
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvesitutkintalain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2016

10/2016

Laki
esitutkintalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 10 §:n 2 momentti, 13 §:n 1—3 momentti

ja 15 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 luvun 10 §:n 2 momentti laissa 1145/2013, 13 §:n 1—3 mo-

mentti laissa 770/2013 ja 15 §:n 3 momentti laissa 736/2015, sekä 
lisätään 3 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti, 4 lukuun uusi 18 ja 19 §, 7 lukuun uusi 21 §

ja 11 lukuun uusi 9 a § seuraavasti:

3 luku

Esitutkinnan toimittamisen yleiset säännökset

1 §

Rikoksesta tehdyn ilmoituksen kirjaaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asianomistajalle on annettava hänen tekemästään rikosilmoituksesta kirjallinen vah-

vistus, joka sisältää ilmoituksen tekemistä ja ilmoitettua rikosta tai tapahtumaa koskevat
perustiedot.

4 luku

Esitutkintaperiaatteet ja esitutkintaan osallistuvien oikeudet

10 §

Oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tutkinnanjohtajan tai syyttäjän on tehtävä tuomioistuimelle esitys oikeudenkäyntiavus-

tajan tai tukihenkilön määräämisestä asianomistajalle, jos siihen on aihetta oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun säännösten nojalla, ja puolustajan määräämisestä
rikoksesta epäillylle, jos siihen on aihetta mainitun luvun 1 §:n 3 momentin nojalla. Jos
asianomistajan 11 luvun 9 a §:n nojalla arvioidaan olevan erityisen suojelun tarpeessa
taikka rikoksen luonne tai asian-omistajan henkilökohtaiset olosuhteet sitä muuten edel-
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lyttävät, esitutkintaviranomaisen on tiedusteltava asianomistajalta, suostuuko hän yhteys-
tietojensa välittämiseen asianomistajien tukipalveluiden tarjoajalle, ja asianomistajan
suostuessa siihen välitettävä yhteystiedot ilman aiheetonta viivytystä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

13 §

Asiakirjan kääntäminen

Epäillylle on käännettävä kohtuullisessa ajassa kirjallisesti 12 §:ssä tarkoitetulle epäil-
lyn käyttämälle kielelle asian kannalta olennainen esitutkinta-aineistoon kuuluva asiakirja
tai sen osa, jos kääntäminen on tarpeen epäillyn oikeuden valvomiseksi. Asianomistajalle
on pyynnöstä käännettävä kohtuullisessa ajassa kirjallisesti 12 §:ssä tarkoitetulle asiano-
mistajan käyttämälle kielelle asian kannalta olennainen esitutkinta-aineistoon kuuluva
asiakirja tai sen osa, jos kääntäminen on tarpeen asianomistajan oikeuden valvomiseksi, 3
luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu kirjallinen vahvistus sekä 11 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
päätös, joka koskee esitutkinnan toimittamatta jättämistä, lopettamista tai päättämistä
saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi, taikka tällaisen päätöksen yhteenveto. 

Asianosaiselle voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen kääntää suullisesti asiakirja
tai sen osa tai yhteenveto asiakirjasta, jollei asianosaisen oikeusturva edellytä asiakirjan
kääntämistä kirjallisesti.

Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että epäilty saa riittävät tiedot oikeudes-
taan asiakirjan käännökseen ja tarvittaessa varmistettava, haluaako epäilty tässä pykälässä
tarkoitetusta asiakirjasta käännöksen. Epäillylle voidaan jättää antamatta käännös asiakir-
jasta, jos epäilty luopuu oikeudestaan käännökseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 §

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta, jos tiedon antamatta jättämi-

nen on välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi. Asianosai-
sella ei ole oikeutta saada tietoa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 11 §:n 2 momentin 6 a, 7 tai 7 a kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Ilmoitus asianomistajan oikeuksista

Esitutkintaviranomaisen on ilmoitettava asianomistajalle ilman aiheetonta viivytystä
siinä laajuudessa kuin se on erityisesti asianomistajan henkilöön liittyvät seikat ja rikok-
sen laatu huomioon ottaen tarpeen:

1) käytettävissä olevista tukipalveluista;
2) oikeudesta oikeudenkäyntiavustajaan tai tukihenkilöön oikeudenkäynnistä rikos-

asioissa annetun lain 2 luvussa säädetyillä edellytyksillä;
3) oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun ja avustajaan oikeusapulaissa säädetyillä

edellytyksillä;
4) oikeudesta tulkkaukseen sekä olennaisten asiakirjojen käännöksiin 13 §:ssä ja oi-

keudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun 3 §:ssä säädetyillä edellytyksillä;
5) oikeudesta esittää yksityisoikeudellinen vaatimus syyteasian yhteydessä sekä mah-

dollisuudesta siihen, että syyttäjä ajaa vaatimusta, jos oikeudenkäynnistä rikosasioissa an-
netun lain 3 luvun 9 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät;
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6) käytettävissä olevista keinoista asianomistajan suojelemiseksi terveyteen tai turval-
lisuuteen kohdistuvalta uhalta;

7) oikeudesta saada tieto päätöksestä, joka koskee esitutkinnan toimittamatta jättämis-
tä, lopettamista tai päättämistä saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi taikka syyttämättä
jättämistä; 

8) asian selvittämiseksi tuomioistuimeen kutsutun asianomistajan oikeudesta korvauk-
seen valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972)
säädetyillä edellytyksillä;

9) oikeudesta saada tieto asian käsittelystä, tuomioistuinkäsittelyn ajasta ja paikasta
sekä rikos-asiassa annetusta tuomiosta. 

