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1. Toimeksianto ja työryhmän työskentelyn lähtökohdat

Helsingin hovioikeuden vuoden 2013 laatuhanke perustuu Helsingin 
hovioikeuden käräjäoikeuspainotteisen vuoden 2012 laatuhankkeen syyttäjille 
ja asianajajille tekemään kyselytutkimukseen keskeisistä oikeudenkäynnin 
ongelmakohdista. Kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan rikosasioiden 
valmistelussa unohdetaan liian usein valmistelun tarkoitus eli riitaisten ja 
riidattomien seikkojen erottaminen. Seurauksena on pääkäsittelyn 
tehottomuus, kun pääkäsittelyssä käsitellään kysymyksiä, todisteita ja 
todistusteemoja, joilla on vain etäinen vaikutus asian ratkaisemisen kannalta 
merkityksellisiin seikkoihin. 

Edellä mainittuun kyselyyn annettujen vastausten perusteella hovioikeuden 
vuoden 2013 laatuhanke päätettiin kohdistaa laajojen rikosasioiden 
valmisteluun. Laatuhankkeen tavoitteeksi annettiin rikosasioiden siviiliasioista 
poikkeava luonne huomioon ottaen selvittää, miten valmistelu tulisi suorittaa, 
jotta laajoissa rikosasioissa päästäisiin mahdollisimman tehokkaan prosessin 
seurauksena laadukkaaseen tuomioon. Laatuhankkeen tehtäväksi annettiin 
selvittää keinoja valmistelun tehostamiseen ja antaa suosituksia tavoitetta 
palvelevista menettelytavoista. 

Laatuhankkeen puheenjohtajaksi valittiin osastonjohtaja, käräjätuomari Jaana 
Helander ja sen jäseniksi käräjätuomari Tarja Airakorpi, kihlakunnansyyttäjä 
Mika Appelsin, käräjätuomari Juha Hartikainen, käräjätuomari Pauliina 
Hermunen, käräjätuomari Minna Hällström, hovioikeudenneuvos Timo Ojala, 
asianajaja Anu Koivu, kihlakunnansyyttäjä Malla Sunell, käräjätuomari Eija 
Tiukuvaara, asianajaja Tommi Toivonen, käräjätuomari Tiina Veranen ja 
käräjätuomari Antti Vuorenmaa. 

Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Se kartoitti tarpeellisessa laajuudessa 
oikeuskirjallisuutta rikosasioiden valmistelusta sekä valmistelusta laadittuja 
raportteja, ohjeita ja oikeuskäytäntöä. Työryhmä havaitsi, että 
oikeuskirjallisuudessa rikosasioiden valmistelusta kirjoitettu rajoittuu pääosin 
sen selostamiseen, miten kirjallinen valmistelu tulee lain mukaan suorittaa. 
Sen sijaan erityisesti laajoihin rikosasioihin liittyen ei ollut esitetty näkemyksiä, 
miten valmistelua voitaisiin parantaa ja tarvittavissa määrin tehostaa. Sen 
vuoksi viime vuosina on ollut tarvetta laatia rikosasioiden valmistelusta 
syyttäjille ja tuomareille ohjeita, joilla on pyritty oikeudenkäyntien 
tehostamiseksi luomaan yhteneviä menettelytapoja. 

Asianosaisten oikeusturva edellyttää erityisesti valmistelua laajoissa 
rikosasioissa. Valmistelun ennakoitavuus ja yhdenmukaisten menettelytapojen 
noudattaminen sekä vaatimusten selkeyttäminen ovat omiaan vahvistamaan 
asianosaisten oikeusturvaa rikosprosessissa. Huolellinen valmistelu johtaa 
selkeämpään rikosprosessiin ja laadukkaampaan tuomioon kuin 
valmistelematta ratkaistu asia. 
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Työryhmä päätti laatia edellä mainitun materiaalin ja työryhmän jäsenten 
työssään saamien kokemusten perusteella suosituksia sellaisiksi 
toimintatavoiksi, jotka edistävät laajojen rikosasioiden valmistelua sekä 
asioiden laadukasta ja viivytyksetöntä ratkaisemista. Työryhmä päätti kirjoittaa 
esityksen siten, että  rikosasian esitutkintavaihe, alioikeusvaihe ja 
hovioikeusvaihe on luettavissa omana kokonaisuutenaan. Sen vuoksi tekstin 
eri luvuissa on käsitelty osaksi samoja asioita.  

2. Rikosasioiden valmistelusta yleensä

Laajana rikosasiana pidetään vakiintuneen käytännön mukaan asiaa, jonka 
pääkäsittely kestää vähintään kolme istuntopäivää.  

Rikosasioiden valmistelu alkaa esitutkinnassa. Voimassa olevan sekä 
1.1.2014 voimaan tulevan esitutkintalain (jäljempänä ETL 805/2011) 1 luvun 2 
§:n mukaan esitutkinta on syyteharkinnan ja sitä mahdollisesti seuraavan 
oikeudenkäynnin valmistelua. Esitutkinnan ensisijainen tarkoitus on hankkia 
riittävä selvitys syyteharkintaa varten. 

Rikosasioiden valmistelu on syytä käsittää jatkumona, joka alkaa 
esitutkinnasta, jatkuu syyteharkinnassa ja tämän jälkeen rikosasian käsittelynä 
käräjäoikeudessa sekä mahdollisesti muutoksenhaun jälkeen vielä 
hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Kaikkien rikosasioiden 
käsittelyyn osallistuvien tulisi sitoutua valmistelun ja prosessin 
etupainotteisuuteen. 

Rikosasian valmistelu esitutkinnassa ja syyteharkinnassa välittyy 
käräjäoikeudelle kirjallisessa muodossa eli syyttäjän haastehakemuksena ja 
esitutkintapöytäkirjana liitteineen. Käräjäoikeuden valmistelu alkaa kirjallisesti 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (jäljempänä ROL) 5 luvun 
mukaan asianomistajan korvausvaatimusten selvittämisellä ja tämän jälkeen 
vastaajan kannan selvittämisellä rangaistus- ja korvausvaatimuksiin. 

Valmistelun pääasiallisena tarkoituksena on pääkäsittelyn keskittämisen 
turvaaminen. Sen vuoksi asia on valmistelussa selvitettävä niin hyvin, että se 
saadaan pääkäsittelyssä käsittelyksi yhtäjaksoisessa menettelyssä. 
Pääkäsittelyn turvaamisen ohella monipuolinen valmistelu on tarpeen 
laajoissa rikosasioissa myös laadukkaan tuomion aikaansaamiseksi.

Rikosasian valmistelu voidaan jakaa kirjalliseen valmisteluun ja tätä 
täydentävään suulliseen valmisteluun. Kirjallinen valmistelu on pakollinen 
asian käsittelyn vaihe, jota valmisteluistunto tarvittaessa täydentää. Suullinen 
valmisteluistunto on toimitettava, jos pääkäsittelyn keskittämisen turvaaminen 
sitä erityisestä syystä edellyttää (ROL 5 luvun 10 § 1 momentti). Asian laajuus 
tai juridinen haastavuus muodostaa helposti laissa tarkoitetun erityisen syyn 
suullisen valmistelun toimittamiselle. 

Rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lain esitöissä on todettu, 
että rikosasioissa pääkäsittelyn keskittämisen turvaaminen ei 
säännönmukaisesti vaadi valmisteluistuntoa (HE 82/1995 vp s. 69). Tämän 
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katsottiin perustuvan siihen, että asian valmistelu tapahtuu esitutkinnassa ja 
toisaalta syyttäjän syyteharkinnassa ja syytteeseen annettavan kirjallisen 
vastauksen avulla. Säännöksiä ja esitöitä kirjoitettaessa laajat rikosasiat olivat 
kuitenkin yksittäisiä poikkeuksia eikä laajojen rikosasioiden nykyistä määrää 
tai laajuutta osattu ennakoida. 

3. Rikosasian valmistelu esitutkinnassa

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten 
etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti. Asia on esitutkinnassa 
valmisteltava niin, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaa yhdellä 
kertaa (ETL 2 §).  Esitutkinnan on kohdistuttava olennaisten seikkojen 
tutkimiseen eikä esitutkintapöytäkirjaan tule liittää asiaan vaikuttamatonta 
aineistoa.  

Pääkäsittelyn onnistumisen kannalta on olennaista, että esitutkinnan kohde on 
rajattu oikein ja asiaa on riittävästi valmisteltu. Esitutkinnassa selvitetään 
epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, 
asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikosvastuun toteuttamista varten 
tarvittavat seikat. Lisäksi selvitetään asianomistajan yksityisoikeudelliseen 
vaatimukseen liittyvät seikat (ETL  2 §). 

Esitutkinnassa asiaa on valmisteltava riittävästi, tasapuolisesti ja turvattava 
esitutkintaan osallisten oikeudet sekä esitutkintalain 4 luvussa säädetyt 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi säädetyt 
esitutkintaperiaatteet (tasapuolisuusperiaate, syyttömyysolettama, oikeus olla 
myötävaikuttamatta epäillyn rikoksensa selvittämiseen ja 
suhteellisuusperiaate).

Syyttäjän tulee yhdessä esitutkintaviranomaisten kanssa selvittää 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esitutkintaa, tuleeko esitutkinta 
keskeyttää tai päättää joltain osin tai voidaanko esitutkintaa rajoittaa. On myös 
selvitettävä, minkälainen kokonaisuus laajasta rikosasiasta käsitellään 
samassa pääkäsittelyssä ja miltä osin asia käsitellään eri 
oikeudenkäynnissä/oikeudenkäynneissä. Harkintaan vaikuttavat rikokseen 
osallisten lisäksi muun muassa rikoksen/rikosten tekopaikat, vastaajien 
kotipaikat ja todistelun määrä.

Esitutkinnassa tulee huolehtia siitä, että rikoskokonaisuuden pääasiallinen 
tekopaikka tulee selvitettyä asiakokonaisuuden oikeuspaikan määräämistä 
varten. 

