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Rikosprosessiin liittyvien viranomaisten eli poliisin, syyttäjän, tuomioistuimen,
Rikosseuraamuslaitoksen hallintojen ja palvelujen prosesseja on tutkittu erittäin vähän. Tutkimuksen
kohteena olevan uhrin tiedonsaantiprosessi on tärkeä prosessi ei vain uhrin näkökulmasta vaan
myös yhteiskunnallisista ja palvelujen laatuun liittyvistä syistä.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää poliisin, syyttäjän, oikeuden ja vankeinhoitoviranomaisten
mahdollisuuksia huolehtia uhridirektiivin mukaisesta uhrin oikeudesta saada tieto siitä, kun
tutkintavanki tai vanki vapautuu.
Tutkimus pyrki selvittämään kyseiseen poikkihallinnolliseen prosessiin liittyvien eri viranomaisten
ohjeistusta, tietoisuutta kyseisestä oikeudesta, erilaisia käytäntöjä ja niiden eroja tässä kyseisessä
uhrin tiedonsaanninoikeudessa ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudessa. Tutkimuksessa
tarkasteltiin myös uhrin tiedonsaantiprosessiin liittyviä ongelmakohtia ja käytännön ratkaisumalleja,
joita eri toimijat ovat kehitelleet, jotta ongelmia voidaan pyrkiä poistamaan.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että uhrin oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi,
viranomaiset tarvitsevat yhtenäisen tietojärjestelmän, jonka avulla tällaista tutkimuksen kohteena
olevaa sensitiivistä tietoa voidaan luotettavasti kuljettaa. Oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti
yhdenvertaisuus ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen ovat keskeisiä periaatteita, joiden tulisi
ohjata uhrin oikeuksien toteutumista rikosprosessin kaikkien eri viranomaisten toiminnassa. Tästä
syystä tietojärjestelmien uudistusta ei pidä jäädä odottamaan vaan uhrin oikeuksien toteutumiseksi
on viranomaisten ryhdyttävä tekemään toimia välittömästi.
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The processes of the authorities involved in criminal proceedings, ie the police, the prosecutor, the
court, the administrations and services of the Criminal Sanctions Agency, have not been fully
investigated. Accessing information for the victim under current investigation is an important process
not only from the victim's point of view but also for social and service quality reasons.
The purpose of the study was to find out the possibilities for the police, the prosecutor, the court and
the prison authorities to take care of the victim's right under the Victims’ Directive to be informed
when a prisoner is released.
The study sought to clarify the guidance of different authorities involved in this cross-administrative
process, awareness of this right, different practices and their differences in this particular right of the
victim to access information and the related reporting. The study also looked at the problem areas
related to the victim's access to the information and the practical solutions developed by the various
actors in order to address the problems.
The study concludes that, in order to ensure that victims' rights are respected, the authorities need
a unified information system that can reliably transport such sensitive information under
investigation. In accordance with the law of equality and equal rights are key principles that should
guide the realization of the rights of the victim in the activities of all the various authorities in criminal
proceedings. For this reason, the reform of information systems must not be left to wait, but the
authorities must take immediate action to ensure that the victim's rights are realized.

Keywords: Stakeholders, quality, rights, criminal proceedings, victims, authorities.
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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1. JOHDANTO
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU annettiin 25.10.2012. Tuon ns.
Uhridirektiivin täytäntöönpanoa kansallisesti valmisteli oikeusminiteriön työryhmä 15.10. -
31.12.2014. Työryhmän määräaikaa jouduttiin jatkamaan 27.2.2015. Työryhmä luovutti 29.4.2015
mietintönsä Uhridirektiivin täytäntöönpano (OM 2015). Mietinnössä ehdotuksissa oli myös
asianomistajalle mahdollisuutta saada halutessaan ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta.
Edellytyksenä oli rikoksen vakavuus ja tästä syystä mietinnössä ehdotettiin, että laissa tullaan
luettelemaan erikseen ne rikokset, joita ilmoitusvelvollisuus koskee.

Mietinnön (OM 2015) perusteella tehtiin eduskunnalle hyväksyttäviksi lakiehdotuksia (66/2015),
joiden myötä 1.3.2016 tuli voimaan Uhridirektiivin artiklan kuusi mukaisilla muutoksilla
esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 19 pykälä koskien vangin vapauttamista ja vankilasta
poistumisesta uhrille tehtäviä ilmoituksia. Samaan aikaan tuli lainsäädäntöön myös muita
tutkimusongelman ulkopuolisia muutoksia kuten artiklan kahdeksantoista mukaisesti
esitutkintalakiin (805/2011, 4:18) uhrin oikeus suojeluun, joita tutkimuksessa tullaan osittain
käsittelemään. Muutostilanteissa, mikäli viranomaisten toimia ei muutosten toteutumisen osalta
seurata, on olemassa vaara, eivät lainsäädännön mukaiset uudistukset käytännössä toteudu.
Lainsäädännön lisäksi tulisi huolehtia siitä, että tieto uuden lain mukaisista toimista on prosessissa
eri toimijoiden välillä käytettävissä, kun sitä tarvitaan.

Rikoksen uhrilla on nyt tietyin lakiin (805/2011, 4:19) kirjoitetuin edellytyksin oikeus saada tietää
tutkintavangin tai vangin vapautumisesta. Ennen kyseisen lain (805/2011, 4:19) voimaantuloa,
käytiin esimerkiksi vakavan väkivallan estämiseksi toimivissa Marak1 työryhmissä keskustelua siitä,
voiko viranomainen antaa tämän tyyppisiä tietoja asianomistajalle. Nyt on lakiin (805/2011, 4:19)
kirjattu vaatimus erikseen lueteltujen rikosten osalta, että tieto vapautumisesta annetaan, kun uhri sitä
pyytää ja tutkinnanjohtaja on tehnyt arvion, että tieto voidaan antaa.

Laissa (805/2011, 4:19) erikseen luetelluissa rikosnimikkeissä, on esitutkintaviranomaisen
velvollisuus viipymättä selvittää eli pyyntöä ei ole haluttu jättää uhrin oman toiminnan varaan. Näitä
rikoksia ovat raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen

1 MARAK eli moniammatillinen riskinarviointi on työväline vakavan väkivallan uusiutumisriskin arviointiin. Alunperin
MARAC (multi-Acency Risk Assessment Conference) kehitettiin Ison-Britannian Cardiffissa 2003.
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hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä
lapsenraiskaus, tappo, murha, surma, törkeä pahoinpitely, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvat
rikoksen valmistelu, törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä vapaudenriisto, ihmiskauppa, törkeä
ihmiskauppa, panttivangin ottaminen, panttivangin ottamisen valmistelu, vainoaminen, törkeä ryöstö
tai törkeän ryöstön valmistelu tai jonkin edellä mainitun rikoksen yritys tai tapon, murhan tai surman
yritys. Laissa (805/2011, 4:19) on mainittu muitakin kuin uhridirektiivistä tulevia perusteita uhrin
tiedonsaantiin. Näissä pyynnön esittäminen on jätetty uhrin oman toiminnan varaan, eikä niiden
osalta viranomaisella ole samanlaista velvoitetta kuin näissä erikseen lueteltujen rikosnimikkeiden
osalta.

Rikoksesta epäillyn oikeudet ovat hyvällä tasolla ja niiden toteutumisesta pidetään yhteiskunnan
puolesta huolta, jos epäilty itse ei ole oikeuksistaan tietoinen. Sekä julkisessa että poliisihallinnon
sisäisessä keskustelussa on viime vuosina kiinnitetty huomiota uhrin oikeuksien toteutumiseen. Tuen,
avun ja neuvonnan saamisen suhteen rikosten uhrien asema on edelleen jossakin määrin ristiriitainen.
Formaalitasolla oikeudet ovat hyvät, mutta käytännössä oikeuksiin pääseminen voi kangerrella.
(Honkatukia 2011, s. 2.)

Poliisihallinnossa hallinnon ja palvelujen prosesseja on tutkittu erittäin vähän. Sama tilanne on myös
rikosprosessiin liittyvien muiden hallintojen osalta. Tutkimuksen kohteena oleva tiedonsaantiprosessi
on tärkeä uhrin itsensä kannalta, mutta kuten valtioneuvosta on strategisessa kokonaisuudessaan
määritellyt (VN 2019, 3.3), myös valtion näkökulmasta. Turvallisen oikeusvaltion Suomen osalta,
että kansalaisten turvallisuus ja turvallisuuden kokemus ovat suomalaisen demokratian ja
hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti yhdenvertaisuus, tasa-arvo
ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen ovat keskeisiä periaatteita, joiden tulisi ohjata uhrin
oikeuksien toteutumista rikosprosessin kaikkien eri viranomaisten toiminnassa. (VN 2019, 3.3.)

Aikaisemman asianomistajan ohjaamiseen liittyvän tutkimuksen (Suokas 2016) perusteella poliisissa
rikostutkijat jakaantuvat uhrin oikeuksien toteutumisen osalta kahteen eri ryhmään. Toisten mielestä
uhrin oikeuksien toteutumiseen tulee poliisihallinnossa panostaa enemmän, kun toiset olivat sitä
mieltä, ettei poliisilla ole enää aikaa uhrin ohjaamisen, aika ja resurssit tulee kohdentaa rikosten
tutkimiseen. Tällä on merkitystä, koska uhrikokemusten symbolinen ympäristö eli sitä millaisen
prosessin tuloksena ihmiset mieltävät itsensä rikoksen uhreiksi tai miten heidän uhrikokemuksiin
suhtaudutaan, vaikuttaa siihen, miten uhrit ilmoittavat rikoksista viranomaisille tai hakevat ja saavat
apua (Honkatukia 2011, s. 2 – 5.)
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Uhrin oikeuteen saada tieto tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta liittyy käytännön toimijoina
poliisihallinnon lisäksi syyttäjälaitos, tuomioistuimet, Rikosseuraamuslaitos ja
Oikeusrekisterikeskus. Tutkimuksen tekohetkellä vain Rikosseuraamuslaitoksella on asiaan liittyvä
20.12.2016 päivätty hallinnollinen ohje (Rise 2016). Poliisi on ohjeistanut asiaa Patja -
tietojärjestelmään liittyvällä toiminnallisella ohjeella. Tämä toiminnallinen ohje ei ole sama kuin
Patjan kirjausohje, joka on edelleen vuodelta 2014. Kirjausohjeen päivittäminen on
Poliisihallituksesta saadun tiedon perusteella kesken, eikä ole tiedossa tuleeko prosessiin liittyvä
toiminnallinen ohje sisältymään päivitettyyn ohjeeseen.

Tutkimuksen kohteena oleva prosessi on periaatteessa yksinkertainen ja selvä, mutta käytännössä
näin ei ole. Kun pohditaan tilanteita ja vastuussa olevan viranomaisen todellista mahdollisuutta
vastata siitä, että uhrin oikeus saada tieto tutkintavangin tai vangin vapautumisesta esimerkiksi
tilanteessa, missä tutkintavanki karkaa virka-ajan ulkopuolella. Ilmoittamiseen liittyvä tilanne on
mahdollisesti sellainen, ettei kyseinen oikeus toteudu siten, kuten se on suunniteltu tai toteutuu uhrin
kannalta liian suurella viiveellä.

Onnistuneessa prosessikuvauksessa on otettu huomioon lainsäädännön lisäksi myös käytännön
toiminta. Poliisin tulevan tietojärjestelmän Vitja -hankkeen yksi tavoitteista on se, että järjestelmä
ohjaa työntekijää oikeaan prosessiin. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee prosessikuvauksen olla
laadukasta ja sitä tulee toteuttaa yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Toiminnallisten
prosessien kuvaamisessa kannattaa kiinnittää huomiota niihin toimijoiden, jotka tosiasiallisesti
hoitavat prosessiin liittyviä toimintoja. Eri viranomaisten sihteereiden toiminnalla voi esimerkiksi
olla prosessin toimivuuteen merkittävä vaikutus.

Tutkimuksen päätavoitteena on kuvata uhrin oikeuteen saada tieto tutkintavangin tai vangin
vapauttamisesta liittyvän prosessin nykytila siihen liittyvin konkreettisin tapahtumin eri
viranomaisten välillä. Tätä kautta on ollut mahdollista löytää kyseiseen prosessiin liittyvät haasteet
ja kehittämiskohteet.

2. TUTKIMUSONGELMA
2.1. Tutkimuskysymykset
Tutkimus on hallintotieteellinen, jossa tavoitteena on prosessijohtamisen ja laatujohtamisen
näkökulmien soveltaminen uhrin tiedonsaantiin liittyvän prosessin kuvaamiseen ja arviointiin.
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Prosessien kehittäminen on myös keskeinen osa laadunkehittämistä.

Uhrin oikeuteen saada tieto tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta on kirjattu kansalliseen
lainsäädäntöön esitutkintalain (805/2011) neljä luvun 19 pykälään. Tässä pykälässä on viitattu
Vankeuslain (767/2005) 19 luvun pykälään neljä, joka antaa prosessiin osallistuville
Rikosseuraamuslaitoksen viranomaisille toimivallan ja tarkemmat ohjeet asianomistajalle tehtävään
ilmoitukseen. Laissa (805/2011 4:19) on myös muita perusteita sille, että tieto vapautumisesta tai
säilytystilasta poistumisesta voidaan tehdä.

Tutkintavankeuslain (768/2005) 16 luvun 1 pykälän toisessa momentissa ei ole mitään muuta kuin
viittaus siihen, että vangitun tutkintavangin vapauttamisesta ja vankilasta poistumisesta
ilmoittamiseen sovelletaan samoja vankeuslain pykäliä kuin tällaisesta rikoksesta tuomitun osalta.

Lakiin (841/2006) poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta lukuun 16 toisen pykälän toiseen
momenttiin on kirjattu uhridirektiivin perusteella tulleesta tiedonsaantioikeudesta toimivalta saman
sisältöisenä kuin esitutkintalakiin (805/2011). Pykälässä on myös muita saman sisältöisiä perusteita
kuin vankeuslaissa (767/2005) sille, että tieto vapautumisesta tai säilytystilasta poistumisesta voidaan
tehdä, kuten vangin käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten johdosta on perusteltua syytä
epäillä, että vanki syyllistyy uhrin tai uhrin läheisen henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen
kohdistuvan rikoksen.

Tutkimuskysymys:

Mitkä ovat tutkintavangin tai vangin vapautumiseen liittyvän uhrin tiedonsaantiprosessin eri
vaiheet ja kehittämiskohdat?

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata tutkintavangin tai vangin vapautumiseen liittyvä uhrin
tiedonsaantiprosessi eli minkälainen prosessi on tällä hetkellä. Tarkoituksena on selvittää prosessin
eri vaiheet ja sitä kautta tehdä useamman eri viranomaisen kautta kulkeva prosessi kaikille näkyväksi.
Tutkimuksella pyritään löytämään valtakunnallisesti tähän prosessiin liittyvät olennaiset
kehittämiskohdat ja kehittämisideoita, joita voidaan ottaa käyttöön ennen kuin tilalle saadaan
sellainen tietojärjestelmien uudistus, jonka avulla tietoa voidaan eri viranomaisille luotettavasti
välittää.
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Esitutkintaprosessissa vastuu asioiden hoitamisesta on selvä. Kun esitutkinta on kesken, vastuu on
tutkinnanjohtajalla. Kun esitutkinta on valmis, vastuu on syyttäjällä. Tässä prosessissa vastuu uhrille
tehtävästä ilmoituksesta on esitutkintalaissa (805/2011 4:19) selvästi määritelty
esitutkintaviranomaiselle. Vastuu pyynnön välittämisestä tuomioistuimeen on esitutkintalaissa
(805/2011 4:19) jaettu esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle. Tuomioistuimen vastuusta pyynnön
välittämisestä Rikosseuraamuslaitokselle tai Rikosseuraamuslaitoksen vastuuta uhrille
ilmoittamisesta ei ole esitutkintalaissa (805/2011) kirjattu.

Ainoastaan esitutkintaviranomaiselle on esitutkintalaissa (805/2011 4:19) annettu erityinen
huolehtimisvelvollisuus uhrille tehtävästä ilmoituksesta. Koska tutkinnanjohtaja ei ole aina töissä, on
huolehtimisvelvollisuudesta johtuen poliisin Patja -järjestelmään rakennettu sääntömoottori, jonka
perusteella poliisin säilytystiloissa olevan tutkintavangin vapauttamisen tai karkaamisen kirjaamisen
yhteydessä kirjaajalle tulee ilmoitus uhrille tehtävästä ilmoituksesta.

Esitutkintaviranomaisella on selvä vastuu ilmoittamisesta varsinkin esitutkinnan aikana, mutta
nykykäytännön mukaan tutkintavanki ei esitutkinnassa ole enää poikkeuksia lukuun ottamatta
poliisin säilytystiloissa viikkoa pidempään. Esitutkintaviranomaisille ei ole ollut selvää, miten vastuu
menee esitutkinnan aikana, kun tutkintavanki on säilytyksessä vankilassa. Rikosseuraamuslaitos on
ohjeessa (Rise 2016) linjannut omasta näkökulmastaan hyvin vastuu kysymyksiä ja tämä ohjeistus
onkin prosessin kannalta merkityksellinen silloin, kun tutkintavanki tai vanki on
Rikosseuraamuslaitoksen säilytettävänä.

Esitutkintalakiin (805/2011 4:19) on kirjattu vastuuta selvästi myös uhrille eli hänen on ilmoitettava
yhteystietojensa ilmoituksen tekemistä varten. Käytännössä uhrin tiedonsaantiin liittyvä prosessi voi
kestää vuosia ja usein tämän tyyppisten rikosten uhrit ovat sellaisia, jotka jo heihin kohdistuneiden
rikosten vuoksi joutuvat usein vaihtamaan osoitetta ja puhelinnumeroa. Prosessissa yhteystietojen
päivitys eri vaiheissa on prosessin onnistumisen kannalta keskeistä.

Uhrin pyyntöön pitää tutkinnanjohtajan tehdä päätös, että suostutaanko vapauttamisesta
ilmoittamiseen pyynnön mukaisesti vai ei. Mikäli tutkinnanjohtaja tekee päätöksen, ettei uhrin
pyyntöön ilmoittamisesta suostuta, tehdään päätöksestä lyhyellä perustelulla kirjaus Patja -
järjestelmään. Päätöksen tiedoksi antamisesta ei ole tässä yhteydessä erikseen ohjeistettu.
Esitutkintalaissa (805/2011 11:9) on listattu asianomistajalle tehtävistä ilmoituksista.
Tutkinnanjohtajan päätös siitä, että uhrin pyynnön mukaista ilmoitusta ei tehdä, ei ole tässä kohdassa
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(805/2011 11:9) mainittuna. Esitutkintalain (805/2011) 11 luvun 1 pykälässä on
esitutkintapäätöksestä. Tämän (805/2011 11:1) perusteella esitutkinnassa tehdystä päätöksestä, joka
voi vaikuttaa asianosaisen oikeuksiin, tulee tehdä kirjallinen päätös.

Tutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää niitä keinoja, joilla sekä voidaan kehittää hallinnollista
ohjaamista ja samalla helpottaa käytännön työtä tekevää virkamiestä toimimaan siten, että uhrin
oikeudet toteutuisivat yhdenvertaisesti ja laadukkaasti.

2.2. Käsitteet
2.2.1. Oikeus
Oikeusfilosofian oppimateriaalissa (Aalto-Heinilä 2011) tarkastellaan käsitettä oikeus monesta eri
näkökulmasta. Oppimateriaalissa (Aalto-Heinilä 2011) esitetään Hohfeldin kaavio, jonka mukaan
oikeus käsitettä tulee tarkastella neljän suhdetyypin kautta. Oikeudenhaltijan oikeus johonkin voi
tarkoittaa 1) oikeutta vaatia, 2) etuoikeutta tai vapautta, 3) valtaa tai tietynlaista suoja-asemaa.
Hohfedin mukaan on epätarkkaa käyttää näistä kaikista termiä oikeus, koska vain sellaiset eli kohdan
1) oikeus vaatia on varsinainen oikeus, koska sen perusteella, jonkun toisen on velvollisuus tehdä
jotakin. Hohfeldin käsityksen mukaan oikeus koostuu oikeudellisista suhteista eli oikeuksista ja
velvollisuuksista. Tutkimuksessa on kyse siitä, että uhrilla on oikeus vaatia tieto vapautumisesta ja
viranomaisella on velvollisuus tietyin edellytyksin se hänelle antaa. (Aalto-Heinilä 2011, s. 56 – 59.)

Oikeuksien funktiota tarkastellaan Oikeusfilosofian oppimateriaalissa (Aalto-Heinilä 2011) eri
teorioiden kautta. Perusratkaisu lähtee siitä, että tahtoteorian mukaan oikeudet ovat keino ilmentää
yksilön kykyä hallita ja määrätä itse itseään. Kun taas intressiteorian mukaan oikeuksien tehtävänä
on antaa suojaa yksilölle. Intressiteorian näkökulma sopii tutkimuksen oikeuksiin, koska tutkimuksen
oikeus on myös oikeustoimikelvottomilla heidän edustajien kautta. Tahtoteorian näkökulmasta
oikeuden haltijalle tulee oikeuden myötä valtaa muihin nähden ja hänellä on mahdollisuus valita
käyttääkö hän tuota oikeutta. (Aalto-Heinilä 2011, s. 63 – 78.)

Oppimateriaalissa (Aalto-Heinilä 2011) esitellään Hartin teoriaa vuodelta 1984, jonka mukaan se,
jolla on oikeus, hyötyy jollakin tavalla siitä, että hänen oikeutensa toteutuu. Hartin mukaan on myös
olennaista, että oikeus syntyy nimenomaan sille, jolle jotain luvataan (Aalto-Heinilä 2011, s. 64).
Tutkimuksessa uhrin mahdollisuudet huolehtia omasta turvallisuudestaan paranee, kun hän saa tiedon
tutkintavangin tai vangin vapautumisesta eli uhri on se, joka oikeudesta hyötyy. Vaikka
tutkimuksessa otettiin huomioon myös se, että oikeuden toteutumisesta voi olla hyötyä myös
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viranomaiselle. Tuolloinkin kyse on kuitenkin uhrin turvallisuustilanteen parantamisesta eli uhri on
tosiasiallinen hyötyjä, kun viranomainen hyödyntää tietoa omassa toiminnassaan.

Oikeudet voidaan jakaa myös yleisiin ja erityisiin. Tutkimuksen näkökulmasta yleinen oikeus on
uhrin oikeus turvallisuuteen. Lisäksi vangilla ja tutkintavangilla on yksityisyyteen liittyvä oikeus eli
hänen säilössä pidosta ja siihen liittyvästä vapautumisesta ei kerrota ulkopuolisille. Vedoten erityisiin
oikeuksiin eli Uhridirektiivin mukaiseen sopimukseen artiklaan kuusi, josta sopimuksen tahtotila on
vangin tai tutkintavangin vapautumisen osalta viety kansalliseen lainsäädäntöön (805/2011 4:19).
Ainoastaan erityisen oikeuden haltijalla on näin valta rajoittaa toisen yleisiin oikeuksiin perustuvaa
etua. (Aalto-Heinilä 2011, s. 66.)

Siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeuden käsite on erilainen. Hartin teorian mukaan moraalisia ja
juridisia oikeuksia koskevien käsitysten välillä on yhteys. Siviilioikeudessa on kyse moraalista
oikeuksista, jotka syntyvät yksilöiden vapaaehtoisesti tekemisen sopimusten tai lupausten kautta.
Rikosoikeudessa ei ole yksilöiden vapaaehtoisesta sopimusten tekemisestä. (Aalto-Heinilä 2011, s.
67.) Kuten tutkimuksen kohteena olevassa oikeudessa se, kenen tietojen luovuttamisesta on kyse, ei
ole tässä yhteydessä edes tietoinen toisen osapuolen voimassa olevasta oikeudesta.

Tahtoteorian näkökulmasta tutkimukseen liittyvä oikeus on mielenkiintoinen. Uhrin oikeus saada
tieto vapautumisesta, on oikeus, jota viranomainen esimerkiksi tuomari ei samalla tavalla itsenäisesti
voi päättää, kuin velka asiassa voi päättää velkojan ja velallisen tahdosta riippumatta (Aalto-Heinilä
2011, s. 70.) Kuitenkin tutkimuksen perusteella oikeuteen liittyvässä prosessissa on vaiheita, joiden
osalta uhrilla ei käytännössä ole mahdollisuutta seurata oikeutensa toteutumista.

Razin määritelmä on tutkimuksen näkökulmasta Hartin teoriaa sopivampi, koska siinä kyse on
nimenomaan vetoaminen intresseihin ja velvollisuuksiin. Kun Hart näki, että oikeuden haltijalla on
tietynlainen mahdollisuus kontrolloida lupauksen lunastamista, niin Raz näkee, että vasta oikeuden
olemassaolo mahdollistaa kyvyn vallankäyttöön. Oikeus ei siis perustu kykyyn käyttää valtaa, vaan
se perustuu intressiin luoda sidonnaissuhteita muiden kanssa. Lupauksen saajalla on, oikeus vaatia
luvatun asian toteutumista, kuten tässä tutkimukseen liittyvässä oikeudessa on. (Aalto-Heinilä 2011,
s. 72.)
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2.2.2. Rikosprosessin käsitteet
Tutkimuksen tarkastelukulma on hallinnollinen, joka on vaikuttanut myös keskeisten käsitteiden
valinnassa. Tutkimusongelma liittyy esitutkintalain (805/2011 4:19) mukaiseen
tiedonsaantiprosessiin, jonka vuoksi tutkimuksessa on myös lainsäädännöstä tulevia käsitteitä.

Tutkittavana oleva uhrin pyyntö liittyy rikoksen esitutkintaan ja sitä kautta rikosprosessiin, joka
voidaan jakaa neljään päävaiheeseen. Rikosprosessin ensimmäinen vaihe on esitutkinta, toisena
syyteharkinta, kolmantena oikeudenkäynti tuomioistuimessa ja neljäntenä rangaistuksen
täytäntöönpano (Jokela 2008) Rikoksen esitutkinta toimitetaan esitutkintalain (805/2011)
mukaisesti, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Tutkimuksessa käsitellään pääosin laissa (805/2011
4:19) erikseen lueteltujen rikosten esitutkintaa, mutta sivutaan myös muita samassa laissa mainittuja
perusteita, joiden perusteella pyynnöstä uhrille voidaan sama tieto antaa.

Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja (805/2011 2:2), joka päättää tehdyn ilmoituksen perusteella
esitutkinnan aloittamisesta, tutkinnan laajuudesta sekä tutkinnan lopettamisesta. Uhrin pyyntöön
liittyen tutkinnanjohtaja tekee myös päätöksen siitä, voidaanko uhrin pyynnön mukaisesti ilmoitus
vapautumisesta tehdä. Tutkinnanjohtaja on poliisipäällystöön kuuluva pidättämiseen oikeutettu
virkamies (805/2011 2:9), koska tutkimukseen liittyvät tutkittavat rikokset eivät ole vähäisiä ja
yksinkertaisia, jolloin tutkinnanjohtajana voisi olla myös poliisin alipäällystöön kuuluva
rikosylikonstaapeli tai ylikonstaapeli. Käytännössä tutkija (805/2011 2:3) on se, joka pääosin on
tekemisissä uhrin kanssa. Tutkija tekee tutkinnanjohtajan alaisena esitutkintatoimenpiteitä, kuten
uhrin kuulustelun yhteydessä tekee selkoa uhrille tästä uhrin oikeudesta, mikäli tutkittava rikos on
esitutkintalaissa (805/2011 4:19) erikseen lueteltujen rikosten listalla.

Keskeisenä käsitteenä on uhri eli asianomistaja, joka voidaan määritellä monella eri tavalla. Yleisesti
ja lyhyesti määriteltynä asianomistajana pidetään rikoksen uhria eli henkilöä, joka on joutunut
lainsäädännön kautta rikokseksi määritellyn teon kohteeksi. (Virolainen 2004, s. 153. ja Vuorenpää
2014, s. 11). Esitutkinnassa asianomistaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Tässä
tutkimuksessa kohteena on esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 19 pykälässä erikseen lueteltujen
rikosten kohteeksi joutunut asianomistaja, joka on luonnollinen henkilö eli uhri. Esitutkintalain
(805/2011) 2 luvun 5 pykälän mukaisesti asianomistajan huoltajan tai edunvalvojan sovelletaan
esitutkinnassa asianosaisena pidettävän henkilön säännöksiä. Lisäksi ilmoitusta voi pyytää näissä
erikseen luetelluissa rikoksissa kuolleen uhrin lainsäädännössä määritellyn mukainen läheinen
(805/2011 4:19 ja 689/1997 1:17).
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Uhridirektiivissä artikla 2 mukaisesti uhrilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on kärsinyt
vahinkoa. Tämä rikoksella aiheutettu vahinko voi olla fyysistä, henkistä tai taloudellista. Uhrilla
tarkoitetaan myös kyseisellä rikoksella kuolleen henkilön läheisiä kuten esimerkiksi puolisoa,
sisarruksia ja huollettavia.

Asianomistaja -käsite muodostetaan oikeustieteen ja –käytännön perusteella, eikä sitä ole vieläkään
erikseen määritelty suomalaisessa lainsäädännössä, vaikka rikosprosessiuudistuksessa tuli muita
asianomistajan prosessuaalisen aseman parannuksia (Vuorenpää, 2014, s. 11.) Asianomistajasta ei
ole myöskään erillistä̈ määritelmää esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (63/1999)
Rikosprosessin kehittämistä̈ koskevan keskustelun on pääosin keskittynyt epäillyn oikeudellisen
aseman tarkasteluun, eikä tästä syystä mahdollisesti asianomistajan erillistä määrittelyä ole katsottu
tarpeelliseksi. (Frände, 2016.)

Asianomistaja eli uhri on esitutkinnassa asianosainen, jolla on merkitystä hänen oikeuteensa saada
tietoja sekä esitutkinnasta että koko rikosprosessista. Asianomistajan aseman perusteella hänelle
määräytyy tietyt velvollisuudet ja oikeudet esimerkiksi oikeus sekä oikeudenkäyntiavustajaan että
tukihenkilöön (689/1997 2 luku) tai kuten tämä tutkimuksen kohteena oleva oikeus pyytää tietoa
vapautumisesta (805/2011 4:19). Joskus uhrin oikeudet ovat sidoksissa toisiinsa eli
oikeudenkäyttämiseen on liitetty vaatimus rangaistusvaatimuksesta. Tiedonsaantipyyntö liittyy
rikosprosessiin, mutta oikeus on itsenäinen, eikä sen käyttöä ole rajattu muihin uhrin oikeuksiin.

