen aineellisista perusteista valitetaan siinä jäsenvalti-
ossa, jossa jäädyttämispäätös on tehty. Täytäntöönpanovaltiossa voidaan kuitenkin valit-
taa jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta. Ehdotetun lain mukaan se, jota jäädyttä-
mispäätös koskee, voisi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi syyttäjän päätöksen panna 
toisessa jäsenvaltiossa tehty jäädyttämispäätös Suomessa täytäntöön. Myös jäädyttämisen 
kestoa koskevasta syyttäjän päätöksestä voisi valittaa. Ulosottomiehen täytäntöön-
panotoimista saisi valittaa siten kuin ulosottolaissa säädetään. 
 
Ehdotuksessa on valittu valituksia käsitteleviksi tuomioistuimiksi Helsingin, Kuopion, 
Oulun ja Tampereen käräjäoikeudet. Näiden käräjäoikeuksien tuomiopiirissä toimivat 
syyttäjät ovat ehdotuksen mukaan toimivaltaisia päättämään jäädyttämispäätöksen tun-
nustamisesta ja täytäntöönpanosta. Toimivaltaiset tuomioistuimet ja toimivaltaiset syyt-
täjät ovat samoja, jotka ovat toimivaltaisia myös EU-luovuttamislain mukaisissa asioissa 
Suomeen saapuvien luovuttamispyyntöjen osalta. 

 
 
2. Esityksen vaikutukset 

Esitys nopeuttaa ja tehostaa oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa Euroopan unionin jä-
senvaltioiden välillä. Ehdotetun lain avulla jäsenvaltio voi nopeasti varmistaa todistusai-
neiston ja takavarikoida omaisuuden, joka on toisen jäsenvaltion alueella. Siten esitys 
parantaa mahdollisuuksia toteuttaa rikosvastuu rajat ylittävissä rikosasioissa. 
 
Nykyisten oikeusapupyyntöjen lukumäärän perusteella voidaan arvioida, että esityksessä 
tarkoitettuja jäädyttämispyyntöjä tehtäisiin vuodessa joitakin kymmeniä. Vastaavasti 
voitaisiin arvioida, että Suomeen saapuisi joitakin kymmeniä jäädyttämispyyntöjä vuo 



10(3) 

 

dessa. Esityksellä ei siten ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, ellei tapausten määrä 
merkittävästi lisäänny tulevaisuudessa. 

 
 
3. Voimaantulo 

Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava puitepäätöksen noudattamisen 
edellyttämät toimenpiteet ennen 2 päivää elokuuta 2005. Lait ovat sen vuoksi tarkoitetut 
tulemaan voimaan viimeistään tuolloin. 



 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Vero-
osasto/tulliyksikkö 

1.6.2005 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys 56/2005 vp 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OMAISUUDEN TAI TO-
DISTUSAINEISTON JÄÄDYTTÄMISTÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄY-
TÄNTÖÖNPANOSTA EU:SSA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI 

Hallituksen esitykseen sisältyvällä lailla on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden hyväksymä puitepäätös omaisuuden tai todistusaineiston 
jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa, jäljempänä 
puitepäätös. Lain keskeinen vaikutus Suomen kansainväliseen rikosmtkintayhteistyöhön 
olisi ehdotettu toimivaltaratkaisu, jonka mukaan syyttäjä olisi keskeinen puitepäätöksen 
mukaisia tehtäviä hoitava viranomainen, eikä poliisi tai tulli, kuten nykyisin kun sovelle-
taan oikeusapumenettelyjä. 
 
Käsiteltäessä hallituksen esitystä valtioneuvoston yleisistunnossa sisäasiainministeri Ra-
jamäki jätti asiasta seuraavan lausuman: 
 
"Hallituksen esitys sisältää periaatteellisesti merkittävän uuden linjauksen, joka koskettaa 
kansallisten viranomaisten tehtäviä. Uuden säännöstön prosessiekonomiset vaikutukset ja 
rikosvastuun toteutumisen kannalta merkittävien etujen saavuttamien tulee lain 
voimaantulon jälkeen arvioida. Uusia vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvia EU-
instrumentteja valmisteltaessa ja täytäntöön pantaessa tehtävienjakoa tulee tarkastella 
tapauskohtaisesti." 
 
Tulliasioista vastaava toinen valtiovarainministeri Wideroos yhtyi lausumaan. Ministerien 
lausuman syitä lienee aiheellista selvittää, jotta niitä voidaan punnita asiaa eduskunnassa 
käsiteltäessä. 
 
Hallituksen esityksen valmistelusta 
 
Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus on valmisteltu OM:n asettaman työryhmän 
mietinnön pohjalta. Ministeri Wideroosin lausuman taustalla on se, että työryhmässä 
edustettuna ollut valtiovarainministeriö jätti yhdessä sisäasianministeriön ja keskusrikos-
poliisin kanssa eriävän mielipiteen työryhmän mietinnössä esitetystä toimivaltaratkaisus-
ta, jota puolestaan tukivat oikeusministeriö ja valtakunnansyyttäjävirasto. 
 
Eriävän mielipiteen mukaan jäädyttämispuitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä ei 
tulisi puuttua nykyiseen oikeusapupyyntöjen toimivaltousjärjestelmäan ilman, että asian 
vaikutuksia ja toimivuutta käytännön rikostutkinassa lainkaan selvitetään. Nykyinen toi-
mivaltuusjärjestelmä on toiminut hyvin eikä tarvetta toimijoita koskeville muutoksille ole 
havaittu. Suomen järjestelmää ei ole myöskään kansainvälisissä yhteyksissä asetettu ky- 
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seenalaiseksi. Eri EU-valtioissa rikostutkintaan liittyvät tehtävät on osoitettu eri viran-
omaisille - poliisille ja tullille tai syyttäjäviranomaiselle tai tutkintatuomarin e. 
 
Nyt ollaan luomassa Suomeen sekavaa järjestelmää, jossa esim. samaa Suomessa tutkit-
tavaa tullirikosasiaa koskevia pyyntöjä toimittaisi ulkomaille eri viranomainen sen mu-
kaan, kohdistuuko pyyntö EU-m aah an vai johonkin kolmanteen maahan. Koska puite-
päätös kattaa vain osan rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, joudutaan samassa rikosasiassa 
EU:n sisälläkin käyttämään ehdotetun lain mukaisen menettelyn lisäksi perinteistä oike-
usapumenettelyä, joita siis soveltaisi eri viranomainen. Ehdotettu toimivaltuusjärjestelmä 
johtaisi siis kahden rinnakkaisen viranomaisjärjestelmän ylläpitämiseen samojen tehtävien 
hoitamista varten. On kyseenalaista saavutettaisiinko Suomessa puitepäätöksen tavoitetta 
nopeuttaa ja tehostaa rikosoikeudellista yhteistyötä. 
 
Puitepäätöksen kansallisesta valmistelusta 
 
Valtioneuvoston kirjelmässä ehdotuksesta ao. puitepäätökseksi (U 49/2001 vp) on todettu 
valtioneuvoston kantana, että oikeusviranomaisiksi olisi katsottava ne viranomaiset, joita 
jäsenvaltiot rikosoikeusapuyleissopimukseen antamiensa selitysten mukaan pitävät oike-
usviranomaisina. Lakivaliokunta on lausunnossaan (LaVL 12/2001 vp) yhtynyt valtio-
neuvoston kantaan ja pitänyt tärkeänä, että oikeusviranomaiset pyritään määrittelemään 
siten, että kansallinen liikkumavara säilyy. Puitepäätöksen EU-valmistelussa tässä tavoit-
teessa onnistuttiin. Nyt kuitenkin esitetään asian käytännön vaikutuksia selvittämättä, että 
saavutettua neuvottelutavoitetta ei hyödynnetäkään. 
 
Vastavuoroisesta tunnustamisesta 
 
EU:n rikosoikeudellisessa yhteistyössä on katsottu parhaaksi edetä harmonisoinnin sijasta 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta. Vastavuoroisessa tunnustamisessa 
jäsenvaltiot tunnustavat toistensa oikeusjärjelmät ja suostuvat panemaan toistensa toimi-
valtaisten viranomaisten päätökset täytäntöön sellaisinaan. Periaatteen perustana on luot-
tamus jäsenvaltioiden kansallisiin oikeusturvan takeisiin, joiden taustalla ovat kaikkia jä-
senmaita sitovat kansainväliset säännökset. Tämän vuoksi puitepäätöksessäkään ei ole 
säädetty rajoituksia, mitkä viranomaiset jäsenmaat voivat päättää puitepäätöstä sovelta-
viksi oikeusviranomaisiksi, eikä olisi vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta loukkaa-
matta voitukaan säätää. Tätä taustaa vasten on outoa, että hallituksen esityksessä (s. 11) 
kyseenalaistetaan Suomen oma järjestelmä kun katsotaan, että juuri vastavuoroinen tun-
nustaminen edellyttää, että ulkomaille kohdistavaa päätöstä ei voisi tehdä sama viran-
omainen kuin kotimaassa olevaan omaisuuteen kohdistuvaa päätöstä. Tällaisen päätelmän 
tekeminen edellyttää, että järjestelmässämme olisi havaittu oikeusturvaongelmia. Tällaista 
ei kuitenkaan ole tuotu tässä tai muussakaan yhteydessä esiin. 
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HALLITUKSEN ESITYS JAÄDYTYSPUITEPÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 
SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 56/2005) 
 
Keskusrikospoliisi esittää jäädytyspuitepäätöstä koskevasta hallituksen esityksestä 
kunnioittaen seuraavaa: 
 
Puitepäätöksen tavoite: 
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Esitetyn lainsäädännön myötä Suomessa saatetaan kansallisesti voimaan EU:ssa 
hyväksytty jäädy-tyspuitepäätös. Tämän säännöstön mukaan toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitseva omaisuus tai todistusaineisto tulee hyvin nopeasti saada 
turvaamistoimenpiteiden kohteeksi, ja siten vähentää riskiä, että ne hävitetään tai 
muutetaan. Käytännössä nämä turvaamistoimenpiteet tarkoittavat takavarikkoa, 
hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa. Puitepäätöksen sisältämä, vastavuoroiseen 
tunnustamiseen perustuva yhteistyösäännöstö on sinänsä kannatettava: toimenpiteiden 
täytäntöönpanolle on asetettu tiukat määräajat ja kieltäytymisperusteita on karsittu. 
 
 
Esityksen valmistelu: 
 
Lakiesitystä valmisteltiin oikeusministeriön perustamassa työryhmässä. 
Esitutkintaviranomaisia edustavat sisäasiainministeriö, keskusrikospoliisi ja 
valtiovarainministeriö (tullitoimi) olivat alusta asti eri mieltä siitä työryhmän 
asettamiskirjeen peruslähtökohdasta, jonka mukaan keskeiseksi toimijaksi katsotaan 
ehdotetun lain tarkoittamissa tilanteissa Suomessa syyttäjä eikä enää poliisi- tai tulliviran-
omainen kuten nykyisin. Sanottu asetelma säilyi koko työryhmän työskentelyn ajan eikä 
poliisin esittämistä kompromisseista päästy aidosti keskustelemaan. 
 
 
Esityksestä aiheutuvat ongelmat: 
 
Keskusrikospoliisi on useaan otteeseen tuonut esiin niitä ongelmia, joita aiheutuu 
ehdotetunlaisen esityksen hyväksymisestä: 

- Ensinnäkin oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeva lainsäädäntö ja järjestelmä 
pirstaloituu ja monimutkaistuu. Tähän seikkaan on myös eduskunnan lakivaliokunta 
kiinnittänyt huomiota (LaVM 4/2003) EU:n rikosoikeusapusopimusta käsitellessään. 

- Toiseksi on vaarana, että käytännössä asioiden hoito pitkittyy, kun 
viranomaisomaisketjuun tulee yksi toimija lisää. 

Keskusrikospoliisi 
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PL 285 01301 
Vantaa 
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- Keskusrikospoliisi esittää huolensa myös siitä, että laajemmat 
rikostorjunnailiset tarpeet jäävät tyydyttämättä, kun lakiehdotus keskittyy pääosin rikostutkinnalliseen 
puoleen. 

- Ei ole myöskään perusteltua muodostaa kahta rinnakkaista järjestelmää, jotka hoitavat samoja teh-
täviä. Kolmansien maiden kanssa tehtävä yhteistyö jää nimittäin ennalleen. 

- Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että ehdotetun lain mukainen jäädytystoimenpide muodostaa vain 
yhden osa-alueen ulkomailta pyydettävästä avusta. Jäädytystoimen johdosta pyydetään pääsääntöi-
sesti aina omaisuuden tai todistusaineiston luovuttamista päätöksen lähettäneeseen maahan, ja tämä 
toimenpide toteutetaan perinteisen oikeusavun nojalla. 

Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan esitetty implementointitapa lisää byrokratiaa ja kustannuksia 
sekä hidastaa uuden instrumentin tehokasta käyttöä. 
 
 
Kompromissiehdotus: 
 
Keskusrikospoliisi on esittänyt kompromissina seuraavaa: 
 
Suomesta lähtevien pyyntöjen osalta toimivalta olisi sekä poliisi-, tulliviranomaisella että syyttäjällä, 
jotka esitutkintalain 15 §:n nojalla neuvottelevat keskenään siitä, tuleeko jäädytyspäätös tehdä ja lä-
hettää toiseen jäsenvaltioon täytäntöönpantavaksi. Vähintäänkin rinnakkainen esitutkintaviranomaisen 
toimivalta on perusteltua siitä syystä, että esityksen mukaan toimivaltainen syyttäjä voi olla, jos 
toimenpide tulee lähetettäväksi virka-ajan ulkopuolella, päivystävä syyttäjä, joka ei ole perehtynyt jut-
tuun sillä perusteellisuudella, kuin esitutkinnan johtovastuussa oleva poliisi- tai tulliviranomainen. 
 
Suomeen saapuvien pyyntöjen kohdalla toimivalta voisi olla siten jaettu, että takavarikkona täytän-
töönpantavien päätösten kohdalla toimivaltainen viranomainen olisi poliisi-ja tulliviranomainen. Syyt-
täjä taas päättäisi niistä päätöksistä, jotka koskevat hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa. 
 
 
 
 
Marja Kartila 
rikostarkastaja 
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Viitteessä tarkoitetun hallituksen esityksen eräiden kohtien johdosta Tullihallitus kunnioittaen lausuu 
seuraavaa: 
 
 
Tullihallitus näkee omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten 
täytäntöönpanoa koskevan hankkeen myönteisenä ja rikostorjuntaa EU:n laajuisesti tehostavana 
toimena. 
 
Hallituksen esittämässä muodossa toteutettuna eräät lakiehdotuksen viranomaistoimivaltaa koskevat 
kohdat tulisivat kuitenkin todennäköisesti aiheuttamaan melkoista epävarmuutta, jopa 
sekaannusmahdollisuuksia erityisesti tullirikostorjuntaan liittyen. 
 
Tullirikosten erityispiirteenä on. että samassa jutussa on tavallisesti kytkentöjä EU -maan lisäksi jopa 
useaan EU:n ulkopuoliseen maahan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laajat 
huumausainesalakuljetukset, joissa aine on salakuljetettu esim. kaukoidästä useassa EU -maassa ja 
kolmannessa maassa toimivalle tukkuportaalle. Jotta mahdollisimman suuri osuus koko laittoman 
organisaation saamasta rikoshyödystä saataisiin palautettua, tulisi turvaamistoimia koskevat virka-ja 
oikeusaputoimet voida toimittaa keskitetysti kaikkiin niihin maihin, joihin rikos liittyy. Tutkinnan 
johtaminen vaikeutuisi olennaisesti, jos päätösvalta EU -maiden välisissä toimissa on syyttäjällä 
samalla kun muihin maihin tehtävistä pyynnöistä päättää tutkinnanjohtaja. Tämä tarkoittaa suoraan 
rikostorjunnan tehon ja vaikuttavuuden olennaista heikkenemistä, mistä hyöty koituisi ainoastaan 
rikolliselle taholle. 
 
Myös teollisoikeusrikoksilla on - jopa useimmin kuin huumausainerikoksilla - kytkentöjä useaan eri 
maahan, sekä EU -että kolmansiin maihin. Piraattituotteita sisältävä tavaraerä on saattanut tulla EU -
maiden kautta Suomeen jatkaakseen matkaansa esimerkiksi Venäjälle. Mahdollisuudet tällaisen 
rikoskokonaisuuden perusteelliseen tutkintaan heiickenevät oleellisesti, jos päätösvalta 
turvaamistoimissa jaettaisiin eri viranomaisten kesken HE:ssa tarkoitetulla tavalla. 
 
Tullirikostorjunnan erityisluonne rajojen ylittämiseen liittyvänä rikollisuutena edellyttää usein 
mahdollisuutta käyttää pakkokeinoja viipymättä ja reaaliaikaisesti. Tämän on tähän saakka 
mahdollistanut tulliyhdysmiesjärjestelmän ohella vakiintuneet ja toimivat tulliyhteistyösuhteet 
liikenteellisesti tärkeimpien EU -ja muiden maiden tulli- ja muiden viranomaisten kanssa. On 



 

 

oletettavaa, että omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämiseen liittyvien turvaamistoimien 
reaaliaikaisuus ja samalla niiden teho kärsii lisääntyvän byrokratiankin vuoksi, jos työnjako 
viranomaisten välillä toteutetaan HE:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Tullirikoksiin liittyvissä virka-ja oikeusapuasioissa on oikeusturva ja juridisesta asiantuntemus 
pyritty varmistamaan aukottomasti. Virka- ja oikeusapupyyntöjä pyytävät tutkinnanjohtajat, jotka 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneita. Lisäksi 
virka-ja oikeusapuasiat Tullissa hoidetaan keskitetysti tähän erityisessä Tullihallituksen virka-ja 
oikeusapuyksikössä. Sen erikoisasiantuntemus Tullirikoksiin liittyvissä asioissa on verrattavissa 
minkä tahansa HE:ssa mainitun syyttäjäviraston vastaavaan asiantuntemukseen. Siten 
oikeusturvasyytkään eivät puolla tuiirikosasioihin liittyvien oikeusapuluontoisten asioiden 
siirtämistä Tullilta syyttäjille. 
 
Esitetyssä muodossaan uudistus aiheuttaisi myös vaikeasti ennakoitavissa olevaa lisäresurssoinnin 
tarvetta. Uudistus ei nimittäin vähentäisi lainkaan nykyisin virka-apuina käsiteltäviä asioita. 
Oikeusapuluonteisten tehtävien monimutkaistuminen saattaa päinvastoin johtaa siihen, että 
oikeusavuiksi tarkoitettuja pyyntöjä tehtäisiin vastaisuudessa normaalin virka-apupyynnön nimellä. 
Tämä voi oleellisestikin lisätä esitutkintaviranomaisten virka-aputehtäviä. 
 
Tullihallitus viittaa vielä siihen, mitä hallituksen esityksen sivulla 14 on mainittu HE:n pohjana 
olleen jäädyttämistyöryhmän mietinnön lausunnoista. Mietintöä vastusti kuusi 
lausunnonantajatahoa, eli sisä-ja valtiovarainministeriöt, keskusrikospoliisi, Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitos, Tullihallitus ja Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto. Näin laajalta valtionhallinnon 
alueelta esitettyä kriittistä kannanottoa ei voida sivuuttaa ilman perusteellista vaihtoehtojen 
tarkastelua. Mietintöä puoltavien tahojen taas ei voida nähdä edustavan kovin kattavasti erilaisia 
asiaan liittyviä intressipiirejä. Ne kaikki nimittäin kuuluvat Suomen Asianajajaliittoa ja eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiestä lukuun ottamatta työryhmän asettaneen oikeusministeriön hallinnonalaan. 
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Hallituksen esitys HE 56/2005 vp laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien 
päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

Valtakunnansyyttäjänvirasto lausuu asiassa seuraavaa. 
 
