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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esi-
tutkintalakia, poliisin säilyttämien henkilöi-
den kohtelusta annettua lakia, tutkintavan-
keuslakia, sakon ja rikesakon määräämisestä 
annettua lakia, rangaistusmääräysmenettelys-
tä annettua lakia, rikesakkomenettelystä an-
nettua lakia, rikoksen johdosta tapahtuvasta 
luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia 
sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla pan-
taisiin täytäntöön tiedonsaantioikeutta rikos-
oikeudellisissa menettelyissä koskeva direk-
tiivi.  

Esitutkintalain säännöksiä täydennettäisiin 
rikoksesta epäillylle tehtävien ilmoitusten 
osalta. Esitutkintalakiin lisättäisiin direktiivin 
edellyttämät säännökset, jotka koskevat esi-
tutkintaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa 
epäillylle hänen oikeuksistaan. Vapautensa 
menettäneelle epäillylle olisi ilmoitettava hä-

nen oikeuksistaan kirjallisesti. Muulle kuin 
vapautensa menettäneelle epäillylle oikeuk-
sista voitaisiin ilmoittaa joko suullisesti tai 
kirjallisesti.  

Esitutkinta-asiakirjojen asianosaisjulkisuut-
ta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin siten, 
että niistä ilmenisivät esitutkinnan asianosai-
sen tiedonsaantioikeuden laajuus ja rajoitta-
misen edellytykset oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin turvaamisen edellyttämällä taval-
la. Asianosaisjulkisuuden rajoittaminen edel-
lyttäisi, että tiedon antamatta jättäminen olisi 
välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen tai yk-
sityisen edun turvaamiseksi. Asianosaisen 
oikeutta tiedonsaantiin tai sen rajoittamista 
harkittaessa olisi otettava huomioon asian-
osaisen oikeus puolustautua asianmukaisesti 
tai muuten asianmukaisesti valvoa oikeuttaan 
oikeudenkäynnissä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisis-
sa menettelyissä annettu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, jäl-
jempänä direktiivi, annettiin 22 päivänä tou-
kokuuta 2012. Jäsenvaltioiden on saatettava 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset voi-
maan viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2014. 

Direktiivin tavoitteena on turvata epäillyn 
tai syytetyn oikeus saada tietoa oikeuksistaan 
ja syytteen sisällöstä. Direktiivillä määrite-
tään tiedonsaantioikeutta koskevat vähim-
mäisvaatimukset, joita on sovellettava rikos-
oikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan 
unionin alueella.  

Oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi 
marraskuussa 2009 päätöslauselman etene-
missuunnitelmasta, joka sisältää toimenpitei-
tä, joita epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien 
vahvistamiseksi olisi toteutettava. Ensimmäi-
senä etenemissuunnitelman mukaisena toi-
menpiteenä lokakuussa 2010 hyväksyttiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/64/EU oikeudesta tulkkaukseen ja 
käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyis-
sä, jäljempänä tulkkausdirektiivi. Direktiivi 
tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa 
menettelyissä on järjestyksessä toinen ete-
nemissuunnitelman perusteella hyväksytty 
direktiivi.  

Direktiivissä säädetään vähimmäissään-
nöistä. Direktiivin johdanto-osan kappaleen 
40 mukaan jäsenvaltiot voivat laajentaa di-
rektiivissä säädettyjä oikeuksia suojan tason 
parantamiseksi, mutta suojan taso ei saisi 
milloinkaan alittaa Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksessa määrättyjä vaatimuksia, siten 
kuin näitä vaatimuksia on tulkittu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytän-
nössä. Siltä osin kuin direktiivin säännökset 
vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimukses-
sa taattuja oikeuksia, säännöksiä olisi tulkit-
tava ja ne olisi pantava täytäntöön yhdenmu-
kaisesti näiden oikeuksien kanssa siten kuin 
niitä tulkitaan Euroopan ihmisoikeustuomio-

istuimen oikeuskäytännössä. Tämä todetaan 
direktiivin johdanto-osan kappaleessa 42.  

Rikoksen uhrin oikeuksista, tuesta ja suoje-
lusta annettiin 25.10.2012 Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU 
rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua 
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
korvaamisesta, jäljempänä rikosuhridirektii-
vi. Direktiivin 2 luvussa on säännökset tieto-
jen antamisesta rikoksen uhrille. Direktiivi 
on pantava kansallisesti täytäntöön viimeis-
tään 16.11.2015. Esityksessä ehdotetut sään-
nökset vaikuttavat joltain osin myös asian-
omistajan tiedonsaantioikeuksiin. Asianomis-
tajan tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisis-
sa menettelyissä tullaan kuitenkin arvioimaan 
kokonaisuudessaan rikosuhridirektiivin täy-
täntöönpanon yhteydessä.  
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö 

2.1.1 Epäillyn tai syytetyn oikeus saada tieto 
oikeuksistaan ja syytteen sisällöstä 

Esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 9 §:ssä 
säädetään, että kun henkilöön kohdistetaan 
esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdolli-
simman nopeasti ilmoitettava hänen aseman-
sa esitutkinnassa. Tällainen ilmoittamisvel-
vollisuus koskee myös asemassa tapahtuneita 
muutoksia.  

Esitutkintalain 4 luvun 10 §:ssä on säännös 
oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa. 
Pykälän 1 momentin mukaan asianosaisella 
on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa 
esitutkinnassa. Asianosaiselle on ennen hä-
nen kuulemistaan kirjallisesti ilmoitettava 
mainitusta oikeudesta, jollei asia ole suppe-
assa esitutkinnassa käsiteltävä. Rikoksesta 
epäillylle oikeudesta on kirjallisesti ilmoitet-
tava viipymättä, kun hän menettää vapauten-
sa kiinniottamisen, pidättämisen tai vangit-
semisen yhteydessä. Esitutkintaviranomaisen 
on muutenkin selvitettävään rikokseen, ri-
koksen selvittämiseen ja asianosaisen henki-
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löön liittyvät seikat huomioon ottaen huoleh-
dittava siitä, että asianosaisen oikeus käyttää 
avustajaa tosiasiallisesti toteutuu hänen sitä 
halutessaan tai oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin turvaamisen sitä edellyttäessä.  

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mu-
kaan tutkinnanjohtajan tai syyttäjän on tehtä-
vä tuomioistuimelle esitys puolustajan mää-
räämisestä rikoksesta epäillylle, kun siihen 
on aihetta oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain (689/1997) 2 luvun 1 §:n 3 mo-
mentin nojalla.  

Esitutkintalain 7 luvun 10 §:ssä säädetään 
ennen kuulustelua tehtävistä ilmoituksista. 
Pykälän 1 momentin mukaan kuulusteltavalle 
on ennen kuulustelua ilmoitettava hänen 
asemansa esitutkinnassa, hänen oikeutensa 
pyytää kuulustelutodistaja paikalle ja hänen 
kielelliset oikeutensa. Rikoksesta epäillylle 
on ilmoitettava myös hänen oikeutensa olla 
myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämi-
seen.  

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mu-
kaan rikoksesta epäillylle on ennen kuuluste-
lua yksilöitävä teko, josta häntä epäillään. 
Samalla epäillylle on ilmoitettava oikeudesta 
käyttää avustajaa esitutkinnassa ja siitä, mil-
loin hänelle voidaan määrätä puolustaja. 
Avustajaa ja puolustajaa koskeva ilmoitus 
voidaan jättää tekemättä, jos se on 4 luvun 
10 §:n nojalla jo tehtyjen toimenpiteiden pe-
rusteella tai muuten ilmeisen tarpeeton. 

Pakkokeinolain (806/2011) 2 luvussa on 
säännökset kiinniottamisesta ja pidättämises-
tä ilmoittamisesta. Luvun 4 §:n mukaan kiin-
ni otetulle on viipymättä ilmoitettava kiin-
niottamisen syy. Luvun 10 §:n mukaan pidä-
tetylle on ilmoitettava pidättämisen syy vii-
pymättä, kun päätös pidättämisestä on tehty 
tai hänet on otettu pidättämismääräyksen pe-
rusteella kiinni. 

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelus-
ta annetun lain (841/2006) 2 luvun 2 §:n 
2 momentissa säädetään velvollisuudesta il-
moittaa pidätetyn ja kiinni otetun vapauden-
menetyksestä pidätetyn ja kiinni otetun osoi-
tuksen mukaan hänen läheiselleen tai muulle 
henkilölle. Luvun 3 §:ssä säädetään velvolli-
suudesta tiedottaa säilytystilan oloista ja va-
pautensa menettäneen oikeuksista. Pykälän 
1 momentin mukaan vapautensa menettä-
neelle on viipymättä hänen saavuttuaan säily-

tystilaan tiedotettava sen oloista sekä vapau-
tensa menettäneiden oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Tietoja on oltava saatavana ylei-
simmin käytetyillä kielillä säilytystilassa ole-
vien vapautensa menettäneiden tarpeiden 
mukaan. Pykälän 2 momentin mukaan ulko-
maiselle vapautensa menettäneelle on tiedo-
tettava lain 7 luvun 6 §:n mukaisesta mahdol-
lisuudesta olla yhteydessä kotimaansa edus-
tustoon.  

Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovutta-
misesta Suomen ja muiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä annetun lain 
(1286/2003), jäljempänä EU-luovuttamislaki, 
20 § sisältää säännökset luovutettavaksi pyy-
detyn oikeudesta avustajaan ja puolustajaan. 
Pykälän 3 momentin mukaan luovutettavaksi 
pyydetylle, joka on otettu kiinni tai muuten 
tavoitettu Suomessa, poliisin on viipymättä 
selvitettävä hänen oikeutensa käyttää avusta-
jaa sekä se, että hänelle voidaan määrätä puo-
lustaja.  

EU-luovuttamislain 21 §:ssä on säännökset 
luovutettavaksi pyydetylle tehtävistä ilmoi-
tuksista ja tiedusteluista. Pykälän 1 momen-
tissa säädetään, että kun luovutettavaksi pyy-
detty on pyynnön vuoksi otettu säilöön tai 
muuten tavoitettu Suomessa, keskusrikospo-
liisin on viipymättä annettava luovutettavaksi 
pyydetylle todisteellisesti tiedoksi kiinniot-
tamista ja luovuttamista koskeva pyyntö sekä 
selostettava sen sisältö. Luovutettavaksi pyy-
detylle on myös ilmoitettava, että hänellä on 
mahdollisuus suostua luovuttamiseensa. Luo-
vutettavaksi pyydetylle on lisäksi selostettava 
suostumuksen merkitys. Pykälän 2 momentin 
mukaan ilmoitukset ja tiedustelut on tehtävä 
luovutettavaksi pyydetyn ymmärtämällä kie-
lellä. Pykälän 3 momentissa säädetään, että 
suoritetuista toimenpiteistä on laadittava pöy-
täkirja, johon on tehtävä merkinnät tehdyistä 
toimenpiteistä.   

Epäilty saa yksityiskohtaiset tiedot syytteen 
sisällöstä, kun haaste annetaan hänelle tie-
doksi. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa anne-
tun lain 5 luvun 3 §:n mukaan haastehake-
muksessa ilmoitettavia tietoja ovat syytteen-
alainen teko, sen tekoaika ja –paikka ja muut 
tiedot, jotka tarvitaan teon kuvailemiseksi 
sekä rikos, johon syyttäjä katsoo vastaajan 
syyllistyneen. 
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2.1.2 Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja 
oikeudenkäynnissä 

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa 
 

Esitutkintalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään 
asianosaisjulkisuudesta esitutkinnassa. Pykä-
län 1 momentin mukaan asianosaisella on 
esitutkinnan aloittamisen jälkeen oikeus saa-
da tieto esitutkintaan johtaneista ja esitutkin-
nassa ilmi tulleista seikoista. Pykälän 2 mo-
mentin mukaan esitutkintaviranomainen voi 
esitutkinnan aikana rajoittaa asianosaisen oi-
keutta saada tieto 1 momentissa tarkoitetuista 
seikoista, jos tietojen antamisesta on haittaa 
asian selvittämiselle. Huomioon on otettava 
myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999), jäljempänä jul-
kisuuslaki, ja muualla laissa olevat asianosai-
sen tiedonsaantioikeutta koskevat rajoitukset. 
Säännöksen perusteluista (HE 222/2010 vp s. 
46 ja 206) ilmenee, että muualla laissa olevil-
la tiedonsaantioikeuden rajoituksilla viitataan 
esimerkiksi salaisten pakkokeinojen käyttöä 
koskeviin pakkokeinolain 10 luvun 60 ja 
62 §:n säännöksiin sekä poliisilain vaitiolo-
velvollisuutta ja –oikeutta koskeviin sään-
nöksiin.  

Asianosaisjulkisuutta esitutkinnassa koske-
van esitutkintalain 4 luvun 15 §:n 3 momen-
tissa viitataan 9 luvun 7 §:ään, jossa sääde-
tään esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta. 
Esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 1 momentin 
mukaan esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta 
säädetään julkisuuslaissa. Pykälän 2 momen-
tissa on tiedon antamista ääni- ja kuvatallen-
teesta koskeva säännös. 

Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan 
asianosaisella on oikeus saada asiaa käsitte-
levältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, 
joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn. Pykälän 2 momentissa säädetään 
asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoituk-
sista. Mainitun momentin 2 kohdan mukaan 
asianosaisella ei ole oikeutta esitutkinnassa 
esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan ennen 
tutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta 
aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle. Myös 
muut momentissa mainitut asianosaisjulki-
suuden rajoitusperusteet voivat tulla sovellet-
taviksi esitutkinnassa. Momentin 1 kohdan 

mukaan asianosaisella ei ole oikeutta asiakir-
jaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erit-
täin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai 
muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Mo-
mentin 7 kohdan mukaan asianosaisella ei 
ole oikeutta saada tietoa todistajan, asian-
omistajan tai asianosaisen taikka rikosilmoi-
tuksen, lastensuojeluilmoituksen tai muun 
niihin verrattavan viranomaisen toimenpiteitä 
edellyttävän ilmoituksen tekijän salassa pi-
dettävistä osoite-, puhelin- ja muista vastaa-
vista yhteystiedoista, jos tiedon antaminen 
vaarantaisi todistajan, asianomistajan tai asi-
anosaisen tai ilmoituksen tekijän turvallisuut-
ta, etuja tai oikeuksia.  

Pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa on säännökset epäiltyyn kohdistetun 
salaisen pakkokeinon käytöstä ilmoittamises-
ta epäillylle. Ilmoitus on pääsääntöisesti teh-
tävä silloin, kun asia on saatettu syyttäjän 
harkittavaksi. Pykälän 3 momentin mukaan 
ilmoitusta epäillylle saadaan tuomioistuimen 
päätöksellä lykätä enintään kaksi vuotta ker-
rallaan, jos se on perusteltua käynnissä ole-
van tai tulevan tiedonhankinnan turvaami-
seksi, valtion turvallisuuden varmistamiseksi 
taikka hengen tai terveyden suojaamiseksi. 
Ilmoitus saadaan tuomioistuimen päätöksellä 
jättää kokonaan tekemättä, jos se on välttä-
mätöntä valtion turvallisuuden varmistami-
seksi taikka hengen tai terveyden suojaami-
seksi. Pykälän 6 momentissa säädetään, että 
kun harkitaan ilmoituksen lykkäämistä tai te-
kemättä jättämistä 3 momentissa tarkoitetuis-
sa tapauksissa, arvioinnissa on myös otettava 
huomioon asianosaisen oikeus puolustautua 
asianmukaisesti tai muuten asianmukaisesti 
valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.  

Pakkokeinolain 10 luvun 62 §:ssä sääde-
tään asianosaisjulkisuuden rajoittamisesta sa-
laisten pakkokeinojen osalta. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan henkilöllä, jonka oikeutta tai 
velvollisuutta asia koskee, ei ole julkisuus-
lain 11 §:ssä säädetystä huolimatta oikeutta 
saada tietoa salaisen pakkokeinon käytöstä 
ennen kuin edellä mainittu luvun 60 §:ssä 
tarkoitettu ilmoitus epäillylle on tehty. Pykä-
län 2 momentin mukaan ilmoituksen tekemi-
sen jälkeen 1 momentissa tarkoitetulla on oi-
keus saada tieto salaisen pakkokeinon käyt-
töä koskevasta asiakirjasta tai tallenteesta, 
jollei antamatta jättäminen ole välttämätöntä 
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valtion turvallisuuden varmistamiseksi taikka 
hengen, terveyden, yksityisyyden tai salassa 
pidettävien taktisten ja teknisten menetelmi-
en suojaamiseksi. Kun harkitaan asiakirjan, 
tallenteen tai tiedon antamatta jättämistä, ar-
vioinnissa on otettava huomioon 1 momen-
tissa tarkoitetun oikeus puolustautua asian-
mukaisesti tai muuten asianmukaisesti valvoa 
oikeuttaan oikeudenkäynnissä. 

Poliisilain (872/2011) 5 luvun 58 ja 
60 §:ssä on vastaavasti säännökset salaisen 
tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittamises-
ta ja asianosaisjulkisuuden rajoittamisesta sa-
laisten tiedonhankintakeinojen osalta.  
 
Asianosaisjulkisuus oikeudenkäynnissä 
 

Oikeus tulla kuulluksi kuuluu perustuslain 
21 §:n turvaamiin oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin takeisiin. Kuulemisperiaate on 
keskeinen oikeudenkäynnissä noudatettava 
periaate. Siihen kuuluu oikeus saada tieto ja 
mahdollisuus lausua kaikesta asiassa esitetys-
tä oikeudenkäyntiaineistosta. Oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annettuun lakiin ei sisälly 
yleistä säännöstä asianosaisen kuulemisesta. 
Kuulemisperiaate ilmenee kuitenkin useista 
rikosasian käsittelyä koskevista säännöksistä.  

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta 
säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta 
yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa 
(370/2007). Asianosaisen oikeudesta tiedon-
saantiin ja asianosaisjulkisuuden rajoituspe-
rusteista säädetään lain 12 §:ssä. Asianosai-
sella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto 
myös salassa pidettävästä oikeudenkäynti-
asiakirjasta. Pykälän 2 momentin 1 kohdan 
mukaan asianosaisella ei ole oikeutta saada 
tietoa julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 
7 kohdassa tarkoitetuista yhteystiedoista. 
 
 
2.2 Asianosaisjulkisuutta koskeva oike-

uskäytäntö  

2.2.1 Epäillyn tai syytetyn tiedonsaantioikeus 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oike-
uskäytännön mukaan  

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artik-
lassa turvataan oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin. Artiklan 3 kohdan b ala-

kohdan mukaan rikoksesta syytetyllä on oi-
keus saada riittävästi aikaa ja edellytykset 
valmistella puolustustaan. Tähän oikeuteen 
sisältyy myös oikeus perehtyä jutun asiakir-
ja-aineistoon. Asianosaisen tiedonsaantioike-
us perustuu myös oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin kuuluviin kuulemisperiaattee-
seen ja asianosaisten yhdenvertaisuuden pe-
riaatteeseen (aseiden yhtäläisyys, equality of 
arms). Mainitun 6 artiklan 1 kohta edellyttää, 
että syyttäjän tulee paljastaa syytetylle kaikki 
tutkinnassa kertynyt merkityksellinen aineis-
to siitä riippumatta, onko se syytetyn kannal-
ta kielteistä vai myönteistä. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oi-
keuskäytännön mukaan syytetyn oikeus tie-
donsaantiin ei ole ehdoton. Syytetyn oikeutta 
saattavat rajoittaa kilpailevat intressit, kuten 
kansallinen turvallisuus, todistajansuojelu, 
poliisin tutkintamenetelmien salassapito taik-
ka kolmannen henkilön perusoikeuksien tai 
tärkeän yleisen edun suojeleminen. Näitä kil-
pailevia intressejä tulee punnita vastakkain 
syytetyn oikeuksien kanssa. Edellä mainittu 
6 artiklan 1 kohta sallii vain sellaiset syyte-
tyn oikeuksien rajoitukset, jotka ovat ehdot-
toman välttämättömiä. Sen varmistamiseksi, 
että syytetty saa oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin, oikeuksien rajoittamisella aiheu-
tettuja vaikeuksia puolustukselle täytyy kom-
pensoida riittävällä oikeusviranomaisen val-
vonnalla. Oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin vaatimukset eivät täyty menettelyssä, jos-
sa oikeus tiedonsaantiin jää yksin esitutkin-
taviranomaisen tai syyttäjän päätettäväksi. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
edellyttänyt, että syytetyn oikeuksien rajoitus 
mahdollisimman pitkälle kompensoidaan 
prosessuaalisin takein. Päätöksentekomenet-
telyn on oltava niin pitkälle kuin mahdollista 
kontradiktorista ja osapuolille tasavertaista ja 
siihen on sisällyttävä syytetyn oikeusturvan 
kannalta riittäviä prosessuaalisia turvatakeita.  
 
2.2.2 Korkeimman oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisut esitutkinta-
asiakirjojen asianosaisjulkisuudesta  

Korkein oikeus on käsitellyt asianosaisen 
tiedonsaantioikeutta ja sen rajoittamista rat-
kaisussaan KKO 2011:27. Ratkaisussaan 
korkein oikeus totesi, että oikeudenkäynnin 
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asianosaisella on julkisuuslain mukaan oike-
us saada kaikki hänen asiaansa vaikuttavat 
asiakirjat eli julkisten asiakirjojen ohella 
myös julkisuuslain 24 §:n nojalla yleisöltä 
salassa pidettävää tietoa sisältävät esitutkin-
ta-asiakirjat, jollei erittäin tärkeä yleinen tai 
yksityinen etu vaadi asianosaisen tiedon-
saannin rajoittamista joltakin osin. Tämän li-
säksi oikeudenkäynnin asianosaisella voi olla 
oikeus saada sellaistakin aineistoa, joka ei 
kuulu julkisuuslain tarkoittamiin asiakirjoi-
hin. Korkein oikeus totesi, että asianosaisjul-
kisuus yleisenä periaatteena voi lähtökohtai-
sesti kattaa sellaistakin viranomaisen hallussa 
olevaa aineistoa, joka ei kuulu julkisuuslain 
jo itsessään lavean asiakirjan käsitteen pii-
riin. Euroopan ihmisoikeussopimukseen poh-
jautuva oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
sisältö ei määräydy sopimusvaltion kansalli-
sen oikeudellisen käsitteistön mukaan. 

Edellä mainitussa ratkaisussaan korkein oi-
keus totesi lisäksi, että oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin turvaaminen rikosasiassa 
kuuluu pääasiaa käsittelevälle tuomioistui-
melle. Tuomioistuimen tehtävänä on huoleh-
tia oikeudenkäynnin järjestämisestä niin, että 
rikosasian vastaajalla on asianmukaiset mah-
dollisuudet puolustautua ja saada asia selvite-
tyksi. Pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen 
on mahdollista arvioida asiakirjan julkistami-
sen puolesta ja sitä vastaan vaikuttavia perus-
teita juuri kyseisen oikeudenkäynnin kannal-
ta. Oikeudenkäynnin suunnittelun ja joutui-
suuden varmistamiseksi on tärkeää, että to-
distelua ja siten oikeudenkäynnin perustaa 
koskevat kysymykset saadaan ratkaistuksi 
osana tuomioistuinkäsittelyä. Näillä perus-
teilla korkein oikeus katsoi, että vireillä ole-
vassa asiassa tuomioistuin voi oikeudenkäy-
miskaaren 17 luvun 12 §:n nojalla asettaa 
myös viranomaiselle velvoitteen antaa sen 
hallussa oleva asiakirja. Asianosaisen oikeus 
tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin voi-
daan kuitenkin eri tilanteissa turvata eri kei-
noin. Tuomioistuimen toimivalta ei estä vaih-
toehtoisten tietojenhankintakeinojen käyttöä, 
joten asianosainen voi pyytää asiakirjoja 
myös suoraan niitä hallussaan pitävältä polii-
siviranomaiselta (ks. esimerkiksi KHO 
2007:64). 

Korkein hallinto-oikeus on antanut asian-
osaisen tiedonsaantioikeudesta esitutkinnassa 

ratkaisut KHO 2005:89 ja KHO 2007:64. 
Molemmissa ratkaisuissaan korkein hallinto-
oikeus hylkäsi rikosasian asianosaisen tieto-
jensaantipyynnön sillä perusteella, että se ei 
pitänyt pyynnön kohteena olevaa poliisin 
hallussa olevaa aineistoa julkisuuslain 5 §:n 
2 momentissa tarkoitettuina viranomaisen 
asiakirjoina. Julkisuuslain 5 §:n 2 momentin 
mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoite-
taan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, 
jonka viranomainen tai sen palveluksessa 
oleva on laatinut taikka joka on toimitettu vi-
ranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa 
asiassa. 

Edellä mainittu korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisu KHO 2005:89 koski asian-
omistajan oikeutta saada jäljennös kotietsin-
nän yhteydessä suoritetussa takavarikossa 
poliisin haltuun tulleen tietokoneen kiintole-
vyn kopiosta. Ratkaisun mukaan esitutkinnan 
kohteena olevaan asiaan liittyviä asiakirjoja 
ei ole ollut mahdollista erotella vielä kotiet-
sinnän aikana, vaan takavarikko on ollut vält-
tämätöntä toteuttaa kopioimalla koko kiinto-
levyn sisältö poliisin tietojenkäsittelyvälinei-
tä käyttämällä poliisin tiloissa. Asiaan liitty-
vä aineisto on voitu erotella vasta jälkeenpäin 
teknisessä tutkinnassa. Korkein hallinto-
oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että asian-
osaisen tietojensaantioikeutta koskevilla 
säännöksillä ei ole annettu asianosaiselle oi-
keutta tietoon sellaisesta yksityisestä asiakir-
jasta, joka ei ole viranomaisen hallussa sen 
tehtäviin kuuluvassa asiassa. Korkein hallin-
to-oikeus totesi, että julkisuuslailla asianosai-
selle hänen oikeutensa ja etujensa valvomi-
seksi turvatusta tietojensaantioikeudesta ei 
ole johdettavissa asianosaiselle oikeutta mää-
rätä tai valvoa, mitä asiakirjoja tai muuta ai-
neistoa poliisi kotietsinnän yhteydessä ottaa 
haltuunsa siten, että niistä tulee viranomaisen 
asiakirjoja. Näistä syistä korkein hallinto-
oikeus katsoi, ettei sellaista poliisin haltuun 
edellä kerrotun kopiointitavan vuoksi tullut-
ta, tutkittavana olevaan asiaan liittymätöntä 
aineistoa, jota poliisi ei ole tarkoittanut taka-
varikoimalla ottaa haltuunsa, voida pitää jul-
kisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuina 
viranomaisen asiakirjoina.  