Rikoksen johdosta esitutkinnassa pakkokeinolaissa (806/2011 2:11) mainituin edellytyksin vangittu
henkilö on tutkintavanki siihen päivään saakka, jona tuomioistuimen antama tuomio tulee
lainvoimaiseksi ja vankila on antanut siitä tutkintavangille tiedon, ellei tutkintavanki rikosprosessissa
aikaisemmin vapauteta tutkinnanjohtajan, syyttäjän tai tuomioistuimen päätöksellä.
Tutkintavankeuslain (768/2001) kolme pykälän mukaan rikoksen johdosta vangittu henkilö̈ otetaan
tutkintavankeuteen tarkoituksena turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen
täytäntöönpano, sekä̈ estää̈ rikollisen toiminnan jatkaminen.

Tutkintavankeja koskeva sääntely eli tutkintavankeuslaki (768/2005) ja asetus tutkintavankeudesta
(549/2015) vastaa monilta osin vankeusvankeja koskevaa sääntelyä̈ eli vankeuslakia (767/2005) ja
asetusta vankeudesta (548/2015). Poikkeamat liittyvät tutkintavankiin liittyvään syyttömyys
olettaman tai tutkintavankeuden toimeenpanon tarkoituksen turvaamiseen. Tutkintavanki voi olla
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tutkintavankeuden aikana suostumuksella myös rangaistuksen, joka ei ole vielä saanut lainvoimaa,
täytäntöönpanoa suorittava vanki (548/2015.) Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu eli
rikosprosessin neljännessä vaiheessa tuomion täytäntöönpanossa rangaistusta vankilassa suorittava
henkilö on vanki.

2.2.3. Julkinen valta, viranomaiset ja rikosprosessi
Suomen perustuslain (731/1999) 1 luvun 2 pykälän mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua
lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia. Perustuslain (731/1999 1:2) säännös
tulee merkitykselliseksi, kun tarkastellaan tutkimuksen kohteena olevan prosessin hoitamista eri
viranomaisten toimesta. Viranomaisilla on esitutkintalaista (805/2011 4:19) tuleva toimimisvelvoite
uhrin pyynnön mukaisesti, vaikka tietojärjestelmät eivät kaikilta osin tue pyynnön mukaista
toimintaa.

Tutkinnanjohtaja ja tutkija ovat tutkimuksessa lain (805/2011 2:1) tarkoittamat
esitutkintaviranomaiset. Rajavartio-, tulli- ja sotilasviranomaiset ovat myös samassa määriteltyjä
esitutkintaviranomaisia poliisin lisäksi, mutta tutkimukseen liittyviä laissa (805/2011 4:19) erikseen
lueteltuja rikoksia on tutkittavana vain poliisilla.

Rikosprosessin toisessa vaiheessa eli syyteharkinnassa uhrilla on lain (805/2011 4:19) mukaan
mahdollisuus esittää pyyntö vapautumisesta syyttäjälle. Rikoksesta seuraa tekijälle lain tarkoittama
seuraamus, kun syyttäjä valtion viranomaisena huolehtii rikosprosessissa syyteharkinnan
seurauksena syytteen nostamisesta. Syyttäjät tehtävät voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen.
Ensimmäinen on syyteharkinta, toisena syytteen ajaminen oikeudenkäynnissä ja kolmantena
tuomiovallan käyttäminen rangaistusmääräyslain mukaisissa asioissa tai seuraamusluonteinen
syyttämättä jättäminen. (32/2019 ja Jokela 2008, s. 58 – 59) Tutkimuksen osalta
rangaistusmääräyksen antaminen tai syyttämättä jättäminen eivät ole keskeisiä. Tutkimuksen osalta
tärkeää on esitutkintalain (805/2011 4:19) maininta, että poliisin lisäksi uhrin pyynnön
tuomioistuimelle välittää syyttäjä.

Syyteharkinnan jälkeen rikosprosessi etenee kolmanteen vaiheeseen eli tuomioistuin käsittelyyn,
joka voidaan jakaa käsittelyvaiheeseen ja vahvistamisvaiheeseen (Jokela 2008, s. 5.) Sitä ennen
tuomioistuimen pakkokeinoistunnon tuomari voi saada tiedon uhrin pyynnöstä, jos rikoksesta epäilty
vaaditaan tutkintavankeuteen. Rikosprosessin aikaisempien toimijoiden osalta on laki määritellyt
toimijan ja tehtävät. Tuomioistuimen osalta laki (673/2016) määrittelee tuomarin, mutta tuomarin
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tehtävien sijasta määritellään käräjäoikeuden tehtävät. Lisäksi laissa (673/2016) käsitellään tuomarin
velvollisuuksia ja vastuuta.

Tuomari kuuluu tuomioistuimen kokoonpanoon ja tuomioistuimen jäsenenä sekä käsittelee että
ratkaisee tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetut asiat. Rikosprosessissa on selvästi tässä vaiheessa
erilaisen tilanne kuin aikaisemmissa vaiheissa. Tuomioistuimen osalta vastuun uhrintiedonsaantiin
liittyvästä prosessissa kantaa organisaatio, eikä samalla tavalla kuin prosessin ensimmäisessä ja
toisessa vaiheessa organisaation yksittäiset toimijat. Pakkokeinoistunnoissa esimerkiksi juttua
käsittelevät tuomarit vaihtuvat ja lopullisessa jutun pääkäsittelyssä on myös eri tuomari. Tutkimuksen
tuomarit ovat kaikki virkatuomareita. Riippuen tuomioistuimen organisaatiosta on olemassa
tuomareita, jotka tutkimuksen osalta ratkaisevat pelkästään rikosasian tuomioistuin käsittelyyn ja
sellaisia, joilla on kokemusta sekä tuomioistuimessa rikosasian käsittelystä että vangitsemiseen
liittyvistä pakkokeinoistunnoista.

Tuomioistuimen tuomion ohessa tulee Oikeusrekisterikeskukselle tieto uhrin pyynnöstä.
Oikeusrekisterikeskus välittää tiedon Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikölle. Vähäisestä
prosessiin liittyvästä toiminnosta johtuen olen rajannut Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan
tarkastelun tutkimuksen ulkopuolelle.

Rikosprosessin neljännestä eli viimeisestä vaiheesta (Jokela 2008, s. 5 – 6), tuomion
täytäntöönpanosta, vastaa rikosseuraamuslaitos. Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva
Rikosseuraamuslaitos on viranomainen, joka huolehtii tutkimuksen näkökulmasta yhdessä poliisin
kanssa tutkintavankien säilyttämisestä ja itsenäisesti vankeusrangaistusten osalta tuomioiden
suorittamisesta vankilassa (953/2009). Lain säädännön näkökulmasta (953/2009) on määritelty laitos
ja sen tehtävät. Tämän lisäksi on erikseen kirjattu pääjohtajan, aluejohtajan ja yksikön päällikön
tehtävät ja ratkaisuvalta. Muuten virkamiesten osalta on samalla tavalla kuin tuomarilla kirjattu lakiin
velvollisuudet.

Rikosprosessissa kulkevan tutkimuksen prosessiin neljässä eri vaiheessa osallistuvat toimijat, ovat
kaikki julkisyhteisön viranomaisia. Näille prosessiin osallistuville on säädöksillä annettu tehtäviä ja
velvollisuuksia erilaisten asioiden hoitamiseen omalla toimialalla, kuten tähän tutkimuksen kohteena
olevaan prosessiin. Osa viranomaisten toiminnasta on julkista ja sitä säädellään lailla (621/1999).
Asianosaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada viranomaiselta tieto kaikesta sellaisesta salassa
pidettävästäkin asiasta, joka on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Uhrin pyyntö on erikseen
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asianosaisiltakin salassa pidettävää Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 3 luvun
11 pykälän 7 a kohdan mukaisesti.

Rikosprosessin ensisijainen tehtävä on rikosvastuun toteuttaminen. Toiseksi rikosprosessin on
huolehdittava myös yksilön oikeusturvasta. Kehitys on lisännyt ihmisoikeuksien merkitystä
lainkäytössä. Rikosprosessioikeudellisessa kirjallisuudessa on rikosvastuun toteuttamisen ja yksilön
oikeusturvasta huolehtimista pidetty osittain ristiriitaisina tavoitteina. Jos asiaa tarkastellaan
asianomistajan oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumisen näkökulmasta, ei niiden välillä ole
ristiriitaa. Rikokseen syyllistyneen vastuuseen saattaminen palvelee yleensä asianomistajan eli uhrin
etua. (Jokela 2008.)

Tällä hetkellä näillä rikosprosessiin osallistuvilla viranomaisilla on jokaisella oma tai useita omia
tietojärjestelmiä, mutta näiden järjestelmien välillä ei ole tähän tutkimuksen prosessin osalta
liittymiä eli tietoa ei ainakaan toistaiseksi voida vaihtaa tietojärjestelmien välillä. Osalla
viranomaisista on omassa tietojärjestelmässään paikkoja, joihin tähän prosessiin liittyviä asioita
voidaan tai pitää kirjata. Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta on olemassa tuore laki (906/2019),
jonka yhdestä kolmesta tarkoituksena on edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen
toimivuutta. Kyseisen lain (906/2019) määritelmän mukaan tietojärjestelmä
on tietojenkäsittelylaitteista, ohjelmistoista ja muusta tietojenkäsittelystä koostuvaa
kokonaisjärjestely.

2.2.4. Prosessi
Sanalla prosessi on myös monta eri merkitystä. Yleensä prosessi nähdään tekemisen ketjuna, jossa
vaihe vaiheelta saadaan jotain aikaiseksi. Prosessi on myös jotain, jossa erilaiset asiat kuten tiedot,
materiaalit tai ihmiset saavat aikaan jotain tarkoituksenmukaista. Perinteisesti prosessista syntyy
tuote, mutta se voi siis olla myös palvelu. (Laamanen 2009, s. 19.)

Prosessiajattelu on malli, jossa organisaation kaikki toiminnot nähdään prosesseina, ja sitä johdetaan
prosessien avulla. Tunnistamatta prosesseja ei organisaatio voi kunnolla tietää miten organisaatio
toimii (Lecklin 2009, s. 39 – 40.)

Ydinprosesseilla tarkoitetaan ulkoisten asiakkaiden palveluun liittyviä organisaation olemassaolon
oikeuttavia ydintehtäviä. Julkishallinnon näkökulmasta tämä tarkoittaa yhteiskunnallisia
vaikuttavuusprosesseja, joiden kautta organisaation tai organisaatioiden yhteiskunnallinen oikeutus
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syntyy. Tutkimuksen kohteena olevien organisaatioiden yhteinen ydinprosessi on rikosprosessi.
Ydinprosessien kautta kehitetään, tuotetaan ja toimitetaan palveluja niitä tarvitseville asiakkaille.
(Karimaa 2002, s. 10.)

Tukiprosesseilla tarkoitetaan ydinprosessien toiminnan edellytyksiä luovia tukitoimintoja, jotka eivät
ole organisaation olemassaolon syy. Asiakas näkökulmasta, tukiprosesseilla on yleensä vain sisäisiä
asiakkaita. Tukiprosesseja ovat esimerkiksi hallinnolliset toiminnot, viestintä, osaamisen ja
toimintojen kehittäminen. (Karimaa 2002, s. 10.)

Tutkimuksen kohteena olevassa prosessissa on kyse eri organisaatioissa tapahtuvasta toiminnasta eli
toimintaprosessista, jonka yhtenä tunnusomaisena piirteenä on asiakas. Prosessin suorituskykyä̈
arvioidaan aina asiakkaan näkökulmasta. Toimintaprosessit ylittävät organisatoriset rajat ja ne ovat
yleensä̈ riippumattomia organisaatiorakenteista. Toimintaprosessissa yhdistyvät kaikki palvelun
tuottamisen vaiheet ja kaikkien siihen osallistuvien organisaatioiden toiminta. Prosessissa monen
organisaation yhteinen toiminta yhdistyy asiakkaan hyväksi. (Outinen 1994, s. 60.)

Tutkimuksen kohteena olevat julkiset toimijat ovat perinteisiä funktionaalisia organisaatioita, joiden
ydinprosessien on tarkoitus tukea organisaation omaan toimintaa. Funktionaalinen organisaatio on
perinteisesti rakentunut erillisiksi toiminnoikseen, eikä sellaisessa organisaatiossa ole pääosin
horisontaalista toimintaa tai sellaista toimintaa on vähän. (Hammer 2002, s. 28.)

Prosessien kuvaustasojen näkökulmasta tutkimuksen tavoitteena on prosessikartta eli tutkimuksen
kohteena oleva prosessi (liite 1), joka antaa yleiskuvan tutkimuksen kohteena olevaan prosessiin
osallistuvien organisaatioiden toiminnasta. Prosessikortissa (liite 2) kuvataan tarkemmin prosessin
kulku eli eri vaiheissa olevia toimintoja ja niiden suorittajia. Julkishallinnon yhtenä haasteena on
kiire, jonka vuoksi ei ole riittävästi aikaa perehdyttämiseen.

Prosessikuvaus helpottaa eri toimijoita ymmärtämään kokonaisuuden. Tätä kautta on mahdollista
kehittää työtä. Prosessissa itseohjautuvuus on vaarallista, jos toimija ei ymmärrä kokonaisuutta
(Laamanen 2009, s. 21 – 23). Olisi jopa hyvä kuvata prosessia työn kulun kautta eli esimerkiksi
tuomioistuimen pakkokeinokanslian työntekijöiden näkökulmasta.

Prosessin kuvaamiseen on myös useampia kuvaustapoja. Yleisiä̈ kuvaustapoja ovat esimerkiksi
vuokaavio, ns. uimaratakaavio sekä̈ prosessin tekstimuotoinen ohjeistaminen. Tutkimuksessa kyse on
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prosessin kulun kuvaamisesta ja koska kyse on eri toimijoiden välillä tapahtuvasta prosessista, sopii
vuokaavio kuvantamiseen.

Prosessikartta
· Antaa yleisen kuvan organisaation toiminnasta
· Esittää toiminnot kokonaisuuksittain

Toimintamalli
· Kuvaa prosessihierarkian
· Sitoo prosessit yhteen

Prosessin kulku
· Kuvaa toiminnan periaatteet
· Kuvaa toiminnot ja suorittajat

Työn kulku
· Kuvaa toiminnan työvaiheet
· Näyttää yksilöllisen työn

Kuvio 1. Prosessien kuvaustasot (JUHTA 2012).
2.2.5. Laatu
Käsite laadusta on vuosien myötä muuttunut. Laatu käsitteenä on vaikeasti hahmotettava ja se
voidaan sekä määritellä että ymmärtää monella tavalla. Tunnetuista laadun määritelmistä
tutkimuksen kannalta keskeinen on George D. Edwardsin Laatu on kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet.
(Lecklin 2009, s. 15.) Tutkimuksen näkökulmasta laatu on myös vaatimuksenmukaisuutta (Pesonen
2007, s. 36) eli tiedonsaantiprosessi toimii siten, kuin se on laissa määriteltynä tarkoitettu toimivan.

Asiakaslähtöisessä kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa perusajatus on, että̈ laatu ilmenee ja on
mukana kaikissa organisaation toiminnoissa (Hölttä 1997, s. 11.) Laadulla tarkoitetaan kaikkia
toimintaan liittyviä asioita, joilla toiminta täyttää̈ sille asetetut tarpeet. Toimintaa tulee kehittää̈
kokonaisuutena, eikä vain yhtä̈ sen toimintoa tai tehtävää̈. Tätä̈ laatuun liittyvää ideaa on laajennettu
ja siitä on johdettu prosessijohtaminen. (Hannus 1995, s. 131.)
Laatua verrataan asiakkaan tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin eli tässä tutkimuskohteessa, jos uhri
on tyytyväinen, on lähtökohtaisesti organisaatioiden toiminta laadukasta. Toimintaprosessien avulla
toimintaa voidaan toimintaa kehittää̈ asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Kokonaisvaltainen laatu
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koostuu asiakkaan ymmärtämisestä, ohjaamisesta ja korkealaatuisesta toiminnasta. Tämän avulla
saadaan tyytyväisiä asiakkaita. (Lecklin 1997, s. 18 – 19.)

Laatukäsitykseen liittyy keskeisesti myös mitattavuus. Ennen kuin laatua voidaan mitata, tulisi sille
määrittää vaatimukset, jotta yhdenmukaisuutta voitaisiin arvioida. (Lumijärvi 2000, s. 49 – 50.)
Tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimuksessa oli tarkoitus tarkastella laadun näkökulmasta
nykyisen prosessin laatua eli millä tavalla yksittäiset jutut ovat prosessissa eri viranomaisten välillä
kulkeneet. Tutkimuksen ensimmäinen tutkimustulos oli se, ettei prosessiin liittyvää laatua voida
järjestelmien kautta tarkastella eli mitata.
Tutkimuksen kohteena olevat julkiset toimijat ovat poliisi, syyttäjä, tuomioistuimet ja
Rikosseuraamusvirasto siltä osin, kun ne ovat osallisia tässä esitutkintalain (805/2011) neljä luvun 19
pykälän mukaisessa uhrin oikeudessa. Tutkimuksella on tarkoitus kehittää tutkimuskohteena olevien
kaikkien asiantuntijaorganisaatioiden laatua kokonaisuutena, jotta uhri saa tulevaisuudessa
laadukkaampaa palvelua tähän prosessiin liittyen.

2.3. Aiemmat tutkimukset
Miia Lehtinen on tutkinut Lapseen kohdistuvan väkivalta- ja seksuaalirikoksen esitutkinta -prosessia
vuonna 2014. Hänen tutkimuksessa (Lehtinen 2014) on samanlainen tarkoitus kuin tässä
tutkimuksessa eli asianomistajan eli uhrin aseman parantaminen viranomaisen prosessien
kuvaamisen ja kehittämisen kautta. Tutkimuksen kohteena ei ole uhri, vaikka tutkimusongelma liittyy
uhriin. Tuon tutkimuksen metodit (Lehtinen 2014) ovat tämän tutkimuksen metodien pohjana.
Lehtinen esittelee asioita selkeästi ja hänen tutkimuksessa olleita tutkittavan prosessin SWOT
Analyysin kuviota ja prosessikorttia käytetään myös tämän tutkimuksen tulosten esittelyn pohjana
(Lehtinen 2014, s. 47 ja 104.)

Vuonna 2016 tulleen uudistuksen jälkeen asianomistajalle eli uhrille annetaan kirjallisesti tiedot
ilmoitettavista asioista (kts. Kuvio 9, s. 62). Hertta Keisalan Parisuhdeväkivalta moniammatillisen
työn kohteena tutkimuksessa (Keisala 2006) saatiin poliisien haastattelujen kautta havaintoja siitä,
että poliisi pääsääntöisesti suorittaa esitutkintaa ja suorittaa, jonkinlaista karsintaa uhrin
ohjaamisessa. Näin ei tutkimuksen mukaan (Keisala 2006, s. 74) pitäisi olla. Tämän tutkimuksen
kannalta on mielenkiintoista, että tapahtuuko samankaltaista karsintaa myös muiden viranomaisten
toimesta rikosprosessin myöhemmissä vaiheissa.
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Näiden asianomistajalle eli uhrille ilmoitettavien asioiden osalta on myös mahdollista, että tutkija voi
kokea, ettei näitä kohtia ole syytä tämän kirjallisen lomakkeen antamisen jälkeen asianomistajan
kanssa käydä läpi. Juhani Malmberg teki tutkimuksessaan (Malmberg 2012) huomion, että
asianomistajat eivät kysele heille ilmoitetuista asioista, vaikka eivät ymmärtäneetkään ilmoitetun
asian, kuten kirjallisen menettelyn merkitystä. Tässä tutkimusaineistossa ei ole tätä uhrin pyyntöä
saada tieto tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, koska tutkimus on tehty ennen lainmuutosta.

Tampereen yliopistolle valmistuneessa 2001 valmistuneessa väitöskirjassaan Laatua lainvalvontaan,
Laadun ja osaamisen kehittäminen poliisihallinnossa Markku Luoma on tutkinut laadun ja osaamisen
kehittämisen yhteisöllisiä ja yksilöllisiä edellytyksiä poliisiyksiköissä. Tutkimuksessa (Luoma 2001)
arvioidaan sitä, kuinka laatutoiminta soveltuu kehittämisen välineeksi poliisiorganisaatiossa, sekä
minkälaisia toimenpiteitä organisaatiolta vaaditaan laatutoiminnan käynnistämiseksi. Tutkimus
(Luoma 2011) toteutettiin kyselytutkimuksena viidessä poliisilaitoksessa Länsi-Suomen läänin
alueelta. Laadun kehittäminen edellyttää tutkimuksen (Luoma 2011) perusteella johdolta selkeää
sitoutumista laatuajatteluun ja laatutyötä edistäviä strategisia toimenpiteitä. Tutkimus (Luoma 2011)
sisälsi myös laatumittariston, jonka ulottuvuutena oli mm. laadun mitattavuus.

Tutkimuksia nimenomaan uhrin näkökulmasta löytyy hyvin kuten Päivi Honkatukian Uhrit
rikosprosessissa vuodelta 2011 ja erityisesti vielä pahoinpitelyrikosten uhreista esimerkkinä Heini
Kainulaisen ja Elsa Saarikkomäen Rikosprosessi väkivaltarikosten uhrien näkökulmasta vuodelta
2014. Joitakin tutkimuksia uhrin näkökulmasta on vuodelta 2016, mutta näissä ei ole tutkittu
uhridirektiivin mukaisia uhrin uusia oikeuksia. Uhridirektiiviin liittyviä tutkimuksia on Suomessa
tehty yhtä aikaa tämän tutkimuksen aikana vuodesta 2017 alkaen.

Tutkimuksen kohteena on uhrin tiedonsaantiprosessiin liittyvä oikeus, joka voi liittyä uhrin
suojelutarpeen mukaisiin toimenpiteisiin, mutta tutkimuksen kohteena olevaa tietoa pyytävä uhri ei
välttämättä tarvitse suojetarpeen arvioinnin kautta saatavia muita palveluja. Vuodelta 2015 oleva
tutkimusraportti (Drost 2015) on merkittävä. Raportin (Drost 2015) tarkoituksena on parantaa
Euroopan Unionin alueella oikeudenmukaisuutta lähisuhdeväkivallassa ja suojella rikoksen uhreja
paremmin.

Kansainvälisten vaatimusten ja tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta on Anna Lindforsin
Helsingin Yliopistossa 2016 aiheesta Naisiin kohdistuva väkivalta, Suomi ja CEDAW: Tutkielma
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa väkivaltaa koskevan kansainvälisen sitoumuksen
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toimeenpanosta Suomessa. Euroopan Union kautta tulee Suomeen kansainvälisiä vaatimuksia
esitutkinnassa liittyviin kirjauksiin ja luokitteluihin. Poliisin Patja -järjestelmä ei pysty enää
kehittymään näihin kansainvälisiin uhriin liittyviin vaatimuksiin.

3. TUTKIMUSMENETELMÄT
3.1. Tutkimuksen metodit
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus sisältää laajan joukon erilaisia tutkimus metodeja eli
menetelmiä. Tästä johtuen on vaikeaa antaa tarkkaa määritelmää siitä, mitä kvalitatiivinen tutkimus
varsinaisesti on. Sen epätarkkuus antaa vapaamman soveltamisen eri metodien välillä, mutta altistaa
samalla sen epätieteelliselle kritiikille. (Denzin 2003, s. 10 – 12.)

Perinteinen tutkimus vai toimintatutkimus? Tähän tutkimukseen soveltui paremmin metodina
toimintatutkimus kuin perinteinen tutkimus. Koska tutkimusongelma on käytännön toimintaan
liittyvä ongelma, eikä kirjallisuuteen perustava. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa
poikkihallinnollisesti tutkimusongelmaan liittyviä käytännön ongelmia. Lisäksi tutkimukseen oli
saatavissa aktiivisia eri organisaatioiden edustajia, jotka osallistuivat tutkimukseen alusta loppuun
asti. (Craig 2009.)

3.1.1. Toimintatutkimus
Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tutkimukseen.
Tarkoituksena on tiettyyn käytännön tilanteeseen sidotun ongelman ratkaiseminen yhdessä.
Menetelmä on järjestelmällinen oppimisprosessi, jossa osallistujat oppivat pohtimalla omaa
olosuhdetta, omia toimintoja ja päätöksiänsä sekä tässä tutkimuksessa tulemalla tietoiseksi näiden
välisistä suhteista koko prosessin näkökulmasta (Anttila 2014). Tämän toimintatutkimuksen aikana
jo kesken tutkimuksen havaittiin prosessia parantavia toimintamalleja, joita otettiin Päijät-Hämeessä
heti käyttöön eli muutettiin tähän prosessiin liittyvää toimintaa.

Toimintatutkimus lukeutuu pehmeisiin tutkimusmenetelmiin, jonka avulla puututaan todellisiin
tapahtumiin ja tarkastellaan tämän väliintulon vaikutuksia. Menetelmän sijaan kyse on enemmän
tutkimusasetelmasta. Painopisteenä ei ole niinkään saada yleistettävää tietoa kuin täsmällistä tietoa
tiettyä tilannetta ja tarkoitusta varten yhteisesti. Toimintatutkimus sopi tutkimukseen, koska
tutkimuksen kohteena oleva prosessi on tutkimusaikaan ollut vasta vähän aikaa voimassa ja
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toimintatutkimuksella oli mahdollista kehittää käytäntöjä ja lisäämään osallistujien ymmärrystä
tutkittavasta asiasta, sekä siihen liittyvistä tekijöistä. (Anttila 2014.)

Toimintatutkimukselle ovat luonteenomaisia seuraavat piirteet (Anttila 2014):
· Se on käytännöllisesti ja suoraan yhteydessä työ- tai toimintatilanteeseen. Tutkimuksen

koehenkilöinä ovat kaikki ne, joihin tutkijalla siinä tilanteessa toiminnallinen yhteys.
· Se tarjoaa järjestelmällisen kehyksen ongelmanratkaisutilanteeseen sekä uusiin

kehittämishankkeisiin. Se on menetelmänä ylivoimainen verrattuna traditionaalisiin,
katkelmallisiin, erilaisiin vaikutelmiin perustuviin lähestymistapoihin.

· Se on laskettavissa empiirisiin menetelmiin siinä mielessä, että siihen liittyy havainnointia ja
muuta käyttäytymiseen liittyvää dataa. Se ei käytä hyväkseen koehenkilöiden aikaisempien
kokemusten muistelua, vaan liittyy ”tässä ja nyt”-kokemuksiin.

· Se on toisaalta myös laskettavissa tulkitseviin, hermeneuttisiin menetelmiin, koska tutkijan
on pystyttävä tulkitsemaan tilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

· Se on joustava ja mukautuva, koska se sallii muutoksia tutkimusvaiheen kuluessa. Kontrollin
kustannuksella se sallii myös vuorovaikutuksen, tilanteenmukaisen kokeilun sekä innovaatiot.

Toimintatutkimuksen keskeinen menetelmä on keskustelu. Tutkijan tehtävänä on dokumentoida
keskustelua ja esitettyjä näkemyksiä. Tutkijan tehtävänä on myös välittää tietoa muille jäsenille,
jäsentää työskentelyä, nostaa esiin uusia ajatuksia ja ongelmanratkaisumalleja. (Anttila 2014.)
Tutkimuksessa useampi kyselytutkimukseen vastannut totesi, ettei heillä itsellään ole kokemusta
tiedonsaantiprosessista, mutta vastaanottavat tutkimuksen kautta kerättyä tietoa.

Tutkija auttaa tutkimukseen osallistuvia tunnistamaan tutkimuskohteena olevan prosessin,
ratkaisemaan kehittämisen kohteena olevan prosessin ongelmia ja hakemaan keinoja, joiden avulla
nykyhetkessä voidaan selviytyä ratkaisemattomien ongelmien parissa. Tutkijan rooli on
toimintatutkimuksessa kaksijakoinen eli hän tutkii, mutta käyttää samalla saamiaan tietoja suoraan
toiminnan kehittämisessä hyväksi. Tutkimusajan venyminen lisäsi myös tutkimukseen
osallistuneiden tiedonvaihtoa tutkijan kanssa, kun he käytännössä olivat tiedonsaantiprosessin kanssa
tekemisissä. (Anttila 2014.)

Toimintatutkimuksen tarkoituksena on tässä tutkimuksessa sekä kehittää uusia taitoja, hakea uutta
lähestymistapaa eli eri hallintojen yhteistä näkökulmaa uhrin tiedonsaantiprosessiin ja ratkaista
prosessiin liittyviä käytännön ongelmia.
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3.1.2. Toimintatutkimuksen eteneminen
Toimintatutkimuksessa tutkimus tapahtuu siis ryhmässä tapahtuva, jolloin toiminta etenee kierros
kierrokselta. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt yhteisesti hyväksyvät toimintansa viitekehyksen ja
sopivat ryhmän jäsenten kesken työnjaosta. Tutkija ei ole ulkopuolinen henkilö, joka hankkii tietoja
takautuvasti vaan tutkija hankkii ja tallentaa ryhmästä saatuja tietoja reaaliaikaisesti. (Anttila 2014.)

Toimintatutkimuksen malli etenee yleisesti vaiheilla suunnittelu – toiminta – havainnointi –
reflektointi. Yksi kierros ei ole koko tutkimus, vaan tavallisesti jokaiseen toimintakierrokseen kuuluu
useita lisäkierroksia tai sivukierroksia. Yksi kierros on perusta seuraavalle ja tarkoituksena on
jatkuvasti tarkastella sitä, mitä muodostuu aikaisemman syklin havainnoinnista. (Anttila 2014.)

Toimintatutkimuksen keskeinen menetelmä on keskustelu. On tarkoitus, että osanottajat ottavat
kantaa, keskustelevat, pohtivat ja tutkivat käytännössä erilaisten vaiheiden onnistumista ja
tavoitteiden sekä mielikuvien toteutumista. Keskustelun kautta tuodaan esille erilaiset mielipiteet
sekä väitteet ryhmän kriittiseen tarkasteluun. (Anttila 2014.)

Tutkijan tehtävänä on kyseenalaistaa keskeisiä havaintoja yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi ja
myös välittää tietoa projektin muille jäsenille, jäsentää työskentelyä, esittää kysymyksiä sekä esittää
ongelmanratkaisulle erilaisia malleja. Näin vältytään etenemästä perusteettomien tai väärien
näkemysten varassa. (Anttila 2014.)