 

Oikeusministeriö asetti tämän asian valmistelua varten työryhmän, 
jossa on ollut edustettuna myös Valtakunnansyyttäjänvirasto. 
 
Puitepäätös ja sen johdosta laadittu lakiehdotus tulevat Valtakun-
nansyyttäjänviraston käsityksen mukaan tehostamaan turvaamistoimia 
koskevaa kansainvälistä oikeusapua ja siten parantamaan rikosvastuun 
toteutumista kansainvälisliityntäisissä asioissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä. Hallituksen esitys vastaa 
Valtakunnansyyttäjänviraston näkemystä puitepäätöksen juridisesti 
oikeasta ja tarkoituksenmukaisesta kansallisesta täytäntöönpanosta. 
 
Hallituksen esitys lähtee siitä, että syyttäjä olisi keskeinen puite-
päätöksen mukaisia tehtäviä hoitava oikeusviranomainen. Tätä 
ehdotusta on vastustettu mm. keskusrikospoliisin ja tulliviranomaisten 
taholta. On esitetty, että nyt oltaisiin luomassa Suomeen sekavaa, 
päällekkäistä ja tehotonta järjestelmää, josta ei olisi odotettavissa 
mitään lisäarvoa rikoksen vastaisessa toiminnassa vaan päinvastoin. 
Lakiehdotukseen liittyvissä eriävissä mielipiteissä tämän väitetään 
johtuvan yksinomaan siitä, että syyttäjä on katsottu puitepäätöksen 
mukaiseksi keskeiseksi toimijaksi. 
 
Asian kaikinpuoliseksi ymmärtämiseksi on yhä uudestaan tuotava esille 
syyttäjän perustehtävä esitutkinnassa ja nimenomaan oike-
usaputilanteessa sekä se, että ehdotetun lain mukainen jäädyttä-
mispäätös perustuu EU:ssa hyväksytyn vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen. 
 



 

 

Kysymyksessä olevan lakiehdotuksen toimivaltaratkaisujen tarkoitusta 
ei voi ymmärtää ilman, että se sijoitetaan 1990-luvulla toteutetun 
suuren oikeudenkäyntimenettelyuudistuksen viitekehykseen. Tämä 
uudistus tausta-ajatuksineen on lakivaliokunnalle tut 

tu, koskapa se itse ole yksi uudistuksen keskeinen arkkitehti. Täällä 
kirjoitettiin erityisesti rikosoikeudenkäyntimenettelyä koskevan 
uraauurtavan ja syvälle käyneen uudistuksen ymmärtämiselle 
välttämättömät teesit. Ikävä kyllä nämä teesit ovat jääneet huonolle 
luvulle monelta sellaiseltakin, joille se työtehtävien puolesta olisi ollut 
kovin tarpeellista. Tai sitten teesit ovat eri syistä olleet vas-tentahtoista 
luettavaa. 
 
Mutta kertauksen vuoksi, mistä uudistuksessa pohjimmaltaan oli 
kysymys? Suomessa haluttiin jyrkkää siirtymistä inkvisitoristyyppi-sestä 
rikosoikeudenkäynnistä akkusatoriseen. Tämä tapahtui ennen muuta 
vastaajan oikeusaseman olennaiseksi parantamiseksi ja tuomioistuimen 
tosiasiallisen puolueettomuuden vahvistamiseksi. Edellinen tuomioistuin 
käytti hyväkseen kaikkea aineistoa, joka esitutkinnassa oli kertynyt, ja 
joutui näin toimimaan eräällä tavoin jutun "toisena syyttäjänä". Esitutkinta 
tehtiin lain mukaan syyteharkintaakin varten mutta ennen muuta 
tuomioistuimelle oikeudenkäyntiä varten, joka olikin esitutkinta-
aineistoon nojautuva ja siten varsin kirjallista. Syyttäjän rooli oli 
ylimalkainen, painoarvoltaan aivan muuta kuin nykyisin. Kirjalliset 
syytteetkin tulivat kuvaan vasta 1960-luvulla! 
 
Akkusatorisessa menettelyssä esitutkinta tehdään, tältä osalta 
nimenomaisesti muutetun lainkohdan mukaan, yksinomaan syy-
teharkintaa varten. Syyttäjä on siis "esitutkintatuotteen" tilaaja. 
Tuomioistuimella on käytössään koko esitutkintamateriaali, mutta se voi 
- virkavirheen uhalla - käyttää tuomion teossa hyväkseen ainoastaan 
sitä argumentaatiota, juridiselta termiltään vetoamis-seikastoa, jonka 
syyttäjä on esitutkinta-aineistosta relevantiksi katsonut ja siihen 
oikeudenkäynnissä nimenomaisesti vedonnut. Näin ollen syyttäjän 
kiinnostuspiiriin nykyisin mitä suurimmassa määrin pitää kuulua se, 
millaista aineistoa ja missä muodossa esitutkinnassa kertyy - tai jää 
haitallisesti kertymättä. Hänhän on, kuten sanottu esitutkinnan suuntaan 
"tavarantilaaja" rikosvastuun asianmukaisen toteutumisen kannalta ja 
vastaa yksin siitä, että esitutkinnassa on kertynyt toisaalta 
oikeudenkäynnin kannalta riittävä aineisto ja toisaalta siitä, ettei ole 
kerätty turhaa aineistoa, joka pahimmassa tapauksessa on silloin 
merkinnyt aiheetonta puuttumista eri tahojen oikeuspiireihin. 
 
 
 

Syyttäjän rooli esitutkinnassa uuden rikosprosessin aikana 
 
Selkeimmin ja moderneimmin tätä kuvataan uusimmassa Jyrki Virolaisen 
ja Pasi Pölösen kirjoittamassa rikosprosessioikeuden oppikirjassa 
Rikosprosessin osalliset (2004) (s. 41-49). Syyttäjän esitutkintarooliksi 
on Suomessa valittu eräänlainen keskitie: vaikka syyttäjä ei johda 
esitutkintaa, hänellä on velvollisuus seurata, valvoa ja ohjata tutkintaa. 
Tässä tarkoituksessa syyttäjälle on annettu esitutkinnassa 
toimivaltuuksia ja -velvoitteita, joita lisättiin oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain (ROL) säätämisen yhteydessä vuonna 1997 
esitutkintalakiin tehdyllä lainmuutoksella (692/1997, ETL 15.2 ja 3 §). 
 
Tuttua oli vanhastaan se, että esitutkinnassa selvitetään rikos, sen teko-
olosuhteet, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä 
varten tarvittavat seikat (ETL 5.1 §). Uutta oli se, että esitutkinnan yhtenä 
tarkoituksena on suorittaa tutkinta siten, että syyteharkinta voidaan 
suorittaa esitutkinnassa kootun aineiston perusteella mahdollisimman 
tehokkaasti ja keskitetysti (ETL 5.2 §). Keskitetty ja välitön pääkäsittely 
oikeudessa nimittäin edellyttää syyttäjältä huolellista valmistelua ja mm. 
näytön tarkkaa suunnittelua. 
 
Esitutkinnalla on tässä mielessä sama tehtävä kuin riita-asian 
valmistelulla. Lakivaliokunta on varmasti hyvin perillä siitä, miten suuri 
merkitys riita-asian valmistelulla on ollut ja on pääkäsittelyn onnistumisen 
kannalta. Koska rikosasiassa syyttäjällä on viime kädessä vastuu siitä, 
että esitutkinta-aineisto ja todistusmateriaali on riittävän kattava ja että 
tutkinta on asianmukaisesti tehty, on aktiivinen yhteistyö 
esitutkintaviranomaisten kanssa välttämätöntä. 
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Tätä on myös lakivaliokunta nimenomaisesti korostanut mietinnössään 
La VM 1997:9. Sama ajatus sanotaan selvästi myös Eurooppalaisen 
suosituksen Rec (2000)19 kohdassa 23: sellaisten valtioiden, joissa 
poliisi on riippumaton syyttäjästä, tulisi ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin 
sen varmistamiseksi, että syyttäjän ja poliisin välillä on asianmukaista ja 
toimivaa yhteistyötä. 
 
ROL:n säätämisen yhteydessä syyttäjä määrättiin huolehtimaan 
esitutkintatehtävistä poliisin kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa. 
Keskeisin velvoittava normi on nimenomaan ETL 5.2 §, joka määrää 
rikosasian esitutkinnassa valmisteltavaksi niin, että todistelu voidaan 
pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa. Esitutkinnan tavoite on 
siten rikosasian valmisteleminen pääkäsittelykun-toon. Optimaalinen tila 
saavutetaan, kun esitutkinnassa yhdistetään poliisin taktinen ja tekninen 
ammattitaito syyttäjän juridiseen osaamiseen. ROL:n säätämisen 
yhteydessä HE:ssä 82/1995 sivulla 152 todetaan, että "syyttäjä voi 
suuremman lainsäädännön tuntemuksensa vuoksi poliisia paremmin 
päättää, onko jokin teko rikollinen, sekä arvioida näytön riittävyyttä ja sitä 
minkä seikkojen toteennäyttäminen on tarpeen". Tämän vuoksi ETL 5.2 
§:n määräys edellytti ETL 15.1 ja 2 §:n säätämistä, jonka mukaan yhteis-
työn onnistumiseksi tutkinnanjohtajan on informoitava syyttäjää 
tutkittavaksi tulleesta muusta kuin ei-yksinkertaisesta rikosasiasta ja 
noudatettava syyttäjän antamia ohjeita ja määräyksiä. HE: ssä 82/1995 
ja LaVM:ssä 9/1997 on hyvin ymmärretty syyttäjän ja esi-
tutkintaviranomaisten välisen yhteistyön merkitys. Valitettavasti 
lainsäätäjän tarkoitus ei käytännössä toimi tyydyttävällä tavalla. 
Lakiehdotuksesta esitetyt eriävät mielipiteet heijastavat lain tarkoituksen 
vastaista ajattelua ja käytäntöä (vrt. VM:n muistio 1.6.2005 "Nykyinen 
toimivaltuusjärjestelmä on toiminut hyvin eikä tarvetta toimijoita 
koskeville muutoksille ole havaittu). KRP 1.6.2005 muistio "...järjestelmä 
pirstaloituu ja monimutkaistuu.", "...asioiden hoito pitkittyy, kun 
viranomaisketjuun tulee yksi toimija lisää". Tullihallitus 1.6.2005 
"Tutkinnan johtaminen vaikeutuisi olennaisesti, jos päätösvalta...on 
syyttäjällä...Tämä tarkoittaa suoraan rikostorjunnan tehon ja 
vaikuttavuuden olennaista heikkenemistä, mistä hyöty koituisi 
ainoastaan rikolliselle taholle" tai "Sen (Tullihallituksen virka- ja 
oikeusapuyksikön) erikoisasiantuntemus tullirikoksiin liittyvissä asioissa 
on verrattavissa minkä tahansa HE:ssä mainitun syyttäjäviraston 
vastaavaan asiantuntemukseen".) Näinhän se on, jos rikosasian 
oikeuskäsittelyn valmistelun halutaan edelleen jäävän 
esitutkintaviranomaiselle eikä prosessin kaikinpuolisesta oikeellisuudesta 
vastuussa olevalle syyttäjälle. 
 
 
Oikeusapupyyntö - jäädyttämispäätös 
 
Edellä kuvatusta syyttäjän roolista esitutkinnassa seuraa, jos se oikein 
ymmärretään, ettei nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen pitäisi 
suinkaan merkitä sekavan ja tehottoman käytännön luomista. Se, mitä 
nyt esitetään viranomaisten toimivallan säätämiseksi, ei ole ristiriidassa 
sen kanssa, mitä voimassa oleva laki jo edellyttää 
esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien väliseltä yhteistyöltä. 
Jäädyttämispäätöksen tyyppisen toimenpiteen katsotaan vastaavan 
meillä takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa. Nämä 
ovat toimenpiteitä, joihin voimassa olevien em. säännösten valossa ei 
tulisi missään tapauksessa oikeusapupyyntötilantees-sakaan koskaan 
ryhtyä ilman neuvottelua syyttäjän kanssa. Syyttäjähän on se, joka yksin 
joutuu joka tapauksessa päättämään, onko ajatellulla toimenpiteellä 
käyttöä edessä olevassa prosessissa vai ei! Näin ollen nykyisetkin 
säännökset tarkoittavat käytännössä pitkälti samaa, mihin lakiehdotus on 
tuomassa esityksessä mainituista syistä syyttäjälle selkeän 
päätöksentekovelvolli-suuden. 
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Lakiehdotuksen perusteluissa tulisi nykyistä selkeämmin kuvata 
syyttäjän roolia esitutkinnassa viittaamalla nimenomaan ETL 5.2 §:n 
säännökseen (HE s. 11 "esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset"). 
 
Jäädyttämispäätös - kuten jo todettiin - perustuu vastavuoroiseen 
tunnustamiseen ja tarkoittaa, että pyytävä valtio päättää pakkokeinosta 
ja vastaanottava valtio panee sen täytäntöön. Kysymys on oikeudellisen 
päätöksen tekemisestä, jossa sen kohteeksi joutuvan on voitava luottaa 
toisessa maassa tehtyyn tiettyjen oikeudellisten standardien mukaiseen 
päätöksentekotasoon. Tällainen toimenpide voisi olla esimerkiksi 
yrityksen pankkitilin sulkeminen (vakuustakavarikkopäätös). Voimassa 
olevien säännösten mukaan toimenpidettä pyydetään lähettämällä 
vieraaseen valtioon oikeusapupyyntö, jota pyyntöä käsitellään 
perusteellisesti toisen valtion tuomioistuimessa ja usein vasta aikaa 
vievän prosessin jälkeen tiedetään, suostutaanko pyyntöön vai ei. 
Puitepäätöksen mukaisessa tilanteessa vastaanottava maa ei saa tutkia 
jäädyttämispäätöksen aineellisia perusteita, vaan se voi ainoastaan 
tarkistaa harvat sovellettavaksi tulevat kieltäytymisperusteet. 
Luottamusta pyritään lisäämään mm. sillä, että päätöksen on tehnyt 
oikeusviranomainen eikä lainvalvontaviranomainen. Koska se, mitä 
jäädyttämispyynnöllä pyritään turvamaan, palvelee nimenomaan jo 
suoraan rikosasian pääkäsittelyä, josta syyttäjä on yksinomaisessa 
esitutkintaviranomaisista täysin riippumattomassa vastuussa, on 
tarkoituksenmukaista, että jäädyttämispyynnöstä ja sen tarpeellisuudesta 
päättää syyttäjä tai syyttäjän pyynnöstä tuomioistuin. 
 
Suomeen saapuvien jäädyttämispyyntöjen osalta on todettava, että 
puitepäätös edellyttää vastaanottavan tahon oievan sama viranomainen 
kuin se, joka on tehnyt päätöksen pyynnön lähettämisestä. Koska 
jäsenvaltioiden tulee asettaa menettelylle tietyt vähimmäisvaatimukset, 
on ymmärrettävää, että lakiehdotuksessa toimivaltaiseksi viranomaiseksi 
esitetään syyttäjää. 
 
 

Väite rinnakkaisista järjestelmistä 
 
Edellä mainituissa eriävissä mielipiteissä kannetaan huolta tilanteesta, 
jossa jäädyttämispyynnön tapainen turvaamistoimipyyntö tulisi samassa 
rikosasiassa kohdistettavaksi sekä jäsenvaltioon että EU:n ulkopuolelle 
ja jossa silloin jouduttaisiin toimimaan eri menettelyissä. Tämä huoli 
jälleen kerran kertoo siitä, miten huonosti vieläkin ymmärretään ETL 5 ja 
15 §:n säännökset. Siinäkin tapauksessa, että takavarikkoa, 
vakuustakavarikkoa tai hukkaamiskieltoa edellyttävä oikeusapupyyntö 
tulisi lähetettäväksi EU:n ulkopuolelle, sitä ei nykysääntöjen puitteissa 
saa tehdä ilman neuvottelua syyttäjän kanssa. Näin ollen ei ole 
syntymässä sellaista "kahta rinnakkaista järjestelmää" kuin mihin 
eriävissä mielipiteissä voimakkaasti viitataan. Se, että syyttäjää esitetään 
lakiehdotuksessa selkeästi ko. asiaa hoitavaksi viranomaiseksi, ei 
millään tavalla ole ristiriidassa voimassa olevan lain kanssa eikä luo 
"rinnakkaista järjestelmää". 
 
On vaikea ymmärtää, miksi syyttäjän aktiivinen rooli "lisäisi byrokratiaa ja 
kustannuksia sekä hidastaisi uuden instrumentin tehokasta käyttöä", 
kuten Krp:n eriävässä mielipiteessä todetaan. Lakiehdotus tuo 
kansallisille viranomaisille erittäin tehokkaan työkalun EU:n sisällä 
rikosten selvittämisessä ja rikosvastuun toteuttamisessa. Tämän luulisi 
olevan myös eriävän mielipiteen jättäneiden lainvalvontaviranomaisten 
intressissä. Puitepäätös antaa toki mahdollisuuden toimia perinteisin 
oikeusapupyyntötavoinkin, mutta silloin menetetään juuri se lisäarvo, 
jonka lakiehdotus tehokkuudessaan tuo. EU:n ulkopuolella on 
luonnollisesti edelleen toi 



 

 

mittava nykyisten pelisääntöjen mukaan, mutta nekin uuden lain-
säädännön valossa toteutettuina aivan eri tavoin kuin inkvisitori-sen 
rikosprosessin aikoina. 
 
 

Syyttäjälaitoksen valmiudet 
 
Uuden lain mukainen menettely edellyttää syyttäjälaitokselta valmiuksia 
kiireellisten toimenpiteiden suorittamiseen myös virka-ajan ulkopuolella. 
Syyttäjän varallaolosta poliisirikosten tutkinnanjohtajana ja 
pakkokeinoasioissa (vangitseminen ja matkustuskielto) sekä 
haastamisasioissa on annettu valtakunnansyyttäjän ohje 
(VKSV:2002:4). Apulaisvaltakunnansyyttäjä on 20.12.2004 antamillaan 
määräyksillä määrännyt ne syyttäjät, jotka päivystävät näissä asioissa. 
Varallaoloaika on poliisirikospäivystäjän osalta arkisin virka-ajan jälkeen 
seuraavan päivän aamuun ja kummankin päivystysryhmän osalta 
viikonloppuisin perjantai-iltapäivästä maanantaiaamuun sekä arkipyhää 
edeltävästä iltapäivästä arkipyhää seuraavan päivän aamuun. Varalla 
oleva syyttäjä on varal-laoloaikana tavoitettavissa päivystävästä 
puhelinnumerosta viipymättä. Varalla olevan syyttäjän toimialueena on 
koko maa. 
 
Lakiehdotuksen toimivaltajärjestelyjä on arvosteltu myös sillä pe-
rusteella, että kiireellisessä tapauksessa virka-ajan ulkopuolella asiaa 
joutuisi käsittelemään juttua tuntematon päivystävä syyttäjä. Tämä huoli 
on marginaalinen pelkästään jo siitä syystä, että puitepäätöksen 
mukaisia tapauksia on vuosittain varsin vähän ja olisi äärimmäisen 
harvinaista, että sellainen tilanne syntyisi niin yllättäen, ettei jutun omaa 
syyttäjää pystyttäisi tavoittamaan. Mikäli niin kävisi, herää kysymys, 
miksi esitutkintayhteistyö on jutussa toiminut huonosti tai ei lainkaan ja 
pikaisia pakkokeinoja vaativa tilanne päässyt näin syntymään ilman, että 
se olisi ollut juttuun määrätyn syyttäjän tiedossa ja ennakoitavissa. 
 
