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nitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeuden-
käyntien joutuisuuden parantamiseksi. 
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1 Johdanto 
 
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja asian viivytyksettömään käsittelyyn 
tuomioistuimissa ja hallinnossa on turvattu perusoikeutena perustuslain 21 §:ssä. Sään-
nös voidaan rinnastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan, jossa turvataan 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Artiklan yhtenä keskeisenä seikkana on 
jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä koh-
tuullisen ajan kuluessa. Lainkäytön joutuisuutta edellytetään myös YK:n kansalaisoike-
uksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 artiklassa sekä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa, joka koskee jäsenvaltioita silloin, kun ne sovel-
tavat unionin oikeutta. 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyysi kirjeellään 16.6.2009 ulkoasiainministeriöltä, 
oikeusministeriöltä, Valtakunnansyyttäjänvirastolta ja Suomen Asianajajaliitolta selvi-
tyksen oikeudenkäynnin viivästymiseen liittyvistä seikoista. Lisäksi valiokunta varasi 
korkeimmalle oikeudelle mahdollisuuden esittää arvion niistä toimista, joita korkeim-
man oikeuden mielestä olisi aiheellista toteuttaa oikeudenkäyntien viivästymisen estä-
miseksi. 
 
Selvitysten pohjalta laatimassaan mietinnössä 1/2010 valiokunta käsitteli viivästy-
misongelmaa. Mietinnön pohjalta eduskunta antoi seuraavansisältöisen lausuman: 
 

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syy-
teharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi. 
 

Mietinnössään perustuslakivaliokunta piti tarpeellisena arvioida muun muassa voimava-
roihin, rakenteisiin, käytäntöihin ja lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita ja niiden 
vaikutusta oikeudenkäyntien kestoon sekä kustannuksia. 
 
Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö asettivat tämän työryhmän laatimaan mietintöä 
eduskunnan edellyttämän kokonaissuunnitelman pohjaksi. Tässä työryhmän raportissa 
painopiste on tulevaisuuden suunnittelussa. Aikaisemmin on toteutettu useita hankkeita, 
joilla oikeudenkäyntien viivästymisongelmaa on pyritty torjumaan. Näitä hankkeita on 
laajasti kuvattu oikeusministeriön selvityksessä, jolla perustuslakivaliokunnan kesän 
2009 kirjeeseen vastattiin 14.10.2009 (OM 77/03/2009). Hankkeita ei toisteta tässä mie-
tinnössä. 
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2 Nykytilan kuvaus 
 
2.1 Oikeudenkäyntien viivytyksettömyys 
 
2.1.1 Ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot viivästyksen mittareina 
 
Suomi on vuodesta 2000 alkaen saanut lukuisia tuomioita nimenomaan oikeudenkäyn-
nin viivytyksettömyyden loukkauksista. Vuoden 2010 lokakuun loppuun mennessä 
Suomi oli saanut tuomion 54 tapauksessa, joissa ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että 
Suomi oli rikkonut oikeudenkäynnin viivytyksettömyyden vaatimusta. Viivytyksettö-
myyttä koskevissa tapauksissa ihmisoikeustuomioistuin on vahvistanut sovinnon 46 
tapauksessa ja todennut Suomen antaman yksipuolisen julistuksen 21 tapauksessa.   
 
Liian pitkät käsittelyajat ovat oikeusturvaongelma täysin riippumatta siitä, päätyvätkö 
ne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käsiteltäviksi. EIT:n käytännön selvit-
täminen on kuitenkin tärkeää sen vuoksi, että tuomioistuimen ratkaisuissa asetetaan 
käsittelyajoille standardi, jota vasten Suomen järjestelmän toimintaa on syytä arvioida. 
Arvioinnin kannalta keskeistä on se, millaista oikeudenkäynnin kestoa vakiintuneesti 
pidetään liiallisena. 
 
Epävarmaa sen sijaan on, miten luotettavasti eri maiden oikeudenkäyntien kesto-
ongelmia voidaan vertailla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamien tuomioiden 
lukumäärän perusteella. Viivästysongelman laajuuden ohella tuomioiden lukumääriin 
vaikuttaa se, miten herkästi asioita viedään EIT:n käsiteltäviksi. Tästä kantelualttiudesta 
ei ole olemassa tutkimustietoa, kuten ei siitäkään, minkä asteinen viivästysongelma eri 
maissa todellisuudessa on.  Lisäksi ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että kukin 
tapaus on arvioitava erikseen, eikä kuluneen ajan kohtuullisuutta arvioitaessa tulisi teh-
dä vertailuja muiden sopimusvaltioiden keskimääräisiin käsittelyaikoihin (Martins Mo-
reira v. Portugali) 
 
Suomessa on vuoden 2010 alussa otettu käyttöön pitkäkestoisten oikeudenkäyntien hy-
vittämistä koskeva lainsäädäntö. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että 
mainittu laki tarjoaa tehokkaan oikeussuojakeinon tarjoamalla asianmukaisen hyvityk-
sen viivästymisestä (Lars Johan Ahlskog v. Suomi 9.11.2010). Tämän voidaan olettaa 
lähivuosina vähentävän ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi menevien asioiden 
määrää. Viivästymisten korvaaminen ei kuitenkaan poista itse ongelmaa eli oikeuden-
käyntien viivästymisiä.  
 
 
2.1.2 Ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntö 
 
Oikeudenkäynnin viivästyminen on ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä hy-
vin tyypillinen ihmisoikeusloukkaus. Esimerkiksi vuonna 2009 ihmisoikeustuomioistuin 
antoi 1627 tuomiota, joista 449 koski oikeudenkäynnin viivästymistä. Oikeudenkäyn-
tien viivästyminen on ongelmana myös monissa muissa maissa kuin Suomessa. Esimer-
kiksi Italia, Ranska, Bulgaria, Kreikka ja Itävalta ovat saaneet runsaasti tuomioita oi-
keudenkäynnin viivästymisestä. Sen sijaan muilla Pohjoismailla ei ole kuin yksittäisiä 
tuomioita ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan loukkaamisesta. 
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Ihmisoikeustuomioistuin ei tarkastele rikosprosessia ja sen kestoa ainoastaan varsinai-
sen oikeudenkäynnin kannalta, vaan myös esitutkinta ja syyteharkinta otetaan huomi-
oon. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä rikosprosessin kesto alkaa kulua 
siitä, kun toimivaltainen viranomainen antaa henkilölle virallisen ilmoituksen siitä, että 
häntä epäillään rikoksesta. Käytännössä tämä siis tarkoittaa useimmiten sitä hetkeä, jol-
loin epäiltyä kuullaan esitutkinnassa. Alkupisteeksi voidaan myös määrittää se tilanne, 
joka olennaisesti vaikuttaa epäillyn tilanteeseen. Tällaisena on pidetty esimerkiksi pidät-
tämishetkeä (“reasonable time” begins to run with “the official notification given to an 
individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal 
offence”, a definition that also corresponds to the test whether “the situation of the [sus-
pect] has been substantially affected” Eckle v. Germany, judgment of 15 July 1982, Se-
ries A no. 51, § 73). Corigliano v. Italy, judgment of 10 December 1982, Series A no. 
57, § 34).  
 
Ihmisoikeustuomioistuin siis arvioi kysymystä oikeudenkäynnin viivästymisestä lähtö-
kohtaisesti prosessin koko keston perusteella. Kuitenkin tuomioissa on aina eroteltu 
prosessin eri vaiheiden kestot, esitutkintaan, syyteharkintaan, alioikeusprosessiin ja 
muutoksenhakuprosessiin. Pääsääntöisesti yli 4 vuotta kestäneet prosessit johtavat usein 
ihmisoikeusloukkaukseen.  Yleistäen voidaan lisäksi todeta, että jos käsittely on kestä-
nyt noin vuoden prosessivaihetta kohden (esitutkinta, syyteharkinta, alioikeuskäsittely, 
hovioikeuskäsittely, käsittely korkeimmassa oikeudessa), joutuisuusvaatimusta ei ole 
loukattu.  
 
Ihmisoikeustuomioistuin arvioi prosessin kestoa aina yksittäistapauksena ja ihmisoike-
usloukkauksen toteaminen perustuu tapauksen kokonaisarviointiin. Olennaisia seikkoja 
arvioinnissa ovat rikosasian vaikeusaste sekä oikeudenkäynnin osapuolten ja viran-
omaisten toimet prosessin aikana. Tuomioon johtava loukkaus voi perustua joko proses-
sin kokonaiskestoon tai yhdessä prosessin vaiheessa tapahtuneisiin viivästyksiin. Ihmis-
oikeustuomioistuin on toisaalta joissain tapauksissa todennut, että yksi tai useampi pro-
sessivaihe on kestänyt liian kauan, mutta katsonut kokonaisajan kuitenkin pysyneen 
hyväksyttävänä, kun muissa prosessivaiheissa on menettely ollut riittävän joutuisaa. 
 
Langettavaan tuomioon oikeudenkäynnin pitkästä kestosta riittää se, että kyseisen asian 
käsittely on sen laatuun nähden kestänyt liian pitkään. Valittajan ei tarvitse osoittaa 
esimerkiksi viranomaisen menettelyn virheellisyyttä, vaan viivästys on automaattisesti 
valtion vastuulla, ellei esitetä perusteita, jotka poistaisivat vastuun. Tällainen peruste 
ovat esimerkiksi valittajan omat prosessia merkittävästi viivyttävät toimet prosessin 
aikana. Valtio voi myös esittää muita hyväksyttäviä syitä sille, että juuri kyseisessä asi-
assa käsittely on kestänyt pitkään. Esimerkiksi unionin tuomioistuimelle tehdyn ennak-
koratkaisupyynnön johdosta annettavan ratkaisun odottaminen asian ratkaisemisen kan-
nalta olennaisesta kysymyksestä voi olla sellainen hyväksyttävä peruste.  Resurssipula 
tai oikeusjärjestelmän rakenteet eivät puolestaan ole hyväksyttäviä syitä.   
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2.1.3 Suomen saamat tuomiot 
 
Suomi sai ensimmäisen oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan langettavan tuomion 
vuonna 2000 (Nuutinen v. Suomi). Vanhimmat Suomen saamat tuomiot koskevat oi-
keudenkäyntejä, jotka on käyty ennen 1.10.1997 voimaan tullutta oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annettua lakia (689/1997), jotka on käyty ennen oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa annettua lakia, koska asioiden käsittely ihmisoikeustuomioistuimessa kestää 
useita vuosia. OM:n työryhmän mietinnössä (Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhen-
täminen, 2007:2) todetaan, että tätä ennen oikeudenkäyntien lykkääminen oli huomatta-
vasti nykyistä tavanomaisempaa ja viivästytti prosessia. 
 
Tuoreimmat tuomiot koskevat kuitenkin pääosin tapauksia, jotka on käsitelty oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetun lain tultua voimaan. Tämä lainsäädäntömuutos ei siten 
ole ainakaan kokonaan poistanut oikeudenkäynnin viivästymisongelmia. Seuraavassa 
käsitellään tarkemmin Suomen saamia tuomioita. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Suomen osalta antamissaan tuomiossa todennut 
oikeudenkäynnin pituutta koskevan rikkomuksen lokakuun loppuun 2010 mennessä 
yhteensä 54 tapauksessa. Samaan ajankohtaan mennessä ihmisoikeustuomioistuin on 
Suomen osalta antamissaan tuomioissa tai päätöksissä vahvistanut oikeudenkäynnin 
pituutta koskevan sovinnon yhteensä 46 tapauksessa. Lisäksi ihmisoikeustuomioistuin 
on päätöksellään todennut oikeudenkäynnin pituutta koskevan hallituksen antaman yk-
sipuolisen julistuksen yhteensä 21 tapauksessa. Yksipuolinen julistus sisältää hallituk-
sen toteamuksen siitä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaletta on 
rikottu oikeudenkäynnin pituuden osalta, sekä sitoumuksen muun muassa riittävien kor-
vausten maksamisesta.  
 
Prosessilajista langettavien tuomioiden osalta voidaan todeta, että hieman yli puolet 
tuomioista on koskenut rikosasioita ja vajaa puolet puolestaan riita-asioita. Hallintolain-
käytön osuus jää alle viidennekseen. Runsaat puolet tapauksista, joissa ihmisoikeustuo-
mioistuin on vahvistanut sovinnon, on koskenut rikosprosessia ja loput, muutamaa hal-
lintolainkäyttöä koskevaa tapausta lukuun ottamatta, siviiliprosessia.  Noin puolet yksi-
puoliseen julistukseen päättyneistä tapauksista on koskenut rikosprosessia ja puolet si-
viiliprosessia, muutamaa hallintolainkäyttöä koskevaa tapausta lukuun ottamatta. Kehi-
tyssuuntana on tosin yksipuolisten julistustenkin osalta rikosasioiden osuuden kasvu. 
Osassa tapauksista on ollut useampia valittajia tai valituksia taikka useampia prosesseja. 
Tästä syystä tapausten jako prosessilaatunsa mukaan ei ole täysin yksiselitteinen. 
 
Suomelle rikosasioissa annetuissa tuomioissa on useimmiten kysymys talousrikoksista. 
Viivästystuomio on yleensä annettu, jos asian käsittely on kokonaisuudessaan kestänyt 
viisi vuotta tai enemmän. Tämä riippuu kuitenkin siitä, kuinka monessa eri oikeusas-
teessa asiaa on käsitelty. 
 
Tuomioista ei aina käy ilmi, mikä on viivästykseen johtanut syy, koska käsittelyn pitkä 
kesto riittää itsessään tuomioon. Suomen valtio on useissa tapauksissa esittänyt viiväs-
tymisen syyksi talousrikosasian monimutkaisuuden ja laajuuden, mutta ihmisoikeus-
tuomioistuin ei ole katsonut tätä langettavissa tuomioissaan riittäväksi syyksi viivästyk-
selle. Joissakin tapauksissa Suomen valtio on myös vedonnut valittajan omiin toimenpi-
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teisiin prosessin aikana. Tällaisia toimia ovat olleet esimerkiksi valittajan prosessissa 
tekemät prosessiväitteet tai lisäaikapyynnöt. Ihmisoikeustuomioistuin on tuomioissaan 
katsonut, etteivät tällaiset seikat ole aiheuttaneet merkittävää viivästystä asian käsittelyl-
le. Asianosaisella on oikeus käyttää täysimääräisesti kansallisen lainsäädännön mukaisia 
keinoja. 
 
Ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden perusteella on siten vaikea saada tyhjentävästi 
käsitystä niistä viranomaisten toiminnan syistä, jotka ovat tapauksissa johtaneet viiväs-
tykseen. Viivästyminen katsotaan yleensä viranomaisten syyksi, jos jossain käsittely-
vaiheessa on ollut passiivisia jaksoja. Toisaalta viranomaistoiminnan ei ole katsottu 
täyttäneen vaatimuksia, jos oikeudenkäynti on kestänyt selvästi yli vuoden yhdessä vi-
ranomaisportaassa, vaikka passiivisia jaksoja ei ole ollutkaan.  
 
