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1 Yleistä
Epäiltäessä poliisimiehen tehneen rikoksen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä, tutkintaa johtaa esitutkintalain (805/2011) 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan syyttäjä. Sama koskee henkilöä, joka ei enää tutkinnan aikana ole poliisimies, jos epäilty rikos on tehty aiemmin virkatehtävän suorittamisen yhteydessä.
Epäiltäessä poliisimiestä rikoksesta, jota ei ole tehty virkatehtävien suorittamisen yhteydessä, tutkintaa voi johtaa myös poliisi, mikäli syyttäjä on ilmoittanut, ettei se toimi asiassa tutkinnanjohtajana. Tutkiva yksikkö määräytyy tällöinkin valtakunnansyyttäjän määräyksen Poliisirikostutkinnan
paikkakuntajärjestelyt -taulukon mukaisesti. Tutkinta voidaan suorittaa
myös epäillyn rikoksen tapahtumapaikan poliisilaitoksella, jos se esimerkiksi maantieteelliset seikat huomioiden on tarkoituksenmukaista, eikä
epäilty työskentele kyseisessä poliisilaitoksessa. Syyttäjä voi vapaa-ajalla
tapahtuneen rikoksen vakavuuden johdosta tai asian laadun sitä edellyttäessä, päättää ryhtymisestään tutkinnanjohtajaksi. Tällöin tutkintavastuu ja
tutkinnanjohtajuus määräytyvät tutkintavastuutaulukon mukaisesti.
Poliisimiehiä ovat poliisista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1080/2013) 1 §:ssä mainitut virkamiehet. Syyttäjä toimii harkintansa mukaan tutkinnanjohtajana edellä mainituissa tapauksissa myös silloin, kun
poliisimiestä epäillään rikoksesta, joka on tehty ennen poliisimieheksi tuloa.
Sama koskee poliisimiehen vapaa-ajalla tekemää rikosta, vaikka epäilty ei
enää tutkinnan aikana olisi poliisimies.
2 Yhteistyö ja hallinnolliset järjestelyt
Esitutkinta edellyttää välitöntä ja saumatonta yhteistyötä tutkinnanjohtajan
ja tutkijoiden välillä. Tutkinnanjohtajana toimivan syyttäjän on aktiivisesti
johdettava esitutkintaa, oltava yhteydessä tutkijoihin ja huolehdittava tutkinnan viivytyksettömästä etenemisestä. Tutkijan on huolehdittava riittävästä
yhteydenpidosta tutkinnanjohtajaan ja tutkintatoimenpiteiden suorittamisesta viivytyksettä tutkinnanjohtajan määräysten mukaisesti.
Valtakunnansyyttäjä määrää poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaa johtavan syyttäjän tai syyttäjät. Poliisirikostutkinnan valmistuttua syyteharkinnan suorittaa ja syytettä ajaa muu kuin tutkinnanjohtajana toiminut
syyttäjä.
Valtakunnansyyttäjä ohjaa syyttäjiä ja syyttäjätutkinnanjohtajia poliisirikostutkinnassa ja poliisirikostutkinnan syyteharkinnassa. Valtakunnansyyttäjä
on antanut asiasta syyttäjille yleisen ohjeen Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen 1. Lisäksi valtakunnansyyttäjä on antanut määräyksen
poliisin tekemäksi epäiltyjen rikosten tutkinnanjohtajiksi 2, jonka liitteenä on
Poliisirikostutkinnan paikkakuntajärjestelyt -taulukko.
VKS:2020:1, 7.10.2020 Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen, Dnro 12/31/20
2 VKS Määräys poliisin tekemäksi epäiltyjen rikosten tutkinnanjohtajiksi Dnro 015/32/20
1
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Poliisirikokset tutkintaan valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikostiimissä.
Syyttäjien lisäksi tiimissä työskentelee valtakunnansyyttäjän toimiston ja
Poliisihallituksen sopimuksen mukaisesti poliisimiehiä määräaikaisesti komennettuna poliisirikosten tutkijoina. Tutkintajärjestelyjen tavoitteena on
yhdenmukainen, tehokas ja nopea ilmoitusten käsittely ja esitutkinta.