Syyttäjä vaikuttaa yhteistyössä esitutkintaviranomaisten kanssa siihen, että 
esitutkintaviranomainen laatii esitutkintapöytäkirjan ja johdannon siten, että 
epäiltyjen rikosten kaikki tunnusmerkistötekijät on käsitelty ja niitä koskeva 
todistelu liitetty jäsennellysti pöytäkirjaan. Esitutkinnassa on varmistettava 
tarvittava dokumentointi tarpeettoman lisätyön, väärinkäsitysten ja väitteiden 
välttämiseksi (esim. esitutkinnassa käytettävä kieli, tulkkauksen tarve ja 
mahdollinen suostumus kuulusteluun muulla  kuin asianosaisen äidinkielellä, 
todistamiskieltoihin liittyvät luopumiset jne.). Esitutkintapöytäkirja ja sen liitteet 
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on hyvä saattaa sähköiseen muotoon niin, että ne voidaan tässä muodossa 
esittää pääkäsittelyssä tietoteknisten laitteiden avulla. Ääni- ja 
kuvatallenteiden tulee olla laadultaan sellaisia, että niitä voidaan tarvittaessa 
käyttää todisteina.

3.1. Oikeudenkäyntiavustaja esitutkinnassa

Oikeudenkäyntiavustajien mukanaolo ja asianosaisten tiedonsaantioikeuden 
turvaaminen ovat omiaan varmistamaan sen, että esitutkinnassa selvitetään 
objektiivisesti kaikki epäillyn puolesta ja vastaan puhuvat seikat. Erityisesti 
laajoissa ja vaativissa asioissa on avustajan läsnäoloon ja yhteydenpitoon 
hänen kanssaan kiinnitettävä huomiota jo ennen ensimmäistä kuulustelua. 
Yhteydenpidon ja tiedonsaantioikeuden turvaamisen voidaan olettaa 
vähentävän prosessiväitteitä myös kuulustelujen sisältöön liittyen. Avustajalla 
on osaltaan poliisin lisäksi velvollisuus varmistautua siitä, että vastaaja on 
ymmärtänyt hänelle kuuluvat oikeudet (KKO 2012:45 ja KKO 2013:25). 
Avustajien varhainen mukanaolo vähentää myös lisätutkintapyyntöjen tarvetta, 
koska pyynnöt voidaan tehdä jo esitutkinnan aikana. 

Siinä tapauksessa, että epäilty ei halua käyttää avustajaa, tulee varmistua 
siitä, että avustajasta luopuminen on tapahtunut pätevästi. Luopumisen tulee 
tapahtua vapaaehtoisesti, yksiselitteisesti ja vähimmäistakeet täyttävästi. 
Epäillyn tulee olla riittävän tarkasti selvillä rikosepäilyn sisällöstä, jotta hän voi 
arvioida, minkä rikosepäilyn suhteen hän oikeudestaan luopuu ja jotta hän voi 
arvioida luopumisen oikeudelliset vaikutukset. Avustajasta luopuminen tulee 
myös dokumentoida. Tutkinnanjohtajalla ja syyttäjällä on velvollisuus tehdä 
eräissä tilanteissa esitys puolustajan, oikeudenkäyntiavustajan tai tukihenkilön 
määräämiseksi (ETL 4 luku 10 § ja ks. myös KKO 2012:32). 

Erityistä huolellisuutta vaaditaan kuulusteltaessa alaikäistä (alle 15 -vuotiasta). 
Koska alle 15 -vuotiasta ei pääsääntöisesti voida kuulla oikeudenkäynnissä, 
hänen kertomuksensa tallennetaan ja oikeudenkäynnissä normaalisti käytävä 
vastakuulustelu toteutetaan esitutkintavaiheessa. Asianomistajan avustajan on 
tässä vaiheessa kiinnitettävä huomiota mahdollisiin asianomistajalle 
aiheutuneisiin vahinkoihin ja selvitettävä niiden perusteita tarvittavassa 
laajuudessa. 

3.2. Esitutkinnan loppulausunto

Asianosaisilta tulee laajoissa ja hankalissa asioissa pääsääntöisesti pyytää 
loppulausunto esitutkinnassa kertyneestä aineistosta. Tässä yhteydessä 
asianosaisilla on mahdollisuus esittää tarvittavat lisätutkintatoimet ja kiinnittää 
huomio mahdollisiin muihin esitutkinnan puutteisiin. 

Avustajan on päämiehensä kanssa laadittava loppulausunto esitutkinnan 
päätteeksi, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta (ETL 10 luvun 1 §). Lausunnossa 
on esitettävä kannanotto aineiston riittävyydestä, oikeuskysymyksistä ja 
näytön arvioinnista sekä muistakin asian käsittelyn kannalta tärkeistä 
seikoista. 
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Mikäli loppulausuntopyynnössä on pyydetty kiinnittämään huomiota erityisesti 
tiettyihin kysymyksiin, on pyyntöä noudatettava. Loppulausunnon antaminen 
on osa hyvää asianajajatapaa ja sen antamatta jättämisen voidaan katsoa 
puolustajan tehtävien laiminlyömiseksi. Loppulausunnon antamiselle on 
varattava riittävästi aikaa. 

3.3. Tuomioistuimen informointi

Esitutkinnassa rikosasialle tulee määritellä tavoitteellinen aikataulu. 
Tuomioistuimelle tulee jo esitutkintavaiheessa toimittaa alustava tieto 
tutkinnassa olevasta poikkeuksellisen suuresta jutusta (yli 12 
pääkäsittelypäivää tai erityisistä syistä esimerkiksi asian kiireellisyyden 
vuoksi), sen alustavasta valmistumisajasta sekä jutun vaatimasta 
käsittelyajasta. Muista laajoista ja vaativista jutuista syyttäjän tulee informoida 
käräjäoikeutta viimeistään asian saavuttua syyteharkintaan. Tuomioistuinta 
tulee informoida merkittävistä aikataulun muutoksista. Ennakkoilmoitus 
käräjäoikeudelle koskee syyteasian laajuutta ja laatua. Ilmoitusta tehdessään 
syyttäjällä tulee olla käsitys siitä, että syytteen nostamiseen on 
varteenotettava mahdollisuus. Ennakkotiedon perusteella käräjäoikeus pystyy 
varaamaan tarvittavat voimavarat asian käsittelylle ja aloittamaan jutun 
tehokkaan valmistelun heti sen saavuttua käräjäoikeuteen. 

Tieto kansainvälisten oikeusapupyyntöjen tarpeellisuudesta on toimitettava 
käräjäoikeudelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta 
oikeusapupyynnöt voidaan toteuttaa heti rikosasian vireillepanon jälkeen ja 
niiden toteutustapaa selvittää jo etukäteen.

4. Rikosasian valmistelu syyteharkinnassa

4.1. Haastehakemus

Keskeistä syytteen teonkuvauksessa on, että se sisältää kaikkien 
tunnusmerkistön täyttymisen edellyttämien ja keskeisimpien mittaamiseen 
vaikuttavien oikeustosiseikkojen lisäksi jäsennellyn tapahtumainkulun. 
Tapahtumainkulku tulee esittää selkeästi ja ymmärrettävästi. 

Keskeisten oikeustosiseikkojen riidattomuus ja riidanalaisuus on ilmoitettava 
haastehakemuksessa. Riidattomia ovat ne seikat, joita ei katsota 
esitutkinnassa ilmenneen vuoksi tarpeelliseksi todistaa oikeaksi.  

Todisteet tulee merkitä haastehakemukseen niin selkeästi, että jokainen 
asianosainen voi ne vaivattomasti löytää. Asiassa esitettävä todistelu tulee 
merkitä syytekohdittain ja teemoittain siten, että todistusteema niveltyy 
riitaiseen seikkaan. 

Syyttäjän nimeämistä, pääkäsittelyssä esitettävistä kirjallisista todisteista 
viitataan Vaativien rikosasioiden käsittelyn viipyminen  -työryhmän 
työryhmämietinnössä 4.5.2010 antamaan seuraavan sisältöiseen 
suositukseen: "Asiassa, jossa kirjallisten todisteiden määrä on huomattava, 
syyttäjän tulee erottaa pääkäsittelyssä esitettävät kirjalliset todisteet muusta 
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esitutkinta-aineistosta tuomioistuimelle toimitettavaan erilliseen kansioon tai 
tallenteeseen, jossa todisteet on eroteltu sähköiseen hakemistoon. Muissa 
jutuissa näin tulee myös menetellä, ellei se yksittäistapauksessa ole 
tarpeetonta."  Lisäksi viitataan korkeimman oikeuden antamaan 
ennakkoratkaisuun KKO 2013:91  käräjäoikeuden prosessinjohto-oikeudesta. 

Haastehakemuksesta tulee ilmetä kaikki sellainen tieto, joka on tarpeellista 
välittää asianosaisille. Haastehakemuksesta tulee ilmetä  hyöty- ja 
menettämisseuraamusvaatimukset ja käräjäoikeuden toimenpiteitä vaativat 
pakkokeinot (vakuustakavarikot, hukkaamiskiellot ym.) sekä 
vapaudenmenetysajat. Haastehakemuksessa tulee olla 
seuraamuskannanotot. 

Haastehakemuksesta ilmeneviä seikkoja ovat muun muassa salassapitoon, 
tehtyihin hyödyntämiskieltovaatimuksiin sekä oikeudenkäyntiaineiston 
käyttöön liittyvät käyttörajoitukset (esimerkiksi kansainvälisistä oikeusavuista 
johtuen). Syyttäjä ilmoittaa näkemyksensä valmisteluistunnon 
tarpeellisuudesta.