 
2.2 Rikosprosessia koskevia tilastotietoja 
 
2.2.1 Rikosten määrä 
 
Poliisin tietoon tullut rikollisuus 
 
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on pysynyt melko tasaisena viimeisen kymme-
nen vuoden aikana, kun huomioon ei oteta liikennerikoksia. Vuonna 2009 määrä aleni 
hieman vuoteen 2008 nähden. Vuonna 2009 poliisin tietoon tulleita rikoksia oli 
431 598. Vuoden 2010 alkupuolellakin rikosten kokonaismäärä on laskenut hieman.  
 
Poliisin selvittämien rikosten määrä on seurannut ilmitulleen rikollisuuden määrän kehi-
tystä. Vuonna 2009 poliisi selvitti noin 250 000 rikosta. Poliisin tietoon tulleista rikok-
sista on viime vuosina selvitetty noin 60 %. Selvittämisprosentti on noussut 1990-
luvulta, jolloin se oli noin 50 %.  
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Liikennerikokset tilastoidaan erikseen. Niiden määrä on viime vuosina kasvanut huo-
mattavasti ennen muuta tehostuneen liikenteenvalvonnan ansiosta. Kysymys on useim-
miten ylinopeuksista ja muista tieliikennelain vastaisista rikkomuksista. Vuonna 2009 
liikennerikoksia tuli poliisin tietoon 487 464. Nämä asiat käsitellään pääsääntöisesti 
rikesakko- tai rangaistusmääräysmenettelyssä. 
 
Omaisuusrikosten, pahoinpitelyrikosten ja rattijuopumusten määrät ovat laskeneet viime 
vuosina. Toisaalta huumausainerikosten määrä on kasvanut. Ilmitulleiden talousrikosten 
määrä taas on ollut hieman laskussa. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön määrä puoles-
taan on kaksinkertaistunut muutaman viime vuoden aikana, vaikka seksuaalirikokset 
ovatkin kokonaisuutenaan vähentyneet. 
 
Joissakin rikoslajeissa piiloon jäävän rikollisuuden määrä poikkeaa toisistaan. Huuma-
usainerikokset ja talousrikokset tulevat ilmi tavallisesti viranomaisten selvitystyön pe-
rusteella, kun taas perinteisempi rikollisuus tulee yleensä ilmi rikosilmoitusten perus-
teella. Tämä vaikuttaa käytännössä siten, että huumausaine- ja talousrikollisuudessa 
piilorikollisuuden osuus on suuri, mutta selvitysprosentti esiin tulleissa rikoksissa on 
korkea. On arvioitu, että suurin osa talousrikollisuudesta on piilorikollisuutta. Joidenkin 
arvioiden mukaan poliisin tietoon tulee noin kymmenen prosenttia talousrikoksista. 
 
Sisäasiainministeriön määritelmässä talousrikoksella tarkoitetaan yrityksen, julkishal-
linnon tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tai niitä hyväksi käyttäen tapahtuvaa, 
huomattavaan välittömään tai välilliseen taloudelliseen hyötyyn tähtäävää rangaistavaa 
tekoa tai laiminlyöntiä. Yrityksen tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tapahtuneet 
verorikokset (RL 29 luku), elinkeinorikokset (RL 30 luku), velallisen rikokset (RL 39 
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luku), arvopaperimarkkinarikokset (RL 51 luku) ja osakeyhtiörikokset (OYL 16 luku) 
ovat aina talousrikoksia. Talousrikoksella tarkoitetaan myös muunlaista yritystoimin-
taan verrattavaa huomattavaan taloudelliseen hyötyyn tähtäävää suunnitelmallista, ran-
gaistavaa tekoa tai laiminlyöntiä. 
 
Poliisille tehtiin ilmoitus talousrikoksesta vuonna 2009 ennätykselliset 1 776 kappaletta. 
Myös vuosina 2003 ja 2006 uusia ilmoituksia kirjattiin jonkin verran enemmän kuin 
muina vuosina. Tänä vuonna poliisi on kirjannut yhteensä 750 uutta talousrikosilmoitus-
ta, joka on jonkin verran vähemmän kuin edellisen vuodenvastaavalla ajanjaksolla 
(vuonna 2009: 863 ilmoitusta). Tämä ilmeisesti johtuu ainakin osittain Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden hallinnollisen sanktion ja rikosoikeudel-
lisen sanktion suhdetta koskevista ratkaisuista (ne bis in idem -periaate).  
 
 

Talousrikosilmoitukset
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(lähde: Talousrikostutkinnan tilannekuva: Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus III/2010) 
 
 
Syyttäjän ja tuomioistuinten käsittelemät rikosasiat 
 
Vuonna 2009 syyttäjille saapui noin 85 000 asiaa.  Määrän on arvioitu säilyvän jok-
seenkin samalla tasolla myös lähivuosina. Lisäksi syyttäjät ratkaisevat vuosittain noin 
250 000 rangaistusmääräysasiaa.   
Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan noin 67 000 rikos-
oikeudellista asiaa. Ratkaistuista asioista oli varsinaisia rikosasioita 55 000. Asioista 
käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä 20 576 asiaa, mikä oli noin 600 enemmän kuin 
vuonna 2008. 
 
Syyttäjälle ja tuomioistuimiin tulevissa asioissa keskeisiä rikoslajeja ovat liikennerikok-
set, omaisuusrikokset ja väkivaltarikokset. 
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2.2.2 Rikosprosessin kesto 
 
Kesto eri viranomaisissa 
 
Poliisin esitutkinnan kestoaikoja on seurattu talousrikosten osalta. Talousrikoksissa kes-
kimääräinen esitutkinta-aika on viime vuosina ollut noin 300 vuorokautta. Keskimää-
räinen aika on laskenut vuoden 2004 huipusta, jolloin talousrikostutkinta kesti keski-
määrin yli 400 vuorokautta. Kaikkien rikoslakia vastaan tehtyjen rikosten keskimääräi-
nen esitutkinta-aika poliisilla on ollut viime vuosina noin 80–90 vuorokautta. 
 
Syyttäjien keskimääräinen syyteharkinta-aika oli vuonna 2009 noin 2 kuukautta. Se on 
laskenut hieman aiemmasta. Syyttäjän käsittelemistä asioista yli 70 prosenttia ratkaistiin 
alle kahdessa kuukaudessa. Myös 6–12 kuukautta syyteharkinnassa olleiden asioiden 
määrä on viime vuosina laskenut. Erityisesti yli 12 kuukautta syyteharkinnassa olleiden 
asioiden määrää on saatu viime vuosina vähennettyä. Vuonna 2007 tällaisia asioita oli 
yli 1 300 ja vuonna 2009 enää alle 200. 
 
Erikoissyyttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden keskimääräinen syyteharkinta-aika 
vuonna 2009 oli 237 vuorokautta. Aika on kasvanut hieman viime vuosina. Kaikkien 
vaativien rikosasioiden syyteharkinta-aika on viime vuosina ollut keskimäärin 4–5 kuu-
kautta. 
 
Vuonna 2009 käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 57 prosenttia 
saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Vain 6 369 jutussa käsittelyyn kului yli 
puoli vuotta. Keskimäärin asian ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,0 kuukautta. Kir-
jallisessa menettelyssä ratkaistujen asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 1,7 kuukaut-
ta. Rikosasioiden kokonaiskäsittelyaika – rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden ratkai-
suun – oli keskimäärin 9,1 kuukautta. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hovioikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 6,7 
kuukautta vuonna 2009. Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 6,6 
kuukautta ja riita-asioiden käsittelyyn 8,1 kuukautta. Kaikista asioista lähes 30,7 pro-
senttia ratkaistiin alle kolmessa kuukaudessa ja 51,9 prosenttia alle kuudessa kuukau-
dessa. Yli vuoden ratkaisu viipyi 15,9 prosentissa kaikista asioista. Hovioikeuksissa yli 
vuoden vanhojen asioiden määrä on vuodesta 2006 vähentynyt 959 asiasta 339 asiaan 
vuonna 2009. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa korkeimman oikeuden ratkaisemissa asioissa oli 
5,1 kuukautta vuonna 2009. Riita-asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 5,2 kuukautta 
ja rikosasioiden käsittely kesti keskimäärin 4,4 kuukautta. 
 
 
Kokonaiskesto 
 
Rikosprosessin kokonaiskeston seuranta on ollut puutteellista, mutta tuomioistuinten 
tietojärjestelmästä on jo saatavilla joitakin tietoja, joiden perusteella kokonaiskestoa 
voidaan arvioida. Järjestelmässä ei kuitenkaan ole vielä kattava, koska erityisesti pitkä-
kestoisista asioista tietojärjestelmiin ei ole kirjattu kaikkia tarvittavia tietoja. 
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Käräjäoikeuksissa oli 25.10.2010 vireillä 1 329 asiaa, jotka olivat olleet vireillä yli kol-
me vuotta rikosilmoituksesta. Ratkaistavana näistä oli 646 asiaa, valmisteltavana 60 
asiaa, jaettuna 18 asiaa ja saapuneena 6. Keskeytyksessä juttuja oli 599 kappaletta. Kä-
räjäoikeudet muuttavat asian tilan keskeytykseen, jos asian käsittely viivästyy tavan-
omaista enemmän. Syynä voi olla esim. vastaajan tavoittamattomuus tai se, että asiassa 
odotetaan ylemmän oikeusasteen ratkaisua rikosprosessissa, minkä jälkeen otetaan sa-
maa kokonaisuutta koskeva riita-asia käsittelyyn. 
 
Käräjäoikeuksissa käsiteltävien yli kolme vuotta kestäneiden juttujen keskimääräinen 
esitutkinta-aika oli 234 päivää, keskimääräinen käsittelyaika syyttäjällä oli 188 päivää, 
keskimääräinen vireilläoloaika käräjäoikeudessa oli 1 206 päivää ja keskimääräinen 
kokonaiskesto oli 1 627 päivää. Lukuihin vaikuttaa kuitenkin paljon se, että suuri osa 
jutuista on keskeytyksessä eikä aktiivisesti käsiteltävänä. 
 
Hovioikeuksissa oli 25.10.2010 vireillä 410 juttua, jotka olivat olleet vireillä yli kolme 
vuotta. Asioista noin neljäsosa oli siviiliasioita. Hovioikeudessa lähes kaikki jutut olivat 
valmistelussa. Pisimpään kestäneistä rikosasioista kolme oli törkeitä veropetoksia, yksi 
kirjanpitorikos, yksi törkeä petos, yksi pakottaminen sukupuoliyhteyteen (keskeytykses-
sä) ja yksi veropetos. Asioista 31 koski verorikoksia, 22 velallisen rikoksia ja 27 kirjan-
pitorikoksia. Seksuaalirikoksia oli 14 ja näistä 8 oli lapseen kohdistuneita.  
 
Vaikka täysin kattavaa tilastointia ei vielä olekaan saatavilla, voidaan hovioikeuksien 
jutuista saatujen tilastotietojen perusteella sanoa, että talousrikoksiksi luokiteltavissa 
asioissa rikosprosessin kokonaiskesto on pääsääntöisesti huomattavasti pidempi kuin 
muissa rikoslajeissa. Tämä koskee myös käsittelyaikoja yksittäisissä viranomaisissa. 
Esitutkinta-aika, syyteharkinta-aika ja tuomioistuinten käsittelyajat ovat kaikki näissä 
asioissa keskimäärin pidempiä kuin muissa rikoslajeissa. Myös hovioikeudessa käsitel-
lyissä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa jutuissa erityisesti esitutkinta-ajat 
ovat keskimäärin olleet poikkeuksellisen pitkiä. Muissa prosessin vaiheissa nämä asiat 
eivät keskimäärin viivy erityisen pitkään.  
 
Oheisessa taulukossa on kuvattu käräjäoikeuksissa vuonna 2009 yli 24 kuukautta vireil-
lä olleiden asioiden määrää. Tilasto ei siten kerro aukottomasti siitä, kuinka kauan var-
sinainen rikosprosessi on kestänyt, koska rikokset eivät välttämättä ole tulleet ilmi välit-
tömästi tekoajankohdan jälkeen. Erityisesti tämä heijastuu talousrikoksiin, joissa esitut-
kinta käynnistyy usein vasta jonkin ajan kuluttua rikoksen tekopäivästä. 
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Käräjäoikeuksissa yli 24 kuukautta rikoksen tekopäivästä vireillä olleet asiat  
 

  

2009 
yhteensä 

(kpl)

2009 
 24 kk 

(kpl) 

yli 24 kk 
osuus 

kaikista 
(%)

Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, 
velkojan suosinta 39:4,5,6 1 1 100,0
Törkeä väärennys 33:2 11 10 90,9
Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, 
velallisen petos, törkeä velallisen petos 39:1-3 126 104 82,5
Muut elinkeinorikokset 30:1-8,10a 16 12 75,0
Kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos, 
tuottamuksellinen kirjanpito-rikos 30:9,9a,10 322 228 70,8
Törkeä veropetos 29:2 112 71 63,4
Verorikkomus 29:4 30 17 56,7
Törkeä petos 36:2 304 159 52,3
Törkeä kavallus 28:5 121 60 49,6
Petos, lievä petos 36:1,3 2261 674 29,8
Seksuaalirikokset 597 169 28,3
Kavallus, lievä kavallus 28:4,6 396 83 21,0
Muut omaisuusrikokset 28:10-12;29:4a,4b,5-8;33:5;36:4-7; 
37:1-7;46:1-3,6 146 29 19,9
Törkeä maksuvälinepetos 37:9 70 12 17,1
Omaisuusrikokset 12234 2096 17,1
Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, 
maksuvälinepetoksen valmistelu  441 49 11,1
Törkeä huumausainerikos 169 18 10,7
Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 
33:1,3,4 678 72 10,6
Veropetos,lievä veropetos 29:1,3 159 12 7,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 8806 630 7,2
Kaikki rikosoikeudelliset asiat 66518 3926 5,9
Huumausainerikos 1 937 104 5,4
Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1,3 1859 96 5,2
Rattijuopumus 23:3 8213 85 1,0

 

(lähde: Tilastokeskus) 
 
Kaikista rikosoikeudellisista asioista 5,9 % oli käräjäoikeusvaiheessa kestänyt yli 24 
kuukautta. Nopeinta käsittely oli rattijuopumusasioissa, joista vain 1 % oli kestänyt yli 
24 kuukautta. Velallisen rikosten ja kirjanpitorikosten käsittely puolestaan oli pääsään-
töisesti kestänyt yli 24 kuukautta. Myös törkeistä veropetoksista, törkeistä petoksista ja 
verorikkomuksista yli 50 % oli kestänyt yli 24 kuukautta.  
 