3 Tutkinnanjohtajan tehtävät
Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä päättää esitutkinnan toimittamisesta tai
toimittamatta jättämisestä, johtaa ja ohjeistaa tutkintaa sekä määrää tarvittavista lisäselvityksistä ja esitutkinnan päättämisestä. Syyttäjällä on tutkinnanjohtajana poliisirikosasiassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin tutkinnanjohtajana toimivalla poliisimiehellä.
Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä vastaa esitutkintalain 5 luvun 1 §:n mukaisista ilmoituksista, pakkokeinoista, tiedottamisesta, esitutkinnan päättämisestä ja muista tutkinnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä voi antaa myös suullisen tai kirjallisen huomautuksen,
jos esitutkinta lopetetaan esitutkintalain 3 luvun 9 §:n nojalla.
4 Ilmoitusten vastaanotto ja kirjaaminen
Poliisin tekemäksi epäillystä rikoksesta kirjataan rikos- tai sekalaisilmoitus
(R- tai S-ilmoitus) Poliisihallituksen antaman kirjaamisohjeen 3 mukaisesti.
Ilmoitus kirjataan sen poliisiyksikön koodilla, joka tutkintavastuutaulukon
mukaisesti tai muutoin suorittaisi mahdollisen esitutkinnan.
Kirjataanko poliisin tekemäksi epäillystä rikoksesta S- vai R-ilmoitus, ratkeaa lähtökohtaisesti samoin perustein kuin muidenkin rikosepäilyjen
osalta. Kirjaamismenettely ei poikkea muiden henkilöiden tekemäksi epäiltyjen rikosten kirjaamismenettelystä. Jos asiasta ei ole esitutkintalain 3:1
§:n mukaisesti syytä kirjata R-ilmoitusta, kirjataan S-ilmoitus nimikkeellä
"esitutkintalain 3:3:2 tarkoittama selvitys". Valinta näiden kahden kirjaustavan välillä ei ole tutkinnanjohtajaa sitova eikä tutkinnan aloittamista ohjaava
kannanotto.
Jokaiseen poliisirikosta epäiltäväksi kirjattavaan ilmoitukseen merkitään
tutkinnanjohtajaksi valtakunnansyyttäjän toimistossa tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä ja tutkijaryhmäksi merkitään POMO riippumatta siitä, onko
kyseessä virkatehtävän suorittamisen yhteydessä vai vapaa-ajalla tapahtunut rikosepäily. Ilmoitukseen ei ilmoituksen kirjaamisvaiheessa merkitä tutkijaa.
Kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi välitöntä esitutkinnan aloittaminen,
tutkinnanjohtaja kirjataan valtakunnansyyttäjän toimiston tai vaihtoehtoisesti varallaolovuorossa olevan syyttäjätutkinnanjohtajan ohjeistuksen mukaisesti. Varallaolovuorossa oleva syyttäjätutkinnanjohtaja päättää ennen
varsinaisen tutkinnanjohtajan määräämistä esitutkinnan aloittamisesta ja
tapauksen edellyttämistä kiireellisistä toimenpiteistä.
3

2020/2013/5231, 17.12.2013 Tietojen kirjaaminen Poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA)
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Poliisirikosepäilyn R-ilmoitusta laadittaessa varsinaisen rikosnimikkeen lisäksi rikosilmoitukseen kirjataan nimike "Tutkinnanjohtajuus" ja teon tarkenne "Syyttäjä tutkinnanjohtajana, esitutkintalaki 2 luku 4 § 1 mom.".
S-ilmoitusta laadittaessa kirjataan nimike "esitutkintalain 3:3:2 tarkoittama
selvitys" ja nimike "Tutkinnanjohtajuus" ja teon tarkenne "Syyttäjä tutkinnanjohtajana, esitutkintalaki 2 luku 4 § 1 mom.".
Poliisiasiain tietojärjestelmässä on myös teon tarkenne "Poliisi tutkinnanjohtajana", jonka valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikostiimi vaihtaa järjestelmään, jos jutun tutkinnanjohtajuus siirretään poliisille.