Toisen Pohjoismaan kansalaisista pyritään hankkimaan kotimaan 
rikosrekisterinote kun seuraamuksena ehdotetaan vankeusrangaistusta, jotta 
huomioon otettavat tuomiot voidaan selvittää sekä jos on aihetta epäillä 
vastaajalla olevan aikaisempia rangaistuksen ehdollisuuden harkinnassa 
merkityksellisiä tuomioita. Muiden maiden kansalaisista tilataan ulkomainen 
rikosrekisterinote, jos tiedossa on aikaisempia huomioon otettaviksi tulevia 
tuomioita (kts. RL 7 luku 9 §).   

Syyttäjä toimittaa haastehakemuksen yhteydessä pääkäsittelyssä tarvittavat 
kuva- ja äänitallenteet käräjäoikeudelle. 

4.2. Ehdotus prosessisuunnitelmaksi

Syyttäjän tulee laatia ehdotus prosessisuunnitelmaksi. Ehdotuksesta tulee 
ilmetä jutun eri käsittelyvaiheet yksityiskohtaisesti siinä järjestyksessä, missä 
syyttäjä haluaa esittää tarjoamansa kirjallisen ja suullisen todistelun. 
Ehdotukseen tulee merkitä eri käsittelyvaiheisiin sekä henkilöiden kuulemisiin 
syyttäjän arvion mukaan tarvittava aika. Ehdotuksesta tulee ilmetä myös 
käsittelyyn syyttäjän arvion mukaan tarvittava istuntopäivien ja varapäivien 
määrä.  

4.3. Informaatiolehti

Myös informaatiolehden laatimisen tärkeys korostuu laajoissa rikosasioissa. 
Sitä laadittaessa on muistettava, että se on julkinen asiakirja lukuun ottamatta 
lain nojalla salassa pidettäväksi määrättäviä tietoja. 

Ainakin seuraavat tiedot ovat informaation välittämisessä käräjäoikeudelle 
tärkeitä:

- vastaajien, asianomistajien, kuultavien (huoltajat, sosiaalilautakunta, 
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seuraamusselvityksen laatinut virkamies, vakuutusyhtiöt ym.), todistajien ja 
avustajien/puolustajien osoite- ja muut yhteystiedot mahdollisimman 
kattavasti, myös sähköpostiosoitteet

- salassa pidettävät/salaiset yhteystiedot merkitään selvästi tai toimitetaan 
käräjäoikeuteen erillisellä liitteellä 

- kiireellisyysperuste: vangittu, nuori, matkustuskiellossa, virantoimituksesta 
pidätetty, vanhentumisvaara, ajokiellon liiallisen pitkittymisen vaara yms. 

- tulkkauksen ja asiakirjojen kääntämisen tarve   

- syyttäjän näkemys asianosaisen henkilökohtaisen läsnäolon tarpeesta 
pääkäsittelyssä

- turvajärjestelyjen tarpeellisuus

- mahdolliset todistajan ja asianomistajan kieltäytymisoikeuteen liittyvät tiedot

- syyttäjän näkemys todistelun vastaanottamisesta puhelimitse tai 
videoneuvottelun välityksellä (ks. KKO 2007:82 ja KKO 2013:68)

- oikeusapupyyntöjen tarve (kuultava ulkomailla)

- onko asianomistajilla korvausvaatimuksia ja ajaako syyttäjä niitä

- syyttäjän näkemys käräjäoikeuden kokoonpanosta

- syyttäjän käsitys valmisteluistunnon tarpeellisuudesta ja mistä kysymyksistä 
valmisteluistunto olisi järjestettävä

- syyttäjän arvio istunnon vaatimasta ajankäytöstä ja viittaus erilliseen 
prosessisuunnitelmaan

- seuraamusselvitykset, yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitykset ja 
valvontarangaistusselvitykset mahdollisine toimeenpanosuunnitelmineen 
toimitetaan käräjäoikeudelle jo asiakirjoja käräjäoikeuteen lähetettäessä – vain 
kiireelliset asiat siirretään käräjäoikeuteen ilman selvityksiä

- muut vastaajan vireillä olevat rikosasiat

- pääkäsittelyssä tarvittavat tekniset apuvälineet.

5. Rikosasian valmistelu käräjäoikeudessa

Rikosasian käräjäoikeuteen vapauttamisen jälkeen asia jaetaan välittömästi 
puheenjohtajalle. 

Puheenjohtaja tarkastaa, että haastehakemus täyttää ROL 5 luvun 2 §:n 
edellytykset, pyytää tarvittaessa ROL 5 luvun 5 §:n perusteella 
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haastehakemuksen täydentämisen sekä viime kädessä tekee ROL 5 luvun 6 
§:n mukaisen päätöksen tutkimatta jättämisestä. Haastamisen yhteydessä 
vastaajalta pyydetään kirjallinen vastaus. Lisäksi puheenjohtajan pitää ryhtyä 
heti selvittämään asianosaisten kanssa asian prosessiaikataulua sopien 
alustavasti suullisen valmistelun ja pääkäsittelyn ajankohdan. 

Puheenjohtaja harkitsee asian laajuuden ja laadun perusteella sen, 
minkälaista valmistelua asia edellyttää. Hankalia juridisia ongelmia, 
ennakkotapausluonteisia kysymyksiä tai hankalaa ja sekavaa näyttöä 
sisältävät rikosasiat vaativat erityistä valmistelua. 

Erityistä valmistelua voivat vaatia myös kiireellisesti käsiteltävät asiat, kuten 
vangitun jutut, silloin kuin niissä on epäselvyyttä edellä mainituissa seikoissa. 

Julkisuutta kiinnostavissa asioissa puheenjohtaja huolehtii rikosasian 
tiedottamisesta käräjäoikeudessa sovitun mukaisesti. Tärkeää on heti 
valmistelun alussa selvittää, onko asiassa esitetty todistelu joltakin osin 
suoraan lakiin perustuen salassa pidettävää tai vaaditaanko todisteita salassa 
pidettäviksi. 

Puheenjohtaja huolehtii myös, että asianosaiset ovat tietoisia asian 
valmisteluvaiheesta. 

5.1. Kirjallinen valmistelu

Rikosasian valmistelu aloitetaan kirjallisesti. Valmistelussa tulee selvittää 
seuraavat seikat:

Asianomistajan vaatimukset

Asianomistajan vaatimukset tulee selvittää ennen haastehakemuksen tiedoksi 
antamista. 

Mikäli haastamisella on kiire tai haastaminen on vastaajan pakoilun vuoksi 
hankalaa, haastamiseen on ryhdyttävä ennen asianomistajan vaatimusten 
selvittämistä. 

Asianomistajan on ilmoitettava vaatimuksensa ja niiden perusteet 
mahdollisimman täydellisesti sekä alustavasti myös mahdollinen näyttö 
asiassa. Asianomistajan kanta suullisen valmistelun tarpeellisuuteen tulee 
myös selvittää.

Asianomistajan tulee vaatimuksiaan ilmoittaessaan harkita myös, katsooko 
hän aiheelliseksi esittää syyttäjän rangaistusvaatimuksesta poikkeavia 
vaatimuksia tai täydentää syyttäjän esittämän syytteen teonkuvausta. 
Kirjallisessa vastauksessa on tällöin esitettävä asianomistajan syyttäjän 
syytteestä poikkeava vaatimus perusteineen. Asianomistaja voi katsoa 
syyttäjän syytteen liian lieväksi ja vaatia rangaistusta kvalifioidusta 
tekomuodosta. Edelleen asianomistaja saattaa haluta tarkentaa syytteen 
teonkuvausta, koska tällä saattaa olla merkitystä asianomistajan 
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korvausvaatimusten perusteisiin (väkivallan määrä / laatu, omaisuuden arvo). 
Myös vaihtoehtoisen syytteen esittäminen voi olla tarpeen (esimerkiksi 
tahallinen / tuottamuksellinen teko). Mikäli asianomistaja haluaa esittää 
vaihtoehtoisen syytteen kokonaan toisesta rikoksesta, olisi tästä syytä olla 
yhteydessä syyttäjään ja tiedustella syyttäjän kantaa vaihtoehtoisen syytteen 
esittämiseen. Avustajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että todistelu 
teemoineen tulee ilmoitettua riittävän yksilöidysti. Näissäkin tilanteissa on 
huomioitava kuluriski. 

Vastaajan vastaus

Asianomistajien vaatimukset annetaan tiedoksi vastaajille haasteen 
yhteydessä. 

Vastaajaa kehotetaan vastaamaan kirjallisesti haastehakemukseen sekä 
asianomistajien esittämiin vaatimuksiin ROL 5 luvun 9 §:n mukaan, mikäli 
haastehakemuksessa esitetty keskeinen seikka on epäselvä, asiassa on 
tavanomaista hankalampia juridisia kysymyksiä tai asianomistajan vaatimus 
sitä edellyttää. Lisäksi vastaajaa kehotetaan esittämään omat väitteensä 
asiassa. 

Vastauksessa tulee esittää tiedossa olevat prosessiväitteet. 

Vastaajaa voidaan heti kehottaa vastaamaan nimenomaisesti hänelle 
esitettyihin täsmällisiin kysymyksiin. 

Vastaajan kiistäessä syytteen tai muun vaatimuksen, hänen tulee ilmoittaa 
kiistämisperusteensa ja jo tässä vaiheessa ilmoittaa vastanäyttönsä, mikäli se 
on käräjäoikeuden asiakirja-aineistossa tai muuten toimittaa se 
käräjäoikeuteen edelleen asianosaisille toimitettavaksi. Vastaajan kanta 
suullisen valmistelun tarpeellisuuteen tulee selvittää.    

Vastausaikaa pitää antaa riittävästi. Jos avustaja on saanut toimeksiannon 
vastausaikaan nähden myöhäisessä vaiheessa tai muusta erityisestä syystä, 
vastausaikaan on mahdollista perustellusta syystä hakea lisäaikaa. 

