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RIKOSASIAIN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 
1 JOHDANTO 

 
Oikeusministeriö on 5.12.2001 vahvistanut määräykset 3978/31/2001 sekä syyttäjille 
että käräjäoikeuksille asioiden kirjaamisesta rikosasian hallintajärjestelmään. Ministe-
riö on 28.5.2004 asettanut työryhmän päivittämään ohjeistuksen ajan tasalle. 
 
Oikeusministeriö antaa määräyksiä tuomioistuimen ja syyttäjän diaarista (Viranomai-
sen toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 § 2 momentti (Yh 301, JulkL). Määräyk-
sen uusiminen perustuu mainittuun lainkohtaan. 
 
Uusitun määräyksen tarkoitus on yhtenäistää asioiden kirjausmenettely ja siten var-
mistaa järjestelmästä saatava kokonaishyöty. Päämääränä on edesauttaa tiedon kul-
kua poliisin, syyttäjän ja käräjäoikeuden välillä. Lisäksi yhdenmukaisen kirjaamisme-
nettelyn avulla voidaan parantaa eri yksiköiden asia- ja työmäärien vertailtavuutta 
työnjohdon, tilastoinnin ja tulosohjauksen tarpeisiin. 
 

1.1 Hyvä tiedonhallintatapa 
 
Hyvästä tiedonhallintatavasta on säädetty JulkL 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa.  
 
Lainkohdan perusteella viranomaisen tulee suunnitella ja toteuttaa asiakirja- ja tieto-
hallintonsa samoin kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että 
asiakirjojen julkisuus voidaan vaivattomasti toteuttaa. Lisäksi asiakirjojen ja tietojärjes-
telmien sekä niihin sisältyvien tietojen suoja tulee turvata asianmukaisin menettelyta-
voin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon muun muassa tietojen merkitys ja 
käyttötarkoitus sekä asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkatekijät. 
 
Sakari-järjestelmän diaari ja asiakirjat sisältävät sekä julkista että salassa pidettävää 
tietoa. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää että julkinen ja salassa pidettävä tieto pysty-
tään erottamaan diaariin tehdyillä merkinnöillä tai muulla tavalla.  
 

1.2 Tietojen eheys 
 
Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää tietojen eheyttä. Tietojen eheydellä tarkoitetaan tie-
tojen tai tietojärjestelmän aitoutta, väärentämättömyyttä, sisäistä ristiriidattomuutta, 
kattavuutta, ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja käyttökelpoisuutta. Tarkemmin valtiova-
rainministeriön sivuilta: http://www.vn.fi > hallinnon kehittäminen > tietoturvallisuus  
 
Tämän määräyksen tarkoituksena on edistää ja tukea tietojen eheyden edellyttämiä 
menettelytapoja. Eheyden edellytyksenä on erityisesti se, että syyttäjäyksiköissä ja kä-
räjäoikeuksissa diaaria pidetään keskenään samalla tavalla ja diaarin avulla voidaan 
pyydettäessä antaa oikeita ja vertailukelpoisia tietoja. 
 
Oikeat ja vertailukelpoiset tiedot ovat tarpeen myös syyttäjäyksikköjen ja käräjäoikeuk-
sien työn suunnittelun, tilastoinnin ja tulosjohtamisen vuoksi. 
 

1.3 Sakari-järjestelmä ja sen käyttöala 
 
Sakari on syyttäjien ja käräjäoikeuksien rikosasioiden diariointi- ja asianhallintajärjes-
telmä sekä näihin asioihin liittyvien asiakirjojen tuottamis- ja hallintajärjestelmä. Sakari-
järjestelmää käytetään myös rikosasiain menettelyyn laajassa mielessä liittyvien mui-
den asiaryhmien diariointiin ja hallinnointiin. 
 
Järjestelmään tallennettavista asioista pääosan muodostavat varsinaiset rikosasiat, 
joihin kuuluvat rikoslakirikokset sekä muita lakeja vastaan tehdyt rikokset. Varsinaiset 
rikosasiat saapuvat käräjäoikeuteen pääsääntöisesti poliisin ja syyttäjän kautta. 
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Sakari-järjestelmästä tuotetaan myös tilastotietoja yksiköiden omaan sekä Valtakun-
nansyyttäjäviraston ja oikeusministeriön tarpeisiin. Tilastotiedot luovutetaan myös Tilas-
tokeskukselle. 
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2 RIKOSASIAT 
 
2.1 Sakariin kirjattavat rikosasiat 
 
2.1.1 Syyttäjän käräjäoikeuteen lähettämät asiat 

 
Syyttäjä lähettää käräjäoikeuteen haastehakemuksen seuraavissa asioissa: 
 
��Varsinaiset rikosasiat 

 
��Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi (Laki yhdyskuntapalvelusta  8 ja    

9 §, Ri 202) 
 

��Nuorisorangaistuksen ehtojen rikkomisen käsittely (Laki nuorisorangaistuksesta   
17 §, 1196/2004) 
 

��Sotilasrikosasiat (Sotilasoikeudenkäyntilaki 4 §, Pr 215, 1115/2000) 
 

��Syyllisyyttä koskevan asian käsittely syyttämättä jätetyn vaatimuksesta (ROL 1 lu-
ku 10 § 1 momentti) 
 

��Rangaistusmääräyksen poistaminen (Laki rangaistusmääräysmenettelystä 18 §,      
Pr 211) 
Huomautus: Rangaistusmääräyksen vastustaminen on varsinainen rikosasia. (8 § 
2 momentti). 
 

��Rikosasian käsittelyn ulkopuolella esitetty vaatimus lähestymiskiellosta (Laki lähes-
tymiskiellosta 5 §, Ri 310) 
 

��Rikosasian käsittelyn ulkopuolella esitetty vaatimus liiketoimintakiellosta (Laki liike-
toimintakiellosta 6 §, Ri 207) 
 

2.1.2 Käräjäoikeudessa kirjattavat rikosasiat 
 
Käräjäoikeuden käsittelemissä muun kuin syyttäjän ajamissa rikos- ja muissa niihin 
verrattavissa asioissa merkinnät diaariin tehdään Sakari-asiainhallintajärjestelmän 
avulla.  
 
Käräjäoikeus kirjaa seuraavat asiat: 
 
��Lähestymiskieltoasiat, kun muu kuin syyttäjä hakee lähestymiskieltoa. Käräjäoike-

us kirjaa asian myös kun pidättämiseen oikeutettu virkamies saattaa päätöksensä 
väliaikaisesta lähestymiskiellosta käräjäoikeuden käsiteltäväksi (Laki lähestymis-
kiellosta 12 § 1 momentti, Ri 310). 

 
��Asianomistajan rangaistusvaatimus, kun syyttäjä ei ole esittänyt asiassa rangais-

tusvaatimusta (ROL 7 luku 1 §) (Kun asianomistaja esittää oman rangaistusvaati-
muksen syyttäjän nostamassa rikosasiassa eli “laajentaa syytettä”, asiaa ei  kirjata 
omana asianaan) 

 
��Ehdonalaisen vapauden menettäminen käytösrikkomuksen vuoksi (Laki rangais-

tusten täytäntöönpanosta 2 luku 15 § 1 momentti, Ri 215) 
 
��Valitukset eräistä vankien kurinpitorangaistuksista ja ehdonalaisen vapautumisen 

lykkäämistä ym. koskevista päätöksistä (Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 7 
luku, 580/2001) 

 
��Sotilaskurinpitolain mukaiset valitukset (Sotilaskurinpitolaki 34 §, Pr 219) 
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��Rikesakkomääräyksen saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi (Laki rikesak-

komenettelystä 12 §, Pr 213) 
 
��Rangaistusmääräyksen poistamista koskevan hakemuksen käsittely tuomiois-

tuimessa, kun  rangaistu esittää hakemuksen (Laki rangaistusmääräysmenettelys-
tä 18 §,    Pr 211) 

 
��Pakkokeinoasiat 
 

2.2 Sakariin tehtävät merkinnät 
 

2.2.1 Merkinnät asian saapuessa 
 
Asian tullessa vireille käräjäoikeuden tarkistaa, että seuraavat tiedot ovat merkittyinä 
diaariin. 
 