Korkein hallinto-oikeus on tulkinnut sa-
mansuuntaisesti julkisuuslaissa tarkoitettua 
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viranomaisen asiakirjan käsitettä ratkaisus-
saan KHO 2007:64, joka koski rikosasian 
asianosaisena olleen epäillyn oikeutta saada 
tieto televalvonnassa ja puhelinkuuntelussa 
poliisin haltuun tulleesta aineistosta. Keskus-
rikospoliisin haltuun oli tullut yli kaksi vuot-
ta kestäneessä televalvonnassa ja puhelin-
kuuntelussa huomattava määrä käsittelemä-
töntä konekielistä tietoaineistoa. Aineistoa ei 
ollut käytetty hyväksi esitutkinnassa eikä sitä 
ollut liitetty esitutkintapöytäkirjaan eikä sen 
vuoksi myöskään käsitelty enempää. Korkein 
hallinto-oikeus ei pitänyt aineistoa kokonai-
suutena ja sellaisenaan viranomaisen asiakir-
jana, josta epäillyllä olisi ollut oikeus saada 
rikosasian asianosaisena tieto. Ratkaisussaan 
korkein hallinto-oikeus totesi, että telekuun-
telussa ja –valvonnassa kertyneestä aineistos-
ta ei ollut löytynyt epäillyn tai sittemmin 
syytetyn syyllisyyttä tai hänen syyttömyyt-
tään tukevaa aineistoa. Aineistoa ei sen 
vuoksi ollut työstetty enempää eikä liitetty 
esitutkinta-aineistoon. Korkein hallinto-
oikeus katsoi, että asianosaisen tietojensaan-
tioikeutta koskevilla säännöksillä ei ole an-
nettu asianosaiselle oikeutta tietoon sellaises-
ta yksityisestä asiakirjasta, joka on tullut vi-
ranomaisen haltuun tahattomasti sen hoitaes-
sa tehtäviinsä kuuluvaa asiaa. Korkeimman 
hallinto-oikeuden mukaan julkisuuslailla asi-
anosaiselle hänen oikeuksiensa ja etujensa 
valvomiseksi turvatusta tietojensaantioikeu-
desta ei ole johdettavissa asianosaiselle oike-
utta määrätä tai valvoa, mitä asiakirjoja tai 
muuta aineistoa poliisi telepakkokeinoja 
käyttäessään ottaa haltuunsa siten, että niistä 
tulee viranomaisen asiakirjoja. Tämän vuoksi 
korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisin 
haltuun telepakkokeinoja käytettäessä tullut-
ta, tutkittavana olevaan asiaan liittymätöntä 
aineistoa, jota poliisi ei ollut tarkoittanut ot-
taa sellaisenaan haltuunsa, ei voitu vielä pitää 
sellaisena julkisuuslain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuna viranomaisen asiakirjana, josta 
asianosaisella olisi oikeus saada tieto.  

Eduskunnan oikeusasiamies on pitänyt 
edellä mainittua ratkaisua KHO 2007:64 on-
gelmallisena suhteessa ylimääräisen tiedon 
säilyttämistä koskevaan sääntelyyn (Edus-
kunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 
2007 s. 79). Vanhan pakkokeinolain 
(450/1987) 5 a luvun 13 §:n ja sitä vastaavan 

pakkokeinolain 10 luvun 57 §:n mukaan te-
lekuuntelulla saatu ylimääräinen tieto tulee 
säilyttää asian lainvoimaiseen ratkaisuun asti. 
Lain esitöiden mukaan pykälän tavoitteena 
on sen varmistaminen, että kaikki aineisto 
olisi oikeudenkäynnissä tarvittaessa käytettä-
vissä, koska ylimääräisenä tietona saatetaan 
hävittää myös epäillyn syyttömyyttä tukevaa 
aineistoa (HE 52/2002 s. 71). Eduskunnan 
oikeusasiamies totesi, että asianosaisen mah-
dollisuudet itse tarkastaa poliisin ylimääräi-
seksi tiedoksi katsomaa aineistoa näyttävät 
kuitenkin KHO:n ratkaisu huomioon ottaen 
sulkeutuvan pois. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

Esityksen tavoitteena on panna kansallises-
ti täytäntöön tiedonsaantioikeudesta rikosoi-
keudellisissa menettelyissä annettu direktiivi. 

Esityksessä ehdotetaan, että esitutkintalain 
säännöksiä täydennettäisiin rikoksesta epäil-
lylle tehtävien ilmoitusten osalta. Esitutkin-
taan osallistuvien oikeuksia koskevaan esi-
tutkintalain 4 lukuun lisättäisiin direktiivin 
edellyttämät säännökset, jotka koskevat esi-
tutkintaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa 
epäillylle hänen oikeuksistaan. Lukuun lisät-
täisiin muita kuin vapautensa menettäneitä 
epäiltyjä koskeva uusi 16 § ja vapautensa 
menettäneitä epäiltyjä koskeva uusi 17 §. 
Vapautensa menettäneelle epäillylle olisi il-
moitettava hänen oikeuksistaan kirjallisesti. 
Muulle kuin vapautensa menettäneelle epäil-
lylle oikeuksista voitaisiin ilmoittaa joko 
suullisesti tai kirjallisesti.  

Ilmoitusvelvollisuutta laajennettaisiin ny-
kyisestä siten, että epäillylle olisi ilmoitettava 
myös mahdollisesta oikeudesta maksuttoman 
oikeusavun saamiseen sekä oikeudesta saada 
tieto rikoksesta, josta häntä epäillään. Vapau-
tensa menettäneelle epäillylle olisi ilmoitet-
tava lisäksi muun muassa epäillyn oikeudesta 
tiedonsaantiin asianosaisjulkisuutta koskevan 
4 luvun 15 §:n mukaisesti, oikeudesta vapau-
denmenetyksestä tehtävään ilmoitukseen lä-
heiselle tai muulle henkilölle sekä oikeudesta 
vangitsemisasian käsittelyyn tuomioistuimes-
sa pakkokeinolaissa säädetyssä määräajassa.  
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Esitutkinta-asiakirjojen asianosaisjulkisuut-
ta koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtä-
väksi direktiivin 7 artiklan edellyttämät muu-
tokset. Ensinnäkin direktiivin 7 artiklan 
2 kohta edellyttää tiedonsaantioikeuden laa-
juuden osalta, että tiedonsaantioikeuden pii-
riin kuuluu kaikki toimivaltaisten viran-
omaisten hallussa oleva todistusaineisto 
epäillyn tai syytetyn puolesta tai häntä vas-
taan. Direktiivissä edellytetään, että sen 
säännöksiä tulkitaan yhdenmukaisesti Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-
käytännön kanssa. Ihmisoikeustuomioistui-
men oikeuskäytännön mukaan tiedonsaanti-
oikeuden piiriin kuuluu kaikki tutkinnassa 
kertynyt merkityksellinen aineisto. Asian-
osaisen tiedonsaantioikeus esitutkinta-
asiakirjoista määräytyy nykyisin julkisuus-
lain 11 §:n nojalla. Tiedonsaantioikeus on 
kuitenkin rajattu viranomaisen asiakirjoihin 
siten kuin ne lain 5 §:n 2 momentissa määri-
tellään. Viranomaisen asiakirjan määritelmää 
on oikeuskäytännössä tulkittu siten, että 
epäillyn tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle 
on jäänyt sellaistakin aineistoa, joka artiklan 
2 kohdan nojalla ja ihmisoikeustuomioistui-
men oikeuskäytännön mukaan kuuluisi epäil-
lyn tiedonsaantioikeuden piiriin. Tämän 
vuoksi tiedonsaantioikeuden laajuutta koske-
vaa sääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi si-
ten, että tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluisi 
esitutkinta-aineisto, joka voi tai on voinut 
vaikuttaa asian käsittelyyn, mutta tiedonsaan-
tioikeus ei enää jatkossa olisi sidottu jul-
kisuuslaissa olevaan viranomaisen asiakirjan 
määritelmään. 

Toiseksi ehdotetaan, että esitutkinta-
asiakirjojen asianosaisjulkisuuden rajoitta-
mista koskevaa sääntelyä tarkistettaisiin si-
ten, että säännöksistä ilmenisivät oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset ar-
tiklan 4 kohdan edellyttämällä tavalla. Jul-
kisuuslain 11 §:n 2 momenttiin sisältyvät ra-
joitusperusteet, erittäin tärkeä yleinen tai yk-
sityinen etu, sinänsä vastaavat artiklan 
4 kohdan vaatimuksia. Artiklan 4 kohta edel-
lyttää kuitenkin lisäksi, että tiedon antamatta 
jättäminen tärkeän yleisen edun turvaamisek-
si on ehdottoman tarpeellista ja että tiedon 
antamatta jättäminen ei vaaranna oikeutta oi-
keudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tämän 
vuoksi ehdotetaan sääntelyn tarkistamista si-

ten, että myös nämä edellytykset tiedonsaan-
tioikeuden rajoittamiselle ilmenisivät laista.  

Esitutkinta-asiakirjojen asianosaisjulkisuu-
den laajuutta tai rajoittamista koskevaa sään-
telyä ei muilta osin ehdoteta muutettavaksi. 
Esityksessä katsotaan kuitenkin, että edellä 
mainittujen muutosten takia esitutkinnan asi-
anosaisen tiedonsaantioikeudesta esitutkinta-
asiakirjoista on tarkoituksenmukaisinta sää-
tää esitutkintalaissa. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että asianosaisjulkisuutta esitutkinnassa 
koskevassa esitutkintalain 4 luvun 15 §:ssä 
säädettäisiin jatkossa asianosaisjulkisuudesta 
myös esitutkinta-asiakirjojen osalta. Pykäläs-
tä ilmenisivät esitutkinnan asianosaisen tie-
donsaantioikeuden laajuus ja rajoittamisen 
edellytykset oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin turvaamisen edellyttämällä tavalla.  

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia asian-
osaisen tiedonsaantioikeutta koskeviin oike-
ussuojakeinoihin. Esityksessä katsotaan, että 
nykyinen muutoksenhakujärjestelmä, jossa 
asianosaisen tiedonsaantioikeutta esitutkinta-
aineistosta koskevista päätöksistä valitetaan 
hallinto-oikeuteen, täyttää direktiivin vaati-
mukset. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetuilla säännöksillä parannettaisiin 
rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen oikeus-
turvaa sekä asianosaisjulkisuutta koskevilla 
säännöksillä myös asianomistajien oikeus-
turvaa.  

Esityksellä ei olisi merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. Vapautensa menettäneelle an-
nettavan kirjallisen ilmoituksen kääntämises-
tä eri kielille aiheutuisi esitutkintaviranomai-
sille jonkin verran käännöskustannuksia. 
Käännöskustannukset olisivat kuitenkin ker-
taluontoisia ja painottuisivat alkuvaiheeseen, 
jolloin kirjallinen ilmoitus tulisi kääntää ylei-
simmille kielille. Jatkossa kertaluontoisia 
käännöskustannuksia syntyisi niiden harvi-
naisempien kielten osalta, joille kirjallista il-
moitusta ei vielä alkuvaiheessa olisi käännet-
ty.  

Esityksen ehdotukset eivät merkittävästi 
vaikuttaisi viranomaisten tehtäviin eikä työ-
määrään.  
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5  Asian valmiste lu 

Hallituksen esityksen luonnos valmisteltiin 
oikeusministeriössä. Oikeusministeriö pyysi 
luonnoksesta lausuntoa 29 eri viranomaiselta, 
yhteisöltä ja asiantuntijalta.  

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdo-
tettiin täydennettäväksi esitutkintalain sään-
nöksiä, jotka koskevat esitutkintaviranomai-
sen velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen 
oikeuksistaan. Lisäksi ehdotettiin, että EU-
luovuttamislakiin lisättäisiin direktiivin edel-
lyttämät säännökset eurooppalaisen pidätys-
määräyksen nojalla pidätetylle henkilölle teh-
tävistä ilmoituksista. Suurin osa lausun-
nonantajista piti ehdotettuja ilmoitusvelvolli-
suutta koskevia säännöksiä kannatettavina ja 
lainsäädäntöä selkeyttävinä. 