 

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki 

Valtionsyyttäjä Raija Toiviainen 
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Asianajaja Jussi Savonen 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 

 
 
 
 
 
 

Suomen Asianajajaliiton lausumana Hallituksen esitystä HE 
56/2005 vp laiksi omaisuuden ja todistusaineiston jää-
dyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan 
unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi koskien 
esitän kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Suomen Asianajajaliitto (SAL) on lausunnossaan oikeusmi-
nisteriölle 7.2.2005 jäädyttämistyöryhmän mietinnöstä 
asettunut kannattamaan työryhmän esittämää toimivaltarat-
kaisua, jonka mukaan keskeisenä toimijana ja oikeusviran-
omaisena Suomessa on syyttäjä. 
 
SAL pitää hyvänä, että tämä toimivaltaratkaisu on omak-
suttu myös hallituksen esityksessä. 
 
Puitepäätöksen ja esitetyn lain keskeisimpänä tarkoituk-
sena on tehostaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä 
oikeusapua. Koska kysymys on omaisuuden ja todistusai-
neiston väliaikaisesta jäädyttämisestä osana rikosproses-
sia, tehostaminen tarkoittaa ensisijassa menettelyn no-
peuttamista.2 Nopeus puolestaan edellyttää yksinkertaista 
ja keskitettyä menettelyä. 
 
Vaikka puitepäätöksessä ja lakiesityksessä menettelyn yk-
sinkertaisuus on pyritty turvaaman erilaisin ratkaisuin, 
kuten puitepäätöksen liitteenä olevan mallin mukaisen to-
distuksen käyttämisellä, jää toimivaltaiselle oikeusvi-
ranomaiselle kuitenkin merkittävä rooli sekä Suomeen vas-
taanotettavien että Suomesta lähetettävien jäädyttämis-
pyyntöjen tilanteissa. 

                                            
2 Lakiesityksen 9 § asettaa jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanolle 24 tunnin ta-
voitteellisen aikarajan puitepäätöksen 5 artiklan 3 kohdan perustuen  (HE, s. 24) 
. 



 

 

Ainakin vastaanotettavien jäädyttämispyyntöjen tilanteissa 
nopeutettu menettely tarkoittanee käytännössä lähes 
reaaliaikaista toimintaa3; toimivaltaisen oikeusviranomai-
sen on pystyttävä asetetussa 24 tunnin tavoiteajassa 

- arvioimaan, onko kysymyksessä käsillä olevan lain tar-
koittama jäädyttämispyyntö  (1 ja 2 §), 

- arvioimaan jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon yleiset 
edellytykset, kaksoisrangaistavuuden ja siitä tehdyt 
poikkeukset  (3 §), 

- arvioimaan mahdollisten kieltäytymisperusteiden käsillä 
olo  (4 §), 

 
pyytämään tarvittaessa jäädyttämispäätöksen tehnyttä 

ulkomaista viranomaista täydentämään jäädyttämispyyntöä (4 
§), 

- käännättämään tarvittaessa jäädyttämispyyntöön kuuluvan 
todistuksen suomen tai ruotsin kielelle  (7 §), 

- ilmoittamaan jäädyttämispyynnön vastaanottamisesta kes-
kusrikospoliisille ja Tullihallitukselle  (9 §), 

 
arvioimaan jäädyttämistoimille asetettavan määräajan 

pituus ja varaamaan jäädyttämispyynnön tehneelle ulkomai-
selle viranomaiselle mahdollisuus lausua tästä  (12 §), 

- arvioimaan mahdollinen jäädyttämispäätöksen täytäntöön-
panon lykkäämisen tarve  (13 §) ja 

 
tekemään päätös täytäntöönpanosta ja toimittamaan se 

edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle täytäntöönpano-
toimia varten  (10 §). 
 
Edellä mainittujen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen 
tulee muun muassa antaa jäädyttämistoimenpiteen kohteeksi 
joutuvalle tieto siitä, miten jäädyttämispäätökseen hae-
taan muutosta toisessa jäsenvaltiossa, jossa jäädyttämis-
päätös on tehty. 
 
Vaikka menettely on pyritty tekemään yksinkertaiseksi, 
joutuu toimivaltainen viranomainen käytännössä monien 
tulkintakysymysten eteen. Tähän ei vähiten vaikuta se, 
että jäädytyspyyntöjä tulee menettelytavoiltaan hyvin 
erilaisista oikeuskulttuureista. 

                                            
3 Lakiesitys tarjoaakin yhteydenpitomahdollisuudeksi sähköisten 
viestien käyttämisen, mikä lienee välttämätöntä, mikäli 24 tunnin 
tavoiteaikaan todella pyritään. 

Koska Suomeen vastaanotettavien jäädyttämispyyntöjen täy-
täntöönpanosta päättäminen voi olla paikoin varsin vaativa 
tehtävä, edellyttää jäädyttämistoimenpiteiden kohteena 
olevien oikeusturva, että tehtävä hoidetaan riittävän 
korkealla päätöksentekotasolla. 
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Toimivaltaiseksi viranomaiseksi sopii parhaiten syyttäjä, 
jonka asema oikeusjärjestyksessä toteuttaa myös puitepää-
töksen 2, 4 ja 5 artiklan vaatimukset oikeusviranomaisen 
statuksesta.4 

 
Menettelyn toimivuus käytännössä edellyttää, että tehtävä 
keskitetään muutamille tehtävään koulutettaville henki-
löille,  niin kuin esityksessä ehdotetaankin. 
 
Suomesta lähtevien jäädytyspyyntöjen kannalta syyttäjä 
sopii tuomioistuimen ohella toimivaltaiseksi viranomai-
seksi, koska käytännössä syyttäjä osallistuu jo muutoinkin 
esitutkintaan sellaisissa asioissa, joissa on tarpeen 
ulottaa pakkokeinoja ulkomaille.5 

 
Lakiesityksen mukaisen roolin antamista syyttäjälle Suo-
mesta lähtevien jäädytyspyyntöjen kohdalla puoltaa myös 
se, että näin turvataan jäädytysasian jatkuvuus syytehar-
kinnan ja sitä mahdollisesti seuraavan oikeudenkäynnin 
aikana sekä yhteensopivuus syyteratkaisun kanssa. 
 
On myös huomattava, että jäädytyspäätöksen tehneen oike-
usviranomaisen tulee pystyä reagoimaan nopeasti Suomen 
lähettämän jäädytyspyynnön vastaanottaneen ulkomaalaisen 
viranomaisen mahdollisiin täydennyspyyntöihin ja ilmoi-
tuksiin . 
 
 

Eräiden yksittäisten asioiden osalta SAL toteaa, että 
jäädytystoimenpiteen kohteen oikeusturva saattaa yksit-
täistapauksissa edellyttää, että myös itse jäädytyspää-
töksen teksti käännetään suomen tai ruotsin kielelle. 
Käytännössä tilanne tulee ajankohtaiseksi, jos syntyy 
epäilys jäädyttämispäätöksen ja annetun todistuksen si-
sällön vastaavuudesta. SAL on esittänyt harkittavaksi tu-
lisiko syyttäjän huolehtia jäädytyspäätöksen kääntämisestä 
näissä tilanteissa. Hallituksen esityksessä tilanne on 
huomioitu vain perusteluissa.6 

 
SAL on esittänyt myös, että syyttäjän tulisi olla velvol-
linen perustelemaan jäädytyksen määräaikaa koskeva pää-
töksensä.    Määräaikaa   koskevan   päätöksen 
perusteleminen toisaalta ohjaisi syyttäjää mitoittamaan 
määräajan asian todennäköisen keston mukaisesti ja 
toisaalta myös auttaisi jäädytystoimenpiteen kohdetta 
arviomaan muutoksenhaun tarpeellisuutta.0 Hallituksen 
esityksessä ei tätä seikkaa ole huomioitu. 
 
Näistä vähäisistä puutteista huolimatta S AL pitää laki-
esitystä kaikkiaan tarkoituksenmukaisena ja puollettavana 
. 
 
 
Helsinki, 1.6.2005 
 
 
Jussi Savonen 
asianaj aj a 
 
Suomen Asianajajaliiton nimeämänä asiantuntijana 

                                            
Esitutkintaviranomaista ei pidetä EU:n jäsenvaltioissa 
oikeusviranomaisena. 
5 Esitutkintalain 15 §:ssä tarkoitetut muut kuin yksinkertaiset 
tapaukset. 
6 Yksityiskohtaiset perustelut 7 §, s. 23 

6 Muutoksenhakuoikeus on lakiesityksen 16 §:n mukaan mahdollinen paitsi itse 
täytäntöönpanopäätöksen myös pelkän määräajan osalta. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys (HE) 56/2005 vp laiksi omaisuuden tai todistusaineiston 
jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 

Yleistä 
 
Kysymyksessä on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden 22.7.2003 hyväksymän puitepäätöksen 
2003/577/YOS kansallisesta täytäntöönpanosta eli puitepäätöksen voimaansaattavan kansallisen lain - 
ns. EU-jäädyttämislain - säätämisestä. Tämän puitepäätöksen johdannon mukaisesti se perustuu ns. 
vastavuoroiseen tunnustamisen periaatteeseen, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n oikeudellisen 
yhteistyön kulmakiveksi Tampereen huippukokouksessa 15.-16.10.1999. Puitepäätöksen tavoitteena 
on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden välillä rikosasiain yhteistyötä siten, että toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat nopeasti varmistaa todistusaineiston tai takavarikoida omaisuuden, joka on helposti 
siirrettävissä (HE s. 6/II). 
 
Eduskunnan lakivaliokunta on lausunut vastaavasta puitepäätösehdotuksesta (LaL 12/2001 vp -U 
49/2001 vp) ja ilmaissut silloin myönteisen suhtautumisensa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
omaksumiseen rikosasiain yhteistyössä. Tällöin todettiin ehdotuksen olleen ensimmäisen periaatetta 
ilmentävän lainsäädäntöinstrumentin - eräänlaisen pilottihankkeen. Sittemmin EU:ssa annettiin tuon 
periaatteen ilmentymistä kiireellisempänä eurooppalaista pidätysmääräystä ja jäsenvaltioiden välisiä 
luovuttamismenettelyitä koskeva neuvoston puitepäätös 13.6.2002 (2002/584/YOS), ja sen 
kansallinen täytäntöönpano Suomessa toteutettiin säätämällä laki rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä (EU-luovuttamislaki; 
30.12.2003/1286). Ks. sen johdosta HE 88/2003 vp sekäLaVM 7/2003 vpjaPeVL 18/2003 vp. 
 
Mainittua EU-luovuttamislakiesitystä käsitellessään lakivaliokunta totesi mm., että "vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate muodostaa jäsenvaltioiden välisen oikeusasioiden alan yhteistyön yleisen tason 
lähtökohdan, josta sinänsä ei kuitenkaan ole tehtävissä pitkälle meneviä normatiivisia johtopäätöksiä. 
Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta ei siten ole johdettavissa tiukkoja rajoja lainsäätäjän 
harkinnalle pantaessa täytäntöön yksittäisiä Euroopan unionin lainsäädäntöinstrumentteja." (LaVM 
7/2003 vp, yleisperustelujen alussa.) Tämän lainatun kohdan merkitys on jäänyt minulle jonkin verran 
epäselväksi, olkoonkin että lausumalla tunnutaan korostettavan kansallista harkinta-marginaalia EU:n 
kolmannen pilarin puitepäätösten täytäntöönpanossa. Kansallista harkintamargi-naalia kuitenkin 
rajoittaa se, että vastavuoroisessa tunnustamisessa pannaan täytäntöön pyynnön lähettäneen vieraan 
valtion päätös, ilman että sen päätöksen aineellisia edellytyksiä voitaisiin harkita pyynnön 
vastaanottaneen valtion kansallisen (kuten Suomen) oikeuden kannalta. Pyynnön vastaanottaneen 
valtion viranomaisen harkintavaltaa on näin olennaisesti rajoitettu juuri pyynnön esittäneessä valtiossa 
tehtyjen päätösten tehokkaan toimeenpanon vuoksi. Mainittakoon, että Euroopan perustuslakia 
koskevan sopimuksen (2004) III-257 artiklan 3 kohdassa lausutaan, että EU pyrkii varmistamaan 
korkean turvallisuustason mm. rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisella tunnustamisella. Siten 
periaatteen lainsäädännöllinen asema vahvistuisi sopimuksen myötä. 
 
Lähtökohtaisesti HE:n sisältämä EU-jäädyttämislakiehdotus perustuu siis Suomen vahvasti hyväk-
symään EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön kantavaan periaatteeseen, ja myös eduskunta on 
ilmaissut myönteisen suhtautumisensa tämän periaatteen mukaiseen EU-lainsäädäntöön ja sen kan-
salliseen täytäntöönpanoon. 
 
Yleisvaikutelma HE:stä on myös se, että se on huolellisesti valmisteltuja selkeästi kirjoitettu. 
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HE:n herättämiä yleisluonteisia kysymyksiä - 

Yksilön oikeusturva 

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen hyväksyminen edellyttää luottamusta toisen EU:n jäsen-
valtioiden rikosoikeusjärjestelmiin. Puitepäätöksen johdannon 4 kohdassa katsotaan vastaavasti, että 
"[ojikeuden päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja välittömään täytäntöönpanoon perustuva 
jäsenvaltioiden yhteistyö edellyttää luottamusta siihen, että tunnustettavat ja täytäntöönpantavat 
päätökset tehdään aina laillisuus-, toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen". Saman joh-
dannon 5 ja 6 kohta sisältävät myös tärkeitä periaatteita: asianosaisten tai vilpittömässä mielessä 
toimineiden kolmansien osapuolten oikeudet on turvattava; perusoikeuksia tulee kunnioittaa; puite-
päätöksen hyväksyminen ei estä jäsenvaltioita sopimasta valtiosääntöönsä sisältyviä oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä ja vastaavia säännöksiä. 
 
EU-jäädyttämislakiehdotuksessa kiinnittää huomiota, ettei siihen - lähinnä kieltäytymisperusteisiin (4 
§) - ole näiden puitepäätöksen johdannossa ilmaistujen periaatteiden vahvistamiseksi otettu ni-
menomaisia säännöksiä yksilön oikeusturvan takaamiseksi. Tässä suhteessa EU-luovuttamislain 
sisältö poikkeaa nyt ehdotetusta, varsinkin kun lakivaliokunta teki lakiesitykseen tätä tarkoittavia 
parannuksia (ks. LaVM 7/2003 vp). On toki niin, että luovutettaessa jopa oman maan kansalainen 
vieraassa valtiossa tapahtuvaa syyttämistä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa varten oikeustur-
vanäkökohdilla on erityinen paino. Kuitenkin myös omaisuuden takavarikko, vakuustakavarikko ja 
hukkaamiskielto puuttuvat merkittävästi henkilön oikeusasemaan. Ehdotetussa EU-jäädyttämislaissa 
on muutoksenhakua koskeva 3 luku, mutta valituksenalaisten kysymysten piiri näyttää jäävän hyvin 
kapeaksi (lähinnä suppeasti määriteltyjä 3 ja 4 §:n kieltäytymisperusteita koskevaksi; ks. myös HE s. 
29/1), varsinkin kun jäädyttämispäätöksen aineellisia perusteita voidaan tutkia vain päätöksen 
tehneessä jäsenvaltiossa (ks. 17 §). 
 
Esitän harkittavaksi, olisiko lain kieltäytymisperusteisiin otettava vastaavanlainen säännös lakieh-
dotuksen 4 §:n 1 momentin uudeksi 5 kohdaksi kuin mikä sisällytettiin EU-luovuttamislain 5 §:n 6 
kohtaan ja mikä on kansainvälisen rikosoikeusapulain (4/1994) 12 §:n 2 momentissa, esimerkiksi 
seuraavaan tapaan: "... 5) on ilmeistä, että täytäntöönpano tai myöhemmän 8 §:ssä tarkoitetun oi-
keusavun antaminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien periaatteiden 
kanssa taikka muuten Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaista." Havaitakseni la-
kiehdotuksen 4 §:n 1 momentin 4 kohdallakaan ei ole vastinetta puitepäätöksessä, vaan se pohjautuu 
Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteisiin. Luonnostelemani säännöksen sisällyttämisen ongelma 
on tosin se, että vastavuoroisen tunnustamisen idean mukaisesti jäädyttämispyynnössä lähtökohtaisesti 
tunnustetaan vieraan valtion päätös, jolloin Suomessa pyynnön täytäntöön panevan viranomaisen 
harkintavaltaa on haluttu rajoittaa suhteessa tavanmukaiseen kansainväliseen rikosoi-keusapuun. 
Käytännössä ei ilmeisesti ole juuri mahdollisuuksia perusteelliseen harkintaan, koska pääsäännön 
mukaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion oikeusviranomaisten tulisi pystyä pelkän 
määrämuotoisen todistuksen avulla päättämään täytäntöönpanotoimista (HE s. 20) ja kun edellä 
todetuin tavoin jäädyttämispäätöksen aineellisia perusteita ei saa tutkia pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa. 

- Kansainvälisen rikosoikeusavun sääntelyn monikerroksisuus ja sekavuus 
 
Toinen yleisluonteinen huomautukseni on huoli käsillä olevan lakiehdotuksen osaltaan lisäämästä 
monikerroksisuudesta ja sekavuudesta kansainvälisen rikosoikeusavun sääntelyyn. Kun Suomella on 
mainitusta EU-puitepäätöksestä johtuva velvollisuus sen kansalliseen täytäntöönpanoon, harkin-
tamarginaalia lainsäädäntöratkaisussa ei liene kovin paljon. EU-jäädyttämislakia sovellettaisiin eri-
tyislakina lex specialis -periaatteen mukaisesti (ks. HE s. 9). Tätä sääntöä kuitenkin hämärtää tul-
kintaohje, että kansainvälisessä rikosoikeusapulaissa (4/1994) ja yleisissä kansainvälistä oikeusapua 
koskevissa sopimuksissa olevia yleisiä säännöksiä ja määräyksiä voitaisiin noudattaa myös EU-
jäädyttämislain mukaan toimittaessa silloin, kun ei ole nimenomaista ristiriitaa (HE s. 9/II). 
 
Sääntelyn monikerroksisuutta ja sekavuutta aiheuttavia seikkoja on, että rikosasiain kansainvälisestä 
yhteistyöstä säädetään yhtäältä laeissa, toisaalta siitä määrätään monen- ja kahdenvälisissä sopi-
muksissa, jotka on voitu saattaa voimaan blankolaein. Sääntely on erilainen sen mukaan, onko ky-
symyksessä pohjoismaiden välinen, EU-jäsenvaltioiden välinen vai muu yhteistyö. Yhteistyön edel-
lytykset ja menettelytavat eroavat vastaavasti melkoisesti. Eri sääntelyinstrumentteja sovelletaan usein 
rinnakkaisesti siten, että käytännön toimijoilla ei ole selkeitä sääntöjä ohjenuoraksi. Sanotusta seuraa, 
että on tarvetta tämän sääntelyn kokonaisvaltaiseen arviointiin. 
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EU-jaädyttämislaki koskee pientä rikosasiain kansainvälisen yhteistyön osa-aluetta, tiettyjä rikos-
prosessuaalia turvaamistoimenpiteitä (puitepäätöksessä on otettu käyttöön uusi käsite, "jäädyttämi-
nen"): lailla katettaisiin toimet sellaisen omaisuuden turvaamiseksi, joka voitaisiin tuomita menete-
tyksi tai jota voitaisiin käyttää todisteena. Esimerkiksi jäädyttämistä seuraava oikeusapupyyntö kä-
sitellään "normaalijärjestyksessä" (ks. 8 §). Voidaan mielestäni kysyä, saavutetaanko tällaisella 
pistemäisellä rikosoikeusavun tehostamisella sille asetettuja tavoitteita. Vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen soveltamisalaa ollaankin EU:n piirissä laajentamassa. 