Tutkintailmoitukseen kirjataan kaikki tapaukseen liittyvät henkilöt PATJAkirjaamisohjeen mukaisesti. Poliisimiehen osalta henkilön tietoihin kirjataan
etu- ja sukunimi, henkilötunnus, virka-asema, työpaikan osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Kirjaamisen jälkeen perusilmoitus suljetaan ja ilmoituksesta lähetetään
sähköpostitse ilmoitus osoitteeseen:
tutkinta.valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi.
Ilmoituksen jatkotoimenpiteistä vastaa valtakunnansyyttäjän toimisto.
Esitutkintaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tutkintailmoituksia, joiden kohteena on poliisimies, pois lukien sakkomenettelyssä käsiteltävät asiat. Syyttäjä harkitsee, ryhtyykö hän tutkinnanjohtajaksi myös muiden henkilöiden kuin poliisimiesten osalta, sekä sellaisissa tapauksissa,
joissa epäiltyä rikosta ei ole tehty virkatehtävien suorittamisen yhteydessä.
Ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ja muu materiaali toimitetaan valtakunnansyyttäjän toimistoon ilmoituksen kirjaamista koskevan sähköpostin liitetiedostoina. Erikseen toimittamisesta esimerkiksi salassapidosta tai tiedoston
koosta johtuen, tulee ilmoittaa poliisirikostiimille osoitteeseen tutkinta.valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi, jotta toimitettuja materiaaleja tiedetään
odottaa.
5 Asian käsittely valtakunnansyyttäjän toimistossa
Kaikkien poliisimiehiin kohdistuvien rikosepäilyjen esikäsittely ja niihin liittyvä alustava selvittely tehdään keskitetysti valtakunnansyyttäjän toimistossa. Poliisimieheen kohdistuvan rikosepäilyn käsittely alkaa valtakunnansyyttäjän toimistossa, kun ilmoituksen vastaanottanut poliisiyksikkö on ilmoittanut sähköpostilla poliisiasiain tietojärjestelmään kirjatusta tutkintailmoituksesta.
Jos epäilty rikos on tehty virkatehtävien suorittamisen yhteydessä, valtakunnansyyttäjän toimistossa toimiva syyttäjätutkinnanjohtaja päättää alustavan selvityksen perusteella joko lähettää asian alueellisen syyttäjätutkinnanjohtajan ratkaistavaksi tai tekee asiassa päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä tai jatkaa itse asian tutkinnanjohtajana.
Valtakunnansyyttäjän toimisto ilmoittaa asian siirtämisestä asianomaiselle
tutkinnanjohtajalle ja tutkinnan suorittavan poliisiyksikön
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poliisirikosyhdyshenkilölle sekä lisäksi epäillyn poliisimiehen virkapaikan
poliisirikosyhdyshenkilölle, mikäli se on mahdollista tehdä tutkintaa vaarantamatta. Syyttäjätutkinnanjohtaja ottaa yhteyttä tutkivan yksikön poliisirikosyhdyshenkilöön ja sopii tutkinnan käytännön järjestelyistä.
Epäiltäessä rikoksen tapahtuneen poliisimiehen vapaa-ajalla, valtakunnansyyttäjän toimistossa toimiva syyttäjätutkinnanjohtaja ratkaisee, ryhtyykö
syyttäjä asiassa tutkinnanjohtajaksi. Jos syyttäjä ei ota asiassa tutkinnanjohtajuutta, siirtää hän asian tutkintavastuutaulukon mukaisesti tutkintavastuussa olevalle poliisilaitokselle tutkintatoimenpiteitä varten. Ennen asian
siirtämistä valtakunnansyyttäjän toimisto merkitsee alustavasti asian tutkinnanjohtajaksi tutkivan yksikön poliisirikosyhdyshenkilön ja muuttaa poliisiasiain tietojärjestelmässä nimikkeen "Tutkinnanjohtajuus" ja teon tarkenteeksi "Poliisi tutkinnanjohtajana".
Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnanjohtajuus voidaan ottaa myös
valtakunnansyyttäjän toimistoon, jolloin asiaa tutkivat kuitenkin lähtökohtaisesti muut kuin valtakunnansyyttäjän toimistossa tutkijoina toimivat poliisimiehet.
6 Tutkinnanjohtajan määräytymisen ja tutkinnan aloittamisen erityiskysymyksiä
6.1 Esitutkinnan aloittamista koskevan merkinnän tekeminen Poliisiasiain tietojärjestelmään
Tutkinnanjohtajaksi määrätty syyttäjä ratkaisee, onko asiassa esitutkintalain 3 luvun 3 §:n mukaisesti syytä epäillä rikosta ja toimitetaanko esitutkinta. Tutkinnanjohtaja ilmoittaa esitutkinnan aloittamispäätöksestään asian
tutkijalle, jonka tulee kirjata päätöksen ajankohta Poliisiasiain tietojärjestelmään kohtaan tutkinnan aloituspäivämäärä.
6.2 Sakkomenettelyssä käsiteltävät asiat
Esitutkintalain 2 luvun 4 §:n 1 momentissa todetaan, että syyttäjä ei toimi
tutkinnanjohtajana, jos asia käsitellään sakon ja rikesakon määräämisestä
annetussa laissa (754/2010) säädetyssä menettelyssä.
Poliisi toimittaa itsenäisesti suppean esitutkinnan, jos jo asian alkuvaiheessa tiedetään, että asia tullaan käsittelemään sakkomenettelyssä.
Suppeaa esitutkintaa koskeva esitutkintalain 3 luvun 14 §:n 2 momentin
säännös tarkoittaa tilannetta, jossa sakkomenettelyn käyttämisen edellytykset ovat selvillä jo tutkintaa aloitettaessa ja että samalla asia myös päätetään käsitellä sakkomenettelyssä. Tällöin rikosta koskevan näytön on oltava ilmeinen jo tutkinnan alkuvaiheessa.
Mikäli sakkomenettelyn soveltuvuus ilmenee vasta esitutkinnan aloittamisen jälkeen, siirtää syyttäjä tutkinnanjohtajuuden asiassa poliisille.
Tulkinnanvaraisissa tapauksissa asia tulee siirtää tämän ohjeen mukaisesti
poliisirikosepäilyn käsittelyyn valtakunnansyyttäjän toimistoon.

Ohje

ID-21757318

6 (9)

6.2.1 Toimenpiteistä luopuminen ja huomautuksen antaminen
Sakkomenettelyssä käsiteltävässä poliisirikosasiassa voi ilmetä teon vähäisyyttä osoittavia seikkoja, joiden perusteella tekijälle voitaisiin sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n mukaisen seuraamuksen määräämisen sijasta antaa huomautus. Huomautus ei kuitenkaan ole sakkomenettelyssä käytettävissä oleva seuraamus, vaan sen osalta on lain 6 §:ssä
viitattu muualla lainsäädännössä säädettyihin toimenpiteistä luopumista ja
huomautuksen antamista koskeviin toimivaltuuksiin. Poliisin tekemäksi
epäiltyjen rikosten osalta tämä merkitsee sitä, että toimivalta esitutkinnan
toimittamatta jättämiseen tai lopettamiseen ja huomautuksen antamiseen
rikoksen vähäisyyden perusteella kuuluu syyttäjätutkinnanjohtajalle niissäkin tapauksissa, joissa asiaa on alettu käsitellä sakkomenettelyssä.
Toimenpiteistä luopumista ja huomautuksen antamista varten asia tulee
saattaa syyttäjätutkinnanjohtajan ratkaistavaksi. Virka-aikana tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä valtakunnansyyttäjän toimistossa tutkinnanjohtajana
toimivaan syyttäjään ja virka-ajan ulkopuolella varalla olevaan syyttäjätutkinnanjohtajaan.