��Diaarinumero  

 
��Asian saapumispäivä 

 
��Asian vaihe 

 - Saapunut 
 - Jaettu 
 - Valmisteltavana 
 - Ratkaistavana 
 - Keskeytyksessä 
 - Ratkaistu 
 - Arkistoitu 
 

��Asianimike, joka on vakavimman eli rangaistusasteikoltaan ankarimman rikoksen 
nimike. 
 

��Syyttäjän nimi ja syyttäjäyksikkö 
 

��Asian menettelytapa 
 
 Menettelytapoja ovat: 
      - R Rikosasiat 
      - SO Sotilasrikosasiat  
      - PK Pakkokeinoasiat  
 

��Asianosaisten nimet, henkilötunnukset, yhteystiedot ja asianosaisasema 
 

��Todistajien ja kuultavien nimet ja yhteystiedot 
 
 
 

2.2.2 Käsittelymerkinnät 
 
Käräjäoikeus merkitsee seuraavat tiedot diaariin 
 
��Asian jakaminen 

 
��Asian hyväksyminen 

 
��Syyttäjän toimittamien asiakirjojen saapumispäivä 

 



 7
 
��Asiaan liittyvät muut asiakirjat ja niiden saapumispäivä 
 

Merkinnät asiakirjoista ja niiden saapumispäivistä tehdään Vaiheet-sivulle 
Yleinen vaihe -merkintänä. Jos käräjäoikeus on pyytänyt asiakirjaa tiedok-
siannolla, asiakirjan saapumispäivä merkitään Tiedoksianto-sivulle. 
 

��Asian yhdistäminen 
 

��Asianosaisten avustajien nimet ja yhteystiedot 
 

��Asianosaiselle myönnetty oikeusapu 
 

��Tiedoksiantojen toimittamistapa sekä niille asetetut määräajat 
 

��Tiedoksiannot tai niiden epäonnistuminen 
 

��Asianomistajien vaatimukset 
 

��Istunnon aika ja paikka 
 

��Istunnon peruuntuminen 
 Seuraava istunto uudeksi istunnoksi 
 

��Ratkaisuista merkitään 
 -  päivämäärä 
 -  ratkaisukoodi 
 -  osa- tai lopullinen ratkaisu 
 -  ratkaisijan nimi lopullisessa ratkaisussa 
 -  ratkaisukokoonpano lopullisessa ratkaisussa 

  01 Yksijäseninen 
  02 Lautamieskokoonpano 
  03 Sotilasasian kokoonpano 
  04 Vahvennettu kokoonpano 
   Jos osaratkaisun tekijä on muu kuin asian käsittelijä, hänen ni-

mensä on merkittävä Ratkaisut-sivun Huomautukset-ikkunaa 
 - lainvoimaisuus 

 
��Tyytymättömyyden ilmoituksen sisältö, sen mahdollinen peruuttaminen sekä ilmoi-

tuksen hyväksyminen tai hylkääminen 
 

��Muutoksenhaku ja sen peruuttaminen 
 

��Asiakirjojen lähettäminen hovioikeuteen ja lähettämisen päivämäärä 
 

��Arkistointimerkintä syntyy tulostettaessa arkistopäiväkirja 
 

2.3 Yksityiskohtaiset toimintaohjeet 
 

2.3.1 Asian saapuminen käräjäoikeuteen 
 
Syyttäjä vapauttaa haastehakemuksen. Asiakirjoista käräjäoikeudelle saapuvat haas-
tehakemus ja  haastehakemusinfo. Syyttäjä lähettää lisäksi asiakirjoina haastehake-
muksen liitteet, esim. esitutkintapöytäkirjat. 
 
Asian saavuttua käräjäoikeuteen se on Jaettavat asiat -työpinossa ja Saapuneet asia-
kirjat -työpinossa. Asia jaetaan saapumisen jälkeen viivytyksettä käsittelijälle. 
 
 
 



 8
 
Käräjäoikeus tarkistaa asian muistikirjan Viestit-sivulta syyttäjän ilmoitukset käräjäoi-
keudelle ja muut Sakarin tiedot. Näitä ovat esimerkiksi asian kiireellisyyteen liittyvät 
tiedot, onko asian vastaaja: 

- vangittuna,  
- matkustuskiellossa,  
- virantoimituksesta pidätettynä taikka  
- alle 18-vuotias (ROL 5 luku 13 §). 

 
2.3.2 Asianosaisasema 

 
Asianosaiskoodit: 
 

01  Vastaaja 
02  Asianomistaja 
03  Kuultava 
04  Todistaja 
05  Kantaja 
06  Muu 
07  Asiamies 
08  Syyttäjä 

 
Koodilla 06 Muu ei asiakirjoille tulostu asianosaisasemaa. 
 
Käräjäoikeus huolehtii että syyttäjältä saapuvissa asioissa on merkittynä oikeat asian-
osaisasemat. Kun vakuutusyhtiö esittää vaatimuksen maksamansa vakuutuskorvauk-
sen perusteella (takautumisoikeus), se kirjataan kuultavaksi. 
 
Tämä on tärkeää toimituskirjan maksuvelvollisuuden kannalta, koska asianomistaja 
saa toimituskirjan veloituksetta. 
 

2.3.3 Hyväksyminen 
 
Asia hyväksytään tiedoksiannettavaksi tai ratkaistavaksi. 
 
Asia hyväksytään tiedoksiannettavaksi, kun asialle ei vielä määrätä istuntopäivää. 
 
 

2.3.4 Yhdistäminen 
 
Asioiden käsitteleminen yhdessä on pääsääntö, josta poikkeamiseen käräjäoikeudella 
tulee olla perusteltu syy (ROL 5 luku 18 §). 
 
Pääsääntöisesti myöhemmin vireille tullut asia yhdistetään vanhempaan asiaan. Yh-
distäminen edellyttää, että lähtöasia (asia, joka yhdistetään) ja kohdeasia (asia, johon 
yhdistetään) on jaettu, mutta ei vielä ratkaistu. Yhdistämisestä tulee merkintä Vaiheet-
sivulle ja asian Yleinen-sivulle. 
 
Kun syyttäjältä saapuu samalla kertaa useita rikosasioita, jotka on syytä käsitellä yh-
dessä, käräjäoikeus voi yhdistää asiat heti. 
 
Jos käräjäoikeus havaitsee myöhemmin syyn yhdistää asiat, yhdistäminen on tehtävä 
viimeistään ennen rikosasian lopullisen ratkaisun ratkaisunumeron antamista. 
 
Päätös yhdistämisestä tulee tehdä niin, että toisiinsa liittyvistä rikosasioista muodostuu 
selkeä ja laajuudeltaan tarkoituksenmukainen kokonaisuus, jolloin asia voidaan rat-
kaista yhdessä yhtäjaksoisessa menettelyssä samassa pääkäsittelyssä. 
 
Yhdistämisen jälkeen lähtöasia arkistoidaan tulostamalla arkistopäiväkirja. 
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Asianosaistietojen yhdistäminen 

 
Sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi olla asianosaisena useassa yhdistet-
tävässä asiassa. Jos Sakariin on luonnollisesta henkilöstä tallennettu henkilötunnus tai 
oikeushenkilöstä Y-tunnus, Sakari yhdistää henkilön tiedot ja ne näkyvät yhdistetyn 
asian asianosaisluettelossa vain kerran. 
 
Jos tunnuksia ei ole tallennettu Sakariin, on huolehdittava siitä että asianosainen on 
kirjattuna samaan asianosaisasemaan vain kerran. Tarvittaessa käytetään Asianosais-
ten yhdistely -toimintoa. Tämä yhdistäminen ei koske tilannetta, jossa henkilöllä on 
yhdistettävissä asioissa eri asianosaisasema. 
 
Asianosaisten yhdistäminen tehdään samalla kertaa kuin asioiden yhdistäminen. 
 

Henkilöhaku 
 
Henkilöhaku-toiminnon avulla löytyvät kaikki käräjäoikeudessa vireillä olevat saman 
vastaajan rikosasiat. 
 
Käräjäoikeus tarkistaa onko käräjäoikeudessa vireillä muita saman vastaajan asioita. 
 
