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1  Ratkaisun kirjaaminen  
 

Laadittaessa ETL 4 §:n 4 momentin nojalla esitutkinnan 
rajoittamista koskevaa päätöstä SAKARI-järjestelmässä ratkaisun 
kirjauskoodit ovat seuraavat: 
 
Ratkaisun koodi  04 Esitutkinnan rajoittaminen 
Perustekoodi  30 Muu lainkohta 
 
Notes -sovelluksessa ratkaisuasiakirjalle tulee muuttaa 
lainkohdaksi esitutkintalaki 4 § 4 ja poistaa merkintä Muu 
lainkohta. Oletuslainkohtana asiakirjalla on esitutkintalaki 4 § 3, 
joten em. muutos on aina tehtävä, kun ratkaisu tehdään 
esitutkintalain 4 § 4 perusteella. Syyttäjän ratkaisu tämän 
lainkohdan perusteella on aina ’Esitutkinta lopetetaan’. 
 
Asianosaisille ratkaisun mukana lähetettävälle Ohjeita 
asianosaisille –sivulle pitää myös sisällyttää esitutkintalain 4 § 4 
momentti. 

 
2  Tuntematon henkilö 
 

VKS:2007:4 yleisen ohjeen mukaisissa tapauksissa on 
mahdollista tehdä esitutkinnan rajoittamista koskeva ratkaisu 
myös silloin, kun epäillyn henkilöllisyys ei ole tiedossa. 
 
Näissä tapauksissa esitutkinnan rajoittamista koskevan esityksen 
toimittaminen sähköisesti poliisin tietojärjestelmästä ei kuitenkaan 
vielä ole mahdollista. Tätä koskeva muutos poliisin 
tietojärjestelmiin on valmisteilla. Ennen muutosten voimaantuloa 
tuntematonta epäiltyä koskeva esitutkinnan rajoittamisesitys 
saatetaan syyttäjän tietoon kirjallisesti. Jos syyttäjä suostuu 
tutkinnanjohtajan esitykseen, kirjataan asia syyttäjäyksikössä 
manuaalisesti SAKARI-järjestelmään seuraavasti: 
 
Pöytäkirjanro Poliisin ilmoitusnro 
Pöytakirjalaji E 
Pöytäkirjan nimike Epäillyn ankarimman rikoksen nimike 
Vastaaja   
Nimi:  TUNTEMATON 
  Luonnollinen henkilö 
   Mies (ellei tiedossa, että nainen,  
  jolloin merkintä Nainen) 
Asianomistaja Jutun asianomistajan tiedot 
Tapauksen nimike Epäilty rikos 
Tapauksen tekoaika Epäilty tekoaika 
Tapauksen tekopaikka Tekopaikka, jos tiedossa 
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Pöytäkirjasta muodostetaan E -asia ja se ratkaistaan edellä 
kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Ratkaisu lähetetään 
asianomistajalle ja poliisille tiedoksi. 
 

3  Tutkinnanjohtajan esityksen epääminen 
 

Jos syyttäjä ei suostu tutkinnanjohtajan esitykseen esitutkinnan 
rajoittamisesta, muutetaan sähköisesti saapunut E-pöytäkirja 
ennakkoilmoitukseksi (pöytäkirjalaji 01). Jos esitys on 
muodostettu jo asiaksi, muutetaan asialajiksi R ja asia siirretään 
keskeytykseen odottamaan esitutkinnan valmistumista.  
 
Jos asiaa ei ole toimitettu sähköisesti poliisista SAKARI-
järjestelmään, kirjataan vastaavilla tiedoilla manuaalisesti 
ennakkoilmoituspöytäkirja. Pöytäkirja jaetaan SAKARI-
järjestelmässä sille syyttäjälle, joka on evännyt tutkinnanjohtajan 
esityksen. 

 
4  Ratkaisun peruuttaminen 
 

Jos syyttäjä VKS:2007:4 yleisen ohjeen mukaisesti peruuttaa 
tekemänsä esitutkinnan rajoittamista koskevan päätöksen (joko 
ETL 4 § 3 tai 4 momentin nojalla tehdyn), tulee vastaavat 
merkinnät tehdä SAKARI-järjestelmään.  
 
Peruutettu ratkaisu mitätöidään Notesissa ja peruutuksesta ja 
esitutkinnan käynnistämisestä tehdään merkintä asian 
Huomautukset -kenttään SAKARI-järjestelmässä. Ratkaisua ei 
poisteta SAKARI-järjestelmästä. Mitätöity päätös ja uusi 
arkistopäiväkirja arkistoidaan syyttäjäyksikössä. 
 
Asiasta kirjataan manuaalisesti uusi ennakkoilmoitus -pöytäkirja 
samalla rikosilmoitusnumerolla siten, että esitutkintapöytäkirjan 
numeron perään lisätään erottimeksi esim. piste tai joku muu 
merkki. Ennakkoilmoituksen tiedot kirjataan kuten alkuperäisessä 
rajoittamisasiassa lisäten kuitenkin mahdolliset uudet epäillyt 
henkilöt ym. Pöytäkirjan huomautukset -kenttään kirjataan 
maininta alkuperäisen päätöksen peruuttamisesta.  
 
Ennakkoilmoitus jaetaan sille syyttäjälle, joka on peruuttanut 
rajoittamispäätöksen. 
 
Kun esitutkinta aikanaan valmistuu, ennakkoilmoituspöytäkirja 
muutetaan R-lajiseksi ja täydennetään esitutkinnan tiedoilla 
(tapaukset, todistajat ym). Pöytäkirja muodostetaan asiaksi. 

 
5  Seuranta ja tilastointi 
 

Syyttäjän SAKARI-järjestelmään on suunnitteilla muutoksia, jotka 
mahdollistavat esitutkinnan rajoittamispäätöksen tekemisen 
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suoraan SAKARI-järjestelmässä myös esitutkintalain 4 § 4 
momentin nojalla. 
 
Ennen näiden muutosten toteuttamista ei syyttäjäntoiminnan 
tilastoraporteista ilmenisi sitä, kuinka paljon esitutkinnan 
rajoittamispäätöksiä tehdään esitutkintalain 4 § 4 momentin 
perusteella. Tämä tieto tarvitaan syyttäjäntoiminnan seurantaa ja 
ohjausta varten.  
 
Näistä syistä syyttäjäyksiköissä tulee laatia tilasto syyttäjien 
esitutkintalain 4 § 4 momentin nojalla tekemien ratkaisujen 
lukumäärästä. Ratkaisut on siinä eriteltävä prosessuaalisiin ja 
kustannusperusteisiin. 
 
Tilasto lukumääristä tulee laatia neljännesvuosittain, 
ensimmäinen ajalta 1.1. - 31.3.2007. 

 