Suurista rikosryhmistä omaisuusrikoksissa ja henkeen ja terveyteen kohdistuvissa ri-
koksissa yli 24 kuukautta kestäneiden asioiden suhteelliset osuudet ovat melko pieniä 
(17,1 % ja 7,2 %).  Lukumäärät nousevat kuitenkin suuriksi, kun näitä rikoksia on kärä-
jäoikeuksissa niin runsaasti.  
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2.2.3 Oikeudenkäyntien kestoa koskevat tutkimukset 
 
Korkeimman oikeuden julkaisusarjassa on ilmestynyt raportti korkeimmassa oikeudessa 
vuonna 2007 käsiteltyjen talousrikosten oikeudenkäyntien kestosta (Oikeudenkäynnin 
kesto talousrikoksissa. Korkeimman oikeuden selvityksiä 1/2009)). Raportti perustuu 
vuoden 2007 aikana vireille tulleiden 84 talousrikosasian analyysiin. Raportin perusteel-
la talousrikosasioissa asian käsittely rikosilmoituksesta korkeimman oikeuden valituslu-
paa koskevaan ratkaisuun kesti keskimäärin 4 vuotta 10 kuukautta 15 päivää. Ihmisoi-
keustuomioistuimen laskentatavalla kesto oli keskimäärin 4 vuotta 4 kuukautta 25 päi-
vää.  
 
Selvityksen perusteella aineistoltaan laajat jutut kestivät lähtökohtaisesti aina pitkään. 
Sen sijaan pienempien juttujen käsittelyn kestossa oli runsaasti hajontaa. Alueelliset erot 
käsittelyajoissa olivat suuret, ja eri viranomaisvaiheiden käsittelyn kestossa oli suuria 
eroja. Tutkimuksessa ongelmia todettiin olevan niin syyteharkintavaiheessa ja sitä edel-
tävässä esitutkintayhteistyössä kuin sekä käräjäoikeus- että hovioikeusvaiheessa.  
 
Tuomioistuinkäsittelyn peruuntumisia tapahtui käräjäoikeuksissa noin 40 %:ssa tutki-
muksen jutuista. Tämä saattoi aiheuttaa useankin kuukauden viiveen jutun käsittelyyn. 
Tutkimusaineiston perusteella asianosaisten toiminta prosessissa ei sen sijaan ollut mer-
kittävä tekijä oikeudenkäyntien kestoa selittämässä kuin joissakin yksittäisissä tapauk-
sissa.  
  
Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa ”Talousrikokset rikosprosessissa” (Polii-
siammattikorkeakoulun tutkimuksia 33/2009) on kuvattu talousrikosprosessia ja talous-
rikosten rangaistuskäytäntöä käyttämällä poliisin talousrikosmääritelmää sekä seurattu 
käsitteen alle kuuluvien rikosten kulkua esitutkinnasta tuomioistuimen päätökseen 
saakka. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten eri viranomaisten tietojärjestelmistä 
saatavia tietoja voidaan yhdistää tutkimustoimintaa varten. 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin poliisin talousrikoksiksi luokiteltuja ilmoituksia, joiden esi-
tutkinta oli päätetty vuonna 2004. Syyttäjälle päätyneiden rikosilmoitusten keskimääräi-
nen esitutkinnan kesto oli vuosi ja neljä kuukautta (473 vuorokautta). Sellaisten ilmoi-
tusten osalta, jotka eivät edenneet syyttäjälle, esitutkinnan kesto oli noin vuosi ja kuusi 
kuukautta (531 vuorokautta). Syyttäjällä rikosasian käsittely kesti keskimäärin seitse-
män kuukautta (219 vuorokautta) niissä tapauksissa, jotka etenivät käräjäoikeuden kä-
sittelyyn. Syyttämättäjättämistapauksissa käsittelyaika oli yli kahdeksan kuukautta (252 
vuorokautta).  
 
Käräjäoikeuden käsittely kesti puolestaan keskimäärin hieman yli puoli vuotta (198 
vuorokautta). Käräjäoikeuteen päätyneiden talousrikosasioiden koko yhteenlaskettu 
prosessikesto oli keskimäärin yli kolme ja puoli vuotta (1 316 vuorokautta) rikoksen 
tekoajasta käräjäoikeuden ratkaisuun. Talousrikosten käsittelyajat olivat tutkimuksen 
aineistossa pidempiä kuin käsittelyajat rikosasioissa yleensä. Talousrikostapaukset ovat 
usein laajoja. Mitä enemmän rikosnimikkeitä juttukokonaisuuteen liittyi, sitä pidempi 
niiden keskimääräinen käsittelyaika aineiston perusteella oli. Tutkimuksessa havaittiin 
myös, että pitkään esitutkinnassa viipyneiden talousrikosten käsittely kesti keskimää-
räistä pidempään myös syyteharkinnassa ja käräjäoikeudessa. 
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Poliisiammattikorkeakoulun lapseen kohdistuvia rikoksia koskevassa tutkimuksessa 
(Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö, Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuk-
sia 40/2010) on tarkasteltu viranomaisten yhteistyötä lapsiin kohdistuvien rikosten tut-
kinnassa. Eräänä tutkimuksessa esille nousevana ongelmana on esitutkinnan pitkä kesto 
näissä rikoksissa. Tutkimuksessa arvioidaan tämän johtuvan muun muassa viranomais-
ten yhteistyön puutteista ja resurssien riittämättömyydestä.  
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3 Nykytilan ongelmat  
 
Suomi on saanut ihmisoikeustuomioistuimelta lukuisia tuomioita oikeudenkäyntien vii-
västyksistä. Viivästyksen aiheuttaneita tekijöitä on ollut viranomaisketjun eri vaiheissa, 
ja viivästysten syyt ovat olleet erilaisia. Olennaista ei kuitenkaan ole vain ihmisoikeus-
tuomioiden välttäminen, vaan se, että niitä aiheuttavia ongelmia korjataan. 
 
Oikeudenkäyntien kestoon liittyviä ongelmia on erityisesti talousrikoksiksi luokitelta-
vissa rikosasioissa. Esitutkinta-, syyteharkinta- ja tuomioistuimen käsittelyajat ovat 
usein huomattavan pitkiä verrattuna muihin rikoslajeihin. Myös joissakin seksuaaliri-
koksissa varsinkin esitutkinta-ajat ovat pitkät. Nimenomaan prosessin alkuvaihe esitut-
kinnan alusta käräjäoikeuden tuomioon kestää pitkään. Hovioikeuksien ja korkeimman 
oikeuden käsittelyissä viivästyminen on harvinaisempaa. Tähän vaikuttaa se, että muu-
toksenhakuvaiheessa jutun aineisto on jo kertaalleen käsitelty ja asian käsittelyssä voi-
daan keskittyä muutoksenhaun kannalta olennaisiin asioihin.  
 
Näiden rakenteellisesti pitkäkestoisten rikosasioiden ohella muissakin rikoslajeissa yk-
sittäisten rikosten käsittely voi kestää pitkään. Tällaisia tilanteita voi liittyä erityisesti 
huumausainerikoksiin ja muihin rikoksiin, joissa on kansainvälisiä kytkentöjä.  
 
Työryhmä on kartoittanut viivästysten syitä eri lähteistä kuten tilastoista, ihmisoikeus-
tuomioistuimen tuomioista ja tutkimuksista. Keskeiset viivästysten syyt voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään:  
 
1) Juttujen laatu (laajuus ja vaikeus) 
Vaativat rikosasiat ovat usein laadultaan sellaisia, että niiden käsittely rikosprosessissa 
vie pitkään riippumatta siitä, liittyykö niihin erityisiä viivästymistä aiheuttavia tekijöitä.   
 
2) Viranomaisten toimintatavat  
Viranomaisten menettelyyn saattaa liittyä sellaisia tekijöitä, jotka viivästyttävät asian 
etenemistä. Aiemmissa selvityksissä on tuotu esille esimerkiksi viranomaisyhteistyöhön 
liittyviä puutteita, resurssien kohdentamiseen liittyviä ongelmia, viranomaisten toimen-
piteiden viipymistä ja muita vastaavia seikkoja. Useimmiten juuri nämä seikat ovat syy-
nä myös ihmisoikeustuomioistuimen langettaviin tuomioihin. 
 
3) Asianosaisten toiminta 
Rikosasian asianosaisetkin voivat aiheuttaa viivästyksiä jutun käsittelyyn. Vastaajan ja 
muiden asianosaisten pakoilu tai vaikea tavoitettavuus, kansainvälisen oikeusavun saa-
minen ja vastaajan pyrkimys viivyttää tutkintaa voivat aiheuttaa merkittäviäkin viiväs-
tyksiä jutun käsittelyyn. Joissakin tapauksissa esimerkiksi vastaajan tavoittaminen ul-
komailta voi osoittautua jopa mahdottomaksi, jolloin jutun käsittely keskeytyy täysin.  
 
Kokonaisrikollisuuden määrä on pysynyt melko tasaisena, ja niin sanotuista massari-
koksista esimerkiksi omaisuusrikosten määrä on vähentynyt viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. Massarikollisuus ei yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta viivy rikosproses-
sissa pitkään, eikä viivästymisongelmia siis pääsääntöisesti ole. Näiden rikosten käsitte-
ly vie kuitenkin suurimman osan viranomaisten resursseista, joten massarikollisuuden 
käsittelyä tehostamalla voidaan vapauttaa resursseja vaativampien rikosasioiden käsitte-
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lyyn. Tämä puolestaan voi vaikuttaa välillisesti pitkiin käsittelyaikoihin. Näin ollen on 
tärkeää löytää keinoja rikosprosessin tehostamiseen myös tältä osin.         
 
Viime kädessä rikollisuuskehitys vaikuttaa huomattavasti myös siihen, miten paljon on 
asioita, joissa oikeudenkäynti on vaarassa kestää pitkään. Myös viranomaisten omat 
painopistevalinnat ja rikosoikeudelliset lainsäädäntöratkaisut vaikuttavat rikosprosessiin 
tulevan rikollisuuden määrään ja laatuun. Esimerkiksi poliisin panostus huumausaineri-
kollisuuden torjuntaan on lisännyt ilmitulleen huumausainerikollisuuden määrää.  
 
Suomalaiseen oikeusjärjestelmään liittyy piirteitä, jotka osaltaan selittävät rikosasioiden 
käsittelyn pitkiä kestoja. Oikeusjärjestelmämme on luonteeltaan hyvin legalistinen. 
Lainsäädäntö antaa vain suppeat mahdollisuudet luopua toimenpiteistä rikosasioissa. 
Viranomaisten valtuudet rajoittaa esitutkintaa ja jättää syyttämättä jättämistä ovat sup-
peat. Rikosasiat tutkitaan Suomessa perusteellisesti, ja ilmitulleiden rikosten selvittä-
misprosentti on täällä korkea. Vuonna 2009 poliisi selvitti yli 60 % sen tietoon tulleista 
rikoksista. 
 
Suomalaisessa rikosprosessissa on mahdollista hakea muutosta ensin hovioikeudelta ja 
sen jälkeen korkeimmalta oikeudelta. Sama asia käsitellään usein ainakin kaksi kertaa. 
Laaja muutoksenhakumahdollisuus on omiaan pidentämään prosessin kokonaiskestoa. 
Suomessa viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu myös asianomistajan avustaminen. 
Esimerkiksi syyttäjän velvollisuus ajaa rikosprosessissa asianomistajan vahingonkor-
vausvaatimusta on kansainvälisesti tarkasteltuna harvinainen. Mitä korkeammiksi tällai-
set oikeusturvan ja totuudenmukaiseen lopputulokseen pääsemisen vaatimukset asete-
taan, sitä vaativampaa on turvata oikeudenkäyntien viivytyksettömyyden vaatimus.  
 
Kaikista toimenpiteistä huolimatta tulee oikeusprosessiin aina yksittäisiä tapauksia, joi-
den käsittely kestää niiden laajuuden tai muiden syiden vuoksi poikkeuksellisen pitkään. 
Tätä ei voida aukottomasti estää, ja järjestelmässä on oltava keinoja viivästysten hyvit-
tämiseksi asianosaisille.  
 
Seuraavassa luvussa esitellään meneillään olevia tai toteutettuja selvityksiä ja toimenpi-
teitä, joihin on ryhdytty oikeudenkäyntien viivästymisongelmien poistamiseksi. Viiden-
nessä luvussa käsitellään työryhmän ehdotuksia oikeudenkäyntien viivästymistä estä-
viksi hankkeiksi.  
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4 Aikaisempia selvityksiä ja toimenpiteitä 
 
Työryhmät ja selvitykset 
 
Rikosprosessin kestoon liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu useissa selvityksissä 2000-
luvulla. Selvitysten perusteella on toteutettu useita toimenpiteitä niin viranomaiskäytän-
töjen parantamiseksi kuin lainsäädännön kehittämiseksikin. Oikeusministeriö on antanut 
perustuslakivaliokunnalle selvityksen oikeudenkäyntien viivästymisongelman estämi-
seksi toteutetuista toimenpiteistä (14.10.2009 dnro 77/03/2009). Selvityksen aineistoa ei 
ole toistettu tässä mietinnössä. 
 
Oikeudenkäyntien viivästymiseen liittyviä kysymyksiä on aiemmin käsitelty useissa eri 
työryhmissä ja hankkeissa. Erityisesti viranomaisyhteistyön ongelmat ovat olleet esillä 
monessa hankkeessa. 
 
Vuonna 2003 valmistui raportti rikostutkinnan tilasta (Rikostutkinnan tila – selvitys-
hankkeen raportti, sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisut 4/2003). Raportissa on 
esitetty useita toimenpide-ehdotuksia, joista osa koskee myös rikosprosessin viivytyk-
settömyyttä. 
 
Syyttäjälaitoksen ja poliisin yhteisen esitutkintayhteistyön kehittämistyöryhmän raportti 
valmistui 16.6.2006. Työryhmä ehdotti useita toimenpiteitä, joilla poliisin ja syyttäjän 
yhteistyötä esitutkintavaiheessa voidaan parantaa.  
 
Valtakunnansyyttäjänviraston asettamassa työryhmässä on käsitelty käytännön toimen-
piteitä vaativien rikosasioiden käsittelyketjun parantamiseksi esitutkinnassa, syytehar-
kinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä (Vaativien rikosasioiden käsittelyn parantaminen, 
4.5.2010). Työryhmä teki ehdotuksia, joilla prosessin eri vaiheiden käytäntöjä voitaisiin 
parantaa siten, ettei aiheettomia viivytyksiä synny. 
 
Poliisin ja verottajan yhteistyötä on pohdittu työryhmässä, joka jätti raporttinsa 
26.5.2010. Työryhmä teki ehdotuksia erityisesti niin sanotun reaaliaikaisen talousrikos-
tutkinnan sujuvuuden parantamiseksi. 
 
Valtakunnansyyttäjänviraston asettamassa työryhmässä on käsitelty esitutkinnan rajoit-
tamista, syyttämättä jättämisen käytäntöjen uudistamista ja kevennettyjä prosessikeinoja 
(Valtakunnansyyttäjänvirasto, työryhmäraportti 30.11.2010, dnro. 37/34/09). Työryhmä 
ehdotti syyttämättä jättämismenettelyn keventämistä erityisesti supistamalla päätösten 
perusteluja.    
 
Erityisesti tuomioistuinvaihetta käsiteltiin oikeusministeriön työryhmässä, joka luovutti 
mietintönsä vuonna 2007 (Oikeudenkäynnin kokonaiskeston lyhentäminen, oikeusmi-
nisteriön työryhmämietinnöt 2007:2). Työryhmä teki useita ehdotuksia tuomioistuinpro-
sessin kehittämiseksi. Useita työryhmän ehdotuksista on toteutettu. 
 
Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportissa XI 
(2010) on käsitelty oikeudenkäyntien viivästymiskysymystä. Raportissa ehdotetaan 
muun muassa yhteistyön parantamista viranomaisten ja asianosaisten kesken. 
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Tulosohjaus 
 
Poliisi on viime vuosina painottanut esitutkinnan keston seuraamista. Tutkinta-aikoja on 
pyritty lyhentämään tulosohjauksen keinoin. Asiasta ei ole annettu erillistä ohjetta, mut-
ta esimerkiksi Poliisihallituksen rikostorjunta- ja laillisuusvalvontayksikön suorittamilla 
kenttäkäynneillä tutkinnan kestoa seurataan poliisilaitoskohtaisesti. Erityisen tarkkailun 
kohteena ovat kahta vuotta ja sitä vanhemmat rikosjutut. Myös poliisiyksiköiden päivit-
täisjohtamisessa on painotettu juttuseurannan tärkeyttä. 
 
Syyttäjälaitoksen tulosohjauksessa syyteharkinta-aikojen kestoa on tulosohjauksessa 
seurattu jo pitkään. Pitkään kestäneiden rikosasioiden määrän vähentäminen on ollut 
yhtenä keskeisenä tulostavoitteena, ja siinä on myös onnistuttu. 
 
Myös tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksessa pitkään kestäneiden juttujen määrä on 
otettu huomioon viime vuosina. Käytännöksi on muodostunut kiinnittää huomiota yli 
vuoden kyseisessä oikeusasteessa olleiden juttujen määriin. Myös kokonaiskäsittelyai-
kaa koskeva näkökulma on otettu esiin. Vuotta 2011 koskevana käräjäoikeuksien tavoit-
teena on ratkaista aiemmissa vaiheissa yli kaksi vuotta viipyneet rikosasiat siten, että ne 
kestävät käräjäoikeusvaiheessa enintään 9 kuukautta. Hovioikeudet (pl. Helsinki) ovat 
asettaneet itselleen tavoitteen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden 
asioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta. 
 
 
Lainmuutosten vaikutuksia 
 
Välillisesti oikeudenkäyntien kestoon vaikuttavia toimenpiteitä ovat olleet muun muas-
sa sakon muuntorangaistusjärjestelmään tehdyt muutokset, jotka ovat vähentäneet tuo-
mioistuimissa käsiteltävien muuntorangaistusasioiden määrän yli 20 000:sta vuodessa 
alle 10 000:een. Muutokset toisaalta siirsivät vuosittain noin 750 näpistysrikosta ran-
gaistusmääräysmenettelystä tuomioistuimessa käsiteltäviksi (Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen verkkokatsauksia 16/2010). 
 
Eduskunta on hyväksynyt lain sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010). Lain voi-
maantulosta säädetään erikseen, ja sen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan poliisin 
tietojärjestelmäuudistuksen käyttöönoton kanssa. Lailla uudistetaan summaarisia sak-
komenettelyjä niin, että enintään 20 päiväsakon suuruiset sakot voidaan antaa poliisin 
sakkomääräyksellä. Syyttäjän vahvistettavaksi menevät vain yli 20 päiväsakon suuruiset 
rangaistusvaatimukset. Muutos edellyttää erilaisia tietojärjestelmäuudistuksia. Muutos 
vähentää syyttäjän käsiteltäväksi tulevien sakkoasioiden määrää nykyisestä yli 
200 000:sta noin 60 000–65 000:een vuodessa. Poliisin työmäärää muutoksen ei ole 
arvioitu olennaisesti lisäävän.    
 
Eduskunta on juuri hyväksynyt rikoslain 21 luvun 16 §:n muutoksen, jolla lievän pa-
hoinpitelyn syyteoikeutta muutettiin. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Syyttäjän syyteoike-
utta ei enää ole sidottu asianomistajan syytepyyntöön kaikissa tapauksissa. Tämä lisää 
rikosoikeusjärjestelmässä käsiteltävien lievien pahoinpitelyjen määrää arviolta 6 000–
7 000 tapauksella vuodessa. Syyttäjille ja tuomioistuimille osoitettiin vuoden 2011 talo-
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usarvioehdotuksessa lisääntyvän juttumäärän vuoksi lisämääräraha. Poliisille sai työn 
lisääntymisen vuoksi lisämäärärahan talousarvioehdotuksen eduskuntakäsittelyssä. 
 
Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen lasten suojelemista seksuaalista 
riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopi-
muksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 282/2010 vp). Esityksessä eh-
dotetaan muun muassa rikoslakiin uutta rangaistussäännöstä lapsen houkuttelemisesta 
seksuaalisiin tarkoituksiin. Esityksessä on arvioitu, että säännösmuutokset tulevat li-
säämään jonkin verran viranomaistyötä rikosprosessissa. Tarkkaa arvioita ei kuitenkaan 
ole pystytty esittämään. 
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5 Tulevat hankkeet ja ehdotukset 
 
5.1 Rikosten ennalta ehkäiseminen 
 
Rikoksia voidaan tietoisilla toimilla estää tapahtumasta. Ennalta ehkäisemällä voidaan 
vähentää rikoksia ja siten alentaa rikollisuudesta aiheutuvia kustannuksia. Erilaisia ri-
koksentorjuntahankkeita on toteutettu esimerkiksi sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. 
Tällaisten toimenpiteiden vaikutusta oikeudenkäyntien viivästymiseen ei ole tässä yh-
teydessä mahdollista arvioida.  
 
Oikeudenkäyntien viivästymisen kannalta olennaisinta rikosten torjuntaa ovat talousri-
kosten määrää vähentävät hankkeet, koska juuri talousrikokset ovat suuritöisiä sekä 
esitutkinnassa että rikosprosessissa. Talousrikoksia vähentävät hankkeet vähentävät 
myös viivästymisen mahdollisuuksia. Rikosten vähentyminen vaikuttaa oikeudenkäyn-
tien kestoon myös välillisesti, viranomaistyön säästymisen kautta.   
 
Talousrikollisuuden torjuntaa on toteutettu niin sanottuina talousrikollisuuden torjunta-
ohjelmina (Valtioneuvoston periaatepäätökset talousrikollisuuden ja harmaan talouden 
torjuntaohjelmiksi). Tällä hetkellä on käynnissä viides talousrikollisuuden torjuntaoh-
jelma, johon kuuluu lähes 20 erilaista talousrikosten torjuntaan tähtäävää hanketta. Oh-
jelman hankkeet on tarkoitus saada toteutettua vuosien 2010 ja 2011 aikana. Talousri-
kosten torjuntaohjelman hankkeiden vaikutuksesta nimenomaan oikeudenkäyntien kes-
toon on vaikeaa tehdä täsmällisiä arvioita. Kuitenkin voidaan sanoa, että talousrikolli-
suuden torjunnalla on mahdollista vähentää merkittävästi oikeudenhoidolle aiheutuvaa 
rasitusta. Erityisesti laajojen talousrikosten ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet ovat 
tehokkaita. Esimerkiksi viidenteen talousrikollisuuden torjuntaohjelmaan kuuluvista 
hankkeista käännetyn arvonlisäveron käyttöönoton (voimaan 1.4.2011) on arvioitu va-
pauttavan talousrikossyyttäjien resursseja merkittävästi muun talousrikollisuuden käsit-
telyyn. Työtä tulee säästymään myös poliisilta ja tuomioistuimilta. 
 
Työryhmä kannattaa kuudennen talousrikosten torjuntaohjelman laatimista viidennen 
talousrikollisuuden torjuntaohjelman loputtua. Työryhmä ei ole yksityiskohtaisesti sel-
vittänyt, millaisia hankkeita ohjelma voisi sisältää. Viranomaisyhteistyön kehittämispro-
jektin (Virke) työssä valmistuneiden selvitysten perusteella on kuitenkin syytä uskoa, 
että uusia toimia talousrikosten vähentämiseksi on edelleen mahdollista löytää. 
 

1. Valmistellaan ja toteutetaan kuudes talousrikollisuuden torjunta-
ohjelma. 
 

 
5.2 Voimavarat ja tulosohjaus  
 
5.2.1 Voimavarat 
 
Poliisin määräraha vuoden 2011 talousarvioesityksessä oli 685 608 000 euroa. Poliisissa 
arvioidaan vuonna 2011 olevan 10 604 henkilötyövuotta, joista poliisimiehiä on 7 668. 
Poliisin resursseista huomattava osa käytetään myös rikoksia ennalta ehkäisevään työ-
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hön. Talousarvioesitykseen sisältyi poliisille lisärahoitusta talousrikosten torjuntaan 
kaksi miljoonaa euroa. Esityksen eduskuntakäsittelyssä poliisin toimintamenomomentin 
määrärahaa kasvatettiin 1,5 miljoonalla eurolla uuden aselain ja lähisuhdeväkivallan 
torjumista tukevan lainsäädännön aiheuttamiin lisätarpeisiin sekä poliisin operatiiviseen 
toimintaan. 
 
Syyttäjälaitoksen määräraha vuoden 2011 talousarviossa on 43 875 000 euroa. Syyttäjä-
laitoksen henkilötyövuosimäärä on 530. Tästä syyttäjiä on arviolta 350. Talousrikosasi-
oihin esitetyn määrärahan lisäksi kuluvan vuoden talousarviossa syyttäjien ruuhkanpur-
kuun tarkoitettu kertaluonteinen 1,65 miljoonan euron korotus muuttuu pysyväksi taso-
korjaukseksi. Laajan WinCapita -talousrikosjutun käsittelyyn esitetään syyttäjille lisäksi 
868 000 euroa. 
 
Vuoden 2011 talousarviossa tuomioistuinten ja oikeusavun määräraha on 334 596 000 
euroa. Yleisissä tuomioistuimissa arvioidaan vuonna 2011 olevan 2 514 henkilötyövuot-
ta (yleiset tuomioistuimet) ja hallintotuomioistuimissa 680 henkilötyövuotta. 
 
Vuoden 2011 talousarviossa talousrikosasioiden käsittelyn tehostamiseksi ja harmaan 
talouden torjumiseksi osoitetaan yhteensä 2,8 miljoonan euron lisäys tuomioistuinten, 
syyttäjien ja ulosottolaitoksen määrärahoihin. Ulosoton erikoisperintä pyritään laajen-
tamaan valtakunnalliseksi sekä lisäämään konkurssipesien erityistarkastuksia. Muiden 
tuomioistuinten momentille lisättiin eduskuntakäsittelyssä miljoona euroa. 
 
Perustuslakivaliokunta edellytti, että oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö sisällyttä-
vät joutuisuuden parantamista koskevaan kokonaissuunnitelmaan myös määrärahatar-
peet. Rikosasioiden käsittelyaikojen kannalta olennaisin kustannuserä on henkilöstön 
palkkaus. Toinen merkityksellinen kokonaisuus on tietotekniikka, ja erityisesti asianhal-
lintajärjestelmien kyky välittää asiassa kerran tuotettua materiaalia käyttökelpoisessa 
muodossa seuraavalle viranomaiselle. Tietotekniikan kehittämishankkeiden, sisäasiain-
ministeriön Vitja-hankkeen sekä oikeusministeriön rikostuomiosovelluksen ja asianhal-
lintajärjestelmän, vaatima rahoitus tulisikin turvata. 
 
Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä juuri prosessien viivästymisnäkökulmasta 
sekä poliisin, syyttäjälaitoksen että tuomioistuinten organisaatioissa ei ole mahdollista 
tehdä täsmällisiä arvioita käytettävissä olevassa ajassa. Helpointa arvion tekeminen on 
syyttäjälaitoksen osalta. Ensinnäkin syyttäjälaitoksen tehtäviin kuuluu käytännössä ni-
menomaan rikosasioiden käsittely rikosprosessissa, kun poliisin tehtäviin kuuluu myös 
rikosten torjuntatehtäviä, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtäviä ja lupa-
hallintotehtäviä. Yleisten tuomioistuinten tehtävistä varsin suuri osa muodostuu siviili- 
ja hakemusasioista. Toiseksi syyttäjälaitoksen resurssitarpeesta on käytettävissä kertaal-
leen päivitetty perusteellinen laskelma (Syyttäjälaitoksen henkilöstötarve, oikeusminis-
teriön lausuntoja ja selvityksiä, 2008:20). Rikoslajeihin, rikosten vaativuuden luokitte-
luun ja eri rikosten käsittelyn yksittäisiin käsittelyvaiheisiin perustuvan laskelman laa-
timinen kesti vain tähän asiaan keskittyneeltä työryhmältä toista vuotta. 
 

29



 

Poliisin ja tuomioistuinten resurssitarpeista ei ole vielä käytettävissä vastaavanlaisia 
laskelmia. Poliisin henkilöstötarpeesta on tehty vuonna 2009 pitkän aikavälin suunni-
telma (Poliisi 2020, sisäasiainministeriön julkaisu 5/2009), jossa arvioidaan, että koko-
naisuudessaan poliisilla on tarve noin 500 henkilötyövuoden lisäykselle vuodesta 2007 
vuoteen 2020. 
 
Oikeudenkäyntien viivästyminen ei ole puhdas voimavarakysymys. Nykyisilläkin hen-
kilöstömäärillä on saatavissa – ja on myös saatu – aikaan merkittäviä parannuksia. Kes-
keisinä keinoina ovat työpanoksen uudelleen kohdentaminen, työtapojen kehittäminen 
ja kokonaistyömäärän vähentäminen. Käytännön esimerkkejä on siitäkin, että lisähenki-
löstö ei ole johtanut pitkään käsiteltävinä olleiden asioiden vähenemiseen, jollei lisä-
panosta ole päättäväisesti kohdennettu juuri näihin asioihin. 
 
Voimavarojen niukkuuden vallitessa lisäpanostukset pitkään vireillä oleviin asioihin 
joudutaan usein siirtämään muiden asioiden käsittelemisestä. Tämä johtaa keskimääräis-
ten käsittelyaikojen pidentymiseen ja esimerkiksi poliisin työssä rikostorjuntatyön vä-
hentymiseen. Tämän seurauksena rikoksia tulee vähemmän ilmi. 
 
Henkilöstöpanostukset eivät ole yksinomaan rahakysymyksiä. Lisähenkilöstön saamista 
pitkään vireillä olleiden asioiden käsittelemiseen rajoittaa myös valtion tuottavuusoh-
jelma, jonka myötä henkilöstöä on lisäämisen sijaan jouduttu vähentämään.  
 
Henkilöstön ja rahoituksen lisätarpeille saadaan suuntaa myös virastojen toiminta- ja 
taloussuunnitelmista. Esimerkiksi syyttäjälaitoksen tuoreessa suunnitelmassa esitetään 
vuosille 2012–2015 noin 1,4 miljoonan euron pysyvää lisämäärärahaa, joka olisi erityi-
sesti tarkoitus kohdentaa talousrikoksiin ja muihin erityisen laajoihin ja vaativiin rikos-
asioihin. Näiden laitos ennustaa suunnittelukaudella lisääntyvän. 
 
