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RIKOSASIAIN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KIRJAUSOHJE SYYTTÄJÄYKSIKÖILLE 
 
1 JOHDANTO 
 

Oikeusministeriö on 5.12.2001 vahvistanut määräykset 3978/31/2001 sekä syyttäjille että 
käräjäoikeuksille asioiden kirjaamisesta rikosasiain hallintajärjestelmään. Ministeriö on 
28.5.2004 asettanut työryhmän päivittämään ohjeistuksen ajan tasalle. 

  
Oikeusministeriö antaa määräyksiä tuomioistuimen ja syyttäjän diaarista (Viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 § 2 momentti (Yh 301, JulkL)). Määräyksen uusi-
minen perustuu mainittuun lainkohtaan. 

 
Uusitun määräyksen tarkoitus on yhtenäistää kirjaamismenettely ja siten varmistaa järjes-
telmästä saatava kokonaishyöty. Päämääränä on edesauttaa tiedon kulkua poliisin, syyt-
täjän ja käräjäoikeuden välillä. Lisäksi yhdenmukaisen kirjaamismenettelyn avulla voidaan 
parantaa eri yksiköiden asia- ja työmäärien vertailtavuutta työnjohdon, tilastoinnin ja tu-
losohjauksen 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 tietohallin-
tonsa samoin kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että asiakirjojen 
julkisuus voidaan vaivattomasti toteuttaa. Lisäksi asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä 
niihin sisältyvien tietojen suoja tulee turvata asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturvalli-
suusjärjestelyin 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 tie-
toa. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää että julkinen ja salassa pidettävä tieto pystytään 
erottamaan diaariin tehdyillä merkinnöillä tai muulla tavalla.  

 
1.2 Tietojen eheys 

 
Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää tietojen eheyttä. Tietojen eheydellä tarkoitetaan tietojen 
tai tietojärjestelmän aitoutta, väärentämättömyyttä, sisäistä ristiriidattomuutta, kattavuutta, 
ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja käyttökelpoisuutta. Tarkemmin valtionvarainministeriön 
internet-sivuilta: http://www.vm.fi > hallinnon kehittäminen > tietoturvallisuus. 
 
Tämän määräyksen tarkoituksena on edistää ja tukea tietojen eheyden edellyttämiä me-
nettelytapoja. Eheyden edellytyksenä on erityisesti se, että syyttäjäyksiköissä ja käräjäoi-
keuksissa diaaria pidetään keskenään samalla tavalla ja diaarin avulla voidaan pyydettä-
essä antaa oikeita ja vertailukelpoisia tietoja. 

 
Oikeat ja vertailukelpoiset tiedot ovat tarpeen myös syyttäjäyksiköiden ja käräjäoikeuksien 
työn suunnittelun, tilastoinnin ja tulosjohtamisen vuoksi. 

 
1.3 Sakari-järjestelmä ja sen käyttöala 

 
Sakari on syyttäjien ja käräjäoikeuksien rikosasioiden diariointi- ja asianhallintajärjestelmä 
sekä näihin asioihin liittyvien asiakirjojen tuottamis- ja hallintajärjestelmä. Sakari-järjestel-
mää käytetään myös rikosasiain menettelyyn laajassa mielessä liittyvien muiden asiaryh-
mien 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 Valtakunnan-
syyttäjänviraston ja oikeusministeriön tarpeisiin. Tilastotiedot luovutetaan myös Tilasto-
keskukselle. 
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2 KIRJAAMIS- JA KÄSITTELYMERKINNÄT 
 

Syyttäjäyksikössä ratkaistaan poliisin toimittamia, muista virastoista ja yksityisiltä tahoilta 
tulleita asioita. Syyttäjäyksikköön tulevat asiat kirjataan Sakariin yksikön hallintoasioita ja 
eräitä muita jäljempänä lueteltavia asiaryhmiä lukuun ottamatta. 

 
2.1 Diaarimerkinnät syyttäjällä 

 
Sakarissa syyttäjän diaarin asia muodostuu poliisin PATJA-järjestelmästä konekielisesti 
toimitettavan tutkintailmoituksen tiedoista. Muut kuin konekielisesti saapuvat asiat kirja-
taan järjestelmään syyttäjäyksikössä manuaalisesti. Sakarin asia muodostuu yhdestä tai 
useammasta esitutkintapöytäkirjasta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.  
 
Syyttäjäyksikön on huolehdittava, että saapuneista asioista on kirjattuna Sakariin: 
 
- Asian diaarinumero syyttäjäyksikössä 
- Asian saapumispäivä ja asiakirjojen saapumispäivä 
- Asian rikosnimike 
- Asian menettelytapa (rikosasia, sotilasrikosasia, esitutkinnan rajoittamisesitys tai en-

nakkoilmoitus) 
- Syyttäjän nimi 
- Asianosaisten nimet, henkilö- ja yhteystiedot 
- Asiaa koskevien esitutkintapöytäkirjojen numerot tai vastaavien asiakirjojen tunnisteet 
- Tiedoksiannot 
- Asian vaiheet 
- Syyttäjän ratkaisutiedot  

 
2.2 Sakariin kirjattavat asiat menettelytavoittain 

 
2.2.1 Rikosasiat (R) 

 
• = Syyteharkinta-asiat 

 
Lisäksi seuraavat asiat kirjataan rikosasioina. Kirjaamisesta on annettu yksityiskohtaiset 
ohjeet kohdissa 2.4.2 ja 2.4.3. 

 
• = Hovioikeuden palauttama asia (Oikeudenkäymiskaari 31 luku 6 §, Pr 101), kun 

syyttäjä laatii asiassa haastehakemuksen. 
 
• = Rikosasiasta erillinen vaatimus liiketoimintakiellon määräämiseksi (Laki liiketoimin-

takiellosta 6 §, Ri 207). 
 
• = Rikosasiasta erillinen vaatimus lähestymiskiellon määräämiseksi (Laki lähestymis-

kiellosta 5 § 1 momentti, Ri 310). 
 
• = Nuorisorangaistuksen ehtojen ja määräysten rikkominen (Laki nuorisorangaistuk-

sesta 17 §, 1196/2004) 
 
• = Poliisirikosten tutkinnanjohtajuusasiat (Esitutkintalaki 14 § 2 momentti, Ri 301) 
 
• = Rangaistusmääräyksen poistaminen (Laki rangaistusmääräysmenettelystä 18 §, Pr 

211).  
 