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdo-
tettiin, että asianosaisjulkisuutta esitutkinnas-
sa koskevia säännöksiä tarkistettaisiin siten, 
että niistä ilmenisivät esitutkinnan asianosai-
sen tiedonsaantioikeuden laajuus ja rajoitta-
misen edellytykset oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin turvaamisen edellyttämällä taval-
la. Asianosaisjulkisuutta esitutkinnassa kos-
kevaa esitutkintalain 4 luvun 15 §:ää ehdotet-
tiin täydennettäväksi siten, että siinä jatkossa 
säädettäisiin asianosaisjulkisuudesta myös 
asiakirjojen osalta, kun asianosaisen tiedon-
saantioikeus esitutkinta-asiakirjoista nykyisin 
määräytyy julkisuuslain nojalla. Suurin osa 
lausunnonantajista suhtautui myönteisesti tai 
niillä ei ollut huomautettavaa siitä, että esi-
tutkinnan asianosaisen tiedonsaantioikeudes-
ta esitutkinta-asiakirjoista ja sen rajoittami-
sen perusteista säädettäisiin jatkossa esitut-
kintalaissa. Osa lausunnonantajista piti kui-
tenkin ongelmallisena sitä, että ehdotuksessa 
asianosaisen tiedonsaantioikeutta ei rajattu 
asian käsittelyyn vaikuttavaan aineistoon, 
vaan tiedonsaantioikeuden piiriin tulisi läh-

tökohtaisesti kaikki esitutkinnassa kertynyt 
aineisto. Esityksen jatkovalmistelussa lau-
suntopalaute on otettu huomioon siten, että 
ehdotetun asianosaisjulkisuutta esitutkinnas-
sa koskevan esitutkintalain 4 luvun 15 §:n 
sanamuotoa ja perusteluja on tarkennettu. 
Voimassa olevaan asianosaisjulkisuutta esi-
tutkinnassa koskevaan sääntelyyn ehdotetaan 
tehtäväksi vain ne muutokset, joita direktii-
vin 7 artiklan täytäntöönpanon katsotaan 
edellyttävän. 
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Hallituksen esityksessä oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua 
yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsää-
dännön uudistamiseksi ehdotetaan virkamie-
hen todistamiskieltoa koskevaa säännöstä, 
jonka mukaan todistamiskiellon asiallinen si-
sältö määräytyisi asianosaisjulkisuuden ra-
joittamista koskevan julkisuuslain 11 §:n 
2 momentin mukaan (HE 46/2014 vp; 1. la-
kiehdotus). Tässä esityksessä ehdotetaan, että 
esitutkinnan asianosaisen osalta asianosais-
julkisuuden rajoittamisesta säädettäisiin esi-
tutkintalaissa (1. lakiehdotus 4 luvun 15 §). 
Edellä mainitussa hallituksen esityksessä eh-
dotetaan myös julkisuuslain 11 §:n 2 mo-
menttiin lisättäväksi uusi 6 a kohta ja muutet-
tavaksi momentin 7 kohtaa, johon viitataan 
tässä esityksessä 1. lakiehdotuksen 4 luvun 
15 §:ssä. Esitysten käsittely tulee näiltä osin 
sovittaa yhteen eduskunnassa. 

Esitys on tarpeen sovittaa yhteen myös 
vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lain-
säädännön muuttamista koskevan hallituksen 
esityksen (HE 45/2014 vp) kanssa 3. lakieh-
dotuksessa muutettavaksi ehdotetun tutkinta-
vankeuslain 1 luvun 1 §:n 2 momentin osalta.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Direkti iv in s isäl tö  ja  sen suhde 
Suomen lainsäädäntöön 

1 artikla. Kohde. Artiklan mukaan direk-
tiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
epäillyn ja syytetyn oikeutta saada tietoja oi-
keuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyis-
sä ja häntä koskevasta syytteestä. Direktiivis-
sä vahvistetaan myös säännöt eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen kohteena olevan henkilön 
oikeudesta saada tietoa oikeuksistaan.  

2 artikla. Soveltamisala. Artiklan 1 koh-
dan mukaan direktiiviä sovelletaan henkilöön 
siitä lähtien, kun jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ovat antaneet hänelle tiedon sii-
tä, että häntä epäillään tai syytetään rikokses-
ta, siihen saakka, kun menettely on saatettu 
päätökseen. Soveltamisala vastaa tältä osin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
soveltamisalaa.  

Esitutkintalain 4 luvun 9 §:n 1 momentissa 
säädetään, että kun henkilöön kohdistetaan 
esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdolli-
simman nopeasti ilmoitettava hänen aseman-
sa esitutkinnassa. Jos henkilön asema on vie-
lä epäselvä, häntä voidaan kohdella esitut-
kinnassa kuultavana (esitutkintalaki 4 luku 
9 § 2 momentti). Direktiivin säännöksiä so-
velletaan siten siitä lähtien, kun henkilölle 
edellä mainittujen säännösten nojalla ilmoite-
taan, että häntä epäillään rikoksesta. 

Direktiivin soveltamisalaa on rajattu artik-
lan 2 kohdan säännöksellä. Kun muu viran-
omainen kuin tuomioistuin, jolla on toimival-
ta rikosasioissa, määrää rangaistuksen vähäi-
sistä rikkomuksista, mutta rangaistuksen 
määräämisestä on mahdollista valittaa tällai-
seen tuomioistuimeen, direktiiviä sovelletaan 
ainoastaan kyseisessä tuomioistuimessa täl-
laisen valituksen johdosta käytävään menet-
telyyn. Tämä säännös jättää direktiivin sovel-
tamisalan ulkopuolelle rikesakko- ja rangais-
tusmääräysmenettelyn.  

Rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettely 
on uudistettu sakon ja rikesakon määräämi-
sestä annetulla lailla (754/2010), jolla kumo-
taan rikesakkomenettelystä annettu laki 
(66/1983) ja rangaistusmääräysmenettelystä 
annettu laki (692/1993). Sakon ja rikesakon 

määräämisestä annetun lain voimaantulosta 
säädetään erikseen lailla. Tätä koskeva halli-
tuksen esitys annetaan aikaisintaan vuoden 
2014 aikana. Koska direktiivin täytäntöön-
panoaika päättyy 2.6.2014, esityksessä ehdo-
tetaan, että sekä voimassa oleviin rikesakko- 
ja rangaistusmääräysmenettelystä annettuihin 
lakeihin että uuteen sakon ja rikesakon mää-
räämisestä annettuun lakiin tehdään rajaus, 
jonka mukaan esitutkinta saadaan toimittaa 
noudattamatta ehdotettua uutta esitutkintalain 
4 luvun 16 §:n säännöstä, joka koskee velvol-
lisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksis-
taan. 

3 artikla. Oikeus saada tietoja oikeuksista. 
Artikla sisältää säännökset kaikille epäillyille 
ja syytetyille annettavista tiedoista. Artiklan 
1 kohdan mukaan epäillylle tai syytetylle on 
annettava viipymättä tietoja vähintään seu-
raavista prosessuaalisista oikeuksista: a) oi-
keus avustajaan; b) mahdollinen oikeus mak-
suttomaan oikeudelliseen neuvontaan ja edel-
lytykset sen saamiseksi; c) oikeus saada syy-
tettä koskevat tiedot direktiivin 6 artiklan 
mukaisesti; d) oikeus tulkkaukseen ja kään-
nöksiin; e) oikeus vaieta.  

Artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohdassa tar-
koitetut tiedot on annettava joko suullisesti 
tai kirjallisesti. Tiedot on annettava selkeällä 
ja helposti ymmärrettävällä kielellä ottaen 
huomioon haavoittuvassa asemassa olevien 
epäiltyjen tai syytettyjen erityistarpeet.  

Jotta epäilty tai syytetty voi käytännössä ja 
tehokkaasti käyttää direktiivin mukaisia oi-
keuksiaan, toimivaltaisten viranomaisten oli-
si direktiivin johdanto-osan kappaleen 
19 mukaan annettava tiedot niistä epäillylle 
tai syytetylle viipymättä menettelyn kuluessa 
ja viimeistään, ennen kuin poliisi tai muu 
toimivaltainen viranomainen ensimmäistä 
kertaa virallisesti kuulee epäiltyä tai syytet-
tyä.  

Antaessaan epäillylle tai syytetylle tämän 
direktiivin mukaisesti tietoja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi johdanto-osan kappaleen 
26 mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota 
sellaisiin henkilöihin, jotka eivät esimerkiksi 
nuoren ikänsä tai psyykkisen tai fyysisen ti-
lansa vuoksi kykene ymmärtämään tietojen 
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sisältöä tai merkitystä. Johdanto-osan kappa-
leessa 38 todetaan, että velvoitteen antaa 
epäillylle tai syytetylle tiedot tämän oikeuk-
sista selkeässä ja helposti ymmärrettävässä 
muodossa käytännöllinen ja tehokas täytän-
töönpano voidaan toteuttaa eri tavoin, myös 
muilla kuin lainsäädäntötoimilla. Kyseinen 
velvoite voidaan toteuttaa esimerkiksi anta-
malla toimivaltaisille viranomaisille asian-
mukaista koulutusta tai laatimalla oikeuksia 
koskeva ilmoitus selkeällä yleiskielellä, jotta 
maallikko, jolla ei ole rikosprosessioikeuden 
tuntemusta, pystyy helposti ymmärtämään 
sen.   

Artiklan 1 kohdan a) alakohdassa tarkoite-
tusta oikeudesta säädetään Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivissä 
2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa ri-
kosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppa-
laista pidätysmääräystä koskevissa menette-
lyissä sekä oikeudesta saada tieto vapauden-
menetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osa-
puolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana 
yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsulivi-
ranomaisiin. Artiklan 1 kohdan d) alakohdas-
sa tarkoitetusta oikeudesta säädetään tulk-
kausdirektiivissä (2010/64/EU). 

Esitutkintalakiin sisältyvät artiklan 1 koh-
dan a), d) ja e) alakohtia sekä osittain myös 
b) alakohtaa vastaavat säännökset siitä, mistä 
oikeuksista epäillylle pitää ilmoittaa. Lain 
4 luvun 10 §:n nojalla epäillylle on ennen 
hänen kuulemistaan kirjallisesti ilmoitettava 
oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa, 
jollei asia ole suppeassa esitutkinnassa käsi-
teltävä. Lain 7 luvun 10 §:n mukaan epäillyl-
le on ennen kuulustelua ilmoitettava oikeu-
desta käyttää avustajaa esitutkinnassa ja siitä, 
milloin hänelle voidaan määrätä puolustaja. 
Epäillylle on ennen kuulustelua ilmoitettava 
myös hänen kielelliset oikeutensa sekä hänen 
oikeutensa olla myötävaikuttamatta rikok-
sensa selvittämiseen. 

Esitutkintalain mukaan esitutkintaviran-
omaisilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa epäil-
lylle mahdollisuudesta muuhun maksutto-
maan oikeudelliseen neuvontaan kuin puo-
lustajan määräämiseen. Esitutkintaviran-
omaisilla ei ole myöskään velvollisuutta il-
moittaa epäillylle esitutkintalain 7 luvun 
10 §:n mukaisesta oikeudesta saada rikos-
epäilyä koskevia tietoja.  

Toisin kuin esitutkintalain 4 luvun 10 §:ssä 
säädetään, direktiivi ei edellytä, että oikeu-
desta avustajaan ilmoitettaisiin epäillylle kir-
jallisesti. Mainittu esitutkintalain säännös on 
toisaalta soveltamisalaltaan direktiivissä 
edellytettyä suppeampi, koska sitä ei sovelle-
ta suppeassa esitutkinnassa käsiteltäviin asi-
oihin. Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan nojalla 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 
vain rikesakko- ja rangaistusmääräysmenet-
telyt. Direktiivi edellyttää siten, että epäillyl-
le ilmoitetaan oikeudesta avustajaan myös 
suppeassa esitutkinnassa, jollei asiaa käsitellä 
rikesakko- tai rangaistusmääräysasiana. 

Esityksessä ehdotetaan, että rikoksesta 
epäillylle tehtävistä ilmoituksista säädettäi-
siin uudessa esitutkintalain 4 luvun 16 §:ssä. 
Uuteen pykälään koottaisiin edellä mainitut 
esitutkintalain 4 luvun 10 §:n ja 7 luvun 
10 §:n säännökset epäillylle tehtävistä ilmoi-
tuksista. Ilmoittamisvelvollisuutta laajennet-
taisiin siten, että epäillylle olisi ilmoitettava 
myös mahdollisesta oikeudesta maksuttoman 
oikeusavun saamiseen oikeusapulain 
(257/2002) nojalla ja edellytyksistä sen saa-
miseksi sekä oikeudesta saada tieto rikokses-
ta, josta häntä epäillään, sekä tieto rikosepäi-
lyä koskevista muutoksista. Samalla olisi il-
moitettava siitä, että epäillyllä olisi artiklassa 
tarkoitetut oikeudet myös asiaa tuomiois-
tuimessa käsiteltäessä. 

Esitutkintaviranomaisille annettavassa kou-
lutuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, 
että oikeuksia koskevat ilmoitukset tulee teh-
dä riittävän selkeällä ja helposti ymmärrettä-
vällä kielellä ottaen huomioon erityisesti 
epäillyn henkilöön liittyvät seikat, kuten nuo-
ri ikä tai henkinen tila, jotka voivat vaikuttaa 
epäillyn kykyyn ymmärtää hänelle annettujen 
tietojen merkitystä. 

4 artikla. Oikeuksia koskeva ilmoitus pidä-
tyksen yhteydessä. Artikla sisältää säännökset 
vapautensa menettäneille epäillyille tai syyte-
tyille annettavista tiedoista. Artikla edellyt-
tää, että epäillylle tai syytetylle, joka on pidä-
tetty tai menettänyt vapautensa, tiedot anne-
taan kirjallisella oikeuksia koskevalla ilmoi-
tuksella. Direktiivin johdanto-osan kappa-
leesta 21 ilmenee, että direktiivissä olevilla 
viittauksilla epäiltyihin tai syytettyihin, jotka 
on pidätetty tai jotka ovat menettäneet vapau-
tensa, tarkoitetaan kaikkia tilanteita, joissa 
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epäillyltä tai syytetyltä rikosoikeudellisen 
menettelyn yhteydessä riistetään hänen va-
pautensa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetul-
la tavalla, siten kuin sitä tulkitaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytän-
nössä.   

Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että epäilty tai syytetty, jo-
ka on pidätetty tai menettänyt vapautensa, 
saa viipymättä kirjallisena oikeuksia koske-
van ilmoituksen. Hänelle on annettava mah-
dollisuus lukea oikeuksia koskeva ilmoitus ja 
hänen on sallittava pitää se hallussaan koko 
sen ajan, kun vapauden riisto jatkuu. 

Artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohdassa tar-
koitetun oikeuksia koskevan ilmoituksen on 
sisällettävä 3 artiklassa säädettyjen tietojen 
lisäksi tietoja seuraavista oikeuksista: a) oi-
keus tutustua asiaan liittyvään aineistoon; b) 
oikeus saada tieto pidätyksestä tai vapau-
denmenetyksestä ilmoitetuksi konsuliviran-
omaisille ja yhdelle henkilölle; c) oikeus saa-
da kiireellistä lääkinnällistä apua; ja d) se, 
kuinka moneksi tunniksi tai päiväksi epäillyn 
tai syytetyn vapaus voidaan enimmillään riis-
tää ennen asian saattamista oikeusviranomai-
sen tutkittavaksi. 

Artiklan 3 kohdan mukaan oikeuksia kos-
kevan ilmoituksen on myös sisällettävä pe-
rustiedot kansallisen oikeuden mukaisista 
mahdollisuuksista riitauttaa pidätyksen lailli-
suus, hakea vapaudenmenetystä koskevan 
päätöksen uudelleenkäsittelyä tai esittää väli-
aikaista vapauttamista koskeva pyyntö.   

Artiklan 4 kohdan mukaan oikeuksia kos-
keva ilmoitus on laadittava selkeällä ja hel-
posti ymmärrettävällä kielellä. Direktiivin 
liitteessä I on ilmoituksen suuntaa antava 
malli.  

Artiklan 5 kohta edellyttää, että epäilty tai 
syytetty saa oikeuksia koskevan ilmoituksen 
kirjallisena ymmärtämällään kielellä. Jos oi-
keuksia koskevaa ilmoitusta ei ole saatavilla 
asianmukaisella kielellä, epäillylle tai syyte-
tylle on annettava tieto hänen oikeuksistaan 
suullisesti kielellä, jota hän ymmärtää. Oike-
uksia koskeva ilmoitus on sen jälkeen ilman 
aiheetonta viivytystä annettava epäillylle tai 
syytetylle kielellä, jota hän ymmärtää.  

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelus-
ta annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla ulko-

maalaiselle vapautensa menettäneelle on il-
moitettava hänen oikeudestaan olla yhteydes-
sä kotimaansa edustustoon. Konsulisuhteita 
koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 
49—50/1980) 36 artiklan mukaan ulkomaa-
laiselle vapautensa menettäneelle on ilmoitet-
tava myös oikeudesta pyytää, että vapau-
denmenetyksestä ilmoitetaan hänen koti-
maansa edustustoon. Voimassa olevaan lain-
säädäntöön ei sisälly säännöksiä siitä, että 
vapautensa menettäneelle olisi ilmoitettava 
muista artiklan 2 tai 3 kohdassa mainituista 
oikeuksista.  

Esityksessä ehdotetaan, että vapautensa 
menettäneelle epäillylle tehtävistä ilmoituk-
sista säädettäisiin ehdotetussa uudessa esitut-
kintalain 4 luvun 17 §.ssä. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan vapautensa menettäneille oli-
si ilmoitettava direktiivin 3 artiklan 1 koh-
dassa sekä 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoite-
tuista oikeuksista. Ilmoitus näistä oikeuksista 
olisi annettava vapautensa menettäneelle kir-
jallisena epäillyn käyttämällä kielellä. Ilmoi-
tus olisi annettava viipymättä sen jälkeen, 
kun epäilty menettää vapautensa kiinniotta-
misen, pidättämisen tai vangitsemisen yhtey-
dessä. Poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta annettuun lakiin ja tutkintavankeusla-
kiin lisättäisiin säännös siitä, että vapautensa 
menettäneellä olisi oikeus pitää kirjallista il-
moitusta hallussaan koko vapaudenmenetyk-
sen ajan.  

5 artikla. Oikeuksia koskeva ilmoitus eu-
rooppalaista pidätysmääräystä koskevissa 
menettelyissä. Direktiivi edellyttää, että myös 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla 
pidätetyille henkilöille annetaan kirjallinen 
oikeuksia koskeva ilmoitus. Artiklan 1 koh-
dan mukaan jäsenvaltioiden on varmistetta-
va, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
täytäntöönpanoa varten pidätettävälle henki-
lölle toimitetaan viipymättä asianmukainen 
oikeuksia koskeva ilmoitus, joka sisältää tie-
toja oikeuksista, jotka hänellä on puitepää-
töksen 2002/584/YOS täytäntöönpanoa var-
ten kyseisessä jäsenvaltiossa annetun lain-
säädännön mukaisesti. Artiklan 2 kohdan 
mukaan oikeuksia koskeva ilmoitus on laa-
dittava selkeällä ja helposti ymmärrettävällä 
kielellä.  

Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 39 
todetaan, että direktiivissä säädettyä oikeutta 
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saada kirjallisesti tietoa oikeuksista pidätyk-
sen yhteydessä olisi soveltuvin osin sovellet-
tava myös eurooppalaisen pidätysmääräyk-
sen täytäntöönpanoa varten pidätettyihin 
henkilöihin. Jäsenvaltioiden auttamiseksi täl-
laisille henkilöille tarkoitetun oikeuksia kos-
kevan ilmoituksen laatimisessa liitteessä II 
on oikeuksia koskevan ilmoituksen suuntaa 
antava malli.  

Voimassa olevan EU-luovuttamislain 
20 §:n 3 momentin mukaan luovutettavaksi 
pyydetylle, joka on otettu kiinni tai muuten 
tavoitettu Suomessa, on viipymättä selvitet-
tävä hänen oikeutensa käyttää avustajaa sekä 
se, että hänelle voidaan määrätä puolustaja.  
Lain 21 §:n 1 momentissa säädetään, että kun 
luovutettavaksi pyydetty on pyynnön vuoksi 
otettu säilöön tai muuten tavoitettu Suomes-
sa, keskusrikospoliisin on viipymättä annet-
tava luovutettavaksi pyydetylle todisteellises-
ti tiedoksi kiinniottamista ja luovuttamista 
koskeva pyyntö sekä selostettava sen sisältö. 
Luovutettavaksi pyydetylle on myös ilmoitet-
tava, että hänellä on mahdollisuus suostua 
luovuttamiseensa. Luovutettavaksi pyydetyl-
le on lisäksi selostettava suostumuksen mer-
kitys. Pykälän 2 momentin mukaan ilmoituk-
set ja tiedustelut on tehtävä luovutettavaksi 
pyydetyn ymmärtämällä kielellä. Pykälän 
4 momentissa säädetään, että suoritetuista 
toimenpiteistä on laadittava pöytäkirja, johon 
on tehtävä merkinnät tehdyistä toimenpiteis-
tä.   

Esityksessä ehdotetaan, että luovutettavaksi 
pyydetylle tehtävistä ilmoituksista säädettäi-
siin EU-luovuttamislakiin lisättävässä uudes-
sa 20 a §:ssä. Ehdotetun pykälän mukaan 
luovutettavaksi pyydetylle olisi ilmoitettava 
lain 20, 21 ja 21 a §:ssä säädetyistä oikeuk-
sista. Luovutettavaksi pyydetylle olisi ilmoi-
tettava myös oikeudesta tulla kuulluksi luo-
vuttamista koskevan pyynnön sisällöstä kärä-
jäoikeudessa. Luovutettavaksi pyydetylle oli-
si annettava näistä oikeuksista kirjallinen il-
moitus. Ilmoitus olisi annettava viipymättä 
sen jälkeen, kun luovutettavaksi pyydetty on 
otettu kiinni tai muuten tavoitettu Suomessa. 

6 artikla. Oikeus saada tietoja syytteestä. 
Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että epäillylle tai syytetylle 
annetaan tiedot rikoksesta, josta häntä epäil-
lään tai syytetään. Tiedot on annettava vii-

pymättä ja niin yksityiskohtaisina kuin on 
tarpeen menettelyn oikeudenmukaisuuden ja 
henkilön puolustautumisoikeuden tehokkaan 
käytön takaamiseksi.  

Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 
28 todetaan, että epäillylle tai syytetylle olisi 
annettava tiedot rikoksesta, josta häntä epäil-
lään tai syytetään, viipymättä ja viimeistään, 
ennen kuin poliisi tai muu toimivaltainen vi-
ranomainen ensimmäistä kertaa virallisesti 
kuulee epäiltyä tai syytettyä. Tiedot olisi an-
nettava haittaamatta meneillään olevaa tut-
kintaa. Kuvaus tosiseikoista, jotka liittyvät 
rikokseen, josta henkilöä epäillään tai syyte-
tään, mukaan luettuina, silloin kun ne ovat 
tiedossa, väitetyn rikoksen tekoaika ja –paik-
ka sekä sen mahdollinen oikeudellinen luo-
kittelu, olisi esitettävä riittävän yksityiskoh-
taisesti ottaen huomioon se, missä rikosoi-
keudellisen menettelyn vaiheessa sellainen 
kuvaus esitetään, jotta voidaan turvata me-
nettelyn oikeudenmukaisuus ja mahdollistaa 
puolustautumisoikeuden tehokas käyttö.  

Esitutkintalain 6 luvun 1 §:n 2 momentin 
mukaan kutsussa saapua esitutkintaan on il-
moitettava tutkittavana oleva rikos ja kutsut-
tavan asema esitutkinnassa. Lain 7 luvun 
10 §:n 2 momentin mukaan rikoksesta epäil-
lylle on ennen kuulustelua yksilöitävä teko, 
josta häntä epäillään. Kuten hallituksen esi-
tyksessä HE 222/2010 vp. (s. 211 ja 220) 
edellä mainittujen säännösten perusteluissa 
todetaan, rikoksen yksilöiminen riippuu ta-
pauskohtaisista olosuhteista. Toisaalta on 
otettava huomioon rikoksesta epäillyn puo-
lustautumismahdollisuuksiin liittyvät näkö-
kohdat, toisaalta rikoksen selvittämiseen liit-
tyvät näkökohdat. Säännökset täyttävät artik-
lan 1 kohdan vaatimukset. 

Artiklan 2 kohta edellyttää, että epäillylle 
tai syytetylle, joka on pidätetty tai menettä-
nyt vapautensa, ilmoitetaan pidätyksen tai 
vapaudenmenetyksen syyt, mukaan luettuna 
rikos, josta häntä epäillään tai syytetään. 
Pakkokeinolain 2 luvun 4 §:n 1 momentin 
mukaan kiinni otetulle on viipymättä ilmoi-
tettava kiinniottamisen syy. Luvun 10 §:n 
1 momentin mukaan pidätetylle on ilmoitet-
tava pidättämisen syy viipymättä, kun päätös 
pidättämisestä on tehty tai hänet on otettu pi-
dättämismääräyksen perusteella kiinni. Kohta 
ei siten edellytä lainsäädäntömuutoksia. 
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Artiklan 3 kohdan mukaan syytteestä on 
annettava yksityiskohtaiset tiedot, mukaan 
luettuna rikoksen luonne ja oikeudellinen 
luokittelu sekä syytetyn osallisuuden luonne, 
viimeistään sen jälkeen, kun syytteen to-
siseikat on saatettu tuomioistuimen arvioita-
viksi. Voimassa oleva lainsäädäntö täyttää 
kohdan vaatimukset. Oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n mu-
kaan haastehakemuksessa on ilmoitettava 
muun muassa syytteenalainen teko, sen teko-
aika ja –paikka ja muut tiedot, jotka tarvitaan 
teon kuvailemiseksi sekä rikos, johon syyttä-
jä katsoo vastaajan syyllistyneen. Rikoksesta 
epäilty saa siten yksityiskohtaiset tiedot syyt-
teestä siinä vaiheessa, kun haaste annetaan 
hänelle tiedoksi.  

Artiklan 4 kohdassa edellytetään, että 
epäillylle tai syytetylle ilmoitetaan viipymät-
tä tämän artiklan mukaisesti annettujen tieto-
jen muutoksista, kun tämä on tarpeen menet-
telyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi. 
Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 29 to-
detaan, että kun syytteen yksityiskohdat 
muuttuvat rikosoikeudellisen menettelyn ai-
kana siinä määrin, että sillä on merkittävä 
vaikutus epäillyn tai syytetyn asemaan, tästä 
olisi ilmoitettava hänelle tarvittaessa menet-
telyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi ja 
riittävän ajoissa puolustautumisoikeuden te-
hokkaan käytön mahdollistamiseksi. 

Edellä mainittu rikosepäilyn yksilöintiin 
velvoittava esitutkintalain 7 luvun 10 §:n 
2 momentin säännös velvoittaa ilmoittamaan 
epäillylle myös tutkinnan edetessä tapahtu-
neista rikosepäilyjen muutoksista.  

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 5 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan syyt-
teen muuttaminen on lähtökohtaisesti kiellet-
tyä. Tuomioistuimen luvalla syyttäjä voi kui-
tenkin laajentaa samaa vastaajaa koskevan 
syytteen käsittämään toisen teon. Pykälän 
2 momentin nojalla syyttäjä voi rajoittaa syy-
tettään tai ilmoittaa toisen lainkohdan kuin 
haastehakemuksessa taikka vedota uuteen 
seikkaan syytteen tueksi. Tällainen syytteen 
tarkistaminen ei ole kiellettyä eikä vaadi 
tuomioistuimen lupaa. Oikeudenkäynnissä 
noudatettava kuulemisperiaate edellyttää, että 
jos syytettä tarkistetaan tai laajennetaan, vas-
taajaa on kuultava tarkistetusta tai laajenne-

tusta syytteestä. Artiklan 4 kohta ei siten 
edellytä lainsäädäntömuutoksia.  

