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1
KANTELU
A arvostelee 20.11.1999 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kantelukirjoituksessa
poliisiviranomaisten menettelyä alempana tarkemmin selostetuissa tyttärensä B:n noutamisessa,
kuulusteluissa ja kiinniotoissa.
1.
B noudettiin 27.10.1999 kotoaan kuulusteluihin Joensuun poliisilaitokselle. Hän ei ollut saanut
aikaisemmin minkäänlaista kutsua kyseiseen kuulusteluun, joten kutsun laiminlyönnistä ei voinut
olla kysymys. Kun vielä yöpukeissa ollut B pukeutui, poliisi pysytteli samassa huoneessa näkyvillä,
vaikka B ilmoitti haluavansa pukeutua rauhassa. Poliisi kääntyi selin, mutta ei laskenut oviverhoa
eteen.
Kun kantelija soitti myöhemmin tyttärelleen, tätä kiellettiin vastaamasta matkapuhelimeensa kuulustelun aikana. Hän vastasi kuitenkin poliisin kiellosta huolimatta puhelimeensa ilmoittaen, että äiti
soittaa.
Hänet rekisteröitiin kuulustelun jälkeen valokuvaamalla ja ottamalla sormenjäljet. A:n mukaan B:lle
jäi epäselväksi, mistä rikoksesta häntä esitutkinnassa epäiltiin.
A katsoo Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen poliisien menetelleen virheellisesti ja käyttäytyneen
edellä mainituin tavoin sopimattomasti ja loukkaavasti tytärtään B:tä kohtaan.
A oli soittanut asiasta Joensuun kihlakunnan poliisipäällikölle, joka oli pyytänyt mahdollisuutta palata asiaa hetken päästä. Rikoskomisario --- oli hetken päästä soittanut poliisipäällikkö --- kehotuksesta ja pyytänyt kertomaan samat asiat kuin poliisipäällikölle. Rikoskomisario --- oli kertonut rekisteröinnin olevan tavanomainen menettelytapa ja että tutkinta koski Liperissä tapahtunutta kotirauhan häirintää sekä että asiasta oli olemassa rikosilmoitus, jonka numero oli myös ilmoitettu.
2.
B haettiin 17.6.1998 yöllä noin kello kolmen aikaan --- Suonenjoen poliisilaitokselle epäiltynä liikennerikkomuksesta. Hän joutui kantelijan mukaan viettämään noin 13 tuntia "putkassa", vaikka
häntä ei kuulusteltu sinä aikana. Vapautumisen yhteydessä B:lle annettiin "sakkolappu".
B:n kiinniotosta ei ilmoitettu kotiin vanhemmille, vaikka B oli alaikäinen. Kun A myöhemmin tiedusteli poliisilaitokselta syytä ilmoittamatta jättämiseen, --- niminen poliisi totesi, että "näitä on niin
paljon, ettei ehdi joka kotiin ilmoittaa".
3.

B vastusti kohdassa 2 mainittua rangaistusvaatimusta. Enon kihlakunnan poliisilaitoksen ylikonstaapeli C soitti vastustamisen johdosta käynnistetyn esitutkinnan yhteydessä A:lle kotiin ja jätti esittelemättä itsensä puhelimeen vastanneelle A:lle. Ylikonstaapeli C ainoastaan pyysi B:tä puhelimeen.
Kun A sai tietää B:ltä, että asia koski kutsua kuulusteluun, hän oli soittanut välittömästi C:lle. Tämä
oli tuolloin tiedustellut, onko B alaikäinen, vaikka asian piti näkyä C:llä olleista asiakirjoista (B oli
tapahtumahetkellä 17-vuotias). A lähti tämän vuoksi kuulusteluun mukaan.