• = Rangaistusvaatimuksen vastustaminen, kun vastustuksen johdosta toimitetaan 

esitutkinta tai kun asia syyteharkinnan jälkeen annetun rangaistusvaatimuksen vas-
tustamisen johdosta toimitetaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. (Laki rangaistusmää-
räysmenettelystä 8 §, Pr 211). 
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• = Seuraamusluonteisen syyttämättäjättämisen syyllisyyskysymyksen ratkaiseminen 
(ROL 1 luku 10 § 1 momentti, Pr 102) 

 
• = Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi (Laki yhdyskuntapalvelusta 8 §, Ri 

202) 
 

2.2.2 Sotilasrikosasiat (SO) 
 

Sotilasrikosasiat (Sotilasoikeudenkäyntilaki 4 §, Pr 215) 
 

2.2.3 Esitutkinnan rajoittamisesitys (E) 
 

Esitutkinnan rajoittamisesitys (Esitutkintalaki 4  § 3, Ri 301) 
 

2.2.4 Ennakkoilmoituspöytäkirjat (01)  
 

• = Poliisin tekemä ennakkoilmoitus tutkittavaksi tulleesta rikosasiasta (Esitutkintalaki 15 
§, Ri 301). 

 
• = Hovioikeuden palauttama asia (Oikeudenkäymiskaari 31 luku 6 §, Pr 101), jos syyttä-

jä ei laadi uutta haastehakemusta. 
 
• = Rikesakon vastustaminen (Rikesakkolaki 12 §, Pr 213). 
 
• = Sotilaan kurinpitovalitus (Sotilaskurinpitolaki 34 §, Pr 219). 

 
2.3 Sakarin ulkopuolelle jäävät asiat 

 
Seuraavia asiaryhmiä ei kirjata Sakariin: 
 

- Syyttäjäyksikön hallintoasiat 
- Hakemus kuolleeksi julistamisesta 
- Sakon muuntorangaistusasiat 
- Rangaistusvaatimuksen ratkaiseminen rangaistusmääräysmenettelyssä 
- Valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettava korvausasia 
 

2.4 Asioiden saapumiskirjaus 
 

2.4.1 Konekielisesti saapuvat asiat 
 

Sakarissa asia muodostuu poliisin PATJA-järjestelmästä konekielisesti toimitettavan tut-
kintailmoituksen tiedoista. Näiden konekielisten asioiden saapumispäivä kirjautuu Saka-
riin automaattisesti. Asiakirjojen saapumispäiväksi kirjataan niiden tosiasiallinen saapu-
mispäivä.  
 
Konekielisestä pöytäkirjasta tulee syyttäjän asia ja se saa diaarinumeron.  
 
Saapunut konekielinen pöytäkirja ei saa automaattisesti omaa diaarinumeroa, jos:  

• = pöytäkirjan tiedot ovat teknisesti puutteelliset 
• = poliisi on toimittanut useita samaan asiaan liittyviä esitutkintapöytäkirjoja 

konekielisesti ns. tutkintapakettina  
• = pöytäkirjaan vastaajaksi merkityllä on ennestään asia vireillä syyttäjäyksi-

kössä 
• = pöytäkirja on ETL 15 §:n mukainen ennakkoilmoitus poliisin tutkittavaksi 

tulleesta rikoksesta 
• = pöytäkirja on ETL 4 § 3 mom:n tarkoittama esitutkinnan rajoittamisesitys 

 
Pöytäkirjan tietojen puutteellisuudet on korjattava, minkä jälkeen pöytäkirjasta tehdään 
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asia.  
 
Tutkintapaketti on yksi asia, johon kaikki paketin pöytäkirjat sisältyvät. Jos tutkintapakettia 
ei ole muodostettu, vaikka poliisin toimittamat esitutkintapöytäkirjat ovat selkeä kokonai-
suus, tulee asiat yhdistää heti saapumiskirjauksen yhteydessä. 
 
Jos vastaajalla on muita asioita vireillä syyttäjäyksikössä, on ratkaistava, yhdistetäänkö 
pöytäkirja niihin. Saman epäillyn pöytäkirjat on lähtökohtaisesti liitettävä samaan asiaan.  
 
ETL 15 §:n mukainen ennakkoilmoitus ei saa omaa diaarinumeroa. Kun ilmoitukseen liit-
tyvä pääasia saapuu syyttäjälle, ennakkoilmoituksen käsittely päättyy eli ennakkoilmoitus 
finalisoituu. Mikäli ennakkoilmoitukseen liittyvä asia ei poliisilta saadun tiedon mukaan tule 
syyttäjälle käsiteltäväksi, pöytäkirja on finalisoitava. Finalisoinnin syy tulee merkitä asian 
huomautuskenttään. 
 
ETL 4 § 3 momentissa tarkoitettu esitutkinnan rajoittamista koskeva pöytäkirja ei auto-
maattisesti saa diaarinumeroa, vaan pöytäkirjasta tehdään asia vasta jos syyttäjä on päät-
tänyt rajoittaa koko asian esitutkinnan esityksen mukaisesti. Rajoittamisesityksestä ei teh-
dä asiaa, jos syyttäjä ei hyväksy rajoittamisesitystä tai  jos esitutkinnan rajoittaminen kos-
kee vain osaa asian vastaajista. Tällöin pöytäkirja muutetaan 01-lajiseksi ennakkoilmoi-
tuspöytäkirjaksi ja mahdolliset esitutkinnan rajoittamispäätökset tehdään erillisellä tekstin-
käsittelyohjelmalla. Tieto evätystä esitutkinnan rajoittamisesityksestä tai eräiden vastaaji-
en osalta tehdyistä rajoittamispäätöksistä merkitään asian huomautuskenttään. 

 
2.4.2 Syyttäjäyksikössä kirjattavat asiat (manuaalikirjattavat) 

 
Poliisilta tulevien konekielisten asioiden lisäksi syyttäjäyksiköihin saapuu asioita myös 
muilta viranomaisilta ja yksityisiltä tahoilta. Näiden asioiden diaaritiedot kirjataan viipymät-
tä.  
 
Asian nimikkeeksi kirjataan rangaistusasteikoltaan ankarimman rikoksen nimike. Muiden 
kuin varsinaisten rikosasioiden osalta kirjataan asiaa vastaava nimike, esim. yhdyskunta-
palvelun muunto tai tutkinnanjohtajuus. 
 
Pöytäkirjan numeroksi kirjataan esitutkintapöytäkirjan numero tai muun viranomaisen asi-
anumero. 
 
Manuaalisesti kirjattavista asioista tallennetaan Sakariin ensin pöytäkirja, josta muodoste-
taan uusi asia tai pöytäkirja yhdistetään saman vastaajan ennestään vireillä olevaan asi-
aan. 
 
