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esitutkintalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan esitutkintalain (805/2011) 10 luvun 2 §:n 3 momentti ja 11 luvun 1 §:n 1

momentti sekä
lisätään 3 lukuun uusi 10 a § seuraavasti:

3 luku

Esitutkinnan toimittamisen yleiset
säännökset

10 a §

Esitutkinnan rajoittaminen tunnustuksen pe-
rusteella

Jos esitutkinnassa on saman henkilön teke-
mäksi epäiltyjä rikoksia kaksi tai useampi ja
hän on tunnustamalla edistänyt yhden tai use-
amman epäillyn rikoksen selvittämistä, syyt-
täjä voi, jos hän katsoo sen perustelluksi ot-
taen huomioon asian laadun ja esitettävät
vaatimukset, käsittelystä ilmeisesti aiheutuvat
kustannukset ja siihen kuluva aika sekä muut
seikat, tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä,
että esitutkintaa ei toimiteta kaikista rikok-
sista tai että esitutkinta näiden osalta lopete-
taan.

Jos esitutkintaa rajoitetaan 1 momentin no-
jalla tunnustuksen perusteella, syyttäjä voi
samalla tutkinnanjohtajan esityksestä sitoutua
vaatimaan rangaistusta rikoslain 6 luvun

8 a §:ssä tarkoitetun lievennetyn rangaistus-
asteikon mukaisesti epäillystä rikoksesta,
josta esitutkinta toimitetaan. Syyttäjä voi
tehdä vastaavan sitoumuksen myös silloin,
kun tutkittavana on yksi epäilty rikos, jonka
selvittämistä rikoksesta epäilty on edistänyt
tunnustamalla sen kokonaan tai olennaisilta
osiltaan.

Jos asiassa menetellään 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla, voidaan järjestää syyttäjän
ja rikoksesta epäillyn välinen neuvottelu sekä
laatia tuomioesitys noudattaen, mitä oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 lu-
vun 10 ja 10 a §:ssä säädetään.

Päätös jättää esitutkinta toimittamatta tai
lopettaa se ja syyttäjän sitoumus vaatia lie-
vempää rangaistusta saadaan peruuttaa vain,
jos 1 momentissa tarkoitettu tunnustus peruu-
tetaan taikka asiassa ilmenneen uuden selvi-
tyksen mukaan päätös tai sitoumus on perus-
tunut olennaisesti puutteellisiin tai virheelli-
siin tietoihin.

Tämän pykälän nojalla esitutkintaa ei jä-
tetä toimittamatta tai lopeteta eikä tehdä 2
momentissa tarkoitettua sitoumusta siltä osin
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kuin epäillystä rikoksesta on säädetty anka-
rampi rangaistus kuin kuusi vuotta vankeutta
tai epäilty rikos on rikoslain 20 luvun 1, 4, 5,
6, 8 a ja 8 b §:ssä tai 21 luvun 4, 5, 6 a ja
7—15 §:ssä tarkoitettu rikos taikka tärkeä
yleinen tai yksityinen etu vaatii esitutkinnan
toimittamista.

10 luku

Esitutkinnan päättäminen

2 §

Esitutkinnan päättäminen

— — — — — — — — — — — — —
Esitutkinnan lopettamisesta ja rajoittami-

sesta esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän rat-
kaisulla säädetään 3 luvun 9, 10 ja 10 a §:ssä.

11 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Esitutkintapäätös

Esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, lo-
pettamisesta 3 luvun 9 §:n 1 momentin taikka
10 tai 10 a §:n nojalla sekä päättämisestä
saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi on
tehtävä kirjallinen päätös. Sama koskee
muuta vastaavaa esitutkintapäätöstä, joka voi
vaikuttaa asianosaisen oikeuksiin, etuihin tai
velvollisuuksiin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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