19 §

Ilmoitus oikeudesta saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta

Kun tutkittavana on raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, sek-
suaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö, tappo, murha, surma, törkeä pahoinpitely, törkeän henkeen tai terveyteen
kohdistuvan rikoksen valmistelu, törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä vapaudenriisto,
ihmiskauppa, törkeä ihmiskauppa, panttivangin ottaminen, panttivangin ottamisen val-
mistelu, vainoaminen, törkeä ryöstö tai törkeän ryöstön valmistelu taikka sellaisen rikok-
sen yritys tai osallisuus sellaiseen rikokseen, esitutkintaviranomaisen on ilman aiheetonta
viivytystä ilmoitettava asianomistajalle vankeuslain 19 luvun 4 §:n 2 momentissa, tutkin-
tavankeuslain 16 luvun 1 §:n 2 momentissa ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
annetun lain 16 luvun 2 §:n 2 momentissa säädetystä oikeudesta saada ilmoitus vangin tai
tutkintavangin vapauttamisesta ja vankilasta tai muusta säilytystilasta poistumisesta. 

Jos asianomistaja haluaa saada 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen tulee il-
moittaa tästä esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle. Asianomistajan on ilmoitettava tar-
vittavat yhteystiedot ilmoituksen tekemistä varten. Esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän
on ilmoitettava asian-omistajan pyynnöstä tuomioistuimelle.

7 luku

Kuulustelut

21 §

Erityisen suojelun tarpeessa olevan asianomistajan kuulustelu

Jos asianomistaja on erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen hen-
kilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu eikä se merkittävästi viivytä asian käsittelyä
tai siitä aiheudu muuta haittaa:

1) asianomistajan kuulustelu on suoritettava suojelun tarpeessa olevien henkilöiden
kuulusteluun suunnitelluissa tiloissa; 

2) saman henkilön tai samojen henkilöiden on suoritettava kaikki asianomistajan kuu-
lustelut, jos tämä sitä pyytää; ja 

3) rikoslain 20 luvussa tarkoitetussa seksuaalirikosta koskevassa asiassa ja muussa ri-
kosasiassa, jossa asianomistajalla on siihen rikoksen luonteen vuoksi perusteltu tarve,
kuulustelijan on oltava asianomistajan kanssa samaa sukupuolta, jos tämä sitä pyytää. 
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11 luku

Erinäiset säännökset

9 a §

Asianomistajan henkilökohtainen arviointi

Esitutkintaviranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä arvioitava, onko asianomistaja
asiaa esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä käsiteltäessä erityisen suojelun tarpeessa sekä
arvioitava, ovatko 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tarpeen. Arvioinnissa on otettava
huomioon etenkin asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu. Arvioin-
tia tehtäessä on otettava huomioon asianomistajan käsitys toimenpiteen tarpeellisuudesta.

Esitutkintaviranomaisen on arvioitava, onko asianomistajan suojelemiseksi tarpeen, et-
tä: 

1) asianomistajan kuulustelu suoritetaan siten kuin 7 luvun 21 §:ssä säädetään;
2) asianomistajan kuulustelu tallennetaan todisteena käyttämistä varten 9 luvun 4 §:ssä

tarkoitetulla tavalla;
3) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä näkösuojan takaa tai vastaajan läsnä ole-

matta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 §:ssä säädetään;
4) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta si-

ten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 §:ssä säädetään; tai
5) suullinen käsittely tuomioistuimessa toimitetaan yleisön läsnä olematta siten kuin

oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 15 §:n
6 kohdassa säädetään.

Esitutkintaviranomaisen on kuultava syyttäjää erityisen suojelun tarpeesta ja 2 momen-
tin 2—5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tarpeellisuudesta, jos asianomistajan hen-
kilökohtaiset olosuhteet tai rikoksen laatu sitä edellyttää.

Tässä pykälässä tarkoitettu arviointi on tehtävä uudelleen, jos arvioinnin perusteena
olevat seikat muuttuvat merkittävästi. Arviointi voidaan tehdä uudelleen myös, jos siihen
on muuten perusteltua aihetta. Esitutkinnan päättämisen jälkeen arvioinnin tekemisestä
uudelleen päättää syyttäjä. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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