Keskustelun kautta palautetaan tutkimukseen osallistuvien mieliin asioita, mutta on myös aktiivinen
osa tutkimuksesta. Keskustelu on arviointiprosessi, jossa arvioidaan sekä toiminnan merkitystä että
tuloksia. Samalla osallistujilla mahdollisuuden oppia ja kehittää omaa toimintaansa. (Anttila 2014.)

Jokainen toiminta-askel muodostaa siis kierroksen, johon kuuluu sekä suunnittelu, suoritusvaihe että
uusien tosiasioiden havaitseminen, samoin kuin havaintojen teko toiminnan tuloksista ja niiden
pohjalta suoritettu reflektointi. (Anttila 2014.)
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Kuvio 2. Toimintatutkimuksen eteneminen (Anttila 2014.)

3.1.3. Kehittävä työntutkimus
Valtaosa työntutkimuksesta käsittelee varsinaista työn kehittämistä eli huomio on esimerkiksi työn
yksinkertaistamisessa, uusien menetelmien kehittämisessä ja työhön käytettävän ajan tehostamisessa.
Menetelmät ovat kehittyneet pääosin teollisuuden tarpeisiin.

Työn tutkiminen on hallitun sosioteknisen muutoksen työväline. Sosioteknisen ajattelun mukaan
ihmisistä muodostuvaa sosiaalista järjestelmää ja teknologiasta muodostuvaa teknistä järjestelmää
tulee heidän mukaansa kehittää tasapuolisesti. Työn analysointia tarvitaan työnkulkujen ja
työmenetelmien arvioinnissa ja suunnittelussa, kuten tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää uhrin
tiedonsaantiin liittyvän prosessin työnkulkujen eri vaiheet. Työntutkimusta käytetään myös
ohjelmasuunnittelussa ja koulutuksessa. (Anttila 2014) Työntutkimus sopii, koska tutkimusta on
tarkoitus hyödyntää tietojärjestelmien suunnittelussa ja koulutuksen kehittämisessä.

Tutkimus, käytännön kehittämistyö ja koulutus yhdistyvät muutosstrategiaksi kehittävän
tutkimustyön kautta. Tutkimuksessa tutkimuskohteena olevaan prosessiin liittyvät työntekijät
analysoivat ja muuttavat itse omaa työtään. Kehittävä työntutkimus ei tuo prosessin ulkopuolelta
valmista mallia, vaan siinä prosessiin liittyvät henkilöt hakevat ratkaisuja toiminnan erittelyyn ja
uusien toimintamallien suunnitteluun. (Engeström 1995, s. 12)
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3.1.4. Arviointitutkimus
Tapauskohtainen arviointi pyrkii ratkaisemaan kaksi kysymystä. Ensimmäinen eli evaluatiivinen
kysymys kuuluu: muuttuiko työskentelyn kohteena oleva toiminta tai ongelma ja toinen eli
kokeellinen kysymys kuuluu: johtuiko kyseinen muutos käytetystä työmenetelmästä.

Arvioinnin kannalta keskeistä on toistettavuus. Realistisen evaluaation kautta saavutetaan paremmin
toistettavuus ja yleistettävyys, koska sillä vastataan kysymykseen miksi jonkin toimii, missä
olosuhteissa ja kenen kohdalla. Vaikuttavuuden arvioinnissa on tärkeää sekä prosessin että
vaikutusten arviointi. (Dahler-Larsen 2005, s. 18.)

3.1.5. Haastattelut
Tutkimus ongelmaan liittyy sellaisia tiedon tarpeita, jotka koskevat eri organisaatioissa
työskentelevien henkilöiden asenteita, kokemuksia, havaintoja. Tutkimusvälineeksi soveltuu
tällaisissa tilanteissa erilaiset haastattelut ja kyselyt. (Anttila 2014.)

Haastattelu on tutkijan ja tutkittavan jollakin tavalla henkilökohtaista kosketusta edellyttävää
toimintaa, vaikka voidaankin toteuttaa ilman fyysistä tapaamista. Haastattelututkimuksen on
keskeistä tutkijan kyky taata haastattelututkimukseen osallistuvalle, että hän voi vasta siten, ettei
vastausten perusteella vastaaja pysty yksilöimään tutkimuksesta. (Anttila 2014.)

3.1.5.1. Ryhmähaastattelu
Ryhmähaastattelun tarkoituksena on saada aikaan yhteinen näkemys useiden henkilöiden kesken.
Kun kysymyksessä on poikkihallinnollisen prosessin tutkiminen, sopii ryhmähaastattelu
menetelmänä vastausten hankkimiseen. Tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, miten eri
organisaatioissa työskentelevät henkilöt kokevat uhrin tiedonsaantiin liittyviä asioita ja minkälaisia
kokemuksia heillä prosessista on. Ryhmähaastattelu sopii, koska tutkimuksen tavoitteena on hankkia
kokonaisvaltainen näkemys prosessista, eikä vain yhden toimijan näkökulmasta. (Anttila 2014.)

Tyypillinen osallistujamäärä on 6-8 henkilöä. Ryhmäkeskustelussa käytetään hyväksi
ryhmädynamiikkaa, jonka avulla voidaan saavuttaa enemmän kuin yksittäisten toimijoiden erillisillä
haastatteluilla. Kun osanottajat ovat kuulevat toisten keskustelua, voivat he saada uusia omia
ajatuksia, sekä opitaan muiden ajatuksista. (Anttila 2014.)
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Ryhmähaastattelussa on hyvä olla ennalta suunniteltu keskustelun pohja samalla tavalla kuin
muissakin haastatteluissa. Ryhmähaastelun kokoonpanoon kannattaa kiinnittää huomiota, jotta kaikki
ryhmän jäsenet uskaltavat sanoa mielipiteensä.

3.1.5.2. Haastattelu kyselytutkimuksena
Kyselytutkimusta käytetään suuriin yleiskartoituksiin, mutta tässä tutkimuksessa kyselytutkimuksella
on tarkoitus selvittää poikkihallinnollisesti, minkä verran tutkimuksen kohteena oleva tiedonsaanti
prosessi on eri toimijoiden tiedossa, onko siitä saatu koulutusta ja, minkälaisia kokemuksia tai
näkemyksiä eri toimijoilla on prosessiin liittyvästä toiminnasta.

Kyselytutkimuksen (survey) perusperiaatteita ovat seuraavat tekijät (Anttila 2014.):
· Systemaattisuus: Se on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu menetelmä varmistua siitä, että

tutkittava ilmiö katetaan sisällöltään riittävästi.
· Edustavuus: Se käsittää joko kattavasti koko populaation, jolloin siihen sisältyvät ilmiön

kaikki mahdolliset tapausmuodot tai sen otos on valittu tieteellistä edustavuutta silmällä
pitäen.

· Objektiivisuus: Data kootaan niin tarkastelua kestäväksi ja täsmälliseksi kuin mahdollista.
· Määrällisyys: Kysely tuottaa sellaista dataa, joka on ilmaistavissa numeromuodossa.

Kyselyt soveltuvat parhaiten erilaisten käytänteiden ja olosuhteiden kartoitukseen. Kyselyllä kootulle
tiedolle asetetaan tiettyjä luotettavuusvaatimuksia ja se esitellään usein numeeriseen muotoon
muutettuna. Haasteena kyselytutkimuksessa on sen yleisyys ja sitä kautta moni vastaaja on saattanut
kyllästyä sähköpostin kautta lähetettäviin kyselytutkimuksiin. Tässä tutkimuksessa haettiin erikseen
vastaajia, jotka olivat kiinnostuneita tutkimuksen kohteena olevasta prosessista, eikä pyritty saamaan
yleistä mielipidettä prosessiin liittyen. (Anttila 2014.)

Kyselytutkimuksen yleisesti hyvä on se, että vastaajalle voidaan tämän menetelmän kautta taata
paremmin tieto- ja intimiteettisuojaan. Tässä tutkimuksessa kyselytutkimuksen vastaukset olivat jo
suunnitelman mukaan melko alhaiset eli samanlaista intimiteettisuojaa ei menetelmä tässä taannut
samalla tavalla kuin kyselytutkimuksessa missä tutkitaan yhtä organisaatiota ja vastauksia tulee yli
sata.

Kyselytutkimus tehdään erikseen suunnitellun lomakkeen avulla ja siihen sisältyy tietty määrä
kysymyksiä. Kysymysten määrää ja sisältö kannattaa esitestata kohdevastaajaryhmällä ennen
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kyselytutkimuksen varsinaista lähettämistä. (Anttila 2014.) Poikkihallinnollisessa
kyselytutkimuksessa voidaan tehdä kullekin vastaajaryhmälle erikseen suunnitellut kysymykset sen
osalta, miten he liittyvät tutkittavaan prosessiin.

4. TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Tämän hallintotieteellisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu julkisen hallinnon
prosesseista, prosessijohtamisesta, prosessien laadusta ja laadunjohtamisesta. Tutkimuksen kohteena
on rikosprosessiin liittyvä, mutta kuitenkin siitä erillään oleva uhrin tiedonsaantiprosessi.
Tutkimuksen aineistoa hankittiin tietojärjestelmistä, hallinnollisista ohjeista ja tutkimuskohteen
ammattilaisista eli tiedonsaantiprosessiin osallistuneilta tai siihen työnsä kautta mahdollisesta
osallistuvilta oman hallinnon alansa ammattilaisilta. Vähäisten tietojärjestelmästä saatujen tietojen ja
hallinnollisen ohjeen perusteella tehtiin prosessikuvaus, jota arvioitiin.

4.1. Tutkimuksen näkökulmat
Tutkimusongelmaa tarkastellaan poikkihallinnollisen kehittämisen näkökulmasta eli rikosprosessiin
osallistuvien eri toimijoiden poliisin, syyttäjän, tuomioistuimena ja rikosseuraamuslaitoksen kautta.
Tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot ovat perinteisiä linjaorganisaatioita, joiden pitäisi pystyä
vastaamaan tutkimuksen kohteena olevan prosessin kehittämisestä ja johtamisesta.

4.1.1. Poikkihallinnollinen kehittäminen
Kehittäminen ovat osa julkishallinnon organisaatioiden arkipäiväistä toimintaa. Organisaatioiden ja
prosessien uudistaminen, reformi on nykyisin muodostunut rutiininomaiseksi ja on merkki
organisaation vakaudesta eikä epävakaudesta. Reformit ovat ennemminkin rutiininomaisia kuin
merkittäviä̈ murroksia organisaatioiden elinkaarta tarkasteltaessa. (Brunsson 2009, s. 91.)

Kehittämisessä voi olla kysymyksessä olemassa olevan toiminnan kehittäminen tai toiminnan
kehittäminen vastaamaan uusia esimerkiksi laista tulevia muutosvaatimuksia. Organisaatiossa tulee
nähdä nykytila kaikkien prosessiin liittyvien toimijoiden osalta, pohtia tulevaisuutta ja löytää uusia
mahdollisuuksista esimerkiksi tietotekniikan hyödyntämisestä.
Kehittämisen onnistuminen vaatii, että kaikki prosessiin liittyvät henkilöt otetaan mukaan toiminnan
kehittämiseen. Julkishallinnon kehittämisessä esimerkiksi saattaa unohtua sihteereiden toiminnan
huomioiminen. He ovat ammattiryhmänä sellainen, joka käytännössä hoitaa useaan prosessiin
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liittyvää toimintaa. Eri toimijoiden kanssa tulee käydä̈ avointa keskustelua, jotta jokaisen näkemys
tulee esille. Kehittämisessä tavoite usein tarkentuu vasta prosessin aikana. (Toikko 2009, s. 97 – 99.)

Yksittäisen toimijan on tärkeää̈ ymmärtää työnsä̈ tai toimintansa osana laajempaa kokonaisuutta eli
sitä, miten hänen toimintansa liittyy organisaation tai laajemmin eri organisaatioiden toimintaan. Jos
toimintaa kehitetään yhdessä̈, löytyy toimijoilta enemmän motivaatiota kehittämisen seurauksena
tehtävien toteuttamiseen käytännössä. Tavoitteita ja suunnitelmia on helpompi ymmärtää̈ ja toteuttaa,
mikäli jokainen toimija kokee, että̈ hänen työn tekeminen on huomioitu ja otettu osaksi
kokonaisuuden kehittämistä. (Eklund 2007, s. 10.)

Pienetkin muutokset ja kehitysaskeleet voivat edistää̈ eri organisaatioissa tekevien työtä, lisätä
keskustelua ja toisen osapuolen työn ymmärtämistä. Tätä kautta voidaan lisätä̈ yksittäisten
työntekijöiden työhyvinvointia. Toistaiseksi laajempaa useamman eri organisaation välistä
poikkihallinnollista kehittämistä ei ole ollut, mutta Oikeusministeriön alaisuudessa oleville
organisaatioille poikkihallinnollinen kehittäminen on asetettu lähivuosien tavoitteeksi.

4.1.2. Hallinnon prosessit
Sisäministeriön poliisiosasto on päättänyt poliisin valtakunnallisista avainprosesseista (SM-2004-
01859/Va-42) ja päätös on edelleen voimassa. Poliisin avainprosessit ovat Valvonta, Hälytystoiminta,
Rikostorjunta ja Lupahallinto eli käytännössä samat, jonka mukaisesti poliisilaitoksissa on jaettu
toiminta eri sektoreille. Avainprosessit jakautuvat vielä osaprosesseihin, joka rikostorjunnan osalta
jakaantuu Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, Massarikosten torjuntaan ja Talousrikosten
torjuntaan. Esimerkkinä Hämeen poliisilaitoksella oli aiemmin tutkintayksiköt samalla jaolla, mutta
2017 tehdyn organisaatio uudistuksen myötä talousrikostorjunnan ja järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnan yksiköt yhdistyivät keskitetyn tutkinnan yksiköksi ja massarikosten torjunnan osuus jaettiin
kahteen alueelliseen yksikköön.

Perinteinen linjaorganisaatio perustuu hierarkiaan ja käskevään johtamiseen. Organisaation
toimijoilla on rajatut työtehtävät (Honkonen 2007, s. 173). Poliisiorganisaatio on perinteinen
linjaorganisaatio ja samoja piirteitä on tutkimuksen kohteena olevissa muissa organisaatioissa.
Prosessit kuten esimerkiksi rikosprosessin ensimmäinen osa esitutkintaprosessi kulkee eri linjojen
kautta ja siirtyy pääprosessin mukaisesti seuraavalle organisaatiolle, kun tarpeelliset toimet on tehty.
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Poliisissa toteutetaan tulosjohtamista, jonka osalta tulosyksikön johdolla on selkeä vastuu
nimenomaan omalla toimialueellaan. Samankaltaista tulosjohtamista on muillakin tutkimuksen
prosessiin liittyvillä organisaatioilla. Tulosyksikköorganisaatiossa ydinprosessien tulee tukea
tulosyksiköitä niiden toiminnassa. Rikosprosessin näkökulmasta tutkinnanjohtaja vastaa lain
(805/2011) mukaisesti esitutkintaviranomaisena uhrin pyynnön mukaisesta tiedonsaantiprosessista,
mutta ei pysty kunnolla vaikuttamaan siihen, että rikosprosessin seuraavissa vaiheissa muiden
viranomaisten toimet tehdään riittävällä tarkkuudella.

Rikosprosessin eri vaiheiden osalta toimintaa on eniten tarkasteltu ja kehitetty esitutkintayhteistyön
kautta. Poliisin ja syyttäjän toimintaan on tehty työryhmän raporttina Esitutkintayhteistyötä koskeva
ohje (VKSV 2013). Tutkimuksen kohteena olevaan prosessiin ei ohjeesta löydy mitään, koska ohje
(VKSV 2013) on julkaistu ennen uhridirektiivistä kansalliseen lainsäädäntöön tulleita muutoksia.

4.1.3. Prosessijohtaminen
Prosessien määrittämisellä ja johtamisella pyritään ymmärtämään paremmin prosessiin liittyvä
toiminta ja selkeyttämään siihen liittyviä vastuita. Prosessien määrittämisen avulla voidaan nähdä eri
toimintojen väliset roolit kokonaisuudessaan. Myös organisaation tulokset ja vaikuttavuus syntyvät
prosessien kautta. Tämän avulla myös erilaisten toimintatapojen yhdenmukaistaminen on
mahdollista. (Virtanen 2005, s. 113 – 136.)

Perinteisesti julkishallinnon organisaatiot tavoittelevat prosesseja, joiden avulla saadaan
kustannushyötyjä ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta. Toimintaympäristö on muuttunut ja
kuten tutkimuksen kohteena oleva prosessi on erilainen kuin aikaisemmat perinteiset prosessit.
Esitutkintaprosessi on esimerkiksi sellainen, että jokainen toimija hoitaa itsenäisesti prosessin omaa
vaihetta. Yksityisellä sektorilla hyvillä prosesseilla ja erityisesti prosessijohtamisen kautta
tavoitellaan kasvua ja kannattavuutta. Yksityisellä sektorilla menestystä ja tulosta mitataan, eikä vain
yrityksen vaan ihan yksittäisten toimijoiden osalta. (Salminen 2008, 15 – 16.)

Tutkittavaan prosessiin liittyy useampi julkishallinnon organisaatio. Poliisin tulostavoitteet asetetaan
sisäministeriön toimesta. Syyttäjän, tuomioistuimen, ja Rikosseuraamuslaitoksen tulostavoitteet
asetetaan oikeusministeriön toimesta. Oikeusministeriön yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena
on esimerkiksi heikomman osapuolen suojasta huolehtiminen ja toiminnan tuloksellisuustavoitteina
tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa. Erikseen on nostettu
poikkihallinnollisuuden edistäminen ja yhteistyön sekä parantaminen että lisääminen. Poliisin
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tulostavoitteissa vuosille 2020 - 2023 mainitaan tietojärjestelmien osalta asiakkaiden sähköisten
palvelujen kehittäminen ja poliisihallinnon sisäisten toiminnallisten ja työnkulkujen kehittäminen,
mutta kirjausta poikkihallinnollisesta edistämisestä ei ole.

Prosessien kehittämisellä voidaan vaikuttaa organisaation toimintaan kuten palvelutasoon ja laatuun.
Prosessijohtamisen positiiviset vaikutukset eivät käytännössä toteudu, ellei tehdä myös muutoksia
organisaation rakenteisiin. Organisaatiorakenteita tulee muokata prosessisuuntautuneemmiksi
purkaen samalla linjaorganisaation rakenteita. Tämä ei tarkoita sitä, että vanha linjaorganisaatio tuli
lopettaa kokonaan, vaan se voidaan tehdä osittain. Tällöin kysymyksessä on matriisiorganisaatio,
jossa yhdistyvät linjaorganisaation tulosyksikkörakenne prosessisuuntautuvaan rakenteeseen.
(Palmberg 2010, s. 99.)

Funktionaalinen Matriisi ProsessijohdettuLiiketoiminta Valta ja vastuujakamattomasti toiminolla. Koordinaation tarve onsuuri ja ristikkäisiä vastuitapaljon.
Liiketoiminnat ovatverkostoituneet jatulosvastuu prosesseilla.Prosessienkehittäminen Prosessien kehittäminenkohdistuu toiminnonsisäiseen kehittämiseen.

Prosessien kehitystätehdään yliorganisaatiorajojen.Ydinprosessienkehittäminen on keskeinenpainopistealue.Asiakastyytyväisyys jalaatu ovat keskeisetohjaustekijät.

Prosessien kehitystapahtuu verkostoitumalla.Organisaatio rakentaainnovatiivisiamuuntautumiskykyisiätoimintamalleja, jotkakoostuvat omista,asiakkaiden ja kumppanienprosesseista.Järjestelmät Toiminnoilla onerityistarpeisiin sopivatvalmisjärjestelmät.
Liiketoiminnan tarpeisiinmukautettavatsovellusalustat.

Verkostoitumisenmahdollistavatpalvelupohjaisetjärjestelmät.Tiedot Toimintokohtaiset tiedot jarakenteet. Prosessien väliset tiedot onyhdenmukaistettu. Yhteiset perustiedot.
Integraation haasteet Organisaation yhteistentietojen ja prosessienintegrointi onmonimutkaista.

Järjestelmienintegroinnissa tietojenyhdenmukaistaminen onhaastavaa.

Useiden osapuoltenpalvelujen liittäminen onhaasteellista.
Kuvio 3. Toimintamallin vaikutus integrointiin ja järjestelmiin (Huovinen 2012, s. 43).
Prosessijohtamisessa nousee esille myös tietojärjestelmät, koska organisaatioiden prosesseissa tänä
päivänä hyödynnetään paljon tietojärjestelmiä. Tämä asettaa vaatimuksia myös tietojärjestelmille.
Organisaatioissa kehitetään perinteisen funktionaalisen organisaation mukaisesti prosesseja oman
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toiminnan näkökulmasta, mikä johtaa eri tyyppisten prosessien luomiseen yhteisen sijasta. Lisäksi
tietojärjestelmien suunnittelu on erillistä, eikä käytännön toimintoja suorittavat organisaation jäsenet
aina tiedä miten prosessi on suunniteltu järjestelmien näkökulmasta.

Virtanen ja Wennberg ovat esittäneet kuusi osa-aluetta, mihin prosessien määrittämisellä ja
prosessijohtamisella pyritään (Virtanen 2005, s. 113 – 136.) Tutkimuksen kannalta näistä keskeisiä
ovat toiminnan parempi ymmärtäminen ja vastuiden selkeyttäminen, toimintatapojen
yhdenmukaistaminen ja toiminnan kehittäminen edellyttävät, että ymmärrämme riittävän hyvin
toiminnan nykytilaa. Toiminnan kytkeminen koko organisaation tavoitteisiin ja erityisesti mikäli
haluamme parantaa esitutkinnassa uhrin asemaa, on prosessin määritteleminen ja
prosessinjohtaminen tärkeää.

Prosessijohtaminen ja laatujohtaminen kohtaavat prosessin tavoitetta määriteltäessä.
Julkishallinnossa on olemassa erilaisia prosesseja, joiden avulla tavoitellaan esimerkiksi parempia
hyötyjä tai laadukkaampia lopputuotteita. Prosesseja voidaan lähtökohtaisesti mitata esimerkiksi
virheellisillä̈ tuotteilla tai asiakkaiden mielipiteillä̈ palvelusta. (Lillrank 1990, s. 59.) Prosesseille
tulisi asettaa kehittymistavoitteita ja niitä olisi kyettävä seuraamaan mittausjärjestelmien avulla
(Laamanen 2009, s. 249.) Nyt tietojärjestelmistä ei ole saatavissa tietoa siitä, miten pyyntö on
kulkenut prosessissa tai onko pyyntö jäänyt kesken prosessin jonkun organisaation prosessipuutteiden
vuoksi matkalle.

Julkishallinnon organisaatioiden näkökulmasta on tärkeää, että prosessien määrittämisellä ja
prosessijohtamisella voidaan saada toimintaan systemaattisuutta ja läpinäkyvyyttä, viestiä sekä
sisäisen että ulkoisen viestinnän kautta organisaation toiminnasta. Toiminta voidaan tätä kautta myös
kytkeä organisaation tai organisaatioiden tavoitteisiin. Toiminnan kehittäminen edellyttää myös sitä,
että ymmärrämme riittävän hyvin toiminnan nykytilan. (Virtanen 2005, s. 113 – 136.)

Johtamisessa yleisesti on tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät mitkä ovat heidän tehtäviä, mitä heiltä
odotetaan. Prosessijohtamisessa samat asiat ovat tärkeitä. Prosessikuvauksen avulla on mahdollistaa
jokaiselle prosessiin liittyvälle työntekijälle hänen vastuut ja tehtävät prosessissa. Prosessikuvauksen
kautta ei toimijoille jää ristiriitaisia käsityksiä eri vaiheiden vastuista.
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4.1.4. Prosessien laatu ja laatujohtaminen
Riippuen tarkastelukulmasta ovat prosessin lopputuote ja prosessin laatu lähtökohtaisesti eri asioita.
(Lillrank 1999, s. 28) Tutkittavan prosessin näkökulmastakin, jos uhri saa tiedon tutkintavangin tai
vangin vapauttamisesta, ei yksin kerro siitä, että tähän tiedonsaantiin liittyvä prosessi on ollut
laadukas. Onko tiedon saannissa ollutkin kyse yksittäisen toimijan aktiivisesta toiminnasta vai
oikeasti siitä, että prosessissa olevat toimijat ovat osanneet tehdä tarvittavat toimet oikein?

Tutkintasuunnitelman mukaisesti oli tarkoitus selvittää̈ myös se, kuinka paljon laadullisesti heikkoa
lopputuotetta eli sellaisia tiedonsaanti prosesseja, jotka eivät ole päätyneet prosessin mukaiseen
lopputuotteeseen, toiminta on tuottanut suhteessa maksimiarvoihin. (Lillrank 1999, s. 28.) Prosessien
laadun tarkastelun näkökulmana voidaan pitää myös vaikuttavuutta eli toiminnan vaikutuksia ja
saavutettuja hyötyjä̈ sekä̈ yhteiskunnan tarpeisiin vastaamista (Luoma 2001.)
Kokonaislaadunhallinta TQM (Total Quality Management) on johtamisfilosofia, joka on lähtöisin
teollisen tuotantotalouden piiristä̈, mutta myöhemmin se on otettu laajasti käyttöön useilla eri
toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa (Morgan 1994.) He pohtivat, mitä̈ laadulla tarkoitetaan ja
viittaavat mm. European Organization for Quality Controlin määritelmään laadusta, joka on tuotteen
tai palvelun toimintojen ja ominaisuuksien kokonaisuus. Pitää̈ sisällään kyvyn tyydyttää̈ siihen
kohdistetut odotukset ja tarpeet. (Morgan 1994, s. 8). Kokonaislaadunhallinnan avaintekijä on
voimaannuttaminen, josta on tunnistettavissa neljä eri vaihetta eli 1) pohdiskeluvaihe, 2)
tietoisuusvaihe, 3) osallistumisvaihe ja 4) omistajuusvaihe. Näiden työvaiheiden kautta tavoitellaan
ehyitä ja voimaantuneita työskentelyryhmiä.  (Morgan 1994, s. 147.)

Pohdiskeluvaiheessa johtajat ja esimiehet tunnistavat kehitys- ja kehittymistarpeen, mutta eivät tiedä̈,
mihin toimiin tulisi ryhtyä. Tietoisuusvaiheessa työryhmä̈ tulee tietoiseksi työnsä̈ mahdollisuuksista
ja muutoksista, joita organisaatio tai organisaatiot ovat valmistelemassa ja suunnittelemassa.
Osallistumisvaiheessa työryhmät aidosti tulevat osallisiksi oman työnsä̈ ja sen prosessien hallintaan
ja johtamiseen. Työryhmät myös pyrkivät turvaamaan saavutuksensa tiellä̈, jolla
kokonaislaadunhallintaan liittyvät prosessit on aloitettu. Omistajuusvaiheessa työryhmät ottavat
kokonaisvastuun ja -kontrollin oman työnsä̈ hallinnasta ja johtamisesta, sisältäen myös henkilöstön
rekrytoinnin ja palkitsemisen, tehtävien ja työprosessien määrittelyn ja tulevaisuuden tavoitteiden
määrittelyn. (Morgan 1994, s. 147.)
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Voimaannuttamisprosessin hyötyinä ovat toiminnan omatoimista suunnittelua, oppimisen
kehittämistä, vastuun ottamista sekä yksilö ja ryhmä tasolla kuin kokonaisuuden osalta
työskentelyprosesseista. Voimaanuttamisprosessilla on erittäin suuri merkitys
kokonaislaadunhallintaan, laadun ja prosessien kehittämiseen. (Morgan 1994, s. 154).

Jotta kehittäminen tulee mahdolliseksi toimintaan liittyvän prosessin nykytila kuvata siten, että̈ se
kuvaa tämän hetkistä prosessin tilaa mahdollisimman hyvin eli kuka tee prosessin eri vaiheissa mitä.
Prosessin nykytilan kuvaaminen auttaa tällaisessa poikkihallinnollisessa kehittämisessä
ymmärtämään toiminnan vaikutuksia läpi eri organisaatioiden. Ilman tällä tavalla saatua tietämystä
tiedon hyödyntäminen, strategioiden suunnitteleminen ja tavoitteiden suuntainen johtaminen ovat
vaikeampaa ja joiltakin osin jopa mahdotonta. (Laamanen 2005, s. 155.)

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimusta varten pyydettiin lukumäärätietoja kyseisten uhrien pyyntöjen osalta vuodelta 2017
prosessiin osallistuvilta viranomaisilta. Poliisilta tiedot olivat saatavissa sen osalta, mitä on kirjattu
poliisin käytössä olevaan Patja -järjestelmään. Kuulustelulomakkeisiin kirjattuja pyyntöjä ei ole
saatavissa, koska kuulustelulomakkeet tallennetaan Patja -järjestelmän ulkopuolelle.
Valtakunnansyyttäjänvirastosta vastattiin, ettei syyttäjien osalta tietoja ole saatavissa. Sama tilanne
on tuomioistuinten osalta. Rikosseuraamuslaitoksen osalta vastausta ei saatu eli ei ole tiedossa, onko
heidän järjestelmistä tietoa saatavissa.

5.1. Poliisin patja –järjestelemän perusteella
Tutkimuksen alussa selvitettiin, miten poliisin tulisi uhrin oikeuteen liittyvät merkinnät tehdä. Patja
-järjestelmään kirjatut uhrin oikeuteen liittyvät merkinnät saatiin tammikuusta lokakuuhun vuodelta
2017. Järjestelmässä kirjatut tiedot ovat kahdella eri kentällä. Ensimmäinen kenttä kertoo siitä, onko
uhri pyytänyt tietoa vapautumisesta. Arvoina voi olla kyllä, ei ja ei tiedossa. Toisessa kentässä on
tieto siitä, minkälaisen päätöksen tutkinnanjohtaja on asiassa tehnyt ja tässäkin voi arvoina olla kyllä,
ei ja ei tiedossa.

Patja -järjestelmässä on sääntömoottori, joka herjaa käyttäjää, jos käyttäjä ei ole täyttämässä tietoja
tähän uhrin oikeuteen liittyen niissä rikoksissa, joissa oikeuden ilmoittaminen asianomistajalle on
pakollista. Lisäksi Patja -järjestelmä tunnistaa samalle ilmoitukselle kiinniotetun henkilön. Mikäli
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kiinniotettua henkilöä ollaan tältä ilmoitukselta vapauttamassa, ei henkilöä voi vapauttaa ennen kuin
tutkinnanjohtaja on tehnyt päätöksen ilmoittamisesta.

Kuvio 4. Asianomistajan uhridirektiivin mukaiset merkinnät -tietokentät.