- Toimivaltaiset viranomaiset 
 
Puitepäätöksen edellyttämä olennainen uudistus menettelytapasääntöihin on, että pyynnön jäädyt-
tämispäätöksen täytäntöönpanemisesta vastaanottaisi ja täytäntöönpanosta päättäisi sama viran-
omainen. Tähän seikkaan tukeutuen HE:ssä ehdotetaan virallisen syyttäjän roolin vahvistamista 
verrattuna hänen asemaansa tavanmukaisten rikosoikeusavun muodoissa tai rikosprosessuaalisista 
turvaamistoimenpiteistä muutoin päätettäessä. Ymmärrän ja hyväksyn ratkaisun, että tällaiseksi 
viranomaiseksi ei oikeusturvanäkökohtien painavuuden vuoksi ole perusteita asettaa poliisia, mutta 
tuomioistuimen aseman kaventaminen jäädyttämis- eli turvaamistoimenpiteiden täytäntöönpanosta 
päätettäessä arveluttaa (vrt. HE s. 9-10). Se, että valittaminen tuomioistuimeen syyttäjän päättämästä 
jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta mahdollistetaan lakiehdotuksen 3 luvussa, ei tätä huoltani 
poista siihenkään nähden, ettei muutoksenhaku normaalisti estäisi jäädyttämispäätöksen 
täytäntöönpanoa. 
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EU-luovuttamislakia säädettäessä kritisoin mallia, jossa asioiden käsittelyä keskitetään vain tietyille 
tuomioistuimille ja syyttäjille. Sellainen menettely on Suomessa varsin poikkeuksellista. Varsinkin 
syyttäjien osalta tällainen tarkka syyttäjien määrittely laissa tuntuu perusteettomalta, koska syyttä-
jäorgani säätiössä voidaan muutoinkin huolehtia kansainvälisiin yhteistyöasioihin erikoistumisesta. 
EU-säädösten kansallisessa täytäntöönpanossa ei tulisi liikaa luoda erityisjärjestelyjä suhteessa 
muuhun kansainväliseen yhteistyötyöhön tai puhtaasti kansallisiin rikosoikeudenkäynteihin. 
 
 

- Kaksoisrangaistavuus ja siitä poikkeaminen 
 
Lakiehdotuksen 3 §:ssä säädetään kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta ja siitä olevista poikkeuk-
sista. Säännöksen sisältämä rikosluettelo näistä poikkeuksista on epätäsmällinen, mutta se perustuu 
puitepäätökseen ja siinä toistetaan EU-luovuttamislain säätämisen yhteydessä omaksuttu luettelo. 
Rikosluetteloa on näin ollen tässä yhteydessä tuskin mahdollista täsmentää. Vieroksun kuitenkin HE:n 
s. 17/1 esitettyä tulkintaa, että syyttäjä voisi "käsitteiden laajuuden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi" 
puuttua vain selviin virheisiin tutkiessaan, kuuluuko pyynnön perusteena oleva teko 3 momentin 
luetteloon. Kyllä syyttäjälle tässä kuuluisi tavanmukainen tutkintavelvollisuus. 
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Esitutkintayhteistyön kehittäminen 
 
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 
 
I . TAUSTA Esitutkintakynnyksen    ylittymisen    arvioinnin    ja pakkokeinojen 

käyttöharkinnan kuuluminen eri viranomaiselle kuin lopullisen 
syyteharkinnan tekeminen parantaa rikoksesta epäillyn oikeusturvaa. Tämä 
järjestely edellyttää monestakin eri syystä välttämättä poliisin ja syyttäjän 
toimivaa ja tehokasta yhteistyötä esitutkinnan aikana (jäljempänä: 
esitutkintayhteistyö). Nämä syyt liittyvät sekä voimavarojen kohdentamiseen 
että esitutkinnan rikosprosessuaaliseen merkitykseen. 

 
1.1 Voimavarojen kohdentaminen 

 
Toimiva esitutkintayhteistyö on hyvä keino rikosprosessin rajallisten 
voimavarojen järkevään kohdentamiseen. Näin se edistää osaltaan myös 
valtion resurssien tehokasta käyttöä. Sisäisen turvallisuuden ohjelman 
(valtioneuvoston periaatepäätös 23.9.2004) mukaisesti "rikosvastuun tehokas 
toteutuminen edellyttää, että toiminta nähdään yhtenä kokonaisuutena siitä, 
kun tutkinta käynnistyy aina oikeudenkäyntiin asti. Poliisin ja syyttäjän 
yhteistoiminta esitutkinnan aikana varmistaa rikosvastuun tehokkaan ja 
nopean toteutumisen." 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelma tähtää myös palvelujen laadun 
parantamiseen. Esitutkinta menettelynä ja esitutkintapöytäkirja siitä 
syntyvänä suoritteena ovat asianosaisten ja käyttäjän näkökulmasta 
palvelukokonaisuuksia riippumatta siitä, miten ne on tuotettu. 
 
Käytännössä voimavarojen kohdentamisen konkreettisia mahdollisuuksia 
esitutkintayhteistyön keinoin liittyy erityisesti esitutkinnan rajoittamiseen 
esitutkintalain (ETL) 4 §:n 3 momentin (laissa 645/2003) mukaisesti. 
Esitutkinnan rajoittaminen on juurtunut käyttöön yksiköittäin ja alueittain 
vaihtelevan tasoisesti, mikä viittaa siihen, että sen käyttöalaa on mahdollista 
lisätä. 
 
Hallituksen esityksessä 271/2004 esimtkinnan rajoittamisen käyttöalaa 
esitetään entisestään laajennettavaksi. On syytä huolehtia siitä, että 
viimeistään ehdotetun ETL:n uuden 4 §:n 4 momentin voimaantulon myötä 
esitutkinnan rajoittamisen soveltamisala on riittävän laaja ja yhtenäinen. 
 
Voimavarojen kohdentamisen kannalta merkitystä on lisäksi kaikella muulla 
sellaisella esitutkintayhteistyöllä, jonka ansiosta esitutkinta ja syyteharkinta 
voidaan suunnata ja tehdä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 

1.2 Esitutkinnan prosessuaalinen merkitys 
 
Rikosvastuu toteutuu suullisessa, keskitetyssä ja välittömässä pääkäsittelyssä 
tuomioistuimessa. Näiden periaatteiden mukaan järjestetty oikeudenkäynti 
edellyttää onnistuakseen asianmukaista valmistelua. Rikosasiassa sen 
esitutkinnalla on ETL:n 5 §:n 2 momentista ilmenevin tavoin tarkoitettu 
olevan tällainen valmistelufunktio sen lisäksi, että esitutkinnassa mm. 
selvitetään rikos ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat. 
 
Akkusatoorisessa oikeudenkäyntimenettelyssä syyttäjällä on viimekädessä 
vastuu myös siitä, että pääkäsittelyn valmisteluun liittyvät näkökohdat tulevat 
otetuksi huomioon jo esitutkinnassa. Viime kädessä syyttäjän huoleksi jää 
sekin, että kaikki sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan 
puhuvat seikat ovat tulleet asianmukaisella tavalla esitutkinnassa 
selvitetyiksi. Prosessiekonomisesti tarkoituksenmukaisinta on, että syyttäjä 
näistä syistä asian laadun niin vaatiessa ryhtyy esitutkintayhteistyöhön 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
 
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa tuli voimaan 1.10.1997 (lailla 
689/1997). Sen tekstissä ei nimenomaisesti mainita esitutkintayhteistyötä. 
Lainsäätäjän sitä koskeva näkemys ilmenee kuitenkin selvästi asiaan 
liittyvästä eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä (LaVM 9/1997 vp.). Siinä 
on todettu esitutkintayhteistyön lisääntyvän ja katsottu syyttäjän oikeuden ja 
velvollisuuden ohjata poliisin johtamaa esitutkintaa pääkäsittelyn 



 

 

valmisteluun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi onnistuvan parhaiten 
hyvällä tutkintaviranomaisten ja syyttäjän välisellä yhteistyöllä. 
 
Käytännössä myös pääkäsittelyyn valmisteluun liittyvä esitutkintayhteistyö 
on eri syistä johtuen ollut tasoltaan vaihtelevaa. Osittain kyse on tiedollisista 
puutteista liittyen mm. nykyisen oikeudenkäyntimenettelyn periaatteisiin ja 
sisältöön ja niiden esitutkinnalle asettamiin vaatimuksiin. Toisaalta toimivasta 
esitutkintayhteistyöstä on saatu rikosvastuun tehokkaan toteutumisen kannalta 
hyviä ja rohkaisevia kokemuksia. Tällaisten hyvien käytänteiden levittäminen 
on tärkeää. 
 
Kysymys on myös asenteista. Esitutkintayhteistyö on nähtävä voimavarana ja 
mahdollisuutena. Se perustuu parhaimmillaan kummankin osapuolen 
osaamisen hyödyntämiseen samalla, kun kumpikin osapuoli toimii omista 
lähtökohdistaan toista osapuolta ja tämän työtä arvostaen. 

 
2. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT 

 
Asetamme työryhmän, jonka tehtävänä on: 

1. Kartoittaa esitutkintayhteistyön nykytila ja sen kehittämistarpeet ottaen 
huomioon myös sisäisen turvallisuuden ohjelman viranomaisyhteistyön 
kehittämistä koskevat tavoitteet. 

2. Laatia suunnitelma esitutkintayhteistyön kehittämiseksi sekä 
voimavarojen tehokkaampaa kohdentamista että esitutkinnan 
prosessuaalisen merkityksen vahvistamista varten. 

3. Luoda ja panna täytäntöön koulutuksellinen malli, jonka mukaisesti 
toimien voidaan parantaa ainakin kaikkien syyttäjien ja 
tutkinnanjohtajien tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä esitutkinnan 
kehittämiseksi ja vakiinnuttaa esitutkintayhteistyö tavanomaiseksi 
osaksi rikosprosessuaalista toimintakulttuuria. 

4. Seurata tarkoituksenmukaiseksi katsomillaan tavoilla käynnistämänsä 
kehittämistyön vaikuttavuutta ja esitutkintayhteistyöhön liittyvän 
lainsäädännön kehitystä ja tehdä tämän seurannan pohjalta 
toimeksiantajille ehdotuksensa esitutkintayhteistyön myöhemmistä 
kehittämistarpeista ottaen huomioon myös niitä koskevien syyttäjien ja 
poliisin    tulostavoitteiden    yhteensovittamisen mahdollisuudet. 

5. Huolehtia toimeksiantoonsa ja siinä edistymiseen liittyvästä, riittävästä 
sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. 

6. Raportoida tehtäviensä edistymisestä poliisin ja syyttäjän 
yhteistyöneuvottelukunnalle. 

 
Työryhmän tulee tehtäväänsä suorittaessaan kuulla syyttäjälaitoksen ja 
poliisin alue- ja paikallistasoa. 

3. TYÖRYHMÄN KOKOONPANO 

Nimeämme työryhmään seuraavat henkilöt: 

3.1 Syyttäjälaitoksen edustajina: 
 

• valtionsyyttäjä Matti Nissinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto, 
puheenjohtaja, 

• valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, Valtakunnansyyttäjänvirasto, jäsen, 
• kihlakunnansyyttäjä Anne Ästedt, Lahden syyttäjänvirasto, jäsen, 
• koulutussuunnittelija Pia Meri, Valtakunnansyyttäjänvirasto, jäsen. 

3.2 Poliisin edustajina: 

• poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainministeriön poliisiosasto, 
varapuheenj ohtaj a, 

• apulaispoliisipäällikkö, Jari Liukku, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, 
jäsen, 

• apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, Keskusrikospoliisi, jäsen 
• yliopettaja Eero Koljonen, poliisiammattikorkeakoulu, jäsen, ja 
• rikostarkastaja Asko Vaten, Keskusrikospoliisi, jäsen ja työryhmän 

sihteeri 
 
Työryhmään kuuluva voi ylivoimaisen kokousesteen sattuessa asettaa asiaa 
tuntevan edustajan sijaansa. 



 

 

 
4. TOIMIKAUSI 
 
 
 
 
 

5. KUSTANNUKSET 
 
 
 

6. MUU OHJEISTUS 

Työryhmän tulee laatia 1 -kohdan kehittämissuunnitelma ja luoda 2-kohdan 
malli 30.9.2005 mennessä ja huolehtia sen täytäntöönpanosta vuoden 2005 
loppuun mennessä. 
 
Työryhmän tulee tehdä 4- kohdan ehdotuksensa 31.3.2006 mennessä. 
 
Työryhmä tekee työnsä virkatyönä ilman erillisiä kokous- tai muita 
palkkioita. Työryhmän jäsenten matka- ja päivärahakustannukset suorittaa 
asianomaisen virkamiehen toimiyksikkö. 
 
Esitutkintayhteistyön edelleen kehittämiseksi tarvitaan myös asiaan liittyviä 
virallisohjeita poliisille ja syyttäjille. Tällaisen ohjeistuksen antamisen 
tähtäävä valmistelu aloitetaan ja toteutetaan työryhmän työstä erillisenä 
hankkeena. Työryhmän ja ohjeiden valmistelijoiden tulee pitää riittävästi 
yhteyttä keskenään. 

 
7. MUUT ESITUTKINTAVIRANOMAISET 

 
Työryhmän tulee kuulla niin ikään esitutkintaviranomaisina toimivien tullin, 
rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien edustajia ja ottaa työssään riittävästi 
huomioon myös näiden tahojen tarpeet ja näkemykset esitutkintayhteistyön 
kehittämisessä. 
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nin jäsenvaltiosta rikosasian oikeuskäsittelyä varten Suomeen. Syyttäjä 
esittää myös henkilön Suomesta luovuttamista koskevan pyynnön 
tuomioistuimelle. Valmistellessaan luovutusasiaa syyttäjän tulee 
selvittää, onko luovutettavaksi pyydettävällä tai luovutettavalla 
henkilöllä muita rikosasioita vireillä poliisissa, syyttäjälaitoksessa tai 
tuomioistuimissa. 

Syyttäjän rooli ei ole samanlainen kaikissa prosessin vaiheissa.7 Sen 
vuoksi on syytä tarkastella pääpiirteittäin syyttäjän tehtäviä ja asemaa 
erikseen esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä 
tuomiovallan käyttäjänä. 
 

2.3.3 Syyttäjän roolista esitutkinnassa 
Esitutkinnan suorittamisesta ja johtamisesta vastaavat esitutkintavi-
ranomaiset, joita ovat poliisi, tulli ja rajavartioviranomaiset (ETL §); 
pääasiallinen esitutkintavastuu ja johtaminen kuuluu poliisille. 
Pääsäännön mukaan esitutkintaa johtaa poliisiin kuuluva 
tutkinnanjohtaja (ETL 14.1 §); Tutkinnanjohtaja päättää tutkinnan 
aloittamisesta, suuntaamisesta ja toteuttamisesta, ja hän päättää viime 
kädessä myös tutkintatoimenpiteistä ja niiden keskinäisestä jär-
jestyksestä. Tutkinnanjohtajan on pääsääntöisesti päätettävä myös 
poliisin toimivaltaan kuuluvien pakkokeinojen käytöstä tai tehtävä 
vaatimus pakkokeinojen käytöstä tuomioistuimelle.8 

Monissa Euroopan maissa esitutkintaa johtaa syyttäjä. Näin on asian 
laita muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Tutkinnanjohtajana 
toimiva syyttäjä suorittaa myös syyteharkinnan ja ajaa syytettä 
tuomioistuimessa. Ruotsissa syyttäjä siirtyy tutkinnanjohtajaksi muissa 
kuin yksinkertaisissa asioissa heti sen jälkeen kun jotakuta voidaan 
epäillä syylliseksi rikokseen (RB 23:3). Norjassa poliisiviranomaisina 
toimivat syyttäjät johtavat esitutkintaa muissa kuin vähäisissä asioissa.9 
Tanskassa syyttäjä johtaa esitutkintaa ta-lousrikosasioissa ja on myös 

                                            
7Ks. tästä myös Tolvanen DL 2001 s. 413 ja sama DL 2003 s. 1014 sekä Pölönen 2003 s. 
373. 
8Ks. tutkinnanjohtajan tehtävistä kokoavasti Helminen et ai. 2002 s. 146-147 ja Virolainen 
1998 s. 275-276. 
9Ks. Andenaes I s. 46-48. Poliisiviranomaisina toimivat syyttäjät huolehtivat myös 
syyttämisestä tavallisissa ja rutiinitapauksissa. 

45. Myös EU-luovuttamislaissa (ks. siitä yleisesti Virolainen - Pölönen RP I s. 49-52 
ja syyttäjän osalta erityisesti s. 51) samoin kuin Schengenin yleissopimuksessa (ks. siitä 
Virolainen - Pölönen RP I s. 90-91 ja 207-208) sekä kansainvälistä oikeusapua rikosasi- 
oissa koskevassa yleissopimuksessa (ks. mt. s. 46-47) ja EU:n oikeusapusopimuksessa 
(ks. mt. s. 90-91) korostetaan suorien yhteyksien merkitystä, vaikka Pohjoismaiden 
ulkopuolelle suuntautuvassa yhteistyössä on mahdollista hoitaa yhteydenpito ulkomaille 
edelleen oikeusministeriön kautta. 
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muissa rikosasioissa hyvin läheisessä yhteistyössä poliisin kanssa.10 
Saksassa on sattuvasti todettu, että syyttäjä on "esitutkinnan herra" {Herr 
des Ermittlungsverfahrens).11 

Suomessa on viimeksi ROL:n valmistelun yhteydessä 1990-lu-vulla 
ehdotettu, että tutkinnanjohtajuus siirrettäisiin poliisilta syyttäjälle, 
mutta tämä ehdotus ei toteutunut.12 Meillä syyttäjä toimii esitutkinnan 
johtajana ainoastaan poliisimiehen tekemäksi epäillyn ri-koksen eli ns. 
poliisirikoksen tutkinnassa (ETL 14.2 §), Tässäkään tapauksessa 
tutkinnanjohtaja-syyttäjä ei tee syyteharkintaa vaan siirtää asian 
syyteharkinnan ja asian ajamisen toiselle syyttäjälle. Syyttäjällä ei ole 
esitutkinnassa myöskään asianosaisen asemaa, vaan asianosaisia ovat 
asianomistaja (rikoksen uhri) ja rikoksesta epäilty. 

Esitutkinnassa selvitetään rikos, sen teko-olosuhteet ketkä ovat ja 
asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat (ETL 
5.1 §). Esitutkinnan yhtenä tarkoituksena on suorittaa tutkinta siten, että 
syyteharkinta ja mahdollinen oikeudenkäynti voitaisiin suorittaa 
esitutkinnassa kootun aineiston perusteella mahdollisimman tehokkaasti 
ja keskitetysti (ETL 5.2 §).13 Esitutkinnalla on tässä suhteessa sama 
tehtävä kuin riita-asian valmistelulla (OK 5:17.1). Tämän vuoksi 
syyttäjällä on viime kädessä vastuu siitä, että esitutkinta-aineisto ja 

todistusmateriaali on tarpeeksi kattava ja että juttu on tutkittu riittävän 
laajasti.14 Syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä syyttäjä vastaa siitä, 
että asia on tullut esitutkinnassa perusteellisesti tutkituksi. 
Akkusatorisessa oikeudenkäynnissä syyttäjä kantaa riskin siitä, että 
                                            
10Ks. Gammeltoft-Hansen I s. 58-60 ja ToftegaardNielsen 1997 s. 37. 
11Ks. Roxin 1995 s. 49-53 ja Kuhne 1993 s. 32-37 sekä Van den Wyngaert (Kiihne) 1993 s. 
140-141. 
12Suomessa ehdotettiin ROL:n valmistelun yhteydessä, että tutkinnanjohtajana toimisi 
syyttäjä, ks. OLJ 1993:1 s. 47-50 ja 339-342 ja ehdotuksen johdosta Virolainen 1998 s. 271. 
Hallituksen esityksessä ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, ks. HE 1995:82 s. 158. Taustalla oli 
näkemys siitä, esitutkinnan puolueettomuus voitaisiin turvata paremmin, jos sitä johtaa 
poliisi eikä rikosjutun asianosaiseksi myöhemmin tuleva syyttäjä. Todellisuudessa taustalla 
olivat tavanmukainen reviiriajattelu ja se, ettei silloisilla syyttäjillä ollut riittävää koulutusta 
eikä kokemusta tutkinnanjohtajan tehtävistä. 
13Keskitettyjä välitön pääkäsittely oikeudessa edellyttää syyttäjältä huolellista valmistelua ja 
muun muassa näytön tarkkaa suunnittelua. 
14Kysymys on selvittämiskynnyksestä, joka on eri asia kuin syytekynnys. Syytekynnys 
tarkoittaa näytön laadullista riittävyyttä, jotta syyte voitaisiin nostaa. Syytekynnyksen 
arviointi edellyttää selvittämiskynnyksen ylittymistä eli sitä, että näyttö on riittävän kattavaa, 
jotta sen perusteella voitaisiin arvioida näytön riittävyyttä. Ks. lähemmin Pölönen 2003 s. 
125, Tolvanen DL 2003 (a) s. 354, Virolainen - Pölönen RP I s. 170 sekä jälj. 2.3.4.2. 