7 artikla. Oikeus tutustua asiaan liittyvään 
aineistoon. Artiklassa on säännökset epäillyn 
tai syytetyn oikeudesta tutustua asiaan liitty-
vään aineistoon. Artiklan 1 kohta koskee 
vain vapautensa menettäneitä. Artiklan muut 
kohdat koskevat kaikkia epäiltyjä tai syytet-
tyjä. Artiklan 2 kohta on yleissäännös epäil-
lyn tai syytetyn oikeudesta tutustua toimival-
taisten viranomaisten hallussa olevaan todis-
tusaineistoon epäillyn tai syytetyn puolesta 
tai häntä vastaan. Artiklan 3 kohdassa sääde-
tään ajankohdasta, jolloin tämä tutustumisoi-
keus on myönnettävä. Artiklan 4 kohta sisäl-
tää poikkeussäännöksen, jonka nojalla epäil-
lyn tai syytetyn tiedonsaantioikeutta voidaan 
tärkeän yksityisen tai yleisen edun vuoksi ra-
joittaa. Artiklan 5 kohdassa säädetään tutus-
tumisoikeuden maksuttomuudesta.   

Artiklan 1 kohta koskee vapautensa menet-
täneen oikeutta tiedonsaantiin asiakirjoista, 
jotka ovat välttämättömiä vapaudenmenetyk-
sen laillisuuden riitauttamiseksi. Kohdassa 
edellytetään, että jos henkilö pidätetään ja 
hän menettää vapautensa jossain rikosoikeu-
dellisten menettelyjen vaiheessa, pidätetyn 
henkilön tai hänen avustajansa käyttöön an-
netaan toimivaltaisten viranomaisten hallussa 
olevat tapaukseen liittyvät asiakirjat, jotka 
ovat välttämättömiä pidätyksen tai vapau-
denmenetyksen laillisuuden riitauttamiseksi 
kansallisen oikeuden mukaisesti. 

Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 30 
todetaan, että asiakirjat ja tarvittaessa valo-
kuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet, jotka kan-
sallisen oikeuden mukaan ovat välttämättö-
miä epäillyn tai syytetyn pidätyksen tai va-
paudenmenetyksen laillisuuden tehokkaan 
riitauttamisen kannalta, olisi annettava epäil-
lyn tai syytetyn taikka hänen avustajansa 
käyttöön viimeistään ennen kuin toimival-
taista oikeusviranomaista pyydetään päättä-
mään pidätyksen tai vapaudenmenetyksen 
laillisuudesta Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja 
riittävän ajoissa, jotta oikeutta riitauttaa pidä-
tyksen tai vapaudenmenetyksen laillisuus 
voidaan tehokkaasti käyttää. 

Direktiivin 7 artiklan 1 kohta perustuu Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 
4 kohtaan, joka koskee oikeutta saada vapau-
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denriiston laillisuus tuomioistuimen tutkitta-
vaksi. Direktiivin johdanto-osan kappaleen 
42 mukaisesti direktiivin säännöksiä on tul-
kittava yhdenmukaisesti Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen oikeuskäytännön kans-
sa. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi ratkaisus-
saan Mooren v. Saksa (9.7.2009), että ihmis-
oikeussopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mu-
kaisen menettelyn tuli olla kontradiktorista ja 
osapuolten tuli olla tasa-arvoisessa asemassa. 
Osapuolten tasa-arvoa ei turvattu, jos vangi-
tun avustajalle ei annettu niitä esitutkinta-
aineistoon sisältyviä asiakirjoja, jotka olivat 
olennaisia vankeuden laillisuuden tehokkaan 
riitauttamisen kannalta. Ihmisoikeustuomio-
istuin on todennut tämän myös aiemmissa 
ratkaisuissaan Garcia Alva, Lietzow ja 
Schöps v. Saksa (13.1.2001). Ihmisoikeus-
tuomioistuin on siten edellyttänyt, että henki-
lön vankeuden laillisuuden arvioinnin kan-
nalta tärkeät tiedot tulee antaa epäillyn saata-
ville. Ihmisoikeustuomioistuin on vastaavasti 
tuoreemmassa ratkaisussaan Emilian-George 
Igna v. Romania (26.11.2013) katsonut ih-
misoikeussopimuksen 5 artiklan 4 kohdan 
edellyttävän, että puolustuksen käyttöön an-
netaan aineisto, joka on olennaista vapau-
denmenetyksen laillisuuden arvioimiseksi. 
Tapauksessa puolustuksen käyttöön ei ollut 
annettu syyttäjän ja tuomioistuimen käytössä 
ollutta aineistoa, jolla oli ollut ratkaiseva 
vaikutus tuomioistuimen päätökseen jatkaa 
vapaudenmenetystä. Ratkaisun mukaan puo-
lustuksen käyttöön tulee antaa aineisto, johon 
epäily olennaisesti perustuu.  

Pakkokeinolain 3 luvun 8 §:n mukaan van-
gitsemisasian käsittelyssä on esitettävä van-
gitsemisen edellytyksistä selvitys, joka voi 
perustua pelkästään kirjalliseen aineistoon. 
Kuten hallituksen esityksessä HE 
222/2010 vp. (s. 255) säännöksen peruste-
luissa korostetaan, vangitsemisvaatimuksen 
tueksi on esitettävä riittävä selvitys myös 
vangitsemisen yleisistä edellytyksistä. Tämä 
tarkoittaa sen selvittämistä, että vangittavaksi 
vaadittu on todennäköisin syin syyllistynyt 
vangitsemisvaatimuksen perusteena olevaan 
rikokseen. Riittävää ei ole, että vangitsemis-
vaatimuksen esittäjä virkavastuulla käsityk-
senään esittää myös näiden yleisten edelly-
tysten olevan olemassa. 

Vangitsemisasian käsittelyyn tuomiois-
tuimessa sovelletaan oikeudenkäynnin julki-
suudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua 
lakia. Lain 12 §:n mukaan asianosaisella on 
lähtökohtaisesti oikeus saada tieto muunkin 
kuin julkisen oikeudenkäyntiasiakirjan sisäl-
löstä. Vangitsemisasian käsittelyssä pykälän 
2 momentin mukaisista tiedonsaantioikeuden 
rajoitusperusteista voi tulla sovellettavaksi 
ainoastaan 1 kohta, jonka mukaan asianosai-
sella ei ole tiedonsaantioikeutta julkisuuslain 
11 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettuihin 
salaisiin yhteystietoihin. Tämä tiedonsaanti-
oikeuden rajoitus ei vaikuta epäillyn mahdol-
lisuuteen riitauttaa vapaudenmenetyksen lail-
lisuus eikä sillä ole merkitystä artiklan 
1 kohdan kannalta. Rikoksesta epäilty saa si-
ten tiedon kaikesta vangitsemispäätöksen pe-
rusteena olevasta aineistosta, jota tuomiois-
tuimelle vangitsemisasiassa esitetään. Edellä 
olevan perusteella voimassa olevan lainsää-
dännön voidaan katsoa täyttävän artiklan 1 
kohdan vaatimukset. 

Artiklan 2 kohdan mukaan epäillyn ja syy-
tetyn tai hänen avustajansa on annettava tu-
tustua ainakin kaikkeen toimivaltaisten vi-
ranomaisten hallussa olevaan todistusaineis-
toon epäillyn tai syytetyn puolesta tai häntä 
vastaan, jotta turvataan menettelyn oikeu-
denmukaisuus ja asianosainen voi valmistella 
puolustustaan.  

Direktiivin johdanto-osan kappaleessa 
31 selvennetään, että direktiiviä sovellettaes-
sa kansallisessa oikeudessa määriteltyyn oi-
keuteen tutustua olemassa olevaan todistus-
aineistoon epäillyn tai syytetyn puolesta tai 
häntä vastaan, joka kyseessä olevassa ri-
kosasiassa toimivaltaisilla viranomaisilla on 
hallussaan, olisi sisällyttävä oikeus tutustua 
sellaiseen aineistoon kuin asiakirjat ja tarvit-
taessa valokuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet. 
Tällainen aineisto voi sisältyä asian asiakirja-
aineistoon tai se voi olla muuten toimivaltais-
ten viranomaisten hallussa kansallisen oikeu-
den mukaisesti asianmukaisella tavalla. 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuuteen sovel-
letaan esitutkintalain 9 luvun 7 §:n viittaus-
säännöksen nojalla julkisuuslakia. Epäillyn 
tai syytetyn tiedonsaantioikeuteen esitutkin-
ta-asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain 
11 §:n säännöstä, joka koskee asianosaisen 
oikeutta tiedonsaantiin viranomaisen asiakir-
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jasta. Pykälän 1 momentin mukaan asian-
osaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä 
tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin 
kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai 
on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-
lyyn. Pykälän 2 momentissa on säännökset 
asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoittami-
sesta. 

Julkisuuslain 5 §:n 2 momentissa olevan 
määritelmän mukaan viranomaisen asiakir-
jalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa ole-
vaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen 
palveluksessa oleva on laatinut taikka joka 
on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä 
varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin 
kuuluvassa asiassa. Kuten yleisperusteluista 
ilmenee, korkein hallinto-oikeus on antamis-
saan ratkaisuissa KHO 2005:89 ja KHO 
2007:64 tulkinnut viranomaisen asiakirjan 
määritelmää siten, ettei se kata kaikkea esi-
tutkinnassa kertynyttä aineistoa. Korkein hal-
linto-oikeus on katsonut, että julkisuuslain 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuina viranomai-
sen asiakirjoina ei voida pitää poliisin hal-
tuun pakkokeinoja käytettäessä tullutta, tut-
kittavana olevaan asiaan liittymätöntä aineis-
toa, jota poliisi ei ole tarkoittanut ottaa hal-
tuunsa. Edellä mainittujen ratkaisujen mu-
kaan rikosasian asianosaisella ei siten ole 
julkisuuslain nojalla oikeutta saada tietoa täl-
laisesta aineistosta.   

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artik-
lan 1 kohta lähtökohtaisesti edellyttää, että 
syytetyllä on oikeus saada tieto kaikesta tut-
kinnassa kertyneestä merkityksellisestä ai-
neistosta siitä riippumatta, onko se syytetyn 
kannalta kielteistä vai myönteistä. Perustus-
lakivaliokunnan lausunnon PeVL 5/1999 vp 
(s. 6) mukaan oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin kuuluu se, että syytetty ja hänen 
puolustajansa saavat tiedon ja mahdollisuu-
den lausua kaikesta siitä asiaan vaikuttavasta 
aineistosta, jolla voi olla vaikutusta annetta-
vaan tuomioon. Korkein oikeus totesi ratkai-
sussaan KKO 2011:27, että oikeudenkäynnin 
asianosaisella voi olla oikeus saada sellaista-
kin viranomaisen hallussa olevaa aineistoa, 
joka ei kuulu julkisuuslain tarkoittamiin 
asiakirjoihin. Esitutkinnan asianosaisen tie-
donsaantioikeuden laajuuteen vaikuttavat Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaukset 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perus-
teista.  

Esityksessä katsotaan, että epäillyn tiedon-
saantioikeuden riippuminen siitä, täyttääkö 
asiakirja julkisuuslain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun viranomaisen asiakirjan määri-
telmän, on direktiivin 7 artiklan 2 kohdan 
vaatimusten kannalta ongelmallinen. Tämän 
vuoksi tiedonsaantioikeuden laajuutta ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että jatkossa tie-
donsaantioikeutta ei rajoittaisi julkisuuslaissa 
oleva viranomaisen asiakirjan käsite. Muilta 
osin voimassa oleva lainsäädäntö täyttää ar-
tiklan 2 kohdan vaatimukset tiedonsaantioi-
keuden laajuuden osalta.  

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa esi-
tutkinnan asianosaisen oikeudesta tiedon-
saantiin esitutkintaviranomaisen hallussa 
olevista asiakirjoista säädettäisiin esitutkinta-
laissa. Esitutkinnan asianosaisen oikeus tie-
donsaantiin ei siten olisi enää sidottu jul-
kisuuslain viranomaisen asiakirjan käsittee-
seen. Asianosaisjulkisuutta esitutkinnassa 
koskevaa esitutkintalain 4 luvun 15 §:ää eh-
dotetaan täydennettäväksi siten, että siinä 
jatkossa säädettäisiin asianosaisjulkisuudesta 
myös asiakirjojen osalta ja tiedonsaantioi-
keuden laajuus määräytyisi oikeudenmukai-
sen oikeudenkäynnin turvaamisen edellyttä-
mällä tavalla. Esitutkinta-asiakirjojen julki-
suutta koskevaan esitutkintalain 9 luvun 
7 §:ään lisättäisiin viittaussäännös, jonka 
mukaan asianosaisjulkisuuden osalta sovelle-
taan, mitä ehdotetussa 4 luvun 15 §:ssä sää-
detään.  

Ehdotetun esitutkintalain 4 luvun 15 §:n 
mukaan esitutkinnan asianosaisen tiedon-
saantioikeuden piiriin kuuluisi esitutkinta-
aineisto, joka voi tai on voinut vaikuttaa asi-
an käsittelyyn. Pykälässä säädettäisiin myös 
asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoituk-
sista, joita käsitellään jäljempänä artiklan 
4 kohdan yhteydessä. Muutoin asianosaisen 
tiedonsaantioikeuteen esitutkinta-aineistosta 
sovellettaisiin, mitä julkisuuslaissa sääde-
tään. Ehdotettu säännös täyttäisi artiklan 
2 kohdan vaatimukset esitutkintaviranomais-
ten hallussa olevan todistusaineiston osalta.  

