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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 19 §, sellaisena kuin se on laissa 165/1998,
muutetaan 11 luvun 3 §:n 1 momentti, 17 luvun 19 §, 23 §:n 3 momentti ja 32 §, 21 luvun
19 §, 24 luvun 18 §, 25 luvun 3 ja 7 § sekä 26 luvun 18 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 11 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 690/1997, 17 luvun 19 ja 32 §
laissa 571/1948 ja 23 §:n 3 momentti laissa 622/1974, 21 luvun 19 § laissa 1013/1993, 24
luvun 18 §, 25 luvun 7 § ja 26 luvun 18 §:n 4 momentti laissa 165/1998 ja 25 luvun 3 § laeissa
165/1998 ja 650/2010, seuraavasti:
11 luku
Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä
3§
Kun tuomioistuin tai syyttäjä huolehtii tiedoksiannosta, tiedoksianto toimitetaan lähettämällä asiakirja asianosaiselle:
1) postitse saantitodistusta vastaan; tai
2) kirjeellä, jos voidaan olettaa, että vastaanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määräpäivään mennessä palauttaa todistuksen tiedoksiannon vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
17 luku
Todistelusta
19 §
Jos tuomari nimetään todistajaksi, harkitkoon hän tuomarinvalallaan, tietääkö hän jotakin asiaan vaikuttavaa. Jos hän havaitsee
niin olevan, kuulusteltakoon häntä todistajana. Jos syyttäjä nimetään todistamaan, harHE 286/2010
LaVM 34/2010
EV 311/2010

kitkoon oikeus, onko se totuuden ilmisaamiseksi tarpeen, ja luopukoon hän silloin asiasta.
23 §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa olevien
säännösten estämättä voidaan muu niissä tarkoitettu henkilö paitsi syytetyn oikeudenkäyntiavustaja velvoittaa todistamaan asiassa,
jossa syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, mistä
saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus, taikka sanotunlaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen.
— — — — — — — — — — — — —
32 §
Todistajan tulee esittää kertomuksensa
suullisesti viittaamatta kirjalliseen todistajankertomukseen. Todistaja saa kuitenkin käyttää muistinsa tukemiseksi kirjallista muistiinpanoa.
Todistajan aikaisemmin oikeudelle, syyttäjälle tai poliisiviranomaiselle antama kertomus luetaan todistajaa kuulusteltaessa vain
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silloin, kun hän todistajanlausunnossaan
poikkeaa siitä, mitä hän aikaisemmin on kertonut tai kun todistaja kuulustelussa selittää,
että hän ei voi tai halua lausua mitään asiassa.
21 luku
Oikeudenkäyntikuluista
19 §
Syyttäjällä on oikeus valtion puolesta hakea muutosta 13 §:n nojalla tehtyyn ratkaisuun silloinkin, kun hän ei ole toiminut syyttäjänä.
24 luku
Tuomioistuimen ratkaisu
18 §
Ratkaisustaan hovioikeuden on lähetettävä
kappale kaikille hovioikeudessa puhevaltaa
käyttäneille.
Kappale on lähetettävä rikosasian vastaajalle silloinkin, kun hän ei ole käyttänyt hovioikeudessa puhevaltaa, jos hovioikeus on
muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua hänen
osaltaan. Syyttäjälle kappale on lähetettävä
hänen ajamassaan rikosasiassa silloinkin, kun
hän ei ole käyttänyt hovioikeudessa puhevaltaa.
25 luku
Muutoksenhaku käräjäoikeudesta
hovioikeuteen
3§
Kun käräjäoikeus julistaa tai antaa ratkaisun, sen on samalla ilmoitettava, saako rat-

kaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksenhaussa on noudatettava.
Saapuvilla oleville asianosaisille on heti
ratkaisun julistamisen jälkeen annettava kirjalliset ohjeet, joista ilmenee, miten ratkaisuun tyytymättömän on meneteltävä saattaakseen asian hovioikeuden tutkittavaksi tai hakeakseen muutosta 30 a luvun mukaisella
ennakkopäätösvalituksella. Ohjeissa on myös
selostettava ennakkopäätösmenettely pääpiirteittäin. Ohjeita ei kuitenkaan anneta syyttäjälle eikä muullekaan asianosaiselle, jos se
havaitaan ilmeisen tarpeettomaksi.
7§
Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan rajoittaa koskemaan osaa alioikeuden ratkaisusta. Rajoitus on mainittava tyytymättömyyttä ilmoitettaessa.
Jos vastaajia on useita, syyttäjän on tyytymättömyyttä ilmoittaessaan mainittava, ketä
heistä tyytymättömyyden ilmoitus koskee.
26 luku
Valitusasian käsittelyn jatkaminen
hovioikeudessa
18 §
— — — — — — — — — — — — —
Syyttäjän on virkansa puolesta oltava läsnä
sellaisen asian pääkäsittelyssä, jossa syyttäjä
on valittajana tai jossa rikosasian vastaaja on
valittanut syyttäjän rangaistusvaatimukseen
annetusta käräjäoikeuden ratkaisusta. Syyttäjän on oltava läsnä myös liiketoimintakiellon
määräämistä koskevan asian pääkäsittelyssä.
Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2011.
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