Saman vastaajan tekemiä eri rikoksia tai eri vastaajien tekemiä samaa rikosta koske-
vat syytteet käsitellään yhdessä, jollei niiden erikseen käsittelemistä pidetä soveliaam-
pana. Sama koskee myös eri vastaajien tekemiä eri rikoksia, jos syytteiden yhteinen 
käsittely on eduksi asian selvittämiselle (ROL 5 luku 18 §). 
 

Vastaaja vireillä  
 
Vastaaja vireillä -toiminnon avulla voidaan selvittää saman vastaajan eri käräjäoikeuk-
sissa ja syyttäjäyksiköissä vireillä olevat asiat (ROL 5 luku 18 §). 
 
Jos ilmenee aihetta käsitellä eri käräjäoikeuksissa vireillä olevia asioita yhdessä, on 
neuvoteltava syyttäjän kanssa siitä, onko syyttäjän aihetta tehdä käräjäoikeudelle ROL 
4 luvun 8 §:n tarkoittama ehdotus asian siirtämisestä toiseen käräjäoikeuteen yhdessä 
käsittelyä varten. 
 

2.3.5 Rikosasian nimike 
 
Käräjäoikeuden asian rikosnimikkeeksi tulee haastehakemuksen vakavimman rikok-
sen nimike.  
 
Nimikkeen saa muuttaa vain seuraavissa tapauksissa: 
 
��syyttäjä esittää  rangaistusvaatimuksen vakavammasta rikoksesta kuin haasteha-

kemuksessa 
 

��asianomistaja esittää rangaistusvaatimuksen vakavammasta rikoksesta kuin syyt-
täjä. 
 

��asiat yhdistetään ja kohdeasiassa on lievemmän rikoksen nimike kuin lähtöasiassa 
 

��rikosnimike on selvästi väärä 
 

2.3.6 Salainen-merkintä  
 
Asiaan tehdään Salainen-merkintä, kun käräjäoikeuden suullinen käsittely on ollut 
yleisöltä suljettu tai käräjäoikeus on julistanut asian oikeudenkäyntiaineiston joko ko-
konaan tai osittain salaiseksi. Selostus-kohtaan kirjataan päätöksen päivämäärä ja si-
sältö. 
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Merkinnän tarkoitus on varoittaa diaarin käyttäjää. Merkintä perustuu aina salassapi-
dosta tehtyyn erilliseen ratkaisuun. Se ei merkitse koko asian salassa pitämistä eikä 
merkinnällä ole itsenäistä oikeudellista merkitystä (OikJulkL 9 § 2 momentti). 
 
Kun käräjäoikeus on päättänyt rikosasiassa pitää oikeudenkäyntiaineiston salassa ko-
konaan tai osittain, salassa pitämisestä ilmoitetaan heti esitutkintaviranomaiselle. 
 
Jos syyttäjä ei saa tästä tietoa käsittelyn yhteydessä, siitä ilmoitetaan heti myös syyttä-
jälle. 
 

2.3.7 Tiedoksiannot 
 
Tiedoksiannoilla tarkoitetaan haastetta, kutsua, kirjallista vaatimuspyyntöä ja muita kä-
räjäoikeuden lähettämiä asiakirjoja. 
 
Tiedoksiannettaville asiakirjoille tallennetaan tiedoksiantotapa, tiedoksiannon ja vasta-
uksen määräpäivä. 
 
Tiedoksiannon onnistumista ja epäonnistumista koskevat merkinnät tehdään viivytyk-
settä. 
 
Tiedoksiannon epäonnistuessa tai asian muutoin peruuntuessa uuden tiedoksianto-
asiakirjan tekeminen tapahtuu Notes-sovelluksessa Tiedoksiannot-näkymässä akti-
voimalla aikaisempi tiedoksiantoasiakirja ja painamalla Uusinta-painiketta. 
 
Tämän jälkeen näytölle tulee aikaisemmin laadittu tiedoksiantoasiakirja, johon merki-
tään muuttuneet tiedot. Tallennuksen jälkeen Tulostus-Lähetys -painikkeen kautta 
merkitään uusi tiedoksiantotapa ja määräpäivä. 
 

2.3.8 Asian palauttaminen syyttäjälle 
 
Jos käräjäoikeus palauttaa asian syyttäjälle, se merkitään lopullisesti ratkaistuksi ja 
ratkaisukoodiksi merkitään Palautettu. Asia arkistoidaan tulostamalla arkistopäiväkirja. 
 
Asian tullessa uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeudessa se saa uuden diaarinumeron. 
Tällöin Sakarin Viestit-sivulla näkyy aikaisempi diaarinumero. 
 

2.3.9 Istunnon kestoa koskevat merkinnät 
 
Istunnon alkamis- ja päättymisaika on merkittävä Istunto-ikkunalle. Kellonajat merki-
tään tosiasiallisen tilanteen mukaan. 
 

Usean päivän kestävä pääkäsittely 
 
Kun rikosasian pääkäsittely pidetään useampana kuin yhtenä päivänä, merkitään jo-
kainen istuntopäivä omaksi istunnokseen. Jokaiselle istuntopäivälle kirjautuu Voimas-
sa-merkintä. Jos sovittua istuntoa ei pidetä, istunto muutetaan peruuntuneeksi. 
 

Merkinnät istunnon peruuntumisesta ja voimassa olemisesta 
 
Kun pääkäsittelyn peruuntuessa käräjäoikeus ei anna yhdenkään vastaajan osalta rat-
kaisua rikosasiassa, pääkäsittely merkitään peruuntuneeksi. Peruuntumisen syy mer-
kitään Tarkenne-kenttään.  
 
Peruuntumisen syyt: 
 

- 11 Ennen istuntopv, vja ei saatu haast. 
- 13 Ennen istuntopv, vja sairaana 
- 14 Ennen istuntopv, tod. poissaolo 
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- 15 Ennen istuntopv, asom poissaolo 
- 16 Ennen istuntopv, muu poissaolo 
- 19 Ennen istuntopv, muu syy 
- 21 Istuntopäivänä, vja ei saatu haast. 
- 22 Istuntopäivänä, vja saapumatta haast. 
- 23 Istuntopäivänä, vja sairaana 
- 24 Istuntopäivänä, tod. poissaolo 
- 25 Istuntopäivänä, asom poissaolo 
- 26 Istuntopäivänä, muu poissaolo 
- 29 Istuntopäivänä, muu syy 

 
Jos peruuntumiselle on useita syitä, valitaan järjestyksessä ensimmäiseksi sopiva 
koodi. 
 
Kun käräjäoikeus antaa ratkaisun vain joidenkin vastaajien osalta, pääkäsittely merki-
tään olemaan voimassa ja Ratkaisun Huomautus-ikkunaan merkitään ne vastaajat, 
joiden osalta asia on ratkaistu sekä Istunto-kentän Huomautus-ikkunaan ne vastaajat, 
joiden osalta asian on peruutunut. Lisäksi merkitään peruuntumisen syy. 
 
Pääkäsittely jätetään olemaan voimassa aina, kun asian käsittely on lykätty. 
 
Voimassaolevasta pääkäsittelystä merkitään Tarkenne-kenttään miltä osin asia on kä-
sitelty. 
 
Vaihtoehdot: 
 

- 01 Käsitelty kokonaan 
- 02 Käsitelty osittain 
 

Asia on käsitelty kokonaan silloin kun se ratkaistaan lopullisesti. 
 

Mielentilatutkimus 
 
Asia lykätään kun vastaaja määrätään mielentilatutkimukseen. Päätöksestä tehdään 
merkintä asian Yleinen vaihe -kentälle. Merkinnälle annetaan otsikoksi mielentila. 
 

2.3.10 Asia keskeytyneenä 
 
Keskeytyneeksi kirjaaminen on poikkeuksellista ja suoritetaan vain kun siihen on ole-
massa perusteltu syy eikä asiaa voida varsin todennäköisesti käsitellä tavanomaises-
sa ajassa. Aika vaihtelee eri käräjäoikeuksissa asioiden keskimääräisen käsittelyajan 
mukaan. 
 