Syyttäjäyksikön on kirjattava diaariin seuraavat asiat, jotka saavat diaarinumeron: 
 

2.4.2.1 Hovioikeuden palauttama asia 
 

Pöytäkirjalajiksi merkitään R, jos syyttäjä nostaa asiassa syytteen ja laatii haastehake-
muksen. Diaarimerkinnät vastaavat varsinaisen rikosasian merkintöjä. Tarvittaessa esitut-
kintapöytäkirjan numeron loppuun lisätään erotinmerkki. Haastehakemuksen yhteydessä 
käräjäoikeudelle on ilmoitettava, että se koskee käräjäoikeudessa jo kirjattua hovioikeu-
den palauttamaa asiaa. 

 
2.4.2.2 Liiketoimintakielto  

 
Liiketoimintakieltovaatimusta koskeva rikosasiasta erillinen asia tulee toimittaa Sakariin 
konekielisenä. Jos näin ei menetellä, tulee asia kirjata Sakariin manuaalisesti.  
 
Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjan numero Poliisin ilmoitusnumero täydennettynä etuliitteellä 
Pöytäkirjan nimike 5006 LIIKETOIMINTAKIELTO 
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Vastaaja  Henkilö, jolle liiketoimintakieltoa vaaditaan 
Tapauksen nimike 5006 LIIKETOIMINTAKIELTO 
Tekoaika  Vaatimuksen perusteena olevan tapahtuman ajankohta 
 

2.4.2.3 Lähestymiskielto  
  

Syyttäjän vaatiessa lähestymiskieltoa rikosasiasta erillisenä vaatimuksena kirjataan lä-
hestymiskieltoasia diaariin. Syyteasian yhteydessä esitettävä vaatimus kirjataan haaste-
hakemukselle eikä sitä viedä erillisenä asiana diaariin.  
 
Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjan numero Poliisin ilmoitusnumero tai muu asianumero 
Pöytäkirjan nimike 5007 LÄHESTYMISKIELTO 
Vastaaja  Henkilö, jota vastaan lähestymiskieltoa haetaan 
Asianomistaja Henkilö, jota lähestymiskiellolla on tarkoitus suojata 
Tapauksen nimike 5007 LÄHESTYMISKIELTO 
Tekoaika  Vaatimuksen perusteena olevan tapahtuman ajankohta 

 
2.4.2.4 Nuorisorangaistuksen ehtojen ja määräysten rikkominen 
 

Pöytäkirjalaji   R 
Pöytäkirjan numero Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston asianumero  
Pöytäkirjan nimike  5010 NUORISORANGAISTUKSEN MUUNTO 
Vastaaja  Nuorisorangaistukseen tuomitun henkilö- ja osoitetiedot 
Tapauksen nimike 5010 NUORISORANGAISTUKSEN MUUNTO 
Tekoaika  Kriminaalihuoltolaitoksen asiaa koskevan päätöksen pvm 
 

2.4.2.5 Poliisirikosten tutkinnanjohtajuus 
 

Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjan numero Esitutkintaa suorittavan poliisiyksikön ilmoitusnumero 
Pöytäkirjan nimike Tutkitun ankarimman rikoksen nimike   
Vastaaja  Epäilty poliisimies ja tämän henkilötiedot 
Tapauksen nimike Tutkitun rikoksen nimike 
Tekoaika  Epäilty tapahtuma-aika 
Asian nimike  5015 TUTKINNANJOHTAJUUS 
 
Asian huomautuskenttään tulee kirjata  
• = syyttäjän tutkinnanjohtajanmääräyksen päiväys ja määräyksen antaja 
• = mahdollinen rikosilmoituksen/tutkintapyynnön vastaanottaneen poliisiyksikön ilmoi-

tusnumero.  
• = jos asiassa on myös muita epäiltyjä, joiden osalta esitutkintaa johtaa poliisi, kirjataan 

toisen esitutkinnan ilmoitusnumero, tutkiva yksikkö ja tutkinnanjohtajan nimi  
 
Esitutkinnan päätyttyä asia ratkaistaan aina 06-Muu päättymisperuste –koodilla. Asian 
huomautuksiin tulee kirjata, onko pöytäkirjat lähetetty syyttäjälle ja mihin syyttäjäyksik-
köön. 
 

2.4.2.6 Rangaistusmääräyksen poistaminen 
 

Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjan numero Poistettavan rangaistusmääräyksen numero   
Pöytäkirjan nimike 1432 MUU TUTKINTA  
Vastaaja  Poistettavan rangaistusmääräyksen saanut henkilö 
Tapauksen nimike Rangaistusmääräyksen teon nimike 
Tekoaika  Rangaistusmääräyksen teon tekoaika 
 

2.4.2.7 Rangaistusvaatimuksen vastustaminen  
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Vastustaminen kirjataan irtopöytäkirjaksi ilman diaarinumeroa, jos asiaa ei ratkaista ran-
gaistusmääräyksellä. 

 
Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjan numero Rangaistusvaatimuksen numero 
Pöytäkirjan nimike Ankarin rangaistusvaatimuksen rikosnimikkeistä 
Vastaaja  Rangaistusvaatimuksen epäilty, kirjattava henkilötunnus 
Tapauksen nimike Rangaistusvaatimuksen perusteena oleva teko 
Tekoaika  Rangaistusvaatimuksen perusteena olevan teon tekoaika 
 
Kun asia esitutkinnan päätyttyä tulee Sakariin konekielisenä irtopöytäkirjana merkinnöin 
vv-ilmoitus/omat jutut, muodostetaan konekielisenä saapuneesta pöytäkirjasta asia ja ai-
emmin irtopöytäkirjaksi kirjattu vastustaminen muutetaan 01-lajiseksi ennakkoilmoituk-
seksi ja finalisoidaan. Finalisoinnin yhteydessä Selostus –kenttään merkitään vastusta-
misasian diaarinumero sekä syyttäjän nimi. 

 
2.4.2.8 Syyttäjän antaman rangaistusvaatimuksen vastustaminen  

 
Syyttäjän syyteharkinnan jälkeen antaman rangaistusvaatimuksen vastustaminen kirja-
taan uutena erillisenä rikosasiana diaariin, jos asiaa ei ratkaista rangaistusmääräyksellä. 
Alkuperäisen,  rangaistusvaatimuksen antamiseen päättyneen rikosasian Huomautukset 
–kenttään kirjataan tieto rangaistusvaatimuksen vastustamista koskevasta uudesta asias-
ta. Uuden, vastustamista koskevan asian huomautuskenttään tehdään vastaava merkintä 
aiemmasta rangaistusvaatimuksen antamiseen päättyneestä asiasta ja lisäksi merkitään 
tieto vastustetun rangaistusvaatimuksen numerosta.  
 