48. Ks. Ekelöf- Edelstam V s. 99-103 ja Jacobsson 1996 s. 60. Ks. myös SOU1992:61 
s. 301-310 sekä Van den Wyngaert 1993, Virolainen 1995 s. 516-517 sekä sama 1998 
s. 268-269. 

53. Syyttäjä ei kuitenkaan johda poliisirikosasian esitutkintaa, jos kysymyksessä on 
rangaistusmääräysmenettelyssä tai rikesakkoasiana käsiteltävä juttu. 
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syyte hylätään näytön riittämättömyyden vuoksi eli muun muassa siksi, 
ettei syytteen kanssa kilpailevia vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja ole 
selvitetty asianmukaisesti jutun laatu ja laajuus huomioon ottaen.36 
Tämän vuoksi syyttäjä ei saa ratkaista asiaa puutteellisen esitutkinnan 
perusteella.15 Lisäksi syyttäjällä on osavastuu esitutkinta-aineiston 
asianmukaisuudesta ja siitä, ettei tutkinnassa ole käytetty laittomia tai 
epäasianmukaisia keinoja;16 esitutkinnan asianmukaisuudesta huolehtii 
kuitenkin ensi kädessä poliisi tai muu esitutkintaviranomainen (ETL 5.1 
§). 

Mainitussa tarkoituksessa Suomessa on valittu syyttäjän esitut-
kintaroolin osalta eräänlainen keskitie: vaikka syyttäjä ei johda esi-
tutkintaa, hänellä on velvollisuus seurata, valvoa ja ohjata tutkintaa. 
Tässä tarkoituksessa syyttäjälle on annettu esitutkinnassa tiettyjä toi-
mivaltuuksia ja -velvoitteita, joita lisättiin ROL:n säätämisen yhteydessä 
vuonna 1997 ETL:ään tehdyllä lainmuutoksella (692/1997, ETL 15.2 ja 
3 §). Näillä valtuuksilla syyttäjä voi huolehtia osittain samantapaisesta 
tehtävästä, joka monissa rikosprosessijärjestelmissä kuuluu 
tutkintatuomarille. Suomessa syyttäjä on määrätty huolehtimaan 
puheena olevista esitutkintatehtävistä poliisin kanssa tehtävän yhteistyön  
puitteissa eikä erillisenä kontrollielimenä.17 Syyttäjäntehtävänä on 
seurata ja ohjata esitutkintaa asianmukaisen syyteharkinnan ja keskitetyn 
pääkäsittelyn turvaamiseksi. Tässä tarkoituksessa syyttäjällä on 
pidättämiseen oikeutettuna virkamiehenä toimivaltaa myös 
                                            
15Ks. VKSV2001:1 s. 18, Frände 1999 s. 151, Helminen et ai. 2002 s. 157 ja Tolvanen 
Oikeus 2004 s. 64. 
16Ks. syyttäjän tehtävistä esitutkinnan laillisuuden ja asianmukaisuuden valvojana 
lähemmin Virolainen 1995 s. 518-519 ja sama 1998 s. 271-272. 
17Eduskunnan lakivaliokunta korosti mietinnössään esitutkintaviranomaisten ja syyttäjän 
välisen hyvän yhteistyön merkitystä, ks. LaVM 1997:9 s. 8. Eurooppalaisen suosituksen Rec 
(2000)19 mukaan sellaisten valtioiden, joissa poliisi on riippumaton virallisesta syyttäjästä, 
tulisi ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että syyttäjän ja poliisin välillä 
on asianmukaista ja toimivaa yhteistyötä (kohta 23). 

56. Ks. todistusharkinnassa noudatettavasta ns. hypoteesimetodista tässä suhteessa 
Diesen 1993 s. 23-24, Pölönen 2003 s. 158-162, Virolainen - Pölönen RP I  s.  430 ja  Tol- 
vanen DL 2003 s. 1014-1015. 
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pakkokeinojen käytössä. Optimaalinen yhteistyö esitutkinnassa 
saavutetaan, kun tutkinnassa yhdistetään poliisin taktinen ja tekninen 
ammattitaito syyttäjän juridiseen tietämykseen ja ammattitaitoon.18 

Yhteistyön onnistumiseksi tutkinnanjohtajan velvollisuutena on 
informoida syyttäjää ja noudattaa tämän ohjeita. Poliisin on ilmoitettava 
sille tutkittavaksi tulleesta rikosasiasta syyttäjälle siinä vaiheessa, kun 
jotakuta voidaan epäillä syylliseksi rikokseen. Ilmoitusta ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä, jos asia on yksinkertainen (ETL 15.1 §). Syyttäjä voi aina 
määrätä esitutkinnan toimitettavaksi ja poliisin on syyttäjän pyynnöstä 
suoritettava asiassa myös lisätutkimuksia (ETL 15.2 §). Poliisin on 
noudatettava syyttäjän esitutkinnan tavoitteiden (ETL 5 §) turvaamiseksi 
antamia määräyksiä. Syyttäjä voi määrätä tutkinnan jatkamisesta, vaikka 
tutkinnanjohtaja olisi päättänyt lopettaa tutkinnan asiaa syyteharkintaan 
saattamatta. Sitä vastoin syyttäjä ei voi omasta aloitteestaan määrätä tut-
kintaa lopetetavaksi tai poliisi sitovasti päättää, ettei esitutkintaa 
lainkaan toimiteta.19 Osallistuessaan esitutkintaan syyttäjällä on oikeus 
olla läsnä kuulusteluissa (ETL 32.2 §) ja esittää kuulusteltavalle 
kysymyksiä tarvitsematta siihen tutkijan lupaa (ETL 34 §). Käytännössä 
syyttäjä on mukana kuulusteluissa vain ani harvoin. 

Pidättämiseen oikeutettuna viranomaisena syyttäjällä on toimivalta 
ottaa jo esitutkinnan aikana eräät pakkokeinoja koskevat asiat 
päätettäväkseen. Syyttäjä voi esimerkiksi päättää matkustuskiellosta 
(PKL 2:3) ja esittää vangitsemisvaatimuksen tuomioistuimelle.20 Ennen 
syytteen vireille tuloa syyttäjä voi tutkinnanjohtajan sijasta tehdä 
vaatimuksen hukkaamiskiellosta tai vakuutustakavarikosta(PKL 3:2.1).21 
Käytännössä näin ei kuitenkaan juuri tapahdu, sillä mainituista 
toimenpiteistä päättää ja vaatimuksen esittää lähes aina tutkinnanjohtaja. 
Vasta sitten, kun asia on siirtynyt esitutkinnasta syyteharkintaan tai tullut 
oikeudessa vireille, syyttäjä tekee pakkokeinoja ja esitutkintaa koskevat 
ratkaisut tai vaatimukset. 

Kokoavasti voidaan todeta, että syyttäjän rooliin kuuluu esitut-
kinnassa 

a) aktiivinen yhteistyö esitutkintaviranomaisen kanssa, 
b) esitutkinnan ja esitutkinta-aineiston objektiivisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (kattavuudesta ja laillisuudesta) huolehti-
minen sekä 

                                            
18Näin "kauniisti" luonnehtivat ideaalista poliisin ja syyttäjän välistä esitutkintayh-teistyötä 
esimerkiksi Jokela 2000 s. 113 sekä Tolvanen DL 2003 s. 1011 ja sama Oikeus 2004 s. 55. 
19Ks. myös Tolvanen DL 2003 s. 1011. Syyttäjä voi tehdä päätöksen esitutkinnan 
keskeyttämisestä vain silloin, kun hän havaitsee, että hän tulisi joka tapauksessa tekemään 
asiassa syyttämättäjättämispäätöksen (ETL 4.3 §, 645/2003), mutta tätäkään päätöstä 
syyttäjä ei voi tehdä omasta aloitteestaan vaan ainoastaan tutkinnanjohtajan esityksestä. 
20Mainitussa tarkoituksessa esitutkintaviranomaisen on ilmoitettava vangitsemis-
vaatimuksesta ja matkustuskieltoasiasta syyttäjälle (PKL 1:10 ja 2:3.1). 
21Ks. myös PKL 5a:5:n telepakkokeinoista päättämistä koskevia säännöksiä. 
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c) rikosasian pääkäsittelyyn valmistautumisesta ja sen keskittämisen 
onnistumisesta huolehtiminen. 

Syyttäjän toimenkuvan kehittämistä pohtinut valtakunnansyyttäjän 
asettama työryhmä totesi mietinnössään vuonna 2001, että sanottujen 
tehtävien toteuttaminen ei edellytä puuttumista esitutkinnan johtajuuteen 
eikä muitakaan uudenlaisia normatiivisia järjestelyjä.22 Työryhmän 
mukaan syyttäjän toimenkuvan kehittäminen esitutkinnassa on 
pääasiassa yhteistoiminnallinen kysymys, jonka ratkaiseminen edellyttää 
koulutusta, oivallusta ja asenteisiin vaikuttamista niin syyttäjien kuin 
esitutkintaviranomaisten tahoilla.23 

Asiasta voidaan olla kuitenkin perustellusti toistakin mieltä. 
Käytännössä syyttäjien panos esitutkinnassa on jäänyt kaikissa kolmessa 
edellä mainitussa suhteessa selkeästi vähäisemmäksi kuin mihin 
säännökset antaisivat mahdollisuuden. Syyttäjillä on lain mukaan 
mahdollisuus vaikuttaa monin eri tavoin esitutkintaan, mutta koska tätä 
koskevat säännökset eivät ole pakottavia vaan sallivia,syyttäjät eivät 
riittävässä määrin puutu esitutkinnan kulkuun eivätkä edes perehdy 
esitutkinnassa kerättyyn aineistoon ennen kuin esitutkinta on päättynyt ja 
asia on siirtynyt syyteharkintaan. Vasta syyte-harkintavaiheessa 
suoritettavaksi määrätyt lisätutkimukset, jos niitä yleensä määrätään 
tehtäväksi, viivästyttävät syyteharkintaa ja sen myötä koko 
rikosprosessia. Pääkäsittelyn keskittämisen tavoitekaan ei ota aina 
onnistuakseen, mikä johtuu muun muassa siitä, että ns. turhaa todistelua 
ei karsita oikeudenkäynnistä. Myös esitutkinnan asianmukaisuuden ja 
objektiivisuuden kontrolloinnissa on puutteita. Syyteharkinnan 
aikaistaminen, josta on ollut puhetta jo jatkuvan syyteharkinnan 
yhteydessä (2.2.2), ei onnistu, jollei syyttäjä seuraa esitutkintaa 
aktiivisesti. 

Valtakunnansyyttäjä on useissa yhteyksissä painottanut syyttäjän ja 
poliisin esitutkintayhteistyön tärkeyttä vaikeammissa rikosasioissa ja 
syyttäjän viimekätistä velvollisuutta huolehtia, että esitutkinta on 
toimitettu riittävässä laajuudessa samoin kuin velvollisuutta osallistua 
esitutkintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esitutkinnan 

                                            
22VKS 2001:1 s. 24. Työryhmä piti tarpeellisena vain tutkinnanjohtajan ja syyttäjän 
yhteiseen saman suuntaiseen näkemykseen perustuvan esitutkinnan rajoittamisvallan laa-
jentamista. Esitutkintaa voitaisiin mietinnön mukaan rajata esimerkiksi tilanteissa, joissa on 
ilmeistä, ettei rikosta voida esitutkinnan keinoin selvittää tai joissa tutkinnan toimittamisesta 
aiheutuisi asian laatuun nähden kohtuuttomia kustannuksia (s. 17). Oikeuskirjallisuudessa 
muun muassa Matti Tolvanen on ollut sillä kannalla, että tutkinnanjohta-juus on säilytettävä 
poliisilla, vaikka syyttäjän roolia esitutkinnassa olisikin terävöitettävä, ks. Tolvanen Oikeus 
2004 s. 71-72. 
23Poliisin ja syyttäjän välistä yhteistyötä kehittämään on perustettu vuonna 2001 
neuvottelukunta ja myös ns. rikosketjuhankkeessa on selvitelty poliisin ja syyttäjän yhteis-
työn kehittämistä. Niiden työstä ei ole kuitenkaan annettu tietoja ulkopuolisille. VKS Von 
järjestänyt kolmena viime vuotena poliiseille ja syyttäjille pienimuotoista esitutkintayhteis-
työkulutusta, ks. VKSV:n vuosikertomus 2002 s. 53 ja Tolvanen Oikeus 2004 s. 68. 
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kohdentamiseksi, rajaamiseksi ja näytön hankinnan turvaamiseksi.24 
Syyttäjällä ei ole kuitenkaan säädetty velvollisuutta pitää esitutkinnan 
aikana yhteyttä poliisiin tai valvoa esitutkinnan kattavuutta ja 
lainmukaisuutta. Tämän vuoksi syyttäjäkäytäntö vaihtelee suuresti sen 
suhteen, osallistuuko syyttäjä ylipäätään esitutkintaan ja missä 
laajuudessa.25 

Syyttäjän ja poliisin yhteistyö riippuu paljolti jo siitä, informoiko 
tutkinnanjohtaja syyttäjää ja millä tavoin. Syyttäjä on esitutkinnan 
aikana pitkälti sidottu päätöksenteossa ja tutkinnan valvonnassa 
tutkinnanjohtajan esityksiin ja aloitteisiin. Poliisin ilmoitukset syyttäjälle 
tutkintaan tulleista rikoksista (ETL 15.1 §) eivät tarkoita sitä, että 
juttuihin määrättäisiin syyttäjät jo esitutkinnan aikana.26 Käytännössä 
informaatiokatkoksia ilmenee usein, jolloin tutkinnanjohtaja usein yksin 
ratkaisee, tarvitaanko tutkinnassa syyttäjän mukanaoloa ja neuvotteluja 
poliisin ja syyttäjän kesken.27 Suurissa syyttäjäpiireissä poliisi ei aina 
edes tiedä, kenen syyttäjän puoleen asiassa tulisi kääntyä.28 

Syyttäjän ja poliisin välinen tiedonkulku on käytännössä kanger-
rellut, koska poliisi kuuluu sisäasiainministeriön ja syyttäjä taas oi-
keusministeriön hallinnonalaan, jolloin syyttäjällä ei ole ollut pääsyä 
poliisin rekistereihin.29 Vasta vuonna 2003 voimaan tulleen lain 
muutoksen myötä syyttäjä on saanut mahdollisuuden käyttää polii- 
                                            
24Puutteena on kuitenkin pidettävä sitä, että valtakunnansyyttäjä ei ole antanut syyttäjän 
sanotusta velvollisuudesta virallista ohjetta tai määräystä, joka velvoittaisi syyttäjiä. Monista 
muistaja vähäisemmistä asioista määräyksiä on sitä vastoin annettu. 
25Ks. tästä esimerkiksi Nissinen DL 1999 s. 221 ja sama Akkusasroori 2/2004 s. 10— 15. 
Esimerkiksi esitutkinnan rajoittaminen vaihtelee suuresti eri syyttäjäyksikköjen välillä. 
Esitutkinnan rajoittamispäätöksiä tehtiin vuonna 2003 koko maassa 1 309, ks. 
oikeusministeriön hallinnonalan toimintakertomus 2003 s. 23. 
26Jotta ilmoitusmenettely täyttäisi tarkoituksena, tulisi kullekin ilmoitetulle asialle määrätä 
heti syyttäjä esitutkintaa seuraamaan. Näin ei kuitenkaan käytännössä toimita. Tälle 
menettelylle VKSV näyttää antaneen siunauksensa. Ks. esimerkiksi AVKS:npäätös 
15.10.2003 (414/26/03), jossa katsottiin, että vain silloin, kun on kyse syyttäjän poliisille 
antamista tiettyyn juttuun liittyvistä yksityiskohtaisista neuvoista, on yleensä tarkoituk-
senmukaista määrätä syyttäjä jo esitutkinnan aikana. Jos kyse on ainoastaan syyttäjän 
yleisluonteisista poliisille antamista neuvoista, voidaan juttu jakaa syyttäjäyksikössä nou-
datettavassa normaalissa jakomenettelyssä. Näin ollen syyttäjän yhteydenpidosta poliisin 
kanssa esitutkinnan aikana ei AVKS:n mukaan välttämättä seuraa, että saman syyttäjän tulisi 
suorittaa asiassa syyteharkinta. Sanotussa päätöksessä on sivuutettu syyttäjän toimesta 
tapahtuvan esitutkinnan seuraamisen funktio ja merkitys. 
27Ks. Tolvanen Oikeus 2004 s. 62, jossa todetaan, että mahdolliset neuvottelut poliisin ja 
syyttäjän välillä tapahtuvat poliisin aloitteesta, joka perustuu poliisiin arvioon siitä, 
tarvitaanko syyttäjän mukanaoloa esitutkinnassa. 
28Helsingissä on vuonna 2003 otettu käyttöön ns. piirisyyttäjäjärjestelmä, jossa jokaiselle 
poliisipiirille on määrätty omat "nimikkosyyttäjänsä" eli piirisyyttäjät, joiden puoleen kunkin 
poliisipiirin rikostutkinnan johtajat voivat kääntyä. Järjestelmän odotetaan helpottavan 
viranomaisten yhteydenpitoa ja vauhdittavan erityisesti nuorten tekemien rikosten käsittelyä. 
29Rikosprosessin toimivuuden kannalta olisi välttämätöntä pyrkiä keskittämään samojen 
rikoksesta epäiltyjen teot yhteen ja samaan oikeudenkäyntiin. Tähän asti syyttäjät ovat 
saaneet toisiltaan tietoja vain jo syyteharkinnassa olevista jutuista, ei poliisilla olleita tietoja 
esitutkintavaiheessa olevista jutuista. Kun tieto eri poliisipiireihin tehdyistä rikosil-
moituksista ei ole kulkenut syyttäjille, on seurauksena ollut, että saman syytetyn eri juttuja 
on tutkittu useissa poliisipiireissä ja niitä koskevia syytteitä on nostettu eri puolilla maata 
olevissa käräjäoikeuksissa. Syyttäjäyksiköiden ja käräjäoikeuksien rikosasioiden käsittely-
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järjestelmä SAKARI, jossa asiat siirtyvät sähköisesti syyttäjältä käräjäoikeuteen, on otettu 
asteittain käyttöön niin, että kaikki syyttäjäyksiköt ja käräjäoikeudet tulivat järjestelmän 
piiriin vuonna 2002. Järjestelmän tekstinkäsittelyominaisuuksien alkeellisuus ja sovellu-
tusten päällekkäisyys on kuitenkin tehnyt SAKARISTA käytännössä ongelmallisen. 
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48 II SYYTTÄJÄ 
 
 

sin perinteisesti salaisia tietojärjestelmiä ja henkilörekistereitä/ mutta 
käytännössä rekisterit saadaan syyttäjien käyttöön vasta syksyllä 2004.30 

Syyttäjän rooli esitutkinnassa on käytännössä jäänyt avoimeksi, 
sekavaksi ja epäyhtenäiseksi. Asiantilaan saataisiin tarvittava korjaus 
vain, jos syyttäjästä tehtäisiin esitutkinnan johtaja, kuten monissa muissa 
maissa on tapahtunut. 

