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AMPUMA-ASEIDEN HALTUUNOTTAMISEKSI ASUNNOSSA TAPAHTUNEEN 
ETSINNÄN LAILLISUUS VOIDAAN TUTKIA (R 17/1256)

Helsingin hovioikeus on tänään antamassaan päätöksessä katsonut, että 
poliisin eräässä asunnossa ampuma-aseiden haltuunottamiseksi poliisilain 
nojalla suorittaman etsinnän laillisuus voidaan tutkia tuomioistuimessa. 
Hovioikeus muutti Vantaan käräjäoikeuden päätöstä, jonka mukaan 
tuomioistuimella ei ollut toimivaltaa asiassa. 

Poliisi oli hälytystehtävän perusteella mennyt eräälle vapaa-ajan asunnolle, 
josta oli kuulunut useita ampuma-aseella suoritettuja laukauksia. Poliisi oli 
takavarikoinut vapaa-ajan asunnolla olleen henkilön aseet ja ottanut henkilön 
kiinni. Seuraavana päivänä poliisi oli suorittanut henkilön asunnolla etsinnän 
loppujen aseiden haltuunottamiseksi. Etsinnän jälkeen poliisi oli antanut 
asunnon haltijalle pöytäkirjan kotietsinnästä ja takavarikosta, jonka mukaan 
henkilöllä oli oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen arvioitavaksi. 

Etsinnän laillisuuden arviointi saatettiin käräjäoikeuden tutkittavaksi. Poliisi 
katsoi lausumassaan, että asuntoon ei ollut kohdistettu pakkokeinolain 
mukaista kotietsintää, vaan poliisilain mukainen etsintä. Käräjäoikeus katsoi 
ratkaisussaan, että asunnossa suoritettu etsintä oli toimitettu poliisilain nojalla 
eikä tuomioistuimella ollut toimivaltaa asiassa. Käräjäoikeus jätti 
vaatimuksen tutkimatta. 

Asunnon haltija valitti hovioikeuteen vaatien, että etsinnän laillisuus otetaan 
tutkittavaksi. Hovioikeus arvioi ratkaisussaan ensin asuntoon suoritetun 
etsinnän luonnetta ja päätyi tältä osin käräjäoikeuden tavoin siihen, että 
etsintä oli suoritettu ampuma-aselain ja poliisilain nojalla. Kysymys ei ollut 
rikosepäilyyn perustuneesta pakkokeinolain nojalla suoritetusta 
kotietsinnästä. 

Tämän jälkeen arvioitavana oli se, voidaanko poliisilain nojalla asuntoon 
suoritetun etsinnän laillisuus saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi. 
Poliisilaissa ei ole säännöstä siitä, että tällaisen etsinnän laillisuus voitaisiin 
jälkikäteen tuomioistuimessa arvioida. Sitä vastoin pakkokeinolaissa on 
säädetty mahdollisuudesta saattaa pakkokeinolain mukaisen kotietsinnän 
laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi. Hovioikeus totesi, että asuntoon 
suoritettava etsintä oli nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa aseiden 
haltuunottoa koskevassa tilanteessa menettelyltään käytännössä samanlainen 
riippumatta siitä, oliko etsinnän perusteena pakkokeinolaki vai poliisilaki. 
Kummassakin tapauksessa etsintä sinällään loukkaa perustuslaissa ja 
ihmisoikeussopimuksessa turvattua kodin suojaa. Kummassakin tapauksessa 
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kodin suojaan puuttumiselta voidaan edellyttää oikeusturvatakeita. 
Oikeusturvatakeita ei ollut perusteltua arvioida eri tavoin yksinomaan kodin 
suojaan puuttumisen perusteesta riippuen. 

Pakkokeinolain 8 luvun 18 §:ssä on pidetty silmällä ainoastaan 
pakkokeinolain mukaisen kotietsinnän laillisuuden tuomioistuintutkinnan 
mahdollisuutta. Poliisilaissa ei ollut viittausta tähän pykälään. Hovioikeus 
katsoi, ettei pykälän sanamuoto tai sijainti pakkokeinolaissa asettanut estettä 
tulkita pykälää perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti laajentavasti siten, että 
tämän säännöksen perusteella tuomioistuimen tutkittavaksi voitiin saattaa 
myös poliisilain 2 luvun 6 §:n perusteella kotirauhan suojaamassa tilassa 
suoritettu etsintä. 

Hovioikeus katsoi, että asuntoon kohdistetun etsinnän laillisuus voidaan 
tuomioistuimessa arvioida ja kumosi käräjäoikeuden päätöksen. Asia 
palautettiin käräjäoikeuteen. 

Lisätiedot hovioikeudenneuvos Timo Ojala p. 02956 40501, 
(timo.j.ojala@oikeus.fi) ja hovioikeudenneuvos Heli Melander p. 02956 
40632, (heli  .melander@oikeus.fi  )   

Päätös (20.2.2018, dnro R 17/1256) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta 
puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa heti.
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