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esitutkintalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 15 §:n 3 momentti, 7 luvun 7 ja 8 §, 9 §:n

1 momentti ja 11 §:n 1 momentti sekä 9 luvun 4 §, sellaisena kuin niistä on 4 luvun 15 §:n
3 momentti laissa 818/2014, seuraavasti:

4 luku

Esitutkintaperiaatteet ja esitutkintaan
osallistuvien oikeudet

15 §

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa

— — — — — — — — — — — — —
Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoi-

tettua oikeutta, jos tiedon antamatta jättämi-
nen on välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen
tai yksityisen edun turvaamiseksi. Asianosai-
sella ei ole oikeutta saada tietoa viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 11 §:n 2 momentin 6 a tai 7 koh-
dassa tarkoitetuista tiedoista.
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Kuulustelut

7 §

Todistajana kuulemisen esteet

Todistajana esitutkinnassa ei saa kuulus-

tella sitä, joka ei saisi todistaa tutkittavaa
rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 27 tai
30 §:ssä tarkoitetun henkilön kuulustelemi-
sesta todistelutarkoituksessa tai todistajana
esitutkinnassa päättää tutkinnanjohtaja.

8 §

Todistajan ilmaisuvelvollisuus ja
kieltäytyminen todistamasta

Todistajan on totuudenmukaisesti ja mitään
salaamatta ilmaistava, mitä hän tietää tutkitta-
vasta asiasta. Jos hän kuitenkin olisi tutkitta-
vaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä oi-
keudenkäymiskaaren 17 luvun 10—14 §:n,
16—21 §:n taikka 22 §:n 1 ja 2 momentin
nojalla oikeutettu tai velvollinen kieltäyty-
mään todistamasta, hän on vastaavasti oikeu-
tettu tai velvollinen siihen myös esitutkin-
nassa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään todistajan oikeudesta tai velvollisuudesta
kieltäytyä todistamasta, todistaja on kuitenkin
velvollinen todistamaan, jos:

1) oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n
2 tai 3 momentissa, 12 §:n 1 tai 2 momen-
tissa, 13 §:n 1 tai 3 momentissa, 14 §:n 1 mo-
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mentissa taikka 16 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu henkilö, jonka hyväksi salassapitovel-
vollisuus on säädetty, suostuu todistamiseen;

2) tutkittavana on rikos, josta säädetty an-
karin rangaistus on vähintään kuusi vuotta
vankeutta, taikka tällaisen rikoksen yritys tai
osallisuus siihen, ja tuomioistuin voisi tutkit-
tavaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä
velvoittaa todistamaan oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun 12 §:n 3 momentin, 13 §:n 2 tai
3 momentin, 14 §:n 2 momentin taikka
20 §:n 2 momentin nojalla;

3) tutkittavana on rikos, josta oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 9 §:n 3 momentin
nojalla tuomioistuimessa ei olisi oikeutta tai
velvollisuutta kieltäytyä todistamasta, eikä
todistaja ole mainitun luvun 20 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu henkilö.

Todistaja on velvollinen myös esittämään
hallussaan olevan, esitutkinnan kannalta mer-
kityksellisen asiakirjan tai muun todistusai-
neiston, jos se voitaisiin pakkokeinolain 7
luvun 1 §:n mukaan takavarikoida eikä taka-
varikoimiselle ole mainitun luvun 3 §:ssä
säädettyä estettä.

Todistajaan, joka on epäiltyyn oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 17 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa suhteessa, ei sovelleta, mitä tä-
män pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään.

9 §

Todistajankuulustelu tuomioistuimessa

Jos todistajalla ilmeisesti on tiedossaan
seikka, joka on tärkeä syyllisyyden selvittä-
miseksi tai rikoksella saadun hyödyn jäljittä-
miseksi ja pois ottamiseksi, ja hän kieltäytyy
sitä ilmaisemasta, vaikka hän saattaa olla il-
maisemiseen velvollinen, kysymys kieltäyty-
misen perusteesta tutkitaan tutkinnanjohtajan
pyynnöstä tuomioistuimessa. Todistajankuu-
lustelu toimitetaan tuomioistuimessa, jos
kieltäytymiselle ei ole laillista perustetta.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Kuulustelutodistaja

Kuulusteltavan pyynnöstä on kuulustelussa
oltava läsnä luotettava sekä oikeustoimen ja

toimituksen todistajan esteellisyydestä anne-
tun lain (734/2015) 1 §:n mukaan esteetön
todistaja. Tutkija voi myös omasta aloittees-
taan kutsua todistajan paikalle. Jollei kuulus-
telua voida tutkintaa vaarantamatta viivyttää,
se saadaan kuulusteltavan pyynnöstä huoli-
matta suorittaa ilman todistajaa. Rikoksesta
epäiltyä alle 18-vuotiasta ei kuitenkaan saa
kuulustella ilman todistajaa, paitsi jos kuulus-
telussa on läsnä hänen avustajansa tai lailli-
nen edustajansa taikka sosiaaliviranomaisen
edustaja.
— — — — — — — — — — — — —

9 luku

Esitutkinta-aineisto

4 §*

Kuulustelutilaisuuden tallentaminen
todisteena käyttämistä varten

Asianomistajan ja todistajan kuulustelu on
tallennettava ääni- ja kuvatallenteeseen, jos
kuulustelukertomusta on tarkoitus käyttää to-
disteena oikeudenkäynnissä eikä kuulustelta-
vaa tämän nuoren iän tai henkisen toiminnan
häiriintyneisyyden vuoksi todennäköisesti
voida kuulla henkilökohtaisesti aiheuttamatta
haittaa kuulusteltavalle. Kuulustelussa on
otettava huomioon kuulusteltavan kehitysta-
son asettamat erityisvaatimukset kuulustelu-
menetelmille, kuulusteluun osallistuvien hen-
kilöiden määrälle ja muille kuulusteluolosuh-
teille. Tallentamisesta on ennen sen aloitta-
mista ilmoitettava kuulusteltavalle.

Tutkinnanjohtaja voi päättää, että muukin
kuin esitutkintaviranomainen voi kuulusteli-
jan valvonnassa esittää kysymyksiä kuulus-
teltavalle. Rikoksesta epäillylle on varattava
mahdollisuus esittää kysymyksiä kuulustelta-
valle kaikista asian selvittämisen kannalta
merkityksellisistä seikoista. Jos rikoksesta
epäilty niin pyytää, hänen kysymyksensä saa
esittää myös asiamies tai avustaja. Kuuluste-
lija voi kuitenkin määrätä, että kysymykset
on esitettävä kuulustelijan välityksellä kuu-
lusteltavalle.
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Syyttäjälle on varattava tilaisuus olla läsnä
kuulustelutilaisuudessa. Hänellä on oikeus
esittää kysymyksiä kuulusteltavalle itse tai
kuulustelijan välityksellä.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään kuu-
lustelusta ja sen tallentamisesta, sovelletaan
myös:

1) 15—17-vuotiaaseen asianomistajaan,
joka on erityisen suojelun tarpeessa ottaen
huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset
olosuhteensa ja rikoksen laatu;

2) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai

7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 15—17-
vuotiaaseen asianomistajaan, joka ei halua
tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi;

3) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai
7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 18
vuotta täyttäneeseen asianomistajaan, jos
kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi
hänen terveytensä tai aiheuttaisi muuta vas-
taavaa merkittävää haittaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti
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Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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