Lausumapyynnöt

Rikosasian valmistelu voi tarvittaessa jatkua lausumapyynnöillä vaatimusten ja 
vastausten saapumisen jälkeen ROL 5 luvun 10 §:n 2 momentin perusteella. 
Lausumapyyntö voidaan esittää niin asian syyttäjälle kuin asianosaisillekin. 
Lausumapyyntö tulee kuitenkin tehdä vain, mikäli joku vaatimuksessa tai 
vastauksessa esitetty seikka on epäselvä. Vastapuolelle tulee antaa 
mahdollisuus lausua vastaajan lausuman johdosta. 

Ylimääräisiä lausumapyyntöjä pitää välttää, jos on nähtävissä, että asiassa 
tullaan järjestämään suullinen valmistelu. Ne hidastavat asian käsittelyä.

Asianosaisille lausumapyynnössä esitetyt seikat tulee yksilöidä. Yleisluonteisia 
lausumapyyntöjä ilman täsmällisiä kysymyksiä ei tule käyttää.  
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Asiassa esitetyt vaatimukset, vastaukset sekä mahdolliset lausumat on 
toimitettava vastapuolelle ja syyttäjälle tiedoksi. 

Yhteydenpidossa syyttäjään ja asianosaisiin voidaan käyttää puhelimen lisäksi 
sähköpostia aina, kun se on selvitettävän asian kannalta mahdollista. 

5.2. Yhteenveto

Laajojen rikosasioiden valmistelussa on hyödyllistä laatia yhteenveto 
vastaavalla tavalla kuin riita-asioissa. Toisin kuin asianomistajan yksin 
ajamissa rikosasioissa (ROL 7 luku 15 §), niin syyttäjäjutuissa ei ole ROL:ssa 
nimenomaista säännöstä yhteenvedon tekemisestä. Vaikka nimenomaista 
säännöstä ei ole pidetty tarpeellisena syyttäjäjutuissa, niin laajoissa 
rikosasioissa kirjallisesta valmistelusta on  syytä laatia yhteenveto. Se toimii 
apuvälineenä yhteydenpidossa asianosaisiin ja valmistelun johtamiseen sekä 
sen jäsentämiseksi, mistä asiassa on kysymys ja sen kontrolloimiseksi, miten 
tuomioistuin on ymmärtänyt asian.

Yhteenveto laaditaan vastaavalla tavalla kuin asianomistajajutussa tai riita-
asiassa (OK 5 luku 24 §). Riita-asian valmistelussa laadittavasta 
yhteenvedosta on olemassa Helsingin hovioikeuspiirin vuoden 2006 
laatuhankkeen yhteydessä laadittu kehittämistyöryhmän raportti. Tämä 
soveltuu ohjeeksi myös laajan rikosasian valmistelussa laadittavan 
yhteenvedon tekemiseen.

Rikosasiassa yhteenvetoon kirjataan syyttäjän syyte ja muut vaatimukset, 
asianomistajien vaatimukset perusteineen, vastaajien vastaukset syytteeseen 
sekä asianomistajien vaatimuksiin perusteineen. Vastaajien ja asianomistajien 
vaatimusten perusteet tulee esittää tiiviisti.

Vaatimusten ja vastausten kirjaamisen jälkeen yhteenvetoon kirjataan 
riidattomat ja riitaiset seikat.

Jos syytteessä on useita syytekohtia, voi riidattomat ja riitaiset seikat kirjata 
syytekohdittain, esimerkiksi:

Syytekohta 1
1) A on omistanut X Oy:n koko osakekannan ja toiminut yhtiön hallituksen 
ainoana varsinaisena jäsenenä ajalla pvm - pvm.

2) X Oy on velkojan hakemuksesta 10.10.2010 asetettu konkurssiin. 
- jne

Syytekohta 2
5) A:lla ja B:llä on kummallakin ollut X Oy:n pankkitilin tilinkäyttöoikeus.
6) A on xx päivätyllä valtakirjalla valtuuttanut B:n hoitamaan X Oy:n asioita
- jne

Syytekohta 3
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9) Asianomistaja on 9.9.2009 ostanut X Oy:ltä huoneiston F hallintaan 
oikeuttavat osakkeet, kauppahinta
500.000 euroa
- jne

Riidattomien seikkojen selvittäminen valmisteluvaiheessa karsii turhan 
todistelun, kuten esim. kaupparekisterinotteiden ja muiden sisällöltään 
riidattomien asiakirjojen nimeämisen ja esittämisen asiassa. Riidattomat seikat 
tulisi numeroida.

Riidattomien seikkojen jälkeen yhteenvetoon kirjataan riitaiset seikat, 
esimerkiksi:

Syytekohta 1
- onko B käyttänyt X Oy:ssä tosiasiallista määräysvaltaa?
- ovatko A ja B toimineet yhdessä?
- onko X Oy:n liiketapahtumien kirjaaminen laiminlyöty?
- onko kirjanpitoon merkitty vääriä tietoja?
- onko kirjanpitoon merkitty harhaanjohtavia tietoja?
- jne.

Syytekohta 2
- ovatko A ja B tavoitelleet oikeudetonta taloudellista hyötyä?
jne.

Syytekohta 3
- onko X Oy tullut pysyvästi maksukyvyttömäksi ja ylivelkaiseksi vuoden 2007 
aikana?
- jne.

Kun riitaiset seikat on selvitetty, todistelu voidaan keskittää niihin. Todistelun 
teemat tulee kytkeä riitaisiin seikkoihin.

Todistelu teemoineen voidaan kirjata yhteenvetoon syytekohdittain, 
esimerkiksi:

Syytekohta 1
Syyttäjä / kirjalliset todisteet numeroituna valmiiksi tuomiota varten
Syyttäjä / henkilötodistelu

Asianomistaja / kirjalliset todisteet numeroituina
Asianomistaja / henkilötodistelu

Vastaaja / kirjalliset todisteet numeroituina
Vastaaja / henkilötodistelu

Syytekohta 2
Syyttäjä jne.

Syyttäjän esittämä kirjallinen todistelu numeroidaan juoksevasti syytekohdista 
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riippumatta kuitenkin niin, että jokaisen syytekohdan osalta luetteloidaan 
erikseen sitä koskeva todistelu. Vastaavasti asianosaisten esittämä todistelu 
numeroidaan juoksevasti. 

Yhteenvetoon voidaan sisällyttää huomautuksia tarkennusta vaativista 
seikoista ja pyytää asianosaisia tarkentamaan seikkoja suullisessa 
valmistelussa. 

Mikäli valmisteluistuntoa ei pidetä, on asianosaisille varattava tilaisuus 
kirjallisesti lausua käsityksensä yhteenvedosta. Vaatimuksia, vastauksia sekä 
riidattomia ja riitaisia seikkoja voidaan tämän jälkeen täsmentää.

Yhteenveto tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen mahdollista valmisteluistuntoa 
asian kaikille osapuolille. 

Yhteenvedossa voidaan laatia luonnos pääkäsittelyn aikatauluksi, joka 
vahvistetaan joko kirjallisen valmistelun päätyttyä tai suullisessa 
valmistelussa. 

5.3. Suullinen valmistelu

Valmisteluistunnon tarpeellisuus arvioidaan kirjallisen valmistelun perusteella 
sekä laaditun yhteenvedon pohjalta. Työryhmän käsityksen mukaan laissa 
tarkoitettu erityinen edellytys täyttyy laajoissa rikosasioissa (ROL 5 luku 10 § 1 
momentti).

Suullista valmistelua tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun asiassa on 
epäselvyyttä siitä, mistä asianosaiset ovat eri mieltä, tai kun asiassa esitetään 
laajaa todistelua. Suullinen valmistelu voi tulla tarpeelliseksi esimerkiksi, jos 
vastaajan kiistämisperusteet ovat epäselvät tai asianosaisten ilmoittamat 
todistusteemat ovat epätäsmällisiä. Myös prosessiväitteiden käsittely ja 
oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvät kysymykset voivat edellyttää suullista 
valmistelua. 

Jos kirjallisen valmistelun perusteella on pääteltävissä, ettei vastaajalla ole 
avustajaa asiassa, suullisessa valmistelussa voidaan selvittää, kykeneekö 
vastaaja puolustamaan itseään yksin ja onko ryhdyttävä toimenpiteisiin 
asianmukaisen puolustuksen järjestämiseksi. 

Vaikka lain esitöiden mukaan suullista valmistelua ei saisi pääsääntöisesti 
käyttää yksinomaan rikoksesta johtuvien yksityisoikeudellisten vaatimusten 
selvittämiseen, niin prosessiekonomisesti saattaa olla kuitenkin 
tarkoituksenmukaisempaa järjestää valmisteluistunto kuin erottaa 
korvausvaatimukset erikseen käsiteltäviksi. 

Valmisteluistunto on mahdollista järjestää myös ainoastaan pääkäsittelyn 
suunnittelemista varten, mikäli se on tarkoituksenmukaista. 

Etukäteen on mietittävä huolellisesti ja informoitava asianosaisia, 
järjestetäänkö valmisteluistunto koko asian tai jonkin yksittäisen kysymyksen / 
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aiheen valmistelemista / selvittämistä varten.  

Valmisteluistuntoon kutsutaan paikalle sekä syyttäjä että vastaajien ja 
asianomistajien avustajat. Yleensä asianosaisten henkilökohtainen läsnäolo ei 
ole asian tässä vaiheessa tarpeellista. 

Valmisteluistunnossa käsiteltävät asiat ilmoitetaan asianosaisille kutsun 
yhteydessä. Asianosaisten tulee saapua suullisen valmistelun istuntoon 
asiaan hyvin valmistautuneina. 

Rikosasian suullinen valmistelu voidaan toimittaa valmisteluistunnon lisäksi 
puhelimen välityksellä tai käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa 
tiedonvälitystapaa, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi (ROL 5 luku 10 a 
§).  Menettelytavan valinnassa on otettava huomioon, että kaikkia asian 
asianosaisia kohdellaan tasapuolisesti. 