Tuomioistuimen hallussa olevan todistus-
aineiston osalta voimassa oleva lainsäädäntö 
täyttää artiklan 2 kohdan vaatimukset. Tuo-
mioistuimelle oikeudenkäyntiä varten toimi-
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tettuihin asiakirjoihin sovelletaan oikeuden-
käynnin julkisuudesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annettua lakia. Lain 12 §:n 1 mo-
mentin nojalla asianosaisella on oikeus saada 
tieto muunkin kuin julkisen oikeudenkäynti-
asiakirjan sisällöstä. Asianosaisen tiedon-
saantioikeutta tuomioistuimelle jätetystä to-
distusaineistosta ei voida myöskään rajoittaa 
muutoin kuin todistajan tai asianomistajan 
salaisten yhteystietojen osalta. Tällä tiedon-
saantioikeuden rajoituksella ei ole merkitystä 
syytetyn puolustautumisoikeuksien kannalta.  

Artiklan 3 kohdan mukaan oikeus tutustua 
2 kohdassa tarkoitettuun aineistoon on 
myönnettävä hyvissä ajoin, jotta puolustau-
tumisoikeutta voidaan käyttää tehokkaasti, ja 
viimeistään silloin, kun syytteen tosiseikat 
saatetaan tuomioistuimen arvioitaviksi, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan sovel-
tamista. Lisäksi edellytetään, että jos toimi-
valtaiset viranomaiset saavat haltuunsa uutta 
todistusaineistoa, ne myöntävät oikeuden tu-
tustua siihen hyvissä ajoin, jotta se voidaan 
ottaa huomioon. 

Vuoden 2013 loppuun asti voimassa olleen 
esitutkintalain (449/1987) 11 §:ssä säädettiin, 
että asianosaisella on oikeus saada tietoonsa, 
mitä esitutkinnassa on käynyt ilmi, niin pian 
kuin siitä ei voi aiheutua haittaa rikoksen 
selvittämiselle.  Lain säätämiseen johtanees-
sa hallituksen esityksessä (HE 14/1985 vp 
s. 20) säännöksen perusteluissa todettiin, että 
asianosaisilla ei ollut aikaisemmin ollut 
mahdollisuuksia saada riittävän aikaisin tie-
toja siitä, mitä esitutkinnassa on käynyt ilmi. 
Perustelujen mukaan kansainvälisesti yleises-
ti hyväksytty periaate on, että varsinkin ri-
koksesta epäillyn on saatava nämä tiedot niin 
ajoissa, että hän voi kunnolla valmistautua 
oikeudenkäyntiin.  

Esitutkintalain 4 luvun 15 §:n 1 momentin 
mukaan asianosaisella on esitutkinnan aloit-
tamisen jälkeen oikeus saada tieto esitutkin-
taan johtaneista ja esitutkinnassa ilmi tulleis-
ta seikoista. Pykälän 2 momentin ensimmäi-
sen virkkeen mukaan esitutkintaviranomai-
nen voi esitutkinnan aikana rajoittaa asian-
osaisen oikeutta saada tieto 1 momentissa 
tarkoitetuista seikoista, jos tietojen antami-
sesta on haittaa asian selvittämiselle. Pykälän 
perustelujen mukaan 1 momentti ja 2 mo-
mentin ensimmäinen virke vastaavat vanhan 

esitutkintalain 11 §:ää kuitenkin sillä tavoin 
täsmennettynä, että tiedonsaantioikeus kos-
kee esitutkinnan aloittamisen jälkeistä aikaa 
ja myös esitutkintaan johtaneita seikkoja.  

Myös nykyisin esitutkinta-asiakirjoihin so-
vellettavassa asiakirjojen asianosaisjulkisuut-
ta koskevassa julkisuuslain 11 §:ssä on sään-
nös asianosaisjulkisuuden rajoittamisesta esi-
tutkinnassa rikostutkinnallisista syistä. Pykä-
län 2 momentin 2 kohdan mukaan asianosai-
sella ei ole tiedonsaantioikeutta esitutkinnas-
sa esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan ennen 
tutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta 
aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle. Tie-
donsaannin ajankohdan osalta säännös asial-
lisesti vastaa edellä mainittua esitutkintalain 
4 luvun 15 §:n säännöstä.  

Esityksessä ehdotetaan, että tiedonsaannis-
ta myös asiakirjojen osalta säädettäisiin esi-
tutkintalain 4 luvun 15 §:ssä. Nykytilaa ei 
kuitenkaan ehdoteta muutettavaksi tiedon-
saannin ajankohdan osalta. Ehdotetun pykä-
län mukaan asianosaisella olisi lähtökohtai-
sesti tiedonsaantioikeus asiaan vaikuttavasta 
esitutkinta-aineistosta esitutkinnan aloittami-
sesta lähtien. Tiedonsaantioikeutta voitaisiin 
tutkinnallisista syistä rajoittaa, mutta tiedon-
saantioikeus olisi myönnettävä niin pian kuin 
siitä ei aiheudu haittaa asian selvittämiselle. 
Epäillylle tiedonsaantioikeus olisi myönnet-
tävä niin hyvissä ajoin, että hän voi kunnolla 
valmistautua oikeudenkäyntiin. Tiedon an-
tamiseen esitutkinta-asiakirjasta sovellettai-
siin julkisuuslain säännöksiä. Julkisuuslain 
14 §:n 4 momentin mukaan asiakirjapyyntö 
olisi käsiteltävä viivytyksettä. Artiklan 3 ja 
4 kohtien mukaisesti asianosaisen tiedon-
saantioikeuden rajoittaminen syytteen nos-
tamisen jälkeen edellyttäisi, että rajoittami-
nen on välttämätöntä tärkeän yleisen tai yksi-
tyisen edun turvaamiseksi.   

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetussa laissa asianosai-
sen tiedonsaantioikeutta ei ole ajallisesti ra-
joitettu muutoin kuin tuomioistuimessa laa-
dittujen asiakirjojen osalta (lain 12 §:n 
2 momentin 2 kohta). Tällä ajallisella rajoi-
tuksella ei ole merkitystä artiklan 3 kohdan 
vaatimusten kannalta, koska artikla ei koske 
tuomioistuimessa laadittuja asiakirjoja, vaan 
toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevaa 
todistusaineistoa. Tuomioistuimen hallussa 
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olevan todistusaineiston osalta asianosaisen 
tiedonsaantioikeutta ei ole ajallisesti rajoitet-
tu. 

Edellä olevan perusteella voimassa oleva 
lainsäädäntö täyttää artiklan 3 kohdan vaati-
mukset. Edellä mainittuja säännöksiä on so-
vellettava myös toimivaltaisten viranomais-
ten haltuunsa saamaan uuteen todistusaineis-
toon. Artiklan 3 kohdan edellyttämällä taval-
la epäillylle tai syytetylle on myönnettävä 
tiedonsaantioikeus myös tällaiseen todistus-
aineistoon niin hyvissä ajoin, että se voidaan 
ottaa huomioon.  

Artiklan 4 kohta sisältää poikkeussäännök-
sen. Kohdassa säädetyillä edellytyksillä 2 ja 
3 kohdan säännöksistä voidaan poiketa ja oi-
keus tutustua toimivaltaisten viranomaisten 
hallussa olevaan todistusaineistoon voidaan 
evätä. Edellytyksenä on, että tutustumisoike-
us saattaisi johtaa toisen henkilön hengen tai 
perusoikeuksien vakavaan vaarantamiseen tai 
epääminen on ehdottoman tarpeellista tärke-
än yleisen edun turvaamiseksi, kuten silloin, 
kun tutustumisoikeus uhkaa haitata meneil-
lään olevaa tutkintaa tai kun se voi vakavasti 
haitata sen jäsenvaltion kansallista turvalli-
suutta, jossa rikosoikeudellinen menettely on 
pantu vireille. Edellytyksenä on myös, ettei 
tutustumisoikeuden epääminen vaaranna oi-
keutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 
Kohdassa edellytetään, että päätöksen, jolla 
evätään oikeus tutustua tiettyyn aineistoon, 
tekee oikeusviranomainen tai että se ainakin 
voidaan saattaa oikeudelliseen uudelleentar-
kasteluun kansallisen oikeuden menettelyjä 
noudattaen.  

Direktiivin johdanto-osan kappaleen 32 
mukaan tutustumista koskevan oikeuden 
epäämistä on punnittava suhteessa epäillyn 
tai syytetyn puolustautumisoikeuteen ottaen 
huomioon rikosoikeudellisen menettelyn eri 
vaiheet. Tutustumista koskevan oikeuden ra-
joituksia olisi tulkittava suppeasti ja noudat-
taen periaatetta oikeudesta oikeudenmukai-
seen oikeudenkäyntiin, josta määrätään Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksessa ja jota on 
tulkittu Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men oikeuskäytännössä. Johdanto-osan kap-
paleen 33 mukaan oikeuden tutustua asiaan 
liittyvään aineistoon ei olisi rajoitettava kan-
sallista lainsäädäntöä, joka koskee henkilö-

tietojen ja suojeltujen todistajien olinpaikan 
suojaa.  

Artiklan 4 kohta sallii epäillyn tiedonsaan-
tioikeuden rajoittamisen tärkeän yksityisen 
edun vuoksi, jos tiedonsaantioikeus saattaisi 
johtaa toisen henkilön hengen tai perusoike-
uksien vakavaan vaarantamiseen, sekä tärke-
än yleisen edun vuoksi, jos tiedonsaantioi-
keuden rajoittaminen on ehdottoman tarpeel-
lista. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen 6 artiklan 1 kohta sallii epäillyn tiedon-
saantioikeuden rajoittamisen tärkeän yksityi-
sen tai yleisen edun vuoksi, jos tiedonsaanti-
oikeuden rajoittaminen on ehdottoman vält-
tämätöntä. Tiedonsaantioikeuden laajuutta 
harkittaessa kilpailevia intressejä, kuten kan-
sallinen turvallisuus, tarve suojella todistajia 
kostotoimilta tai tarve pitää salassa rikostut-
kintamenetelmät, tulee punnita epäillyn tie-
donsaantioikeutta vastaan.  

Esityksessä ehdotetaan, että asianosaisjul-
kisuutta esitutkinnassa koskevaa esitutkinta-
lain 4 luvun 15 §:ää täydennettäisiin siten, et-
tä siinä jatkossa säädettäisiin asianosaisjulki-
suudesta myös asiakirjojen osalta ja että siitä 
ilmenisivät esitutkinnan asianosaisen tiedon-
saantioikeuden rajoittamisen edellytykset oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaami-
sen edellyttämällä tavalla. Kuten nykyisin-
kin, esitutkintaviranomainen voisi rajoittaa 
asianosaisen tiedonsaantioikeutta ennen tut-
kinnan lopettamista, jos tietojen antamisesta 
on haittaa asian selvittämiselle. Tiedonsaan-
tioikeuden rajoittaminen tällä perusteella 
täyttää artiklan 4 kohdan vaatimukset, sillä 
kohta sallii epäillyn tiedonsaantioikeuden ra-
joittamisen tärkeän yleisen edun turvaami-
seksi silloin, kun tutustumisoikeus uhkaa hai-
tata meneillään olevaa tutkintaa.  

Pykälään ehdotetaan otettavaksi jo nykyi-
sin esitutkinnassa sovellettava asianosaisen 
tiedonsaantioikeuden rajoitus, jonka mukaan 
asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa jul-
kisuuslain 11 §:n 2 momentin 7 kohdassa 
tarkoitetuista salaisista yhteystiedoista. Tällä 
tiedonsaantioikeuden rajoituksella ei ole vai-
kutusta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
eikä epäillyn mahdollisuuteen valmistella 
puolustustaan. Asianomistajan tai todistajan 
yhteystietojen salaamista ei voida siten pitää 
merkityksellisenä artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tetun tutustumisoikeuden kannalta. Toisaalta 
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tiedonsaantioikeuden rajoittaminen tällä pe-
rusteella täyttää artiklan 4 kohdan vaatimuk-
set, koska kohdan nojalla tiedonsaantioikeut-
ta voidaan rajoittaa, jos tiedon antaminen 
saattaisi johtaa toisen henkilön hengen tai pe-
rusoikeuksien vakavaan vaarantamiseen.  

Ehdotetun esitutkintalain 4 luvun 15 §:n 
mukaan asianosaisen tiedonsaantioikeutta 
voitaisiin rajoittaa myös, jos tiedon antamatta 
jättäminen on välttämätöntä erittäin tärkeän 
yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi. 
Tiedonsaantioikeutta harkittaessa arvioinnis-
sa olisi otettava huomioon asianosaisen oike-
us puolustautua asianmukaisesti tai muuten 
asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeuden-
käynnissä. Ehdotettu säännös täyttäisi artik-
lan 4 kohdan vaatimukset esitutkintaviran-
omaisten hallussa olevan todistusaineiston 
osalta.  