Tuomioistuimissa kiinnitetään huomiota erityisesti yli 12 kuukautta vireillä olevien asi-
oiden käsittelyyn. Haasteelliseksi käsittelyaikojen lyhentämisen tekee osittain tuomiois-
tuinlaitoksen tiukka menokehys. 
 
 
Yli 12 vireillä olleiden asioiden määrä vuosina 2008–2009 käräjä- ja hovi- 
oikeuksissa 
 
 2008 2009 

Käräjäoikeudet   
• rikosoikeudelliset asiat 3035 3378 
• siviiliasiat 2190 2458 

Hovioikeudet 362 339 
 
 
Työryhmä ei ehdota muutoksia viranomaisten resursseihin tai rikosketjun viranomaisten 
väliseen resurssien jakoon. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä sellaista tietoa viranomais-
ten resursseista, että olisi mahdollista vertailla esimerkiksi vaativien rikosasioiden käsit-
telyn edellyttämää työpanosta eri viranomaisissa. Tällainen tieto olisi hyödyksi arvioita-
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essa viranomaisten resurssien kohdentamista ja mahdollisten viivästymistä aiheuttavien 
tekijöiden ennakoimisessa. Tämä mahdollistaisi myös sen arvioimisen, miten muutokset 
rikollisuudessa tulisi ottaa huomioon resurssien mitoituksessa. 
 
Kohdentamalla lisää resursseja vaativien rikosasioiden käsittelyyn poliisissa, syyttäjä-
laitoksessa ja tuomioistuimissa tällaisten asioiden käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää. 
Lisäresursseja olisi pystyttävä kohdentamaan tasapainoisesti kaikille mainituille viran-
omaisille, ettei jokin viranomaisvaihe muodostaisi tulppaa asian viivytyksettömälle kä-
sittelylle. 
 
Työryhmä katsoo, että olisi pyrittävä nykyistä tarkemmin selvittämään eri viranomais-
ten tarvitsemien resurssien määrää erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyssä ja re-
surssien vaikutusta oikeudenkäyntien kestoon. Pohjana tällaiselle selvitykselle voisivat 
olla syyttäjälaitoksen resurssityöryhmän käyttämät perusteet. Työryhmä katsoo myös, 
että eri viranomaisten resurssien riittävyyttä tulee jatkossa systemaattisesti seurata rikol-
lisuuskehityksen ja muiden yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten perusteella.  

2. Turvataan poliisille, syyttäjälaitokselle ja tuomioistuinlaitokselle riit-
tävät henkilöstöresurssit erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyyn. 

 
5.2.2 Oikeudenkäyntien kestoon liittyvät tulostavoitteet 
 
Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten tulosohjauksessa on kiinnitetty huomiota rikospro-
sessin kestoon. Kaikkien näiden tulosohjauksessa seurataan pitkäkestoisten rikosasioi-
den määrää ja kestoa erilaisilla mittareilla. Pitkään kestäneiden asioiden määrää on 
myös saatu vähennettyä. Vaativien rikosasioiden käsittelyaikojen lyhentäminen ei toi-
saalta saisi johtaa siihen, että kaikkien rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika olen-
naisesti pitenee. Rikosasian käsittely saa ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön 
mukaan kestää enintään noin neljä vuotta hovioikeuden tuomioon mennessä. 
 
Tulostavoitteita poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimissa ei kuitenkaan ole asetettu tar-
kastellen järjestelmällisesti koko rikosprosessiketjua. Viranomaisten välisissä tapaami-
sissa painopisteistä on kuitenkin keskusteltu. Viranomaisten tulosmittareissa ei tällä 
hetkellä seurata prosessin kokonaiskestoa, vaan mittarit kuvaavat asian käsittelyn kestoa 
yksittäisessä viranomaisessa. Tulostavoitteeksi on mahdollista ottaa aiemmissa proses-
sin vaiheissa pitkään kestäneiden asioiden kesto ja seurata niitä erikseen. Esimerkiksi 
syyttäjille tulevista asioista voitaisiin erotella esitutkinnassa yli kaksi vuotta olleet, ja 
mitata syyteharkinnan kestoa näissä asioissa. 
 
Rikosprosessin kokonaiskeston seurantajärjestelmät ovat olleet puutteelliset. Yksittäisen 
asian käsittelyvaiheista ei ole aikaisemmin ollut helposti saatavilla luotettavaa tietoa 
suoraan tietojärjestelmistä. Myöskään tilastointia varten ei ole saatu riittäviä tietoja. 
Tuomioistuinten tietojärjestelmiä on kuitenkin sittemmin kehitetty siten, että niistä pys-
tyy saamaan aikaisempaa paremmin tietoja yksittäisen asian käsittelystä ja sen kestosta 
eri viranomaisvaiheissa. 
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Rikosprosessin kokonaiskeston seurantajärjestelmää tulee kuitenkin edelleen kehittää. 
Tietojärjestelmästä tulisi saada luotettavat tiedot rikosprosessin kokonaiskestosta ja kä-
sittelyn kestosta kaikissa viranomaisportaissa. Tällaisen seurannan tulisi olla mahdollis-
ta yksittäisen rikosasian tasolla, mutta myös laajemmin tilastoinnin ja tulosohjauksen 
tarpeisiin. Lähtökohtaisesti tavoitteena tulisi olla, että rikosasian käsittely yhdessä vi-
ranomaisportaassa ei kestäisi vuotta pidempään ja että hovioikeuden ratkaisu saataisiin 
viimeistään neljän vuoden kuluessa esitutkinnan aloittamisesta. 

3. Kehitetään rikosprosessin keston seurantajärjestelmää siten, että pro-
sessin kokonaiskestoa ja kestoa eri vaiheissa voidaan kattavasti seurata 
esitutkinnan aloittamisesta lainvoimaiseen tuomioon.  

4. Seurantajärjestelmästä saatua tietoa käytetään viranomaisten tu-
losohjauksessa rikosprosessin keston lyhentämiseksi. 

 
5.2.3 Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön yhteistyö 
tulosohjauksessa 
 
Velvoittaessaan oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön laatimaan tämän suunnitel-
man perustuslakivaliokunta piti perusteltuna ”selvittää, mitä hyötyjä voitaisiin saavuttaa 
poliisin sijoittamisella oikeusministeriön hallinnonalaan.”  
 
Työryhmä on käsitellyt ajatusta siirtää poliisi oikeusministeriön hallinnonalalle. Poh-
joismaiden joukossa Suomi muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen. Tanskassa, Norjas-
sa ja Ruotsissa poliisi kuuluu oikeusministeriön hallinnonalalle. EU:ssa vallitseva on 
sisäasiainministeriövetoinen järjestelmä, mutta on myös maita, joissa poliisi kuuluu 
oikeusministeriön hallinnonalalle. Äskettäin tapahtui kiinnostava muutos Iso-
Britanniassa. Englantiin ja Walesiin perustettiin muutama vuosi sitten oikeusministeriö, 
mutta poliisi jäi sisäasiainministeriön (Home Office) alaisuuteen. Yhden ministeriön 
ohjauksessa toiminut rikosketju siis jaettiin kahden ministeriön hallinnonalalle. 
 
Yhteisellä ministeriöjohdolla voitaisiin rikosprosessin sujuvuuden näkökulmasta peri-
aatteessa päästä nykyistä joustavampaan resurssien jakamiseen toimintasektoreiden 
kesken. On myös mahdollista, että koordinaatiota toiminnan painopisteitä valittaessa 
voitaisiin parantaa hallintojen yhdistämisellä. Käytännön yhteistyötäkin esimerkiksi 
esitutkinnan aikana poliisin ja syyttäjän kesken saattaisi olla helpompi kehittää yhden 
ministeriön alaisuudessa. 
 
Työryhmän käsitys kuitenkin on, että ainakaan näissä kysymyksissä yhteisellä ministe-
riötason johdolla ei saavutettaisi merkittävää hyötyä nykytilanteeseen verrattuna. Tai 
toisin ilmaistuna: kaikilla kuvatuilla yhteistyön alueilla on mahdollista päästä hyvään 
lopputulokseen nykyiselläkin ministeriöiden välisellä työnjaolla ja yhteistyöllä. 
 
Erityisesti rikosten ennalta ehkäisemisessä saavutetaan hyötyjä sillä, että keskeiset si-
säistä turvallisuutta ylläpitävät viranomaiset: poliisi, rajavartiolaitos, pelastustoimi ja 
maahanmuuttoviranomaiset, ovat samalla hallinnonalalla. Nykyisellä ministeriöiden 
välisellä työnjaolla on myös muita etuja. Varsin suuritöisen poliisi-, esitutkinta- ja pak-
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kokeinolakipaketin valmistelussa keskeisenä yleistavoitteena oli sovittaa yhteen vaati-
mukset, joita toisaalta rikostorjunnan tehokkuus ja toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen asettavat. Työryhmän käsityksen mukaan tämä tasapaino on löytynyt hal-
lituksen esityksessä kohtalaisen hyvin.  
 
Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö ovat jo lähes vuosikymmenen ajan harjoittaneet 
säännöllistä ja suunnitelmallista yhteistyötä monissa eri muodoissa. Nykyään yhteistyö 
ulottuu kaikkeen tärkeimpään resurssisuunnitteluun ja tarvittavassa määrin myös toi-
minnan sisältöihin. Tärkeänä yhteistyön muotona ovat ministeriöiden ja keskusvirasto-
jen ylimpien virkamiesten tapaamiset muutaman kerran vuodessa. Tapaamisissa vaihde-
taan tietoja ja keskustellaan hallitusohjelmatavoitteista, kehysehdotuksista ja budjettieh-
dotuksista. Esillä ovat myös poliisin strategiset suunnitelmat ja yksittäisetkin poikkeuk-
selliset rikosasiat, jos nämä voivat vaatia resurssien uudelleen kohdentamista poliisin 
ohella myös syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksessa. 
 
Kenttätason esitutkintayhteistyö toimii monin paikoin varsin hyvin nykyisessäkin hal-
lintomallissa. Mutta on myös paikkakuntia, joilla yhteistyö on vähäisempää. Yhteistyön 
puutteen syihin ei tässä ole tarpeen mennä, eikä niistä liene tehty kattavaa selvitystä. 
Esitutkintayhteistyön kehittäminen on joka tapauksessa enemmän paikallisen yhteistyön 
kuin ministeriötason toiminnan varassa. 
 
Edellä esitetyn perusteella työryhmä toteaa, että rikosprosessin kestoon liittyvissä ky-
symyksissä nykyisillä yhteistyömalleilla pystytään saavuttamaan tavoiteltu lopputulos, 
eikä tarvetta ministeriöiden hallinnonalojen muuttamiseen tästä näkökulmasta tarkastel-
tuna ole.  

5. Oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja keskusvirastojen kesken 
pidetään edelleen säännöllisiä tapaamisia, joissa koordinoidaan rikos-
prosessiin osallistuvien viranomaisten tavoitteita. 

 
5.2.4 Muuta 
 
Vireillä on hanke hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistukseksi ja tuo-
mioistuinlaitoksen keskusviraston perustamisesta on keskusteltu. Näiden hankkeiden 
vaikutuksesta rikosprosessin kestoon on erittäin vaikea esittää tässä vaiheessa arvioita. 
 
 
5.3 Prosessien kestoon suoraan vaikuttavat toimenpiteet 
 
5.3.1 Esitutkinnan kohdentaminen ja rajaaminen 
 
Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoi-
tuksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut. Esitutkintalain 
vireillä oleva uudistaminen (HE 222/2010 vp) ei muuttaisi perussääntöä. Poliisilla on 
siten velvollisuus käynnistää esitutkinta, kun syytä epäillä –kynnys täyttyy. Varsinkin 
laajoissa juttukokonaisuuksissa tutkintaa tosiasiassa kuitenkin kohdennetaan siinä vai-
heessa, kun kynnys käynnistää esitutkinta ei ole vielä täyttynyt.  
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Voimassa olevan esitutkintalain 4 §:ssä säädetään edellytyksistä jättää esitutkinta suorit-
tamatta tai lopettaa se. Esitutkintalain vireillä oleva uudistaminen ei muuttaisi näitä pe-
rusteita. Esitutkintalain 4 §:n 1 momentin mukaan esitutkinta voidaan jättää toimitta-
matta sellaisen rikoksen johdosta, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta 
kuin sakkoa ja jota on kokonaisuutena arvostellen pidettävä ilmeisen vähäisenä, jos asi-
anomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia.  
 
Pykälän 3 momentin nojalla syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä, ettei 
esitutkintaa toimiteta tai että se lopetetaan, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa an-
netun lain 1 luvun 7 tai 8 §:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tulisi jättämään 
syytteen nostamatta eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista. 
 
Lisäksi syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä myös määrätä, että esitutkinta lopete-
taan, jos tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa 
tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen, 
taikka jos jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, 
että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta muulla kuin 3 momentissa mainitulla 
perusteella. Esitutkinnan lopettaminen edellyttää lisäksi, ettei tärkeä yleinen tai yksityi-
nen etu vaadi esitutkinnan jatkamista. 
 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 ja 8 §:n mukaan syyttäjä voi 
tietyillä edellytyksillä jättää syytteen nostamatta. Tuomioistuin voi vastaavilla edelly-
tyksillä jättää rangaistukseen tuomitsematta. Näissä vaiheissa asia on kuitenkin jo tutkit-
tu esitutkinnassa, joten ratkaisuista saavutettavat hyödyt ovat vähäisempiä kuin, jos esi-
tutkintaa ei suoriteta. 
 
Päätöksiä esitutkinnan rajoittamisesta tai lopettamisesta muusta syystä kuin siksi, ettei 
rikoksesta saada riittävää näyttöä tai ettei rikosta ole tapahtunut, on viime vuosina tehty 
noin 4 000–5 000 vuosittain. Syyttämättä jättämispäätöksiä tehtiin vuonna 2009 noin 
22 000. Näistä seuraamusluonteisia oli noin 5 600. Tuomitsematta jättämistä sovelletaan 
vuosittain muutamassa sadassa tapauksessa. 
 
Talousrikosten ja erityisesti niiden selvittämisen edellyttämän tutkinnan laajuuteen olisi 
mahdollista vaikuttaa niin sanotulla syytteistä sopimis -järjestelmällä. Tällä tarkoitetaan 
järjestelyjä, joissa rikoksen tekijän tunnustus lieventää hänelle tulevaa rangaistusta. Eri 
maiden oikeusjärjestelmissä on eri tyyppisiä syytteistä sopimis -järjestelmiä. Tunne-
tuimpia näistä lienevät anglo-saksisten maiden plea bargaining -käytännöt. 
 
Oikeusministeriössä valmistui 15.1.2010 syytteistä sopimista koskeva arviomuistio (Re-
sursseja säästävä menettely, jossa rikoksen varhainen tunnustaminen voisi läpinäkyväs-
sä menettelyssä johtaa rikoksesta muutoin seuraavaa rangaistusta lievempään rangais-
tukseen, OM 20/41/2009). Arviomuistiosta saaduista lausunnoista laadittiin tiivistelmä 
[Arviomuistio syytteestä sopimisesta (plea bargain), oikeusministeriön mietintöjä ja 
lausuntoja 47/2010]. Lausunnonantajista karkeasti kolme viidesosaa suhtautui syytteistä 
sopimiseen torjuvasti, viidesosa myönteisesti ja viidesosa neutraalisti. 
 