Koska sama esitutkintapöytäkirjan numero voi esiintyä järjestelmässä R-lajisena pöytäkir-
jana vain kerran, tulee pöytäkirjan numeroa toiseen kertaan järjestelmään syötettäessä li-
sätä numeron perään jokin merkki, esim. piste, joka toimii erottimena järjestelmässä. 
 
Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjan numero Alkuperäisen rikosasian esitutkintapöytäkirjan numero, jon- 
ka perään lisätään erottimeksi esim. piste tai muu merkki.  
Pöytäkirjan nimike Rangaistusvaatimuksen (ankarimman) teon nimike 
Vastaaja  Rangaistusvaatimuksen vastustaja  
Tapauksen nimike Rangaistusvaatimuksen perusteena olevan teon nimike 
Tekoaika  Rangaistusvaatimuksen perusteena olevan teon tekoaika 
 
Alkuperäisen rikosasian mahdolliset muut vastaajat, joiden osalta asiaa ei ole saatettava 
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kirjataan tarvittaessa kuultaviksi. Heitä koskevia tapauksia 
ei kirjata asialle. Asianomistajat ja todistajat kirjataan tarvittaessa pöytäkirjalle. 
 
 

2.4.2.9 Seuraamusluontoisen syyttämättäjättämispäätöksen syyllisyyskysymyksen ratkaisemi-
nen  
 

Asia kirjataan uutena erillisenä rikosasiana diaariin. Alkuperäisen, syyttämättäjättämiseen 
päättyneen rikosasian Huomautukset –kenttään kirjataan tieto syyllisyyskysymystä kos-
kevasta uudesta asiasta. Uuden asian huomautuskenttään tehdään vastaava merkintä 
aiemmasta syyttämättäjättämispäätöksestä. Koska sama esitutkintapöytäkirjan numero 
voi esiintyä järjestelmässä R-lajisena pöytäkirjana vain kerran, tulee pöytäkirjan numeroa 
toiseen kertaan järjestelmään syötettäessä lisätä numeron perään jokin merkki, esim. pis-
te, joka toimii erottimena järjestelmässä. 
 
Pöytäkirjalaji R 
Pöytäkirjan numero Alkuperäisen rikosasian esitutkintapöytäkirjan numero, jon- 

ka perään lisätään erottimeksi esim. piste tai muu merkki.  
Pöytäkirjan nimike Syyttämättä jätetyn (ankarimman) teon nimike 
Vastaaja  Syyllisyyskysymyksen tutkittavaksi saattanut henkilö 
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Tapauksen nimike Syyttämättä jätetyn tapauksen nimike 
Tekoaika  Syyttämättä jätetyn tapauksen tekoaika 
 
Alkuperäisen rikosasian mahdolliset muut vastaajat, joiden syyllisyyskysymyksen ratkai-
semisesta ei ole kysymys, kirjataan tarvittaessa kuultaviksi. Heitä koskevia tapauksia ei 
kirjata asialle. Samoin asianomistajat ja todistajat kirjataan tarvittaessa pöytäkirjalle. 
 

2.4.2.10 Sotilasrikosasia 
 

Pöytäkirjalajiksi merkitään SO. Diaarimerkinnät vastaavat varsinaisen rikosasian merkin-
töjä. Asian laji on sotilasrikosasia (SO). 
 

2.4.2.11 Tulli- tai rajavartioviranomaisen tutkima rikos 
 

Pöytäkirjalajiksi merkitään R. Diaarimerkinnät vastaavat varsinaisen rikosasian merkintö-
jä. 

 
2.4.2.12 Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi  

 
Pöytäkirjalaji   R 
Pöytäkirjan numero Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston asianumero  
Pöytäkirjan nimike  5005 YHDYSKUNTAPALVELUN MUUNTO 
Vastaaja  Yhdyskuntapalveluun tuomitun henkilö- ja osoitetiedot 
Tapauksen nimike 5005 YHDYSKUNTAPALVELUN MUUNTO 
Tekoaika  Kriminaalihuoltolaitoksen asiaa koskevan päätöksen pvm 
 

2.4.3 Syyttäjäyksikössä kirjattavat  irtopöytäkirjat  
 

Seuraavat asiat kirjataan järjestelmään irtopöytäkirjoina eikä niistä muodosteta  
itsenäistä asiaa:  
 

2.4.3.1 Lisätutkintapöytäkirja 
 

Lisätutkintapöytäkirja voidaan kirjata Sakariin uutena R-lajisena pöytäkirjana silloin, kun 
se sisältää uusia epäiltyjä henkilöitä tai uusia tutkittuja rikoksia. Muussa tapauksessa lisä-
tutkintapöytäkirjan sisältämät tiedot (esim. uudet todistajat) kirjataan alkuperäiselle asialle 
ja asian Huomautukset -kenttään kirjataan tieto lisätutkintapöytäkirjan saapumisesta. 
 
Pöytäkirjalaji  R 
Pöytäkirjanumero Alkuperäisen esitutkintapöytäkirjan numero täydennettynä 

erotinmerkillä. 
 

Lisätutkintapöytäkirjassa mainittu uusi vastaaja ja epäilty teko sekä alkuperäisen asian 
vastaajan uusi teko kirjataan pöytäkirjaan, samoin uudet asianomistajat ja todistajat. Al-
kuperäisen asian muita tekoja tai henkilöitä ei kirjata uudestaan. 
 
Lisätutkintapöytäkirjaa ei muodosteta asiaksi vaan se yhdistetään alkuperäiseen, jo syyt-
täjällä vireillä olevaan rikosasiaan. Jos alkuperäinen asia on siirretty jo käräjäoikeuteen 
eikä asiaan ole enää teknisesti mahdollista lisätä pöytäkirjoja, kirjataan lisätutkintapöytä-
kirja Sakariin ainoastaan jos lisätutkinta edellyttää syyttäjän syyteharkintaratkaisuja. Täl-
löin se muodostetaan omaksi asiakseen. 
 

2.4.3.2 ETL 15 § mukaiset ennakkoilmoitukset 
 

Jos poliisin ETL 15 §:n nojalla tekemä ilmoitus rikosasiasta ei jostain syystä saavu kone-
kielisesti Sakariin, kirjataan se manuaalisesti.  
 
Pöytäkirjalajiksi  Ennakkoilmoitus (01)  
Pöytäkirjanumero  Asian rikosilmoituksen numero 
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Pöytäkirjan nimike  Epäilty ankarin rikosnimike  
Vastaaja  Ilmoitettu epäilty henkilötietoineen  
Tapauksen nimike Epäilty ankarin rikosnimike  
Tekoaika  Epäilty tekoaika 
 
Kun rikosasia esitutkinnan päätyttyä aikanaan saapuu syyttäjäyksikköön, ennakkoilmoitus 
finalisoituu. Jos rikosasia ei koskaan saavu kyseiseen syyttäjäyksikköön, on myös huo-
lehdittava ennakkoilmoituksen finalisoinnista. Finalisoinnin Selostus –kenttään on merkit-
tävä finalisoinnin syy.   
 