A:n mukaan kuulustelu vaikutti enemmän uhkailulta kuin kuulustelulta. Ylikonstaapeli C totesi B:lle
muun muassa, että "Minä kysyn ja sinä sitten vastaat joka kysymykseen". Kuulustelun alussa C totesi lisäksi, että "on se kumma kun yksi tyttö työllistää koko organisaation". A:lle jäi vaikutelma,
ettei C pystynyt peittämään antipatioitaan A:n aktivistitytärtä kohtaan.
A katsoo ylikonstaapeli C:n toimineen kuulustelussa asenteellisesti.
4.
Kun A oli kesällä 1998 ollut hakemassa tytärtään ---, poliisit olivat pysäyttäneet hänen kuljettamansa henkilöauton. Autossa oli tällöin ollut B:n lisäksi myös "muutama muu nuori".
Poliisi oli tiedustellut A:lta, mistä he olivat tulossa. Kun hän oli kertonut hakeneensa tyttärensä pois
---, poliisi oli komentanut B:n sekä muut matkustajat ulos autosta ja käskenyt heidän mennä poliisiautoon. A:ta oli kehotettu ajamaan poliisiauton perässä Kuopion poliisilaitokselle.
Poliisi kuulusteli poliisilaitoksella B:n ensimmäisenä, koska hän oli "pitkästä matkasta". Siitä huolimatta hän joutui jäämään poliisilaitokselle vuorokaudeksi, vaikka häntä ei kuulusteltu enää uudelleen.
A arvostelee Kuopion seudun kihlakunnan poliiseja siitä, että autossa olleille henkilöille ei heti ilmoitettu, miksi heidät viedään poliisilaitokselle, vaikka he olivat sitä tiedustelleet. Poliisit totesivat
ainoastaan, että kyllä se vielä selviää. Tämän lisäksi A tiedustelee "miksi pitää olla niin pitkään
putkassa, vaikka ei ole syyllistynyt mihinkään".
2
SELVITYS
--3
RATKAISU
3.1
Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen menettely
3.1.1
Nouto kuulusteluun (kantelun kohta 1)
Rikoskomisario --- kertoo selvityksessään, että Joensuun kihlakunnan poliisilaitokselle oli
21.10.1999 tehty rikosilmoitus (---) kotirauhan häiritsemisestä. Ilmoitus koski --- ---tiellä
21.10.1999 tapahtunutta --- maatilan pihapiiriin tunkeutumista. Kyseisellä alueella sijaitsee tarharakennelma, jossa on mm. angorakaneja.

Asiassa kuullun todistajan mukaan samanmerkkisellä autolla kuin B:llä liikkuneet henkilöt olivat
kuukautta aikaisemmin tarkkailleet --- pihapiiriä. Jutun tutkinnassa kertyneen aineiston perusteella
rikoskomisario --- oli antanut B:tä koskevan noutomääräyksen kuulusteluun.
Esitutkintalain 18 §:n mukaan esitutkintaan kutsuttu voidaan noutaa esitutkintaan, jos hän jättää
ilman hyväksyttävää syytä noudattamatta kutsun saapua esitutkintaan. Epäilty voidaan kutsuttakin
noutaa esitutkintaan, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta ja on todennäköistä, ettei hän noudata kutsua tai että hän kutsun saatuaan ryhtyy pakenemalla, todisteita hävittämällä tai muulla tavalla vaikeuttamaan esitutkintaa. Kotirauhan häiritsemisestä voidaan tuomita vankeusrangaistus.
Noudosta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies, jonka tulee antaa kirjallinen noutomääräys.
Rikoskomisario --- mukaan poliisin tiedossa oli ollut, että B kuului eläinaktivisteihin. Lisäksi turkistarhoihin kohdistuneet iskut olivat rikoskomisario --- mukaan olleet hyvin suunniteltuja ja toteutettuja.
Teoille oli rikoskomisario --- mukaan ollut tunnusomaista myös se, että tapahtumien yhteydessä ja
niiden jälkeen pyrittiin kaikin keinoin välttämään jäämästä kiinni.
