
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2013

L a k i

770/2013

esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 12 §:n 4 momentti ja 13 § sekä 9 luvun 6 §:n

2 momentti sekä
lisätään 9 luvun 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja

5 momentiksi, seuraavasti:

4 luku

Esitutkintaperiaatteet ja esitutkintaan
osallistuvien oikeudet

12 §

Esitutkinnan käsittelykieli

— — — — — — — — — — — — —
Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamen-

kielisellä on oikeus esitutkinnassa käyttää
kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riit-
tävästi, sekä viittomakielisellä oikeus käyttää
viittomakieltä. Esitutkintaviranomaisen on
selvitettävä, tarvitseeko asianosainen tulk-ka-
usta. Esitutkintaviranomaisen on huolehdit-
tava siitä, että asianosainen saa tarvitsemansa
tulkkauksen. Tulkkina saa toimia rehellinen

ja muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla on
tehtävän edellyttämät taidot. Esitutkintaviran-
omaisen on määrättävä tehtävään uusi tulkki,
jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttää.
Esitutkintaviranomainen voi määrätä tehtä-
vään uuden tulkin myös muusta painavasta
syystä.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Asiakirjan kääntäminen

Asian kannalta olennainen esitutkinta-ai-
neistoon kuuluva asiakirja tai sen osa on
käännettävä kohtuullisessa ajassa kirjallisesti
12 §:ssä tarkoitetulle asianosaisen käyttä-
mälle kielelle, jos kääntäminen on tarpeen
asianosaisen oikeuden valvomiseksi.
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Asianosaiselle voidaan 1 momentissa sää-
detystä poiketen kääntää suullisesti olennai-
nen asiakirja tai sen osa tai yhteenveto asia-
kirjasta, jollei asianosaisen oikeusturva edel-
lytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.

Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava
siitä, että asianosainen saa riittävät tiedot oi-
keudestaan asiakirjan käännökseen ja tarvit-
taessa varmistettava, haluaako asianosainen
tässä pykälässä tarkoitetusta asiakirjasta
käännöksen. Asianosaiselle voidaan jättää an-
tamatta käännös asiakirjasta, jos asianosainen
luopuu oikeudestaan käännökseen.

Tässä pykälässä tarkoitettu kääntäminen
tapahtuu valtion kustannuksella, jollei esitut-
kintaviranomainen itse huolehdi kääntä-mi-
sestä. Kääntäjänä saa toimia rehellinen ja
muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla on
tehtävän edellyttämät taidot. Esitutkintaviran-
omaisen on määrättävä tehtävään uusi kään-
täjä, jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyt-
tää. Esitutkintaviranomainen voi määrätä teh-
tävään uuden kääntäjän myös muusta paina-
vasta syystä.

Kääntämisestä on lisäksi voimassa, mitä
kääntämisestä kielilaissa ja saamen kielilaissa
säädetään.

9 luku

Esitutkinta-aineisto

6 §

Esitutkintapöytäkirja

— — — — — — — — — — — — —
Esitutkintapöytäkirjaan on otettava kuulus-

telupöytäkirjat ja selostukset tutkintatoimen-
piteistä ja niiden yhteydessä tehdyistä esitut-
kinnassa selvitettäviä asioita koskevista ha-
vainnoista sekä liitettävä tutkinnassa kerty-
neet asiakirjat, tallenteet ja valokuvat, jos
niillä voidaan olettaa olevan merkitystä asi-
assa ja jos laissa ei toisin säädetä.

Esitutkintapöytäkirjaan on merkittävä esi-
tutkinnassa kuultujen henkilöiden kieli. Jos
asianosaista on kuultu tai kuulusteltu tulkin
avustuksella, 4 luvun 13 §:n 1 momentissa
tarkoitettu olennainen asiakirja taikka asiakir-
jan osa tai yhteenveto asiakirjasta on kään-
netty asianosaiselle suullisesti tai asianosai-
nen on luopunut oikeudestaan asiakirjan
käännökseen, tästä on tehtävä merkintä esi-
tutkintapöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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