2.4.3.3. Muut ennakkoilmoituksena kirjattavat 
 

Teknisistä syistä myös eräitä muita asioita on kirjattava järjestelmään ennakkoilmoitus -
lajisena irtopöytäkirjana. 
 
Sotilaan kurinpitovalitusta tai rikesakon vastustamiskäsittelyä ei kirjata itsenäisinä asioina 
diaariin, vaan niistä kirjataan ennakkoilmoitus –lajiset pöytäkirjat. 
 
Ennakkoilmoituksina kirjataan myös rangaistusvaatimuksen vastustaminen ja hovioikeu-
den palauttama asia silloin, kun asiassa ei ole tarpeen laatia haastehakemusta tai muuta 
syyttäjän ratkaisua, jos kuitenkin asioiden hallinnan ja käsittelyn selkeyden vuoksi ne on 
tarpeen kirjataan diaariin. 
 
Ennakkoilmoitusten finalisoinnista on huolehdittava asian käsittelyn päätyttyä. 
 

2.5 Asioiden yhdistäminen 
 

Rikoslain 7 luvun 1 §:n mukaan jos joku on tuomittava samalla kertaa kahdesta tai use-
ammasta rikoksesta vankeusrangaistukseen, hänet tuomitaan rikoksista yhteiseen van-
keusrangaistukseen, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
 
Saman vastaajan tekemiä eri rikoksia tai eri vastaajien tekemää samaa rikosta koskevat 
syytteet käsitellään yhdessä, jollei niiden erikseen käsittelemistä pidetä soveliaampana 
(ROL 5 luku 18 §). Sama koskee lainkohdan mukaan myös eri vastaajien tekemiä eri ri-
koksia, jos syytteiden yhteinen käsittely on eduksi asian selvittämiselle. 
 
Syyttäjän on yhdistäessään rikosasioita otettava säännös huomioon niin että rikosasiasta 
muodostuu selkeä ja laajuudeltaan tarkoituksenmukainen kokonaisuus, jolloin se voidaan 
ratkaista käräjäoikeudessa yhdessä yhtäjaksoisessa menettelyssä samassa pääkäsitte-
lyssä. Tarvittaessa yhdistämisestä on neuvoteltava käräjäoikeuden kanssa.  
 
Saman vastaajan asioiden käsitteleminen yhdessä on pääsääntö, josta poikkeamiseen 
tulee olla erityinen syy. 
 

Asioita yhdistettäessä on ennen ratkaisun tekemistä huolehdittava siitä, että asianosainen 
on kirjattuna samaan asianosaisasemaan vain kerran. Tarvittaessa tulee käyttää Asian-
osaisten yhdistely -toimintoa. 
 

2.6 Rikosnimike 
 

Syyttäjäyksikköön saapuneen asian nimike perustuu poliisiin ilmoittamiin tietoihin tutkituis-
ta tapauksista eli teoista. Silloin kun asiassa on useita epäiltyjä rikoksia, asian nimikkeenä 
on  rangaistusasteikoltaan ankarin rikos, jonka poliisi on kirjannut PATJA-järjestelmään. 
 
Jos syyttäjä syyteharkinnassaan päätyy siihen, että poliisin kirjaama epäillyn teon nimike 
ei vastaa syyteharkinnan lopputulosta, hänen tulee muuttaa asianimike syyttäjän asialle 
Sakarissa vastaamaan syyttäjän ratkaisujen ankarinta rikosnimikettä. 
 
Haastehakemuksen rikosnimikkeeksi on merkittävä rangaistusasteikoltaan ankarimman 
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syytekohdan nimike. Se tulee asian nimikkeeksi käräjäoikeudessa. Syyttäjän on huoleh-
dittava siitä, että haastehakemuksen nimike on merkitty oikein. 
 
Myös syyttäjällä päättyvissä asioissa, kuten syyttämättäjättämispäätöksissä, ratkaisun ri-
kosnimikkeen tulee vastata ratkaisua. Ratkaisun nimike on Sakarissa muutettava vas-
taamaan syyttäjän tekemän ratkaisun sisältöä.  
 

2.7 Saapuneiden asioiden jakaminen 
 

Asiat ja ennakkoilmoitus –lajiset irtopöytäkirjat on jaettava syyttäjälle viipymättä. Jos vas-
taajalla on syyttäjäyksikössä vireillä muita asioita, on harkittava asioiden käsittelyn keskit-
tämistä yhdelle syyttäjälle. 
 
Jakomerkintä on muutettava, jos asian syyttäjä vaihtuu ennen asian ratkaisemista syyttä-
jäyksikössä. Näin menetellen saadaan syyttäjäyksikön työnjaosta mahdollisimman luotet-
tava ja yhtenäinen kuva. 
 
Jos syyttäjä vaihtuu asian ollessa vireillä käräjäoikeudessa, tehdään tästä merkintä asian 
Huomautus –kenttään.  
 

2.8 Asian vaiheet 
 

Asian käsittelyn etenemistä Sakarissa kuvataan eri vaiheilla. Vaiheet kirjautuvat asian 
Toimenpiteet -sivulle ja päiväkirjalle. 
 
Asian vaiheet ovat: 
• =  Saapunut 
• =  Jaettu 
• =  Ratkaistavana 
• =  Siirretty käräjäoikeuteen 
• =  Päättynyt syyttäjällä 
• =  Arkistoitu 
• =  Arkistoitu/syyttäjä 

 
2.9 Asian toimenpiteet 

 
Syyttäjäyksikössä tulee huolehtia, että seuraavat asian toimenpiteet kirjataan diaariin: 
 

2.9.1 Salainen 
 

Jos asia on käräjäoikeudessa käsitelty suljetuin ovin ja jos käräjäoikeus on julistanut oi-
keudenkäyntiaineiston kokonaan tai osittain asian salassa pidettäväksi tulee asialle Saka-
rissa tehdä Salainen -merkintä. Samoin menetellään, kun syyttäjän ratkaisu asiassa sisäl-
tää salassa pidettäviä tietoja. Myös tilanteissa, joissa asianomistajan henkilöllisyys on 
suoraan lain nojalla salassa pidettävä, tulee tästä tehdä asialle Salainen -merkintä 
  
Salainen -merkinnän tarkoitus on varoittaa diaarin käyttäjää. Merkintä perustuu aina asia-
kirjan tai tiedon salassapidosta tehtyyn erilliseen nimenomaiseen ratkaisuun tai suoraan 
lakiin. Sakariin tehtävän merkinnän lisäksi merkintä salassapidosta on tehtävä myös sa-
lassa pidettävään asiakirjaan. 
 