Käytettävissäni olevan aineiston perusteella katson, että poliisilla on ollut todennäköisiä syitä epäillä B:n vaikeuttavan esitutkintaa tai jättävän noudattamatta annetun kutsun saapua esitutkintaan.
Tämän vuoksi rikoskomisario --- ei ole menetellyt lainvastaisesti määrätessään B:n noudettavaksi
kuulusteluun kutsutta.
B oli tuolloin 18-vuotias, joten kuulustelusta ei tarvinnut ilmoittaa hänen huoltajalleen tai holhoojalleen.
Nouto tapahtui 27.10.1999 kello 11.15. Kuulustelu aloitettiin kello 11.30 ja päättyi kello 11.36. Rekisteröintitoimenpiteiden jälkeen B pääsi vapaaksi kello 12.40. Rikoskomisario --- toteaa poliisin
toimintamalleista, että poliisin kohdatessa noutotilanteissa asiakkaan, tätä ei enää kohtaamisen
jälkeen päästetä näkyvistä mahdollisen pakenemisvaaran takia. Samoin häntä estetään jättämästä kumppaneilleen viestiä tai muulla tavalla vaarantamasta toimenpiteen suorittamista. Lisäksi tällöin otetaan huomioon mahdollinen tutkinnan sotkemisvaara. Pidän rikoskomisario --- esittämiä
noudon yhteydessä noudatettavia poliisitaktisia menettelytapoja lainmukaisina ja siten hyväksyttävinä.
Kun kuulustellaan henkilöä tilanteissa, joissa arvioidaan olevan todisteiden sotkemisvaaraa, on
poliisitaktisesti perusteltua, että poliisi pyrkii estämään yhteydenpidon ulkopuolisiin esim. tässä
tapauksessa puhelimeen vastaamisen kieltämisellä. Näissä tilanteissa kuulusteluun noudettava
saattaa yrittää varoittaa mahdollisia rikoskumppaneitaan.
Vaikka perusteet B:n noutamiselle ovat olleet olemassa, pidän tärkeänä, että poliisi toimii noutotilanteessakin hienotunteisesti ja kertoo noudettavalle syyn, miksi hänen on tultava poliisiasemalle.
Hienotunteisuuden tarve korostuu erityisesti silloin, kun noudon kohteena on nuori henkilö, joka haluaa pukeutua rauhassa eri sukupuolta olevan poliisin näkökentän ulkopuolella. Tässä tapauksessa oviverhon eteen vetäminen tuskin olisi vaarantanut noudon toteuttamista. En voi hyväksyä sitä,
että B ei olisi tiennyt vielä poliisiasemalta poistuessaankaan, mistä teosta häntä epäiltiin. Noudon
syy täytyy tehdä selväksi viimeistään kuulustelussa. Saatan tämän käsitykseni Joensuun poliisilaitoksen tietoon otettavaksi huomioon henkilöstön koulutuksessa.
Nouto on muutoin suoritettu asianmukaisesti. Samoin yhteydenotot kantelijaan hänen poliisille esittämänsä tiedustelun jälkeen ovat tapahtuneet joutuisasti ja niissä on annettu kaikki olennainen tieto.

Rekisteröinnistä
Pakkokeinolain 6 luvun 4 §:n mukaan rikoksesta epäillystä voidaan tunnistamista, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijäin rekisteröintiä varten ottaa henkilötuntomerkit.
Sisäasiainministeriön ohjeessa SM-2001-175/Ri-2 todetaan, että henkilötuntomerkit on otettava
aina kun siihen on pakkokeinolain perusteella edellytykset, jollei se usein toistuvista rekisteröinneistä, muusta erityisestä syystä tai suhteellisuusperiaatteen noudattamisen johdosta ole ilmeisen
tarpeetonta. Ohje on korvannut tapahtuma-aikana voimassa olleen sisällöltään samanlaisen sisäasiainministeriön ohjeen (dnro 21/011/94).
