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Tarkoitustenmukaisten rikosprosessien edellytysten uudelleen aruiointi

I

Johdanto

Td*sfr muistio$sa kuvataan Helsingin poliisilaitoksen tSmf,nhetkistii piiivittiiisrikostutkinnan tilannetta, rikostutkinnan keskeisten toimintojen kehittdmistii ja turvaamista sekd rrgsurssien
suuntaamista. Lisdksi kuvataan Helsingin syyttdjdnviraston nopeasti kdsiteltdvien asioiden REKtoiminnon tilannetta. Tiillii hetkellfi sekfi rikostutkinnassa ettd syyttdjdnvirastossa on tyote
enemmdn kuin rdsursseja. Nyt ollaan sen pakkovalinnan edessd, mitii toimia voitaisiin tehdfi nykyistd joustavammin ja jEttfrii tekemittti. Edel16 mainittu on tehtdve hyvdssd yhteisty<issd.

Tiillti hetkelld pdivittdisrikostutkinnan osalta voimavaroja suunnataan niin paljon kuin nrahdollista rikosten esikdsittelyyn ja REK-toimintoon. Harkintavalta keskitetiidn prosessin alkupiiihin esikdsittelyyn. Tarkoitus on, ette esikisittelyn jdlkeen tutkittavaksi ohjautuvat vain jutut, joilla on
ta rkoitu ksenm uka isim mat rikosprosessin edellytykset.
2 Tausta

Poliisin 2077-2020 strategian mukaan turvallisuutta edistetiiiin suuntaomallo rikostorjunnan resurssif yhteistydssd syyttrijien kanssa tehttiviin, joissa an tarkoituksenmukaisimmot rikosprosessin edellytykset, Sqmoin strategiassa todetaan, ettii rikostoriunnan resurssejo suunnoto,an vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekii yhteiskunnon kannalta haitollisimpien tekojen tutkintaan.
Helsingin poliisilaitos ja Helsingin syyttdjfinvirasto toteuttrur, On'u,,,risten rikosten osalta tehostettua rikosprosessia. Tehostetussa rikosproseSsissa on Helsingissi nopeutettu merkittSvesti poliisin, syyttdjien ja tuomioistuimen toimintaa etenkin massarikoksia koskevien rikosasioiden k5sittelyssd. Rikosten esikdsittelyssii juttumassasta seulotaan tuoreeltaan ne joista juttua ei tule,
tai tutkinta tehddin ja pidtetiiiin nopeasti. Tavoite on, ettd kiirdjiioikeuteen saadaan enemmfrn
suoria syyttdjiihaasteita. Yksinkertaiset selvit rikosasiat tutkitaan loppuun heti rikoksesta epiillyn jiiiityii kiinnija asia viedidn tuoreeltaan syyttiij5lle. Vaikka koko rikosprosessin kannalta hy6dyt ovat merkittiivdt, eivdt ne kuitenkaan ole tdnd pfiiv6nd endd riittevie. Tdmdn johdosta tulee
ensiasteen piifitdstoim intaa laaje ntaa merkittilviisti.
THtd tarkoitusta varten pitiid kehittdd toimenpiteitd, joilla voidaan aikaisempaa tehokkaammin
poimia rikosprosessista pois ne asiat, joilla ei ole edellytyksid edetd prosessiin loppuu asrtija jois-

sa ei ole siten strategian mukaisia tarkoituksenmukaisen rikosprosessin edellytyksid. Koska rikoksen vakavuus ja selvitysintressi vaikuttavat rikosasian priorisointiin, tiillaisiin rikosasioihin on
pandstettava rikostutkinnallisesti selviisti enemmdn kuin viihdisiin massarikoksiin. lVykytilanteessa kaikkiin strategian mukaisiin korkean prioriteetin rikosasioihin ei voida kohdentaa niitd
toimenpiteiti, joita ne edellyttdvet. Jostain on luo\ruttava.,t:

HELSINGIN POLIISIIAITOS
Pasilanraitio 11, PL 11,00241 HELSINKI
kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
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Edelld todetun johdosta Helsingin poliisin ja syyttejenviraston on lOydettdvd yhteinen ndkemys
siit6, miten rikosprosessien edellytysten uudelleen arviointi yhdessii toteutetaan. Selv6sti tehokkain keino on ottaa kiiytt66n menettely, jossa kaikki esitutkinnan rajoittamiseen soveltuvat pdivittiisrikokset ohjataan sovittujen yhdenmukaisten perustoimenpiteiden jilkeen syyttiijfille esitutkinnan rajoittamiseksi. Jos rikosprosessin edellytyksid ja tarkoituksenmukaisuutta ei heti alkuvaiheessa selvitetd, haaskataan resursseja. Haaskatut resurssit lisi3vdt asioiden ruuhkautumista poliisissa ja syyttdjdnvirastossa ja ovat pois vakavan ja vaativan rikollisuuden rikosvastuun

toteuttamisesta.
3 Rlkostutkintayksikk06n klrjatulsta ilmoltuksista Ja pdivittf,lsesta massarikosten tutklnnasta

