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esitutkintalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 10 §:n 1 momentti ja 15 §, 7 luvun 10 §:n 1 ja

2 momentti, 9 luvun 7 §:n 1 momentti ja 11 luvun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on
4 luvun 10 §:n 1 momentti laissa 1145/2013, sekä

lisätään 4 lukuun uusi 16 ja 17 § seuraavasti:

4 luku

Esitutkintaperiaatteet ja esitutkintaan
osallistuvien oikeudet

10 §

Oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa

Asianosaisella on oikeus käyttää valitse-
maansa avustajaa esitutkinnassa. Rikoksesta
epäillylle on ilmoitettava mainitusta oikeu-
desta siten kuin 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Asianomistajalle on ennen hänen kuulemis-
taan kirjallisesti ilmoitettava mainitusta oi-
keudesta, jollei asia ole suppeassa esitutkin-
nassa käsiteltävä. Esitutkintaviranomaisen on
muutenkin selvitettävään rikokseen, rikoksen
selvittämiseen ja asianosaisen henkilöön liit-
tyvät seikat huomioon ottaen huolehdittava
siitä, että asianosaisen oikeus käyttää avusta-
jaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä halutes-
saan tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
turvaamisen sitä edellyttäessä.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa

Asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen
jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan johta-
neista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista
sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoi-
tettua oikeutta ennen tutkinnan lopettamista,
jos tietojen antamisesta on haittaa asian sel-
vittämiselle.

Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoi-
tettua oikeutta, jos tiedon antamatta jättämi-
nen on välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen
tai yksityisen edun turvaamiseksi. Asianosai-
sella ei ole oikeutta saada tietoa viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 11 §:n 2 momentin 7 kohdassa
tarkoitetuista yhteystiedoista.

Kun harkitaan asianosaisen oikeutta saada
tietoja tai sen rajoittamista, arvioinnissa on
otettava huomioon asianosaisen oikeus puo-
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lustautua asianmukaisesti tai muuten asianmu-
kaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.

Oikeuteen saada tieto salaisen pakkokei-
non käytöstä sovelletaan lisäksi, mitä pakko-
keinolain 10 luvun 60 ja 62 §:ssä säädetään ja
oikeuteen saada tieto salaisen tiedonhankinta-
keinon käytöstä, mitä poliisilain (872/2011) 5
luvun 58 ja 60 §:ssä säädetään.

Asianosaisen oikeuteen saada tieto esitut-
kinta-aineistosta sovelletaan muutoin, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään. Tiedon antamiseen
ääni- ja kuvatallenteesta sovelletaan kuiten-
kin, mitä tämän lain 9 luvun 7 §:n 2 momen-
tissa säädetään.

16 §

Ilmoitus epäillyn oikeuksista

Kun henkilölle ilmoitetaan, että häntä
epäillään rikoksesta, hänelle on viipymättä ja
viimeistään ennen hänen kuulemistaan ilmoi-
tettava:

1) oikeudesta käyttää valitsemaansa avus-
tajaa;

2) oikeudesta puolustajaan oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun
1 §:ssä säädetyillä edellytyksillä;

3) oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun
ja avustajaan oikeusapulaissa (257/2002) sää-
detyillä edellytyksillä;

4) oikeudesta saada tieto rikoksesta, josta
häntä epäillään, sekä tieto rikosepäilyä kos-
kevista muutoksista;

5) oikeudesta tulkkaukseen sekä olennais-
ten asiakirjojen käännöksiin siten kuin
13 §:ssä, pakkokeinolain 2 luvun 16 §:ssä ja
3 luvun 21 §:ssä sekä oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetun lain 6 a luvun 3 §:ssä
säädetään;

6) oikeudesta vaieta ja olla muutoinkin
myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen.

Rikoksesta epäillylle on ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetuista oikeuksista 12 §:ssä
tarkoitetulla epäillyn käyttämällä kielellä.
Epäillylle on ilmoitettava 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetusta oikeudesta kirjallisesti,
jollei asia ole suppeassa esitutkinnassa käsi-
teltävä.

17 §

Kirjallinen ilmoitus vapautensa menettäneen
oikeuksista

Kun rikoksesta epäilty menettää vapau-
tensa kiinniottamisen, pidättämisen tai van-
gitsemisen yhteydessä, hänelle on viipymättä
ilmoitettava:

1) 16 §:ssä tarkoitetuista oikeuksista;
2) oikeudesta tiedonsaantiin 15 §:n mukai-

sesti;
3) oikeudesta siihen, että vapaudenmene-

tyksestä ilmoitetaan hänen läheiselleen tai
muulle henkilölle poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n 2
momentin mukaisesti;

4) oikeudesta poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä
ja tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettuun terveyden- ja sairaanhoitoon;

5) oikeudesta vangitsemisasian käsittelyyn
tuomioistuimessa pakkokeinolain 3 luvun
5 §:ssä säädetyssä määräajassa ja vangitun
oikeudesta pakkokeinolain 3 luvun 15 §:ssä
tarkoitettuun vangitsemisasian uudelleen kä-
sittelyyn.

Ulkomaalaiselle vapautensa menettäneelle
on 1 momentissa säädetyn lisäksi viipymättä
ilmoitettava oikeudesta siihen, että vapauden-
menetyksestä ilmoitetaan hänen kotimaataan
edustavaan diplomaattiseen tai konsuliedus-
tustoon.

Vapautensa menettäneelle on annettava il-
moitus 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista oi-
keuksista kirjallisena 12 §:ssä tarkoitetulla
epäillyn käyttämällä kielellä.

7 luku

Kuulustelut

10 §

Ennen kuulustelua tehtävät ilmoitukset

Kuulusteltavalle on ennen kuulustelua il-
moitettava hänen asemansa esitutkinnassa,
hänen oikeutensa pyytää kuulustelutodistaja
paikalle ja hänen kielelliset oikeutensa.

Rikoksesta epäillylle on ennen kuulustelua
yksilöitävä teko, josta häntä epäillään. Epäil-
lylle on lisäksi ilmoitettava hänen oikeuksis-
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taan siten kuin 4 luvun 16 §:ssä säädetään,
jollei ilmoitusta ole jo aiemmin tehty. Epäil-
lylle on ennen kuulustelua ilmoitettava oikeu-
desta vaieta ja olla muutoinkin myötävaikutta-
matta rikoksensa selvittämiseen, vaikka ilmoi-
tus tästä oikeudesta olisi jo aiemmin tehty.
Epäillylle on ennen kuulustelua ilmoitettava
myös oikeudesta käyttää valitsemaansa avus-
tajaa ja siitä, milloin hänelle voidaan määrätä
puolustaja, vaikka ilmoitus näistä oikeuksista
olisi jo aiemmin tehty, ellei uudelleen ilmoit-
taminen ole ilmeisen tarpeetonta.
— — — — — — — — — — — — —

9 luku

Esitutkinta-aineisto

7 §

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta sää-

detään viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa. Asianosaisjulkisuuden
osalta sovelletaan, mitä tämän lain 4 luvun
15 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

11 luku

Erinäiset säännökset

2 §

Suppean esitutkinnan sisältö

— — — — — — — — — — — — —
Suppea esitutkinta saadaan toimittaa nou-

dattamatta 5 luvun 1 §:n sekä 7 luvun 11 ja
14—16 §:n säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2014.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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