Vireillä olevan asian käsittely merkitään Sakarissa keskeytyneeksi seuraavissa tapa-
uksissa: 
 
��on tiedossa että vastaajan, asianomistajan, todistajan tai muun haastamisen tai 

kutsumisen onnistuminen käräjäoikeuteen on epävarmaa 
 

��on tiedossa että vastaajan, asianomistajan, todistajan tai muun saapuminen paikal-
le asian käsittelyyn on epävarmaa 
 

��asian käsittely riippuu muusta ratkaisusta, joka on odotettavissa vasta pitkähkön 
ajan kuluttua 
 

��asian käsittely viivästyy muusta edellisiin rinnastettavasta syystä. 
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2.3.11 Ratkaisukoodin merkinnät  

 
Ratkaisukoodi on asiakohtainen. Ratkaisukoodia ei merkitä jokaisesta vastaajasta 
erikseen. 
 
Ratkaisukoodit: 
 

11  Tuomittu syytteen mukaisesti 
12  Syyte hylätty kokonaan tai osittain 
13  Syyte jätetty tutkimatta 
14  Syytteestä luovuttu 
15  Jätetty sillensä 
20  Muu ratkaisu 
40  Siirretty 
42  Palautettu 
99  Erhe  

 
Ratkaisukoodit eivät vastaa kaikilta osilta oikeudenkäynnissä käytettäviä ratkaisun si-
sällön nimikkeitä. Tämän vuoksi merkinnöissä ei aina voi käyttää oikeudellisesti tark-
kaa ratkaisukoodia vaan on käytettävä vaihtoehtoa, joka parhaiten kuvaa ratkaisun si-
sältöä. 
 
Ratkaisukoodi "tuomittu syytteen mukaisesti" tarkoittaa syyksilukemista koskevaa rat-
kaisua, kun asia on ratkaistu kokonaan tai olennaiselta osalta rangaistusvaatimuksen 
mukaisesti. Koodi "syyte hylätty kokonaan tai osittain" käytetään, kun vaatimukset 
syyksilukemisesta on hylätty kokonaan tai olennaiselta osaltaan. 
 
Muu ratkaisu -koodia käytetään vain poikkeuksellisesti. 
 

Syytteen peruuttaminen 
 
Jos syyttäjä peruuttaa syytteensä, käräjäoikeus ei palauta asiaa Sakarissa syyttäjälle.  
 
Jos peruuttaminen tapahtuu istunnon ulkopuolella, syyttäjä toimittaa erillisen peruut-
tamisasiakirjan käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus tiedoksiantaa sen asianosaisille. 
 

Oikeusapu 
 
Oikeusapu myönnetään oikeusaputoimistossa. Jos oikeusapu tai avustajan määräys 
peruutetaan, ratkaisukoodiksi merkitään “muu ratkaisu”. 
 

2.3.12 Muutoksenhakutiedot 
 
Tyytymättömyyden ilmoitus, valitus tai vastavalitus merkitään viivytyksettä diaariin. 
 
Merkintä tehdään ratkaisu-ikkunnalla kohdassa muutoksenhakutiedot.  
 
Syyttäjä lähettää muutoksenhakuilmoitukset käräjäoikeuteen Notes-sovelluksen avul-
la. Käräjäoikeus hyväksyy tai hylkää ilmoituksen. Asiakirjat löytyvät Notes-
sovelluksesta haastehakemuksen alta. 
 

2.4 Yksityiskohtaiset toimintaohjeet käräjäoikeudessa kirjattavissa asioissa 
 

2.4.1 Palautetut asiat 
 
Korkeimman oikeuden ja hovioikeuden käräjäoikeuteen palauttamat asiat kirjataan uu-
tena asiana, vaikka se olisi ollut käräjäoikeuden käsiteltävänä aikaisemmin. 
 
Asian saapumispäiväksi merkitään asiakirjojen saapumispäivä käräjäoikeuteen. 
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Asian nimikkeeksi merkitään ankarimman rangaistusasteikon mukainen rikosnimike, 
josta palautusratkaisun jälkeen on kysymys. 
 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 § 2 momentissa tarkoitettu 
vastaajan pyyntö asian uudelleen käsittelemisestä kirjataan aikaisempaan asiaan. 
 

2.4.2 Asianomistajan rangaistusvaatimus 
 
Asianomistaja voi nostaa syytteen toimittamalla kirjallisen haastehakemuksen käräjä-
oikeuden kansliaan. Rikosasia tulee vireille, kun haastehakemus saapuu käräjäoikeu-
teen (ROL 7 luku 1 §). 
 
Kun asianomistaja esittää oman rangaistusvaatimuksen syyttäjän nostamassa ri-
kosasiassa eli “laajentaa syytettä”, asiaa ei kirjata omana asianaan. 
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Vastaaja    Vastaaja 
Asianomistaja rangaistusvaatimuksen esittäjänä Asianomistaja 
Syyttäjä, joka ei esitä rangaistusvaatimusta Kuultava 
Syyttäjä, joka esittää rangaistusvaatimuksen Syyttäjä 
Todistaja    Todistaja 
Kantaja    Kantaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
 

2.4.3 Ehdonalaisen vapauden menettäminen 
 
Jos ehdonalaiseen vapauteen päästetyn valvoja tai pidättämiseen oikeutettu virkamies 
katsoo, että ehdonalaiseen vapauteen päästetyn tulee käytösrikkomuksen johdosta 
menettää ehdonalainen vapautensa, hänen on tehtävä menettämistä koskeva kirjalli-
nen vaatimus käräjäoikeudelle. 
 
Kun käräjäoikeus hyväksyy vaatimuksen kokonaan, merkitään ratkaisukoodiksi "tuo-
mittu syytteen mukaisesti". Jos käräjäoikeus hylkää vaatimuksen kokonaan tai osittain, 
ratkaisukoodi on "syyte hylätty kokonaan tai osittain".  
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Ehdonalaiseen vapauteen päästetty  Vastaaja 
Todistaja    Todistaja 
Vaatimuksen esittäjä   Kantaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
 

2.4.4 Vangin kurinpitorangaistus  
 
Vangilla on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla vangille on määrätty kurinpito-
rangaistus, sekä eräisiin ehdonalaisen vapauden lykkäämistä ja rangaistuksen suorit-
tamista nuorisovankilassa koskeviin päätöksiin (Rangaistuksen täytäntöönpanoa kos-
keva laki, 7 luku 1 §, Ri 215, 580/01) 
 
Muutosta haetaan valittamalla käräjäoikeuteen. Rangaistuslaitoksen johtaja toimittaa 
valituskirjelmän, jäljennökset kertyneestä asiakirja-aineistosta ja oman selvityksensä 
käräjäoikeuden kansliaan. Valitus tulee vireille silloin kuin mainitut asiakirjat saapuvat 
käräjäoikeuteen (7 luku 2 §). 
 
Kun käräjäoikeus ei kumoa kurinpitorangaistusta, merkitään ratkaisukoodiksi "tuomittu 
syytteen mukaisesti".  
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Kun käräjäoikeus kumoaa kurinpitorangaistuksen kokonaan tai osittain, merkitään rat-
kaisukoodiksi  "syyte hylätty kokonaan tai osittain".  
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Vanki muutoksen-hakijana  Vastaaja 
Muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tekijä Kuultava 
Todistaja    Todistaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
 

2.4.5 Sotilaan kurinpitovalitus 
 
Sotilaan kurinpitoasiassa määrättyyn kurinpitorangaistukseen saa hakea muutosta va-
littamalla käräjäoikeuteen (Sotilaskurinpitolaki 34 §, Pr 219, sekä sotilasoikeudenkäyn-
tilaki 5 § ja 6 §, Pr 215 ).  
 
Käräjäoikeus antaa viivytyksettä valittajalle ja syyttäjälle tieto käsittelyn ajasta ja pai-
kasta (Sotilaskurinpitolaki 34 §). 
 
Kun käräjäoikeus ei kumoa kurinpitorangaistusta, merkitään ratkaisukoodiksi "tuomittu 
syytteen mukaisesti". 
 
Kun käräjäoikeus kumoaa kurinpitorangaistuksen kokonaan tai osittain, merkitään rat-
kaisukoodiksi  "syyte hylätty kokonaan tai osittain".  
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Valittaja     Vastaaja 
Syyttäjä, joka ei esitä rangaistusvaatimusta Kuultava 
Syyttäjä, joka esittää rangaistusvaatimuksen Syyttäjä 
Todistaja    Todistaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
 

2.4.6 Rikesakon vastustaminen  
 
Rikesakkomääräyksen saaneella henkilöllä on oikeus saattaa asia yleisen alioikeuden 
käsiteltäväksi (Rikesakkomenettelystä annettu laki 12 §, Pr 213).  
 