2.9.2 Yleinen vaihe 
 

Kaikki asiassa lähetetyt ja saapuneet asiakirjat on merkittävä diaariin. Diaariin merkitään 
asiakirjan nimi ja lähetys- tai saapumispäivä. 
  
Pääsääntöisesti asiakirjat tulee laatia Notes -sovelluksen asiakirjapohjia käyttäen. Notes -
sovelluksella laadittujen asiakirjojen lähetystiedot siirtyvät automaattisesti Sakariin. Muilla 
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tavoin laadittujen asiakirjojen diaaritiedot on merkittävä Sakarin Yleinen vaihe -kenttään. 
Yleinen vaihe -kenttään voidaan merkitä myös asian käsittelyyn liittyviä määräaikoja, 
esim. lisätutkintapyynnön määräaika. 
 

2.9.3 Tilanvaihto 
 

Ratkaistavana oleva asia voidaan siirtää Keskeytyksessä -tilaan, kun 
- syyttäjä pyytää asiassa lisätutkintaa 
- syyttäjä lähettää asian sovitteluun 
- asian syyteharkinta keskeytyy muusta vastaavasta syystä 

 
Keskeytyneeksi kirjaaminen on poikkeuksellista ja siihen on oltava perusteltu syy. Kirjaus 
palvelee tiedonsaantia sekä syyttäjäyksikön työn suunnittelua, tilastointia ja tulosjohtamis-
ta. 
 
Merkinnällä ei ole itsenäistä oikeudellista vaikutusta tai merkitystä eikä se katkaise tilas-
toitavaa syyteharkinta-aikaa. 
 

2.9.4 Yhdistäminen toiseen asiaan 
 

Yhdistäminen muodostaa kahdesta eri asiasta yhden asian. Lähtöasialla tarkoitetaan yh-
distettävää asiaa. Kohdeasia on pääasia, mihin yhdistettävä asia liitetään. 
 
Lähtöasiassa ei voi olla syyttäjän ratkaisuja. Kohdeasia ei voi olla Arkistoitu- tai Arkistoi-
tu/sjä –tilassa. 
 
Uudempi asia yhdistetään vanhempaan tai vähäisempi asia pääasiaan. Yhdistämisen jäl-
keen lähtöasia siirtyy diaarissa Päättynyt syyttäjällä -tilaan ja sen pöytäkirjatiedot siirtyvät 
kohdeasiaan. Lähtöasia tulee arkistoida viipymättä. 
 
Yhdistämisen jälkeen on tarkistettava, että yhdistetyn asian saapumispäiväksi on merkitty 
ensiksi syyttäjäyksikköön saapuneen asian saapumispäivä. 
 

2.9.5 Syytesiirto 
 

Kun asia siirretään toiseen syyttäjäyksikköön syyteharkintaan, siirtoehdotus Sakarissa 
tehdään toisen syyttäjäyksikön nimetylle syyttäjälle. Ehdotus tulee hyväksyä tai hylätä toi-
sessa yksikössä viipymättä. Syytesiirtoehdotuksen hyväksyminen päättää asian käsittelyn 
lähettävässä yksikössä ja asia saa diaarinumeron vastaanottavassa yksikössä. 
 
Molemmissa yksiköissä on viipymättä poistettava syytesiirtoa koskeva ilmoitus järjestel-
män työpinosta. Tämän jälkeen lähettävässä yksikössä on mahdollista tulostaa arkisto-
päiväkirja. 

 
2.10 Asianosaisia koskevat merkinnät 

 
Syyttäjän asian asianosaistiedot muodostuvat poliisin tutkintailmoitukseen kirjatuista hen-
kilöistä. Tiedot siirtyvät syyttäjän diaarille pöytäkirjojen saapuessa konekielisesti syyttä-
jäyksikköön. Samalla ne saavat diaarinumeron.  
 
Syyttäjäyksikön on huolehdittava, että asianosaisten henkilö-, osoite- ja yhteystiedot on 
merkitty oikein. Syyttäjäyksikössä on kirjattava puuttuvat asianosaistiedot ellei poliisi niitä 
ole kirjannut. Esim. jos vakuutusyhtiö esittää vaatimuksia maksamiensa korvausten pe-
rusteella, yhtiö kirjataan kuultavaksi. 
 
Jos luonnollisesta henkilöstä on kirjattu henkilötunnus tai oikeushenkilöstä Ly-tunnus, 
samaa henkilöä koskevat tiedot yhdistyvät automaattisesti Sakarissa, kun asiat yhdiste-
tään. Henkilöt -sivulta on tarkistettava, että asianosainen on kirjattuna yhdistetyssä asias-
sa samaan asianosaisasemaan vain kerran. Tarvittaessa tulee käyttää Asianosaisten yh-
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distely -toimintoa. Asianosaisten yhdistely on tehtävä ennen syyttäjän ratkaisuja. 
 
Haastehakemuksen Henkilöt -sivulle siirtyvät syytteeseen saatettujen tekojen (tapaukset) 
asianosaiset ja lisäksi kaikki asialle kirjatut todistajat ja muut henkilöt. Syyttäjän on huo-
lehdittava käräjäoikeuden käsittelyn kannalta tarpeettomien henkilöiden poistamisesta 
haastehakemuksen Henkilöt -sivulta. 

 
2.11 Ratkaisut 

 
Epäillyn jokaiselle teolle (tapaus) on Sakarissa tehtävä jokin alla olevan luettelon mukai-
nen ratkaisu.  
 
Sakari järjestelmän ratkaisuvaihtoehdot ovat: 

01 Syyte 
02 Syyttämättäjättäminen 
03 Syyttämättäjättäminen seuraamusluonteinen 
04 Esitutkinnan rajoittaminen 
05 Rangaistusvaatimus rangaistusmääräysmenettelyssä 
06 Muu päättymisperuste 
07 Muu syyttäjän päätös 

 
Asian käsittelyn päättyessä syyttäjäyksikössä tulee huolehtia siitä, että asian kaikki tapa-
ukset on ratkaistu.  
 

2.12 Syytteen peruuttaminen 
 

Mikäli syyttäjä peruuttaa syytteensä sen nostamisen jälkeen (ROL 1 luku 12 §), käräjäoi-
keus ei palauta asiaa Sakarissa syyttäjälle. Jos peruuttaminen tapahtuu istunnon ulko-
puolella, syyttäjä toimittaa erillisen syytteen peruuttamista ja syyttämättä jättämistä kos-
kevan asiakirjan käräjäoikeudelle. Asian peruuttamisesta tehdään merkintä asian Huo-
mautukset -sivulle. 
 

