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Laki
pakkokeinolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 7 luvun 3 §, 8 luvun 1 §:n 3 momentti ja 10 luvun
52 § seuraavasti:
7 luku
Takavarikoiminen ja asiakirjan
jäljentäminen
3§
Takavarikoimis- ja jäljentämiskiellot
Asiakirjaa tai muuta 1 §:ssä tarkoitettua
kohdetta ei saa takavarikoida eikä jäljentää,
jos se sisältää tietoa, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10—14, 16, 20 tai 21 §:n
nojalla on velvollisuus tai oikeus kieltäytyä
todistamasta.
Jos salassapitovelvollisuus tai -oikeus perustuu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
11 §:n 2 tai 3 momenttiin tai 13, 14, 16 tai
20 §:ään, edellytyksenä kiellolle 1 momentissa säädetyn lisäksi on, että kohde on mainitussa lainkohdassa tarkoitetun henkilön tai
häneen mainitun luvun 22 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön halHE 46/2014
LaVM 19/2014
EV 274/2014

lussa taikka sen hallussa, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus tai -oikeus on säädetty.
Takavarikoimis- tai jäljentämiskieltoa ei
kuitenkaan ole, jos:
1) oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n
2 tai 3 momentissa, 12 §:n 1 tai 2 momentissa, 13 §:n 1 tai 3 momentissa, 14 §:n 1
momentissa taikka 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, suostuu takavarikoimiseen tai jäljentämiseen;
2) oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n
1 momentissa tarkoitettu henkilö suostuu takavarikoimiseen tai jäljentämiseen;
3) tutkittavana on rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta
vankeutta, ja tuomioistuin voisi tutkittavaa
rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä velvoittaa todistamaan oikeudenkäymiskaaren
17 luvun 12 §:n 3 momentin, 13 §:n 2 tai 3
momentin, 14 §:n 2 momentin taikka 20 §:n
2 momentin nojalla;
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4) tutkittavana on rikos, josta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 3 momentin
nojalla tuomioistuimessa ei olisi oikeutta tai
velvollisuutta kieltäytyä todistamasta, eikä takavarikoitava tai jäljennettävä kohde ole mainitun luvun 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun
henkilön hallussa.
Asiakirja tai muu kohde saadaan edellä
tässä pykälässä säädetyn estämättä takavarikoida, jos on syytä olettaa, että se on joltakulta rikoksella viety tai että se tuomitaan
menetetyksi. Asiakirja tai muu kohde saadaan pitää takavarikoituna tai jäljennettynä,
jos sen irrottaminen tai erottaminen muusta
takavarikon kohteesta ei ole mahdollista.
8 luku
Etsintä
1§
Määritelmät
— — — — — — — — — — — — —
Erityisellä kotietsinnällä tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 10—14, 16,
20 tai 21 §:n mukaan on velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta ja johon ei tämän lain 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa
takavarikkoa tai asiakirjan jäljentämistä.
— — — — — — — — — — — — —
10 luku
Salaiset pakkokeinot
52 §
Kuuntelu- ja katselukiellot
Telekuuntelua, tietojen hankkimista telekuuntelun sijasta, teknistä kuuntelua ja teknistä katselua ei saa kohdistaa:
1) rikoksesta epäillyn ja hänen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetun oikeudellisen avustajansa tai 1 momentissa tarkoitetun tulkin
taikka mainittuun avustajaan 22 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön väliseen viestiin;

2) rikoksesta epäillyn ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 16 §:ssä tarkoitetun papin tai
muun vastaavassa asemassa olevan henkilön
väliseen viestiin; eikä
3) rikoksen johdosta vapautensa menettäneen epäillyn ja lääkärin, sairaanhoitajan,
psykologin tai sosiaalityöntekijän väliseen
viestiin.
Ellei tutkittavana ole rikos, josta säädetty
ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta
vankeutta, telekuuntelua, tietojen hankkimista telekuuntelun sijasta, teknistä kuuntelua ja teknistä katselua ei saa kohdistaa
myöskään:
1) rikoksesta epäillyn ja hänen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 17 §:n 1 momentissa
tarkoitetun läheisensä väliseen viestiin;
2) rikoksesta epäillyn ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun lääkärin, tai muun terveydenhuollon
ammattihenkilön taikka tähän 22 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön väliseen viestiin; eikä
3) rikoksesta epäillyn ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun yleisön saataville toimitetun viestin laatijan tai julkaisijan tai ohjelmatoimittajan harjoittajan taikka tähän 22 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön väliseen viestiin.
Jos telekuuntelun, telekuuntelun sijasta tapahtuvan tietojen hankkimisen, teknisen
kuuntelun tai teknisen katselun aikana tai
muulloin ilmenee, että kyseessä on viesti,
jonka kuuntelu ja katselu on kielletty, toimenpide on keskeytettävä ja sillä saadut tallenteet ja sillä saatuja tietoja koskevat muistiinpanot on heti hävitettävä.
Tässä pykälässä tarkoitetut kuuntelu- ja
katselukiellot eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa 1 tai 2 momentissa tarkoitettua
henkilöä epäillään samasta tai siihen välittömästi liittyvästä rikoksesta kuin rikoksesta
epäiltyä ja myös hänen osaltaan on tehty
päätös telekuuntelusta, tietojen hankkimisesta
telekuuntelun sijasta, teknisestä kuuntelusta
tai teknisestä katselusta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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