Poikkeuksen toimenpiteistä luopumiseen ja huomautuksen antamiseen
muodostaa automaattisessa liikennevalvonnassa tai muuten ajoneuvoa pysäyttämättä havaitun liikennerikkomuksen käsittely. Liikennerikkomukset
käsitellään hallinnollisessa liikennevirhemaksumenettelyssä, jossa liikennerikkomuksen tekijälle määrätään liikennevirhemaksu tai annetaan huomautus teon ollessa vähäinen. Syyttäjä ei ole toimivaltainen viranomainen liikennevirhemaksumenettelyssä.
Lisäksi tilanteessa, jossa kysymyksessä on vähäinen rikos, jota ei ole tehty
poliisimiehen virkatehtävän yhteydessä ja syyttäjä on ilmoittanut, ettei se
toimi asiassa tutkinnanjohtajana, poliisi voi toimenpiteistä luopumista ja
huomautuksen antamista koskevien toimivaltuuksien nojalla luopua toimenpiteistä ja antaa poliisimiehelle huomautuksen.
6.3 Epäiltynä on poliisimiehen lisäksi muu henkilö
Syyttäjä voi esitutkintalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan johtaa esitutkintaa myös siltä osin kuin asiassa on poliisimiehen lisäksi muu epäiltynä
oleva henkilö, jos se on asian selvittämiseksi tarkoituksenmukaista. Syyttäjä ei voi johtaa esitutkintaa rikoksesta epäillyn muun henkilön osalta, mikäli tämä epäilty on syyttäjä.
Jos syyttäjä kuitenkin katsoo, ettei tutkinnanjohdon yhdistäminen ole tarkoituksenmukaista, tutkinnanjohtajana muiden kuin poliisimiesten osalta toimii
poliisi. Tällöin tutkinnanjohtajien on koordinoitava tutkintatoimenpiteet ja
huolehdittava niiden samanaikaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei niin sanotuissa vastakkaisissa tutkimuksissa kuulla todistajan asemassa henkilöä, joka joutuisi todistamaan omassa asiassaan.
Kahden tutkinnanjohtajan tilanteessa molemmissa asiakokonaisuuksissa
tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää samoja tutkijoita. Tutkinnanjohtajien on keskenään sovittava tutkittavan asian tiedottamisesta.
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6.4 Voimankäyttötilanteet
Tilanteissa, joissa poliisin voimankäytön seurauksena joku on kuollut tai
loukkaantunut vakavasti saattaa selvittämisintressi kohdistua ensisijaisesti
tapahtumakulun selvittämiseen eikä rikosvastuun kohdentumiseen.
Tällaisissa tilanteissa poliisin tulee ottaa yhteyttä valtakunnansyyttäjän toimistossa toimivaan tutkinnanjohtajaan tai virka-ajan ulkopuolella varallaolovuorossa olevaan syyttäjätutkinnanjohtajaan. Toimivaltainen syyttäjä ratkaisee tutkinnanjohtajana, aloitetaanko asiassa esitutkinta. Varalla oleva syyttäjätutkinnanjohtaja päättää asian vaatimista kiireellisistä toimenpiteistä ja
mahdollisesta esitutkinnan aloittamisesta, mikäli asian kiireellisyys sitä vaatii. Muussa tapauksessa päätöksen esitutkinnan aloittamisesta tekee valtakunnansyyttäjän toimiston syyttäjätutkinnanjohtaja.
6.5 Poliisin tiloissa säilytettynä olleen henkilön kuolema
Poliisin tiloissa säilytettynä olleen henkilön kuolemasta tehdään kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa (459/1973) säädetty tutkinta. Tutkinnassa noudatetaan poliisitutkinnasta annettuja poliisilain säännöksiä sekä
Poliisihallituksen ohjeen 4 mukaista menettelyä. Jos kuitenkin ilmenee, että
kyse on poliisimiehen tekemäksi epäillystä rikoksesta, menetellään tämän
ohjeen mukaisesti.
Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaan poliisin on ilmoitettava syyttäjälle kuolemasta, joka on tapahtunut henkilön ollessa poliisin säilytystilassa tai muuten poliisin valvonnassa vapautensa
menettäneenä.
Ilmoitus syyttäjälle tehdään kirjaamalla asiasta S-ilmoitus nimikkeellä "kuolemansyyn selvittämisestä tarkoitettu ilmoitus syyttäjälle" ja ilmoittamalla
tutkintailmoituksen numero sähköpostilla valtakunnansyyttäjän toimistolle
osoitteeseen tutkinta.valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi.