Pääpaino suullisessa valmistelussa tulee olla riitaisten ja riidattomien 
seikkojen selvittämisessä. Valmisteluistunnossa yhteenvetoon tulee selkeästi 
merkitä omiksi kohdikseen, mikä asiassa on riidatonta ja mikä riitaista. 
Viimeistään tässä vaiheessa asianosaisten on esitettävä väitteensä, joista 
tuomioistuin voi tarpeen mukaan antaa ratkaisunsa jo tässä vaiheessa. 

Valmisteluistunnossa vaatimuksia, vastauksia sekä riidattomia ja riitaisia 
seikkoja voidaan täsmentää asianosaisten kanssa käytävän keskustelun 
pohjalta. 

Rikosasioiden valmistelussa on otettava huomioon, että oikeudenkäynnin 
johtaminen määräytyy erilaisten perusteiden mukaan kuin riita-asioissa. 
Suullista valmistelua ei rikosasioissa saa toimittaa siinä tarkoituksessa, että 
syytetty saataisiin tunnustamaan jotain tai edes vastaamaan syytteeseen, jos 
hän ei ole vastannut haasteeseen.  

Tuomioistuimelle ei ole asetettu rikosasian suullisessa valmistelussa riita-
asioiden tapaan nimenomaista velvollisuutta huolehtia siitä, että asianosaiset 
mainitsevat kaikki ne seikat, joihin he haluavat vedota (OK 5 luku 21 § 1 
momentti). Perussäännös aineellisesta prosessinjohdosta  rikosasiassa on 
ROL:n 6 luvun 5 §:ssä. Tuomioistuimen tehtäviin kuuluu myös suullisessa 
valmistelussa kiinnittää huomiota epäselvyyksiin ja puutteellisuuksiin 
vastaavalla tavalla kuin rikosasian pääkäsittelyssä. 

Todistelua esittävän asianosaisen on valmisteluistunnossa nimettävä 
todistelunsa ja ilmoitettava niiden todistusteemat (ROL 5 luku 16 §). 
Tuomioistuin ei saa siirtää asiaa pääkäsittelyyn, jos todistelu ei ole selvillä, 
koska se vaarantaa pääkäsittelyn keskittämisen turvaamisen. Jos 
asianosainen esittää vasta pääkäsittelyssä merkityksellistä todistelua, jonka 
olisi voinut nimetä jo valmistelussa ja pääkäsittely tästä syystä pitkittyy, on 
todisteeseen vetoava  asianosainen velvollinen korvaamaan vastapuolelle 
käsittelyn pitkittymisestä aiheutuneet kulut. 

Kun esitetään laajaa kirjallista todistelua, tuomioistuimen on 
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valmisteluistunnossa informoitava asianosaisia siitä, millä tavalla ne käydään 
läpi pääkäsittelyssä siltä osin kuin niihin vedotaan. 

Henkilötodistelun osalta valmisteluistunnossa selvitetään, voidaanko 
todistajaa kuulla puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden avulla. 

Valmisteluistunnossa tulee päättää kirjallisen todistelun vastaanottamisesta 
pääkäsittelyn ulkopuolella (OK 17 luku 15 §) ja samasta syystä tapahtuvasta 
henkilötodistelun vastaanottamisesta (OK 17 luku 48a §) sekä katselmuksen 
järjestämisestä (OK 17 luku 56a §). 

Puheenjohtajan tulee huolehtia, ettei asiaan sekoiteta mitään siihen 
kuulumatonta. Lisäksi puheenjohtajan tulee evätä tarpeeton todistelu OK 17 
luvun 7 §:n nojalla. Yhteenveto toimii puheenjohtajan apuna asiassa. 
Puheenjohtajan  on asianosaisten kanssa keskusteltava muun muassa, onko 
samasta todistusteemasta tarpeen kuulla montaa todistajaa. Riidattomista 
seikoista ei tule ottaa todistelua vastaan. 

5.4. Pääkäsittelyn suunnittelu

Prosessisuunnitelma

Prosessisuunnitelma laaditaan kirjallisen valmistelun tai valmisteluistunnon 
päätteeksi erilliseksi asiakirjaksi tai yhteenvedon loppuun. 

Aikatauluttaminen  luo edellytykset pääkäsittelyn onnistuneelle läpiviemiselle 
ja asianosaisten sitouttamiselle. Tämän vuoksi aikataulutusta pitää riittävästi 
suunnitella. 

Suunnitelman pohjana käytetään syyttäjän prosessisuunnitelmaehdotusta. Se 
toimitetaan hyvissä ajoin tutustuttavaksi muille asianosaisille haasteen 
mukana tai muussa soveltuvassa vaiheessa. Asianosaisia pyydetään 
esittämään arvionsa ehdotuksesta ja ilmoittamaan omalta osaltaan, kuinka 
paljon he katsovat tarvitsevansa asiaesittelyyn, nimeämänsä kirjallisen 
todistelun esittämiseen sekä nimeämiensä todistelutarkoituksessa kuultavien 
henkilöiden kuulusteluun ja ilmoittamaan, mikäli arvioivat syyttäjän (tai muun 
asianosaisen) nimeämän henkilön vastakuulusteluun tarpeelliseksi varata 
ehdotettua enemmän aikaa. 

Suunnitelman on oltava selkeä ja yksityiskohtainen, eri käsittelyvaiheet 
järjestyksessä sisältävä. Siitä tulee ilmetä selkeästi, milloin ja miten kunkin 
asianosaisen on oltava pääkäsittelyssä läsnä. 

Suunnitelmaan merkitään aloitukseen, asiaesittelyyn ja kirjallisiin todisteisiin 
varattava aika. Todistelun osalta merkitään kunkin todistelutarkoituksessa 
kuultavan henkilön kuulemisen päivämäärä ja kellonaika sekä todistajan 
nimennyt asianosainen. Nimeäjän merkitseminen helpottaa pääkuulustelun ja 
vastakuulustelun erillään pitämistä. Jo tiedossa oleva todistajan poikkeava 
kuulemistapa (puhelinkuuleminen, videokuuleminen) merkitään myös. 
Todistelun teemat merkitään yhteenvetoon, ei prosessisuunnitelmaan. 
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Suunnitelmaan merkitään, kuka aloittaa asianosaisten ja todistajan 
kuulemisen. 

Tarpeen mukaan suunnitelmaan merkitään muita tietoja, esimerkiksi kuultavan 
henkilön tarvitsema tulkki ja tulkattava kieli.

Prosessisuunnitelmassa on varattava aika myös oikeudenkäyntikululaskuille ja 
pakkokeinoja koskevalle keskustelulle. 

Aikataulussa tulee ottaa huomioon mahdollisten varapäivien tarpeellisuus. 
Aikataulutus on pyrittävä laatimaan realistiseksi, jotta kuultavat henkilöt eivät 
joudu odottelemaan kuulemistaan tarpeettomasti eikä toisaalta tule 
tarpeettomia odottelutaukoja. Aikataulussa tulee ottaa huomioon, että istunto 
saadaan päättymään virka-ajassa ja että aikataulussa tulee ottaa huomioon 
asianmukaiset tauot. 

Tuomioistuin voi asettaa alku- ja loppupuheenvuoroille enimmäiskestoa 
koskevan takarajan. 

Tekniset apuvälineet 

Asianosaisten tulee viimeistään suullisessa valmistelussa ilmoittaa, mikäli he 
tarvitsevat teknisiä apuvälineitä. Alkupuheenvuoron ja loppulausunnon 
yhteydessä on mahdollista käyttää apuna power-point - esitystekniikkaa. 
Kirjallinen todistelu voidaan käydä läpi esimerkiksi dokumenttikameran tai 
sähköisen aineiston avulla. Lisäksi pelkäävästä asianosaisesta tai todistajasta 
on hyvä mainita viimeistään asian käsittelyn tässä vaiheessa.

5.5. Asianomistajan yksin ajama rikosasia  

Asianomistajan ajamassa rikosasiassa on pidettävä valmisteluistunto, ellei 
kirjallisessa valmistelussa ole saatu asiaa riittävästi selvitettyä pääkäsittelyn 
toimittamiseksi yhtäjaksoisesti (ROL 7 luvun 9 § ja 10 §).

Valmistelussa käydään normaalisti läpi vaatimukset, vastaukset ja todistelu 
sekä mahdollisen lisäselvityksen tarve. Valmistelu toimitetaan suullisesti. Myös 
puhelin- / videoyhteys on mahdollinen, jos asian laatu sen sallii.  

Valmistelussa voidaan tehdä päätös kanteen jättämisestä tutkimatta, tai jos 
vaatimus on selvästi perusteeton, sen hylkäämisestä.

Avustajalla on korostunut velvollisuus informoida päämiestään prosessin 
sisältämistä riskeistä (kuluvastuu, riski perättömästä ilmiannosta).

Tuomioistuin voi ennen pääkäsittelyä päättää asiantuntijalausunnon 
hankkimisesta, todistelun vastaanottamisesta pääkäsittelyn ulkopuolella, 
kirjallisen todisteen tai muun tarpeellisen asiakirjan esittämisestä, 
katselmuksen toimittamisesta tai muuhun valmistelevaan toimenpiteeseen 
ryhtymisestä, jos toimi on tarpeen pääkäsittelyn keskityksen turvaamiseksi. 
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Asianosaisten on tehtävä tästä esitys tuomioistuimelle.

6. Rikosasian valmistelu hovioikeudessa

6.1.  Lähtökohtia

Hovioikeuden valmistelua koskevat säännökset ovat OK 25, 25 a ja 26 
luvuissa. OK 25:15 ja 16 §:t sisältävät valituskirjelmää koskevat vaatimukset. 
OK 25a:2 § koskee valmistelun aloittamista ja OK 26:3 ja 4 §:t vastausten 
pyytämistä sekä OK 26:7 § valmistelun jatkamista. OK 26 luvussa on myös 
säännökset pääkäsittelyn toimittamisesta ja menettelystä pääkäsittelyssä. 
Vastaavalla tavalla kuin käräjäoikeudessa tapahtuvan valmistelun osalta on 
edellä todettu myös hovioikeudessa tapahtuva valmistelu jakautuu kirjalliseen 
valmisteluun ja tätä mahdollisesti täydentävään suulliseen valmisteluun. 

