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oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 6 a luvun otsikko ja

2 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 426/2003, sekä
lisätään 6 a luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 426/2003, uusi 4 ja 5 momentti ja

lukuun uusi 3—7 § seuraavasti:

6 a luku

Oikeudenkäynnin kieli ja tulkkaus

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamen-
kielisellä vastaajalla tai asianomistajalla syyt-
täjän ajamassa rikosasiassa on oikeus mak-
suttomaan tulkkaukseen rikosasian käsitte-
lyssä. Tuomioistuimen on viran puolesta huo-
lehdittava siitä, että vastaaja tai asianomistaja
saa tarvitsemansa tulkkauksen.

Tuomioistuimen on huolehdittava tulk-ka-
uksen järjestämisestä myös silloin, kun asian-
osainen on viittomakielinen tai tulkkaus on
asianosaisen aisti- tai puhevian takia tarpeen.

Jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi,
tulkkaus voidaan järjestää käyttämällä video-
neuvottelua tai muuta soveltuvaa tiedonväli-
tystapaa, jossa istuntoon osallistuvilla on
puhe- ja näköyhteys keskenään, taikka puhe-
limitse.

3 §
Muulle kuin suomen-, ruotsin- tai saamen-

kieliselle vastaajalle on annettava kohtuulli-
sessa ajassa maksuton kirjallinen käännös
haastehakemuksesta ja tuomiosta häntä kos-
kevilta osin. Vastaajalle on annettava koh-
tuullisessa ajassa maksuton kirjallinen kään-
nös myös rikosasiassa tehtävästä päätöksestä
ja muusta olennaisesta asiakirjasta tai sen
osasta, jos käännös on tarpeen vastaajan oi-
keuden valvomiseksi. Asianomistajalle syyt-
täjän ajamassa rikosasiassa on annettava
pyynnöstä kohtuullisessa ajassa maksuton
kirjallinen käännös tuomiosta häntä koske-
vilta osin sekä käännös rikosasiassa tehtä-
västä päätöksestä tai sen osasta, jos käännös
päätöksestä on tarpeen asianomistajan oikeu-
den valvomiseksi.

Vastaajalle tai asianomistajalle voidaan
1 momentissa säädetystä poiketen kääntää
suullisesti haastehakemus, tuomio tai muu
olennainen asiakirja taikka asiakirjan osa tai
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yhteenveto asiakirjasta, jollei asianosaisen oi-
keusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kir-
jallisesti.

Tuomioistuimen on huolehdittava siitä,
että vastaaja saa riittävät tiedot oikeudestaan
asiakirjan käännökseen ja tarvittaessa varmis-
tettava, haluaako vastaaja tässä pykälässä tar-
koitetusta asiakirjasta käännöksen. Vastaa-
jalle voidaan jättää antamatta käännös asia-
kirjasta, jos vastaaja luopuu oikeudestaan
käännökseen.

4 §
Jos asianosaista on kuultu tulkin avustuk-

sella, 3 §:ssä tarkoitettu haastehakemus, tuo-
mio tai muu olennainen asiakirja taikka asia-
kirjan osa tai yhteenveto asiakirjasta on kään-
netty asianosaiselle suullisesti oikeuden is-
tunnossa tai vastaaja on luopunut oikeudes-
taan asiakirjan käännökseen, tästä on tehtävä
merkintä pöytäkirjaan, tuomioon tai päätök-
seen.

5 §
Jos vastaajan oikeusturva sitä edellyttää,

valtion varoista korvataan vastaajan ja hänen
oikeudenkäyntiavustajansa välisen neuvotte-

lun tarpeellisesta tulkkauksesta aiheutuneet
kohtuulliset kustannukset.

Tarkempia säännöksiä 1 momentin nojalla
korvattavista kustannuksista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

6 §
Tulkkina tai kääntäjänä saa toimia rehelli-

nen ja muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla
on tehtävän edellyttämät taidot.

Tuomioistuimen on määrättävä tehtävään
uusi tulkki tai kääntäjä, jos asianosaisen oi-
keusturva sitä edellyttää.

7 §
Mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään

oikeudenkäyntiavustajan salassapitovelvolli-
suudesta ja velvollisuudesta kieltäytyä todis-
tamasta, sovelletaan myös tulkkiin.

Rangaistus 1 momentissa tarkoitetun salas-
sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan
rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2013.
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