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Laki
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 luvun 13 §:n 2 ja

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 243/2006, sekä
lisätään 1 luvun 8 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 647/2003 ja 670/2014, uusi

3 momentti, sekä 5 luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 243/2006 ja 97/2022, uusi
3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 luku

Syyteoikeudesta ja syyteharkinnasta

8 a §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos asianomistaja on alle 18-vuotias ja epäilty rikos on asianomistajaan kohdistunut
seksuaalirikos tai hänen henkeensä, terveyteensä, vapauteensa, yksityisyyteensä, rauhaan-
sa tai kunniaansa kohdistunut rikos, syyttäjän on kiireellisesti ratkaistava, nostaako hän
syytteen. Myös syyte on nostettava ilman viivytystä. 

5 luku

Syytteen vireillepanosta

13 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos alle 18-vuotias vastaaja on syytteessä rikoksesta, josta syytteessä mainittujen seik-
kojen vallitessa tehtynä on säädetty ankarampi rangaistus kuin kuusi kuukautta vankeutta,
pääkäsittely on aloitettava 30 päivän kuluessa rikosasian vireilletulosta. Jos pääkäsittely
peruutetaan, uusi pääkäsittely on aloitettava 30 päivän kuluessa päivästä, jona pääkäsittely
oli tarkoitus aloittaa.

Jos rikosasian asianomistaja on alle 18-vuotias ja epäilty rikos on asianomistajaan koh-
distunut seksuaalirikos tai hänen henkeensä, terveyteensä, vapauteensa, yksityisyyteensä,
rauhaansa tai kunniaansa kohdistunut rikos, pääkäsittely on aloitettava 30 päivän kuluessa
rikosasian vireilletulosta. Jos pääkäsittely peruutetaan, uusi pääkäsittely on aloitettava 30
päivän kuluessa päivästä, jona pääkäsittely oli tarkoitus aloittaa.
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Jos 7 tai 11 §:ssä tarkoitettu toimenpide, syytteiden käsitteleminen yhdessä tai muu tär-
keä syy vaatii, 1–3 momentissa tarkoitettu määräaika voidaan määrätä säädettyä pidem-
mäksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023.
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