2.13 Vireillä olevan rikosasian siirtäminen käräjäoikeuksien välillä  
 

Asian ollessa vireillä käräjäoikeudessa siirtäminen toiseen toimivaltaiseen tuomiois-
tuimeen tapahtuu syyttäjän esityksestä (ROL 4 luku 8 §).  
 
Ennen siirtoesityksen tekemistä asiassa on syytä neuvotella menettelystä syyttäjäyksiköi-
den kesken. Tarvittaessa on oltava yhteydessä Valtakunnansyyttäjänvirastoon. 
 
Siirtopäätöksen tehnyt käräjäoikeus lähettää päätöksen ja asiakirjat vastaanottavalle kä-
räjäoikeudelle sekä päätöksen siirtoehdotuksen tehneelle syyttäjälle. Sen jälkeen syyttä-
jän on ilmoitettava vastaanottavalle käräjäoikeudelle, käyttääkö asiassa puhevaltaa hän 
vai toinen syyttäjä.  
 
Asia kirjataan vastaanottavassa käräjäoikeudessa manuaalisesti Sakari-järjestelmään.  
Siirrettyä asiaa ei kirjata asiaksi vastaanottavan syyttäjäyksikön diaariin.  
 
Jos siirtopäätöksen jälkeen asiassa syyttäjän puhevaltaa edelleen käyttää siirtoesityksen 
tehnyt syyttäjä, tehdään alkuperäisessä syyttäjäyksikössä asian Huomautukset -kenttään 
merkintä siirtopäätöksestä ja mahdollisesta valtakunnansyyttäjän syyttäjämääräyksestä.  
 

2.14 Tiedoksiannot  
 

Tiedoksiannoilla tarkoitetaan lausunnon tilausta, sovittelualoitteen tekoa, lisätutkintapyyn-
töä ym. syyttäjäyksikön asiassa laatimia asiakirjoja.  
 
Asiakirjat laaditaan Notes -sovelluksella. Asiakirjan tallennus tuottaa diaariin  merkinnän 
asiakirjan lajista, tekopäivästä, vastaanottajasta ja asiakirjaan liittyvästä määräajasta. 
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Jos asiakirjatuotannossa ei käytetä Notes-sovellusta, on tiedoksiannosta tehtävä vastaa-
vat merkinnät Yleinen vaihe -kenttään. 

 
2.15 Huomautukset 

 
Huomautukset -kenttään kirjatut tiedot tulostuvat asian päiväkirjalle. Kenttää voidaan päi-
vittää vielä asian arkistoinnin jälkeen. Tällöin on tulostettava uusi arkistopäiväkirja. 
 
Huomautukset -kenttä on tarkoitettu asian käsittelyyn syyttäjällä ja käräjäoikeudessa liitty-
ville merkinnöille, jotka eivät muutoin ilmene diaarista. Kenttään voidaan myös merkitä 
hovioikeuden istuntopäivät ja päätöstiedot. Lisäksi siihen voidaan merkitä syyttämättäjät-
tämispäätökseen liittyvät lainvoimaisuustiedot, kun syyllisyyskysymys on saatettu tuomio-
istuimen ratkaistavaksi. 
 

2.16 Arkistointi Sakarissa 
 

Arkistopäiväkirjan tulostaminen vie asian Arkistoitu tai Arkistoitu/sjä -tilaan. Asia voidaan 
diaarissa arkistoida, kun sillä ei enää ole ratkaisemattomia tapauksia. Asian ollessa Arkis-
toitu -tilassa voidaan sille lisätä tiedoksiantoja ja huomautuksia. Muuten tila on suojattu. 
Arkistointi on mahdollista purkaa, mutta siihen on oltava perusteltu syy. Käräjäoikeuteen 
siirretyt asiat arkistoidaan vasta kun asia on käräjäoikeudessa päättynyt. 
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3  DIAARIJULKISUUS 
  

3.1 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, mutta toisaalta otettava huomioon oikeus yksityiselämän suojaan. 
Näihin periaatteisiin liittyen on lisäksi noudatettava hyvää tiedonhallintatapaa. 

 
3.2 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 §).  
 
OikJulkL 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 to-
teuttamaan.  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 tar-
vittaessa selvitettävä tiedon pyytäjälle asian diaarinumero.  
 
Toisaalta tietosuojan kannalta olennaista on että julkisuutta koskevia rajoituksia noudate-
taan. Tämä tarkoittaa salassapitovelvoitteiden ottamista huomioon. 
 

3.3 Diaarijulkisuus syyttäjäyksikössä 
 

Syyttäjän diaarista on säädetty JulkL 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Sen mukaan jatku-
vasti ylläpidettävän diaarin ja muun luettelon merkintä on julkinen, kun se on tehty. 
 
Syyttäjän diaarin tiedot epäillystä tulevat julkisiksi vasta kun epäiltyä koskeva haasteha-
kemus tai syyttäjän haaste on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu taikka kun 
virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen. 
 
Sakarin kannalta haastehakemuksen allekirjoittaminen tai muu varmentaminen tarkoittaa 
sitä ajankohtaa, jolloin haastehakemus lähetetään konekielisesti käräjäoikeuteen. Kun 
syyttäjä antaa haasteen, sen allekirjoittaminen tai muu varmentaminen tapahtuvat tätä 
ennen ja epäillyn nimi tulee tässä tapauksessa julkiseksi ennen haastehakemuksen lähet-
tämistä käräjäoikeuteen. 
 
Edellä mainitun lainkohdan perusteella syyttäjän diaaritiedot ovat julkisia epäillyn nimeä 
lukuun ottamatta heti kun ne on tehty. Tieto asianomistajan henkilöllisyydestä rikosasias-
sa, joka koskee erityisen arkaluontoista henkilön yksityiselämään liittyvää seikka, on sa-
lassa pidettävä samassa laajuudessa, kun tuomioistuimen diaarin vastaava tieto (esim. 
JulkL 24 § 1 momentti 26 ja 32 kohdat). 
 

Syyttäjäyksikössä joudutaan vastaamaan asiaa koskeviin tiedusteluihin vielä, kun asia on 
vireillä käräjäoikeudessa. Tuolloin tietojen julkisuus voi määräytyä sen perusteella, missä 
vaiheessa asian käsittely on käräjäoikeudessa. 
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3.4 Haastehakemus 

 
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat poliisille ja muille esitutkintaviranomaisil-
le ja viralliselle syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset ri-
koksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haasteha-
kemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomio-
istuimen istunnossa taikka kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta 
tai kun asia on jätetty sikseen (JulkL 24 § 1 momentti 3 kohta). 
 