6.2. Valitus

Vaatimukset ja perusteet

Hovioikeuden tehtävänä on käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden 
kontrollointi siltä osin kuin asia on valituksessa ja siihen annetussa 
vastauksessa saatettu hovioikeuden tutkittavaksi. Hovioikeuskäsittely ei ole 
käräjäoikeudessa tapahtuneen käsittelyn toisinto. Valituskirjelmä on 
muutoksenhakijan keskeisin ja tärkein hovioikeuteen toimitettava asiakirja ja 
tämän tulisi näkyä kirjelmän laadussa ja selkeydessä. Vaikka valittaja hakee 
muutosta koko käräjäoikeuden tuomioon, valituskirjelmässä tulee keskittyä 
käräjäoikeuden tuomion virheiden arviointiin eikä syytteiden yleiseen 
kiistämiseen. Tämän vuoksi valituksessa on ensinnäkin selvästi mainittava 
seuraavat asiat:

(1) se, miltä kohdin käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta;
(2) mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi; ja
(3) ne perusteet, joiden nojalla muutosta vaaditaan ja erityisesti se, miltä osin 
käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ovat virheelliset.

Laajoissa rikosasioissa on tyypillisesti useita syytekohtia. Valituksessa tulee 
mainita selvästi ne syytekohdat, joita valitus koskee. Jos valitus koskee 
tuomittua yhteistä rangaistusta, tämäkin tulee mainita selvästi valituksessa. 
Sama koskee myös muita mahdollisia rikosoikeudellisia seuraamuksia, kuten 
esimerkiksi menettämisseuraamusta. Myös mahdollisten tuomittujen 
vahingonkorvausten osalta tulee valituksessa selvästi mainita, mitä korvauksia 
valitus koskee. Jos valituksessa on tuotu selvästi esille muutosvaatimuksen 
kohteet, tämä helpottaa valitukseen vastaamista ja myös hovioikeuden 
suorittamaa jatkovalmistelua. 

Valituksessa tulee mainita selvästi myös ne muutosvaatimukset, joita 
käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi. Valituksesta tulee ilman 
tulkinnanvaraisuutta ilmetä, vaaditaanko syytteen tai jonkun syytekohdan 
hylkäämistä kokonaan, vaaditaanko syyksi lukemisen muuttamista esimerkiksi 
rikosoikeudellisen arvioinnin osalta (esimerkiksi, että luetaan syyksi törkeän 
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tekomuodon asemesta tavallinen tekomuoto). Rangaistuksen osalta tulee 
selvästi ilmaista, vaaditaanko rangaistuksen alentamista sen vuoksi, että jotain 
syytekohtaa vaaditaan hylättäväksi vai vaaditaanko rangaistuksen alentamista 
joka tapauksessa eli itsenäisenä muutosvaatimuksena. Myös 
vahingonkorvausten osalta on syytä mainita selvästi, vaaditaanko korvausten 
hylkäämistä siinä tapauksessa, jos syyte hylätään vai vaaditaanko korvausten 
hylkäämistä tai alentamista siitä riippumatta, mitä syyksi lukemisen osalta 
asiassa vaaditaan. 

Vaikka muutosvaatimuksen kohde ja se, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi, 
tulee ilmoittaa selvästi, nämä on usein tarkoituksenmukaista todeta samassa 
yhteydessä eikä eroteltuina kahdeksi eri kokonaisuudeksi. Valituksen kohde ja 
vaadittavat muutokset voidaan esittää monella eri tavoin, mutta esimerkkinä 
voidaan mainita seuraava esitystapa:

Vaatimus

N.N. vaatii, että syyte kohdan 1 törkeän velallisen epärehellisyyden ja 
kohdan 3  törkeän kirjanpitorikoksen osalta hylätään ja että tuomittua 
rangaistusta tämän vuoksi alennetaan ja hänet vapautetaan kohdan 1 
osalta vahingonkorvausvelvollisuudesta. Lisäksi vaadin, että kohdan 2 
törkeän veropetoksen sijasta hänen katsotaan syyllistyneen 
veropetokseen ja tähän liittyen rangaistusta alennetaan. Edelleen 
vaadin, että tuomittua rangaistusta joka tapauksessa alennetaan. 

Jos valituksen kohteena olevia yksittäisiä syytekohtia tai niiden alakohtia on 
runsaasti, vaatimuksen voi esittää seuraavasti: 

Vaatimus

N.N. vaatii, että syyte kokonaisuudessa hylätään kohdissa

1.1. - 1.11.;
2.3. ja 2.8.
3.4., 3.8. ja 3.14.; ja
6.1. - 6.13.

ja että kohdassa 4.3. N.N.:n syyksi luetaan törkeän kirjanpitorikoksen 
asemesta kirjanpitorikos ja rangaistusta vastaavasti alennetaan ja N.N. 
vapautetaan tuomitusta liiketoimintakiellosta sekä 
korvausvelvollisuudesta. Joka tapauksessa rangaistusta tulee alentaa, 
vaikka syytteitä ei miltään osin hylättäisi. Vielä N.N. vaatii, että 
tuomittuja vahingonkorvauksia joka tapauksessa sovitellaan 1/2 
määrään. 

Vaatimusten ohella toinen keskeinen asia valituksissa on valitusperusteiden 
ilmoittaminen. Valitusperusteilla tarkoitetaan sitä, millä perusteilla muutosta 
vaaditaan ja miltä osin käräjäoikeuden ratkaisu ilmoitettujen 
muutosperusteiden näkökulmasta on virheellinen. Usein valituksessa syytettä 
vaaditaan hylättäväksi samoilla perusteilla kuin käräjäoikeudessa. 
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Valituksessa ei saisi tyytyä kuitenkaan toistamaan jo käräjäoikeudessa 
mainittuja perusteita. Tämän lisäksi valituksessa tulisi riitauttaa 
käräjäoikeuden suorittama arviointi näiltä osin. Usein tarkoituksenmukaista on 
esimerkiksi viitata käräjäoikeuden tuomion tiettyihin sivuihin, joissa 
käräjäoikeus on ottanut kantaa mainittuihin perusteisiin. Tässä yhteydessä 
tulisi valituksessa tuoda esille se, miksi käräjäoikeuden suorittama arviointi on 
näiltä osin virheellinen. 

Valittajan tulee ilmoittaa selvästi, onko käräjäoikeuden tuomio hänen 
mielestään virheellinen oikeudellisen arvioinnin (lain soveltaminen) vai näytön 
arvioinnin osalta vaiko näiden molempien osalta. Siinä tilanteessa, että 
vaatimus perustuu oikeudellisen arvioinnin virheellisyyteen, valituksessa on 
syytä eri oikeuslähteisiin tukeutuen pyrkiä osoittamaan käräjäoikeuden 
suorittama oikeudellinen arviointi virheelliseksi. Tältä osin oikeuslähteet on 
syytä myös valituskirjelmässä mainita, jotta niiden merkitykseen asian 
ratkaisemisen kannalta on mahdollista ottaa kantaa. Tämä helpottaa 
valitukseen vastaamista ja myös hovioikeuden valmistelua. Esimerkkinä 
voidaan mainita tilanne, jossa valittaja vaatii syytteen hylkäämistä velallisen 
petoksesta itsekriminointisuojaan vedoten. Tällöin riittävänä ei voida pitää sitä, 
että valituksessa mainitaan vain itsekriminointisuoja oikeudellisena 
perusteena. Itsekriminointisuojan oikeudellinen analysointi oikeuslähteisiin 
viitaten tulisi myös valituksessa suorittaa ja arvioida käsillä olevan tapauksen 
olosuhteita vallitsevaan oikeustilaan nähden. 

Käräjäoikeuden näytön arviointia koskevan riitautuksen osalta valittajan tulee 
huolellisesti arvioida, ovatko tapahtumat joiltakin osin riidattomat ja erotella 
valituksessa tällä perusteella riidattomat oikeustosiseikat riitaisista. Jos kaikki 
asian ratkaisemisen kannalta relevantit oikeustosiseikat ovat edelleen riitaiset, 
myös tämä on syytä tuoda valituksessa esille. Esimerkiksi velallisen 
epärehellisyyttä koskevassa asiassa valituksessa on mahdollista todeta 
seuraavaa:

Asiassa on riidatonta, että yhtiö on ollut suoritetun varojen siirron aikana 
maksukyvytön. Edelleen riidatonta on, että N.N. on yhtiön 
lakimääräisenä edustajana ja myös määräysvallan käyttäjänä 
suorittanut syytteessä mainitun ja käräjäoikeuden hänen syykseen 
lukeman varojen siirron. Sen sijaan käräjäoikeus on arvioinut asiassa 
esitettyä näyttöä väärin siltä osin kuin käräjäoikeus on tuomionsa 
sivuilla 57-59 päätynyt siihen, että yhtiön omaisuuden luovutus oli 
tapahtunut ilman hyväksyttävää syytä. Käräjäoikeuden ratkaisu 
perustuu tältä osin.... 
[Tämän jälkeen valituksessa tulisi osoittaa ne syyt, miksi 
käräjäoikeuden arviointi on väärä. Mitkä todisteet osoittavat 
toimenpiteen taustalla olleen aito liiketaloudellinen peruste ja miksi 
käräjäoikeus on virheellisesti arvioinut tätä näyttöä.]

Yleensä rikosasioiden vastaajat eivät kovin helposti myönnä jotakin 
tunnusmerkistötekijää riidattomaksi. Normaalitilanteessa riidattomuuden ja 
riitaisuuden selvittämisessä on kysymys jonkin faktan tai menettelyn 
tunnustamisesta ja toteamisesta riidattomaksi. Riidattomien ja riitaisten 
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kysymysten selvittämisestä saatava hyöty prosessin ja todistelun 
kohdentamiselle on kuitenkin selvä. 