Vitja –hanke2 siirtyi 1.11.2017 teknologiayksiköstä poliisitoimintayksikköön, jonka avulla pyritään
tehostamaan sitä, että järjestelmän kehittämisen rinnalla kehitetään muutakin hallinnollista ohjausta.
Tutkimuksella tarkastellaan myös sellaisia asioita, joihin ei järjestelmän kehittämisellä voida
vaikuttaa, mutta muulla hallinnollisella ohjeella tai aiheeseen liittyvällä käsikirjalla.

Poliisin Vitja –hankkeessa prosessikuvaukset oli ennen hankkeen uudelleen asettamista
pakkokeinojen osalta tehty lainsäädännön perusteella. Tästä seurauksena ovat käytännön ongelmat,
kun lainsäädännöllä on tietyllä tavalla ilmaistu vain tahtotila, eikä ole huomioitu asioita, jotka
ohjaavat käytännön toimintaa tietojärjestelmää käyttävän organisaation sisällä tai yhteistyössä
muiden viranomaisten kanssa.

Poliisin Patja –järjestelmästä saatujen vuoden 2017 vastausten perusteella tähän uhrin oikeuteen
liittyvä asia ei ole poliisille selvä ja sen vuoksi tutkimuksesta rajattiin pois yksittäisten tapausten
tutkimisen. Esimerkiksi ei tiedossa –vastauksia oli yhteensä 4904. Patja –järjestelmä ohjeen
mukaisesti vaihtoehtoa ei tiedossa, ei saa käyttää kuin sellaisissa tapauksissa, joissa asianomistajan
vammojen vuoksi selvittäminen ei ole mahdollista.

Nyt tietojärjestelmä on mahdollistanut sellaisen kirjauksen, että uhri ei pyydä ilmoitusta, mutta
tutkinnanjohtaja on tehnyt päätöksen, että ilmoitus tehdään. Näitä oli 33 kappaletta. Tällaiset
kirjaukset eivät pitäisi olla mahdollisia. Harjoitustietokannan perusteella muut kentät lukkiutuivat,

2 Poliisihallitus asetti uudelleen poliisin toiminnanohjaus- järjestelmän kokonaisuudistushankkeen Vitjan 23.10.2017 .Asettamispäätös POL-2017-31347
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kun ensimmäiseen kenttään laittoi tiedon, ettei uhri pyydä ilmoitusta. Näissä tapauksissa on
mahdollisesti kyse uhrin pyynnön muuttumisesta. Alun perin ensimmäisessä kentässä on ollut jonkin
muu vastaus kuin uhri ei pyydä ilmoitusta. Kun uhrin vastaus myöhemmin muutetaan, uhri ei pyydä
ilmoitusta, tulisi järjestelmän tyhjentää seuraava kenttä, mutta nyt järjestelmä ei sitä tee.

Pyytää ilmoitusta Ilmoitetaanko vapautumisesta LKM
KYLLÄ KYLLÄ 573
KYLLÄ EI 24
KYLLÄ EI TIEDOSSA 51
KYLLÄ 40
EI KYLLÄ 33
EI EI 237
EI 1037
EI TIEDOSSA KYLLÄ 76
EI TIEDOSSA EI 238
EI TIEDOSSA EI TIEDOSSA 3765
EI TIEDOSSA 825

Kuvio 5. Tiedot Patja – järjestelmästä tammi - lokakuu 2017.

Tapauksia, joissa uhri pyytää ilmoitusta ja tutkinnanjohtaja on tehnyt päätöksen, että kyseinen
ilmoitus uhrille tehdään, oli 573. Patja –järjestelmästä saatujen tietojen poliisissa näitä uhrin pyyntöjä
kirjattiin jo 2017 melko paljon.

Patja –järjestelmään voi kirjata pelkästään uhridirektiivin mukaiset uhrin pyynnöt. Eli pyyntö voidaan
kirjata vain esitutkintalaissa (805/2011 4:19) erikseen luetelluissa rikosnimikkeissä. Esitutkintalain
(805/2011 4:19) samassa pykälässä on myös muista perusteita, jonka täyttyessä uhrille voidaan tieto
tutkintavangin tai vangin vapautumisesta antaa. Lisäksi näiden erikseen luetelluiden nimikkeiden
ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kiristysrikokset, joissa on käytetty väkivaltaa eli rikosnimike on
ryöstö. Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenet ovat viime vuosina tehneet useita hyvinkin vakavia
tämän tyyppisiä rikoksia, joissa uhrin suojelutoimien kannalta tiedon saaminen vapautumisesta olisi
erittäin tärkeää.

Patja –järjestelmään on rakennettu uhrin pyyntö myös rikosnimikkeeseen sidottuna. Tämä johtaa
siihen, ettei uhri saa tietoa vangitun vapautumisesta, jos epäilty ei ole tutkintavankina kyseiseen
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rikokseen. Esimerkiksi järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenet ovat tyypillisesti samaan aikaan
vangittuina törkeistä huumausainerikoksista, kun tutkitaan näihin rikoksiin liittyviä muita rikoksia.
Laajassa törkeiden huumausainerikosten esitutkinnassa syytteennostamisen määräajat ovat yleensä
melko kaukana ja tästä syystä ei ole mahdollista liittää vangitsemisen perusteeksi aina näitä muita
juttuihin, joihin liittyy uhrin suojelutarvetta.

5.2. Prosessin alustava kuvaaminen
Voidakseen kehittää toimintaa on tunnistettava prosessi riittävällä tarkkuudella (Koskinen 2006, s.
77), jonka vuoksi tehtiin alustava prosessikuvaus tutkimuksen myöhempiä vaiheita varten.  Poliisin
Patja -järjestelmään perehtymisen yhteydessä hankittiin tutkittavaan prosessiin liittyviä hallinnollisia
ohjeita.

Kuvio 6. Rikosseuraamuslaitoksen ohjeen (Rise 2016) perusteella kuvattu prosessi.
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Vastausten perusteella hallinnollisia ohjeita ei ollut muilla kuin Rikosseuraamuslaitoksella. (Rise
2016). Tutkimuksen alustava tiedonsaannin prosessikuvaus (kts. Kuvio 6, s. 38) tehtiin patja-
järjestelmän toiminnallisen ohjeen ja Rikosseuraamuslaitoksen ohjeen (Rise 2016) perusteella.
Vuokaaviolla on kuvattu prosessin eteneminen eri vaiheissa. Tässä vaiheessa ei prosessikuvaan (kts.
Kuvio 6, s. 38) tehty prosessikorttia. Uimaratakaavion vasemmassa reunassa on prosessin eri
organisaatiot, jotka osallistuvat eri vaiheessa prosessiin, eikä prosessin symboleja kuvattu, koska
prosessi oli tässä vaiheessa tarkoitettu tutkimuksen seuraavien vaiheiden pohjaksi.

5.3. Kyselytutkimus
Asiantuntijaryhminä on haastattelun eli kyselytutkimuksen osalta tutkimuksen kohteena olevassa
prosessissa tosiasialliset toimijat eli poliisista tutkijoita ja tutkinnanjohtajia, syyttäjä,
tuomioistuimesta tuomareita, jolla on kokemusta sekä pakkokeinoistunnoista että normaalista
tuomioistuinkäsittelystä. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen osalta vankilanjohtajia.
Kyselytutkimuksen vastausten perusteella kyselytutkimusta oli Rikosseuraamuslaitoksen osalta
laajennettava täytäntöönpanoyksikön virkailijoita, koska he osallistuvat myös tutkittavaan prosessiin.

Uhridirektiiviä ja varsinkaan sen merkitystä käytännön toimintaan ei alustavan tiedon perusteella
ollut koulutettu laajemmin ja tämä uhrin tiedonsaanti oikeus oli tutkimuksen alkuvaiheessa tulleiden
yhteenottojen perusteella ainakin poliisissa hyvin harvalla tiedossa. Tutkimuksessa oli tarkoituksen
mukaista käyttää harkinnanvaraista eli eliittiotantaa, koska tutkimusongelman perusteella oli
perusteltua valita haastattelun kohteeksi sellaisia, jotka pystyisivät antamaan tutkittavasta asiasta
mahdollisimman kattavasti tietoa. (Tuomi 2009, s. 86.) Kyselytutkimuksen suunnitteluvaiheessa oli
oletuksena, ettei laajalla kyselytutkimuksella saataisi sellaista laadullista tutkimustulosta, jota
tutkimuksella tavoitellaan.

Kyselytutkimukseen kolmelta eri rikosseuraamusalueiden neljältä vankilanjohtajalta ja yhdeltä
apulaisjohtajalta pyydettiin halukkuutta osallistua tutkimukseen. Erityiset henkilöön kohdistuvat
rikokset –erikoissyyttäjien halukkuutta osallistua kysyttiin syyttäjien edustajina tutkimukseen. Näitä
erikoissyyttäjiä on Sisä-Suomen, Helsingin, Itä-Suomen ja Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastosta.
Tarkoitus oli saada 3 – 5 syyttäjää asiantuntijana mukaan tutkimukseen. Tutkimuksessa oli varautunut
siihen, ettei riittävää määrää erikoissyyttäjiä saada mukaan, jonka vuoksi alustava tiedustelu
osoitettiin myös Salpausselän syyttäjänvirastoon, koska heillä oli saadun tiedon perusteella ainakin
yhdellä syyttäjistä kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta prosessista.
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Tuomioistuimille alustava pyyntö tutkimukseen osallistumisesta lähetettiin salivarusteluprojektin
projektipäällikön Inka Grönqvistin kautta edelleen välitettäväksi eli yhteensä 29 henkilölle. Tämän
lisäksi alustava pyyntö lähetettiin Päijät-Hämeen käräjäoikeuden kansliaan, koska Lahdessa on
erillinen pakkokeinokanslia eli tuomareita, jotka pääsääntöisesti hoitavat pakkokeinoasioita.

Alustavien tutkimukseen osallistumispyyntöjen jälkeen kyselytutkimuksen alustavat testiversiot
lähetettiin jokaiselle organisaatiolle erikseen. Kaikissa kyselytutkimuksen lomakkeissa oli sama
päärunko, mutta jokaisen toimijan erityispiirteet oli huomioitu. Esimerkiksi uhrilta pyynnön voi lain
mukaan vastaanottaa vain poliisi ja syyttäjä, joten tältä osin muista viranomaisista oli turha kysyä.

Kyselytutkimuksen lomakkeista ei tullut muita korjauksia kuin Rikosseuraamuslaitoksen osalta
huomautus siitä, etteivät he tiedä mikä on alun perin kysymyksenä ollut henkilötietolomake.
Kyselytutkimukseen poliisilta tuli vastauksia yhdeksän, syyttäjiltä kymmenen, käräjäoikeudelta viisi
ja rikosseuraamuslaitokselta yhdeksän. Poliisin vastaajista kaksi oli tutkinnanjohtajaa ja muut
tutkijoita. Vastaajat ovat yhtä vastaajaa lukuun ottamatta työskennelleet poliisissa yli kymmenen
vuotta.

Syyttäjien vastaajista kolme toimii Erityiset henkilöön kohdistuvat rikokset -erikoissyyttäjänä.
Vastaajista puolet on toiminut syyttäjänä kymmenestä yhdeksääntoista vuotta, kolme sitä vähemmän
ja kaksi pidempään. Tuomareiden vastaajista yksi on työskennellyt tuomioistuimessa yli
kolmekymmentä vuotta ja muuta kymmenestä yhdeksääntoista vuotta. Rikosseuraamuslaitoksen
vastaajista neljä on ollut laitoksen palveluksessa kymmenestä yhdeksääntoista vuotta ja viisi
kahdestakymmenestä kahteenkymmeneenyhdeksään vuoteen.

Huolimatta siitä, että kyselylomake oli lähetetty jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle organisaatiolle
ennen kyselytutkimuksen varsinaista lähettämistä, jäi muutamiin kysymyksiin tulkinnan varaisuutta.
On mahdollista, että yksittäiset vastaajat olivat ymmärtäneet kysymyksen toisin kuin tutkija oli
tarkoittanut. Laadullisen tutkimuksen luonteen mukaisesti tutkimuksen edetessä tutkimuskysymykset
täsmentyivät ja samalla tavalla kyselytutkimuksen tulkinnanvaraisia kysymyksiä täsmennettiin
ryhmähaastattelun aikana. (Hirsijärvi 2005, s. 155.)

5.3.1. Pyynnön vastaanottaminen
Poliisihallinnon vastausten perusteella uhri käyttää oikeutta ja pyytää tietoa, kun poliisi kertoo hänelle
tästä oikeudesta. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että harvoin uhri pyytää, koska häntä on ohjattu
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esimerkiksi Rikun3 toimesta käyttämään tätä oikeutta. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että
pääsääntöisesti koskaan uhri ei ole ennalta tietoinen tästä oikeudesta.

Pyynnön vastaanottamiseen ei ole liitetty edellytystä epäillyn kiinniottoon tai mahdolliseen
kiinniottoon. Tästä oikeuden esittämisestä jää uhrille nyt yli puolen poliisihallinnosta vastanneen
mielestä virheellinen käsitys siitä, että epäilty tullaan prosessin aikana ottamaan vankeuteen. Yksi
vastaajista oli sitä mieltä, ettei virheellistä käsitystä synny ja kaksi vastaajista ei osannut sanoa. Mikäli
tähän pyyntöön ja sen välittämiseen olisi liitetty edellytys kiinniotosta tai mahdollisesta kiinniotosta,
neljän poliisihallinnosta vastanneen mielestä parantaisi uhrin asemaa, kolmen mielestä ei vaikuttaisi
millään tavalla ja kaksi vastaajista ei osannut sanoa.

Myös syyttäjiltä kysyttiin mielipidettä siitä, kun pyynnön vastaanottamiseen ei ole liitetty edellytystä
epäillyn kiinniottoon tai mahdolliseen kiinniottoon. Syyttäjä ei uhrin kanssa käy keskustelua tästä
asiasta ja ehkä sen vuoksi puolet vastaajista ei osannut sanoa vaikuttaisiko edellytyksen lisäys uhrin
asemaan. Kaksi syyttäjää oli sitä mieltä, että jos edellytys lisättäisiin, se parantaisi uhrin asemaan.
Yksi oli sitä mieltä, ettei vaikuttaisi millään tavalla ja toinen oli sitä mieltä, että tämä muutos
heikentäisi uhrin asemaa.

Uhrilla on mahdollisuus esittää pyyntö tiedonsaamisesta poliisin lisäksi suoraan syyttäjälle.
Kyselytutkimuksen syyttäjien vastausten perusteella syyttäjä vastaanottaa tiedon pyynnöstä kaikkien
kymmenen vastaajan perusteella poliisilta. Näiden lisäksi viisi vastaajaa kertoi syyttäjän saavan
pyynnön myös uhrilta, mutta näin tapahtuu harvoin. Yksi vastaajista kertoo saaneensa pyynnön
kerran tuomioistuimelta ja kaksi vastaajaa kertoo saaneensa pyynnön muulta taholta. Vastaukset
tarkentuvat suoraan uhrilta syyttäjille tulevan kysymyksen vastauksissa. Yksi vastaajista kertoo
saaneensa avustajan kautta tiedon pyynnöstä, kun juttu oli jo ollut syyteharkinnassa ja vireillä
tuomioistuimessa. Suoraan uhrilta tulevaa pyyntöä syyttäjät pitivät epätodennäköisenä. Syyttäjien
arvion mukaan syyttäjälle suoraan tuleva pyyntö tulisi mahdollisesti prosessiin myöhemmin tulleen
avustajan esittämänä.

Syyttäjien vastauksissa näkyy syyttäjäyhteistyö poliisin kanssa ja sitä kautta sovitut alueelliset erot.
Kymmenestä vastaajasta kolme kertoi, että tieto poliisilta tulee aina henkilötietolehdellä ja yksi

3 Riku = Rikosuhripäivystys, Lisätietoja www.riku.fi
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pääosin henkilötietolehdellä. Kolme ilmoitti, että tieto pyynnöstä tulee aina muuten kuin
henkilötietolehdellä ja yksi pääosin muulla kuin henkilötietolehdellä. Näissä tapauksissa käytetään
yhteisesti sovitusti suojelutarpeen arvioinnissa käytettävää lomaketta. Lisäksi tieto pyynnöstä
välitetään puhelimella tai muulla lapulla.

Syyttäjien vastaukset omasta roolistaan olivat pääosin yhtenäisiä, eli kahdeksan kymmenestä näkee
syyttäjän roolin tässä prosessissa vain pyynnön vastaanottajana ja eteenpäin välittäjänä. Yksi
vastaajista kuitenkin näkee, että syyttäjä tekee tässä prosessissa muutakin ja toinen ei osannut vastata.

Tuomareiden vastauksissa näkyi, ettei vastaajilla kyselytutkimuksen aikaan ole ollut kokemusta uhrin
pyynnöistä tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, koska kukaan vastaajista ei tiennyt kuka tai
miten pyyntö käräjäoikeuteen välitetään eli miten tuomioistuin pyynnön vastaanottaa.

Rikosseuraamuslaitos saa tiedon pyynnöstä poliisilta yhden vastaajan perusteella harvoin, kaksi ei
osannut sanoa tuleeko pyyntö poliisilta ja yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei pyyntö tule
koskaan poliisilta. Syyttäjiltä tulevan pyynnön osalta vastaukset olivat lähes samanlaiset. Vain yksi
ei koskaan vastaus oli vaihtunut en osaa sanoa vastaukseksi. Tuomioistuimen osalta vastaukset
jakautuivat mielenkiintoisesti eli neljä ei koskaan vastausta, mutta muita eli harvoin, usein, aina ja en
osaa sanoa vastauksia oli kaikkia yksi.

Rikosseuraamuslaitoksen osalta uhrin pyyntö tulee kyselytutkimuksen aikaan aina tai usein
oikeusrekisterikeskukselta. Yksi vastaajista oli vastannut, että harvoin. Vastaaja oli ehkä ajatellut tätä
kysymystä hieman eri näkökulmasta kuin muut vastaajat, koska selkeään kysymykseen välitetäänkö
asianomistajan pyyntö Rikosseuraamuslaitokselle, vastaukset olivat aina tai pääosin
oikeusrekisterikeskuksen välittämänä.

Rikosseuraamuslaitoksen vastaajat olivat tarkentaneet kyselyssä sitä, että Oikeusrekisterikeskus
lähettää tuomioistuimesta saadut tiedot täytäntöönpanoyksikköön, joka välittää ne
vankitietojärjestelmän kautta yksiköille.  Tämän lisäksi asianajaja, uhri, syyttäjä tai tuomioistuin voi
välittää tietoja sähköpostilla. Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta tämä on ongelma, koska tällöin
Rikosseuraamuslaitos joutuu käymään läpi lähettäjän kanssa sen, että onko hänellä oikeutta tämän
salassa pidettävän tiedon lähettämiseen ja käsittelemiseen.
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5.3.2. Pyynnön välittäminen
Kyselytutkimuksen perusteella poliisissa ei ole selvää, mitä pyynnölle tapahtuu sen jälkeen, kun
pyyntö on kirjattu kuulustelun yhteydessä täytettävään lomakkeeseen. Osa on sopinut syyttäjän
kanssa, että tieto pyynnöstä välitetään juuri tämän lomakkeen avulla, eikä henkilötietolehdellä.

Kuvio 7. Kuulustelulomakkeen (P3Alh) Henkilötietolehden pyynnön vastaanottokohta.

Pyyntö välitetään poliisista syyttäjälle kahden vastaajan perusteella aina Patja –järjestelmän
henkilötietolehdellä, neljän vastaajan mukaan pääosin henkilötietolehdellä, kaksi vastaajaa toimittaa
aina muulla kuin henkilötietolehdellä ja yksi vastaajista ei tiennyt miten poliisi syyttäjälle pyynnön
välittää. Henkilötietolehden lisäksi pyyntö välitetään joko erillisellä tiedotteella tai lomakkeella.
Poliisihallinnon vastaajista kaksi oli tutkinnanjohtajaa ja todennäköisesti he olivat ne kaksi vastaajaa,
jotka tiesivät, että poliisin tulee välittää uhrin pyyntö pakkokeinoistuntoon henkilötietolehdellä.
Yhden vastaajan perusteella pyyntö välitetään Suojelutarpeen arviointi -lomakkeella (liite 5), jota ei
pitäisi pakkokeinoistuntoon toimittaa, koska lomakkeella (liite 5) on pääosin pakkokeinoistuntoon
kuulumattomia salassa pidettäviä asioita.

Kyselytutkimuksen perusteella käytännössä on ollut tilanteita, joissa uhri on esitutkinnassa esittänyt
pyynnön, eikä tieto ole esitutkinnan valmistumisen yhteydessä tullut syyttäjälle. Uhrin avustaja on
tuomioistuimen käsittelyn yhteydessä ottanut asian sitten esille syyttäjän kanssa.

Kyselytutkimuksen perusteella kaikilla tutkijoilla ei ole käsitystä siitä, mihin pyynnön kirjaaminen
tulisi tämän jälkeen kirjata. Lisäksi ilmeni, että tieto ei ole aina kulkenut henkilötietolehden avulla,
vaikka pyyntö on asianmukaisesti Patja –järjestelmään kirjattu. Tämä on tutkimuksen perusteella
johtunut siitä, etteivät tutkintasihteerit ole olleet tietoisia henkilötietolehden uudesta merkityksestä ja
ovat vankivaatimusta lähettäessä jättäneet henkilötietolehden pois.

Kyselytutkimuksen mukaan syyttäjät toimittavat tuomioistuimelle pääosin kaikissa jutuissa, joissa
pyyntö on olemassa. Yksi vastaajista ei toimita pyyntöä eteenpäin, mikäli pyynnölle ei syyttäjän
arvion mukaan ole tarvetta. Mikäli syyttäjä ei ota ajaakseen asianomistajan yksityisoikeudellista
vaatimusta, hänen on tästä päätöksestä ilmoitettava (ROL 3:9.1) Laissa on vielä säädetty sekin, miten
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ilmoitus asianomistajalle tällöin tehdään ja päätös on perusteltava kunnolla (ROL 1:9.1) (Vuorenpää
2014, s. 134.) Tämä ei tutkimuksen perusteella ole kaikille toimijoille selvää tähän tutkimuksen
tiedonsaantiprosessiin liittyvien päätösten osalta.

Kymmenestä yhdeksän syyttäjää vastasi tarkemmin, miten syyttäjä välittää pyynnön
tuomioistuimelle. Neljä vastaajaa ilmoittaa pyynnöstä info –lomakkeella. Yksi vastaajista laittaa tälle
lomakkeelle erillisen merkinnän salassapidosta. Yksi laittaa tiedon henkilötietolehdestä otetulla
kopiolla, jonne korostuskynällä merkitsee pyynnön. Kolme syyttäjää välittää pyynnön puhelimella
tai sähköpostilla. Yksi kertoo välittävänsä erillisellä asiakirjalla, mutta ei tarkenna vastausta.
Syyttäjällä ei ole käytössään olevassa tietojärjestelmässä pyynnölle erillistä paikkaa eli on kyselyn
perusteella olemassa suuri riski, että pyynnön välittäminen unohtuu.

Tuomioistuimen viidestä vastaajasta kolme on vastannut kysymykseen, miten tuomioistuin välittää
pyynnön Rikosseuraamustoimistolle. Vastauksissa näkyy, ettei pyyntöjä ole pakkokeinoistunnossa
vastaajien osalta tullut, koska kaksi vastaa, ettei tiedä ja yksi vastaa, että käräjäoikeuden ohjeen
mukaan pyyntö tulee välittää Oikeusrekisterikeskukselle. Kaksi oli vastannut erilliseen kysymykseen
siitä, miten tuomioistuin välittää pyynnön Oikeusrekisterikeskukselle ja molemmat vastasivat,
etteivät osaa sanoa.

Kaksi tuomioistuimen vastaajaa oli sitä mieltä, että tuomioistuimella ei ole muuta roolia tässä
prosessissa kuin vastaanottaa ja välittää uhrin pyynnön. Kolme vastaajaa ei osannut sanoa onko
tuomioistuimella tässä prosessissa, joitakin muitakin toimenpiteitä. Käytännössä ei ole selvää, kenen
tehtävä on pakkokeinoistunnosta tutkintavangin vapautuksesta uhrille tehtävä ilmoitus. Paikallisesti
on eräissä paikoissa sovittu, että poliisi on yhteydessä uhriin, kuten esitutkintalain (805/2011 4:19)
perusteella ilmoittaminen on esitutkintaviranomaisen vastuulla. Kuka uhriin on yhteydessä, jos
pakkokeinoistunto on siinä vaiheessa, kun rikosasia on siirtynyt syyteharkintaan ja
esitutkintaviranomainen ei ole enää pakkokeinoistunnossa paikalla?

5.3.3. Yhteystietojen päivittäminen
Poliisi huolehtii uhrin yhteystietojen päivittämisestä sekä virallisten rekisterissä olevien tietojen
kautta, mutta myös itsenäisesti esitutkinnan aikana. Lisäksi poliisi saa tiedon muuttuneista
yhteystiedoista uhrilta tai hänen avustajaltaan. Poliisin vastauksissa korostui yksittäisen tutkijan tai
tutkinnanjohtajan rooli eli tätä hoidetaan, kun asiaa hoitava viranomainen on tälle asialle
omistautunut.
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Syyttäjien vastaukset yhteystietojen päivittämisen osalta jakautuvat. Kymmenestä vastaajasta neljä
oli sitä mieltä, ettei syyttäjän tehtävänä ole uhrin yhteystietojen päivittäminen. Muut kuusi vastasivat
osa useampaan kohtaan tietojen päivittämisestä, että syyttäjää päivittää tietoja virallisten rekisterien
kautta, kun asianomistaja tai toinen viranomainen ilmoittaa tietojen muuttuneen. Kaksi vastaajaa
kertoi syyttäjän itsenäisesti tarkastavan yhteystietojen ajanmukaisuutta.

Tuomioistuimen osalta tuomarit eivät pääosin osanneet sanoa eli neljä viidestä vastasi, etteivät tiedä
huolehtiiko tuomioistuimessa joku uhrin yhteystietojen päivittämisestä. Yksi tuomareista tiesi, että
tuomioistuimessa tarkastetaan uhrin yhteystietoja itsenäisesti. Kysymyksestä johtuen ei ole tietoa
minkälaisesta tarkastuksesta on kyse, mutta ei ainakaan virallisten rekisterissä olevien tietojen kautta,
koska se oli erillisenä vastausvaihtoehtona.

Rikosseuraamuslaitoksessa huolehditaan uhrin yhteystietojen päivittämisestä. Kahden vastaajan
mukaan virallisten rekisterissä olevien tietojen kautta. Kolmen vastaajan perusteella silloin, kun uhri
tai toinen viranomainen ilmoittaa muuttuneet tiedot. Kaksi vastaajaa kertoo, että
Rikosseuraamuslaitos tarkastaa itsenäisesti yhteystietojen ajanmukaisuutta, mutta vastauksissa ei ole
tarkennusta siitä millä tavalla itsenäinen tarkastus tehdään, sekä siitä mitä tietojen tarkastus
tarkemmin koskee.

Esitutkintalain (805/2011 4:19) perusteella yhteystietojen ilmoittaminen ja sitä kautta tarvittaessa
myös tietojen päivittäminen on uhrin omalla vastuulla. Viranomaisten vastauksissa näkyi erityisesti
poliisin ja rikosseuraamuslaitoksen osalta, jotka käytännössä ovat yhteydessä uhreihin ja tietävät
minkälaisessa elämäntilanteessa uhrit usein elävät, on vastuu uhrin ohella selvästi myös
viranomaisilla.

5.3.4. Uhrille ilmoittaminen ja pyynnön päättyminen
Poliisilta kysyttiin, että kuka huolehtii uhrille ilmoittamisesta erilaisissa tilanteissa. Kun esimerkiksi
tutkintavanki karkaa poliisin tiloista, vastuu ilmoittamisesta on kolmen vastaajan mielestä tutkijan,
yksi tutkinnanjohtajan ja yksi kenttäjohtajan. Puolet vastaajista ei tiedä kenen vastuulla ilmoittaminen
on. Kun tutkintavanki vapautetaan, vastuu ilmoittamisesta on suurimman osan mielestä tutkijan.
Neljä oli sitä mieltä, että tutkintavangin osalta vastuu on tutkinnanjohtajan ja yksi oli sitä mieltä, että
se huolehtii, joka huomaa näin tehdä.
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Poliisin vastaanottamista pyynnöistä päättyy poliisin vastausten perusteella pääosin esitutkinnassa
tutkintavangin vapautumisen, uhrin toimesta tai muusta syystä. Vain yksittäiset vastaukset olivat
pyynnön päättymisen osalta oikeuskäsittelyssä uhrin toimesta ja tuomion täytäntöönpanossa uhrin
toimesta tai vangin vapautumisen yhteydessä.

Poliisin Patja –tietojärjestelmään on rakennettu järjestelmä siten, että tieto uhrin pyynnöstä seuraa
rikosilmoitusta. Nykykäytännön mukaan tutkintavanki noin viikon kuluessa siirretään poliisin
säilytystiloista rikosseuraamuslaitoksen vankilaan. Kun tutkintavanki tulee takaisin poliisilaitokselle,
kirjataan hänet erilliselle s-ilmoitukselle. Tästä johtuen poliisin kyselyssä oli otettu myös kysymys
siitä tietääkö vastaaja, miten uhrin pyyntö kulkeutuu säilöönoton yhteyteen näissä tapauksissa. Lähes
kaikki eli kahdeksan vastasi, ettei tiedä. Yksi vastaaja ilmoitti, että poliisi huolehtii, jos
sattumavaraisesti, joku huomaa pyynnön sinne siirtää. Käytännössä pyynnön siirtäminen Patja –
järjestelmässä ei ole mahdollista, koska s-ilmoituksen nimike ei ole näitä ns. pakollisia nimikkeitä.

Tuomioistuimen vastaanottamista pyynnöistä päättyy vastaajien arvion mukaan tutkintavangin
vapautumiseen esitutkinnassa tai tuomioon täytäntöönpanon yhteydessä, kun vanki vapautuu.
täytäntöönpanossa vangin vapautumisen myötä tai esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja
oikeuskäsittelyssä tutkintavangin vapautumiseen. Lisäksi prosessin kaikissa vaiheissa uhrin toimesta.
Tuomioistuimessa on huomioitu myös se, että pyyntö voi päättyä oikeuskäsittelyssä tarpeettoman.

Rikosseuraamuslaitoksen vastaanottamista pyynnöistä pääosa päättyy täytäntöönpanossa vangin
vapautumisen myötä tai esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeuskäsittelyssä tutkintavangin
vapautumiseen. Pyyntö päättyy Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta näiden lisäksi uhrin toimesta
rikosprosessin jokaisessa vaiheessa eli esitutkinnassa, syyteharkinnassa, oikeuskäsittelyssä ja
täytäntöönpanossa.