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ehdotti mietinnössään 
vuonna 2003, että syyttäjän roolia esitutkinnassa terävöitettäisiin 
siirtämällä hänelle joitakin nykyisin tutkinnanjohtajalle kuuluvia, 
lähinnä pakkokeinoihin liittyviä toimenpiteitä/4 Komitean kannanotto 
perustui lähinnä siihen, että poliisin valtuuksia käyttää salaisia 
pakkokeinoja on jatkuvasti lisätty ja että joidenkin pakkokeinojen 
käytön kynnykset ovat alentuneet todennäköisistä epäilyistä on syytä 
-epäilyyn. Mietinnön mukaan tutkinnanjohtajana olisi edelleen 
poliisin päällystöön kuuluva virkamies, mutta syyttäjä hoitaisi 
tuomioistuimessa pakkokeinoasioi-den ajamisen sekä päättäisi 

                                            
72. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimesta 22.8.2003/761, joka tuli voimaan 
1.10.2003, on korvannut aiemmin voimassa olleen lain poliisin henkilörekistereistä (509/ 
1995). Uuden lain 19 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan poliisi saa luovuttaa poliisin 
henkilörekistereistä tietoja syyttäjille YSjäL 11 §:ssä säädetyssä laajuudessa. Lainmuutoksen 
liittyen sisäasianministeriö antoi 16.12.2003 syyttäjille käyttöoikeusluvan päätöksessä 
mainittuihin poliisiasian kattojärjestelmiin (PATJ). 
73. Kuusimäki 2004. 
74. Ks. KM2003:3 s. 124-125. Matti Tolvanen, joka oli komitean jäsen, on katsonut, että 
komitean hahmottelema vaihtoehto olisi kokonaan uusi eli "kolmas tie" ratkaista syyttäjän 
rooliin liittyvä jännite toisaalta rikosvastuun tehokkaan toteuttamisen ja toisaalta 
puolueettoman asianosaisten oikeussuojan vaalimisen välillä. Ks. Tolvanen Oikeus 2004 s. 67 
ja 71-72. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyseessä olisi meillä jo ETL:n säätämisen yhteydessä 
valitun linjan tehostaminen. 
75. Ks. myös OM -työryhmä 2003:11, jossa on ehdotettu ETL 4 §:n muuttamista niin, että 
syyttäjä voisi tutkinnanjohtajan esityksestä lopettaa esitutkinnan muutenkin kuin ROL l:7-
8:ssä tarkoitetuilla seuraamusluonteisilla perusteilla (s. 99-100). Syyttäjä voisi lopettaa 
tutkinnan, jos teko olisi rikoksena vanhentunut, teko ei ole rikos tai poikkeuksellisesti jopa 
sillä perusteella, ettei rikoksesta ole saatavissa näyttöä. Syyttäjän myötävaikutus olisi tarpeen 
silloin, kun esitutkinnan aloittamiskynnys tosin ylittyy, mutta tutkinnanjohtajan ja syyttäjän 
käsityksen mukaan syytekynnys ei tulisi täydellisenkään esitutkinnan jälkeen ylittymään. 
Nykyisin voimassa olevan lain mukaan tällaisia juttuja ei voida lopettaa esitutkinnassa, ellei 
niihin sovellu jokin seuraamusluonteinen syyttämättäjättämisperuste. 



 

 

joidenkin pakkokeinojen ja turvaamistoimenpiteiden käytöstä. 
Syyttäjille voitaisiin antaa myös laajoissa ja vaikeissa jutuissa valta 
päättää tutkinnan laajuudesta ja sen lopettamisesta. n 
Epäkonventionaalisten tutkintakeinojen kuten esimerkiksi valeoston 
ja peitetoimtnnan käytössä syyttäjien tulisi olla selkeästi vastuuase 
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massa. Syyttäjille kuuluisi myös loppulausuntomenettelystä huolehti-
minen palvelemaan nykyistä paremmin pääkäsittelyä ja keskittämistä/6 

Komitean ehdottamat uudistukset olisivat askel oikeaan suuntaan, 
mutta nekään eivät olisi käytännössä riittäviä.77 Esitutkintaan kuuluu 
toki paljon muitakin toimenpiteitä kuin pakkokeinojen käyttö. Syyttä-
jän valvovan ja ohjaavan roolin toteutuminen myös käytännössä edel-
lyttäisi, että syyteharkinnan suorittavasta syyttäjästä tehtäisiin esitut-
kinnan johtaja. 

 

2.3.4 Syyteharkinta 

2.3.4.1 Syyteharkinnan sisältö 
Syyttäjän on kertyneen esitutkintamateriaalin perusteella ratkaistava, onko 
asiassa nostettava syyte ja oikeudenkäynti aloitettava vai ei.78 Tämä 
syyteharkinta on rinnastettavissa tuomarin ratkaisutoimintaan sikäli, että 
myös syyteharkinta on oikeudellista harkintaa, lain soveltamista 
konkreettiseen tosiseikastoon. Syyttäjä joutuu ottamaan kantaa paitsi 
näyttökysymykseen eli siihen, mitä todellisuudessa on katsottava 
tapahtuneen, myös oikeuskysymykseen eli siihen, miten tapahtunutta 
tekoa tai laiminlyöntiä on arvioitava rikosoikeudellisesti. Syyttäjän on 
arvioitava itsenäisesti a) täyttääkö tutkittavana ollut teko jokin rikoksen 
tunnusmerkistön ja b) onko rikoksesta epäillyn henkilön syyllisyydestä 
mainittuun rikokseen riittävä näyttö. Lisäksi syyttäjän on vielä harkittava 
c) onko perustetta jättää rikoksesta syyte nostamatta rikoksen vähäisyyden 
tms. lakiin (ROL 1:7-8 tai jonkin erityissäännöksen, kuten TLL 104 §:n, 
RL 

76. Komitean mukaan asianosaisten tulisi voida loppulausunnossa ottaa kantaa muun 
muassa siihen, miltä osin todistelu on tarpeen pääkäsittelyssä. Syyttäjä laatisi tässä vaiheessa 
ne kysymykset, joiden avulla tarvittavan todistelun laajuus on arvioitavissa. Ks. KM 2003:3 s. 
124. Voimassa oleva laki ei ole estänyt tällaista menettelyä nytkään, mutta käytännössä se on 
harvinaista. Joissakin tapauksissa syyttäjä ja poliisi ovat yhdessä pyytäneet asianosaisilta 
kannanottoa tiettyihin, lähinnä todistelun tarvetta kartoittaviin täsmä-kysymyksiin, ks. 
Tolvanen Oikeus 2004 s. 70. Lähemmin loppulausuntomenettelyn epäkohdista ja 
korjausehdotuksista, ks. Tolvanen DL 2001 s. 408-418, vrt. Helminen et ai. 2002 s. 396-401. 

77. Syyttäjällä on jo nyt voimassa olevan lain mukaan yhdessä tutkinnanjohtajan kanssa 
rinnakkainen toimivalta pakkokeinojen (vangitseminen ja matkustuskielto, PKL 1:10.2 ja 2:3) 
ja turvaamistoimenpiteiden (PKL 4:2) käytössä, mutta käytännössä syyttäjät eivät ole 
hoitaneet pakkokeinoasioita ja turvaamistoimenpiteisiin liittyviä asioita ennen asian 
siirtymistä syyteharkintaan. 

78. Syyteharkintaa on tarkoitus käsitellä yksityiskohtaisesti myöhemmin tässä kirja-
sarjassa. Tässä yhteydessä syyteharkintaan otetaan kantaa ainoastaan alustavasti ja lähinnä 
syyttäjän rikosprosessuaalista kokonaisroolia silmällä pitäen. 
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Asia: HE 56/2005 vp. Oikeusministeriön vastine valiokunnan hankkimien asiantuntijalausuntojen 
johdosta 
 
Valtiovarainministeriön (VM), keskusrikospoliisin (KRP) ja Tullihallituksen (Tulli) edustajat ovat 
lausunnoissaan esittäneet, että ehdotettu viranomaisratkaisu, jonka mukaan syyttäjällä olisi keskeinen rooli 
jäädyttämispäätösten lähettämisessä ja täytäntöönpanossa, johtaisi kahden rinnakkaisen järjestelmän 
luomiseen, mikä hidastaisi kansainvälisten pakkokeinoasioiden hoitamista, " kun viranomais-ketjuun tulee 
yksi toimija lisää". Puitepäätöstä on sinänsä pidetty hyvänä, koska kieltäytymisperusteita on vähän ja 
toimenpiteille on asetettu tiukat määräajat. 
 
Puitepäätöksen 2 artiklan a) kohdan mukaan "jäädyttämispäätöksen tehneellä jäsenvaltiolla (tarkoite- 
taan) jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätöksen tehneen valtion kansallisessa lainsäädännössä määritel- 
ty oikeusviranomainen on tehnyt .......... jäädyttämispäätöksen". Artiklan a) kohtaa on käsitelty esityk- 
sessä s. I/l 1, jossa myös on perusteltu, miksi pantaessa täytäntöön puitepäätöstä poliisia (tai Tullia) ei 
ole syytä määritellä oikeusviranomaiseksi 
 
Kaksi rinnakkaista järjestelmää 
 
Tullin ja KRP:n lausunnoissa on viitattu siihen sinänsä paikkansa pitävään seikkaan, että usein - varsinkin 
Tullin tutkimissa rikoksissa - jutulla voi olla liittymäkohtia sekä EU- että kolmansiin valtioihin (esim. 
Venäjään). Näiden tahojen mukaan ongelma syntyisi siitä, että EU-valtioon lähettävästä jäädyt-
tämispäätöksestä (esim, takavarikkopäätös) päättäisi syyttäjä, kun taas kolmanteen valtioon lähetettävästä 
takavarikkopyynnöstä päättäisi tutkinnanjohtaja ilmeisesti ilman syyttäjän myötävaikutusta. 
 
VM:n, Tullin ja KRP:n edustajien esittämään kritiikin johdosta voidaan esittää seuraavaa. 
 
Ensinnäkin jäädyttämispäätöksen ja oikeusapupyynnön kohteena ei voine olla sama esine tai asiakirja, koska 
päätös ja pyyntö lähetetään eri valtioihin. 
 
Toiseksi - ja tämä oleellinen seikka em. tahoilta on jäänyt huomaamatta - jo voimassa olevan lainsää-
dännön nojalla syyttäjän pitäisi olla ns. mukana, kun tutkinnanjohtaja päättää lähettää pakkokeino-
pyynnön ulkomaille. Tämä seuraa esitutkintalain 5 §:n 2 momentista ja 15 §:n 2 momentista. Ensin 
mainitun lainkohdan mukaan "Esitutkinta on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä 
ottaa vastaan yhdellä kertaa." Säännös otettiin lakiin vuonna 1997, kun Suomessa siirryttiin akkusato-
riseen (=syyttäjavetoiseen) ja keskitettyyn rikosprosessiin. Esitutkinta palvelee syyttäjän syyteharkintaa ja 
syytteen ajamista tuomioistuimessa. Tähän liittyen 15 §:n 1 momentin mukaan poliisin on ilmoitettava 
syyttäjälle muista kuin yksinkertaisista rikoksista, ja 2 momentin mukaan poliisin on noudatet- 
V:\LaV\Asiantuntijalausunnot\Lausunnot_05\HE_56-
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tava syyttäjän esitutkintalain 5 §:n tavoitteiden turvaamiseksi antamia määräyksiä - jotka siis tähtäävät 
siihen, että pääkäsittely syyttäjän "vetämänä" voidaan viedä läpi yhtäjaksoisesti. 
 
Kolmanneksi on pidettävä mielessä, että EU-valtioon lähetetään j äädyttämispäätös siellä pantavaksi 
täytäntöön mutta kolmanteen valtioon oikeusapupvyntö tutkittavaksi. Oikeusministeriön näkemyksen 
mukaan täytäntöön pantavaksi lähetettävän jäädyttämispäätöksen pitää olla oikeusviranomaisen tekemä. 
Oikeusturvasyistä ei voida pitää hyväksyttävänä, että jäsenvaltion poliisiviranomaisen tekemä päätös 
esim. takavarikoida jonkun yrityksen kirjanpito tai asianajotoimiston tietokoneet, olisi pantava 
jäädyttämispäätöksenä täytäntöön sellaisenaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa (olkoon tämä toinen valtio 
Suomi tai jokin toinen EU-valtio). Poliisin tekemä oikeusapupvyntö on eri asia, koska pyyntöä ja sen 
perusteita voidaan tutkia vastaanottavassa valtiossa ennen kuin se mahdollisesti hyväksytään.31 

 
Neljänneksi joudutaan joka tapauksessa valitusta viranomaisratkaisusta riippumatta ylläpitämään kahta 
normijärjestelmää: jäädyttämispuitepäätöksen mukaista järjestelmää suhteessa muihin jäsenvaltioihin ja 
perinteistä oikeusapujärjestelmää suhteessa kolmansiin valtioihin. Aivan riippumatta siitä, miten laki 
säädetään, meitä ympäröivä maailma jakaantuu EU-valtioihin ja kolmansiin valtioihin eikä jää-
dyttämispuitepäätöstä voida jättää panematta täytäntöön. Toimijat, ml. syyttäjä kuitenkin ovat samat 
kummassakin järjestelmässä, jos noudatetaan esitutkintalain voimassa olevia säännöksiä. 
 
Näin ollen on vaikeasti nähtävissä, että kun pyyntö lähetetään sekä EU- että kolmanteen hallituksen 
esityksessä ehdotettu malli, johtaisi pakkokeinopäätösten täytäntöönpanon hidastumiseen, jos viran-
omaisketjun kaikki osapuolet lojaalisti ja yhteistyöhakuisesti noudattavat voimassa olevaa lakia. Käy-
tännössä ehdotettu järjestelmä tarkoittaisi sitä, että toimivaltainen syyttäjä esitutkintaviranomaisen 
aloitteesta päättäisi lähettää jäädyttämispäätöksen toiseen jäsenvaltioon ja esitutkinnan johtaja lähettää 
oikeusapupyynnön neuvoteltuaan syyttäjän kanssa. Neuvottelu voi tapahtua samalla kun esitutkinnan 
johtaja pyytää syyttäjää lähettämään jäädyttämispäätöksen. Valittu ratkaisu olisi myös omiaan varmis-
tamaan sen, että syyttäjä kytketään mukaan rajat ylittävien rikosten tutkintaan esitutkintalain edellyt-
tämällä tavalla. 
 
Lopuksi todettakoon, ettei OM:llä ole mitään suunnitelmia muuttaa nykyistä järjestelmää siten, että 
syyttäjästä tulisi esitutkinnan johtaja. Tarkoituksena on vain osaltaan varmistaa se, että syyttäjän ia 
esitutkintaviranomaisen yhteistyö toteutuu niin kuin voimassa oleva esitutkintalaki edellyttää. 
 
Muuten viittaan valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäen, professori Raimo Lahden ja Asianajajaliiton 
lausuntoihin, joissa valittua ratkaisua puolletaan. 
 
 

Kysymys laajemmista rikostorjunnallisista tarpeista 

KRP:n edustaja esittää huolensa siitä, että laajemmat rikostorjunnalliset tarpeet jäävät tyydyttämättä, kun 
lakiehdotus keskittyy pääosin rikostutkinnalliseen puoleen. Kritiikin kohde on väärä, koska puitepäätös ei 
lainkaan koske rikostorjuntaa. Toisin sanoen laissa, jossa pannaan täytäntöön jäädyttämis-puitepäätös, 
myös rajoitutaan siihen mistä puitepäätöksessä on kysymys. 
 
 

Valtiovarainministeriön edustajan eräät käsitykset 
Lausunnossa todetaan virheellisesti, että vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä, että 
jäsenvaltiot suostuvat panemaan toistensa toimivaltaisten viranomaisten päätökset täytäntöön sellaisinaan. 
Tampereen huippukokouksen päätelmissä todetaan, että vastavuoroinen tunnustaminen koskee 
jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten päätöksiä. Näillä käsitteillä on suuri ero. 
 
Lausunnossa myös annetaan ymmärtää, että Suomen lainsäädännön mukaan poliisiviranomainen voi 
päättää lopullisesta vakuustakavarikosta32. Pakkokeinonlain mukaan vakuustakavarikosta päättää tuo-

                                            
31 Edellä sanottu liittyy erityisesti KRP:n edustajan lakivaliokunnassa kertomaan siitä, miten joustavasti 
poliisi voi tänä päivänä toimittaa esim. takavarikkopyyntöiä Espanjaan. Eri asia on mitä pyynnölle 
tapahtuu ja miten kauan sen täytäntöönpano saattaa kestää. 
32 ".. outoa, että......kyseenalaistetaan Suomen oikeusjärjestelmä kun katsotaan että juuri vastavuoroinen 
tunnustaminen edellyttää, että ulkomaille kohdistuvaa päätöstä ei voisi tehdä sama viranomainen kuin 
kotimaassa olevaan omaisuuteen kohdistuvaa päätöstä." 
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mioistuin, joka lakiehdotuksen mukaan myös päättäisi jäädyttämispäätöksenä täytäntöön pantavasta 
vakuustakavarikkopäätöksestä 
 
 

Professori Lahti 
 
Lahti ehdottaa, että lakiehdotuksen 4 §:n 1 momenttiin lisättäisiin uusi kieltäytymisperuste: 

"5) on ilmeistä, että täytäntöönpanon tai myöhemmän 8 §:ssä tarkoitetun oikeusavun an-
taminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien periaatteiden kanssa 
tai muuten Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaisia." 

 
Oikeusministeriö ei kannata ehdotusta, vaikka samansisältöinen kieltäytymisperuste on otettu EU:n 
luovuttamislakiin. Puitepäätös ei oikeuta ottamaan tällaista kieltäytymisperustetta lakiin. Erona luo-
vuttamislakiin on se, että puitepäätöksessä ei ole kysymys ihmisten toimittamisesta Suomesta eikä edes 
esineiden tai omaisuuden lähettämisestä ulkomaille. Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon seurauksena 
esine tai omaisuus edelleen pysyy Suomessa. Ainoastaan sen hävittäminen yms. estetään. Jos sitten 
myöhemmin toinen jäsenvaltio esittää oikeusapupyynnön esineen tai omaisuuden luovuttamiseksi tuohon 
valtioon, sovelletaan jo nykyisin voimassa olevia säännöksiä (pakkokeinolain 4:15a 3 mom., L 
kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa ja L 
Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa armettujen tuomioiden 
täytäntöönpanossa). 
 
 

Asianajajaliitto 
 
Jäädyttämispäätöksen kääntäminen. Oikeusministeriö ei pidä tällaisen säännöksen ottamista lakiin 
tarpeellisena - säännös saattaisi turhaan viivyttää jäädyttämispäätöksen täytäntöön panoa. Oikeusapu-
tapauksissa päätösten käännättäminen on usein toimeenpanon eninten aikaa vievä vaihe. Jos syntyy 
epäselvyyttä siitä, vastaako todistus, johon täytäntöönpano perustuu, jäädyttämispäätöstä, niin syyttäjä 
joutuu lakiehdotuksen 4 §:n 1 mom. 1) kohdan johdosta käännättämään päätöksen. 
 
Jäädyttämisen määräaikaa koskevan päätöksen perusteltu. Asiasta ei tarvitse ottaa lakiin säännöstä, koska 
tästä sinänsä suhteellisen itsestään selvästä asiasta voidaan ottaa säännös valtakunnansyyttäjän ohjeisiin. 
 
 

KRP:n kompromissiehdotus 
Ehdotus ei ole uusi, siitä on valmistelun aikana keskusteltu mm SM:n poliisiosaston edustajan kanssa, 
jolloin OM:n taholta on todettu, ettei se ole toteuttamiskelpoinen. 
 