Tuomioistuimen on ilmoitettava asian vireilletulosta syyttäjälle (13 §). 
 
Kun käräjäoikeus ei kumoa rikesakkoa, merkitään ratkaisukoodiksi "tuomittu syytteen 
mukaisesti".  
 
Kun käräjäoikeus kumoaa rikesakon kokonaan tai osittain, merkitään ratkaisukoodiksi 
"syyte hylätty kokonaan tai osittain". 
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Rikesakkomääräyksen saanut henkilö   Vastaaja 
Syyttäjä, joka ei esitä rangaistusvaatimusta Kuultava 
Syyttäjä, joka esittää rangaistusvaatimuksen Syyttäjä 
Todistaja    Todistaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
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2.4.7 Rangaistusmääräyksen poistaminen 

 
Hakemus rangaistusmääräyksen poistamisesta tehdään käräjäoikeuteen. Hakemus 
voi koskea rangaistuksen tai menettämisseuraamuksen poistamista. Kun hakemuksen 
tekee muu kuin syyttäjä, käräjäoikeus kirjaa asian Sakariin. (Rangaistusmääräysme-
nettelystä annettu laki 18 § 1 momentti, Pr 211). 
 
Kun käräjäoikeus ei poista rangaistusta tai menettämisseuraamusta, merkitään ratkai-
sukoodiksi "tuomittu syytteen mukaisesti". 
 
Kun käräjäoikeus poistaa rangaistuksen tai menettämisseuraamuksen kokonaan tai 
osittain, merkitään ratkaisukoodiksi "syyte hylätty kokonaan tai osittain". 
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Rangaistukseen tuomittu   Vastaaja 
Todistaja    Todistaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
Syyttäjä, joka esittää rangaistuksen poistamista Syyttäjä 
 

2.4.8 Lähestymiskieltoasiat 
 
Lähestymiskieltoasian asianimike on lähestymiskielto. 
 
Kun käräjäoikeus hyväksyy vaatimuksen lähestymiskiellosta kokonaan tai olennaiselta 
osalta, merkitään ratkaisukoodiksi "tuomittu syytteen mukaisesti". 
 
Kun käräjäoikeus hylkää vaatimuksen kokonaan tai osittain, merkitään ratkaisukoodik-
si "syyte hylätty kokonaan tai osittain". 
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Henkilö, jota vastaan kieltoa haetaan  Vastaaja 
Lähestymiskiellolla suojattava  Asianomistaja 
Todistaja    Todistaja 
Muu kuin syyttäjä hakee kieltoa  Kantaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
Kun syyttäjä hakee kieltoa  Syyttäjä 
 

2.4.9 Lähestymiskiellon kumoaminen / muuttaminen 
 
Lähestymiskiellon kumoaminen / muuttaminen kirjataan uutena asiana. 
 
Kun käräjäoikeus hyväksyy vaatimuksen lähestymiskiellon kumoamisesta / muuttami-
sesta kokonaan tai olennaiselta osalta, merkitään ratkaisukoodiksi "tuomittu syytteen 
mukaisesti". 
 
Kun käräjäoikeus hylkää vaatimuksen kokonaan tai osittain, merkitään ratkaisukoodik-
si "syyte hylätty kokonaan tai osittain". 
 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Henkilö, joka hakee kiellon kumoamista Kantaja 
Henkilö, jota vastaan kielto määrätty  Vastaaja 
Lähestymiskiellolla suojattu  Asianomistaja 
Todistaja    Todistaja 
Muu    Muu 
Asiamies    Asiamies 
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2.4.10 Vireillä olevan rikosasian siirtäminen käräjäoikeuksien välillä  
 
Asian ollessa vireillä käräjäoikeudessa siirtäminen toiseen toimivaltaiseen tuomiois-
tuimeen tapahtuu syyttäjän esityksestä (ROL 4 luku 8 §). 
 
Siirtopäätöksen tehnyt käräjäoikeus lähettää päätöksen ja asiakirjat vastaanottavalle 
käräjäoikeudelle sekä päätöksen siirtoehdotuksen tehneelle syyttäjälle. 
 
Siirtopäätöksen tehnyt käräjäoikeus merkitsee ratkaisun diaariin lopulliseksi ratkaisuk-
si. Ratkaisukoodiksi merkitään Siirretty. 
 
Vastaanottava käräjäoikeus kirjaa asian manuaalikirjauksena diaariin. 
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3 PAKKOKEINOASIAT 

 
Pakkokeinojen julkisuutta käsitellään kohdissa 4.7 ja 4.8. 
 

3.1 Pakkokeinoasian kirjaaminen 
 
Asia kirjataan diaariin viivytyksettä, kun pakkokeinoa koskeva hakemus, vaatimus tai 
kirjallinen ilmoitus on saapunut käräjäoikeuteen. 
 
Kirjallinen ilmoitus tehdään käräjäoikeudelle esimerkiksi ulkomaalaislain (Kv 401) 48 
§:n mukaista säilöönottoa ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista (Ri 402 ja Ri 
403) koskevassa asiassa. Suullisen ilmoituksen perusteella kirjausta ei vielä tehdä. 
 
Pakkokeinoasiaa ei kuitenkaan kirjata uutena asiana, jos asiasta on jo rikosasia vireil-
lä. 
 

3.2 Merkinnät diaariin 
 
Käräjäoikeus merkitsee seuraavat tiedot diaariin 
 
��Pakkokeinoasian diaarinumero 

 
��Asian saapumispäivä 

 
��Asian jakaminen 

 
��Vaatimuksen esittäjä 

 
��Salainen-merkintä tarvittaessa 

 
��Pakkokeinon kohde ja asianosaisasema 

 
��Istunnon aika ja paikka 

 
��Asianimike 

 
Nimikkeet pakkokeinoasioissa: 

5110  Vangitsemisasia 
5120  Matkustuskieltoasia 
5130  Hukkaamiskielto / vakuustakavarikko 
5140  Takavarikkoasia 
5150  Ulkomaalaisen säilöönottoasia 
5160  Telekuuntelu / televalvonta 
5170  Muu pakkokeinoasia 

 
Tekninen tarkkailu merkitään telekuuntelu / televalvonnaksi. 
 
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista Suomesta koskeva asia kirja-
taan koodilla Muu pakkokeinoasia. Valtio, johon henkilö pyydetään luovu-
tettavaksi, merkitään kantajaksi. 
 

��Epäillyn nimi ja henkilötunnus, jos sellainen on olemassa ja se on käräjäoikeuden 
tiedossa. Lisäksi turvaamistoimiasioissa on merkittävä epäillyn tai sen, johon pak-
kokeino kohdistuu, yhteystiedot.  
 

��Vaatimuksen esittäjän asian vireilletulon yhteydessä toimittamien asiakirjojen saa-
pumispäivä. Muut asiakirjat ja niiden saapumispäivä kirjataan Vaiheet-sivulle Ylei-
nen vaihe -merkintänä. 
 



 18
 
��Käräjäoikeuden tiedossa olevien asianosaisten avustajien nimet ja yhteystiedot 

 
��Tiedoksiantojen toimittamistapa ja asetetut määräajat sekä tiedoksiantojen onnis-

tuminen tai epäonnistuminen. Tiedoksiantoihin sovelletaan samoja määräyksiä 
kuin varsinaisissa rikosasioissa.  
 

��Tieto pakkokeinoasian ratkaisusta. Jos osaratkaisun tehnyt on muu kuin asian kä-
sittelijä, tekijän nimi merkitään Ratkaisu-kentän huomautuksiin. 

 
Turvaamistoimia koskevasta päätöksestä saa valittaa erikseen. Valitusten 
osalta tehdään seuraavat merkinnät: 
 
-  Tyytymättömyyden ilmoituksen sisältö, sen peruuttaminen sekä ilmoituk-

sen hyväksyminen tai hylkääminen 
 
-  Valitus ja sen mahdollinen peruuttaminen 
 
- Vastavalitus ja sen mahdollinen peruuttaminen 
 
-  Muutoksenhakuun liittyvien asiakirjojen lähettäminen hovioikeuteen ja 

lähettämisen päivämäärä 
 
- Ratkaisun lainvoimaisuus 
 
- Arkistointimerkintä syntyy tulostettaessa arkistopäiväkirja. 