Poliisin henkilörekistereistä annetun lain 24 c §:n mukaan tuntomerkki- rekisteristä on poistettava
tiedot yhden vuoden kuluttua esitutkinnan päättämisestä muun muassa, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole tehty, tai rekisteröityä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä hylätty.
Hankittuun selvitykseen viitaten katson, että rekisteröinnissä ei ole ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.
Asian esitutkinta on sittemmin 8.3.2000 keskeytetty.
3.1.2
Poliisin suorittama kuulustelu rangaistusvaatimuksen vastustamista koskevassa asiassa (kantelun
kohta 3)
Puhelimessa esittäytymättä jättäminen
Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen Enon palvelutoimistossa työskentelevä ylikonstaapeli C kertoo selvityksessään, että 19.8.1998 saapui Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksen --- palvelutoimistosta virka-apupyyntö, jossa pyydettiin kuulustelemaan B:tä 17.6.1998 tiedoksi annetun rangaistusvaatimuksen vastustamista koskevassa asiassa liikennerikoksesta epäiltynä.
Ylikonstaapeli C kertoo soittaneensa A:n kotipuhelimeen. Kun puhelimeen oli C:n arvion mukaan
vastannut B:tä vanhempi nainen, C oli kertonut, että hänellä oli asiaa B:lle. Asiansa C oli kertonut
vasta B:lle. Hetken kuluttua A oli soittanut C:lle. Kun selvisi, että A oli B:n holhooja, C pyysi häntä
tulemaan kuulustelutilaisuuteen.
Perustuslain 21 §:n mukaiseen hyvään hallintoon kuuluu muun muassa se, että viranomaiset käyttäytyvät yleisesti, myös puhelinkeskustelussa asiallisesti. Epäkohtelias käyttäytyminen ei kuulu hyvään hallintoon.
Tavanomaisessa puhelinkeskustelussa viranomaisen edustajat esittelevät itsensä. Näin tekevät
yleensä myös poliisit. Esitutkintalaista ilmenevän hienotunteisuusperiaateen noudattaminen saattaa kuitenkin eräissä tapauksissa puoltaa sitä, että poliisi ei esittele itseään puhelimessa. Näin
esimerkiksi, jos puhelimeen vastaa henkilö, jonka asianosaisuudesta tai liittymisestä tapahtumiin
ei ole sillä hetkellä varmaa tietoa. Esittelemättä jättämisen tarkoituksena on tällöin estää henkilön
leimautuminen poliisin asiakkaaksi. Harkinta näissä asioissa on tapauskohtaista. En pidä ylikonstaapeli C:n menettelyä hyvän hallintotavan vastaisena.
Menettely kuulustelussa

Enon palvelutoimiston ylikonstaapeli C kertoo selvittäneensä 19.9.1998 B:lle ja A:lle, mistä teosta
B:tä epäiltiin ja ilmoittaneensa samalla kuultavan oikeuksista ja velvollisuuksista, mahdollisuuden
avustajan hankkimisesta sekä tiedustelleensa, olisiko paikalle kutsuttava esteetön todistaja.
Ylikonstaapeli C kertoo, että todistajan saaminen olisi tuottanut suuria vaikeuksia, koska C työskenteli yksin eikä tapahtuma-aikana Enon palvelutoimistossa ollut muita henkilöitä.
B oli kuulusteluhetkellä 17-vuotias.
Esitutkintalain 30 §:n 1 momentin mukaan kahdeksaatoista vuotta nuorempaa epäiltyä ei saa kuulustella ilman todistajaa.
Kirjausmerkintöjen mukaan kysymyksessä oli esitutkintalain 44 §:stä ilmenevä suppea esitutkinta.
Tutkinta oli kirjattu suppeaksi myös Sisä-Savon poliisilaitoksen tutkintapyyntöön (---).