Rinnakkainen toimivalta lähtevissä jäädyttämispäätöksissä. 
Ensinnäkin on todettava, että rinnakkainen toimivalta ei riittävästi varmistaisi syyttäjän mukana oloa 
lähetettäessä puitepäätöksiä täytäntöön pantavaksi toiseen jäsenvaltioon. Säännös, joka pakottaa kyt-
kemään syyttäjän mukaan, on välttämätön, koska - kuten kuulemistilaisuudessa 1.6. ilmeni - syyttäjää ei 
esitutkintalain säännöksistä huolimatta yleensä oteta mukaan juttuun, vaikka tutkinta edellyttää 
pakkokeinojen käyttöä ulkomailla. 
 
Toiseksi järjestelmästä tulisi turhan sekava, kun toimivaltaisia viranomaisia olisi kolme - oikeastaan neljä, 
koska jäädyttämispäätöksenä täytäntöön pantavasta vakuustakavarikosta päättää tuomioistuin -seikka jota 
ei mainita KRP:n kompromissiehdotuksessa. 
 
Kolmanneksi syyttäjän yksinomainen toimivalta on joka tapauksessa säilytettävä väliaikaisten va-
kuustakavarikkopäätösten osalta, koska ei ole ajateltavissa, että esitutkinnan johtajan väliaikaista va-
kuustakavarikkopäätöstä voisi lähettää toisen jäsenvaltion pantavaksi täytäntöön jäädyttämispäätöksenä. 
(Ks. lakiehdotus 2 pakkokeinolain 3 luvun 3 §:n uusi 3 mom.). 
 
Jaettu toimivalta saapuvien jäädvttämispäätösten täytäntöön panossa. Ehdotus johtaisi siihen, että poliisi 
joutuisi siirtämään saapuvia jäädyttämispäätöksiä syyttäjälle (poliisille tullut jäädyttämispäätös tarkoittaa 
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vakuustakavarikkoa) tai syyttäjä poliisille (syyttäjälle tullut jäädyttämispäätös tarkoittaa takakarikkoa)33. 
Lainsäädännöllisenä ratkaisuna tämän olisi vastoin puitepäätöstä, joka edellyttää, että toimivaltaiset 
oikeusviranomaiset ovat suoraan yhteydessä keskenään. Lisäksi puitepäätöksen 24-tunnin säännön 
noudattaminen vaikeutuisi, eikä asioiden tällainen pallottelu muutenkaan ole järkevää. 

                                            
33 Suomeen ei siis lähetetä takavarikkopyyntöä tai vakuustakavarikkopyyntöä, vaan jäädyttämispyyntö ja 
vasta pyyntöä tutkimalla ilmenee, onko se pantava täytäntöön takavarikkona vai vakuustakavarik-kona. 
Eikä EU:n 24 muulle jäsenvaltion oikeusviranomaisille voida asettaa velvollisuutta ennen jokaisen 
jäädyttämispäätöksen lähettämistä selvittää, onko siinä Suomen lainsäädännön mukaan kysymys 
takavarikosta vai vakuustakavarikosta, jotta pyyntö voitaisiin lähettää suoraan poliisille tai syyttäjälle. 
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HE 56/2005 vp. Vastine lakivaliokunnalle annettuihin lausuntoihin 
 
Yleistä 
 
Valtiovarainministeriö on tulliasioista vastuussa olevana ministeriönä ollut puitepäätöksen täytäntöön-
panosta kiinnostunut varsinkin, koska on mahdollista, että EU:ssa päätetään lisää vastavuoroiseen tun-
nustamiseen perustuvia rikosoikeudellista oikeusapua koskevia puitepäätöksiä. Siksi ministeriössä on 
katsottu tärkeäksi, että asian mahdollinen laajempi merkitys tunnistetaan jo tämän puitepäätöksen osalta ja 
harkitaan huolellisesti, miten tällainen yhteistyö tulee Suomessa toimeenpanna. Nyt kokonaisvaltaista 
harkintaa osapuolten kesken ei ole tehty vaikka soveltamisen kannalta keskeisten viranomaisten välillä 
esitetään vastakkaisia näkemyksiä. Esitutkintaviranomaiset ovat halunneet avata keskustelua siitä, olisiko 
valmistelun lähtökohdaksi yksipuolisesti OM:ssä päätetty ratkaisu paras tehokkaan rikostutkinnan 
kannalta, mutta asiaa on lausunnoissa edelleen puolustettu lähinnä vetoamalla nykyiseen lainsääntöön 
(mitä varmaan voitaisiin tarvittaessa tarkistaa, jos toisenlainen ratkaisu asiassa katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi). On jopa esitetty, että nykyisinkään oikeusapumenettelyissä ei toimita voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiassa ja pelisäännöissä näyttäisi olevan jo valmiiksi selvittämisen 
tarvetta ja nyt esitetään vielä uutta menettelysäännöstöä ja päätöksentekijää. 
 
Sitä, että nyt kyseessä olevan EU:n puitepäätöksen soveltamistapauksia ei ole odotettavissa kovin paljon, 
voidaan arvioida eri näkökulmista. Voi sanoa, että käytännössä tämän yksittäisen puitepäätöksen 
soveltamistavalla ei ole suurta merkitystä, mutta kannattaako toisaalta luoda vähäistä soveltamista varten 
uusia viranomaisjärjestelyjä nykyisten lisäksi. Professori Raimo Lahti toteaakin lausunnossaan: "EU-
säädösten kansallisessa täytäntöönpanossa ei tulisi liikaa luoda erityisjärjestelyjä suhteessa muuhun 
kansainväliseen yhteistyötyöhön tai puhtaasti kansallisiin rikosoikeudenkäynteihin ". 
 
Oikeusviranomainen -käsitteestä 
 
Oikeusministeriö on katsonut, että esitutkintaviranomaiset eivät ole oikeusviranomaisia. Oikeusapua 
rikosasioissa koskevassa lainsäädännössämme ei ole määritelty mitkä viranomaiset ovat oikeusviran-
omaisia. Laissa kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa sen sijaan säädetään 5 §:ssä esitutkintavi-
ranomainen syyttäjäviranomaisen ja tuomioistuimen rinnalla toimivaltaiseksi tekemään oikeusapu-
pyynnön vieraan valtion viranomaiselle! EU:ssakaan ei ole määritelty oikeusviranomaista. Puitepää-
töksessäkin asia on jätetty kansalliseen päätösvaltaan. Art:n 2 a) kohdan mukaan tarkoitetaan "jäädyt- 
 
 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO PUH. (09) 16001 
tämispäätöksen tehneellä valtiolla"jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätöksen tehneen valtion kansal-
lisessa lainsäädännössä määritelty oikeusviranomainen on tehnyt ...jäädyttämispäätöksen ... 
 
Puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi ehdotettavassa laissakaan ei ole nähty tarpeelliseksi sanoa, että 
suomalaiset täytäntöönpanoviranomaiset eli syyttäjä ja tuomioistuin olisivat oikeusviranomaisia. 
 
Johtopäätös 
 
Koska vastavuoroisen tunnustamisen soveltamistapauksia ei vielä tämän puitepäätöksen osalta arvioida 
olevan tulossa kovin paljon, eikö nyt olisi vielä perusteltua soveltaa nykyisiä viranomaisratkaisuja, kun 
tämä mahdollisuus onnistuttiin puitepäätöksen neuvotteluissakin säilyttämään. Nykyinen oikeusapujen 
täytäntöönpanomalli on toiminut hyvin ainakin sitä soveltavien esitutkintaviranomaisten mielestä. Uuden 
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toimijan mukaantulo voisi aiheuttaa toisissa jäsenmaissa epätietoisuutta entisellään säilyvän yhteistyön 
toimijoiden osalta. Jos EU-yhteistyö myöhemmin painottuu päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
pohjalta tehtäväksi nykyisen oikeusapujärjestelmän sijasta, olisi tuolloin oikea aika harkita mahdollisia 
tarpeita muutoksille kun kokonaisvaikutukset mm. resurssien kannalta olisivat nähtävissä. 
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HALLITUKSEN ESITYS (HE) 56/2005 VP LAIKSI OMAISUUDEN TAI TODISTUSAINEISTON 
JÄÄDYTTÄMISTÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 

Tämä muistio perustuu lakivaliokunnalta tulleeseen pyyntöön ja se on laadittu neuvottelujen jälkeen 
sisäasiainministeriön poliisiosaston edustajan poliisiylitarkastaja Robin Lardotin kanssa. 
 
Esitutkintaviranomaisten ja syyttäjän välinen yhteistyö 
 
 

Suomesta lähtevät pyynnöt 
 
Keskusrikospoliisi yhtyy Kuusimäen 2.6.2005 päivätyn muistion sivuilla 1-4 esittämään vaatimukseen 
syyttäjien ja esitutkintaviranomaisten välisen, esitutkintalain 15 §:n mukaisen yhteistyön tiivistämisestä. 
Juuri tästä syystä sisäasiainministeriön ja keskusrikospoliisin esittämissä kompromissiehdotuksissa on 
lähdetty liikkeelle esitutkintalain 15 §:n vaatimuksesta. Lakiesityksen mukaan tuomioistuimen päätös on 
hankittava, kun kysymyksessä on vakuus-takavarikko-ja hukkaamiskielto, joten tältä osin ei olisi estettä 
säilyttää toimivalta myös poliisilla, koska oikeusministeriön edellyttämä taho olisi päätöksen tehnyt. 
 
Lainsäädäntöjohtaja Törnqvistin 3.6.2005 päivätyn muistion mukaan oikeushallinnon puolella 
lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien esitutkintayhteistyössä katsotaan olevan puutteita. 
Sisäasiainministeriö ja keskusrikospoliisi puolestaan toteavat, että eri viranomaisilla on erilainen tulkinta 
esitutkintalain 15 §:stä, mikä aiheuttaa käytännössä ongelmia yhteistyövelvoitteen sisällön 
määrittelemisessä. Syyttäjän kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä korostetaan jatkuvasti 
poliisiviranomaisille erilaisissa koulutus-ja muissa tilaisuuksissa, joten asian tärkeys on tiedostettu myös 
lainvalvontaviranomaisten keskuudessa. Sanotut ongelmat tulee ratkaista irrallaan kansainvälistä 
velvoitetta koskevasta kansallisesta implementointiasiasta eikä pyrkiä ratkaisemaan ongelmaa kiireessä 
ja riittämättömän valmistelun pohjalta. Sanottua asiaa varten onkin jo perustettu esimerkiksi 
oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön työryhmä ja ryhdytty muihinkin toimenpiteisiin. 
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.6.2005 Suomeen saapuvat pyynnöt 

On selvää, etteivät valtakunnansyyttäjäviraston lausunnon esitutkintayhteistyötä koskevat huomautukset 
päde niissä tilanteissa, joissa kysymyksessä on Suomeen saapuvat jäädytys-pyynnöt. Tällöin 
kysymyksessä on toisessa valtiossa tutkinnassa oleva juttu, jolla ei ole rikostutkinnallisia liittymäkohtia 
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Suomeen ja joka ei ole välittömästi suomalaisen syyttäjän intressissä. Sen sijaan suomalaiselle poliisille 
on tärkeää saada tietoa myös näistä tapauksista muun muassa rikostorjunnallisten ja 
rikostiedustelullisten tarpeiden tyydyttämiseksi sekä mahdollisen rikostutkinnan koordinoinnin kannalta, 
jos suomalaisella poliisilla on samoja henkilöitä koskeva rikosjuttu tutkinnassa 
 
Puitepäätöksen sanamuoto ei edellytä, että vastaanottavan tahon olisi oltava sama kuin se, joka 
kyseisessä maassa tekee päätöksen pyynnön lähettämisestä, päinvastoin kuin valta-
kunnansyyttäjäviraston muistion sivulla 5 mainitaan. Tämä on ainoa kyseisen viraston argumentti, jolla 
syyttäjän yksinomaista toimivaltuutta Suomeen saapuvien jäädytyspyyntöjen osalta perustellaan. 
 
 

Nykyinen järjestelmä ja ehdotetun lain vaikutukset 
 
Kansainvälinen oikeusapuyhteistyö on sujunut hyvin nykyisen säännöstön turvin. Poliisi katsotaan 
oikeusviranomaiseksi, kun se esitutkintaa varten pyytää oikeusapua toisesta valtiosta eikä suomalaisen 
poliisin toimivaltaa ole kyseenalaistettu. Kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa hoidetaan 
voimassa olevan järjestelmän mukaan keskitetysti keskusrikospoliisin kautta. Tällä tavoin taataan muun 
muassa pyyntöjen tasalaatuisuus, käännöspalvelut sekä se, että ympäri vuorokauden on käytettävissä 
suojattu tietojenvälitysjärjestelmä. Lakiesityksessä toimivalta hajautetaan lähtevissä pyynnöissä 
toimivaltaisille syyttäjille ja saapuvissa pyynnöissä alueellisille syyttäjille, joilla ei ole käytössään sellaista 
viestien välityskanavaa kuin poliisilla. 
 
Esityksen myötä syntyy käytännössä kaksi rinnakkaista järjestelmää: toisessa päätösvalta on syyttäjällä 
ja toisessa esitutkintaviranomaisella. Esitutkintalain edellyttämä yhteistyövelvoite ei tätä asiaa muuta. 
Ehdotetun lain myötä korostuu professori Lahden kritisoima kansainvälisen rikosoikeusavun sääntelyn 
monikerroksisuus ja sekavuus sekä erityisjärjestelyjen luominen suhteessa muuhun kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jäädytyspuitepäätösten mukaisia toimenpidepyyntöjä voidaan arvioida olevan vuodessa satoja: 
hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa koskevia pyyntöjä on joitakin kymmeniä, mutta takavarikkona 
toteutettavia ja lähetettäviä pyyntöjä on vuodessa yhteensä satoja. Lukumäärä on siten olennaisesti 
suurempi kuin mitä valtakunnansyyttäjäviraston lausunnossa todetaan. Nämä arviot perustuvat 
keskusrikospoliisin tilastoihin. 
 
 

Johtopäätös 
 

Sisäasiainministeriö ja keskusrikospoliisi katsovat, että puitepäätöksen voimaansaattamisella 
saavutetaan paljon lisäarvoa, kunhan pidetään huoli siitä, että kiireellisten toimenpiteiden 
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suorittaminen esitutkinnassa ei esty. Tähän päästään joustavasti hyväksymällä kompromissi syyttäjien 
ja esitutkintaviranomaisten rinnakkaisesta toimivallasta. Oikeusministeriön ehdottama lakiesitys ei ole 
oikea tapa implementoida jäädytyspuitepäätöstä. 
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Viite: HE 56/2005 
 
 
 

Eduskunnan lakivakiokunnalle 
 
 
 

Viitteessä tarkoitetun hallituksen esityksen eräiden kohtien johdosta Tullihallitus kunnioittaen lausuu 
seuraavaa: 
 
Toistamatta enää tässä yhteydessä niitä seikkoja, joita asian johdosta on aiemmin lausuttu, haluaa 
Tullihallitus painottaa erityisesti seuraavia seikkoja, joita jäädytyspuitepäätökseen liittyvä uudenlainen 
viranomaistoimivallan jako mahdollisesti aiheuttaisi: 
 
Tullirikosten erikoispiirteet heikentävät syyttäjien mahdollisuutta hoitaa jäädytysasioita 
joutuisasti: 
 
Tullirikosasioissa sovelletaan tavallisesti Suomen kansallisen lainsäädännön lisäksi EU -lainsäädäntöä. 
Näistä mainittakoon erityisesti Yhteisön tullikoodeksi, tavaramerkkiasetus ja valmiste- ja 
autoverotukseen liittyvät asetukset, direktiivit ja EU -oikeustapaukset, joilla kaikilla saattaa olla 
merkittäväkin vaikutus jutussa tarvittavien pakkokeinojen kannalta. Tässä tarkoitettua EU -säädöstöä ei 
juurikaan sisälly syyttäjien koulutukseen. 
 
Muihin ns. yleisiin rikoksiin verrattuna tullirikokset ovat suhteellisesti harvinaisia. Koko maan 
tullirikokset jakautuvat syyteharkintaa varten jopa kymmenien kihlakuntien syyttäjävirastojen kesken. 
Kun isoissakaan syyttäjävirastoissa ei juuri ole tullirikoksiin erikoistunutta syyttäjäkuntaa, saattaa 
yhdelle syyttäjälle tulla syyteharkintaan tullirikos perin harvoin, ei välttämättä edes joka vuosi. Tämä 
taas tarkoittaa sitä, että syyttäjät eivät vielä esitutkintavaiheen alussa, esimerkiksi pian sen jälkeen, kun 
heidät on nimetty ETL 15 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen jutun syyttäjiksi, voi olla riittävän 
perehtyneitä kyseiseen jutun taustoihin, tavoitteisiin ja erityispiirteisiin. Juuri tuossa esitutkinnan 
kiireisessä alkuvaiheessa taas tulisi tehdä usein nopeaakin toimintaa edellyttävät turvaamisratkaisut. 
 
Voidakseen suorittaa pakkokeinoasian - kuten toisessa EU -maassa sellaisenaan täytäntöön pantavan 
jäädyttämispäätöksen - oikeusturvavaatimusten mukaisesti, syyttäjän olisi mainituissa oloissa paitsi 
perehdyttävä juttuun perusteellisesti, yleensä myös opiskeltava asiaan sovellettava kotimainen ja 
Yliteisön erityislainsäädäntö pikavauhtia. Tällainen menettely taas ei lainkaan edistä 
oikeusturvaperiaatteiden toteutumista. 
 
Tullirikokset ovat usein luonteeltaan sellaisia, että niiden tutkinnan yhteydessä on toteutettava 
reaaliaikaisia pakkokeinoja toisessa maassa esimerkiksi heti maan rajoilla tapahtuneen rikoksen 
paljastumisen jälkeen. Nykyisellään pakkokeinot on saatu toteutettua ilman viivytystä toimivan virka- 
ja oikeusapuyhteistyön sekä yhdysmiestoiminnan avulla. 
Ehdotetussa muodossaan puitepäätöksen täytäntöönpanolaki edellyttäisi tällaisissa tapauksissa 
kaikkien seuraavien toimien suorittamista oikeassa järjestyksessä: 

1. ETL 15 §:n tarkoittama ilmoitus omalta päätteeltä syyttäjälaitoksen ns. Sakari -järjestelmään; 
2. Kihlakunnan syyttäjävirastossa nimetään jutulle syyttäjä (on epäselvää, miten järjestely toimii 

virka-ajan ulkopuolella), tutkinnanjohtaja jää odottamaan syyttäjän yhteydenottoa, ja usein 
vasta tällöin hän saa tietää jutun syyttäjän nimen; 

3. Jutun syyttäjä soittaa tutkinnanjohtajalle ja tiedustelee, mistä on kysymys; 
4. Tutkinnanjohtaja perehdyttää syyttäjän jutun ja erityislainsäädännön detaljeihin ja pyytää 

jäädytyspäätöksen tekemistä; 
5. Syyttäjä tekee jäädyttämispäätöksen, mahdollisesti käännättää sen KRP:ssa ja lähettää 

täytäntöön pantavaksi toiseen jäsenmaahan. 
 
Tullin oikeusviranomaisasema tulisi tunnustaa myös jäädytyspäätösten osalta toimivaltaisena 
oikeusviranomaisena, kuten puitepäätös nimenomaisesti sallii. Siten tutkinnanjohtaja voisi tehdä myös 
EU -maahan lähetettävän päätöksen reaaliaikaisesti, samalla kun mahdollinen oikeus-apupyyntö 



 

 

lähetetään kolmanteen maahan tai muuta kuin jäädyttämistä koskeva päätös EU -maahan. Tällöin 
edellä olevasta toimenpideluettelosta jäisivät sovellettavaksi vain kohdat 1 ja 5, jolloin syyttäjän sijasta 
päätöksentekijänä olisi Tullin tutkinnanjohtaja. Omaisuuden turvaamisen edellytykset olisivat tässä 
vaihtoehdossa oikeusturvavaatimusten kärsimättä paljon syyttäjä-vaihtoehtoa paremmat. 
 