Ttllii hetkells ptiivittiiisrikoksista kirjataan ilmoituksia keskimdirin 120 - 150 Vuorokaudessa. Kir.jattujen rikosilmoitusten kokonaismidrd kaikki rikosilmoitukset mukaan lukien vuorokaudessa
on noin 170-190 kappaletta. Timdn lisiiksi pfiivittdin kirjataan sekalaisilmoituksia keskimdiirin 40
kappaletta (mm. poliisitutkinnan ilmoitukset seki esitutkinnan edellytysten selvittiiminen). llmoituksista yli puolet otetaan vastaan sihkdisesti.
Pfiivittdisissd rikosilmoituksissa esiintyy rikosnimikkeinii eniten varkauksia, nepistelyite, pahoinpitelyjii ja vahingontekoja, Tiillii hetkellii eniten rajoitettavaki esitetddn nipistysrikoksia, joita
kirjataan rikosilmoituksina pdivittiiin keskimii6rinT2 kappaletta. Helsingissd tulee poliisin tietoon
vuosittain noin 13 000 niipistysrikosta, joista keskimiiiirin 9000 kirjataan rikosilmoitus (70 Yol ja
4000 ratkaistaan sakkomenettelysse P0 %1.
4 Rikosprosessin edeUytysten nopeutettu, entistiyMenmu*aisenmieperiaattein tapahtuva herkinta

Nykyisessi mallissa esitutkinta joudutaan suorittamaan yleensfi jo niin pitkille, ettei rajoittaminen sdistd voimavaroja vakavampien rikosten tutkintaan. Mikeliyleiset taiyksityiset taloudelliset intressit ovat jutussa erittiin pienifr, tulisi jopa selvittdd mahdollisuutta voiko poliisin jiittiiii
esitutkinna n kokonaan suorittamatta.
Vaikka esitutkinnan rajoittaminen on poikkeus esitutkinnan toimittamisvelvollisuudesta, tarkastelukulmaa tulee muuttaa kokonaisvaltaisemmaki. Rikosvastuun uskottavasta toteuttamisesta
tulee vfihdisimmissiikin rikoksissa huolehtia tapauksissa, joihin liittyy ankaroittavia piirteitd. Viihdiseksi ja esitutkinnan rajbittamiseen soveltuvaksi ei voitaisi siten katsoa tekoa, johon liittyy

esimerkiksi ammattimaista rikollisuutta, viikivallan kiyttd5 tai toiminta kytkeytyy liikkuvaan rikollisuuteen.
Resurssien tarkoituksenmukaista suuntaamista on myds arvioitava suhteessa muihin rikostutkinnassa oleviin asioihin ja koko poliisin ja syyttejen ty6kentdn kokonaisuuteen.
5 Lopuksi

Poliisilaitoksen rikostutkintayksikdn tavoitteena on lisitd esitutkinnan rajoittamisia vdhtiisissd
massarikoksissa asianosaisten oikeusturvaa merkittivisti heikentdmtitt6. Syyttiijdnviraston tavoite on vapauttaa resursseja vakavan ja vaativan rikollisuuden rikosvastuun toteuttamiseen.
Tavbitteet olisivat toteutettavissa seulomalla vdhiisimmistd massarikoksista rajoitettaviksi ne
tapaukset, joihin ei liity edelld 4. kohdassa kuvattuja ankaroittavia tekijditii. Tiimd on ehdoton
edellytys, etti poliisi ja syyttiijiinvirasto voivat kohdistaa,,vakavampiin rikoksiin siinii md5rin resursseja kuin laki nykyisin

velvoittaa.
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Edellii mainittujen tavoitteiden toteuttaminen vahvistaa sekd pollisin ettii syytteien kyky6 toimia
poliisin strategian mukaisesti. Samalla se mahdollistaa resurssien suuntaamisen tarkoituksenmukaisiin ja vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien sekii yhteiskunnan kannalta haitallF
simpien tekojen rikosprosesseihin. Tavoitteet ovat toteutettavissa voimassa olevan lainsddddnnon keinoin tunnistamalla p6ivittiisessd massarikostutkinnassa Ja tiiviissS esitutkintayhteisty6ssE tehokkaasti esitutkinnan rajoittamiseen soveltuvat jutut ja siten vahvistamalla ensi asteen
peHtostoimintaa merkittivfi sti.
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