 
3.3 Yksityiskohtaiset toimintaohjeet 

 
3.3.1 Asianosaisasema 

 
Pakkokeinoasioissa on käytössä samat nimikkeet asianosaisaseman merkitsemiseksi 
kuin varsinaisissa rikosasioissa: 
 

01  Vastaaja 
02  Asianomistaja 
03  Kuultava 
04  Todistaja 
05  Kantaja 
06  Muu 
07  Asiamies 
08  Syyttäjä 

 
Laissa mainittu   Sakarissa 
asianosaisasema   käytettävä 
Epäilty, pakkokeinon kohde  Vastaaja 
Asianomistaja hukkaamiskiellon ja 
vakuustakavarikon hakijana (PKL 3:2)  Asianomistaja 
Kuultava    Kuultava 
Todistaja    Todistaja 
Pakkokeinovaatimuksen esittäjä   Kantaja 
Asiamies    Asiamies 
Syyttäjä    Syyttäjä 
 
Jos syyttäjä esittää vaatimuksia, hänet merkitään syyttäjäksi. 
 
Pakkokeinolain mukaan sen vaatimuksesta, jota asia koskee, tuomioistuin päättää, 
onko takavarikko voimassa. Vaatimuksen esittäjä merkitään näissä asioissa kantajaksi 
(4 luku 13 §). Muissa tapauksissa henkilön aseman on vastattava varsinaisen ri-
kosasian asianosaisasemaa. 
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3.3.2 Diaarinumero 
 
Pakkokeinoasioissa diaarinumero pysyy samana koko käräjäoikeuden käsittelyn ajan. 
Tämä koskee myös turvaamistoimia ja teleasioita, kun näiden pakkokeinojen voimas-
saolon jatkamista tarkoittava hakemus koskee kokonaan tai olennaiselta osalta aikai-
semmin määrättyä pakkokeinoa. 
 
Syyttäjän pyyntö syytteen nostamisen määräajan pidentämiseksi merkitään siihen 
pakkokeinoasiaan, jota pyyntö koskee. Pyyntöä ei merkitä erilliseksi asiaksi. 
 

3.4 Yksityiskohtaiset toimintaohjeet menettelytavoittain 
 

3.4.1 Vangitseminen ja vangittuna pitäminen 
 
Vangitsemisasioissa jokainen käsittely on merkittävä omaksi istunnokseen. 
 
Huomautus-välilehdelle merkitään vakavimman rikoksen nimike ja onko epäilty vangit-
tu todennäköisin syin / syytä epäillä -perusteella. 
 
Syytteen nostamisen määräajasta tehdään Vaiheet-sivulle Yleinen vaihe -merkintä. 
 
Kun rikosasia on tullut vireille, merkitään viimeisin ennen pääkäsittelyä tehty pakkokei-
noa koskeva ratkaisu asiassa lopulliseksi ratkaisuksi. 
 

3.4.2 Matkustuskielto 
 
Matkustuskieltoon määrääminen merkitään osaratkaisuksi. Sen voimassaolosta teh-
dään Vaiheet-sivulle Yleinen vaihe -merkintä. Lopullinen ratkaisu tehdään, kun ri-
kosasia on tullut vireille tai kun matkustuskielto kumotaan, jos syytettä ei nostettu 60 
päivän kuluessa kiellon määräämisestä (PKL 2 luku 6 § 3 momentti).  
 

3.4.3 Säilöönotto  
 
Jokainen käsittely merkitään omaksi istunnokseen. 
 
Jos poliisiviranomaisen käräjäoikeudelle jättämän säilöönottoa koskevan ilmoituksen 
saapumisen jälkeen asiassa ei järjestetä käsittelyä, asian ratkaisukoodiksi merkitään 
“Muu ratkaisu”.  
 

3.4.4 Turvaamistoimi 
 
Turvaamistoimia ovat hukkaamiskielto, vakuustakavarikko ja takavarikko (PKL 3 ja 4 
luku). 
 
Turvaamistoimipäätös merkitään osaratkaisuksi. Pakkokeinon voimassaolosta teh-
dään Vaiheet-sivulle Yleinen vaihe -merkintä. Kun turvaamistoimi kumotaan tai sen 
voimassaolo muuten lakkaa, kirjataan asia lopullisesti ratkaistuksi. 
 

3.4.5 Teleasia 
 
Teleasioita ovat telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu (PKL 5 a luku) sekä 
näitä koskevat oikeusapupyynnöt. 
 
Teleasiasta merkitään vastaajan henkilötiedot, Telesalainen-merkintä sekä istunnon 
aika  ja paikka. 
 
Pakkokeinon voimassaolosta tehdään Vaiheet-sivulle Yleinen vaihe -merkintä. Asiassa 
tehdään lopullinen ratkaisu, kun pakkokeinon määräajan jälkeen ei käräjäoikeudelle 
ole esitetty samaa asiaa koskevaa hakemusta. 
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Teleasiaa ei arkistoida ennen kuin pakkokeinosta on ilmoitettu epäillylle tai käräjäoike-
us on tehnyt päätöksen että ilmoitus saadaan jättää tekemättä (PKL 5 a luku 11 § 2 
momentti). 
 
Teleasiat ovat salaisia hakemuksen tullessa käräjäoikeuteen ja pakkokeinon voimas-
saolon aikana. Salassapitoa käsitellään tarkemmin kohdassa 4.8.  
 

3.5 Määräaikojen merkitseminen 
 
Käräjäoikeuden vangitsemisasiaa koskevassa ratkaisussa määrätään syytteen nosta-
misen määräpäivä. Matkustuskieltoa, turvaamistoimea ja teleasiaa koskevassa ratkai-
sussa määrätään pakkokeinon voimassaolosta. Pakkokeinon viimeinen voimassaolo-
päivästä tehdään Vaiheet-sivulle Yleinen vaihe -merkintä. Otsikoksi kirjataan tieto siitä, 
mihin pakkokeinoon määräajan merkintä liittyy. 
 

3.6 Ratkaisukoodit 
 
Pakkokeinoasian ratkaisukoodit: 
 

51  Hyväksytty 
52  Hylätty 
53  Kumottu 
54  Muu ratkaisu 
99  Erhe 

 
Kumottu-vaihtoehtoa käytetään kun 
 
��käräjäoikeus kumoaa turvaamistoimea koskevan pakkokeinon 

 
��pakkokeinoa koskeva vaatimus on peruutettu ennen kuin käräjäoikeus on antanut 

ratkaisun asiassa  
 

��käräjäoikeus määrää pakkokeinoasiassa aikaisemmin vangittuna pidetyn epäillyn 
matkustuskieltoon. 

 
Muu ratkaisu -merkintää käytetään vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi kun pakkokei-
non kohde on kuollut tai säilöönottoasiassa ei pidetä käsittelyä. 
 
 



 21
4 JULKISUUS 
 
4.1 Julkisuudesta yleensä 

 
Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julki-
suutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus 
saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta (Suomen perustuslaki 12 § 2 momentti). 
Toisaalta myös oikeus yksityiselämän suojaan on perusoikeus (10 §). 

 
Syyttäjäyksikön ja käräjäoikeuden on noudatettava perustuslaissa säädettyä asiakirjojen 
julkisuuden periaatetta sekä oikeutta seurata tuomioistuinten istuntoja, mutta toisaalta 
otettava huomioon oikeus yksityiselämän suojaan. Näihin oikeuksiin liittyen on lisäksi 
noudatettava hyvää tiedonhallintatapaa. 

 
4.2 Julkisuusperiaate ja tietosuoja 

 
Käräjäoikeuksien ja syyttäjäyksiköiden diaarin ja asiakirjatuotannon julkisuuteen sovelle-
taan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (JulkL). Käräjäoikeuksiin sovelletaan li-
säksi lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta (OikJulkL 1 §).  
 
JulkL 1 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa 
erikseen toisin säädetä. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka 
on julkinen (9 §).  
 
Lainkohdat osoittavat julkisuusperiaatetta. Diaarin avulla on tätä periaatetta pystyttävä 
toteuttamaan. Diaarista tulee olla selvitettävissä asian käsitteleminen virastossa. 
 
Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että 
viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (JulkL 13 §). Lainkohdan mu-
kaan tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään 
asiakirja, josta tämä haluaa tiedon. Tätä varten syyttäjäyksikön ja käräjäoikeuden on 
tarvittaessa selvitettävä tiedon pyytäjälle asian diaarinumero.  
 
Toisaalta tietosuojan kannalta olennaista on että julkisuutta koskevia rajoituksia nouda-
tetaan. Tämä tarkoittaa salassapitovelvoitteiden ottamista huomioon. 
 

4.3 Julkisuus käräjäoikeudessa ennen istuntoa 
 

4.3.1 Tiedot oikeudenkäynnistä (diaaritiedot) 
 
Seuraavat diaaritiedot ovat julkisia, kun niitä koskevat merkinnät on tehty: 
 
��Asianosaisten nimet 
 
��Asian laatu eli rikosnimike 
 
��Asian käsittelyn istuntoajankohta ja -paikka 
 
Ylläkerrottujen seikkojen julkisuus on säädetty OikJulkL 2 §:n 1 momentissa. Lainkoh-
dassa lueteltujen tietojen julkisuutta ei voi JulkL:n säännöksillä rajoittaa. 
 
��Asian käsittelijän nimi 
 
��Syyttäjän nimi 
 
��Asian diaarinumero 
 
��Tieto asioiden yhdistämisestä ja yhdessä käsittelemisestä 
 
�� Tiedot asian saapumisesta ja asiakirjojen saapumispäivästä käräjäoikeuteen. Tämä  
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 koskee myös asiakirjoja, joiden sisältö on salassa pidettävä.  
 
�� Tiedot ennen istuntoa tehdyistä ratkaisuista, kuten oikeusapua koskeva ratkaisu, 

julkisen puolustajan määrääminen, suljettu käsittely ja oikeudenkäyntiaineiston sa-
lassa pitäminen. 
 

�� Merkinnät asianosaisille suoritetuista tiedoksiannoista ja muista ilmoituksista sekä 
niiden toimittamistavasta 

 
4.3.2 Muut tiedot 

 
Seuraavat tiedot ja asiakirjat eivät yleensä ole julkisia ennen käräjäoikeuden istuntoa: 

 
�� Haastehakemus 

 
�� Haaste, kutsu ja asianomistajan kirjallinen vaatimus 

 
�� Esitutkintapöytäkirja liitteineen 

 
�������� Asiassa annetut vastaukset 

 
4.3.3 Asianosaisjulkisuudesta 

 
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asi-
anosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn (JulkL 11 § 1 ja 3). 

 
Asianosaisjulkisuus on pääsääntö, josta poikkeamisen edellytyksiä on tulkittava ahtaas-
ti. Käräjäoikeudessa asianosaisjulkisuus ulottuu kaikkiin asiakirjoihin ja tietoihin 
lukuun ottamatta kahta poikkeusta: 1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 11 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaiset ns. salaiset yhteystiedot ja 2) 
tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot.  

 
4.3.4 Haastehakemus, haaste ja vastaus 

 
Haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus ovat yleensä salassa pidettäviä kärä-
jäoikeuden istuntoon asti. Mikäli käräjäoikeus pitää valmisteluistunnon, asiakirjat ovat 
salassa pidettäviä siihen asti. Salassapito koskee myös poliisille ja muille esitutkintavi-
ranomaisille ja viralliselle syyttäjälle, tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehtyjä ilmoituk-
sia rikoksesta sekä esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saatuja ja laadittuja asiakirjoja 
(JulkL 24 §:n 1 momentin 3 kohta). 

 
Asianosaisjulkisuutta soveltaen käräjäoikeus toimittaa asianosaisille, heidän avustajil-
leen ja kuultaville ennen istuntoa haastehakemuksia, haasteita ja vastauksia. Asian-
osainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman 
perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista it-
seään (JulkL 23 § 3 momentti). 
 
Asiakirjojen vastaanottajalle on ilmoitettava kirjallisesti, ettei niiden sisältöä saa ilmaista 
ennen käräjäoikeuden istuntoa. Salassapidon ilmoittamisesta on esimerkkejä oikeusmi-
nisteriön oikeushallinto-osaston muistiossa Julkisuudesta käräjäoikeudessa (annettu 
19.4.2001, 1458/130/2001 OM). 
 
Edellä mainitut asiakirjat on pidettävä salassa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen 
niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista tai ilman 
painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta 
käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta OikJulkL:n mukaan (JulkL 
24 §:n 1 momentin 3 kohta). 
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4.3.5 Haastehakemusinfo 

 
Haastehakemusinfo on asiakirja, joka on tarkoitettu syyttäjän ilmoitukseksi käräjäoikeu-
delle asianosaisten yhteys- ja muista tiedoista, jotka auttavat oikeudenkäynnin 
suunnittelua ja järjestämistä käräjäoikeudessa.  

 
Haastehakemusinfoa ei lähetetä asianosaisille, koska se voi sisältää julkisuuslain 24 §:n 
1 momentin 31 kohdan nojalla salassa pidettäviä yhteystietoja, joita ei anneta edes asi-
anosaisille. Jos asianosainen pyytää haastehakemusinfoa nähtäväkseen, hänellä 
on se oikeus saada. Asianosaiselle annettavasta kappaleesta kuitenkin poistetaan 
salassa pidettävät yhteystiedot.  
 
Syyttäjä ilmoittaa tuomioistuimelle asianosaisen sekä todistajan tai muun kuultavan yh-
teystiedot (ROL 5 luvun 3 § 2 momentti). Nämä tiedot voidaan ilmoittaa haastehake-
musinfolla. Sama koskee rikosasian vastauksen antajaa (ROL 5 luvun 9 § 3 momentti). 
Asianomistajalla ja vastaajalla on asianomistajan yksin ajamassa rikosasiassa vastaava 
ilmoittamisvelvollisuus käräjäoikeudelle (ROL 7 luvun 2 § 2 momentti ja 7 § 3 momentti). 
 
Jos asiakirja sisältää salassa pidettäviä yhteystietoja, asiakirja on niiltä osin salassa 
pidettäviä myös asianosaisille (JulkL 11 § 3 momentti). Salassapito ei pääty käräjäoi-
keuden istunnon jälkeen.  
 
Salassa pidettävät yhteystiedot ovat salassa pidettäviä myös diaaritietoina.  

 
4.3.6 Haastehakemuksen tiedot Sakarissa 

 
Sakarissa on merkittynä samoja asiaan liittyviä tietoja kuin haastehakemuksessa. Tällai-
sia ovat esimerkiksi  
 

��syytekohdat ja teonkuvaukset 
 

��tiedot vastaajaan kohdistetuista pakkokeinoista ja vapaudenmenetys-
ajan kestosta, yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen tai henkilö-
tutkinnan hankkimisesta ja syyttäjän ajamista asianomistajan yksityis-
oikeudellisista korvausvaatimuksista  
 

��syyttäjän vaatimus rangaistuksen koventamisperusteen soveltamises-
ta, syyttäjän vaatimus velvoittaa vastaaja korvaamaan todistelukustan-
nukset valtiolle sekä syyttäjän käsitys tuomioistuimen kokoonpanosta 
ja asian kiireellisyydestä 

 
Pääsääntö on, etteivät nämä Sakarista ilmenevät haastehakemuksen tiedot ole julkisia 
ennen käräjäoikeuden istuntoa. Näiden diaaritietojen julkisuus määräytyy edellä 
kerrottujen haastehakemuksen julkisuutta koskevien säännösten perusteella.  

 
4.4 Julkisuus käräjäoikeuden istunnon jälkeen 

 
Käräjäoikeuden istunnon jälkeen salassapitoa on tarkasteltava sen mukaan, onko muita 
lakiin perustuvia syitä pitää tietoja salassa. Esimerkiksi, onko asian oikeudenkäyntiai-
neistoa julistettu salaiseksi tai ovatko tiedot JulkL:n tai jonkin muun lain perusteella sa-
lassa pidettäviä. 