Pro f. Raimo Lahden kannanotto: 
 
Professori Raimo Lahti on kannanottonsa sivulla 3 kiinnittänyt huomiota osin samoihin seikkoihin kuin 
Tullihallituskin 31.5. päivätyssä muistiossaan. Prof. Lahti on nähnyt TullmaUituksen kanssa 
yhdenmukaisesti ongelmana sen, että kansainvälisen rikosoikeusavun sääntely on erilaista sen mukaan, 
onko kyse EU -jäsenvaltioiden vaiko sen ulkopuolisesta maasta. Lahti on lausunnossaan lisäksi 
viitannut pohjoismaiden keskeisen oikeusavun sääntelyn erityispiirteisiin. 
 
Lahti on lausunnossaan myös todennut sananmukaisesti: "Eri sääntelyinstrumentteja sovelletaan usein 
ja rinnakkaisesti siten, että käytännön toimijoilla ei ole selkeitä sääntöjä ohjenuoraksi. Sanotusta 
seuraa, että on tarvetta tämän sääntelyn kokonaisvaltaiseen arviointiin.'''' (kursivointi prof. Lahden). 
 
Tullihallitus yhtyy edellä siteerattuihin prof. Lahden näkemyksiin. Kun sääntely edellä kerrotuin tavoin 
on arvovaltaisestakin todettu sekavaksi, tulisi vähintään soveltajataho jättää vakiintuneen käytännön 
muotoihin eli yksiin käsiin poliisi- ja tulliviranomaisille. Joka tapauksessa näille viranomaisille tulisi 
antaa jäädytyspäätösten osalta syyttäjien kanssa rinnakkainen toimivalta, kuten mm. KRP on aikanaan 
kompromissina esittänyt. Muutoin sekaannusten vaara entisestään moninkertaistuu. 
 
Lopputoteamukset: 
 
Tullihallitus haluaa viitata vielä eräisiin yleisiin rikosten selvittelyintressin näkökulmiin. 
Jäädyttämispuitepäätöksen ohella odotettavissa on eräitä muita puitepäätöksiä, kuten todisteiden 
luovuttamista koskeva puitepäätös. Nämä tulevat todennäköisesti sisällytettäväksi Suomen 
lainsäädäntöön viranomaiskysymyksen suhteen jäädytyspuitepäätöksen kaltaisina. Jos jäädyttä-
mispuitepäätöksen osalta valitaan nyt syyttäjäkeskeinen toimivalta, esitettäisiin sen luontevana 
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jatkona, että syyttäjät myös muiden puitepäätösten osalta olisivat yksinomaisia toimivaltaisia 
oikeusviranomaisia. 
 

Esitetyn kaltainen syyttäjäkeskeinen päätösjärjestelmä saattaa Tullihallituksen käsityksen mukaan 
ohjata voimavaroja rikosten torjunnan kannalta epäedulliseen suuntaan. Jo nyt on havaittavissa, että 
syyttäjät pyrkivät rohkeastikin rajaamaan juttuja pelkästään oikeuskäsittelyn kannalta selvärajaisiksi 
kokonaisuuksiksi. Jos syyttäjät kansainvälisiä pakkokeinoask>ita ratkaistessaan toimivat vastaavalla 
tavalla, jää rikostorjunnailisesti tärkeä näkökulma vähemmälle huomiolle: Yksittäistä ns. syytä epäillä -
kynnyksen täyttänyttä rikosta tutkittaessa olisi usein mahdollista selvittää samojen epäiltyjen tekijöiden 
osallisuutta muihin vastaaviin tai aivan erilaisiinkin rikoksiin. Samoin voitaisiin selvittää muiden kuin 
konkreettisten epäiltyjen henkilöiden osallisuutta tutkittavaan rikokseen esimerkiksi yhdistämällä 
erilaista todistusaineistoa rekisteri- ja muuhun kertyneeseen aineistoon. Siirtämällä 
pakkokeinovaltuuksia esitutkintatasolta syyttäjille on suuri vaara menettää mahdollisuudet tällaisten 
toimiviksi todettujen rikosten selvittelykeinojen käyttämiselle. 
 
Tullihallitus esittää, että jäädytyspuitepäätöstä koskevaa lakiehdotusta muutettaisiin vielä edellä 
kerrotulla tavalla siten, että tutkinnanjohtajille jäisi syyttäjien kanssa rinnakkainen toimivalta ainakin 
Suomessa tehtävien jäädytyspäätösten osalta. Käytännössä tällöin voitaisiin sopia syyttäjätahon kanssa 
menettelystä, jonka mukaan kiireellisissä tapauksissa tutkinnanjohtaja voisi tehdä 
jäädyttämispäätöksen ja lähettää sen toiseen EU -maahan täytäntöön pantavaksi. Vastaavasti 
vähemmän kiireellisissä tilanteissa estettä ei ole sillekään, että syyttäjä kytkeytyy kiinteämmin 
päätöksentekoon. Tällaisissa tilanteissahan tutkinnan vaiheista ja erityispiirteistä on tavallisesti ehditty 
keskustella riittävästi tutkinnanjohtajan kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
Pääjohtaja Tapani Erling 
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Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut pääjohtaja Tapani Erling Tullihallituksesta. 

Viitetiedot 

Hallituksen esitykseen sisältyvä ensimmäinen lakiehdotus perustuu Euroopan unionin 

neuvoston puitepäätökseen omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien 

päätösten täytääntöönpanosta. Lakivaliokunta on antanut puitepäätöksen valmisteluvai-

heessa lausunnon (LaVL 12/2001 vp- U 49/2001 vp). 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyt-

tämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. Lailla pantaisiin 

täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden 22 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymä 

puitepäätös omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytän-

töönpanosta Euroopan unionissa. Laki sisältäisi sekä aineelliset että menettelylliset 

säännökset toisen jäsenvaltion tekemän jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta Suomessa 

sekä Suomessa tehdyn jäädyttämispäätöksen lähettämisestä täytäntöönpantavaksi toiseen 

jäsenvaltioon. 

Puitepäätöksen mukaan jäädyttämispäätöksellä tarkoitetaan Euroopan unionin jä-

senvaltion toimivaltaisen oikeusviranomaisen rikosasiassa tekemää päätöstä, jolla pyritään 

estämään väliaikaisesti sellaisen omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, 

siirtäminen tai luovuttaminen, joka voitaisiin tuomita tai on tuomittu menetetyksi taikka 

jota voitaisiin käyttää todisteena. Jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan 

täytäntöön toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen rikosoikeudellisen menettelyn 

yhteydessä tekemä jäädyttämispäätös. 

Esityksen mukaan Suomen ollessa jäädyttämispäätöksen lähettävä valtio jäädyttä-

mispäätöksellä tarkoitetaan pakkokeinolain 3 luvussa tarkoitettua tuomioistuimen mää- 
Perustelu
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räämää hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa, syyttäjän määräämää väliaikaista 

hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa taikka 4 luvussa tarkoitettua tuomioistuimen tai 

syyttäjän määräämää takavarikkoa. 

Suomen ollessa jäädyttämispäätöksen vastaanottava valtio toisen jäsenvaltion oi-

keusviranomaisen tekemän jäädyttämispäätöksen katsotaan vastaavan kansallista pak-

kokeinoa eli joko hukkaamiskieltoa, vakuustakavarikkoa tai takavarikkoa. Esityksen 

mukaan toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen tekemän jäädyttämispäätöksen vastaan-



 

 

ottaisi ja sen täytäntöönpanosta päättäisi syyttäjä. Syyttäjä määräisi jäädyttämispäätöksen 

pantavaksi täytäntöön, ellei olisi puitepäätöksen mukaista perustetta kieltäytyä täy-

täntöönpanosta tai lykätä täytäntöönpanoa. Syyttäjä toimittaisi jäädyttämispäätöksen 

kihlakunnanvoudille tai esitutkintaviranomaiselle pantavaksi täytäntöön kuten vastaava 

kansallinen turvaamistoimi. 

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi pakkokeinolakia, kansainvälisestä yh-

teistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettua lakia 

sekä Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa 

annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia. Myös kyseiset muutokset liit-

tyvät edellä mainitun puitepäätöksen täytäntöönpanoon. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 2 päivänä elokuuta 2005. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
 

Yleistä 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön puitepäätös omaisuuden ja todistusai-

neiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. Esi-

tyksellä ei haluta luoda Suomeen uutta jäädyttämistä koskevaa pakkokeinoa, vaan jää-

dyttämispäätöksellä tarkoitetaan kansallista pakkokeinoa, joka on tilanteen mukaan joko 

hukkaamiskielto, vakuustakavarikko tai takavarikko. Jäädyttämispuitepäätös perustuu 

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Puitepäätöksen johdannon neljännen kap-

paleen mukaisesti vastavuoroiseen tunnustamiseen ja välittömään täytäntöönpanoon pe-

rustuva jäsenvaltioiden yhteistyö edellyttää luottamusta siihen, että päätökset tehdään aina 

laillisuus-, toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen. Valiokunta on lau-

sunnossaan (LaVL 4/2005 vp) todennut, että valiokunta pitää yhtenä Haagin ohjelman 

keskeisimpänä prioriteettina aidon luottamuksen lisäämistä jäsenvaltioiden välillä. Ilman 

luottamusta oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ei toteudu. 

Valiokunta ei pidä lainsäädännön ymmärrettävyyden ja kansalaisten oikeusturvan 

kannalta hyvänä sitä, että lainsäädäntömme muodostuu kovin monikerroksiseksi ja toimii 

eri tavoin riippuen siitä, onko asialla pelkästään kansallisia, Euroopan unionin jä-

senvaltioihin kytkeytyviä vai laajempia kansainvälisiä ulottuvuuksia. On kuitenkin 



 

 

muistettava, että Euroopan unionin lainsäädäntöä valmisteltaessa oikeusasioiden alalla ei 

tavoitteena ole yhtenäistää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, vaan hyväksyä ainoastaan 

tiettyjä minimisääntöjä, joilla mahdollistetaan päätösten vastavuoroinen tunnustaminen, ja 

siten erilaisten järjestelmien yhteensopivuus ja käytännön yhteistyö viranomaisten välillä. 

Euroopan unionin lainsäädännössä ei myöskään voi olla automaattisena lähtökohtana jo 

olemassa olevat kansainväliset sopimukset, sillä tällöin unionin lainsäädännöllä ei olisi 

merkittävää lisäarvoa. Kansainvälistä rikosoikeusapua koskevan lainsäädännön 

soveltaminen edellyttää viranomaisilta erityisen huolellista paneutumista. 

Valiokunta pitääkin tärkeänä viranomaisten perusteellista kouluttamista lakiehdotuksen 

mukanaan tuomiin uusiin tehtäviin. 
 
 
 

Toimivaltainen oikeusviranomainen 

Pakkokeinolain 3 luvun mukaan hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättää tut-

kinnanjohtajan tai syyttäjän vaatimuksesta tuomioistuin, ja jos asia ei siedä viivytystä 

päätöksen edellytysten täyttyessä myös tutkinnanjohtaja tai syyttäjä voi tehdä asiassa 

päätöksen. Päätös on kuitenkin tällöin saatettava viikon sisällä tuomioistuimen ratkais-

tavaksi. Vieraan valtion oikeusapupyynnön johdosta tehtävästä hukkaamiskiellosta tai 

vakuustakavarikosta päättää tuomioistuin tutkinnanjohtajan tai syyttäjän vaatimuksesta. 

Pakkokeinolain 4 luvun mukaan takavarikosta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. 

Tuomioistuin voi päättää takavarikosta syytettä käsitellessään. Pidättämiseen oikeutettu 

virkamies päättää samoin vieraan valtion oikeusapupyynnön johdosta tehtävästä 

takavarikosta, mutta päätös tulee toimittaa viikon kuluessa tuomioistuimen vah-

vistettavaksi. 

Suomen järjestelmä mahdollistaa päätösvallan jakamisen eri viranomaisille pak-

kokeinotoimenpiteestä riippuen. Puitepäätös sen sijaan ei tee eroa erityyppisten jäädyt-

tämispakkokeinojen välillä. Luottamuksen vahvistamiseksi Euroopan unionin lainsää-

däntöä valmisteltaessa pyritään yksilöimään selkeästi päätöksiä tekevät viranomaiset ja 

lähtökohtaisesti kansallisten järjestelmien erilaisuudet huomioiden päätökset tehdään 

kaikissa maissa samantasoisesti. Valiokunta pitää vastavuoroisen tunnustamisen lähtö-

kohtana sitä, että toisen maan viranomaiset voivat ilman tarkempaa tutkintaa luottaa 

Suomesta tuleviin täytäntöönpanopyyntöihin. Toisaalta Suomeen tulevien täytäntöön 

pantavien päätösten osalta ei voida edellyttää päätöksen tehneen viranomaisen tuntevan 

lainsäädäntöämme, jotta hän osaisi toimittaa täytäntöönpanopyynnön oikealle viran-

omaiselle. 



 

 

Lakiehdotus muuttaa viranomaisten välistä toimivaltaa jäädyttämispäätöksen täy-

täntöönpanon osalta verrattuna nykyiseen vieraan valtion oikeusapupyynnön johdosta 

tehtäviin pakkokeinoihin. Kansainvälisen oikeusapupyynnön perusteet tutkitaan vas-

taanottavassa valtiossa, jolloin pyynnöt saatetaan tuomioistuimen vahvistettavaksi, kun 

taas lakiehdotuksen mukaisen jäädyttämispäätöksen osalta tarkoituksena on vastavuo-

roisesti tunnustaa toisen jäsenvaltion viranomaisen tekemä päätös, ja laittaa se ilman 

erillistä selvitystä täytäntöön. Esitutkintalain mukainen esitutkinta- ja syyttäjäviran-

omaisten välinen yhteistyövelvoite soveltuu myös nykyiseen kansainvälisessä yhteistoi-

minnassa. 

Puitepäätöksen lähtökohtana on ollut jäsenvaltioiden välisten oikeusavun tehosta-

minen nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla menettelyä. Hukkaamiskiellon ja vakuusta-

kavarikon osalta päätöksenteko siirtyy tuomioistuimilta syyttäjille. Oikeusturvanäkö-

kohdat huomioiden valiokunta ei pidä perusteluja täysin yksiselitteisenä siltä osin, että 

järjestelmästä saatavan lisäarvon ja nopeuden kannalta päätöksenteko pitää siirtää tuo-

mioistuimilta syyttäjille erityisesti niissä tapauksissa, kun jäädyttämispäätös tehdään 

Suomessa ja lähetetään toiseen jäsenvaltioon täytäntöön pantavaksi. Toisaalta lakiehdo-

tuksen mukaisissa jäädyttämispäätöksissä on kyse pääosin väliaikaistoimenpiteistä, jolloin 

kansallisestikin tutkinnanjohtaja ja syyttäjä ovat toimivaltaisia. Suomeen täytäntöön 

pantavaksi tulevien päätösten osalta on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 

mukaista, ettei asiaa tarvitse käsitellä meillä tuomioistuimessa. 

Edellä esitetyin perusteluin valiokunta pitää järjestelmän selkeyden kannalta tar-

koituksenmukaisimpana yksinkertaista ja keskitettyä menettelyä, jossa kaikissa tilanteissa 

toimivaltaisena viranomaisena on syyttäjä. 
 

Es itu tkin tay h teistyö 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on selvästi tullut ilmi, että vuonna 1997 esitutkin-

talakiin tehtyjä muutoksia syyttäjän roolin vahvistamisesta esitutkinnassa ei ole saatettu 

käytännössä voimaan ja yhteistyössä on selkeitä puutteita johtuen poliisi-, tulli - ja syyt-

täjäviranomaisten erilaisesta esitutkintalain 15 §:n tulkinnasta. Laki edellyttää esitutkin-

taviranomaisten ilmoittavan syyttäjälle tutkittavaksi tulleesta rikoksesta, jollei tekoa voida 

pitää vähäisenä. Syyttäjä ei johda tutkintaa, mutta hänellä on velvollisuus seurata, valvoa 

ja ohjata tutkintaa. Valiokunta totesi vuonna 1997 laista antamassaan mietinnössä (LaVM 

9/1997 vp.), että syyttäjän oikeus ja velvolisuus ohjata esitutkintaa asianmukaisen 

syyteharkinnan ja keskitetyn pääkäsittelyn turvaamiseksi onnistuu parhaiten hyvällä 

tutkintaviranomaisten ja syyttäjän välisellä yhteistyöllä. Valiokunta antaa tukensa 

valtakunnansyyttäjän ja poliisiylijohtajan asettamalle työryhmälle, jonka tehtävänä on 



 

 

kartoittaa esitutkinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita, ja laatia suunnitelma esitutkin-

tayhteistyön kehittämisestä toimivammaksi ja tehokkaammaksi. 

Valiokunta painottaa, että lailla ei muuteta nykyistä järjestelmää vaan esitutkinnan 

johto säilyy edelleen esitutkintaviranomaisilla. Lakiehdotuksessa korostetaan useissa eri 

kohdissa toimivaa yhteistyötä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välillä. Tästä 

selkeimpänä osoituksena on 9 §:n 3 momentti, jonka mukaan syyttäjän on ennen jäädyt-

tämispäätöksen tekemistä ilmoitettava keskusrikospoliisille ja Tullihallitukselle vas-

taanottamastaan jäädyttämispäätöksestä. Ilmoituksella selvitetään lykkäämisperusteen 

olemassaolo, mutta koordinaatiolla ja nopealla tiedonkululla on myös laajempia rikos-

torjunnallisia elementtejä. Nykyisissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä tutkintavi-

ranomaisten ja syyttäjän yhteistyön pitäisi olla kiinteätä, sillä kansainvälisiä pakkokei-

notoimenpiteitä edellyttävää tapausta ei koskaan voitane pitää vähäisenä. Valiokunta 

katsookin, että puitepäätöksen voimaansaattamisen ei pitäisi vähentää tutkintaviran-

omaisten ja syyttäjän yhteistyötä vaan päinvastoin. Lakiehdotuksella ei pidä syrjäyttää 

tutkintaviranomaisia kansainvälisten pakkokeinojen täytäntöönpanosta, vaikka päätök-

senteko siirtyykin syyttäjälle. 
Yksilön oikeusturva 

Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota puitepäätöksen johdannon kuudenteen kappa-

leeseen, jonka mukaan puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeus-

kirjassa huomioituja periaatteita. Oikeusturvanäkökulmasta on tärkeätä, että johdannossa 

yksiselitteisesti todetaan mahdollisuus kieltäytyä täytäntöönpanosta yleisen syrjintä-

periaatteen nojalla varsinkin, kun jäädyttämispäätöksen muut kieltäytymisperusteet ovat 

hyvin rajoitettuja. 

Valiokunta pitää yksilön oikeusturvan kannalta merkittävänä, että syyttäjät huo-

lehtivat riittävällä tavalla lakiehdotuksen 17 §:n 2 momentin mukaisesta velvoitteestaan 

avustaa toimenpiteen kohteeksi joutunutta. Hänen tulee saada täytäntöönpanon yhteydessä 

riittävä tieto häntä koskevan jäädyttämispäätöksen tehneen jäsenvaltion muutok-

senhakumenettelyistä, viranomaisten yhteystiedoista, mahdollisuudesta oikeusapuun ja 

käännöspalveluihin. 

Valiokunta pitää tärkeänä myös lakiehdotuksen 5 luvun määräyksiä korvauksien 

maksamisesta virheellisen jäädyttämispäätöksen aiheuttamista vahingoista. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 
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Tatja Karvonen /kesk 
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