Valituskirjelmissä näkyy liian usein se, että kirjelmä on vähäisin poikkeuksin 
toisinto siitä, mitä käräjäoikeudessa on esitetty. Kun hovioikeusmenettely ei 
saisi olla toisinto käräjäoikeuden käsittelystä, myöskään valituskirjelmä ei saisi 
olla toisinto käräjäoikeudelle jätetystä kirjelmästä. 

Jos valittaja on vangittu ja valitukseen sisältyy vangitun kantelu, tämä tulee 
erottua selvästi varsinaisesta valituksesta ja sen vaatimuksista. Valituksen 
etulehdellä on jo syytä mainita valitukseen sisältyvästä kantelusta. 

Todistelun ilmoittaminen

Valituksessa tulee mainita todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja lisäksi 
se, mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen. 

Laajoissa asioissa on pääsääntöisesti kymmeniä tai satoja kirjallisia todisteita 
sekä tämän lisäksi suuri määrä henkilötodistelua. Todistelun ilmoittamisen 
selkeyteen tulee kiinnittää tämän vuoksi normaalia enemmän huomiota. 

Riidattomien ja riitaisten seikkojen analysoinnin tulee näkyä myös 
ilmoitettavassa todistelussa. Jos jokin seikka on käräjäoikeudessa 
tapahtuneen käsittelyn jälkeen riidaton, tästä seikasta ei ole syytä enää esittää 
todistelua. 

Usein laajoissa asioissa on ongelmana, että asianosaiset ovat alunperin 
käyttäneet omaa tapaansa todisteiden luetteloinnissa ja nimeämisessä. 
Tämän jälkeen käräjäoikeus on käyttänyt omaa tapaansa. Valituskirjelmässä 
on usein perusteltua luetteloida se todistelu, joka on edelleen tarpeen. Tämä 
voi tapahtua valituskirjelmään otettavalla luettelolla tai viittaamalla selvästi 
käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevään todisteluun. Tällöin viittauksessa tulee 
mainita käräjäoikeuden tuomion sivut ja todisteet numerotarkkuudella, jotta 
valituksen perusteella ei jää epäselväksi, mihin todisteluun hovioikeudessa 
edelleen vedotaan. Valituskirjelmässä ei sen sijaan tule yleisluontoisesti viitata 
käräjäoikeudessa esitettyyn todisteluun. 

Jos rikosasiassa vedotaan hovioikeudessa uuteen todisteluun, tämä tulee 
selvästi tuoda valituskirjelmässä esille. Tällöin vastapuoli pystyy 
vastauksessaan arvioimaan, mikä merkitys uudella todistelulla asian 
ratkaisemisessa voi olla. 

Henkilötodistelun osalta tulee ilmoittaa myös siitä, onko todistajaa tarkoitus 
kuulla puhelimitse tai videoneuvotteluna ja edellyttääkö todistajan kutsuminen 
pääkäsittelyyn erityisiä toimenpiteitä, kuten kutsumista ulkomailta taikka 
kansainvälistä oikeusapua edellyttäviä toimenpiteitä. 

Henkilötodistelun osalta tulee myös ilmoittaa, jos jokin todistaja tai kuultava on 
niin sanottu pelkäävä todistaja ja häntä halutaan kuulla OK 17:34 §:n 
mukaisesti vastaajan tai muun asianosaisen olematta läsnä salissa hänen 
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kuulemisensa aikana. Todistelun ilmoittamisen yhteydessä on muutoinkin 
syytä ilmoittaa kaikista tavanomaisesta kuulemisjärjestelyistä poikkeavista 
vaatimuksista. 

Tarpeettoman todistelun rajoittaminen

Todistelua ilmoitettaessa tulee kiinnittää huomiota OK 26:15 §:n 1 momenttiin, 
jonka mukaan pääkäsittelyyn menevässä jutussa käräjäoikeudessa 
vastaanotettu suullinen todistelu otetaan vastaan uudestaan tarpeellisilta 
osiltaan. Arvioitaessa sitä, miltä osin todistelu on tarpeen ottaa 
hovioikeudessa vastaan, ratkaisevaa on valituksessa esitetyt valitusperusteet. 
Todistelu tulee kyetä kohdistamaan siihen, millä perusteilla muutosta 
käräjäoikeuden tuomioon haetaan. Ainoastaan tarpeellinen todistelu otetaan 
hovioikeudessa vastaan ja jos esimerkiksi jokin seikka ei ole enää riitainen, 
sitä koskevan suullisen todistelun vastaanottaminen ei ole tarpeellista eikä 
tuomioistuin saa sallia todisteen esittämistä (OK 17:7 §).

Todistelun ilmoittamisen osalta on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että OK 
26:15 §:n 1 momentin mukaan todistelua ei tarvitse ottaa uudelleen vastaan, 
jos käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi 
jäädä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella kokonaisuutena 
arvioitaessa mitään varteenotettavaa epäilystä. Valituskirjelmässä tulee siten 
kyetä riitauttamaan uskottavasti käräjäoikeuden näyttöratkaisun oikeellisuus. 
Muussa tapauksessa todistelua ei tarvitse ottaa uudelleen vastaan. 

6.3. Vastaus

Hovioikeus varaa laajoissa asioissa aikaa vastauksen antamiseen yleensä 
kuukauden ja todella laajoissa asioissa noin kaksi kuukautta. Vastaukset 
pyydetään viipymättä sen jälkeen, kun juttu on tullut hovioikeuteen vireille ja 
asian alkutarkastusta koskevat toimenpiteet on suoritettu. 

OK 26:4 §:n mukaan vastauksessa sen antajan on muun ohella ilmoitettava, 
myöntääkö hän muutosvaatimuksen vai vastustaako hän sitä sekä 
käsityksensä valittajan vaatimusten perusteista ja seikat, joihin hän haluaa 
nojautua. Vastauksessa on myös ilmoitettava todisteet, joihin vastauksen 
antaja haluaa nojautua ja todistusteemat. 

Vastauksessa tulee asianmukaisesti perustella, miksi valitus tulee hylätä. 
Vastauksessa tulee keskittyä nimenomaisesti valituksessa esitettyjen 
perusteiden riitauttamiseen ja sen perustelemiseen, miksi valituksessa esitetyt 
perusteet eivät johda käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen. 

Jos valituksessa on vaadittu käräjäoikeuden tuomion muuttamista 
oikeudellisen arvioinnin virheellisyyden vuoksi, vastauksessa tulee esittää 
perusteet siitä, miksi valituksessa esitetyt perusteet ovat väärät. Vastauksessa 
tulee esittää siten vastauksen antajan oikeudellinen arviointi tilanteesta. 
Tällainen oikeuslähteiden molemminpuolinen analysointi ja argumentointi 
toteuttaa myös parhaalla mahdollisella tavalla kontradiktorisuusperiaatetta. 
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Vastaavalla tavalla, jos valituksessa on katsottu käräjäoikeuden suorittaman 
näytön arvioinnin olevan virheellinen, vastauksessa tulisi esittää perusteet 
sille, miksi valituksessa esitetyt perusteet näytön arvioinnin osalta ovat 
virheelliset eivätkä siten johda käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen. 

Vastauksessa nimettävän todistelun osalta viitataan siihen, mitä edellä on 
todettu valituksessa mainittavan todistelun osalta. 

Vastapuolen tulee vastauksessaan esittää mahdolliset toissijaiset 
rangaistusvaatimukset asiassa. 

6.4. Salassapitoa koskeva vaatimus

Valitukseen tai vastaukseen on voitu liittää uusia asiakirjoja, jotka valittaja tai 
vastapuoli haluaisi määrättäväksi salassa pidettäviksi. Salassapitoa koskeva 
vaatimus on syytä esittää samassa yhteydessä kuin tällainen asiakirja 
toimitetaan hovioikeuteen. Pyyntö voi sisältyä valitus- tai vastauskirjelmään.  

6.5. Valmistelun jatkaminen

Epäselvyyksien poistaminen

Valituksessa ja vastauksessa olevat epäselvyydet tulee selventää 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valituksen täydentäminen tulee 
suorittaa mahdollisuuksien mukaan jo ennen vastauksen pyytämistä (OK 
25a:3 §) ja vastausta tulee myös tarvittaessa täydennyttää (OK 26:5 §). 
Täydennyttäminen tulee kysymykseen myös siinä tilanteessa, että 
valituksessa esitetyn käräjäoikeuden ratkaisua koskevan riitautuksen ja 
ilmoitetun todistelun välillä on ristiriitaa. 
 
Yhteenveto

Hovioikeus jatkaa valmistelua valitusten ja vastausten sekä niitä koskevien 
mahdollisten täydennysten jälkeen. Laajoissa asioissa tulisi hovioikeudessa 
laatia mahdollisimman pian yhteenveto, joka myöhemmin toimii tuomion 
kertoelmana. Yhteenveto toimitetaan asianosaisille ja näille varataan tilaisuus 
esittää kommenttinsa yhteenvedosta. 

Yhteenvedosta ilmenevät valituksen osalta vaatimukset ja niiden perusteet 
sekä vastausten osalta vastauksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet. 
Yhteenvedossa voidaan valitusten ja vastausten jälkeen selostaa riidattomat 
seikat sekä se, mistä asianosaiset ovat erimielisiä ja mitkä kysymykset ovat 
hovioikeudessa ratkaistavina. Viimeistään yhteenvedossa tulee kiteyttää se, 
mistä hovioikeudessa on kysymys. Tämän kiteytyksen tekeminen voi olla 
työlästä, jos valituksessa ei ole kyetty esittämään selvästi sitä, millä 
perusteella valittaja katsoo käräjäoikeuden ratkaisun olevan virheellinen. 
Hovioikeuden yhteenveto voi päättyä hovioikeuden tekemään arvioon siitä, 
mistä hovioikeudessa on kysymys ja tämä voi tapahtua esimerkiksi 
seuraavasti:
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MISTÄ HOVIOIKEUDESSA ON KYSYMYS

Valitusten ja vastausten perusteella riidatonta on, että
- N.N. on ollut yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja käyttänyt 
määräysvaltaa yhtiössä;
- yhtiö on ollut syytteessä tarkoitettuna ajankohtana maksukyvytön;
- N.N. on luovuttanut yhtiön varoja 150.000 euroa toiselle yhtiölle.