5.3.5. Koetaanko uhrin oikeus tärkeäksi?
Kyselytutkimuksessa vastaajilta kysyttiin pitävätkö he uhrin oikeutta saada tieto tutkintavangin tai
vangin vapauttamisesta tärkeänä ja tarkoitus oli arvioida tärkeyttä sekä uhrin itsensä kannalta että
viranomaisen kannalta. Jokaisessa vastaajaryhmässä oli joku tai jotkut jättäneet arvioimatta uhrin
oikeutta uhrin itsensä kannalta, mutta kaikki olivat arvioineet tärkeyttä viranomaisen kannalta.

Poliisin yhdeksästä vastaajasta kahdeksan oli vastannut kysymykseen uhrin kannalta. Kaikki
kahdeksan olivat samaan mieltä, että oikeus on uhrin kannalta erityisen tärkeä. Syyttäjien
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kymmenestä kahdeksan oli vastannut ja heidän vastaus oli sama kuin poliisien eli uhrin kannalta
erityisen tärkeä. Tuomareiden vastauksissa uhrin näkökulmasta oli eniten hajontaa. Yksi oli sitä
mieltä, että oikeus ei ole lainkaan tärkeä, kaksi piti erityisen tärkeänä, yksi ei osannut sanoa ja yksi
oli jättänyt vastaamatta. Rikosseuraamuslaitoksen yhdeksästä seitsemän oli arvioinut tätä oikeutta
uhrin näkökulmasta ja yhtä oikeutta vähän tärkeänä pitävän lisäksi muut vastaajat pitävät oikeutta
erityisen tärkeänä.

Poliisin yhdeksästä vastaajasta kahdeksan oli vastannut kysymykseen viranomaisen kannalta. Kuusi
vastaajaa piti oikeutta vähän tärkeänä. Yksi yksittäinen vastaaja piti oikeutta ei kovin tärkeänä ja
toinen erityisen tärkeänä viranomaisen kannalta. Syyttäjien kymmenestä, joku oli vastannut tähän
kysymykseen kahdella eri kohdalla eli vastauksia viranomaisen näkökulmasta oli yksitoista. Viisi piti
oikeutta vähän tärkeänä, kaksi erityisen tärkeänä, kolme ei kovin tärkeänä ja yksi ei lainkaan tärkeä.
Tuomareiden osalta kaikki viisi oli arvioinut oikeutta viranomaisen kannalta ja vastauksissa oli
hajontaa. Yksi oli sitä mieltä, että oikeus ei ole kovin tärkeä, yksi vähän tärkeä, yksi piti sitä erityisen
tärkeänä ja kaksi ei osannut sanoa. Rikosseuraamuslaitoksen yhdeksästä viisi oli arvioinut tätä
oikeutta viranomaisen kannalta. Kaksi piti oikeutta vähän tärkeänä ja kolme oikeutta erityisen
tärkeänä.

5.3.6. Prosessin ohjeistus ja koulutus
Poliisin vastaajista yhdeksästä viidellä ei ole tähän uhrin oikeuteen liittyvää käytännön ohjeistusta.
Kolme vastaajaa ilmoittaa, että heillä on ohjeistusta. Yksi kertoo itse opiskellen hankkineensa tietoa
ja kaksi käyttää käsikirjaa rikoksen uhrin suojelutarpeen arviointiin. Koulutuksen osalta kaksi kertoo
saaneensa koulutuksen, kun laki tuli voimaan. Koulutus oli tuolloin hyvin lyhyt ja yhden vastaajan
mielestä vähättelevä. Seitsemän vastaajaa ei ole saanut tähän koulutusta.

Käytännön ohjeistusta on syyttäjistä saanut kaksi, joista toinen kertoo saaneensa poliisille asiasta
laaditun ohjeen ja toinen aineisto koskee Uhrin kohtaamiseen rikosprosessissa. Tästä ei ilmene, että
onko kyse tosiaan tähän prosessiin liittyvästä käytännön ohjeistuksesta vai yleisempää materiaalia.
Syyttäjien kymmenestä vastaajasta viisi kertoo saaneensa koulutusta tähän uhrin oikeuteen liittyvään
oikeuteen ja viisi ei ole saanut koulutusta. Syyttäjien saama koulutus on ollut Rikosuhripäivystyksen
tilaisuus, Oikeusministeriön järjestämä koulutus Uhrin kohtaamisesta rikosprosessissa, poliisin ja
syyttäjän yhteinen koulutustilaisuus, sekä syyttäjälaitoksen koulutus lain muutoksen yhteydessä.
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Tuomioistuimen viidestä vastaajasta kaksi kertoo saaneensa tähän uhrin oikeuteen liittyvää
ohjeistusta, kaksi ei ole saanut ja yksi ei osaa sanoa. Tarkennuksena saadusta ohjeistuksesta vastaajat
ilmoittavat käräjäoikeuden pakkokeino-ohje ja kyseinen laki (805/2011 4:19), ei mitään käytännön
tietoja sisältävää ohjeistusta. Koulutusta koskevaan kysymykseen vastasi neljä ja heistä kukaan ei ole
saanut tähän liittyvää koulutusta.

Rikosseuraamuslaitoksen yhdeksästä vastaajasta kahdeksan ilmoittaa, että heillä on käytössä tähän
uhrin oikeuteen liittyvää käytännön ohjeistusta eli Rikosseuraamuslaitoksen ohje (Rise 2016). Tämä
ohje (Rise 2016) on laadittu Rikosseuraamuslaitoksessa yhdessä käyttöjärjestelmän pitäjän kanssa eli
ohjeessa (Rise 2016) on huomioitu myös prosessin vaatimat kirjaukset järjestelmään. Koulutusta
ilmoittaa saaneensa kolme.

5.3.7. Haasteita nykyisessä prosessissa
Kyselytutkimuksen vastausten perusteella poliisissa eri toimija osallistuvat tähän prosessiin
tietämättä kokonaisuutta. Tutkijana toimiva vastaaja kertoo aina täyttävänsä uhrinsuojelulomakkeen
(liite 5), jolla uhri voi pyytää tietoa tutkintavangin tai vangin vapautumisesta. Silti hänellä ei ole
käsitystä siitä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Sama vastaaja on avainsyyttäjältä saanut tiedon, ettei
näitä lomakkeita (liite 5) ainakaan syyttäjälle asti kulkeudu.

Syyttäjistä kolme kertoo, että uhrin pyynnön mukaisessa prosessissa on ollut ongelmia nimenomaan
syyttäjän roolista. Syyttäjien kannalta hankalia ovat sellaiset jutut, joissa epäilty liittyy useisiin
erilaisiin juttuihin ja vangittuna jostain vakavasta jutusta. Pyyntö on sidottuna yhteen juttuun ja
syyttäjällä ei ole käsitystä siitä eri jutuissa asianomistajille on kerrottu. Syyttäjät kokevat myös, että
prosessi liiaksi päättyy esitutkintaa, koska tutkijalla on jo nyt niin paljon läpikäytäviä asioita ja
hermostunut tai peloissaan oleva uhri ottaa tietoa huonosti vastaan.

Tuomioistuimen vastauksissa todetaan, että asia vaatii opiskelua ja on ollut erittäin vähän esillä.
Kyseinen uhrin oikeus on tällä perusteella ainakin joillakin alueilla huonosti tunnettu ja vähän
käytössä. Tuomioistuimissa luotetaan vastausten perusteella siihen, että rikosasioita käsittelevä
henkilökunta varautuu itsenäisesti toimimaan säännösten edellyttämällä tavalla. Tästä johtuen
tutkimuksen perusteella tuomioistuimissa on prosessiin liittyvien käytännöntoimien osalta erilaisia
toimintamalleja.
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Rikosseuraamuslaitoksen yhdeksästä vastaajasta neljä vastasi, että nykyisessä tähän uhrin oikeuteen
liittyvässä prosessissa on havaittu ongelmia. Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta tuomioistuimet
eivät olen tienneet, miten toimitaan ja edelleen on epäselvyyttä siitä kuka ja miten tieto toimitetaan
Rikosseuraamuslaitokselle. Toimintatapojen muuttumisesta ei tiedotettu tarpeeksi laajasti ja tästä
syystä pyyntöihin liittyviä ilmoituksia on vastaajien mielestä jäänyt tekemättä.
Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta tietokatkoksia on ilmeisesti tuomioistuimen ja
Oikeusrekisterikeskuksen välillä.

Rikosseuraamuslaitoksen haasteet liittyvät myös siihen, että kenellä on oikeus, mahdollisuus nähdä
kyseisen pyynnön tiedot ja kyky eri tilanteissa reagoida tilanteen vaatimalla tavalla. Kiiretilanteessa
pitäisi Rikosseuraamuslaitoksen ilmoituksen osalta vastuullisen henkilön olla vankitietojärjestelmän
äärellä, jotta näkee uhrin yhteystiedot ja kykenee välittämään viestin. Lisäksi
Rikosseuraamuslaitoksella ei ole tietoa säilyykö tiedot järjestelmässä vangin vapautumisen jälkeen.

5.4. Ryhmähaastattelujen SWOT –analyysi
SWOT -analyysi on käytännössä hyvä menetelmä kaikkien strategianmuodostusprosessien perustana
(Mintzberg 1994, s. 36.) Organisaation tai usean organisaation yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä̈
määritellä. Tavoitteena voi olla tehdä̈, jotain paremmin tai tehdä̈ jotakin aivan uutta. (Vuorinen 2013,
s. 27.) On tavoitteena kumpi tahansa, SWOT -analyysi on tehokas tapa saada päätöksenteon avuksi
kehittämistoimenpiteiden edellyttämä̈ tieto.

Ensimmäinen ryhmähaastattelu toteutettiin siten, että kyselytutkimuksen yhteydessä oli mahdollisuus
ilmoittautua ryhmähaastatteluun. Kun haastattelun aikataulu selvisi, lähetettiin kutsu
ilmoittautuneille. Pääosin osallistujat tulivat henkilökohtaisesti paikalle, mutta osalle sopi
osallistuminen videoyhteydellä. Osa poliisin edustajista oli videoyhteydellä, mutta
rikosseuraamuslaitoksen edustajien kanssa yhteyttä ei saatu toimimaan.

Ensimmäisen ryhmähaastattelun osalta oli tehty haastattelun pohjaksi teemat 1) pyynnön
vastaanottaminen, 2) pyynnön välittäminen, 3) uhrille ilmoittaminen suunnitelmallisen ja yllättävän
poistumisen osalta, kun tutkintavanki/vanki on poliisilla tai kun tutkintavanki on vankilassa tai vanki
on vankilassa, 4) uhrin yhteystietojen päivittäminen, 5) pyynnön peruminen rikosprosessin eri
vaiheissa ja 6) pyynnön päättyminen rikosprosessin eri vaiheissa.
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Ensimmäisessä ryhmähaastattelussa osallistujien vastaukset kerättiin nelikenttäisiin SWOT –
analyysitauluihin. Jokaiselle eri organisaatiolle oli eri väriset liimalapun, joiden avulla haastattelun
kautta esiin noussut eri kuuden valitun teeman mukaisesti 1) vahvuus, 2) heikkous, 3) mahdollisuus
ja 4) uhka kirjattuun nelikenttään. Näitä kuutta teemaa pohdittiin yhteisesti kaikkien viranomaisten
osalta, eikä vain oman organisaation näkökulmasta.

Toinen ryhmäkeskustelu toteutettiin tutkimuksen loppuvaiheessa maaliskuussa 2020 sähköpostilla ja
osallistuminen mahdollistettiin tässä vaiheessa kaikille niille, jotka olivat alun perin ilmoittaneet
halukkuuden osallistua ryhmäkeskusteluun. Toiseen ryhmäkeskusteluun lähetettiin kaikille
osallistujille sama aineisto kommentoitavaksi ja osalle lähetettiin vielä kohdennettuja kysymyksiä,
jotka oli heidän edustamansa organisaation osalta tutkimuksen aikana tullut esiin. Toiseen
ryhmäkeskusteluun tuli vastauksia poliisin, syyttäjän ja rikosseuraamuslaitoksen edustajilta. Tämän
jälkeen kaikista esiin nousseista asioista koottiin yhteinen kahdeksan kenttäinen SWOT -analyysi,
joka esitellään yksityiskohtaisesti kappaleessa 5.4.5.

5.4.1. Sisäiset vahvuudet
Poliisin käytössä olevissa asianomistajan kuulustelukaavakkeessa on kohta (Kts. Kuvio 7.) kyseiselle
uhrin pyynnölle, jonka vuoksi asia tulee todennäköisesti käsiteltyä. Vangitsemisvaatimuksessa on
oma rasti pyynnölle, joka osaltaan muistuttaa pyynnöstä ilmoittamisesta käräjäoikeuden
pakkokeinoistuntoon. Poliisin Patja –järjestelmä muistuttaa myös vangitsemisvaatimuksen
tulostuksen yhteydessä henkilötietolehdestä, jonka avulla tieto pyynnöstä välitetään tuomioistuimelle
niistä tapauksista, joista Patja –järjestelmä mahdollistaa uhrin pyynnön kirjaamisen.

Patja –järjestelmä ilmoittaa poliisissa vapauttamisen tai karkaamisen osalta, kun samaan ilmoitukseen
on kirjattu uhrin pyyntö eli tieto tulee töissä olevalle toimijalle, joka ei muuten tietäisi pyynnöstä.
Tällä tavalla varsinaiselle toimijalle esimerkiksi vartijalle tai poliisille, joka on suorittamassa
vapauttamisen, tulee tieto uhrille ilmoittamisesta. Tutkintavangin karkaamiset ovat harvinaisia, mutta
tapahtuessa on todennäköistä, ettei kyseisen jutun tutkija tai tutkinnanjohtaja ole töissä. Tällä
toiminnolla on huolehdittu pyynnön osalta tiedon välittämisestä poliisissa silloin, kun töissä on
mahdollisesti sellaisia toimijoita, jotka eivät muuten saisi tietoa pyynnöstä.

5.4.2. Sisäiset heikkoudet
Tuomioistuimelle välitetylle pyynnölle ei ole tietojärjestelmässä paikkaa. Päijät-Hämeen
käräjäoikeudessa pakkokeinojen käsittelyssä on otettu käyttöön erivärinen muovitasku näille jutuille,
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joiden osalta tutkintavangin vapauttamisesta tulee uhrille ilmoittaa. Tutkimuksen perusteella on siis
käytännössä olemassa suuri vaara, että ensimmäiseen pakkokeinokäsittelyyn esitetty pyyntö ei välity
edes oman organisaation sisällä seuraaviin pakkokeinoistuntoihin.

Prosessi on epäselvä varsinkin rikosprosessissa poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen toimijoille.
Rikosseuraamuslaitoksen osalta on olemassa selkeitä, joka toimenkuvaan tai erilliseen määräyksiä,
joilla tietyillä henkilöillä on erityinen vastuu ja toimintavelvollisuus tähän uhrin pyyntöön liittyen.
Tästä johtuen rikosseuraamuslaitoksen osalta tilanne on muihin verrattuna parempi ainakin
yksittäisten toimijoiden osalta.

Poliisi ottaa pääosin vastaan uhrin tiedonsaantipyynnöt. Patja -järjestelmä antaa kirjata vain
uhridirektiivin mukaisen esitutkintalakiin erikseen kirjattujen rikosnimikkeiden (805/2011 4:19)
mukaiset pyynnön. Toimijoiden kesken ei ole yhtenäistä toimintamallia, kuinka toimitaan muiden
samaan esitutkintalain (805/2011 4:19) perusteella tehtävien pyyntöjen kanssa. Poliisista syyttäjälle
pyynnöt kulkeutuvat siis osittain henkilötietolehdellä ja osittain suojelutarpeenarviointilomakkeella
(liite 5). Tätä suojelutarpeen arviointilomaketta (liite 5) ei kuitenkaan tulisi lähettää tuomioistuimen
pakkokeinoistuntoon, ainakaan osia salaamatta. Lomakkeella (liite 5) on täytettynä pääosin sellaisia
tietoja, jotka eivät pakkokeinoistuntoon kuulu.

Vapautumiseen liittyvä uhrille tehtävä ilmoittaminen on laissa (805/2011 4:19) määrätty
esitutkintaviranomaiselle. Käytännössä asia on hieman epäselvä poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen
osalta. Kenen velvollisuus on hoitaa ilmoittaminen, kun tutkintavanki vapautuu käräjäoikeuden
päätöksellä? Käytännössä esitutkintaviranomaisen toimijana voi olla kokematon tutkinnanjohtaja,
joka kuvittelee tuomioistuimen ilmoittavan, koska päätös on tuomioistuimen. Tämä periaatehan
viranomaisten päätöksissä lähtökohtaisesti on, että jokainen viranomainen hoitaa omista päätöksistä
ilmoittamisen. Lain (805/2011 4:19) mukaan poliisi esitutkintaviranomaisena hoitaa uhrille
ilmoittamisen, mutta miten toimitaan, kun jutussa onkin siirrytty esitutkinnasta syyteharkintaan ja
pakkokeinoistunnossa on syyttäjä tutkinnanjohtajan sijaan? Käytännössä on olemassa vaara, että
ilmoitus jää joissakin tapauksessa tekemättä.

Pyyntö on sidottu poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen osalta rikosilmoitukseen, eikä epäiltyyn.
Rikosseuraamuslaitoksella pyyntö on sidottu henkilön kautta pyyntöön liitettyyn juttuun ja siitä
saatuun tuomioon. Tutkimuksen mukaan käytännössä pyyntö katoaa, jos rikoksesta epäilty ei
esitutkinnassa ole tutkintavankina ja saa siitä samasta jutusta tuomiota. Lisäksi pyynnön ja kiinnioton
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välinen yhteys katkeaa poliisin Patja –tietojärjestelmissä, kun tutkintavanki siirtyy poliisin
säilytystiloista vankilaan.

Kun syyttäjä tai tuomioistuin vastaanottaa pyynnön, sille ei ole paikkaa heidän tietojärjestelmässä.
Kun järjestelmässä ei ole virallista paikkaa pyynnölle, saattaa pyynnön välittäminen unohtua. Lisäksi
syyttäjä voi lain (805/2011 4:19) mukaan joutua vastaanottamaan pyynnön suoraan uhrilta ja tämän
perusteella syyttäjän tulisi tehdä myös samanlainen harkinta pyyntöön suostumisesta kuin
tutkinnanjohtaja tekee esitutkinnassa. Lisäksi laillisuusvalvonnan näkökulmasta pyynnön jääminen
prosessin eri vaiheisiin, on vaikea todentaa missä yhteydessä pyynnön välittäminen on katkennut, jos
kirjauksia ei voida järjestelmästä varmentaa. Tässä yhteydessä tutkimuksen perusteella ei ole kyse
pelkästään eri viranomaisten välisestä tiedon kuljettamisesta, vaan kyse on myös organisaatioiden
sisäisestä tiedon siirtämisestä.

Syyttäjien osalta on epäselvyyttä siitä missä vaiheessa uhrin voi vielä pyynnön esittää. Osa syytäjistä
on sitä mieltä, että pyyntö voidaan esittää syyttäjälle ennen syytteennostamista. Toiset ovat sitä
mieltä, että pyyntö voidaan esittää missä vaiheessa rikosprosessia tahansa. Uhridirektiivin mukainen
pyyntö on ilmeisesti tarkoitettu esitettäväksi ennen syytteennostamista, mutta saman lain (805/2011
4:19) mukaisia muita pyyntöjä kuten epäillyn käyttäytymisen osalta tehtävän pyynnön voi ainakin
esittää rikosprosessin missä vaiheessa tahansa ja sen voi esittää muillekin viranomaisille kuin
poliisille ja syyttäjälle.

Jos asianomistaja peruuttaa syyttämispyyntönsä, hänellä ei sen jälkeen ole oikeutta esittää rikoksen
johdosta syyttämispyyntöä (689/1997 1:14). Uhrin tiedonsaantipyynnön osalta ei ole
tietojärjestelmiin tehty paikkaa tiedonsaantipyynnön perumiselle, eikä siihen ole otettu kantaa, voiko
pyyntöä esittää ja peruuttaa tahdon vaihtumisen myötä, vaikka viikoittain.
Nykyiset tietojärjestelmät ovat kaikilla rikosprosessiin osallistuvilla viranomaisilla vanhentuneita.
Rikosseuraamuslaitoksen järjestelmä mahdollistaa kaikenlaiset lain (805/2011 4:19) perusteella
uhrille pyynnöstä tehtävät ilmoitukset. Poliisin Patja –järjestelmä mahdollistaa osittain
uhridirektiivistä tulevan vaatimuksen mukaisen pyynnön hoitamisen. Nykyisiä järjestelmiä ei
kokonaisuuden kannalta muutettu uhrin tiedonsaannin mukaisesta prosessista huolehtimista varten.

Tietojärjestelmien muutoksista viestimisestä on myös tutkimuksen perusteella puutteita. Poliisin
Patja -järjestelmään tehtyjen muutosten osalta, ei muutoksista ole viestitty käytännön toimijoille.
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Kyselytutkimuksen mukaan kukaan poliisin vastaajista ei esimerkiksi ollut tietoinen siitä, että Patja
–järjestelmästä tulee ilmoitus karkaamisen kirjaajalle, kun jutusta, jossa järjestelmään on tehty
merkintä uhrin pyynnöstä, epäilty karkaa.

Sekä oikeusministeriön että sisäministeriön tietojärjestelmä hankkeet ovat toistuvasti viivästyneet.
Hankkeita on uudelleen asetettu ja tutkimuksessa esiin tuli huoli, että tietojärjestelmien viivästymisen
jatkuvat edelleen. Uhrin tiedonsaantiprosessin kannalta olisi erityisen tärkeää, että poliisin Vitja –
järjestelmän patja –järjestelmän korvaava esitutkintaosio, syyttäjän ja tuomioistuimen Aipa –
järjestelmät ja rikosseuraamuslaitoksen Roti –järjestelmä valmistuisivat, jonka jälkeen
tietojärjestelmien välillä olisi liittymiä eli tietoa olisi mahdollista kuljettaa eri viranomaisten
järjestelmien välillä. Tällä hetkellä tietoa kuljetetaan järjestelmien ulkopuolella monella eri tavalla
kuten esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla.

5.4.3. Tulevaisuuden mahdollisuudet
Tutkimuksen perusteella tästä uhrin tiedonsaantiprosessista tarvitaan koulutusta. Oikeanlaisella
koulutuksella lisätään tietoisuutta uhrin tiedonsaanti oikeuteen liittyvästä prosessista ja erityisesti
prosessiin liittyvistä käytännön toimista. Tätä kautta saadaan toimijoille ymmärrystä oman toiminnan
vaikutuksesta koko prosessiin ja varmuutta siihen, että prosessi toimii. Poliisin uhkatoiminnot ovat
viimeisten vuosien aikana kehittyneet ja uhrin tiedonsaannin kautta, voidaan myös vakavia rikoksia
estää ennalta, kun yksityiskohtaisella tiedolla voidaan kohdentaa myös viranomaisten resursseja
oikeisiin kohteisiin.

Prosessikuvauksen ja hallinnollisten ohjeiden kautta voidaan lisätä poliisissa, syyttäjillä ja
tuomioistuimissa tietoisuutta prosessiin liittyen. Kokonaisuuden ymmärtämisen kautta ja tietoisuuden
lisäämisellä voidaan vaikuttaa siihen, ettei prosessiin liittyvät tarpeelliset toimenpiteet eivät
yksittäisten toimijoiden osalta jää ainakaan tietämättömyyden vuoksi tekemättä. Huoli yksittäisten
toimijoiden suuresta vastuusta tuli esiin eniten esitutkintaviranomaisten eli poliisin puolelta, jolle
esitutkintalaki (805/2011 4:19) eniten vastuuta antaakin.

Koulutuksen kautta voidaan myös vaikuttaa siihen, että uhria ohjataan esitutkinnassa yhteystietojen
päivittämisen osalta. Mikäli uhrille saataisiin yhtenäinen malli, olisi mahdollista osittain varmistua
siitä, että uhrin yhteystiedot ovat ajantasaiset sillä hetkellä, kun niitä tarvitaan. Tämän lisäksi tarvitaan
muitakin toimia, koska yhteystietojen päivittämistä ei voida ryhmähaastattelun perusteella jättää
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pelkästään uhrin vastuulle, joka saattaa olla prosessissa henkisesti niin huonossa kunnossa, että
normaalit elämiseen liittyvät toiminnotkin tuottavat vaikeuksia.

Tietojärjestelmien kehittäminen koko prosessin osalta, ei yksittäisten toimijoiden, on mahdollisuus
sekä prosessiin liittyvistä toiminnoista viestimiseen, mutta myös tietynlaisen laadun varmistamiseen
prosessin toimimisen osalta. Tähän prosessiin liittyvät viranomaiset ovat kahden eri ministeriön alla.
Silti tietojärjestelmiä ja niiden välillä kuljetettavia tietoja tulee suunnitella yhteistyössä. Tätä kautta
voidaan saavuttaa yhtenäinen tietojärjestelmien kokonaisuus, joka osaltaan huolehtii itsenäisesti
tämän kaltaisten pyyntöjen kuljettamisesta koko rikosprosessissa.

Tuomarit eivät pääsääntöisesti ole olleet tekemisissä asianosaisten kanssa. Ryhmähaastattelun
perusteella pakkokeinoistunnossa tuomari ei välttämättä edes tiedä, kuka on rikosasian asianomistaja.
Tästä näkökulmasta henkilötietolehden lähettäminen on ollut erityisesti pienillä paikkakunnilla hyvä,
jolloin tuomari on osannut paremmin jäävät itsensä, mikäli asianomistaja on hänen tuttavansa. Tällä
hetkellä on tullut tilanteita, joissa kesken rikosprosessin on jouduttu vaihtamaan tuomaria juuri uhriin
liittyvän jääviyden vuoksi.

Yhteistyön kautta voidaan löytää erilaisia ratkaisumalleja, jotka auttavat kaikkia rikosprosessiin
osallistuvia viranomaisia yhdessä huolehtimaan tiedon kuljettamisesta prosessissa kuten Hämeen
poliisilaitoksella otettiin tutkimuksen myötä toimintatapa, että henkilötietolehti lähetetään aina
vankivaatimuksen mukana tuomioistuimen pakkokeinoistuntoon, ei vain silloin, kun henkilötietolehti
sisältää pyynnön. Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että henkilötiedolla oleva pyyntö menee
tuomioistuimen tiedoksi, eikä jää matkalle lähettämättömän henkilötietolehden vuoksi.

5.4.4. Tulevaisuuden uhat
Mielenterveysongelmat ovat yhteiskuntamme kasvava ongelma. Yhä enemmän mielenterveyden
ongelmista kärsiviä on avohoidon piirissä. (IL 12.08.2017 klo 10:02) Ryhmähaastattelun perusteella
uhrin kannalta voi olla jopa pelottavampaa, mikäli tekijä ei ole vain rikolliseen toimintaan syyllistyvä
vaan syyllistyy rikoksiin siksi, että kärsii mielenterveyden ongelmista. Esille nousi huoli siitä, miten
tieto pyynnöstä ohjautuu niissä tapauksissa, jolloin epäilty mielentilan perusteella ohjautuukin
terveydenhoitoviranomaisten hoidettavaksi vankilan sijaan?

Mikäli tietojärjestelmien uudistukset edelleen viivästyvät ja aikataulujen pitämiseksi uudistuksissa
joudutaan keskittymään vain ydinprosessien toteuttamiseen, on olemassa vaara, ettei tätä uhrin
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tiedonsaantipyyntöprosessia toimimaan. Mikäli tähän uhrin oikeuteen liittyvää prosessia ei saada
kuntoon, voi uhreille tulla laajasti kokemuksia prosessin toimimattomuudesta.
5.4.5. Tulokset 8 -kenttäisessä SWOT -kaaviossa

Kuvio 8. SWOT Analyysi prosessista
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5.5. Tutkimuksen eettisyys
Tietojen saaminen poliisin Patja -tietojärjestelmästä oli mahdollista 26.4.2018 päivätyn
tutkimusluvan POL-2018-13429 myötä. Päätös sisälsi myös oikeuden tehdä kysely- ja
haastattelututkimukset poliisihallinnossa. Tutkimusluvan mukaisesti tutkimukseen saatiin tiedot
järjestelmästä poliisin informaatioteknologiakeskuksen kautta.

Tutkimuksen eettisyyden näkökulmasta on hyvä, ettei tutkimuskohteen tietoja haettu itsenäisesti
tietojärjestelmästä. Aikaisemmassa tutkimuksessa (Suokas 2016) tietojen hakeminen omatoimisesti
oli tutkimuksen aineistosta johtuen pakollista. Tässä tutkimuksessa alustavan suunnitelman
mukaisesti olisi samalla tavalla ollut tarkoitus tarkastella yksittäisiä pyyntöjä. Eettisyyden
näkökulmasta tutkimusmenetelmät, joita käytettiin, olivat paremmat kuin suunnitelman mukaiset.

Kaikissa tutkimukseen liittyvissä pyynnöissä oli tiedot siitä, mihin käyttöön pyynnöllä tulevat tiedot
käytetään ja pyyntöön vastaaminen oli aina vapaaehtoista. Joiltakin osin pyyntöihin lähetettiin
vastauksen antamiseen liittyvä muistuttaja, mutta sen jälkeen pyyntöä ei enää uudistettu, ettei
vastaanottajalle tule tunnetta painostamisesta.

Kyselytutkimuksen vastaanottajat valittiin alustavan tiedustelun perusteella, näin pyrittiin saamaan
kyselylle sellaisia vastaanottajille, jotka tulevat vapaaehtoisesti mahdollisesti vastaamaan
tutkimukseen. Kyselytutkimuksessa ei käytetty pakollisia kysymyksiä eli vastaaja saattoi vastata vain
osaan kysymyksistä. Kyselytutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös halukkuutta osallistua
ryhmähaastatteluun. Kyselytutkimuksessa vastaaja sai antaa vastauksen anonyymina, mutta
ryhmähaastattelussa vastaaja henkilöllisyys tulee ryhmän kautta julkiseksi.

Tutkimuksen kautta nousi esiin selviä vääriä toimintamalleja ja tietämättömyydestä johtuvaa
virheellistä toimintaa. On haaste nostaa ongelmia ja virheitä esiin siten, ettei samalla korosta näiden
osalta yksittäistä toimijaa tai toimijaryhmää.  Eettisyys on tällaisessa tutkimuksessa erityinen haaste,
kun pitää arvioida toimintaa kriittisesti, mutta loukkaamatta ketään.