Edellä mainitun lainkohdan perusteella haastehakemus on pääsääntöisesti syyttäjäyksi-
kössä salassa pidettävä asian tultua vireille käräjäoikeudessa sen istuntoon saakka. Jos 
asiassa pidetään suullinen valmisteluistunto, haastehakemus tulee julkiseksi valmisteluis-
tunnon alettua. Muussa tapauksessa ratkaiseva ajankohta on pääkäsittelyn alkaminen.  
 
Salassapidon murtaa asianosaisjulkisuus. Sen mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, 
jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa 
käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällös-
tä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (JulkL 11 §). Asianosaisjulki-
suus on pääsääntö, josta poikkeamisen edellytyksiä on tulkittava ahtaasti.  
 
JulkL 24 §1 momentin 3 kohdassa on säädetty toisesta salassapidon rajoituksesta. Sen  
mukaan lainkohdassa kerrotut asiakirjat on pidettävä salassa, jollei ole ilmeistä, että tie-
don antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteu-
tumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä 
tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta OikJulkL:n 
mukaan. Tässä lähtökohtana on salassapito-olettama ja tiedon julkisuuden edellytyksenä, 
ettei sen antamisesta ilmeisesti aiheudu säännöksessä tarkoitettuja haitallisia vaikutuksia. 
 

Haastehakemus voi sisältää myös muun JulkL 24 §:n 1 momentin kohdan tai muun lain 
nojalla salassa pidettävän tiedon. 
 

3.5 Haastehakemuksen infolomake 
 

Haastehakemuksen infolomake (haastehakemuksinfo) on asiakirja, joka on tarkoitettu 
syyttäjän ilmoitukseksi käräjäoikeudelle asianosaisten yhteys- ja muista tiedoista, jotka 
auttavat oikeudenkäynnin suunnittelua ja järjestämistä käräjäoikeudessa. 
 
Haastehakemusinfoa ei anneta asianosaisille, koska se voi sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 
momentin 31 kohdan nojalla salassa pidettäviä yhteystietoja. 
 
Syyttäjän on ilmoitettava tuomioistuimelle soveltuvalla tavalla asianosaisen sekä todista-
jan tai muun kuultavan yhteystiedot (ROL 5 luvun 3 § 2 momentti). Tämä tarkoittaa sitä, 
että tiedot ilmoitetaan haastehakemusinfoa käyttämällä.  
 
Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta saada tietoa todista-
jan, asianomistajan tai asianosaisen taikka rikosilmoituksen, lastensuojelulain (683/1983) 
40 §:ssä tarkoitetun tai muun niihin verrattavan viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän 
ilmoituksen tekijän salassa pidettäviin osoite-, puhelin- ja muihin vastaaviin yhteystietoi-
hin, jos tiedon antaminen vaarantaisi todistajan, asianomistajan tai asianosaisen tai ilmoi-
tuksen tekijän turvallisuutta, etuja tai oikeuksia (JulkL 11 § 2 momentin 7 kohta). 
 

Jos haastehakemusinfo tai muu vastaava asiakirja sisältää lainkohdan tarkoittamia tietoja, 
ne ovat sen perusteella salassa pidettäviä myös asianosaisille (JulkL 11 § 3 momentti). 
Salassapito ei pääty käräjäoikeuden istunnon jälkeen.  
 
Samanlaisia tietoja kuin haastehakemuksessa on kirjattuna diaariin. Tämä diaaritieto on 
pidettävä salassa niin kuin haastehakemusinfon sisältämä tieto. 
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3.6 Syyttäjän tekemät muut päätökset 
 

Kun syyttäjä tekee päätöksen, asian käsittely päättyy syyttäjäyksikössä ja se tulee JulkL 6 
§:n 1 momentin 8 kohdan perusteella julkiseksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi syyttäjän 
ratkaisut syyttämättä jättämisestä, esitutkinnan rajoittamisesta ja  rangaistusmääräyksen 
antamisesta.  
 
Syyttäjän ratkaisu voi olla osittain salassa pidettävä asiakirja. Epäillyn nimi, ratkaisun lop-
putulos ja syyttäjän soveltamat lainkohdat ovat kuitenkin aina julkisia tietoja (vrt. OJulkL 9 
§ 1 momentti, jonka mukaan vastaavat tiedot ovat julkisia tuomioistuimen ratkaisussa). 
 

3.7 Yhteenveto diaarijulkisuudesta 
 
Seuraavat diaaritiedot ovat julkisia ennen haastehakemuksen (tai haasteen) allekirjoitta-
mista:  
 
▪ Syyttäjän nimi 
 
▪  Muiden asianosaisten kuin epäillyn nimet, ellei ole muuta syytä pitää niitä salassa. 

Salainen voi kuitenkin olla tieto asianomistajan henkilöllisyydestä arkaluonteisissa 
asioissa. 

 
▪  Asian diaarinumero 
 
▪  Poliisin rikosilmoitukseen tai muuhun ilmoitukseen perustuva asian nimike 
 
▪  Tieto asioiden yhdistämisestä 
 
▪  Tiedot asian saapumisesta sekä asian ja asiakirjojen saapumispäivästä syyttäjäyksik-

köön 
 
▪  Tiedot syyttäjän syyteharkinnan aikana tehdyistä ratkaisuista, kuten siirtoehdotus 
 
Seuraavat diaarista ilmenevät tiedot ovat salaisia:  
 
▪  Epäillyn nimi ennen haastehakemuksen tai haasteen allekirjoittamista  
 
▪  Haastehakemuksen tiedot ennen käräjäoikeuden istuntoa ja haastehakemusinfon si-

sältämät tiedot 
 
▪  Syyttäjä voi jättää antamatta tiedon asianomistajan henkilöllisyydestä arkaluonteisis-

sa asioissa. Tästä on ilmoitettava käräjäoikeudelle. 
 
▪  Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaan salassa pidettävä yhteystieto 
 
▪  Muu salassa pidettävä tieto julkisuuslain tai muun lain mukaisten salassapitoperus-

teiden mukaan (JulkL 24 § 1 mom). 
 
 

3.8 Merkintä salaiseksi 
 

Syyttäjäyksikön diaariin tulee tehdä merkintä asian salassa pitämisestä, kun käräjäoikeus 
on tehnyt päätöksen asian käsittelystä suljetuin ovin tai oikeudenkäyntiaineiston määrää-
misestä salassa pidettäväksi. Merkintä tehdään syyttäjän tuomioistuimelta saamien tieto-
jen perusteella.    
 
Jos syyttäjän ratkaisuasiakirja sisältää salassa pidettävää tietoa, on myös tästä tehtävä 
merkintä diaariin sekä asiakirjaan. 
 