Riitaista on se, missä tarkoituksessa varat on luovutettu ja onko varojen 
luovutukselle ollut hyväksyttävä syy. 

Hovioikeudessa on ratkaistava kysymys siitä, onko varojen 
luovutukselle ollut hyväksyttävä syy ja onko N.N. syyllistynyt 
menettelyllään törkeään velallisen epärehellisyyteen. Kysymys myös 
vahingonkorvausvelvollisuudesta ja tuomittavasta rangaistuksesta. 

Asian valmistelu tulee tapahtua joustavasti. Yhteydenotoissa käytetään 
puhelinta ja sähköpostia aina, kun se on selvitettävän kysymyksen kannalta 
mahdollista. Mahdolliset epäselvyydet valituksissa ja vastauksissa tulee 
selventää valmistelun aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään tarpeettomilta 
yllätyksiltä pääkäsittelyssä tai ratkaisun tekemisen vaiheessa.  

Prosessisuunnitelma 

Hovioikeudessa laaditaan prosessisuunnitelma käyttäen apuna 
käräjäoikeuden prosessisuunnitelmaa ja pääkäsittelystä laadittua pöytäkirjaa. 
Myös valituksissa ja vastauksissa tulisi jo kiinnittää huomiota siihen, 
minkälaista ja minkä laatuista käsittelyä asia vaatii. Hovioikeudessa asian 
käsittely tapahtuu arviolta noin neljänneksen nopeammin kuin 
käräjäoikeudessa, vaikka asia olisi kaikessa laajuudessaan hovioikeudessa 
käsiteltävänä. Tämä tulee ottaa huomioon prosessisuunnitelmaa laadittaessa. 

Erityisesti tilanteissa, joissa kysymys on useista kymmenistä syytekohdista, 
joissa on tarkoitus kuulla osin samaa todistelua eri syytekohtien tapahtumista, 
prosessisuunnitelman laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samaa 
todistajaa ei tulisi "juoksuttaa" hovioikeudessa useina päivinä, jos todistelu 
kaikkien kohtien osalta on mahdollista ottaa vastaan yhdellä kertaa. Aina 
tällainen ei ole mahdollista, mutta tällöin kuulemiskertoja voidaan yleensä 
järjestää siten, että käynnit voidaan minimoida. 

Prosessisuunnitelma toimitetaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua 
pääkäsittelyä asianosaisten kommentoitavaksi. Kommentoidessaan 
prosessisuunnitelmaa asianosaisen on syytä ilmoittaa teknisten apuvälineiden 
tarve. Hovioikeus voi asettaa alku- ja loppupuheenvuoroille enimmäiskestoa 
koskevan aikarajan. Tällaisesta rajoituksesta mainitaan yleensä 
prosessisuunnitelmassa ja joka tapauksessa sellaisesta ilmoitetaan 
etukäteen. Sen jälkeen, kun tarvittavat kommentit ja korjaukset on saatu, 
hovioikeus kutsuu asianosaiset ja todistajat pääkäsittelyyn. 

Suullinen valmistelu
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Hovioikeus voi OK 26:8 §:n 2 momentin nojalla kutsua asianosaiset suullisen 
valmistelun istuntoon, jos tämän katsotaan edistävän asian valmistelua. 

Valmisteluistunnon toimittaminen on hyödyllistä todistelun kartoittamiseksi ja 
kohdentamiseksi. Se voi olla tarpeen myös  prosessiteknisten kysymysten 
selvittämiseksi, kuten esimerkiksi aikataulujen sopimiseksi.  

Valmisteluistunnon toimittamisen tarkoituksenmukaisuus on viime kädessä 
juttukohtainen kysymys ja valmisteluistunto on syytä toimittaa, jos sen 
toimittaminen edesauttaa prosessin sujuvuutta. 

Kaikille tulee olla selvää, missä tarkoituksessa valmisteluistunto toimitetaan. 
Valmisteluistunnon toimittamisen osalta tulee olla siten selvää, onko tarkoitus 
käydä läpi prosessin aikataulua vai kartoittaa jutun riidattomia ja riitaisia 
kysymyksiä sekä tähän liittyen asiassa esitettävää todistelua. 
Valmisteluistuntoa koskevassa kutsussa tulee mainita se, mitä asioita 
valmisteluistunnossa on tarkoitus käsitellä ja toimittaa tarvittava aineisto jo 
etukäteen asianosaisille. Asianosaisille tulee ennakolta lähettää yhteenveto ja 
listaus valmisteluistunnossa käsiteltävistä kysymyksistä.
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7. SUOSITUKSET

Edellä esitetyn perusteella työryhmä antaa laajojen rikosasioiden 
valmistelusta seuraavat suositukset tärkeimmistä rikosprosessin 
onnistumiseen vaikuttavista seikoista:

Esitutkinta

- Kohdenna tutkinta ja rajaa silmällä pitäen syyteharkintaa ja tulevaa 
oikeudenkäyntiä  - kaikki olennainen, ei mitään turhaa.

- Hanki kaikki epäillyn puolesta ja vastaan puhuva selvitys.

- Puolustajien ja avustajien aktiivinen osallistuminen jo ensimmäisestä 
kuulustelusta lähtien.

- Laadukkaat loppulausunnot, joiden perusteella asianosaiset voivat kartoittaa 
riidanalaiset seikat ja kohdentaa tarjoamansa todistelun niihin.

Syyteharkinta

- Käräjäoikeuden varhainen informointi syyteharkinnassa olevasta laajasta tai 
vaativasta rikosasiasta, jossa syytteen nostaminen on varteenotettava 
vaihtoehto. Pidä käräjäoikeus ajan tasalla tilanteesta. 

- Haastehakemus: Teonkuvauksen ja todistelun tulee antaa riittävät 
lähtökohdat syyttäjän vaatimuksiin vastaamiselle, riidattomat ja riitaiset seikat 
eroteltava.

- Kirjalliset todisteet numeroitava selkeästi juoksevalla numeroinnilla.

- Lisäksi kirjalliset todisteet eroteltava tuomioistuimelle toimitettavasta muusta 
esitutkinta-aineistosta erilliseen kansioon tai sähköiseen tallenteeseen. 

- Informaatiolehden tietojen riittävyydestä ja ajanmukaisuudesta (yhteystiedot 
yms.) huolehdittava käräjäoikeuden valmistelun ja pääkäsittelyn 
suunnittelemiseksi.

- Vain kiireelliset asiat siirrettävä käräjäoikeuteen ilman seuraamusselvityksiä 
ja YKP-selvityksiä. 

- Prosessisuunnitelmaehdotus lähtökohtaisesti laadittava käräjäoikeudelle.
 
Käräjäoikeus

- Sovi käsittelyajankohta (suullinen valmistelu ja pääkäsittely) mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa.

- Kirjallinen valmistelu aina
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* asianomistajan vaatimukset,
* vastaajan yksilöity vastaus, jossa on otettu kantaa kaikkiin 
oikeustosiseikkaväitteisiin ja ilmoitettu vastaajan tarjoama todistelu 
teemoineen sekä ilmoitettu kiistetäänkö vai myönnetäänkö syyttäjän 
haastehakemuksessa riidattomaksi esittämät seikat,
* asianomistajan ja vastaajan esitettävä tiedossa olevat prosessiväitteet,  
* tarvittaessa yksilöity lausumapyyntö. 

- Laadi kirjallinen yhteenveto! 

- Valmisteluistunto, ellei se ole kirjallisen valmistelun perusteella tarpeeton
* valmisteluistunnossa käsiteltävät asiat mainittava kutsussa, 
* kaikki valmistautuvat huolellisesti,
* selvitä riidattomat ja riitaiset seikat sekä karsi tarpeeton todistelu ja 
täsmennä todisteluteemat. Tämän perusteella laadi lopullinen yhteenveto, jota 
voit käyttää tuomiopohjana.
* Realistinen prosessisuunnitelma, johon osapuolet sitoutuvat ja joka sisältää 
varapäivät yllättävien seikkojen tai todistelun varalta. 

Hovioikeus

- Valituskirjelmässä rajaa muutoksenhakua ja perustele miksi käräjäoikeuden 
ratkaisu on virheellinen.

- Valituskirjelmässä esitä vaatimukset selvästi ja jäsennellysti. Erota 
vaatimusten perusteet vaatimuksista.

- Ilmoita todistelu selvästi.

- Hovioikeudessa huolehdi määrätietoisesti asian valmistelusta ja pyydä 
asianosaisia tarvittaessa selventämään kannanottojaan.

- Hovioikeudessa laadi yhteenveto ja prosessisuunnitelma. 
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ERIÄVÄ MIELIPIDE

Kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsinin ja kihlakunnansyyttäjä Malla Sunellin 
eriävä mielipide.

Olemme työryhmän kanssa eri mieltä kirjallisten todisteiden erottelua 
koskevasta suosituksesta (s. 26). KKO 2013:91 oikeusohjeen mukaan 
tuomioistuin voi prosessijohtovaltansa puitteissa yksittäistapauksissa 
määrätä kirjallisten todisteiden erottelemisesta silloin, kun se asian erityinen 
laatu ja huomattava laajuus huomioiden on asian jäsentyneen ja 
tarkoituksenmukaisen käsittelyn kannalta perusteltua. Todisteiden erottelua ei 
siten ole tarkoituksenmukaista tehdä kaikissa rikosasioissa eikä edes 
kaikissa talousrikosasioissa. Suositukseen tulisi siten lisätä mainitsemamme 
täsmennykset. 

Muilta osin yhdymme laatuhankkeen enemmistön kannanottoihin. 
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