Tutkimuksen kyselytutkimuksessa eettisyys oli vahvasti esillä, koska vastaajia oli vähän.
Tutkimuksessa korostettiin eri vaiheissa vapaaehtoisuutta ja viestittiin siitä, ettei tutkimukseen
tulleita vastauksia käytetä siten, että niiden perusteella vastaajat olisivat yksilöitävissä.
Ryhmähaastatteluun osallistuneet antoivat luvan heidän nimien julkaisemiseen tutkimuksessa, mutta
lopulta yksittäisten organisaatioissa olevien toimijoiden nimien julkaisemisesta luovuttiin.
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Tutkimuksessa tuli ilmi, että tällä hetkellä uhrin tiedonsaantiprosessi on pääosin yksittäisten
toimijoiden aktiivisuuden varassa. Valinnalla halutaan korostaa yksittäisten osaajien sijaan
organisaation vastuuta koulutukseen ja ohjeistamiseen.

Haasteena oli myös se, että tutkii osittain oman organisaation toimintaa, vaikka tutkimuksen
keskeinen näkökulma on poikkihallinnollinen. Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkija oli töissä
poliisihallituksessa, mutta asiantuntijatehtävissä, jonka avulla tutkimukseen saatiin tutkijan ja
tutkimuksen kohteena olevan rikosprosessin välille etäisyyttä. Tutkimuksen loppuvaiheessa tutkija
palasi operatiiviseen työhön, mutta pääosin sellaisiin rikosprosessin juttuihin, joissa ei ole
asianomistajaa. Ihan tutkimuksen loppuvaiheissa tutkijan työssä nousi esiin tutkimusongelmaan
liittyviä juttuja ja käytännön ongelmia, joita piti erityisesti tästä syystä käsitellä toisen
ryhmähaastattelun avulla.
5.6. Tutkimuksen reliabiteetti ja validieetti
Tutkimuksessa valittujen tutkimusmenetelmien luotettavuus eli reliabiteetti ei ole kaikilta osin
korkea. Tietojärjestelmän kautta selvitettävistä asioista tutkimustulos olisi todennäköisesti korkea eli
toisenkin tutkijan tekemänä sama. Kyselytutkimuksen osalta reliabiteetti on kohtuullinen. Mittaus
olisi samalla tavalla, tässä ajassa, näihin samoihin tutkijoihin toistettavissa ja todennäköisesti tulokset
olisivat pääosin samanlaisia. Viranomaisten tietojärjestelmien puutteet vaikuttavat tutkittavan
prosessin tarkastelun luotettavuuteen.

Tutkimukseen valittujen haastateltavien henkilöiden valinnassa vaikutti tutkijan tietämys henkilöistä,
joilla on eri organisaatiossa keskimääräistä enemmän tietoa uhrin oikeuksien hoitamisesta. Jotta
tutkimuksen luotettavuus ei vaarantuisi sen vuoksi, että haastatellaan vain tutkijan subjektiivisesti
valitsemia henkilöitä, lähetettiin tutkimukseen liittyviä alustavia pyyntöjä erilaisten
yhdyshenkilöiden kautta.

Kyselytutkimuksen tulosten tarkastelussa havaittiin kyselylomakkeessa sellaisia puutteita, joita ei
tutkimuksen alkuvaiheessa osattu ottaa huomioon. Vastausten perusteella osa vastaajista oli
esimerkiksi henkilötietolehdelle olevan pyynnön vastaanottamisen osalta vastannut nimenomaan
tutkimuskohteena olevan pyynnön vastaanottamisesta. Osa oli ilmeisesti tulkinnut kysymyksiä siten,
että kaikista esimerkiksi syyttäjän vastaanottamista pyynnöistä näitä pyyntöjä tulee. Kysymyksen
asettelusta johtuen vastaukset vaihtelivat harvasta aina vastauksiin. Kysymyksen asettelun osalta olisi
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pitänyt osata huomioida se, että pyyntöjä on syyttäjällekin välitetty harvoin ja vastaajalle ei ehkä
koskaan.

Tutkimukseen liittyvät haastatteluvastaukset vaihtelevat sen lisäksi, miten kysymys on muotoiltu,
samallakin tutkijalla sen mukaan mitä tapausta hän vastauksissaan miettii ja miten hän asiat sillä
hetkellä muistaa. Lisäksi vuoden päästä tulokset samasta aiheesta samalla menetelmällä olla erilaisia,
mikäli kyselytutkimukset kohdistettaisiin valtakunnallisesti eri alueelle. Nyt valinnoissa poliisin
osalta on käytetty samoja alueita kuin edellisessä tutkimuksessa (Suokas 2016) eli ei ole tutkittu
pelkästään yhden alueen toimijoita.

Toimintatutkimus etenee menetelmänä systemaattisesti, mutta ei sisällä tieteellistä jäykkyyttä ja
tarkkuutta, koska sen sisäinen ja ulkoinen validiteetti on heikko. Tavoitteet liittyvät tiettyyn
tilanteeseen. Tutkimuksen otos on rajoitettu ja epäedustava eikä se pyri riippumattomien muuttujien
kontrolliin. Menetelmän tuloksilla on merkitystä pääosin vain asianomaisille kohteille eikä sen avulla
ole tarkoitus tavoitella yleistettäviä tieteellisiä tuloksia. (Anttila 2014) Tutkimuksella tavoitellaan
yksittäisiäkin kehittämiskohtia ja mahdollisia ongelmia, koska silloin voidaan todeta, ettei ainakaan
kokonaisuudessaan valtakunnallisesti uhrin tiedonsaantiin liittyvän prosessin osalta asiat ole
kunnossa.

Ryhmähaastattelun osalta vastauksiin vaikutti heikentävistä se, ettei ensimmäiseen keskusteluun
saatu mukaan rikosseuraamuslaitoksen osallistujia teknisten ongelmien vuoksi. Kun
tutkimusongelmaan liittyvä prosessi on pääosin tuntematon, on ryhmähaastattelijoiden
kokoonpanolla suuri merkitys. Tutkimuksen realiabiteetti olisi parempi, mikäli toinen
ryhmähaastattelu olisi voitu järjestää yhteisellä keskustelulla ja siten, että kaikki osallistujat olisivat
voineet olla yhtä aikaa läsnä, joko henkilökohtaisesti tai videolla.

6. PROSESSIN KEHITTÄMISKOHTEET
6.1. Prosessi toimijoille tuntematon
Prosessia ei tunneta. Käytännön toimijoilla ei ole käsitystä edes oman hallinnon sisällä, miten uhrin
tietopyynnön prosessin kuuluisi edetä. Tämä yksittäinen prosessi hukkuu osana suojelutarpeen
arviointia. Prosessi kulkee eri vaiheissa eri toimijoiden kautta, jonka vuoksi on osittain epäselvää,
kenen vastuulla on esimerkiksi vapauttamiseen tai vapautumiseen liittyvä ilmoittaminen.
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Pyyntöjä tulee melko harvoin ja prosessissa mukana olevat toimija vaihtuvat. Kun kyse ei ole
päivittäin toistuvasta asiasta, on tärkeää, että prosessiin liittyviä toimenpiteitä voi jostain tarkastaa
silloin, kun pyyntö tulee esille.

Ehdotus: Poliisille, syyttäjille ja tuomioistuimiin pitäisi jokaiseen tehdä hallinnollinen ohje uhrin
tietopyyntöön liittyvästä prosessista. Rikosseuraamuslaitoksella hallinnollinen ohje (Rise 2016) on
olemassa. Tässä ohjeessa prosessi kokonaisuudessaan olisi hyvä olla auki kuvattuna ja vastuut eri
vaiheista selvitettynä. Organisaation hallinnollisen ohjeen lisäksi olisi hyvä tehdä paikallinen ohje
Hämeen poliisilaitoksen ohjeen (liite 4) tyyppisesti. Tähän ohjeeseen voidaan laitaa
yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi prosessiin liittyvistä yhteystiedoista. Näin jokainen toimija
pystyisi tarvittaessa tarkastamaan miten eri tilanteissa käytännössä tulee toimia.

6.2. Koulutus
Uhrin tiedon saantiin liittyvä käytännön koulutus puuttuu. Kun laki (805/2011) muuttui, annettiin
ainakin joissakin poliisilaitoksissa koulutusta, joka ei vastannut esimerkiksi tähän prosessiin liittyviin
käytännön kysymyksiin. Lisäksi koulutusta on annettu yleisesti uhridirektiivin tuomista
lainsäädännön muutoksista esimerkiksi poliisissa tutkinnanjohtajille ja tutkijoille, mutta ei
tutkintasihteereille, jotka ovat käytännössä useassa paikassa niitä todellisia pyyntöön liittyvän tiedon
kuljettajia. Muutoksista tietämättöminä on nämä toimijat jättäneet pyyntöön liittyviä dokumentteja
lähettämättä ja Patja -järjestelmään on tehty kirjauksia ei tiedossa.

Tutkimuksessa osa kertoo saaneensa tähän uhrin tiedonsaantiprosessiin liittyvää koulusta esimerkiksi
perehtymällä Suojelutarpeen arvioinnin käsikirjaan. Rikoksen uhrin suojelutarpeen arvioinnin
käsikirjassa ei ole mitään ohjeistusta tähän uhrin tiedonsaantiin liittyvään prosessiin.

Käytännön koulutuksen puuttuessa, on yksittäiset toimijat tehneet erilaisia ratkaisuja, jotka saattavat
olla yksittäisen toimijan näkökulmasta oikeita, mutta ei prosessin kokonaisuuden näkökulmasta.

Ehdotus: Uhrin tiedon saantiin liittyvästä prosessista on järjestettävä koulutusta. Materiaali tulisi
suunnitella kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä, mutta jokaiselle toimijalle erikseen suunnattu
koulutus. Näin varmistetaan, että toimintaprosessit yhtenäistyvät ja toimijat ymmärtävät koko
prosessin. Koulutusmateriaalin tulisi olla lyhyt ja ytimekäs video, jota voidaan hyödyntää itsenäisesti
esimerkiksi tietyn tutkintaryhmän koulutuspäivillä. Itsenäiseen verkko-opiskeluun verrattuna, näin
saadaan aikaan myös mahdollista keskustelua ja sitä kautta parempaa oppimista. Koulutuksen
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kohderyhminä huomioitava esimerkiksi sihteerit eli toimijat, jotka tosiasiallisesti osallistuvat
pyyntöön liittyvän tiedon kuljettamiseen. Jos koulutus aikataulutetaan saman aikaisesti hallinnollisen
ohjeen voimaantulon kanssa, on uuden ohjeen jalkauttaminen käytäntöön helpompaa.

6.3. Koulutuksessa huomioitava asenteisiin vaikuttaminen
Uhrin tiedon saantiin liittyvä käytännön koulutus on ollut tutkimuksen perusteella puutteellista.
Lisäksi tutkimus oli kohdistettu henkilöille, jotka lähtökohtaisesti olivat olleet tekemisissä uhrin
tiedonsaantiprosessin kanssa tai olivat siitä muuten kiinnostuneita. Siitäkin huolimatta eri
organisaation toimijoiden näkemykset tiedonsaantiprosessin merkityksestä sekä uhrille, että
viranomaiselle vaihtelivat. Yllättävän moni vastaajista, kun otetaan huomioon, ettei otos ole
eliittiotannan vuoksi yleistettävissä, ei pitänyt uhrin tiedonsaantioikeutta tärkeänä.

Rikosuhripäivystyksen perheväkivallan koulutusmateriaalissa on ollut hyviä viranomaisten
asenteisiin vaikuttavaa materiaalia. Yksittäisten toimijoiden asenteella on merkitystä siihen, kuinka
hyvin uhrin tiedonsaantioikeuteen liittyviä asioita hoidetaan. Tutkimuksen perusteella sellaiset
esitutkintaviranomaiset, jotka ymmärtävät uhrin tiedonsaantioikeuden merkityksen ensi sijaisesti
uhrille, mutta myös toissijaisesti viranomaisille, ovat ottaneet henkilökohtaiseksi velvollisuudekseen
huolehtia tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta uhrille.

Ehdotus: Koulutusmateriaaliin olisi hyvä saada myös asenteisiin vaikuttavaa materiaalia kuten
uhkatoiminnoissa työskentelevien viranomaisten puheenvuoroja vapauttamiseen liittyvän
tiedonsaannin tärkeydestä ja uhrin puheenvuoro kokemusasiantuntijana oikeuden käyttöön liittyvistä
kokemuksista. Tämän tyyppisellä materiaalilla on mahdollisuutta lisätä eri organisaatioiden
toimijoille kokonaisvaltaista käsitystä siitä miksi on tärkeää, että uhrin tiedonsaantiin liittyvästä
prosessista huolehditaan.

6.4. Uhrin ohjaamiseen liittyvä materiaali
Tutkimuksen perusteella sekä asianomistajan oikeuksiin liittyvät perusteokset kuten muukin
asianomistajan eli uhrin ohjaamiseen tarkoitettu materiaali on tämän tutkimuksen kohteena olevan
tiedonsaantiprosessin osalta puutteellisia.

Poliisissa on käytössä lomake Asianomistajalle ilmoitettavat asiat (Kts. Kuvio 9). Tämä lomake
(kuvio 9) on tarkoitus antaa asianomistajalle jo kuulusteluun tehtävän kutsun liitteenä tai viimeistään
ennen kuulustelua. Lomakkeella (Kts. Kuvio 9) on totuudessa pysymisvelvollisuudesta, syytteen
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vaaran välttämisestä, oikeudesta avustajaan ja tukihenkilöön, kielellisistä oikeuksista, epäillyn
asianomistajarikoksen käsittelystä, velvollisuuksista ja oikeuksista. Lomakkeen oikeuksissa ei ole
mitään mainintaa lain (805/2011 4:19) mukaisesta tiedonsaantioikeudesta.

Poliisin tietojärjestelmiä koskeva kirjausohje on vanhentunut, eikä siinä ole ohjeistusta uhrin
tiedonsaantiprosessiin liittyvistä kirjauksista. Käyttäjä ei kykene näkemään tietojärjestelmän sisällä
kenttä kohtaista opastusta muiden kuin ns. pakollisten rikosnimikkeiden (805/2011 4:19) osalta,
koska täydennettävät kentät aukeavat vain näiden nimikkeiden kohdalla. Käytännössä tutkijat ovat
ihmetelleet ja etsineet järjestelmästä, minne uhrin pyyntö kirjataan, sellaisten nimikkeiden osalta,
jotka eivät ole ns. pakollisia (Kts. Kuvio 7).

Poikkihallinnollisesti olisi tarkasteltava kaikki uhrin oikeuksiin liittyvät materiaalit, koska
uhrintiedonsaantiin liittyvästä prosessista olevat tiedot puuttuvat näistä pääosin. Materiaalien
päivitysten kautta uhrin tiedonsaantiprosessi tulee myös eri organisaatioiden toimijoille tunnetuksi.
Esimerkkinä syyttäjäyhteistyötä koskeva ohje (VKSV 2013.)

Myös tutkimuksiin ja käytännön ongelmien ratkaisuun laajasti käytössä olevien rikosoikeuden
perusteoksissa ei ole asianomistajan oikeuksien osalta vielä päivitetty uhrin tiedonsaantiin liittyvää
oikeutta.

Kuvio 9. Asianomistajalle ilmoitettavat asiat lomakkeen Oikeudet kohta.
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Ehdotus: Asianomistajalle ilmoitettavien asioiden lomaketta, hallintojen uhrin oikeuksiin liittyviä
ohjeita ja rikosprosessiin liittyvien perusteosten sisältöä on viipymättä päivitettävä. Tällä parannetaan
sekä uhrin mahdollisuuksia saada tietoa että viranomaisten tietämystä kyseisestä
tiedonsaantiprosessista.

6.5. Tiedonsaantiprosessi ja suojelutarpeen arviointi
Tutkimuksen perusteella tiedonsaantiprosessiin liittyvien viranomaisten toiminnassa uhrin
tiedonsaantiprosessi on osittain sekoittunut suojelutarpeen arvioinnin kanssa. Sekä uhrin oikeus saada
tieto tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, että suojelutarpeen arviointi tulivat voimaan saman
aikaisesti. Lisäksi molemmat tulivat kansalliseen lainsäädäntöön Uhridirektiivin seurauksena.

Käytännössä esimerkiksi seksuaalirikoksissa uhrin tiedonsaantiprosessi ja suojelutarpeen arviointi
ovat yhtä aikaa käsittelyssä. Tutkimuksen perusteella osa kirjaakin uhrin pyynnön tiedonsaannista
suojelutarpeenarvioinnin lomakkeelle. Lainmuutoksen myötä annetussa koulutuksessa ei ole
riittävästi osattu kiinnittää huomiota siihen, että uhrin tiedonsaanti on kuitenkin eri asia kuin
suojelutarpeen arviointi.

On olemassa sellaisiakin uhreja, jotka eivät koe tarvitsevansa suojelutarpeen arvioinnin kautta
saatavia toimenpiteitä, mutta pyytävät tietoa vapauttamisesta. Suojelutarpeen arvioinnin kautta
tehdään toimenpiteitä, jotka pääsääntöisesti vaikuttavat rikosprosessin kolmessa ensimmäisessä
vaiheessa. Uhrin tiedonsaantiprosessi on pidempi, kun se voi kestää rikosprosessin viimeisen vaiheen
eli rangaistuksen täytäntöönpanon viimeiseen päivään asti. Käytännössä tämä uhrin tiedonsaannin
prosessi voi siis kestää vuosia.

Ehdotus: Koulutuksessa, hallinnollisessa ohjeistuksessa, uhrin ohjaamiseen liittyvässä materiaalissa
uhrin tiedonsaantiin liittyvä prosessi on erotettava suojelutarpeen arvioinnista, jotta toimijat
ymmärtävät näihin liittyvät eroavaisuudet. Lisäksi esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän välisessä
yhteistyössä tuli selvästi ohjeistaa pyynnön välittäminen henkilötietolehdellä, eikä suojelutarpeen
arviointilomakkeella. Muuten on olemassa vaara, että esitutkintaviranomaisella on edelleen toisistaan
poikkeavat merkinnät kuulustelulomakkeella, suojelutarpeen arviointilomakkeella ja Patja –
järjestelmässä. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa siihen, ettei uhrin pyyntö ole järjestelmässä, kun
tutkintavanki vapautetaan ja pyynnön mukainen ilmoitus jää tekemättä.
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6.6. Uhrin mielikuva tilanteesta
Kyselytutkimuksen perusteella poliisit, jotka ottavat uhrilta pyynnön vastaan, olivat suurimmaksi
osaksi sitä mieltä, että tästä oikeudesta keskustelu kaikissa tilanteissa saattaa antaa uhrille väärän
käsityksen siitä, että tekijä tullaa rikosprosessissa jossakin vaiheessa vangitsemaan. Osassa
tapauksissa poliisi voi jo alustavasti arvioida tullaanko epäiltyä edes vaatimaan vangiksi, mutta
tuomion arvioinnissa syyttäjällä on poliisia parempi kyky arvioida tätä asiaan.

Mikäli juttu on sellainen, ettei tekijää tulla vaatimaan vangiksi eikä hänelle syyttäjän toimesta esitetä
rangaistukseksi vankeutta, niin kuljetetaan silloin järjestelmissä turhaan uhrin pyyntöä? Nykyisellään
mikäli syyttäjä tekee päätöksen, ettei välitä uhrin pyyntöä tuomioistuimelle, koska tiedon
välittäminen on turha, saako uhri tiedon pyynnön päättymisestä?

Uhridirektiivin artiklan kuusi mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että uhreille ilmoitetaan
ilman tarpeetonta viivytystä heidän oikeudestaan saada rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyviä
tietoja, kuten tutkinnan päätöksistä ja rikosoikeudenkäynnin tilanteesta heidän roolin mukaisesti
rikosoikeusjärjestelmässä. Lisäksi samassa artiklassa on oikeus ilmoitukseen siitä, kun tutkintavanki
tai vanki vapautetaan tai on karannut. Artiklan hengen mukaisesti jäsenmaiden tulisi huolehtia, että
pyynnön päättymisestä tulisi uhrille ilmoittaa. Lisäksi kansallisessa lainsäädännössä esitutkintalain
(805/2011) 11 luvun 1 pykälässä on esitutkintapäätöksestä. Tämän (805/2011 11:1) perusteella
esitutkinnassa tehdystä päätöksestä, joka voi vaikuttaa asianosaisen oikeuksiin, tulee tehdä kirjallinen
päätös.

On tärkeää, ettei pyyntöä sidota siihen, että kyseisessä jutussa on tutkintavanki, koska on tärkeää
huomioida pyyntö myös sellaisissa jutuissa, joista tekijä saa vankeustuomion, vaikka ei ole
esitutkinnassa ollutkaan tutkintavankeudessa.

Ehdotus: Uhrin aseman parantamiseksi olisi tärkeää, että uhri olisi todellisuudessa tietoinen
pyyntönsä merkityksestä ja sen voimassa olosta. Eri vaiheissa toimijoiden pitäisi tehdä ratkaisu
pyynnön suhteen samalla tavalla, kun tutkinnanjohtaja tekee nyt päätöksen. Kun ratkaisusta toimijan
tulisi joka vaiheessa ilmoittaa uhrille, niin uhrin yhteystietojen oikeellisuus tulisi samalla tarkastettua.
Päätös pyynnön päättämisestä pitäisi olla mahdollista tehdä myös silloin, kun sille ei esimerkiksi
tutkinnanjohtajan näkökulmasta ole perustetta. Päätös pitää olla mahdollista kirjata jokaisen toimijan
omaan tietojärjestelmään ja samassa yhteydessä tulee olla paikka sille, että uhrille on tästä päätöksestä
ilmoitettu eli aika ja ilmoittajan tiedot.
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6.7. Uhrin yhteystiedot
Käytännöstä saadun kokemuksen perusteella uhrit, joiden turvallisuudelle on ensi arvoisen tärkeää
saada tieto tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, yhteystiedot muuttuvat usein. Uhrit joutuvat
esimerkiksi vainoamisen vuoksi vaihtamaan puhelinnumeroa ja osoite, jossa uhri todellisuudessa
asuu voi olla muu kuin uhrin virallinen kotiosoite.

Kyselytutkimuksen perusteella uhrin yhteystietoja päivitetään pääosin vain virallisista järjestelmistä
kuten väestötietojärjestelmästä. Lisäksi tietoja päivitetään, kun uhri tai joku toinen viranomainen
ilmoittaa muuttuneet tiedot. Kun muistetaan, että nämä uhrit ovat usein kyselytutkimuksenkin
mukaan hermostuneita, eivät muista kaikki heille esimerkiksi esitutkinnassa kerrottuja asioita, on
todennäköistä, että nykyisen mallin mukaisesti viranomaisella ei ole ajanmukaisia yhteystietoja
uhrille, kun ilmoitus kiire tilanteessa pitäisi tehdä. Tämä korostuu erityisesti prosessin alkuvaiheessa,
kun tilanne on akuutti ja prosessin loppuvaiheessa, kun rikoksesta on useita vuosia ja tekijä on ollut
pitkään vankilassa.

Nyt käytännössä tutkimuksen perusteella uhria ei ohjeisteta yhteystietojen päivittämisen suhteen, kun
pyynnöstä esitutkinnassa keskustellaan. Kyselytutkimuksen perusteella poliisilla ei ole ollut tietoa,
että tuomittujen osalta uhrin yhteystietoja ylläpitää Oikeusrekisterikeskus, josta yhteystiedot
välitetään Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikköön ja sitä kautta vankilaan.

Ehdotus: Uhrilla tulisi olla selkeä yksi paikka, jonne hän tarvittaessa voi tehdä ilmoituksen
yhteystietojen muuttumisesta riippumatta siitä missä rikosprosessin vaiheessa pyyntö on. Lisäksi
Rikosuhripäivystyksestä saatava palvelu olisi hyvä liittää tässä yhteydessä uhrin tueksi, koska heillä
on esimerkiksi lähestymiskieltoprosessin osalta kokemusta uhrin turvallisuuteen liittyvien
määräaikojen huolehtimisesta.

6.8. Nykyiset tietojärjestelmät
Uhrin oikeuksien todellisen toteutumisen näkökulmasta olisi tärkeää, että tämän tyyppisiä
tiedonsaanti prosesseja voidaan esimiesvalvonnan näkökulmasta seurata. Sanonta sitä saadaan, mitä
mitataan, pitää paikkaansa. Uhrin lain tasoiset oikeudet eivät käytännössä toteudu, jos niitä ei voida
valvoa.

Poliisi vastaanottaa pyynnön kuulustelulomakkeella (Kts. kuvio 7). Osalle tutkijoista, ei ole selvää
mitä pyynnölle tämän jälkeen tapahtuu. Lisäksi pyynnön syöttäminen Patja –järjestelmään on
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mahdollista vain laissa (805/2011 4:19) luetelluilla ns. pakollisilla rikosnimikkeillä (Kts. Kuvio 7).
Muiden samassa laissa (805/2011 4:19) olevien perusteiden mukaisten eli uhridirektiivin ulkopuolella
olevien pyyntöjen osalta tietoa ei ole mahdollista välittää syyttäjälle tai tuomioistuimeen
henkilötietolehden avulla.

Syyttäjän ja tuomioistuimen vastaanottaessa tiedon uhrin pyynnöstä ei ole heidän omissa
tietojärjestelmissä ole paikkaa, jonne pyyntö voidaan merkitä. Nykyisellään syyttäjien vastaanottamia
eli joko suoraan uhrilta tai hänen avustajaltaan, sekä poliisilta tulleita pyyntöjä ei voida millään tavalla
seurata. Tuomioistuimissa olisi erityisen tärkeää, että järjestelmissä olisi paikka pyynnön
vastaanottamisen merkitsemiselle, koska joissakin tapauksissa pyyntö joudutaan välittämään
esimerkiksi puhelimella ja jälkikäteen on mahdotonta todentaa sitä missä vaiheessa pyyntö on
mahdollisesti jäänyt huomioimatta.

Patja –järjestelmässä uhrin peruuttaessa aiemmin esittämänsä pyynnön, ei peruuttamiselle ole
paikkaa. Aikaisemmin tehty kirjaus vain korjataan toiseksi. Syyttäjillä ja tuomioistuimella ei ole
järjestelmissä paikkaa pyynnölle, joten siellä ei ole myöskään paikkaa merkinnöille pyynnön
peruuttamisesta. Kyselytutkimuksen perusteella osa syyttäjistä toimittaa pyynnön tuomioistuimeen
vain, jos katsoo pyynnön aiheelliseksi. Tällä hetkellä käytännön toimijoille
rikosseuraamuslaitoksessa ei ole tieto siitä jääkö pyyntö järjestelmään, sen päätyttyä eli voidaanko
pyyntöä jälkikäteen tarkastella. Jos vangin vapautumisen yhteydessä esimerkiksi ilmoittaminen
uhrille on jäänyt tekemättä, niin näkyykö järjestelmässä vapautumisen jälkeen järjestelmässä ollut
pyyntö. Esimiesvalvonnan näkökulmasta olisi tärkeää seurata sitä mistä syystä ja missä vaiheessa
pyyntö peruutetaan tai muuten päättyy.

Ehdotus: Kuulustelulomaketta (Kts. Kuvio 7) tulee kehittää siten, että siihen lisätään kenttä uhrin
pyynnön syöttämisestä Patja –järjestelmään eli tieto syötön ajankohdasta ja syöttäjästä. Tämä lisää
tietämystä siitä mihin pyyntö tulee merkitä. Patja -järjestelmän uhrin pyynnön kirjaamista muutetaan
siten, että se on kaikkien laissa (805/2011 4:19) mainittujen perusteiden osalta kirjattavissa
järjestelmään, mutta pyynnöt tulee olla järjestelmästä perusteiden mukaisesti eroteltavissa. Tämä
mahdollistaa järjestelmien avulla kaikkien uhrin pyyntöjen huolehtimisen ja tekee toiminnasta
luotettavampaa, jos on vain yksi tapa hoitaa pyynnön kirjaus. Sääntömoottorin avulla huolehditaan
siitä, että ns. pakollisten nimikkeiden (Kts. Kuvio 7) osalta kirjaukset ovat pakollisia. Syyttäjän ja
tuomioistuimen tietojärjestelmiäkin tulee kehittää siten, että järjestelmissä on paikka, jonne pyyntö,
mahdollinen peruutus ja päättyminen voidaan merkitä.
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6.9. Pyyntö sidottu rikosilmoitukseen
Poliisin Patja –tietojärjestelmässä uhrin pyyntö on sidottu rikosilmoitukseen. Poliisin sisäisessä
prosessissa tekijä ei nykyisellään ole kiinni pelkästään alkuperäisellä rikosilmoituksella.
Tutkintavankeus ei poliisin tiloissa ei pääosin kestä kuin viikon. Tämän jälkeen järjestelmässä oleva
uhrin pyyntö ei enää kykene tekemään hälytyksiä, kun tekijä karkaa tai vapautetaan. Poliisin
tietojärjestelmässä ei ole paikkaa, jonne uhrin pyynnöstä tehdyt ilmoitukset esimerkiksi
tutkintavankia säilyttävälle viranomaiselle voidaan tehdä. Lisäksi nykykäytännön mukainen
tutkintavankia säilyttävän vankilan yleiseen sähköpostiosoitteeseen tehtävä ilmoitus, tästä salassa
pidettävästä tiedosta, ei ole oikea paikka.

Käytännössä on huomattu, että erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmien jäsenten tekemien laajojen
esitutkinta kokonaisuuksien osalta uhrien asema on heikko. Kiristysrikokset, joissa on uhattu tai
käytetty väkivaltaa muuttuvat ryöstöiksi. Tällaiset rikokset, ovat ns. pakollisten rikosten (Kts. Kuvio
7) ulkopuolella eli uhrin pyyntöä ei pysty Patja –järjestelmään kirjaamaan.

Näissä laajojen juttu kokonaisuuksissa tekijä yleensä haetaan vangiksi törkeän huumausainerikoksen
vuoksi. Muita kiristys ja ryöstö rikoksia on käytännössä muilla alueilla ja vaikka niillä saattaa
motiivin vuoksi olla liityntä törkeään huumausainerikokseen, ne hoidetaan sekä esitutkinnan,
syyteharkinnan että tuomitsemisen osalta erillisenä. Tällöin uhrin pyyntö ei missään vaiheessa tule
järjestelmän kautta voimassa olevaksi pyynnöksi, koska tekijä on koko ajan vangittuna erillisenä
asiana.