Ylikonstaapeli C oli omasta mielestään käyttäytynyt kuulustelutilaisuudessa rauhallisesti ja asiallisesti. C toteaa myös, että hän oli pyrkinyt pitämään kuulustelijan ja kuulusteltavan välisen roolijaon
selkeänä ("...en alistunut eläinaktivistiliikkeessä toimivan B:n kuulusteltavaksi"). C:n mukaan B oli
käyttäytynyt kuulustelussa ylimielisesti.
Esitutkintalain 7 §:ssä ilmaistun objektiivisuusperiaatteen mukaan esitutkinnassa on selvitettävä
ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Asian tutkijalla ja kuulustelijalla ei saa olla ennakkokäsitystä asiasta.
Kuulusteltavaa on kohdeltava asiallisesti riippumatta siitä, mihin aatesuuntaan hän kuuluu. On selvää, että kuulustelija ei saa kuulustelun aikana tuoda esiin omia antipatioitaan. Tätä edellyttää jo
perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusvelvoite. Toisaalta kuulusteltavan oma käyttäytyminen saattaa
vaikuttaa kuulustelijan ja kuulusteltavan väliseen sananvaihtoon. Kuulustelija ei saa tällöinkään provosoitua. Varovaisuuden merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa kuulusteltavan tiedetään
edustavan jotakin tiettyä aatesuuntausta.
Olen tutustunut B:n kuulustelusta laadittuun kuulustelupöytäkirjaan. Pöytäkirjan sisällön perusteella
ei ole pääteltävissä, että B:tä olisi johdateltu tai painostettu asiassa. Kuulustelupöytäkirjasta ei
myöskään ilmene kantelussa väitettyä tutkijan asenteellisuutta B:tä tai hänen edustamaansa aatesuuntausta kohtaan.
Ylikonstaapeli C:ltä saatu selvitys on osaksi ristiriidassa sen kanssa, mitä kantelukirjoituksessa on
kerrottu kuulustelun toimittamisesta. Saadusta selvityksestä ilmenevät seikat huomioon ottaen minulla ei ole aihetta katsoa, että C olisi toiminut asiassa esitutkintalain tai siitä ilmenevien periaatteiden vastaisesti.
3.2
Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksen menettely (kantelun kohta 2)
Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipartiossa ollut ylikonstaapeli D kertoo selvityksessään, että partio oli 17.6.1998 klo 01.30 saanut päivystäjältä tehtävän mennä Kuopion yliopiston
koe-eläinten tuotantolaitokselle johtavalle tielle, jossa viisi huppupäistä henkilöä oli siirtänyt puita
poikittain tielle tarkoituksenaan häiritä ja estää koe-eläinlaitokselle kulkevaa liikennettä.
Poliisipartio meni läheiselle eläinaktivistileirille, jonne epäiltyjen henkilöiden oli nähty juoksevan.
Poliisit ottivat leiriltä kiinni viisi henkilöä, joille ilmoitettiin, että kiinniotto tapahtui poliisilain 20 §:n

3 momentin nojalla.
Poliisilain 20 §:n 2 momentin mukaan poliisimiehellä on oikeus poistaa paikalta henkilö, jos hän
käyttäytymisellään aiheuttaa huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Pykälän 3 momentin mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa edellä mainittu henkilö
kiinni ja pitää tämä säilössä, jos paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide eikä
häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa. Kiinni otettua saa pitää säilössä vain niin kauan, kuin on
todennäköistä, että hän aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, kuitenkin enintään 24 tuntia kiinniottamisesta.
Poliisilain 2 §:ssä on säädetty poliisin toiminnan yleisistä periaatteista. Poliisin toimenpiteiden on
ensinnäkin oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin. Poliisi ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää, kuin
poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen.
Poliisilla on mielestäni sinänsä tapahtuma-aika (yöaika) sekä tapahtuman luonne huomioonottaen
ollut asianmukaiset perusteet ottaa poliisilain 20 §:n 3 momentin nojalla B ja neljä muuta leiriläistä
säilöön.