Suomessa tämän instituution kaltaisia piirteitä on rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdassa, 
jonka mukaan tekijän pyrkimys edistää rikoksensa selvittämistä mm. tunnustamalla 
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voidaan ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Tunnustus voi myös vai-
kuttaa rangaistusasteikon lieventämisperusteena ja tietyin lisäedellytyksin rangaistuksen 
tuomitsematta jättämiseen (rikoslain 6 luvun 8 §:n 5 kohta ja 12 §:n 4 kohta). Tilastotie-
tojen mukaan säännöksiä sovelletaan harvoin, selvästi alle prosentissa tapauksista. 
Myös muissa tapauksissa tunnustuksella on voinut olla tosiasiassa merkitystä rangais-
tuksen mittaamisessa, mutta mainittuja lainkohtia ei ole tuomiolauselmiin merkitty (em. 
julkaisun liite ss. 3–4). Nykyiset säännökset tulevat sovellettavaksi vasta tuomioistuin-
käsittelyssä, eikä niillä ole olennaista vaikutusta esitutkinnan tai syyteharkinnan laajuu-
teen. 
 
Lieviä rikoksia voidaan Suomessa käsitellä tuomioistuimen ulkopuolella rikesakko- tai 
rangaistusmääräysmenettelyissä sekä tuomioistuimissa kirjallisessa menettelyssä. Nämä 
menettelyt ovat tavanomaista oikeudenkäyntiä keveämpiä. Epäillyn tai syytetyn kannus-
timena hyväksyä asian käsittely tällaisessa menettelyssä on vain se, että hän välttää 
suullisen oikeudenkäynnin. Viivästymisongelmien ratkaisemiseen summaaristen menet-
telyjen käytöllä voidaan saada välillisiä vaikutuksia. 
 
Rikosprosessia tulee rajata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan tehok-
kaasti vaikuttaa sekä prosessin kestoon että säästää työtä. Vasta tuomioistuinvaiheessa 
tehtävillä ratkaisuilla ei vaikuteta esitutkintaan, ja rikosprosessiakin ne lyhentävät huo-
mattavasti vähemmän kuin rajaaminen esitutkintavaiheessa.  
 
Esitutkinta pitäisi työryhmän mielestä pystyä nykyistä huomattavasti selvemmin koh-
dentamaan laajojen juttukokonaisuuksien törkeimpiin rikoksiin ja rajata lievempiä ri-
koksia tutkinnan ulkopuolelle. Syytteistä sopimis -järjestelmä laajimmissa muodoissaan 
sopii huonosti suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Olennaisia hyötyjä siitä voitaisiin kui-
tenkin saavuttaa antamalla vastaajan tunnustukselle merkitystä esitutkinnan rajaamises-
sa. Jotta epäillyllä olisi riittävä kannustin tunnustaa, tunnustamiselle tulisi antaa nykyis-
tä selvästi suurempi painoarvo rangaistuksen mittaamisessa. Työryhmän käsityksen 
mukaan esitutkinnan rajaamismahdollisuutta voidaan laajentaa vaarantamatta asian-
osaisten oikeusturvaa tai rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta. 
 
Työryhmä ehdottaa, että mahdollisuudet rajata esitutkintaa nykyistä voimakkaammin 
selvitetään tarkemmin. Selvityksessä tulisi ensiksi arvioida, kuinka esitutkinnan rajaa-
missäännösten soveltamisalaa voitaisiin laajentaa lievien rikosten osalta. Toiseksi selvi-
tyksessä tulisi arvioida, millainen merkitys epäillyn tunnustukselle voidaan antaa esitut-
kinnan rajaamisessa silloin, kun kyseessä ovat törkeämmät rikokset. Samalla on arvioi-
tava sitä, miten tunnustaminen voidaan riittävässä määrin ottaa huomioon syytteen nos-
tamisessa ja rangaistuksen mittaamisessa. 
 

6. Asetetaan työryhmä selvittämään mahdollisuudet esitutkinnan ra-
jaamisoikeuden laajentamiseen ja syytteistä sopimiseen. 
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5.3.2 Rikosasioiden käsittelyn koordinointi 
 
Laajojen rikosasioiden käsittelyn ohjautumisessa käsiteltäviksi on puutteita rikosproses-
sin eri vaiheissa. Asiaan liittyy kahdenlaisia ongelmia. Ensinnäkin saman tekijän rikok-
sia voi olla käsiteltävinä useissa eri viranomaisissa ja viranomaisten sisälläkin eri yksi-
köissä. Toiseksi laajoissa rikosasioissa voi olla epäselvyyksiä siitä, mille viranomaiselle 
asian käsittely kuuluu. Aikaisemmissa työryhmissä on tehty ehdotuksia käytännön toi-
menpiteiksi, joilla viranomaisten käytäntöjä voidaan parantaa.  
 
Poliisin toiminnassa tällaista koordinointia toteutetaan kolmella tavalla: 1) kohdevalin-
tamenettelyssä, 2) talousrikosten esikäsittely-yksikössä ja 3) massarikosten sarjoittami-
sessa.  
 
Pääkaupunkiseudun talousrikosten esitutkinnan nopeuttamiseksi ja juttujen läpivirtauk-
sen parantamiseksi poliisin ylijohdon aloitteesta syksyllä 2004 perustettiin talousrikos-
juttujen esikäsittelytoiminto. Yksikön tehtävä on ollut omalta osaltaan varmistaa, että 
talousrikosasioiden esitutkinta aloitetaan etukäteen tehdyn suunnitelman mukaisesti, ja 
että talousrikosasiat saavat pääkaupunkiseudulla yhdenmukaisen ja nopean käsittelyn 
riippumatta siitä, missä yksittäisen rikoksen katsotaan tapahtuneen. 
 
Talousrikosten esikäsittely-yksikön toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta 
se on tarkoitus laajentaa koko maan kattavaksi. Esitutkinnan koordinointijärjestelmää 
kehitetään jatkuvasti. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirastossa selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia laajimpien ja 
vaativimpien rikosasioiden syyttäjäntoiminnan valtakunnalliseen koordinointiin. Tar-
koituksena on kehittää järjestelmä, joka yhdistyisi tarkoituksenmukaisella tavalla polii-
sin toimintatapoihin. Järjestelmällä varmistettaisiin riittävät syyttäjävoimavarat ja jou-
tuisa eteneminen esitutkinnan alusta lähtien erityisesti sellaisissa rikosasioissa, joihin 
alueellisesti toimivaltaisen syyttäjänviraston voimavarat eivät riitä. Koordinoinnin pii-
riin otettaisiin tyypillisesti merkittävimpiä talous- ja huumerikoksia, joihin usein liittyy 
myös kansainvälisiä ulottuvuuksia ja kansainvälisen oikeusavun tarvetta. Valtakunnalli-
sen koordinointitoiminnan suunnittelu tähtää toiminnan aloittamiseen vuoden 2011 ai-
kana. 
 
Vaativimpien rikosasioiden koordinointihankkeen lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirasto 
tulee vuoden 2011 aikana tarkastelemaan myös talousrikossyyttäjätoimintaa kokonai-
suudessaan toimintaympäristön muutoksista aiheutuneiden kehittämistarpeiden selvit-
tämiseksi. 
  
Valtakunnansyyttäjänvirasto on myös aloittanut keskustelut kaikkien esitutkintaa toimit-
tavien viranomaisten (poliisi, rajavartiolaitos, tulli ja puolustusvoimat) sekä tuomiois-
tuinlaitoksesta vastaavan oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kanssa rikosoikeu-
denhoidon viranomaisten yhteistyöneuvottelukunnan perustamiseksi. Tavoitteena on 
perustaa kaikkien rikosasioiden käsittelyketjuun kuuluvien viranomaisten välinen 
ylemmän tason yhteistyöelin, jonka tehtävänä olisi rikosasioiden käsittelyn tehostami-
nen viranomaisten välistä yhteistyötä kehittämällä. Neuvottelukunnassa voitaisiin käsi-
tellä esimerkiksi jäsenviranomaisten toimintasuunnitelmia ja tulostavoitteita siltä osin, 
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kuin niillä on vaikutusta muiden rikosasioiden käsittelyketjun viranomaisten toimintaan 
ja yksittäisiäkin asioita, joilla nähdään olevan tällainen vaikutus. 
 
Tarkoitus on, että neuvottelukunta voisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 aikana. 
 
Työryhmä katsoo, että edellä kuvatulla toimintatapojen kehittämisellä voidaan parantaa 
erityisesti laajojen rikosasioiden käsittelyedellytyksiä esitutkinnassa ja syyteharkinnas-
sa. Järjestely antaa mahdollisuuden juttujen tarkoituksenmukaiseen sarjoittamiseen, 
keskittämiseen ja tarvittaessa hajauttamiseen. Myös kansainväliseen oikeusapuun liitty-
vät järjestelyt tulee ottaa järjestelmiä kehitettäessä huomioon. 
 
Yksittäisten tuomioistuinten sisällä juttuja keskitetään jo nyt. Oikeuspaikkasäännökset 
mahdollistavat joustavat järjestelyt rikosasioiden käsittelypaikan valinnassa, mutta asi-
oita keskitetään tuomioistuinten välillä vielä vähän. Rikosasioiden käsittelyn koor-
dinoiminen esitutkinta- ja syyteharkintavaiheessa voi lisätä myös tällaista keskittämistä. 
 
Syyttäjän rooli on keskeinen sen ratkaisemisessa, missä tuomioistuimessa yksittäinen 
rikosasia on muun muassa prosessiekonomisesta näkökulmasta parasta käsitellä. Syyttä-
jä näkee tietojärjestelmistä esimerkiksi samalla vastaajalla vireillä olevat rikosasiat eri 
puolilla maata. Tämän tiedon avulla on mahdollista keskittää asioita käsiteltäväksi yh-
dessä tuomioistuimessa, jolloin ne voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Syyttäjien 
tulisikin syyteharkintavaiheessa selvittää mahdollisuudet asioiden keskittämiseen.   
 

7. Kehitetään rikosasioiden käsittelyn koordinointia tukevat järjestel-
mät poliisissa ja syyttäjälaitoksessa kattaviksi ja yhteensopiviksi. 

 
8. Lisätään rikosasioiden käsittelyn keskittämistä syyteharkintavai-
heessa. 
 
 

5.3.3 Syyttäjien alueellinen toimivalta 
 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uu-
distamiseksi. Esityksessä ehdotetaan kaikkien syyttäjien toimivallan laajentamista koko 
maahan. Esitys tehostaisi laajojen rikosasioiden käsittelyä, koska syyttäjä olisi lain no-
jalla toimivaltainen käsittelemään samaan kokonaisuuteen liittyvät rikosasiat riippumat-
ta siitä, missä päin Suomea rikokset on tehty. Alueellisesti rajoitettu toimivalta on han-
kaloittanut niin esitutkintayhteistyötä kuin syyttäjän toimintaa prosessin muissakin vai-
heissa.  
 
Koko maan kattava toimivalta parantaisi myös henkilöstön mahdollisuuksia erikoistua. 
Pienempien virastojen alueella ei välttämättä ole erikoistumisen kannalta riittävästi esi-
merkiksi talousrikosjuttuja, jolloin alueellisesti rajattu toimivalta on estänyt syyttäjien 
erikoistumisen tähän juttutyyppiin. Koko maan kattava toimivalta loisi paremmat mah-
dollisuudet syyttäjien erikoistumiseen ja myös valtakunnallisesti koordinoitujen toimin-
tojen kehittämiseen esimerkiksi talousrikosten käsittelemisessä. 
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Syyttäjien valtakunnallisella toimivallalla olisi merkitystä myös oikeudenkäyntien vii-
västymisten ehkäisemisessä. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2011 aikana. 
 

9. Saatetaan voimaan laki syyttäjälaitoksesta, jolla laajennetaan kaikki-
en syyttäjien toimivalta koko maahan.  
 
 

5.3.4 Erikoistuminen ja koulutus 
 
Poliisin, syyttäjien ja tuomarien ammattitaito on keskeinen edellytys vaativien rikosasi-
oiden viivytyksettömälle käsittelylle. Poliisissa ja syyttäjälaitoksessa on jo pitkään toi-
minut talousrikoksiin erikoistuneita virkamiehiä. Talousrikostutkintaan erikoistuneita 
poliiseja on tällä hetkellä lähes 500. Talousrikossyyttäjiä puolestaan on 32. Tuomiois-
tuimissa vastaavaa erikoistumista ei ole. 
 
Yhtenä osana näiden toimenpiteiden saattamista osaksi viranomaisten toimintaa ja Vi-
ranomaiskäytäntöjen kehittämisessä on tärkeä merkitys poliisille, syyttäjille ja tuoma-
reille annettavalla koulutuksella ja yhteisillä tapaamisilla. Myös asianosaisten avustajilla 
on merkittävä rooli rikosasian käsittelyn sujuvuuden kannalta, ja heillekin tulee olla 
tarjolla koulutusta vaativien rikosasioiden käsittelemisestä. Poliiseille, syyttäjille ja 
tuomioistuimille on tarjolla vaativiin rikosasioihin liittyviä opintojaksoja ja täydennys-
koulutusta. Tuomioistuinlaitoksen koulutuksessa talousrikoksia koskevaa opintokoko-
naisuutta on laajennettu vuoden 2010 alusta alkaen.   
 
Viime vuosina valmistuneissa prosessien sujuvuutta käsitelleissä raporteissa on ollut 
esillä myös viranomaisten yhteistyö asianosaisten avustajien kanssa. Tuomioistuinlai-
toksen koulutusjärjestelmässä vaativiin rikosasioihin keskittyvä uusi Rikosprosessin 
ongelmakohtia -seminaari käsittelee erityisesti prosessinjohdon tehostamista, kirjallista 
menettelyä ja pääkäsittelyä sekä todistelun vastaanoton ongelmakohtia (laillisen ratkai-
suaineiston muodostumista, henkilötodistelun vastaanottoa ja todistamiskieltoja sekä 
kontradiktorisuutta todistelun vastaanotossa). Rikosprosessin ongelmakohtia -
seminaarin suunnittelussa on huomioitu vaativien rikosasioiden käsittelyä pohtineen 
työryhmän kannanotot. Seminaari suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä poliisin, 
syyttäjien ja asianajajien edustajien kanssa. Näin on mahdollista tuoda esiin rikospro-
sessin eri toimijoiden mahdollisuudet estää juttujen viipymistä. 
 
Viivästymiseen liittyvistä kysymyksistä tulisi jatkossakin antaa yhteistä koulutusta po-
liisille, syyttäjille, tuomareille ja asianosaisten avustajille.  
 

10. Poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja asianosaisten avustajille järjes-
tettävän koulutukseen sisällytetään oikeudenkäyntien viivästymiseen 
liittyvät kysymykset. Erityisesti nämä kytketään esitutkinta- ja pakko-
keinolainsäädännön voimaantuloon liittyvään koulutukseen. 
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5.3.5 Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely 
 
Lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä koskevissa asioissa erityisesti esitut-
kinta kestää usein poikkeuksellisen pitkään. Sen sijaan syyteharkinnassa ja tuomiois-
tuinkäsittelyssä näiden asioiden käsittelyssä ei ole erityisiä viiveitä. Tällaisten rikosten 
esitutkinnan aikana asiaa käsittelevät pääsääntöisesti myös sosiaaliviranomaiset. Polii-
sin ja sosiaaliviranomaisten työtä ei välttämättä soviteta yhteen esitutkinnan joutuisuu-
den ehdoilla. Menettelytavoista asioiden käsittelyssä ei useinkaan ole yhteisesti sovittu, 
vaan viranomaisprosessit ovat toisistaan erillisiä. Rikosprosessin viivytyksettömyydelle 
asetetut vaatimukset tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun sosiaaliviranomaiset käsit-
televät lapsiin kohdistuvien rikoksia. 
 

11. Sovitaan poliisin, lastensuojeluviranomaisten ja terveydenhuoltovi-
ranomaisten yhteiset toimintamallit lapseen kohdistuvien rikosten käsit-
telyssä siten, että esitutkinta voidaan toteuttaa joutuisasti.   

 
 
5.3.6 Rikosprosessin käytäntöjen kehittäminen 
 
Viivästysten kirjaamiskäytännöt 
 
Rikosasioissa prosessin kestoon vaikuttaa usein asianosaisen tietoinen poissaolo tai 
huono tavoitettavuus. Useissa todella pitkään vireillä olleissa asioissa vastaajan haasta-
minen ulkomailta on ollut erittäin hankalaa.  
 
Johdonmukaisia käytäntöjä ei ole omaksuttu siinä, että esimerkiksi epäillyn tai vastaajan 
tavoittamattomuuteen liittyvät tapahtumat kirjattaisiin. Tarpeen olisi kirjata kaikki toi-
menpiteet, joilla tavoittamista on edistetty, kuten kiirehtimispyynnöt ulkomaille ja yh-
teydenotot Eurojustiin. Systemaattisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen vähentäisi 
jo itsessään sitä vaaraa, että aikaa kuluu ilman, että asiassa tapahtuu mitään. Jos viiväs-
tymisiä ponnisteluista huolimatta tapahtuisi, kattavista kirjauksista olisi hyötyä viiväs-
tymisestä mahdollisesti käynnistyvissä prosesseissa.  
 
Myös EIT ottaa harkinnassaan huomioon vastaajan toiminnan prosessin kuluessa. Jos 
oikeudenkäynnin viivästyminen johtuu vastaajan pakoilusta, ihmisoikeussopimusta ei 
pääsääntöisesti ole katsottu loukatun. Näyttötaakka asiassa on kuitenkin sopimusvaltiol-
la, jolla on tilaisuus osoittaa, ettei viivästyminen johdu viranomaisten menettelystä. 
Työryhmä ehdottaa, että viranomaisten kirjaamiskäytäntöjä prosessin viivästyksistä 
parannetaan.  
 

12. Poliisihallitus ja Valtakunnansyyttäjänvirasto antavat ohjeen esitut-
kinnan ja syyteharkinnan viivästymisten syiden kirjaamisesta. Myös 
tuomioistuimissa viivästymisten syyt kirjataan. 
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Istuntojen peruuntumisten ehkäiseminen 
 
Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa peruuntui noin 20 prosenttia rikosasioiden istunnoista. 
Noin 10 prosenttia istunnoista peruuntui siksi, että vastaajaa ei joko saatu haastettua tai 
vastaaja jäi saapumatta istuntoon. Lainsäädännössä annetaan erilaisia keinoja vastaajan 
haastamiseksi ja toimittamiseksi oikeudenkäyntiin. Voimakkaimpana tällaisena keinona 
on vastaajan vangitseminen oikeudenkäynnin toteutumisen turvaamiseksi. Tuomioistuin 
voi myös määrätä vastaajan noudettavaksi istuntoon. Erilaisilla toimenpiteillä on pyritty 
tehostamaan näiden keinojen käyttöä. Muun muassa tuomareiden täydennyskoulutuk-
sessa on korostettu pakkokeinojen käyttämistä tarvittaessa vastaajan saamiseksi istun-
toon.  
 
Joissakin tilanteissa oikeudenkäyntiä pakoilevan henkilön tavoittamisessa voisi olla 
hyötyä siitä, että hänen matkapuhelimensa tai muu telepäätelaite voitaisiin paikantaa. 
Tämä edellyttäisi kuitenkin säännöstä, jolla paikantaminen sallittaisiin myös esitutkin-
nan päättymisen jälkeen. Paikantamismahdollisuus ei ole perusoikeusnäkökulmasta on-
gelmaton, mutta asia kannattaa selvittää. Esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uu-
distamista koskevassa hallituksen esityksessä (222/2010 vp) paikantamismahdollisuus 
ehdotetaan annettavaksi esitutkintaviranomaiselle (ehdotettu pakkokeinolain 10 luvun 8 
§). 
 

13. Selvitetään mahdollisuus sallia esitutkinnan päättymisen jälkeinen 
televalvonta pakoilevien vastaajien saamiseksi oikeudenkäyntiin.  

 
 
Aikaisempien työryhmien ehdotusten toteuttaminen 
 
Useissa työryhmissä on tehty ehdotuksia, joilla viranomaisyhteistyötä rikosprosessin eri 
vaiheissa voidaan käytännössä parantaa. Näiden toimenpide-ehdotusten saattaminen 
osaksi käytännön toimintaa on osittain toteutettu ja osittain käynnissä. Aiemmissa työ-
ryhmissä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista käytännön viranomaisyhteistyössä 
tulee jatkaa. 
 
Poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyöllä on suuri merkitys sekä esitutkinnan että syy-
teharkinnan sujuvuuden kannalta. Monissa työryhmissä onkin ehdotettu toimenpiteitä 
yhteistyön kehittämiseksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto on parhaillaan tekemässä 
tarkastusta esitutkintayhteistyön tilasta. Raportin on tarkoitus valmistua vuoden 2010 
loppuun mennessä. 
 
Eri työryhmissä on nostettu esille myös viranomaisten yhteistyö asianosaisten avustaji-
en kanssa. Sujuvalla yhteistyöllä tässäkin suhteessa voidaan jouduttaa rikosprosessin 
etenemistä. Rikosprosessissa epäillyllä on oikeus avustajaan, ja vakavammissa ri-
kosepäilyissä poliisilla on velvollisuus turvata epäillylle tämä oikeus. Erityisesti vaati-
vissa rikosasioissa käsittelyä usein jouduttaisi avustajan kytkeminen prosessiin mahdol-
lisimman varhain esitutkinnan aikana silloin, kun tämä ei vaaranna esitutkintaa.  
 
Tuomioistuinvaiheessa muun muassa istuntojen peruuntuminen, asianosaisten aikatau-
lujen sovittaminen, todistelun järjestäminen ja muut vastaavat seikat voivat aiheuttaa 
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viivästystä oikeudenkäynnille. Myös prosessiaineistoa olisi usein mahdollista rajoittaa 
voimakkaammin kuin tällä hetkellä tehdään. Oikeudenkäyntejä on mahdollista lyhentää 
ja keventää tehokkaalla prosessinjohdolla ja prosessin suunnittelulla.   
 

14. Jatketaan esitutkintayhteistyön kehittämistyöryhmän, vaativien ri-
kosasioiden käsittelyä pohtineen työryhmän ja verottajan ja poliisin yh-
teistyötä selvittäneen työryhmän ehdotusten toteuttamista ja otetaan 
huomioon valtiontalouden tarkastusviraston tulevassa raportissa esitet-
tävät huomiot.  
 
15. Edistetään vastaajan avustajan kytkemistä prosessiin jo esitutkinta-
vaiheessa. 

 
 
Rajat ylittävät rikosasiat 
 
Monesti rikosasioiden käsittelyssä ongelmalliseksi muodostuu se, että joku asianosainen 
tai todistaja on ulkomailla. Tällöin joudutaan turvautumaan kansainväliseen oikeus-
apuun. Tämä voi viivästyttää prosessia. Joissakin tapauksissa oikeusavun saaminen voi 
osoittautua mahdottomaksi, ja silloin myös jutun käsittely keskeytyy kokonaan.  
 
EU:n puitteissa on laadittu useita säädöksiä, joilla pyritään edistämään rikosvastuun 
toteuttamista vastaajan kotimaassa. Näiden keinojen tehokas käyttö vähentää kansainvä-
liseen oikeusapuun liittyviä ongelmia ainakin Euroopan unionin sisällä. Keskeinen täl-
lainen väline ovat yhteiset tutkintaryhmät, joiden avulla rajat ylittäviä rikoksia pystytään 
selvittämään useiden maiden esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyönä.  
 
Europolin, Interpolin ja Eurojustin tehtäviin kuuluu muun muassa oikeusapuasioiden 
käsittelyn edistäminen. Yhteistyön lisäämistä kotimaisten viranomaisten ja näiden toi-
mijoiden välillä on pyritty edistämään muun muassa koulutuksella. 
 
Olemassa olevien keinojen tehokkaalla ja oikea-aikaisella käytöllä rajat ylittävien rikos-
ten käsittelemisen joutuisuutta voidaan parantaa. Syyttäjän ja poliisin yhteistyöllä täl-
laisten asioiden esitutkinnan aikana kansainvälisten työvälineiden käyttö voidaan koh-
distaa rikosprosessin kannalta olennaisiin kysymyksiin. 
 
 
5.4 Välilliset vaikutukset oikeudenkäyntien kestoon 
 
5.4.1 Veronkorotus hallinnollisena sanktiona 
 
Korkein oikeus on antanut kolme ennakkoratkaisua veronkorotusten ja rikosoikeudellis-
ten sanktioiden suhteesta (KKO 2010:45, KKO 2010:46 ja KKO 2010:82). Tapauksissa 
oli kyse siitä, voidaanko syytettä veropetoksesta tutkia, jos vastaajalle on jo määrätty 
veronkorotus samasta ilmoitusmenettelyn rikkomisesta. Korkein oikeus on päätöksis-
sään todennut, että veronkorotusta on pidettävä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
tarkoitettuna rikosoikeudellisena sanktiona, eikä samasta asiasta enää voida rikosproses-
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sissa syyttää eikä tuomita, jos veronkorotus on tullut lopulliseksi ennen syytteen nosta-
mista. 
 
Poliisi, syyttäjälaitos ja verottaja ovat sopineet käytännöistä, joilla pyritään ratkaise-
maan, kummassa menettelyssä kiellon piiriin kuuluvat veroasiat jatkossa käsitellään.  
 
Työryhmä katsoo, että verotusmenettelyssä määrättävä veronkorotus on yleensä riittävä 
sanktio lievissä verorikosasioissa. Näitä asioita ei ole välttämätöntä lainkaan tuoda ri-
kosprosessiin. Sen sijaan törkeämmissä rikoksissa tai rikosten toistuessa rikosprosessin 
tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Tällaisella työnjaolla hallinnollisten sanktioiden ja  
 
rikosprosessin välillä vältyttäisiin asioiden selvittämiseltä kahteen kertaan, ja rikospro-
sessiviranomaisten resursseja vapautuisi vakavamman rikollisuuden tutkintaan. Työnja-
ko vaatii lainsäädännön selkeyttämistä. Esimerkiksi öljypäästöistä säädettyjen hallinnol-
listen sanktioiden ja rikosprosessin suhteesta on säännöksiä. Työryhmä ehdottaa, että 
asiaa koskevat säännökset valmistellaan verolainsäädäntöön. 
 

16. Valmistellaan säännökset lievien verorikosasioiden käsittelyssä pää-
sääntöisesti vain hallinnollisessa menettelyssä. 

 
 
5.4.2 Tietojärjestelmäuudistukset 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti poliisiasiain tietojärjestelmän kokonaisuudis-
tusuudistushankeen (Vitja) vuonna 2009. Hanke on jatkunut Poliisihallituksen asetta-
mispäätöksen mukaan poliisin toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuudistushankkeena 
vuoden 2010 alusta. 
 
Hankkeen tehtävänä on tuottaa poliisin sekä muiden turvallisuus- ja oikeusviranomais-
ten toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietoturvallinen tietojärjestelmäkoko-
naisuus, joka mahdollistaa sähköisen poikkihallinnollisen yhteistyön sekä kansalaisten 
sähköiset asiointipalvelut poliisin työprosessien ja koko rikosprosessin osalta. 
 
Poliisin lisäksi uuden tietojärjestelmän käyttäjiä olisivat tulli, rajavartiolaitos ja puolus-
tusvoimat. Oikeusministeriön sektorilla käyttäjiä olisivat Rikosseuraamuslaitos, Valta-
kunnansyyttäjänvirasto ja alueelliset syyttäjänvirastot. 
 
Keväällä 2010 laaditun kustannus-hyötyanalyysin mukaan tietojärjestelmien käyttöön 
liittyvää työtä voitaisiin varovasti arvioiden kohdentaa uudelleen poliisihallinnossa noin 
165 henkilötyövuotta. Kustannuksena tämä tarkoittaisi n. 7,4 miljoonaa euroa vuodessa. 
Säästyneellä työpanoksella pystytään nopeuttamaan tutkinnan läpimenoaikoja ja työn 
laatua, suuntaamaan kenttätyöhön lisää työaikaa, nostamaan merkittävästi liikenneval-
vontasuoritteiden määrää sekä nostamaan rikosten selvitysprosentteja tarjoamalla mm. 
analyysityökalut kenttäkäyttöön. 
 
Uuden järjestelmän kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa euroa. 
Järjestelmän rakentamisen aikana jatkuu nykyisten järjestelmien ylläpitäminen, ja niihin 
sitoutuu vuositasolla arviolta 6 miljoonaa euroa.  Investointi on järkevää toteuttaa noin 
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viiden vuoden aikana, jolloin investointikustannusten ja nykyisten järjestelmien ylläpi-
dosta johtuvien kustannusten kokonaismäärä on kohtuullinen. 
 
Myös oikeusministeriössä on vireillä tietojärjestelmien kehittämishankkeita. Syyttäjälai-
toksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen 
tavoitteena on luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumen-
tinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, 
joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten 
kanssa. 
 
Oikeusministeriön asettama yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmä 
on ehdottanut, että toteutetaan 
• käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden yhteinen rikos- ja riita-
asioiden sähköinen käsittelyjärjestelmä, joka on yhteensopiva myös oikeuslaitoksen 
muiden toimijoiden järjestelmien kanssa, 
• rikosasioiden sähköinen käsittelyjärjestelmä siten, että se käsittää myös syyttäjälaitok-
sen sähköisen järjestelmän ja on yhteensopiva esitutkintaviranomaisille sisäasiainminis-
teriössä kehitteillä olevan poliisin Vitja-tietojärjestelmän kanssa, 
• yllä mainittujen järjestelmien yhteyteen aineistopankki oikeudenkäyntiaineiston käsit-
telyä varten, 
• asioiden käsittelytietoja, asiakirjoja ja ratkaisuja koskeva sähköinen arkistointijärjes-
telmä ja 
• tietovarasto, josta on raportointijärjestelmillä saatavissa yksikkö- ja oikeusastekohtai-
sia syyttäjien ja tuomioistuinten toimintaa koskevia tilastotietoja. 
 
