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Eduskunta hyväksyi esitutkinta
ja pakkokeinouudistuksen 
Hallituksen 'esitys uusiksi esitutkinta- ja pakkokeinolaeiksi hyväksyttiin 
valtiopäivien viimeisessä täysistunnossa 15.3.2011. Lakivaliokunta hioi 
mietintöään viimeisissä kokouksissaan saatuaan perustuslaki- ja 
hallintovaliokuntien lausunnot esityksestä. 

Perustuslakivaliokunta ehti ottaa mietinnös

sään huomioon 15.2.2011 Euroopan ihmis

oikeustuomioistuimesta tulleet kaksi suoma

laisiin kotietsintöihin liittyvää tuomiota. EIT 

totesi kotietsintöihin liittyvän oikeusturvan 

olevan puutteellisen, koska kotietsintä on vain 

tutkintaviranomaisen harkinnassa, eikä menet

telyn lainmukaisuutta käsitellä sen paremmin 

etu- kuin jälkikäteenkään tuomioistuimes

sa. Tuomioiden myötä perustuslakivaliokunta 

edellytti, että kotietsinnälle pitää säätääjälkikä

teinen oikeussuojakeino,jossa asianosainen voi 

pyytää tuomioistuimelta ratkaisun siitä, onko 

etsinnälle ollut lailliset edellytyksetja onko et

sinnässä noudatettu laillisia menettelytapoja. 

Uudet esitutkinta- ja pakkokeinolait on 

tarkoitus saattaa voimaan vasta vuoden 2014 

alussa,jolloin toteutetaan myös poliisin tieto

järjestelmän kokonaisuudistus ja poliisi siirtyy 

yhdessä syyttäjien kanssaVITJA-jäJjestelmään. 

Koska uudistus venyy näin pitkälle, eduskunta 

hyväksyi nyt myös muutoksen voimassaole

vaan pakkokeinolakiin. Kotietsintöjen jälki

käteiskontrolli tulee näin ollen voimaan pian 

lakipaketin vahvistamisen jälkeen. Käräjäoi

keudet saattavat alkaa käsitellä kotietsintöjen 

laittomuusväitteitä jo ensi syksynä. 

Perustuslakivaliokunta rajoitti myös niin 

sanotun ylimääräisen tiedon käyttöä todis

teena. Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan te

lekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematie

tojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailuIla 

saatua tietoa, joka ei liity rikokseen tai kos

kee muuta rikosta kuin sitä, jota varten lupa 

tai päätös pakkokeinon käyttöön on annettu. 

Säännösehdotusta oli perustuslakivaliokun

nan vaatimuksesta muutettava siten, että tuo

mioistuin päättää ylimääräisen tiedon käyttä

misestä silloin, kun kyseessä oleva ylimääräinen 

tieto on saatu keinolla, jonka käyttämisestä 

päättää tuomioistuin. Lisäksi ylimääräistä tietoa 

saadaan käyttää vain sellaisten rikosten yhtey

dessä, johon kyseisen tiedon tuottaneen kei

non käyttärn:istä olisi voinut vaatia. Eli lievästi 

rangaistavan rikoksen tutkinnassa ei saa käyttää 

sellaista tietoa, joka on saatu vain vakavia ri

koksia varten säädetyllä pakkokeinolla. 

Samaan aikaan eduskunnan käsittelyssä 01

leeseen poliisilakiesitykseen liittynyt esity 

syyttäjän vaitiolo-oikeudesta hylättiin. Perus

tuslakivaliokunnan mielestä perustuslain 2: 

§:ssä tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeu 

denkäynnin kannalta on ongelmallista, jo 

syyttäjä on syyteharkinnan jälkeen suorastaar 

lain nojalla oikeutettu salaamaan esimerkik

si sen, miten jokin todiste on hankittu. Valio

kunnan mielestä tämä on perustuslain maini

tun pykälän vastaista. Siksi säännös syyttäjär 

vaitiolo-oikeudesta oli poistettava, jotta esity 

voitiin käsitellä tavallisen lain säätämisjäJjes

tyksessä. 

Hallituksen esitys hyväksyttiin pääosin sel

laisenaan. Asianosaisten avustamisen kannalt; 

merkittävä periaatteellinen muutos on esitut

kinnan tarkoitusta koskeva säädös. Esitutkin

talain 1. luvun 2 §:n mukaan esitutkinnass; 

asia on valmisteltava siten, että syyteharkint; 

ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suo

rittaa asianmukaisesti ja, että todistelu voidaar 

pääkäsitte1yssä ottaa vastaan yhdellä kertaa ta 

asia voidaan ratkaista kiJjallisessa menettelyssä 

Uutta on se, ettei esitutkintaa tehdä enää vair 

syyttäjän ja tuomioistuimen tarpeisiin. 

Nähtäväksi jää, miten lain muiden pykäli

en tulkintaan ja soveltamiseen vaikuttaa se,etr; 

esitutkinnan tarkoitus on tukea myös sekä asi· 

anomistaja- että vastaajatahon valmistautumis

ta oikeudenkäyntiin. 

Asianajajaliitto käynnistää koulutuksen uu

distukseen liittyen_Tarkoitus on pyrkiä laajaar 

koulutusyhteistyöhön poliisien, syyttäjien j; 

pakkokeinoasioita käsittelevien tuomarier 

kanssa. Myös 10.3.2011 mietintönsä jättäny 

oikeusministeriön oikeudenkäyntien viipymi

sen estokeinoja pohtinut jatkotyöryhmä kan· 

natti yhteisiä koulutuksia rikosketjun toimi· 

joille. 

Syyttäjien kanssa liitolla on jo pitkään 01· 
lut koulutusyhteistyötä. Liitto on lähestyny 

poliisihallintoa yhteistyön käynnistämiseks 

esitutkintakoulutukseen liittyen. Olisi hyvä 

jos liiton osastot valmistellessaan mahdollist 

omaa koulutustaan selvittäisivät, voitaisiink< 

se toteuttaa yhteistyössä paikallisten tutkin· 

nanjohtajien, syyttäjien ja pakkokeinotuoma· 

rien kanssa. 