B:n kiinniotto ei ole perustunut esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännössä säänneltyihin esitutkinnallisiin tavoitteisiin vaan poliisilaissa säännellyn yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamiseen. Näin ollen myöskään B:n kuulustelulle ei ole ollut tarvetta. Kuulustelu sinänsä olisi ollut mahdollinen tässä tapauksessa, mutta poliisi on käsitellyt asian rangaistusmääräysmenettelyssä. Sisäasiainministeriön poliisiosasto toteaa kuulustelujen kirjaamisesta, että kysymyksessä oli suppea
esitutkinta, jossa epäillyn lausuman pääsisältö kirjataan rangaistusmääräyslomakkeeseen. Poliisiosaston mukaan menettely oli tässä tapauksessa ollut näiltä osin lainmukainen.
Sisäasiainministeriö on 11.2.1985 antanut pidätettyjen käsittelyohjeet (217/601/85), joita sovellettiin myös muun laillisen syyn kuin rikoksen johdosta vapautensa menettäneeseen poliisin huostassa olleeseen henkilöön. Sisäasiainministeriö on 21.12.1990 antamallaan määräyksellä kumonnut
pidätettyjen käsittelyohjeet, mutta ne on jätetty voimaan suosituksina. Ohjeen 7 §:n mukaan muusta
syystä kuin rikoksen johdosta tapahtuvasta säilöön ottamisesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava lähiomaiselle sekä kiinniotetun pyynnöstä erityisestä syystä myös muulle henkilölle.
En voi yhtyä ylikonstaapeli D:n selvityksessään esittämään näkemykseen, ettei suppean esitutkinnan jutuissa ole ilmoitusvelvollisuutta holhoojalle tai sosiaaliviranomaisille. Vanhempi konstaapeli
--- toteaa selvityksessään, että hän ei muista, kysyikö hän jokaiselta nuorelta, haluaako hän kiinniotostaan ilmoitettavan. Vanhempi konstaapeli --- toteaa myös, että ilmoittamiseen ei ollut tarvetta
rikoksen vähäpätöisyyden takia ja koska nuoret olivat leireilleet koe-eläinlaitoksen läheisyydessä
useita päiviä.
B otettiin kiinni 17.6.1998 kello 2.00 ja vapautettiin samana päivänä kello 15.45. Pidän hyväksyttävänä vanhempi konstaapeli --- perustelua päätökselle jättää ilmoittamatta kiinniotosta kunkin lähiomaiselle yöllä, kun kiinniotetut olivat leireilleet jo useita päiviä eikä heitä odotettu kotiin samana
yönä. Ilmoitus olisi saattanut häiritä ja huolestuttaa omaisia suotta. Sen sijaan aamulla ja seuraavana päivänä heihin olisi saatettu ottaa kotoa yhteyttä. Käsitykseni mukaan kiinniotetuilta olisi tullut
tiedustella ilmoittamisesta vielä aamulla tai viimeistään päivällä ja näin varmistaa ilmoittamisen
tarve.
Saatan käsitykseni alaikäisen kiinniotosta ilmoittamisen tärkeydestä Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksen tietoon.

3.3
Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitoksen menettely (kantelun kohta 4)
Komisario --- toteaa selvityksessään, että poliisin saamien rikostiedustelutietojen perusteella oli
ollut syytä epäillä, että koe-eläinlaitokseen 14.7.1998 kohdistuneisiin rikoksiin olivat syyllistyneet
laitoksen läheisyydessä eläinaktivistileirillä oleskelleet henkilöt. Koska rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyys ei ollut yhtä poikkeusta (---) lukuun ottamatta poliisin tiedossa, komisario --- määräsi kaikki
leiriläiset otettavaksi kiinni kuulusteluja ja asian selvittämistä varten.