Kyselytutkimuksen perusteella syyttäjät eivät käytännössä ole tietoisia näistä muiden juttujen
syyteharkinnasta, jonka vuoksi uhrin pyyntö jää todennäköisesti huomioimatta. Eikä
henkilötietolehden kautta pakkokeinoistunnon tuomarille välity pyyntö toiseen juttuun kirjatun uhrin
pyynnöstä.

Ehdotus: Uhrin aseman parantamiseksi on tärkeää, että uhrin pyyntö voidaan kirjata Patja –
järjestelmään, vaikka tekijä olisi vangittuna eri jutun perusteella. Tämä vaatii tähän prosessiin
liittyvän juttuliitäntä mahdollisuuden. Tämä kehitysehdotus jää toteuttamisen osalta todennäköisesti
myöhäisempään vaiheeseen, kun tiedon siirtämisessä voidaan tulevaisuudessa ehkä eri viranomaisten
järjestelmien välillä antaa samalla tiedon perusteen tiedot ja voimassaoloaika. Näin järjestelmä
kykenee ylläpitämään pyyntöä järjestelmässä vain silloin, kun sen voimassaololle on peruste eli juuri
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tästä kyseisestä rikoksesta tuomion päättymisen yhteydessä pyyntö päättyy, vaikka vangitseminen
muista rikoksista saadun tuomion perusteella jatkuu.

7. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti tutkimuksella saatiin aikaiseksi poikkihallinnollinen
rikosprosessin mukana kulkevan uhrin tiedonsaantiin liittyvän prosessin kuvaus. Uhrin tiedonsaantiin
liittyvässä prosessissa on eri vaiheissa edelleen epäselviä kohtia. Liitteenä (liite 1) oleva
prosessikuvaus on tutkimukseen osallistuneiden yhteinen näkemys prosessin kulusta, vaikka
tutkimukseen osallistuvien kesken oli esimerkiksi uhrin tiedonsaantipyynnön vastaanottamisen osalta
erilaisia mielipiteitä, missä vaiheessa uhri voi vielä pyynnön esittää.

Prosessikuvaus (liite 1) osoittaa hyvin sen kuinka monimuotoinen uhrin pyyntöön liittyvä prosessi
on. Kun tiedonsaantipyynnön prosessi kuvattiin, löydettiin siihen liittyviä kehittämiskohteita. Näitä
tutkimuksen avulla löydettyjä kehittämiskohteita olivat 1) prosessi on toimijoille tuntematon, 2) uhrin
tiedon saantiin liittyvä käytännön koulutus puuttuu, 3) toimijoille annettava koulutuksen yhteydessä
asennekasvatusta, 4) uhrin ohjaamiseen tarkoitettu materiaali, 5) tiedonsaantiprosessi ja
suojelutarpeen arviointi tulee erottaa, 6) uhrin mielikuva tilanteesta, 7) uhrin yhteystiedot, 8) nykyiset
tietojärjestelmät ja 9) tiedonsaantiprosessi on rikosprosessin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa
sidottu rikosilmoitukseen.

Kaikkiin yhdeksään tunnistettuun kehittämiskohteeseen löydettiin myös ehdotus, jonka avulla
toimintaa voidaan heti kehittää. Ehdotuksissa on huomioitu se, että osa kehittämisestä tapahtuu vasta
poikkihallinnollisen tietojärjestelmäuudistuksen myötä. Tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin
löytämään ensi sijaisesti sellaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka voidaan tehdä nykyisessä
toimintaympäristössä. Yhdeksästä kahdeksan ehdotusta on juuri tällaisia. Nämä kehittämiskohteet ja
niihin esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat tarkemmin esitelty kappaleessa viisi.

Tutkimuksen alkuvaiheessa havaittiin, että laista (805/2011 4:19) tulee uhrin tiedonsaantiin liittyvään
toimintaprosessiin vain osittaisia vastauksia. Lisäksi hallinnollisten ohjeiden hankinnan yhteydessä
huomattiin, että tiedonsaantiprosessin sujuminen on Rikosseuraamuslaitosta lukuun ottamatta jätetty
muiden viranomaisten osalta lain tulkinnan ja sitä kautta heidän yksittäisten toimijoiden toiminnan
varaan.
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Poliisin osalta järjestelmästä on saatavissa tietoja siitä, kuinka paljon näitä pyyntöjä on käsitelty patja
–järjestelmässä. Tietojen tarkastelun perusteella toimijoiden tietämättömyydestä johtuen kirjauksissa
on virheitä ja ottaen huomioon, ettei kaikkia pyyntöjä kyetä Patja –järjestelmään kirjaamaan, ei
poliisissakaan ole saatavissa luotettavaa tietoa uhrin pyyntöihin liittyvästä prosessista.  Syyttäjän ja
tuomioistuimien osalta ei ole saatavissa tietoa uhrien pyyntöjen vastaanottamisesta tai välittämisestä,
koska Aipa –järjestelmässä tälle pyynnölle ei ole erillistä paikkaa.

Tutkimuksen kautta prosessikuvauksen tekeminen oli mahdollista vain kyselytutkimuksessa ja
kahden ryhmähaastattelun kautta. Toimintaprosessiin liittyen oli asioita, jotka olivat kyseiselle
prosessiin osallistuvalle toimijalle itselleen tuttuja, mutta prosessiin eri kohdassa olevalle toiselle
toimijalle täysin vieras. Tästä hyvä esimerkki on kyselytutkimuksessa alun perin
Rikosseuraamuslaitoksen kysymyksissä ollut henkilötietolehti. Rikosprosessin kolmelle
ensimmäiselle viranomaiselle poliisin Patja –järjestelmästä saatava ilmoituksen henkilötietolehti on
toiminnan kautta tuttu. Rikosseuraamuslaitos on tuomion täytäntöönpanosta vastaava viranomainen,
eikä ole omassa toiminnassaan tottunut saaman tietoja kyseisellä henkilötietolehdellä.
Toimintaprosessi saadaan yhteiseksi ja kaikille ymmärrettäväksi vain yhdessä tekemällä.

Tutkimuksen haastattelujen kautta saatiin tietoa erilaisista toimintatavoista, jonka perusteella osa
toimijoista voi jättää pyynnön välittämättä, jos kokee, ettei sille ole enää tarvetta. Ilmeisesti
esimerkiksi osa syyttäjistä ei pyyntöä tuomioistuimeen välitä, jos katsoo jutun olevan sellainen, ettei
siitä oletettavissa oleva rangaistus ole vankeutta. Aina uhri ja epäilty ei ole rikosprosessin aikana
tekemisissä toistensa kanssa eli uhrilla ei ole välttämättä ole tietoa siitä, onko epäilty tutkintavankina
tai vankina. Erityisesti poliisien vastauksista ilmeni huoli siitä, että pyynnöstä keskusteleminen
kuulustelun yhteydessä saattaa antaa uhrille vääränlaisia käsityksiä hänen turvallisuustilanteen
hoitamisesta. Tästä näkökulmasta tiedonsaantiprosessista ja siihen liittyvistä mahdollista päätöksistä
on tutkimuksen perusteella uhrilla oikeus saada tietoa, mutta tämä ei tutkimuksen perusteella tällä
hetkellä toteudu.

Esimiesvalvonnan tai laillisuusvalvonnan näkökulmasta ole tällä hetkellä mahdollista selvittää
viranomaisten käytössä olevista järjestelmistä, onko uhri saanut pyyntönsä mukaisesti tiedon
tutkintavangin tai vangin vapautumisesta. Mikäli prosessi ei ole toiminut, ei myöskään
kantelutapauksessa ole luotettavasti selvitettävissä, mihin pyyntö on mahdollisesti prosessin eri
vaiheissa jäänyt. Jos halutaan varmistua siitä, että yhdenvertaisesti pyynnön mukaisesti tiedon saavat
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kaikki uhri, joilla on lain (805/2011 4:19) mukainen oikeus saada tieto tutkintavangin tai vangin
vapauttamisesta, tulee toimintaprosessia olla mahdollista valvonnan kautta tarkastella.

Poliisin Patja -tietojärjestelmässä ei ole paikkaa sille, että uhri peruu pyyntönsä. Tutkimuksen mukaan
prosessi tällä hetkellä hyvin todennäköisesti päättyy kuitenkin uhrin pyynnön perumiseen. Vaikka
perumisella ei juridisesti ole samanlaista merkitystä kuin asianomistaja rikoksessa asianomistajan
rangaistusvaatimuksen perumisessa. Olisi tutkimuksen perusteella nimenomaan viranomaisen
oikeusturvan näkökulmasta tärkeää, että järjestelmistä nähdään erikseen ne prosessit, missä pyyntö
on ollut voimassa ja ne, missä prosessia ei ole lainkaan käynnistetty.

Tutkimusaineiston pääasiallisesta keräysvaiheesta tutkimuksen loppuun saattamiseen tuli
työkiireiden vuoksi reilun vuoden viivästys. Tästä huolimatta tutkimus on edelleen ajankohtainen.
Iltalehti julkaisi 24.3.2020 artikkelin uhrista, joka toistuvasti kärsii erään henkilön vainoamisesta.
Tässä artikkelissa uhri kertoo tilanteen turhauttavan häntä. Uhri joutuu varomaan sanojaan miehen
oikeuksien takia, mutta kokee samalla, ettei hän itse saa minkäänlaista oikeutta tapauksessa. Hänelle
lähestymiskielto näyttäytyi viimeisenä oljenkortena tilanteen hillitsemiseksi, mutta sekin petti. Uhri
kokee, että vainoajalla on paljon enemmän oikeuksia kuin uhrilla. Haastateltava kertoo, ettei saa aina
tietoa siitä, milloin vainoaja on vapaalla. Uhrille pelko on tästä johtuen jatkuvaa. Vainoajan pääsy
pois viranomaisten huomasta ilmenee uhrille siitä, että vainoja on jälleen pihalla. (IL 2020.)

Artikkeli vahvistaa tutkimuksen tulosta siitä, ettei pyynnön esittäneellä uhrilla ole aina tietoa missä
tiedonsaantiprosessissa mennään. Uhrin näkökulmasta prosessin eri vaiheissa tehdyistä päätöksistä
tiedon saaminen on ensi arvoisen tärkeää. Tässä kyseisessä artikkelissa voi kyse olla epäillyn eri
perusteisista kiinniotoista, jonka vuoksi uhrin esittämän pyynnön mukaista ilmoitusta ei hänelle
viranomaisen toimesta ole tehty. (IL 2020.) Uhrilla ei ole oikeutta saada tietoa eri perusteella
vangittuna olleen epäillyn vapauttamisesta, vaikka tutkinnan aikana on hoidettu hänenkin rikosasiaa.
Artikkelissa viitataan myös mielenterveyden ongelmiin. Tutkimuksessa tämä nousi yhtenä
ongelmana eli toimijoilla ei ole käsitystä siitä, miten toimintaprosessi jatkuu, jos epäilty
Rikosseuraamuslaitoksen sijasta siirtyykin terveydenhuollon hoidettavaksi. Artikkelissa (IL 2020)
heijastuu uhrin pettymys viranomaistentoimintaan. Tutkimuksen perusteella viranomaiset ovat
voineet toimia ihan oikein, mutta uhri ei sitä tiedä, jos hänelle ei päätöksistä kerrota.

Tutkimuksen aikana Oikeusministeriö asetti 15.3.2017 työryhmän, jonka tavoitteena oli edistää
rikoksen uhrin tarpeet huomioon ottavia hyviä käytäntöjä rikosprosessissa. Työryhmä on arvioinut
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rikosprosessia uhrin näkökulmasta ja kartoittanut kotimaisia hyviä käytäntöjä uhrin tarpeiden
huomioon ottamiseksi. Työryhmän mietintöjä ja lausuntoja on koottu Oikeusministeriön julkaisuun
(OM 2018) otsikolla Uhri rikosprosessissa ‒ ehdotus hyvistä menettelytavoista uhrien tarpeiden
huomioon ottamiseksi. Työryhmä on kuitenkin jättänyt asianomistajan oikeuden saada ilmoitus
vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta kokonaisuudessaan tarkastelun ulkopuolelle.

Yleisenä huomiona Oikeusministeriön työryhmä toteaa, että yhdenvertaisuuden toteutumiseen tulisi
kiinnittää rikosprosessin eri viranomaisissa ja toimijoissa nykyistä enemmän huomiota (OM 2018.)
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on turvata kaikkien henkilöiden
tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää eri viranomaisten palveluita. Tämä työryhmän
havainto vahvistaa tutkimuksessa esiin noussutta käsitystä siitä, että rikosprosessissa uhrin
ohjaaminen on liian paljon kiinni yksittäisistä toimijoista kuin yleisestä toimintakulttuurista.

Oikeusministeriön työryhmän mietinnön liite 5. on prosessi, joka auttaa käytännön toimijaa
toimimaan oikein (OM 2018.) Tutkimuksen kautta tehtiin prosessikuva (liite 1) ja prosessikortti (liite
2) uhrin oikeudesta saada tieto tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, joka toivottavasti auttaa
jatkossa käytännön toimijoita ymmärtämään prosessin kokonaisuudessaan ja omien toimien
merkityksen kokonaisuuteen sekä huomaamaan nykytilan pääosin tietojärjestelmien puutteesta
johtuvat ongelmakohdat.

Tutkimuksessa useassa eri kohdassa tuli ilmi koulutuksen puute. Tietoisuus tästä prosessista
lisääntyisi ja sen käyttö tulisi varmuudella lisääntymään koulutuksen avulla. Prosessissa on keskeisiä
kohtia, joiden varsinaisina toimijoina on eri viranomaisissa työskentelevät sihteerit. Koulutus tulisi
olla tosiasiallisille prosessiin liittyville toimijoille kohdennettua, kestoltaan lyhyt ja käytännön
toimintaan keskittyvät, eikä lainsäädännön esittelyä.  Tähän liittyen myös nykyisen
koulutusmateriaalin puutteet vaikuttavat edelleen siihen, ettei uhrin tiedonsaantiprosessiin osata
kiinnittää huomiota. Tätä tutkimustulosta vahvistaa se, ettei Poliisiammattikorkeakulun tammikuussa
2020 julkaistussa Jenni Väänäsen AMK:n opinnäytetyössä Uhri rikosprosessissa, joka on
toimintaohje asianomistajalle rikosprosessissa, ole mitään mainintaa tästä uhrin
tiedonsaantioikeudesta. On vain yksi lause (Väänänen 2020, s. 27) suojelutoimiin liittyvästä
kaavakkeesta, joka ei sisällä uhrin tiedonsaantioikeutta.
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Hallinnollinen ohje puuttuu pääosin poliisilta, syyttäjiltä ja tuomioistuimelta. Oikeusministeriön
työryhmän mietinnön perusteella yhdellä poliisilaitoksella on olemassa erillinen ohje uhrin oikeuksiin
liittyen (OM 2018.) Poliisihallitus antoi 21.10.2019 ohjeen (Poha 2020) Rikoksen uhrin ohjaaminen
ja rikosasioiden sovittelu. Tässä ohjeessa (Poha 2020) ei ole tutkimuksen kohteena olevasta uhrin
tiedonsaantioikeudesta mitään. Kun toimintaprosessi on kuten tämä tutkimuksen kohteena oleva
tiedonsaantiprosessi, joka ei ole toimijoille arkipäiväinen, korostuu hallinnollisen ohjeen merkitys.
Kun toimija osallistuu prosessiin muutaman kerran vuodessa tai edes joka vuosi, on hallinnollinen
ohje sellainen, mistä toimija voi tarvittaessa tarkastaa prosessiin liittyviä asioita.

Tutkimuksen aikana hallinnollisen ohjeen merkitys nousi niin suureksi, että tutkimuksen tuloksena
tehtiin Hämeen poliisilaitokselle ohjeen (liite 4), miten poliisissa Hämeen alueella tulee toimia, kun
uhri pyytää tietoa tutkintavangin tai vangin vapauttamisesta. Tämä Hämeen poliisilaitokselle tehty
ohje (liite 4) voi toimia sekä muiden poliisilaitosten että muiden poikkihallinnollisten toimijoiden
ohjeiden pohjana.

Tulevalla tietojärjestelmien kehittämisellä on mahdollisuus merkittävästi parantaa uhrin oikeuksien
toteumista käytännössä, eikä vain lakeihin kirjattuna tavoitteena. Tähän tiedonsaantiprosessiin
liittyvien viranomaisten kaikkien tietojärjestelmien hankkeet ovat toistuvasti viivästyneet ja tällä
hetkelläkin on pelkona, ettei vielä 2022 tammikuusta poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten ja
Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmät liittymien kautta keskustele toistensa kanssa. Tästä syystä
tutkimus tarkasteli tietojärjestelmien vaikutusta prosessiin, mutta ei jättänyt toiminnan kehittämistä
niiden varaan.

8. LOPUKSI
Kolmekymmentä vuotta sitten poliisityö opittiin kentällä ja muutaman vuoden jälkeen siirryttiin
tutkintaan. Kokeneet tutkijat perehdyttivät uusia tutkijoita, jotka siirtyivät omasta halustaan tutkintaa.
Tuolloin oli aikaa perehtyä vanhojen esitutkintapöytäkirjojen avulla tutkintaan. Melko usein oltiin
myös toisen tutkijan kuulustelussa seuraamassa työn suorittamista. Nyt tilanne on toinen. Koulun
penkiltä tulevat poliisit joutuvat tutkintaan, jotta saavat työpaikan. Perustutkinnassa on kaikenlaisia
juttuja ja useammat kokevat olevansa linjastolla, missä ei ole aikaa pysähtyä tutkimaan tai
ihmettelemään yksittäisiä juttuja, koska silloin linjasto menee tukkoon.
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Henkilöstön vaihtuvuus tutkimuksen kohteena olevan prosessin osalta oli tutkimuksen perusteella
ongelma muissakin organisaatioissa. Koettiin, että asioiden nostamisen esiin koulutuksessa saattaa
unohtua, kun tapauksia tulee harvoin ja henkilökunnan vaihtuessa ei muisteta kaikesta sanoa.
Perehdytykseen ei aikaisempien vuosien tavoin kokeneita konkareita, eikä yleensä perehdytykselle
ole samalla tavalla enää aikaakaan.

Eri viranomaisten yhteistoiminnan onnistumisen kannalta keskeistä on tietojärjestelmä uudistus, jota
on odotettu viimeiset kymmenen vuotta. Tämän hetkisten aikataulujen näkökulmasta uudistus olisi
tulossa parin vuoden sisällä. On edelleen olemassa mahdollisuus, ettei uudistus toteudu vuoden 2022
alusta. Lisäksi mikäli uudistus tuolloin toteutuu, on olemassa vaara, ettei uudistukseen kyetä ottamaan
näitä uhrin oikeuksien toteutumisen näkökulmasta tärkeitä toimintoja. Rikosprosessin näkökulmasta
eli järjestelmien kokonaisuudistuksen osalta, kun tämä prosessi ei ole keskeinen eikä samalla tavalla
usein toistuva kuin esitutkinta ja siitä tehtävä esitutkintapöytäkirja.

Uhrin tiedonsaantiprosessi on kuitenkin lakiin perustuva ja tälläkin hetkellä rikosprosessin
viranomaisista esitutkintaviranomaisen osalta jollakin tavalla nykyiseen Patja –järjestelmään
toteutettu. Tämän perusteella ainakin esitutkintaviranomaisen tulevaan järjestelmään uhrin
tiedonsaantiprosessi tullaan todennäköisesti toteuttamaan. Kun tutkimuksen perusteella uhrin
tiedonsaannin prosessi sekoitetaan osittain uhrin suojelutarpeen arviointiin, on olemassa vaara, ettei
prosessia ja siihen liittyvää tiedonvälitystä huomioida riittävästi poikkihallinnollisessa kahden eri
ministeriön alla olevien järjestelmien kehittämisessä.

Miten uhri toipuu rikoksesta, on suhteessa siihen, miten hän kokee rikosprosessin. Viranomaisten on
nyt kiinnitettävä huomiota myös siihen, millä tavalla huolehditaan uhrin oikeuksien todellisesta
toteutumisesta. Uhrin oikeuksien osalta on edistytty lainsäädäntötasolla, mutta nyt kaivataan
käytännön toimenpiteissä huomion kiinnittämistä toimintaprosesseihin.

Toimintaprosessien kuvaamisen avulla voidaan prosessi tehdä toimijoille tutuksi ja sitä kautta se tulee
paremmin osaksi käytännön toimintaa. Oikeusministeriön työryhmän mietinnön taustalla on
esimerkiksi sähköpostilla poliisilaitoksilta kerättyä tietoa ja osittain esitetyt toimet olivat näennäistä
toiminnan kehittämistä (OM 2018.) Jotta uhrin oikeuksia voidaan tosiasiallisesti kehittää, tulee niiden
osalta tehdä kunnollista tieteellistä tutkimusta. Tämän tutkimuksen aikana valmistui vuonna 2017
useita uhrin oikeuksiin liittyviä tutkimuksia.
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Rikosuhridirektiivi ja sen keskeisimmät muutokset asianomistajan asemaan rikosprosessissa on Heidi
Kaskiston tutkimus, jossa hän tarkastelee asianomistajan oikeuksia ja hänen asemaansa
rikosprosessissa keskittyen käsittelemään asianomistajan asemaa rikosuhridirektiiviin perustuvien
muutosten osalta. Tutkimuksen perusteella uhridirektiivi parantaa entisestään asianomistajan eli uhrin
asemaa luomalla asianomistajalle muun muassa aiempaa paremmat mahdollisuudet tuen ja suojelun
saamiseen.
Rikoksen uhrin asema: materiaalipankki apuna uhrin kohtaamisessa on Lilli Keron tutkimus, jossa
hän toteaa tutkimuksessaan, että muutosten myötä poliisin on kiinnitettävä aiempaa enemmän
huomiota uhrin oikeuksiin, uhrin tukipalveluihin ohjaamiseen sekä uhrin suojelutarpeen
kartoittamiseen ja mahdollisten suojelutoimien toteuttamiseen. Tutkimuksen tuotoksena on tehty
materiaalipankki työkaluksi poliiseille, jotta he osaavat kohdata uhrin muuttuneen
rikosuhridirektiivin vaatimuksien mukaisesti.
Asianomistajan suojelu- ja tukitoimet rikosprosessissa: poliisin rooli rikoksen uhrin suojelutoimien
toteuttajana on Niina Kumpuniemen tutkimus, jossa on pohdittu mitä lainsäätäjä on tietyillä
aihealueeseen liittyvillä säädöksillä tarkoittanut ja miten ne ovat toteutuneet käytännössä.
Kumpuniemi on ottanut tutkimukseen myös hieman esitutkinnan ulkopuolista näkökulmaa tekemällä
sähköpostihaastatteluja syyttäjille. Tutkimuksen mukaan uhrin suojeluun liittyvät asiat vaikuttaisivat
olevan lainsäädännön puolesta varsin hyvällä mallilla Suomessa. Uhrin tosiasiallisen suojelemisen
kannalta harvaanasutuilla alueilla asuvat uhrit ovat suuremmissa kaupungeissa asuviin nähden
epätasa-arvoisemmassa asemassa.
Rikoksen uhrin ja todistajan suojelua ja tukea rikosprosessin aikana on Veera Kankaisen tutkimus,
joka on toteutettu yhteistyössä Oulun Rikosuhripäivystyksen ja poliisilaitoksen kanssa.
Tutkimuksessa todettiin, että uhrin suojelu ja uhrille tarjottava tuki koettiin suhteellisen riittäväksi
prosessin aikana. Tutkimuksen mukaan poliisit eivät olleet kokeneet työskentelyynsä tulleen
uudistusten myötä huomattavia muutoksia.

Näiden tutkimusten lisäksi vuonna 2018 tehtiin tutkimus, joka oli osa eurooppalaisten
rikosuhrijärjestöjen yhteistyöjärjestön Victim Support European koordinoimaa VOCIARE4 -
hanketta. Tutkimuksen tuloksena valmistui sekä yhteenvetoraportti (Vociare 2018), että

4 VOCIARE = Victims on Crime Implementation Assessment of Rights on Europe
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maakohtainen raportti (Vociare Finland 2018). Suomen osalta tutkimuksen tuloksena todetaan, että
kansainvälisesti verrattuna Suomen uhrin asema on vahvistunut ennestään. Direktiviin mukaisia
tavoitteita ei kuitenkaan kaikilta osin ole saavutettu. VOCIAREn tutkimuksessa on sama havainto
kuin tässä tutkimuksessa eli uhrin informointia ja ohjaamista on edelleen kehitettävä, koska poliisien
väliset paikalliset ja yksilölliset erot ovat niin suuria. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös riittävän
osaamisen varmistamiseen systemaattisempaa koulutusta. Tutkimuksessa oli todettu, että poliisin
peruskoulutuksessa uhrin asioita käsitellään, mutta tämän tutkimuksen perusteella ei kaikilta osin.

Näiden tutkimusten näkökulmasta uhrin asema ja oikeuksien toteutuminen ovat sekä ajankohtaisia,
että tutkimuksen kohteena kiinnostavia. Tästä näkökulmasta uhrin asema on suomalaisessa
yhteiskunnassa tulevaisuudessa mahdollisesti myös lainsäädännön lisäksi tosiasiallisesti
kehittymässä parempaan.
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Uhrin tiedonsaantipyynnön käsittely rikosprosessissa, prosessi ja prosessikortti Liite 1



Liite 2
Prosessikortti

Kuvattavan prosessin perustiedotYdinprosessi RikosprosessiPääprosessi/tukiprosessi Esitutkintaprosessi/ rikollisuuden ja rikosten torjunta
Osaprosessi Prosessi uhrin tiedonsaannista tutkintavangin tai vangin vapauttamisestaProsessinomistaja Tutkinnanjohtaja

KuvausProsessin tavoite Uhri saa pyyntönsä mukaisesti tiedon, kun tutkintavanki tai vanki vapautuusuunnitellusti tai suunnittelematta.Syöte Uhrin pyyntö ja päätös suostutaanko pyyntöönAsiakkaat Sisäiset: poliisi, syyttäjä, tuomioistuin, oikeusrekisterikeskus,rikosseuraamuslaitos. Ulkoinen: uhri tai hänen edustajansa.Prosessiinkuuluvattapahtumat janiiden suorittajatviranomaisittain

Tapahtuman kuuluvat toimenpiteet ja niiden suorittajat1. Uhri saa tiedonmahdollisuudestatiedonsaantiin
Uhri saa pääosin asianomistajakuulustelun yhteydessä poliisiltatiedon, että hänellä on mahdollisuus saada tieto kyseisen rikoksestaepäillyn henkilön tutkintavankeuden tai vankeuden päättymisestä elihenkilön vapautumisesta.
Uhri voi saada tiedon myös Oikeusministeriön 1.3.2017julkaisemasta Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista julkaisusta, jonkakohdassa 9 kerrotaan uhrin oikeudesta saada tieto vangin taitutkintavangin vapautumisesta.
Oikeus pyynnön esittämiseen on myös kuolleen asianomistajanläheisellä, sekä vajaavaltaisen uhrin avustajalla tai edustajalla.2. Uhri tekee päätöksenpyynnön tekemisestä Uhri voi esittää pyynnön poliisille tai syyttäjälle eli tällä perusteellapäätös pyynnön tekemisestä on tehtävä esitutkinnan alkuvaiheessa,eikä sitä voi tehdä tuomioistuin käsittelyssä.
Mikäli uhri epäröi päätöksen teossa, häntä kannattaa tukea pyynnöntekemisessä, koska pyynnön voi prosessin missä tahansa vaiheessaperua.3. Pyynnönvastaanottaja kirjaapyynnön ja pyynnönosalta tehdään arviovoidaanko pyyntöönsuostua

Kun uhri esittää pyynnön poliisille, kirjataan pyyntö ensi vaiheessaasianomistajan kuulustelupöytäkirjan (poliisin lomake P3Alh)henkilötietolehdelle. Tieto pyynnöstä on salassa pidettävä.
Tutkimuksen perusteella osa kirjaa pyynnön suojelutoimienarviointilomakkeelle (poliisin lomake P3As), joka on salassapidettävä, mutta asianosaisjulkinen. Mikäli pyyntö kirjataanarviointilomakkeelle, tulee kyseinen kohta muistaa salata myösasianosaisilta.
Kuulustelupöytäkirjassa on listattu rikosnimikkeet, joiden osaltaviranomainen on velvollinen selvittämään, että haluaako uhri tiedontutkintavangin tai vangin vapauttamisesta. Näitä rikoksia ovatraiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon,seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö,törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsenraiskaus,tappo, murha, surma, törkeä pahoinpitely, törkeän henkeen taiterveyteen kohdistuvat rikoksen valmistelu, törkeä kotirauhanrikkominen, törkeä vapaudenriisto, ihmiskauppa, törkeä ihmiskauppa,panttivangin ottaminen, panttivangin ottamisen valmistelu,



vainoaminen, törkeä ryöstö tai törkeän ryöstön valmistelu tai jonkinedellä mainitun rikoksen yritys tai tapon, murhan tai surman yritys.
Näiden lisäksi uhrilla on oikeus omatoimisesti pyytää tietyin ETL4:19 pykälässä mainituin muilla perustein tietoa tutkintavangin taivangin vapauttamisesta ja pyyntö tulee ottaa näissäkin tapaukissavastaan. Tällöin uhrille on hyvä muistuttaa, että tiedonsaamisessa voiolla viivettä, koska pyynnön osalta ei ole käytössä tietojärjestelmäänrakennettuja muistuttajia kiinniotetun karkaamisen tai vapauttamisenosalta. Eikä tieto pyynnöstä välity tutkintailmoituksenhenkilötietolehdelle.
Pyyntö tulee listattujen rikosnimikkeiden osalta kirjata Patja -järjestelmään, jossa avautuu kentät vain näissä listalla olevissarikosnimikkeissä. Listan ulkopuolisilla nimikkeillä pyyntö tuleekuljettaa tietojärjestelmän ulkopuolella.
Tutkinnanjohtajan tulee tehdä Patja -järjestelmässä päätös siitä,voidaanko uhrin pyyntöön suostua. Tiedon saamisen edellytyksenäon, ettei tiedonsaamisesta arvioida aiheutuvan esimerkiksi kostonvuoksi vaaraa tutkintavangin tai vangin hengelle tai terveydelle.
Uhri voi pyynnön poliisin sijasta esittää myös syyttäjälle. Aipa -tietojärjestelmässä ei ole paikkaa, jonne syyttäjä voi tehdä merkinnänuhrin pyynnöstä. Syyttäjän on tehtävä myös päätös siitä, voidaankouhrin pyyntöön suostua. Tiedon saamiseen liittyvässä päätöksessä onsamat edellytykset kuin poliisin päätöksessä.
Mikäli tutkinnanjohtaja tai syyttäjä tekee päätöksen, ettei uhrinpyyntöön suostuta, on tästä hyvä ilmoittaa uhrille, jotta hänellä ei olevirheellistä käsitystä tilanteesta. Vaikka päätöksestä ei voi valittaa,voi siitä kannella.4. Pyyntö välitetäänrikosprosessinmukaisesti seuraavalleviranomaiselle

Rikosprosessissa pyyntö kulkee normaalin prosessin mukaisesti.
Kun uhri on esitutkinnassa ilmoittanut pyytävänsä tietoatutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, poliisi välittää pyynnönsyyttäjälle käytännössä poliisin Patja -järjestelmästä saatavallahenkilötietolehdellä, suojelutoimien arviointilomakkeella, muullaerikseen sovitulla tavalla.
Syyttäjä välittää pyynnön tuomioistuimeen infolehdellä tai muullaerikseen sovitulla tavalla.
Tuomioistuin välittää erikseen lueteltujen rikosnimikkeidenperusteella tehdyn pyynnön oikeusrekisterikeskukselle, joka välittäätiedon rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikölle.Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmän kautta tietotäytäntöönpanoyksiköltä välittyy vankilalle, joka säilyttää tai tuleesäilyttämään vankia.
Muun kuin erikseen luetellun rikoksen osalta pyyntö tulee ilmoittaaRikosseuraamuslaitokseen tutkintavankia tai vankia säilyttävänvankilan johtajalle, joka kirjaa pyynnön järjestelmään.5. Tieto pyynnöstävälitetääntuomioistuimenpakkokeinoistuntoon

Kun uhri on esitutkinnassa ilmoittanut pyytävänsä tietoatutkintavangin tai vangin vapauttamisesta, välittää poliisi pyynnöntuomioistuimen pakkokeinoistuntoon vangitsemisvaatimuksenliitteenä poliisin Patja -järjestelmästä saatavalla henkilötietolehdellätai muulla erikseen sovitulla tavalla.



