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Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei toimiteta
Tutkinta päätetty.
Perustelu ja sovellettavat
lainkohdat:

TAPAHTUMATIEDOT
VANTAA: Ritva Puolakka pyytää poliisia tutkimaan, onko perintätoimisto KTC
Finland Oy:n lähettämät tekijäoikeuden loukkaukseen liittyvät kirjeet laillisia.
TUTKINNANJOHTAJAN PÄÄTÖS ESITUTKINNAN TOIMITTAMATTA
JÄTTÄMISESTÄ
Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen
perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty. (Esitutkintalaki 3
luku 3 §:n 1 momentti)
Tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa siitä, toimitetaanko esitutkinta, ja
päätöksen tekemiseen mahdollisesti tarvittavien seikkojen selvittämisestä.
Asian selvittämiseksi tarpeellisiin esitutkintatoimenpiteisiin saadaan ryhtyä
ennen tutkinnanjohtajan päätöstä. (Esitutkintalaki 3 luku 3 §:n 3 momentti)
Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n mukaan esitutkintaviranomaisen on toimitettava
esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä,
että rikos on tehty. Rikosväitteen tueksi on oltava olemassa jokin objektiivisesti
havaittavissa tai perusteltavissa oleva seikka tai seikkoja, jonka perusteella
voidaan epäillä rikoksen tapahtumista ja siten tehdä päätös esitutkinnan
aloittamisesta. Pelkkä asianomistajan subjektiiviseen käsitykseen perustuva
väite rikoksesta vailla muuta näyttöä väitteen tueksi ei siten riitä esitutkinnan
aloittamiseen. Toisaalta, jos jostain tapahtumasta saatavissa olevien tietojen
perusteella ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei saa toimittaa. (Hallituksen
esitys 222/2010 vp, s. 177.)

PÄÄTÖS
Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Asiassa ei suoriteta esitutkintaa.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELU
Esitutkintalain 3 luku 3§:n mukaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on
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toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on
syytä epäillä, että rikos on tehty. Rikosta on syytä epäillä, kun asioita
huolellisesti harkitseva ihminen havaintojensa perusteella päätyy tällaiseen
tulokseen.
Lain käyttämä sanamuoto antaa esitutkintaviranomaiselle yksittäistapauksessa
jonkin verran harkintavaltaa. Tutkintakynnyksen arviointi tehdään kustakin
yksittäistapauksesta ilmenevien seikkojen perusteella. Rikosväitteen tueksi on
oltava olemassa jokin objektiivisesti havaittavissa tai perusteltavissa oleva
seikka tai seikkoja, joiden perusteella voidaan epäillä rikoksen tapahtumista ja
siten tehdä päätös esitutkinnan aloittamisesta. Pelkkä ilmoittajan
subjektiiviseen käsitykseen perustuva väite rikoksesta ei siten riitä esitutkinnan
aloittamiseen, sillä arvioinnin ja ratkaisun syytä epäillä kynnyksen ylittymisestä
tekee tutkinnanjohtaja eikä ilmoittaja tai asianomistaja. Esitutkinnan
tarkoituksena ei ole vain sen poissulkeminen, että rikosta ei ole tapahtunut.
Pelkkä väite rikoksen tapahtumisesta ei riitä esitutkinnan aloittamiseen, vaan
väitteen tueksi tarvitaan perusteltu epäily rikoksen tapahtumisesta. Esitutkinnan
tarkoituksena on nimenomaan rikosten tutkiminen, ei muiden oikeudellisten
erimielisyyksien selvittäminen (ApulOka:n päätös 1002/1/1997 ja 1227/1/1998).
Tutkintakynnyksen ylittyminen edellyttää, että asiassa on saatavissa myös
muuta, ulkopuolista selvitystä kuin tutkintapyynnön tekijän oma käsitys
rikosepäilystä (ApulOka:n ratkaisu 604/1/1999).
Ilmoitustietojen perusteella on arvioitavissa, ettei asiassa ole epäiltävissä
rikosta. Ilmoittaja ei ole tuonut esiin sellaisia ulkopuolisen havaittavissa olevia
seikkoja, jotka tukisivat rikosväitettä. Kyseisissä KTC Filand Oy:n toimittamissa
perintäkirjeissä on pyydetty kirjeen saajaa maksamaan yhtiölle tehdyn
toimeksiannon perusteella tekijänoikeuksien rikkomisesta johtuneita maksuja.
Kyseinen asia on siviilioikeudellinen riita-asia sen suhteen onko kirjeen saaja
loukannut tekijän oikeuksia jakamalla tekijänoikeuksien alaista materiaalia ja
tämän vuoksi velvollinen maksamaan siitä korvaus. Kyseessä ei ole rikosasia
perintäkirjeiden perusteena olevan saatavan osalta, joten poliisilla ei ole
toimivaltuutta ratkaista siviilioikeudellista riita-asiaa yhtiön ja yksittäisen
kansalaisen välillä.
ASIANOSAISTEN HUOMIOON OTETTAVAKSI:
1. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätöksestä on
mahdollisuus kannella Valtioneuvoston oikeuskanslerille, Eduskunnan
oikeusasiamiehelle, Poliisihallitukselle tai Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen
oikeusyksikölle.
2. Tämä päätös ei vapauta mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.
3. Asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta, jos
esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta
taikka että se keskeytetään, taikka lopetetaan. (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 14 §)
4. Mikäli asiassa ilmenee uutta oleellista selvitystä tai päätös on perustunut
olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin, esitutkintaa voidaan jatkaa.
5. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen
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tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai
laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen
sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista
tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. (Perustuslaki 118 §)
6. Rikoksen uhrille voidaan maksaa valtion varoista korvausta
henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Lisätietoa seuraavan linkin alta
http://www.valtiokonttori.fi/fiFI/Tietoa_Valtiokonttorista/Lomakkeet/Lomakkeet_kansalaisille_ja_yhteisoille/V
ahingonkorvausten_hakemuslomakkeet/Vahingonkorvausten_hakemuslomakk
eet(44673)

VANTAA

Lisätietoja:

Saku Lehikoinen
Komisario

Päätöksestä on ilmoitettu
_ Asianomistaja
_ Rikoksesta epäilty
_ Muu
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