Komisario --- toteaa selvityksessään lisäksi, että kuulustelut aloitettiin välittömästi. Siitä huolimatta
kaikkia tutkinnallisia toimia ei ehditty hoitaa saman päivän aikana. Tämän vuoksi komisario --- oli
määrännyt kaikki kahdeksan leiriltä kiinniotettua henkilöä laitettavaksi kiinniotettuna säilöön. Komisario --- mukaan oli pelättävissä, että epäillyt henkilöt vaikeuttaisivat asian selvittämistä.
Pakkokeinolain 1 luvun 2 § säätää poliisimiehen kiinniotto-oikeudesta. Sen mukaan poliisimies
saa ottaa kiinni rikoksesta epäillyn, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Jos pidättämiseen on edellytykset, poliisimies saa ottaa rikoksesta epäillyn kiinni ilman pidättämismääräystäkin, jos pidättämisen toimeenpano voi muuten vaarantua. Poliisimiehen on ilmoitettava kiinniottamisesta viipymättä pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle. Tämän on 24 tunnin kuluessa kiinniottamisesta päätettävä, onko kiinni otettu päästettävä vapaaksi vai pidätettävä. Kiinni otetulle on heti
ilmoitettava kiinniottamisen syy.
Pakkokeinolain 1 luvun 3 § sisältää pidättämisen edellytykset. Sen 1 momentin mukaan rikoksesta
todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää muun muassa, jos rikoksesta on säädetty lievempi
rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi
vankeutta ja epäillyn olojen tai muiden seikkojen perusteella on todennäköistä, että hän vaikeuttaa
asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka
vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa. Kun jotakuta on
syytä epäillä rikoksesta, hänet saadaan pidättää, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, jos
pidättämiseen muutoin on 1 momentissa säädetyt edellytykset ja epäillyn säilöön ottaminen on
odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää.
Esitutkintalain 21 §:n mukaan ketään ei saa pitää esitutkinnassa kauempaa kuin on välttämätöntä.
Epäilty, jota ei ole pidätetty tai vangittu, on velvollinen olemaan läsnä esitutkinnassa kerrallaan
enintään 12 tuntia ja, milloin pidättämiseen on pakkokeinolain 1 luvun 3 §:n mukaan edellytykset,
enintään 24 tuntia.
Vahingonteosta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Kiinniottamisen ja sen perusteiden riittävyyttä on arvioitava päätöshetkellä tiedossa olleiden seikkojen perusteella. Katson komisario --- selvityksessä esitettyjen seikkojen, muun muassa jälkienpeittämisvaaran perusteella. että hän ei ole ylittänyt harkintavaltaansa tai käyttänyt sitä väärin, kun
hän päätti ottaa kiinni B:n sekä muut leirillä olleet henkilöt.
B on ollut kiinniotettuna 14.7.1998 klo 13.30 - 15.7.1998 klo 12.55 välisen ajan. B:tä on kuulusteltu
kiinnioton aikana 14.7.1998 klo 15.33 alkaen sekä 15.7.1998 klo 09.10 alkaen. B:n kiinniotto ei
ole kestänyt kauempaa kuin esitutkinnan kannalta on ollut välttämätöntä.
Kantelussa mainittu kiinniotto on pyritty tekemään ennen epäiltyjen poistumista leirin alueelta. Tällöin poliisi on pysäyttänyt A:n ohjaaman henkilöauton sekä ottanut kiinni siinä kyydissä olleet henkilöt.
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TOIMENPITEET
Saatan edellä 3.1.1 esitetyn käsitykseni noudon syyn ilmoittamisesta noudettavalle sekä hienotunteisuuden tärkeydestä Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen tietoon koulutuksessa huomion otettavaksi. Saatan Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitoksen tietoon 3.2 kohdassa esitetyn käsitykseni
velvollisuudesta ilmoittaa alaikäisten kiinniotosta heidän vanhemmilleen. Tässä tarkoituksessa
lähetän Joensuun kihlakunnan poliisilaitokselle ja Sisä-Savon kihlakunnan poliisilaitokselle jäljennöksen tästä päätöksestäni.
Kantelukirjoitus ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