 
4.4.1 Salaisiksi julistetut tiedot 

 
Salainen-merkintä tehdään Sakariin Salaiseksi julistaminen -kentälle, kun käräjäoikeus 
pitää asiassa suljetun käsittelyn tai määrää oikeudenkäyntiaineiston osittain tai koko-
naan salaiseksi. Käräjäoikeus huolehtii, että Notes-sovelluksen asiakirjaluettelossa asi-
an kohdalla on merkintä Salainen.  
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4.5 Asianomistajan henkilöllisyys 

 
Tieto asianomistajan henkilöllisyydestä rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluonteis-
ta henkilön yksityiselämään liittyvää seikkaa, voidaan jättää antamatta sen estämättä, 
mitä Oikjulkl:n 2 §:n 1 momentissa säädetään (OikJulkL 2 § 2 momentti). Tämä ei kui-
tenkaan koske asianosaisen oikeutta saada tieto asianomistajan henkilöllisyydes-
tä.  
 
Kun mainittu tieto pidetään salassa, asiaan on tehtävä Salainen-merkintä.  
 
Henkilöllisyyden salassapito ei pääty käräjäoikeuden istuntoon. 
 
Käräjäoikeuden on ilmoitettava syyttäjälle, jos se jättää antamatta tiedon asianomistajan 
henkilöllisyydestä. 
 

4.6 Henkilötunnuksen loppuosa 
 
Henkilötunnuksen loppuosa on julkinen (KKO:2004:5). 
 

4.7 “Diaarijulkisuus” pakkokeinoasioissa lukuun ottamatta teleasioita 
 
Heti julkisia tietoja diaarissa ovat asianosaisten nimet, asian laatu, asian käsittelijän ni-
mi, vaatimuksen esittäjän nimi, diaarinumero, tiedot asian saapumisesta ja asiakirjojen 
saapumispäivä käräjäoikeuteen, tiedot ennen istuntoa tehdyistä ratkaisuista, merkinnät 
tiedoksiannoista sekä käsittelyn ajankohta- ja paikka heti kun merkinnät diaariin on tehty 
(OikJulkL 2 § 1 momentti). Lainkohtaa sovelletaan myös pakkokeinoasioihin. 
 
Asian laadulla tarkoitetaan pakkokeinon asianimikettä, joita ovat: 

Vangitsemisasia 
Matkustuskieltoasia 
Hukkaamiskielto / vakuustakavarikko 
Takavarikkoasia 
Ulkomaalaisen säilöönottoasia 
Telekuuntelu / televalvonta 
Muu pakkokeinoasia 

 
Sen rikoksen nimike, johon pakkokeino kohdistuu, on julkinen. 
 
Pakkokeinoa koskevaan vaatimukseen noudatetaan haastehakemuksen julkisuutta kos-
kevaa säännöstä (OikJulkL 9 §), jonka mukaan haastehakemus on yleensä salassa pi-
dettävä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa. 
 
Diaarimerkintöjen julkisuus määräytyy pakkokeinoasioissa soveltuvin osin samalla taval-
la kuin varsinaisissa rikosasioissa.  

 
4.8 Diaarijulkisuus teleasioissa (PKL 5a luku) 

 
Teleasiat ja niiden tietojen katselu- ja päivitysoikeus Sakarissa on erotettu muista diaarin 
asioista salaisuuskoodilla 10. Koodin avulla teleasioiden diaaritietojen ja asiakirjojen 
katselu- ja päivitysoikeus käräjäoikeudessa rajoitetaan vain näitä asioita käsitteleville 
henkilöille. Työnjaossa on pyrittävä siihen, että teleasioita käsittelee mahdollisimman 
harva henkilökunnasta. 
 
Käräjäoikeudessa käsiteltävien salaisten teleasioiden lukumäärää eikä mitään muuta-
kaan tietoa saa ilmoittaa, koska on mahdollista että lukumäärän perusteella voidaan 
tehdä johtopäätöksiä teleasioista.  

 
PKL 5 a luvussa tarkoitettujen teleasioiden diaarimerkinnät tulevat julkisiksi vasta, kun 
pakkokeinon käytöstä on viimeistään ilmoitettava rikoksesta epäillylle, jollei tuomioistuin  
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päätä toisin (OikJulkL 2 § 1 momentti). Sama koskee teleasian päätöstä ja oikeuden-
käyntiaineistoa (OikJulkL 5 a § 2 momentti). Näiden OikJulkL:n lainkohtien mukaan nä-
mä julkisuuden rajoitukset eivät koske poliisilain 32 b §:ssä (21/01) mainittuja pakkokei-
noja, joiden edellytyksistä on säädetty 31 §:ssä (tekninen tarkkailu) ja 31 c §:ssä (tele-
valvonta). Poliisilain mukaisten pakkokeinojen päätöksillä ja oikeudenkäyntiaineistolla 
voi olla vastaava salassapidon tarve kuin PKL 5 a luvun tarkoittamissa pakkokeinoissa. 
 
PKL 5 a luvun 11 §:n 2 momentissa on säädetty siitä, milloin luvun pakkokeinoista on 
ilmoitettava epäillylle. Tällöin on erotettavissa ainakin seuraavat tilanteet.  
 
1) Kun asia on saatettu syyttäjän harkittavaksi tai esitutkinta muuten on päätetty lopet-
taa, pakkokeinojen käytöstä on tuolloin ilmoitettava epäillylle. Teleasian diaarimerkinnät, 
päätökset ja oikeudenkäyntiaineisto tulevat näissä tapauksissa julkisiksi ilmoittamisen 
jälkeen. 
 
2) Jollei asiassa ole päätetty tutkinnan lopettamisesta tai asiaa saatettu syyttäjän harkit-
tavaksi vuoden kuluttua pakkokeinon käytön lopettamisesta, pakkokeinon käytöstä on 
viimeistään tällöin ilmoitettava epäillylle. Näissä tapauksissa asian diaarimerkinnät, pää-
tökset ja oikeudenkäyntiaineisto tulevat tuolloin julkisiksi. 
 
3) Tuomioistuin voi tutkinnanjohtajan esityksestä tärkeästä tutkinnallisesta syystä päät-
tää, että ilmoitus epäillylle saadaan tehdä myöhemmin tai että se saadaan jättää teke-
mättä. Tällaisen päätöksen takia myös teleasian salassapito jatkuu.  
 
Teleasia on salainen pakkokeinoa koskevan hakemuksen tullessa käräjäoikeuteen. 
Tässä vaiheessa ei ole tietoa, milloin ja kumman PKL 5 a luvun 11 § 2 momentissa mai-
nitun vaihtoehdon mukaan teleasian julkiseksitulo määräytyy.  
 
Edellä kerrottu tarkoittaa sitä että, jos teleasiaan liittyvä rikosasia on siirtynyt poliisilta 
syyteharkintaan tai on vireillä käräjäoikeudessa, teleasian tiedot ovat julkisia, jollei kärä-
jäoikeus ole päättänyt salassapidosta. Jos pakkokeinosta on ilmoitettu epäillylle, teleasi-
an tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Jollei rikosasia ole syyteharkinnassa tai vireillä 
käräjäoikeudessa, tiedot ovat julkisia vuoden kuluttua pakkokeinon käytön lopettamises-
ta, jollei käräjäoikeus päättänyt toisin epäillylle ilmoittamisesta.  
 
Kun käräjäoikeudesta tiedustellaan teleasian diaaritietoa tai oikeudenkäyntiaineistoa, on 
ennen vastaamista tarkistettava, ovatko diaaritiedot ja oikeudenkäyntiaineisto salassa 
pidettäviä. Jos ne ovat salassa pidettäviä, ei kysyjälle saa ilmoittaa edes sitä, onko kyse-
lyn tarkoittamaa teleasiaa koskeva hakemus saapunut käräjäoikeuteen tai ei ole saapu-
nut. 
 
Teleasiaa koskevan tiedustelun johdosta käräjäoikeuden on ensin tarkistettava, onko 
pakkokeinosta ilmoitettu epäillylle tai olisiko siitä tullut ilmoittaa hänelle taikka onko tuo-
mioistuin päättänyt, että ilmoitus saadaan tehdä myöhemmin tai se saadaan jättää te-
kemättä.  
 
Teleasian diaaritiedon antamisesta ja oikeudenkäyntiaineiston luovuttamisesta päättää 
asian käsittelijä tai joku yksikön tuomareista. 

 
 
 

 