Huomioitava, että pakkokeinoistunnoissa tuomarit vaihtuvat jatuomioistuimen järjestelmässä ei ole paikkaa pyynnönmerkitsemiseen eli on olemassa vaara, ettei vangitsemisenjatkokäsittelyssä olevalla tuomarilla ole tietoa pyynnöstä.
Kun esitutkinta valmistuu ja juttu siirtyy syyttäjälle, tuleesyyttäjänkin muistaa pyyntö pakkokeinojen uudelleen käsittelyissä,jotta voidaan varmistua siitä, ettei pyyntö prosessin tässä vaiheessaunohdu.6. Tutkintavankeudenmyötä uhrin pyyntöaktivoituu
Prosessin alkuvaiheessa kuljetetaan pyyntöä rikosprosessin mukana,mutta pyyntö aktivoituu vasta, kun epäilty henkilö tuomioistuimenpäätöksellä tulee tutkintavangiksi. Tämän jälkeen viranomaisten tuleehuolehtia uhrin pyynnöstä siten, että uhri saa käytännössä kokorikosprosessin ajan tiedon siitä, kun tutkintavanki ei ole enääviranomaisten huostassa.7. Tuomioistuimentuomion perusteellauhrin pyyntö aktivoituu
Pyyntö voi liittyä juttuun, jonka esitutkinnan aikana epäilty ei oleollut tutkintavankeudessa, mutta saa teosta tuomion tuomioistuinkäsittelyssä. Näissä tapauksissa kuljetetaan pyyntöä rikosprosessinmukana, mutta pyyntö aktivoituu vasta, kun epäilty henkilötuomioistuimen päätöksellä tulee vangiksi. Tämän jälkeenviranomaisten tulee huolehtia uhrin pyynnöstä siten, että uhri saatiedon siitä, kun vanki ei ole viranomaisten huostassa.
Epäilty, joka on ollut tutkintavankeudessa voi rikosprosessin aikanajoko esitutkinnassa tai syyteharkinnassa vapautua. Tällöin tuleehuomioida, ettei uhrin pyyntöön liittyvä prosessi pääty tähänensimmäiseen tutkintavankeudesta vapautumiseen.  Pyyntö koskeekoko rikosprosessia ja on voimassa myös mahdollistavankeusrangaistuksesta johtuvaan vapaudenmenetykseen liittyväänaikaan.8. Tutkintavanki taivanki karkaa On mahdollista, että tutkintavanki tai vanki karkaa kesken prosessin.
Poliisin patja –tietojärjestelmässä on sääntömoottori, joka onsuunniteltu ilmoittamaan karkaamisen kirjaajalle, että jutussa onolemassa pyyntö uhrille ilmoittamisesta. On huomioita, ettätietojärjestelmän ilmoitukseen ei voi tässä asiassa luottaa, koskatutkintavanki on vain lyhyen ajan kirjattuna samallerikosilmoitukselle.
Kun vapautuminen on suunnittelematon, on näissä tapauksissa uhritehtävällä ilmoituksella kiire.
Rikosseuraamuslaitoksen Roti –tietojärjestelmässä onsääntömoottori, joka tekee näissä tapauksissa ilmoituksen jahallinnollisen ohjeen mukaisesti se, jonka vastuulle ilmoittaminen onmäärätty.
Kun tutkintavanki on ollut vankilassa, mutta tulee poliisilaitoksellesäilytykseen, tulee karkaaminen ilmoittaa mahdollisimman nopeastitutkintavankia säilyttävälle vankilalle. Jos tutkintavangin siirtyessäpoliisivankilasta vankilaan, on huolehdittu pyynnön ilmoittamisestarikosseuraamuslaitokselle, ilmoittaa tietojärjestelmä uhrille tehtävästäilmoituksesta.
Prosessissa on olemassa tässä kohdassa vaara, että käytännönongelmista johtuen uhri saa ilmoituksen viiveellä tai ei saa sitälainkaan.9. Uhri saa tiedonkarkaamisesta Kun prosessi toimii, saa uhri tiedon tutkintavangin tai vanginkarkaamisesta. Näissä yllättäen tapahtuvissa ennaltasuunnitelmattomissa vapautumissa, tieto annetaan uhrille



ensisijaisesti puhelimella. Mikäli uhria ei puhelimella saada kiinni,voidaan tietoa pyrkiä viemään viranomaisten toimestahenkilökohtaisesti.
Jotta uhri saa tiedon, tulee viranomaisilla olla ajantasaisetyhteystiedot. Mikäli prosessi on  pitkä, on jokaisen viranomaisenpyyntöä järjestelmään kirjatessa hyvä huolehtia yhteystietojenajantasaisuuden tarkastamisesta.10. Vanki vapautuutilapäisesti Kun prosessi toimii, saa uhri tiedon vangin kaikista tilapäisitäkinpoistumista. Näissä tieto voidaan antaa uhrille myös kirjallisestipostin kautta, jos se tiedon vastaanottamisen ja vapautumisen osaltaon ajallisesti mahdollista. Toissijaisesti tieto voidaan antaa myöspuhelimella.11. Uhri saa tiedontilapäisestäpoistumisesta
Kun prosessi toimii, saa uhri tiedon vangin kaikista poistumista.Näissä tieto voidaan antaa uhrille myös kirjallisesti postin kautta, josse tiedon vastaanottamisen ja vapautumisen osalta on ajallisestimahdollista. Toissijaisesti tieto voidaan antaa myös puhelimella.
Jotta uhri saa tiedon, tulee viranomaisilla olla ajantasaisetyhteystiedot. Mikäli prosessi on  pitkä, on jokaisen viranomaisenpyyntöä järjestelmään kirjatessa hyvä huolehtia yhteystietojenajantasaisuuden tarkastamisesta.12. Uhri peruu pyynnön Uhrilla on oikeus rikosprosessin missä tahansa vaiheessamahdollisuus perua aikaisemmin esittämänsä pyyntö.
Kun uhri peruu pyynnön, tulee viranomaisen varmistua siitä, ettäkysymys on nimenomaan uhrin omasta tahdosta. Lisäksi tulee pyrkiävarmistamaan huoli siitä, että pyynnön peruu oikeasti uhri ja omastatahdostaan.
Mikäli uhri peruu pyyntönsä, tämä tulee päättämään prosessinviranomaisten järjestelmistä tekemien pyyntömerkintöjenpoistamisen jälkeen, vaikka rikosprosessi jatkuisi.13. Pyynnönpoistaminen Kun uhri peruu pyyntönsä, tulee perumisen vastaanottavanviranomaisen huolehtia siitä, että pyyntö poistetaan tarpeellisilta osinviranomaisten järjestelmistä ja kaikki ne viranomaiset saavat asiastatiedon, joiden osalta pyyntö on rikosprosessissa vireillä.
Esimerkiksi mikäli uhri peruu pyynnön poliisille, tulee poliisinvaihtaa Patja –järjestelmään tieto Pyytää ilmoitusta Ei, aiemminkirjatun vaihtoehdon Kyllä tilalle.
Mikäli esitutkinta on jo päättynyt, ei juttua pidä enää perumisenvuoksi ottaa uudelleentutkintaan. Pyynnön peruutus tulee välittääniille viranomaisille, joiden osalta rikosprosessi on edelleen kesken.
Syyttäjällä ja tuomioistuimella ei ole järjestelmässä paikkaa, jonnepyyntö merkitään. Syyttäjä tarvitsee tiedon pyynnön perumisesta,mikäli juttu on syyteharkinnassa tai tuomioistuimen käsittelyssä.Tällöin syyttäjä voi välittää pyynnön perumisen tuomioistuimelletilanteeseen sopivalla tavalla.
Mikäli peruminen tapahtuu tuomioistuimen käsittelyn jälkeen, kunpyyntö on välitetty Oikeusrekisterikeskukselle, tulee pyynnönperuminen tehdä Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikköön,joka poistaa pyynnön Rikosseuraamuslaitoksen järjestelmästä.
Prosessi päättyy tähän, vaikka rikosprosessi on edelleen kesken.13. Tutkintavanki taivanki vapautuu Kun prosessi toimii, saa uhri tiedon tutkintavangin vapautumisesta.Kun vapautuminen on ennakoitavissa, on uhrille mahdollisimman



aikaisin ilmoittaa tulevasta vapautumisesta. Näin uhrille jää aikaatoimia, mikäli hän tekee joitakin esimerkiksi omaan turvallisuuteenvaikuttavia toimenpiteitä.
Lähtökohtaisesti vapauttamisesta päättävän viranomaisen tuleehuolehtia uhrille ilmoittamisesta. Viranomaisten kesken voidaansopia toisin, mutta on hyvä joka tapauksessa varmistua erityisestitutkintavangin osalta viranomaisten kesken siitä, kuka ilmoituksentekee.
Kun rikosprosessin päätteeksi vanki tuomion päättymisen yhteydessävapautuu, ilmoituksesta huolehtii Rikosseuraamuslaitoksenviranomainen, jolla ilmoituksen tekeminen on määrätty.14. Uhri saa tiedonvapautumisesta Kun prosessi toimii, saa uhri tiedon vangin vapautumisesta. Näissätieto voidaan antaa uhrille myös kirjallisesti postin kautta, jos setiedon vastaanottamisen ja vapautumisen osalta on ajallisestimahdollista. Toissijaisesti tieto voidaan antaa myös puhelimella.
Tutkintavangin vapautumisen jälkeen prosessi jatkuu, muttarikosprosessin päätteeksi vangin suoritettua rikoksesta määrättyvankeusrangaistus, prosessi päättyy. Kun uhrille annetaan tietovapautumisesta, on hyvä kertoa, onko kysymyksessä prosessinpäättävä vapautuminen vai jatkuuko prosessi edelleen.
Jotta uhri saa tiedon, tulee viranomaisilla olla ajantasaisetyhteystiedot. Mikäli prosessi on  pitkä, on jokaisen viranomaisenainakin pyyntöä järjestelmään kirjatessa hyvä huolehtiayhteystietojen ajantasaisuuden tarkastamisesta.14. Prosessi päättyy Prosessi päättyy, jos joku viranomainen, jolle uhrin pyyntö on esitettytai välitetty, päättää tai muusta syystä ei välitä pyyntöärikosprosessissa eteenpäin tai ei toimi pyynnön mukaisesti.
Mikäli syyttäjä arvioi, ettei jutusta ole rangaistuksena vankeutta jatästä syystä jättää pyynnön välittämättä tuomioistuimelle, olisi tästähyvä ilmoittaa uhrille. Näin uhri tulisi tietoiseksi prosessinpäättymisestä.
Mikäli uhri peruuttaa pyynnön, päättyy prosessi, kun viranomaisetovat tehneet tarvittavat pyynnön perumisesta aiheutuneettoimenpiteet.
Prosessi päättyy, kun rikosprosessi on tuomioistuimessa saanutlainvoimaisen tuomion, eikä siitä seurannut tekijälle vankeutta.
Prosessi päättyy, kun rikosprosessissa vankeusrangaistuksen saanuttekijä on kokonaisuudessaan suorittanut vankeusrangaistuksen.Täytäntöönpanoyksikönyhteystiedot TurkuMathilda Wreden katu 1, 20380 TurkuPL 50, 20251 Turkufaksi 029 568 4860sähköposti taytantoonpanoyksikko.rise@om.fi

Vankilanjohtajanyhteystiedot Mikkelin vankilaVankilanjohtaja Eva Vesanen p. 029 568 5520, 050 380 2226
Hämeenlinnan vankilaVankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki p. 029 568  1512, 050 564 6571
Kts. muut vankilat www.rikosseuraamus.fi > Toimipaikat > Vankilat

mailto:taytantoonpanoyksikko.rise@om.fi
http://www.rikosseuraamus.fi/


Liite 3
Prosessikuvauksessa (liite 1) käytetyt symbolit:

Prosessin mahdollistava vaihe. Prosessi eikäynnisty, mikäli uhri ei tule tietoiseksi kyseisestäoikeudesta.

Tapahtuma, kirjataan lyhyt selite ”mitä tapahtuu”.

Päätös tai valinta, kirjataan lyhyt selite ”mitäpäätöstä tai valintaa tehdään”. Voi olla uhrin taiviranomaisen.

Tapahtuma, josta viranomaisten prosessikäynnistyy.

Tapahtuma, joka aktivoi pyynnön eli uhrin pyynnönmukainen tutkintavankeus tai vankeus onmahdollinen.

Tapahtuma, joka seurausta prosessin oikeastatoiminnasta.

Kyllä
Kuvaa prosessin kulkua, linjassa voi ollapäätökseen liittyvä vaihtoehto muotoa ”kyllä tai ei”.Mikäli linjassa on nuoli, osoittaa se tiedonkulkusuuntaa.
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HÄMEEN POLIISILAITOS
poliisi.fi/hame

Esikuntakatu 4, 15700 LAHTIkirjaamo.hame@poliisi.fiPuh. 0295 430 311, Faksi 0295 411 920

Voimassaoloaika01.05.2020 - 31.12.2021
SäädösperusteEsitutkintalaki 4:19
Muuttaa/Kumoaa-
KohderyhmätHämeen poliisilaitoksen henkilöstö

Uhrin tiedonsaanti tutkintavangin tai vangin vapautumisesta
1 Yleistä Esitutkintalaki muuttui 1.3.2016, jonka jälkeen rikoksen uhrilla on halutes-saan esitutkintalain 4:19 mukaisesti oikeus saada tietää tutkintavangin taivangin vapautumisesta.

Uhrin esitutkinnassa esittämä tiedonsaantipyyntö ei ole edes asianosainjul-kinen. Rikosprosessin viranomaisilla ei toistaiseksi ole tietojärjestelmien vä-lissä liittymiä, eikä kaikilla pyynnön kanssa tekemisissä olevilla viranomai-silla ole tietojärjestelmässä paikkaa, jonne pyyntö voidaan merkitä. Tästäsyystä on erityisen tärkeää, että tiedonsaanti pyynnön käsittelyyn liittyvät vi-ranomaiset ovat tietoisia uhrin tiedonsaantiin liittyvästä prosessista kokonai-suudessaan. Tämän avulla on mahdollisuus ymmärtää oman toiminnan tär-keys prosessin onnistumisen kannalta.
Ohje on tehty Hämeen poliisilaitoksen henkilökunnalle, jotka osallistuvat esi-tutkintaan. Uhrin uhridirektiivin mukainen tiedonsaantipyyntö kulkee esitut-kinnan mukana, mutta osittain omaa prosessiaan ja salassa pidon vuoksisitä tulee kuljettaa erillisenä asianosaisjulkisen esitutkintamateriaalinkanssa.

2 Edellytykset Pyyntö on mahdollista esittää esitutkinnassa. Pyynnön voi esittää asian-omistaja, joka on kyseisen rikoksen luonnollinen henkilö tai kuolleen asian-omistajan läheinen tai vajaavaltaisen asianomistajan edustaja.
Uhridirektiivin mukainen pyyntö edellyttää rikoksen, joka on esitutkintalain 4luvun 19 pykälän listassa erikseen mainittu ja pyyntö aktivoituu vasta, kuntekijä Tuomioistuimen päätöksellä on tutkintavanki tai vanki.
Näiden erikseen luetelluiden (löytyvät myös asianomistajakuulustelun hen-kilötietolomakkeelta) vakavien rikosten osalta poliisilla on siis erityinen vel-vollisuus. Huomion arvoista on, että luettelosta puuttuu muutamia vakaviarikoksia kuten ryöstö. Esitutkintalaissa 4:19 on muutama muukin perustepyynnön esittämiselle ja sen mukaiselle tiedon luovutukselle, mutta näillepyynnöille ei ole kuulustelussa tai tietojärjestelmissä erillistä paikkaa.
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3 Pyynnön vastaanottaminenPyynnön voi lain mukaan vastaanottaa poliisi tai syyttäjä. Käytännössä lähespoikkeuksetta pyyntö esitetään poliisille.
Pyyntö kirjataan näiden erikseen lueteltujen rikosten osalta luonnollisen hen-kilön asianomistajakuulustelun henkilötietolomakkeelle. Tältä lomakkeeltatieto on siirrettävä Patja -järjestelmän asianomistajan uhridirektiivin mukaisetmerkinnät osioon. Tämä osio avautuu järjestelmässä vain erikseen lueteltu-jen nimikkeiden kanssa.
Lähtökohtaisesti patjaan tehtävistä kirjauksista tulee valita pyytää ilmoitustavapauttamisesta kyllä tai ei. Ei tiedossa vaihtoehto on tarkoitettu sellaisiintilanteisiin, jolloin asianomistajan kantaa ei pystytä esimerkiksi sen hetkisenterveydentilan vuoksi selvittämään.

Mikäli pyyntö esitetään sellaisen rikoksen yhteydessä, joka ei ole näitä erik-seen lueteltuja rikoksia, tulee pyyntö kirjata tutkintapäiväkirjaan, jotta pyyn-nön vastaanottaminen on dokumentoitu.
Pyynnön vastaanottajan on hyvä ottaa huolellisesti vastaan uhrin yhteystie-dot ja muistuttaa uhria, että mikäli hänen yhteystietonsa rikosprosessin ai-kana muuttuu, tulee niistä viranomaiselle viipymättä ilmoittaa. Alkuvaiheessamuuttuneet yhteystiedot tulee ilmoittaa poliisille ja myöhemmin jollekin toi-selle viranomaiselle, mikäli tästä on hänen kanssaan erikseen sovittu.
Oikeusministeriön Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista 1.3.2017 päivätyn esit-teen kohdassa 9 mainitaan myös, että esitutkintaviranomainen antaa tar-kempia tietoja tästä asiasta. Pyynnön vastaanottajana kannattaa huolehtiasiitä, että kykenee antamaan tarvittaessa näitä tietoja.

4 Suostutaanko pyyntöön Pyynnön vastaanottamisen jälkeen tutkinnanjohtajan tulee arvioida, että voi-daanko pyyntöön suostua. Ainoa peruste sille, ettei tietoa vapauttamisestailmoiteta, on, että tiedon antaminen aiheuttaisi tutkintavangille tai vangillehengen ja terveydenvaaran. Mikäli tutkinnanjohtajan päätökselle uhrille ei il-moiteta, tulee patjan perusteluosaan kirjata syy.
Tässä yhteydessä on hyvä ilmoittaa myös uhrille, ettei hänen pyynnön mu-kaista ilmoitusta tehdä. Tästä tutkinnanjohtajan päätöksestä ei voi valittaa,mutta viranomaisen toiminnasta voi aina kannella.
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5 Pyynnön välittäminen pakkokeinoistuntoonKun pyyntö on kirjattu oikein patja järjestelmään, tieto uhrin pyynnöstä tuleeilmoituksen henkilötietolehdelle. Tulostaessa vangitsemisvaatimusta, patjaantaa herjan henkilötietolehden tulostamisesta. On tarkoitus, että tuomiois-tuimen vangitsemisistuntoon välitetään tieto henkilötietolehdellä. Patjan van-gitsemisvaatimuksella olevalla rastilla uhrin pyynnöstä, ei järjestelmän si-sällä toiminnallisia vaikutuksia. Tällä rastilla voi auttaa pyynnön olemassaolon muistamista pakkokeinojen yhteydessä.
Mikäli tietoja ei ole kirjattu patja järjestelmään, tiedot eivät välity henkilötie-tolehden kautta. Tällöin tieto tulee välittää tuomioistuimen pakkokeinokans-liaan ennen istuntoa, joko puhelimella tai erillisellä kirjallisella ilmoituksella.Mikäli tieto välitetään puhelimella, on tiedonvälittämisestä syytä tehdä mer-kintä tutkintapäiväkirjalle.
Jatkokäsittelyissä kannattaa varmistaa, että tieto on kulkenut jatkokäsittelynpakkokeinotuomarille.

6 Pyynnön välittäminen syyttäjälleEsitutkintayhteistyössä uhrin pyynnöstä on hyvä kertoa syyttäjälle heti, kunse on mahdollista. Esitutkinnan valmistuessa, kun pöytäkirja lähtee syyttä-jälle, on uhrin pyyntö tarkoitus välittää syyttäjälle henkilötietolehdellä.
Mikäli pyyntö koskee muuta kuin uhridirektiivin mukaista pyyntöä, ei patjajärjestelmään voida pyyntöä kirjoittaa. Tällöin tulee pyyntö välittää syyttäjällejoko erillisellä kirjallisella ilmoituksella tai suojelutarpeen arviointilomak-keella. Kyseisellä lomakkeella ei ole pyyntöä varten omaa kohtaa ja on huo-mioitava, että lomakkeen tiedot ovat lähtökohtaisesti asianosaisjulkisia,mutta tämä tieto ei ole.

7 Tutkintavangin karkaaminenKun tutkintavanki on poliisin säilytystiloissa, sekä kiinniotto että uhrin pyyntöon merkitty patjalle samaan ilmoitukseen, jolloin karkaamisen ilmoitukseenkirjaavalle tulee tieto voimassa olevasta uhrin pyynnöstä. Tiedon järjestel-mästä vastaanottavan, tulee huolehtia uhrin pyynnön mukaisesta ilmoittami-sesta viipymättä.
Kun tutkintavanki siirtyy poliisin säilytystiloista vankilaa, tulee tutkinnanjoh-tajan huolehtia, että Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö saatiedon tutkintavankiin liittyvästä uhrin pyynnöstä. Tämän jälkeen vankilan jär-jestelmä huolehtii uhrin pyynnön mukaisista ilmoituksista.
Kun tutkintavanki tulee poliisivankilaan säilytettäväksi, on huomattava, etteipatja järjestelmä enää reagoi pyyntöön, joka on kirjattu rikosilmoitukseen.Näissä karkaamissa tulee siis tehdä viipymättä ilmoitus vankilaan. Tehdynilmoituksen jälkeen vankilan järjestelmä huolehtii tässäkin tapauksessa uh-rin pyynnön mukaisesta ilmoittamisesta.

8 Pyynnön peruminen Uhri voi peruuttaa pyynnön. Patja järjestelmässä ei ole mahdollista kirjataperutusta samalla tavoin kuin asianomistajan rangaistusvaatimuksen pe-ruuttamisen yhteydessä.
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Patjaan kirjattu pyyntö perutaan siten, että pyytää ilmoitusta kentän kyllävaihdetaan vaihtoehtoon ei. Käytännössä pyynnön perusteella on saatettutehdä toimenpiteitä ja siksi on hyvä kirjata pyynnön peruuttaminen näkyviintutkintapäiväkirjalle.
Muiden kuin patjaan kirjattujen pyyntöjen osalta peruutus kirjataan tutkinta-päiväkirjalle ja samalla on hyvä huolehtia pyynnön peruuttamisesta niidenviranomaisten osalta, joille poliisi on ehtinyt pyynnön välittämään.
Mikäli esitutkinta on valmistunut, ei pyynnön peruuttamisen vuoksi esitutkin-taa pidä ottaa uudelleentutkintaan. Tällöin huolehditaan vain pyynnön pe-ruuttamisen ilmoittamisesta syyttäjälle. Mikäli jutussa on edelleen tutkinta-vanki, tulee syyttäjän kanssa sopia siitä, kuka huolehtii Rikosseuraamuslai-tokselle pyynnön peruuttamisen.

9 Prosessin päättyminen Pyyntö käynnistää prosessin. Pyyntö konkretisoituu, kun rikoksesta tekijäjoutuu tutkintavankeuteen tai vankeuteen. Uhrin tiedonsaanti pyyntö voipäättyä uhrin omaan pyynnön perumiseen rikosprosessin eri vaiheissa,mutta on tarkoitus, että pyynnön mukainen prosessi päättyy vasta, kun kokorikosprosessi on ohi.
Pyynnön mukainen tiedonsaantiprosessi ei pääty siihen, kun tutkintavankivapautuu esitutkinnan tai syyteharkinnan aikana. On mahdollista, että tutkin-tavankeudessa ollut tekijä saa tuomioistuinkäsittelyssä vankeusrangaistuk-sen ja pyyntö on voimassa aina siihen asti, että tekijä on suorittanut hänensaamansa vankeusrangaistuksen kokonaisuudessaan.

Apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen

Rikosylikomisario Martti Hirvonen
Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos al-lekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Liitteet Prosessi ja prosessikortti
Jakelu Sinetti
Tiedoksi <Kirjoita tähän tai kaksoisnapsauta>
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Asianomistajan henkilökohtainen arviointi erityisen suojelutarpeen määrittämiseksi.Ei liitetä esitutkintapöytäkirjaan, asianosaisjulkisuus arvioitava erikseen.
Asia Rikosilmoitusnumero AsianomistajaRAsianomistajanhenkilökohtaisetolosuhteet

a) Asianomistajan henkilökohtaiset olotsuhde tai riippuvuussuhde rikoksentekijään aiemmat kokemukset rikoksista
muu, mikä

b) Asianomistajan henkilökohtaiset ominaisuudetikä (erityisesti alle 18 v./ ikääntyneet) sukupuolisuuteen liittyvät seikat
etninen alkuperä uskonto
terveydentila vammaisuus
maassa oleskeluun liittyvät seikat kommunikaatiovaikeudet
muu, mikäEpäillynrikoksen laatu a) Rikoksen teko-olosuhteet tai seurauksetmotiivi asianomistajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvä seikka
asianomistajan kokema uhka tai pelko
muu teko-olosuhteisiin tai seurauksiin liittyvä seikka (esim. vammat)

b) Rikostyyppiseksuaalirikos lähisuhdeväkivalta viharikos
ihmiskauppa järjestäytynyt rikollisuus terrorismi
sukupuoleen perustuva väkivalta muu, mikäPerustelut Kuulustelijan mahdolliset perustelut perusteellisen arvioinnin tekemiselle taisuojelutarpeen uudelleen arvioinnille (edellisen arvioinnin päivämäärä ) sekä muutarvioinnissa huomioonotettavat seikat / lisätiedot edellä oleviin kohtiin:

Oma näkemys jaallekirjoitus Asianomistajan oma näkemys erityisistä suojelutoimista esitutkinnan ja rikosprosessin aikana:
Asianomistaja toivoo erityisiä suojelutoimia Asianomistaja ei koe tarvitsevansa erityisiä suojelutoimia

Lisätiedot / asianomistajan toivomukset

Päiväys Asianomistajan allekirjoitus Tutkijan allekirjoitus

SALASSA PIDETTÄVÄSuojaustaso  IVJulkL 24.1 § 26 k(/)  §:n

Liite 5
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Johtopäätökset Uhri on erityisen suojelun tarpeessa
Kyllä Ei

Perustelut:

Arvioinninperusteellaesitettävättoimenpiteet

Esitutkinta - asianomistajan kuulustelu Kyllä
Asianomistajan kuulustelu tallennetaan (ETL 9:4)
Asianomistajan kuulustelu suoritetaan erityistä suojelua edellyttävällä tavalla ETL 7:21, jos seei merkittävästi viivytä asian käsittelyä tai siitä ei aiheudu muuta haittaa

- Kuulustelu suojelun tarpeessa olevien henkilöiden kuulusteluun suunnitelluissa tiloissa
- Saman henkilön tai samojen henkilöiden on suoritettava kaikki asianomistajan kuulustelut
- Kuulustelijan on oltava asianomistajan kanssa samaa sukupuolta oleva henkilö

Tuomioistuinkäsittely Kyllä
Asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä vastaajan tai muun henkilön läsnä olematta (OK 17:51)
Asianomistaja kuullaan pääkäsittelyssä näkösuojan takaa (OK 17:51)
Kuuleminen vastaajan läsnä olematta tai näkösuojan takaa:

- Kuultavaan tai hänelle läheisen (OK 17:17) henkilön suojaamiseksi henkeen ja terveyteenkohdistuvalta uhalta
- Kuultava muuten jättäisi ilmaisematta, mitä asiasta tietää
- Henkilö häiritsee tai koettaa eksyttää kuultavaa tämän puhuessa

Asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta (OK 17:52)
Asianomistajan kuuleminen toteutetaan katsomalla videotallenne (OK 17:24,3)
Suullinen käsittely tuomioistuimessa toimitetaan yleisön läsnä olematta (YTJulkL 15 §:n 6 kohta)
Asianomistajan pyyntö asiakirjojen salassa pidettävyydestä (YTJulkL 9 ja 10 §)
Asianomistajan henkilötietojen salaaminen (YTJulkL 6 §)

Lisätietoja

Esitutkintayhteistyö / syyttäjänkuuleminen
Syyttäjää on kuultu esitutkinnan aikana (päivämäärä ) suojelun tarpeestaja sen edellyttämistä toimenpiteistä.
Suojeluntarve on: Kyllä Ei
Lisätietoja

Tutkinnanjohtajanallekirjoitus/vahvistus

Päiväys Allekirjoitus