Hankkeen rahoituksen on arvioitu vaativan noin 18 miljoonaa euroa vuosina 2012–
2015. 
 

17. Toteutetaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten tietohallin-
touudistukset ja turvataan niiden edellyttämät resurssit. 

 
 
5.4.3 Nopeutettu rikosprosessi 
 
Erityisesti ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen asioiden käsittely vaikeutuu usein olen-
naisesti, jos epäilty poistuu maasta. Esimerkiksi Helsingissä suuri osa rikoksista epäil-
lyistä on ulkomaalaisia. Tällaisissa tapauksissa olisi hyödyksi, jos rikosasia saataisiin 
käsiteltyä ennen kuin epäilty poistuu maasta.  
 
Joidenkin massatapahtumien yhteydessä on ollut käytössä järjestely, jossa esitutkinta, 
syyteharkinta ja oikeudenkäynti viedään läpi rikoksen tekopäivänä tai sitä seuraavana 
päivänä. Tällainen toimintatapa edellyttää poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen tiivistä 
yhteistyötä. Käytännön järjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei vastaajan oikeusturva vaa-
rannu, vaan hänelle turvataan tarvittaessa muun muassa oikeusapu, tulkkaus ja muut 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. 
 
Tällainen niin sanotun yhden kosketuksen periaatteen mukainen toimintatapa, jossa ko-
ko rikosprosessi toteutetaan nopealla aikataululla, voi soveltua varsinkin lievien rikos-
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asioiden käsittelyyn. Menettelyllä on myös mahdollista estää käsittelyn viivästyksiä, jos 
on olemassa riski, että jonkun asianosaisen tavoittaminen vaikeutuu myöhemmin. Työ-
ryhmän käsityksen mukaan mahdollisuutta nopeutettuun käsittelyyn olisi syytä käyttää 
nykyistä enemmän. Käyttöä edistäisi analyysi menettelyn hyödyistä, sopivasta käyttö-
alasta, käytön edellytyksistä, ongelmista ja käytännön työtavoista. 
 

18. Laaditaan analyysi vähäisempien rikosasioiden käsittelystä nopeute-
tussa menettelyssä (ns. yhden kosketuksen periaate).  

 
 
5.4.4 Videoneuvottelulaitteiden käyttö 
 
Videoneuvottelulaitteiden käyttö rikosprosessissa on lisääntynyt, ja nykyisin kaikissa 
tuomioistuimissa, poliisilaitoksilla ja vankiloissa on tarvittavat laitteet. Videoneuvotte-
lulaitteiden käytöllä vähennetään tarvetta kuljettaa vangittuna olevia henkilöitä tuomio-
istuimeen, ja näin erityisesti poliisin resursseja säästyy. 
 
Videoneuvottelulaitteita ei voida tällä hetkellä käyttää sakon muuntorangaistusasian 
käsittelyssä. Vangeilla ja tutkintavangeilla voi olla tuomioistuimessa käsiteltävänä myös 
muuntorangaistusasioita. Henkilön kuljettaminen vankilasta tai poliisivankilasta muun-
torangaistusasian käsittelyyn tuomioistuimeen on usein voimavarojen tuhlaamista. Työ-
ryhmä katsoo, että mahdollisuus videoneuvottelulaitteiden käyttöön voitaisiin ulottaa 
sakon muuntorangaistusasian käsittelyyn silloin, kun muuntorangaistukseen tuomittava 
on vapautensa menettäneenä. 
  

19. Valmistellaan säännökset videoneuvottelumahdollisuuden käyttöön-
ottamisesta sakon muuntorangaistusasioiden käsittelyssä. 

 
 
5.4.5 Muuta 
 
Kirjallinen menettely 
 
Rikosasiat on voitu käsitellä kirjallisessa menettelyssä vuodesta 2006 alkaen. Kirjalli-
sesta menettelystä säädetään oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa. 
Kirjallisen menettelyn käyttöönoton tavoitteena oli välttää suullisen käsittelyn järjestä-
minen selvissä rikosasioissa ja saavuttaa näin resurssisäästöjä.  
 
Vuonna 2009 kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin koko maassa 34,7 % käräjäoikeuksis-
sa vireille tulleista rikosasioista. Tämä vastaa kirjallisen menettelyn käytölle asetettuja 
tavoitteita. Käyttömäärissä on kuitenkin paikallista vaihtelua. Joissakin käräjäoikeuksis-
sa kirjallista menettelyä käytetään jopa 50 %:ssa rikosasioista. Joissakin käräjäoikeuk-
sissa kirjallisen menettelyn käyttömäärä on alle 30 %. Keinoja nostaa käyttöastetta on 
eri hankkeissa selvitetty. Erityisesti Helsingissä, missä käyttöaste on maan alhaisin, on 
myös sellaisia erityispiirteitä, jotka vähentävät mahdollisuuksia käsitellä asioita kirjalli-
sessa menettelyssä.    
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Ajokiellon määrääminen ja rattijuopumusasioiden käsittely rangaistusmääräys-
menettelyssä 
 
Tieliikennelain 75 §:ssä säädetään perusteista, joilla henkilö voidaan määrätä ajokiel-
toon. Lain 76 §:n nojalla poliisimies voi määrätä väliaikaisen ajokiellon tietyin edelly-
tyksin. Poliisin määräämä väliaikainen ajokielto on voimassa kunnes tuomioistuin päät-
tää asiasta. Tuomioistuin päättää varsinaisen ajokiellon määräämisestä tieliikennelain 78 
§:n nojalla. Poliisi määrää kuitenkin ajokiellon tietyissä tieliikennelain 75 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa. 
 
Käräjäoikeudet antavat vuosittain noin 8 000–9 000 tuomiota rattijuopumuksesta ja 
12 000–13 000 tuomiota törkeästä rattijuopumuksesta. Rattijuopumuksesta tuomiois-
tuimet tuomitsevat sakkorangaistuksen noin 95 prosentissa tapauksista. Rattijuopumuk-
sista noin 70 prosenttia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Törkeistä rattijuopumuk-
sista tuomitaan useimmiten ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Liikenneturvallisuuden 
vaarantamisia käsitellään käräjäoikeuksissa vuosittain noin 2 000 ja törkeitä liikenne-
turvallisuuden vaarantamisia noin 3 000. Näissäkin rikoksissa tuomitaan yleensä sakko-
rangaistus. Valtaosassa käräjäoikeuksissa käsiteltävistä liikennerikosasioista tuomiois-
tuin määrää tuomitulle myös tieliikennelain mukaisen ajokiellon. Erityisesti rattijuopu-
mukset ovat rikosasioina yksinkertaisia. 
  
Eduskunta on vastikään hyväksynyt lain sakon ja rikesakon määräämisestä. Asian käsit-
telyn yhteydessä eduskunta otti kantaa siihen, millaiset rikosasiat voidaan ratkaista tuo-
mioistuinmenettelyn ulkopuolella. Työryhmä on käynyt keskusteluja mahdollisuudesta 
siirtää rattijuopumukset rangaistusmääräysmenettelyn piiriin, jolloin myös ajokiellon 
määrääminen rattijuopumusasioissa siirtyisi poliisille. Työryhmä ei kuitenkaan ole voi-
nut riittävällä tarkkuudella selvittää tällä saatavien resurssisäästöjen suuruutta eikä oi-
keusturvakysymyksiä.  Tämän vuoksi työryhmä ei ole ottanut kantaa siirtoajatukseen. 
 
 
Summaaristen asioiden siirtäminen pois käräjäoikeuksista 
 
Oikeusministeriön tulevaisuuskatsauksen mukaan jatkossa selvitetään mahdollisuus 
siirtää siviiliprosessin summaaristen asioiden käsittely pois tuomioistuimista. Työryhmä 
arvioi, että siirtämisellä ei voitane saavuttaa merkittäviä säästöjä oikeudenkäyntien vii-
västymisten kannalta. Asiaryhmien siirtäminen toiselle viranomaiselle edellyttää vas-
taavan resurssipanoksen siirtämistä tuomioistuinlaitoksesta pois. Näin meneteltiin esi-
merkiksi silloin, kun kirjaamisasiat siirrettiin käräjäoikeuksista maanmittaushallinnolle. 
 
 
Esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakien uudistaminen 
 
Esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakien uudistus on parhaillaan eduskunnan käsiteltä-
vänä. Ehdotetut lait voivat jossain määrin parantaa esitutkintayhteistyötä ja siten välilli-
sesti vaikuttaa myös oikeudenkäyntien kestoon.  
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6. Jatkotoimet 
 
Työryhmä on selvittänyt oikeudenkäyntien viivästymiseen liittyviä kysymyksiä lähinnä 
rikosprosessin näkökulmasta. Kuitenkin viivästymisongelmia on myös siviili- ja hallin-
toprosessissa. Työryhmän ei ole ollut mahdollista tarkastella siviiliprosessiin ja hallin-
toprosessiin liittyviä erityiskysymyksiä. Työryhmä pitää kuitenkin tarpeellisena, että 
myös näihin prosesseihin liittyviä viivästysten syitä selvitetään ja ryhdytään toimenpi-
teisiin niiden ehkäisemiseksi.  
 
Työryhmän ehdotusten toteutumista tulee jatkossa seurata. Tätä tarkoitusta varten ehdo-
tuksista on laadittu oheinen suunnitelma, jossa kuvataan lyhyesti kunkin ehdotuksen 
sisältö, vastuu toteuttamisesta, aikataulu sekä ehdotuksen merkitys oikeudenkäyntien 
viivästymisen ehkäisemisessä. Myös aikaisemmissa työryhmissä ehdotettujen toimenpi-
teiden toteutumista tulisi seurata. Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön tulisi erik-
seen päättää, millä tavalla seuranta toteutetaan.   
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LIITE
Toimenpide Vastuu Aikataulu Merkitys oikeu-

denkäyntien 
viivästymisen 
kannalta

Rikostentorjunta
1. Valmistellaan ja toteutetaan kuudes talousrikollisuuden
torjuntaohjelma. SM (VM, OM) 2011-> Suuri
Voimavarat ja tulosohjaus
2. Turvataan poliisille, syyttäjälaitokselle ja
tuomioistuinlaitokselle riittävät henkilöstöresurssit
erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyyn. OM, SM, VM 2011-> Suuri
3. Kehitetään rikosprosessin keston seurantajärjestelmää
siten, että prosessin kokonaiskestoa ja kestoa eri vaiheissa
voidaan kattavasti seurata esitutkinnan aloittamisesta
lainvoimaiseen tuomioon. OM, SM 2011 Kohtalainen
4. Seurantajärjestelmästä saatua tietoa käytetään
viranomaisten tulosohjauksessa rikosprosessin keston
lyhentämiseksi.

OM, SM, Poliisihallitus, 
Valtakunnansyyttäjä-
nvirasto jatkuva Suuri

5. Oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja
keskusvirastojen kesken pidetään edelleen säännöllisiä
tapaamisia, joissa koordinoidaan rikosprosessiin
osallistuvien viranomaisten tavoitteita. OM, SM jatkuva Kohtalainen
Prosessien kestoon suoraan vaikuttavat toimenpiteet
6. Asetetaan työryhmä selvittämään mahdollisuudet
esitutkinnan rajaamisoikeuden laajentamiseen ja syytteestä
sopimiseen.  OM (SM)

työryhmä 
asetetaan 
2011 Kohtalainen

7. Kehitetään rikosasioiden käsittelyn koordinointia tukevat
järjestelmät poliisissa ja syyttäjälaitoksessa kattaviksi ja
yhteensopiviksi.

Poliisihallitus, 
Valtakunnan-
syyttäjänvirasto 2010-2011 Kohtalainen
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8. Lisätään rikosasioiden käsittelyn keskittämistä
syyteharkintavaiheessa.

Valtakunnansyyttäjän-
virasto 2011 Pieni

9. Saatetaan voimaan laki syyttäjälaitoksesta, jolla
laajennetaan kaikkien syyttäjien toimivalta koko maahan. OM 2011 Pieni  
10. Poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja asianosaisten
avustajille järjestettävän koulutukseen sisällytetään
oikeudenkäyntien viivästymiseen liittyvät kysymykset.
Erityisesti nämä kytketään esitutkinta- ja
pakkokeinolainsäädännön voimaantuloon liittyvään
koulutukseen.

OM, SM, Poliisihallitus, 
Valtakunnansyyttäjän-
virasto 2011-2013 Pieni

11. Sovitaan poliisin, lastensuojeluviranomaisten ja
terveydenhuoltoviranomaisten yhteiset toimintamallit
lapseen kohdistuvien rikosten käsittelyssä siten, että
esitutkinta voidaan toteuttaa joutuisasti.  SM, STM, Poliisihallitus 2011 Suuri
12. Poliisihallitus ja Valtakunnansyyttäjänvirasto antavat
ohjeen esitutkinnan ja syyteharkinnan viivästymisten syiden
kirjaamisesta. Myös tuomioistuimissa viivästymisten syyt
kirjataan.

Poliisihallitus, 
Valtakunnansyyttäjän-
virasto, tuomioistuimet 2011 Kohtalainen

13. Selvitetään mahdollisuus sallia esitutkinnan
päättymisen jälkeinen televalvonta pakoilevien vastaajien
saamiseksi oikeudenkäyntiin. OM 2011 Pieni
14. Jatketaan esitutkintayhteistyön kehittämistyöryhmän,
vaativien rikosasioiden käsittelyä pohtineen työryhmän ja
verottajan ja poliisin yhteistyötä selvittäneen työryhmän
ehdotusten toteuttamista ja otetaan huomioon
valtiontalouden tarkastusviraston tulevassa raportissa
esittävät huomiot. 

Poliisihallitus, 
Valtakunnansyyttäjän-
virasto käynnissä Suuri

15. Edistetään vastaajan avustajan kytkemistä prosessiin jo
esitutkintavaiheessa.

Poliisihallitus, 
Asianajajaliitto 2011-> Kohtalainen
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Prosessien kestoon välillisesti vaikuttavat toimenpiteet
16. Valmistellaan säännökset lievien verorikosasioiden
käsittelemisestä pääsääntöisesti vain hallinnollisessa
menettelyssä. VM (OM) 2011 -> Kohtalainen
17. Toteutetaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja
tuomioistuinten tietohallintouudistukset ja turvataan niiden
edellyttämät resurssit. SM, OM, VM, Poliisihallitus 2011-2014 Suuri
18. Laaditaan analyysi vähäisempien rikosasioiden
käsittelystä nopeutetussa menettelyssä (ns. yhden
kosketuksen periaate). 

Poliisihallitus, 
Valtakunnansyyttäjän-
virasto, tuomioistuimet 2011 Pieni

19. Valmistellaan säännökset
videoneuvottelumahdollisuuden käyttöönottamisesta sakon
muuntorangaistusasioiden käsittelyssä. OM 2012 Pieni
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