7 Laillisuusvalvonta-asiat
Poliisihallituksen tai poliisiyksikön käsitellessä poliisimiehen toiminnasta
tehtyä kantelua tai muuta laillisuusvalvonta-asiaa voi käsittelyn yhteydessä
ilmetä seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä poliisimiehen syyllistyneen rikokseen. Tällöin menetellään Poliisihallituksen antaman ohjeen 5
mukaisesti.
Syyttäjään tutkinnanjohtajana kohdistuvat kantelut käsitellään valtakunnansyyttäjän toimistossa. Myös eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston
oikeuskansleri ovat toimivaltaisia käsittelemään syyttäjään tutkinnanjohtajana kohdistuvia kanteluita.

4
5

POL-2018-53680, 21.12.2018, Vapautensa menettäneen kuoleman johdosta tehtävät ilmoitukset, tutkinta ja tilastointi
POL-2019-16223, 15.12.2020, Sisäinen laillisuusvalvonta poliisissa
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8 Poliisirikosyhdyshenkilöt ja poliisirikoskoordinaattori
Poliisiyksiköissä tulee olla poliisirikosyhdyshenkilö, joka huolehtii siitä, että
yksikköön tulevien poliisirikosasioiden käsittely on asianmukaisesti järjestetty ja jokaiseen asiaan määrätään viivytyksettä tutkija ja mahdollinen tutkinnanjohtaja. Poliisirikosyhdyshenkilöllä tulee olla tarvittavat tiedot yksikön
tutkittavana olevista poliisirikosasioista. Poliisiyksiköiden tulee ilmoittaa yhdyshenkilöiden yhteystietojen muutoksista valtakunnansyyttäjän toimistoon.
Poliisihallituksessa toimii poliisirikosasioiden koordinaattori, jonka tehtävänä on varmistaa tutkijoiden saatavuus erityisesti laajoissa ja erityistä ammattitaitoa vaativissa asioissa.
9 Päätöksistä ilmoittaminen
Tutkinnanjohtaja lähettää tiedon esitutkinnan aloittamisesta epäillyn poliisimiehen yksikön poliisirikosyhdyshenkilölle, jonka tulee saattaa asia poliisiyksikön päällikön tietoon. Kysymys on esitutkintalain 3 luvun 6 §:n mukaisesta tutkinnanjohtajan ilmoituksesta virkamiehen esimiehelle, jonka tehtävänä on harkita virkamiesoikeudellisten toimenpiteiden tarvetta.
Tutkinnanjohtaja lähettää tiedon päätöksestä olla aloittamatta esitutkintaa
epäilylle, asianomistajalle ja poliisirikosasioiden yhdyshenkilölle, jonka alueella mahdollinen esitutkinta olisi suoritettu sekä epäillyn poliisimiehen virkapaikan yhdyshenkilölle. Viimeksi mainitun yhdyshenkilön tehtävänä on
saattaa päätös poliisiyksikön päällikön tietoon. Poliisiyksikön tulee tapauskohtaisesti harkita, pitääkö asia tutkia hallinnollisessa menettelyssä. Mahdollisesta virkamiesoikeudellisesta päätöksestä tulee oikeusyksikön ilmoittaa esitutkinnan kesken ollessa tutkinnanjohtajalle ja asian ollessa syyteharkinnassa syyttäjälle.
Poliisiyksiköiden päälliköiden kohdalla tulee huomioida, että virkamiesoikeudellisista asioista heidän kohdallaan päättää sisäministeriö, joten päälliköitä koskevissa tilanteissa poliisirikosyhdyshenkilöiden tulee varmistaa,
että tieto em. päätöksistä on mennyt myös sisäministeriölle.
Tutkinnanjohtajan päätöksestä lähettää esitutkintapöytäkirja syyteharkintaan lähetetään tieto edellä mainittujen lisäksi Poliisihallituksessa toimivalle
poliisirikoskoordinaattorille.
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