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta oikeu-
denkäyntiasiakirjoista voidaan rajoittaa vain 
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuo-
mioistuimissa annetun lain 12 §:n 2 momen-
tissa säädetyillä perusteilla. Tuomioistuimen 
hallussa olevaa todistusaineistoa koskee ai-
noastaan momentin 1 kohta, jonka mukaan 
asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa jul-
kisuuslain 11 §:n 2 momentin 7 kohdassa 
tarkoitetuista yhteystiedoista. Syytetyn oike-
utta tutustua tuomioistuimen hallussa olevaan 
todistusaineistoon voidaan siten rajoittaa vain 
asianomistajan tai todistajan salaisten yhteys-
tietojen osalta. Kuten edellä esitutkinnan 
osalta on todettu, artikla sallii tiedonsaantioi-
keuden rajoittamisen salaisten yhteystietojen 
osalta. Voimassa oleva lainsäädäntö täyttää 
artiklan 4 kohdan vaatimukset tuomioistui-
men hallussa olevan todistusaineiston osalta. 

Direktiivissä edellytetään, että artiklan 
4 kohdan mukaisen päätöksen, jolla evätään 
oikeus tutustua tiettyyn aineistoon, tekee oi-
keusviranomainen tai että se ainakin voidaan 
saattaa oikeudelliseen uudelleentarkasteluun 
kansallisen oikeuden menettelyjä noudattaen. 
Esityksessä ehdotetun esitutkintalain 4 luvun 
15 §:n 6 momentin mukaan asianosaisen tie-
donsaantioikeuteen esitutkinta-aineistosta so-
vellettaisiin muutoin, mitä julkisuuslaissa 
säädetään. Ehdotetun viittaussäännöksen no-
jalla asianosaisen tiedonsaantioikeuteen so-
vellettaisiin myös julkisuuslain muutoksen-
hakua koskevia säännöksiä. Esitutkintaviran-

omaisen esitutkintalain 4 luvun 15 §:n nojalla 
tekemään asianosaisen tiedonsaantioikeutta 
esitutkinta-aineistosta koskevaan päätökseen 
saisi siten hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin julkisuuslain 33 §:n 
1 momentissa säädetään. Asianosainen voi 
saada asiakirjan asianosaisjulkisuutta koske-
van asian oikeusviranomaisen käsiteltäväksi 
myös esittämällä yleiselle tuomioistuimelle 
vireillä olevassa asiassa oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun 12 §:ssä tarkoitetun editiovaa-
timuksen. Tuomioistuin voi mainitun pykä-
län nojalla velvoittaa esitutkintaviranomaisen 
tuomaan asiakirjan tuomioistuimeen.  

Artiklan 5 kohdan säännöksen mukaan ar-
tiklassa tarkoitetun tutustumisoikeuden on ol-
tava maksuton. Direktiivin johdanto-osan 
kappaleen 34 mukaan säännös ei rajoita sel-
laisten jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden 
säännösten soveltamista, joissa edellytetään 
maksun perimistä asian asiakirja-aineistosta 
tehtävistä kopioista tai kuluista, jotka aiheu-
tuvat aineiston lähettämisestä asianomaiselle 
henkilölle tai tämän avustajalle. 

Tiedon antamisesta viranomaisen asiakir-
joista perittävistä maksuista säädetään jul-
kisuuslain 34 §:ssä. Pykälän 3 momentin no-
jalla tiedon antamisesta kopiona tai tulostee-
na peritään maksu, joka vastaa tiedon anta-
misesta viranomaiselle aiheutuvien kustan-
nusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta 
maksusta erikseen toisin säädetä. Poliisin 
suoritteiden maksullisuudesta vuonna 
2014 annetun sisäasiainministeriön asetuksen 
(871/2013) 2 §:n 2 momentin 11 kohdan mu-
kaan maksua ei peritä esitutkintalain mukai-
sista suoritteista ja asiakirjoista, jotka anne-
taan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyt-
täjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa.  

8 artikla. Varmennus ja oikeussuojakeinot. 
Artiklan 1 kohta sisältää epäillylle tehtävien 
ilmoitusten kirjaamista koskevan velvoitteen. 
Kun epäillylle tai syytetylle annetaan tietoja 
3—6 artiklan mukaisesti, tämä on kirjattava 
käyttäen jäsenvaltion lainsäädännössä mää-
rättyä kirjaamismenettelyä. Direktiivin joh-
danto-osan kappaleen 35 mukaan toimival-
taisten viranomaisten olisi pidettävä kirjaa 
tämän direktiivin mukaisesta tietojen antami-
sesta kansallisen lainsäädännön mukaisia 
olemassa olevia kirjaamismenettelyjä nou-
dattaen ilman, että joudutaan ottamaan käyt-
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töön uusia mekanismeja tai lisäämään hallin-
nollista taakkaa.  

Artiklan 1 kohta edellyttää epäillylle tehtä-
vien ilmoitusten kirjaamista silloin, kun 
epäillylle on ilmoitettu hänen oikeuksistaan 3 
tai 4 artiklan mukaisesti tai kun epäillylle on 
ilmoitettu rikosepäilystä tai vapaudenmene-
tyksen syistä 6 artiklan mukaisesti. Esitut-
kinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedon-
hankinnasta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (122/2014) mukaan esitutkintalain 7 lu-
vun 10 §:ssä tarkoitetut tiedustelut ja ilmoi-
tukset on kirjattava tekemällä niistä merkintä 
kuulustelupöytäkirjaan (1 luvun 2 §). Artik-
lan 1 kohta edellyttää asetuksen täydentämis-
tä siten, että myös ehdotettujen esitutkinta-
lain 4 luvun 16 ja 17 §:n nojalla tehdyt ilmoi-
tukset on kirjattava. Kiinniotetulle on pakko-
keinolain 2 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla 
ilmoitettava kiinniottamisen syy ja pidätetyl-
le luvun 10 §:n 1 momentin nojalla pidättä-
misen syy. Edellä mainittuun asetukseen tuli-
si lisätä myös näiden ilmoitusten kirjaamista 
koskeva säännös. 

Epäillylle annetaan yksityiskohtaiset tiedot 
syytteestä 6 artiklan 3 kohdan edellyttämällä 
tavalla silloin, kun haastehakemus annetaan 
hänelle tiedoksi. Haastehakemus annetaan ri-
kosasian vastaajalle todisteellisesti tiedoksi 
siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa 
säädetään. Tiedoksiannon toimittamisesta 
laaditaan luvun 17 §:ssä tarkoitettu todistus. 
Haastehakemuksen tiedoksianto kirjataan si-
ten artiklan 1 kohdan edellyttämällä tavalla 
eikä kohta tältä osin edellytä lainsäädäntö-
muutoksia. 

Artiklan 2 kohdan mukaan epäillyllä tai 
syytetyllä tai hänen avustajallaan on oltava 
oikeus riitauttaa kansallisen oikeuden mukai-
sia menettelyjä noudattaen toimivaltaisten vi-
ranomaisten mahdollinen laiminlyönti tai 
kieltäytyminen, joka koskee tämän direktii-
vin mukaisten tietojen antamista.  

Direktiivin johdanto-osan kappaleen 36 
mukaan epäillyllä tai syytetyllä tai tämän 
avustajalla olisi oltava oikeus riitauttaa toi-
mivaltaisten viranomaisten mahdollinen lai-
minlyönti tai kieltäytyminen, joka liittyy tä-
män direktiivin mukaisten tietojen antami-
seen tai asiaan liittyvän aineiston esittämi-
seen. Kyseiseen oikeuteen ei sisälly jäsenval-
tioiden velvollisuutta säätää erityisestä muu-

toksenhakumenettelystä, erillisestä meka-
nismista tai valitusmenettelystä, jossa kysei-
nen laiminlyönti tai kieltäytyminen voidaan 
riitauttaa. 

Direktiivin 7 artiklan 4 kohdassa on nyt 
kysymyksessä olevaa 8 artiklan 2 kohtaa pi-
demmälle menevä säännös oikeudesta saattaa 
oikeudelliseen uudelleentarkasteluun muun 
toimivaltaisen viranomaisen kuin oikeusvi-
ranomaisen tekemä päätös, joka koskee oike-
utta tutustua asiaan liittyvään aineistoon. Esi-
tyksen mukaan tiedonsaantioikeutta esitut-
kinta-aineistosta koskeva esitutkintaviran-
omaisen päätös voidaan 7 artiklan 4 kohdan 
edellyttämän mukaisesti saattaa oikeudelli-
seen uudelleentarkasteluun valittamalla hal-
linto-oikeuteen, kuten nykyisinkin. Direktii-
vin 8 artiklan 2 kohdan säännös riitauttamis-
oikeudesta tulee näin ollen sovellettavaksi 
muissa kuin 7 artiklan 4 kohdassa tarkoite-
tuissa tilanteissa.  

Esitutkintaviranomaisen laiminlyönnistä tai 
kieltäytymisestä, joka koskee direktiivin mu-
kaisten tietojen antamista, voidaan tehdä hal-
lintokantelu päätöksen tehneen virkamiehen 
esimiehelle tai laillisuusvalvojalle. Asia voi-
daan saattaa myös syyttäjän käsiteltäväksi. 
Syyttäjällä on esitutkintalain 5 luvun 2 §:n 
1 momentin nojalla oikeus pyynnöillä ja 
määräyksillä ohjata esitutkintaviranomaisten 
toimintaa. Edellä mainitut säännökset täyttä-
vät 8 artiklan 2 kohdan vaatimukset eikä 
kohta näin ollen edellytä lainsäädäntömuu-
toksia.  

9 artikla. Koulutus. Artiklan mukaan jä-
senvaltioiden on kehotettava tuomareiden, 
syyttäjien, poliisien ja rikosoikeudellisissa 
menettelyissä mukana olevien oikeusalan 
työntekijöiden koulutuksesta vastaavia tahoja 
antamaan tämän direktiivin tavoitteisiin liit-
tyvää asianmukaista koulutusta. Säännöksellä 
ei kuitenkaan rajoiteta tuomioistuinten riip-
pumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslai-
tokset ovat järjestäytyneet unionissa. Direk-
tiivin johdanto-osan kappaleen 37 mukaan 
jäsenvaltioiden olisi annettava tai kannustet-
tava antamaan jäsenvaltioiden asianomaisille 
viranomaisille riittävää koulutusta tämän di-
rektiivin tavoitteista. 

Artikla koskee koulutusta, jota tuomarei-
den, syyttäjien, poliisien ja rikosoikeudelli-
sissa menettelyissä mukana olevien oikeus-
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alan työntekijöiden tulisi saada direktiivin 
velvoitteista. Tuomioistuinten osalta direktii-
vin velvoitteet voidaan ottaa huomioon täy-
dennyskoulutuksessa, jota oikeusministeriö 
järjestää tuomareille ja myös tuomioistuinten 
muulle henkilöstölle. Direktiivin velvoitteet 
tulee ottaa huomioon myös syyttäjille ja esi-
tutkintaviranomaisille järjestettävässä koulu-
tuksessa. 

10 artikla. Suojan tason säilyttäminen. Ar-
tiklan mukaan direktiivin säännösten ei ole 
katsottava rajoittavan perusoikeuskirjassa, 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muis-
sa kansainvälisen oikeuden määräyksissä tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä turvattuja oike-
uksia tai menettelyllisiä takeita eikä poikkea-
van niistä, jos ne tarjoavat direktiiviä korkea-
tasoisemman suojan. Artikla ei edellytä lain-
säädäntömuutoksia. 
 
2  Lakiehdotusten perustelut  

2.1 Esitutkintalaki  

4 luku  Esitutkintaperiaatteet ja esi-
tutkintaan osallistuvien oi-
keudet 

10 §. Oikeus käyttää avustajaa esitutkin-
nassa. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
16 § ja 17 §, joissa säädettäisiin rikoksesta 
epäillylle tehtävistä ilmoituksista. Ehdotet-
tuihin uusiin pykäliin koottaisiin esitutkinta-
laissa olevat säännökset siitä, mistä oikeuk-
sista epäillylle on ilmoitettava. Tämän vuoksi 
nyt kysymyksessä olevan avustajan käyttä-
mistä koskevan pykälän 1 momentista pois-
tettaisiin säännökset kyseisestä oikeudesta 
ilmoittamisesta epäillylle. Momenttiin lisät-
täisiin viittaussäännös, jonka mukaan epäil-
lylle on ilmoitettava oikeudesta käyttää avus-
tajaa siten kuin 16 ja 17 §:ssä säädetään. Py-
kälässä säädettäisiin yhä asianomistajalle teh-
tävästä ilmoituksesta.  

15 §. Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa. 
Pykälän 1 momentissa olisi esitutkinnan asi-
anosaisen tiedonsaantioikeuden laajuutta 
koskeva pääsääntö. Kuten nykyisinkin, asi-
anosaisella on esitutkinnan aloittamisen jäl-
keen oikeus saada tieto esitutkintaan johta-
neista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikois-
ta. Jatkossa pykälässä säädettäisiin esitutkin-

nan asianosaisen tiedonsaantioikeudesta 
myös esitutkinta-asiakirjojen osalta. Ehdote-
tun momentin mukaan asianosaisella olisi 
esitutkinnan aloittamisen jälkeen oikeus saa-
da tieto esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on 
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 
Tältä osin ehdotettu säännös vastaisi asian-
osaisen tiedonsaantioikeuteen esitutkinta-
asiakirjoista nykyisin sovellettavaa julkisuus-
lain 11 §:n 1 momenttia, jonka mukaan asi-
anosaisella on oikeus saada asiaa käsittele-
vältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, 
joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn.  

Ehdotetun momentin mukaan esitutkinnan 
asianosaisen tiedonsaantioikeuden laajuus 
eroaisi nykytilasta siten, että tiedonsaantioi-
keus ei olisi sidottu julkisuuslain 5 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun viranomaisen 
asiakirjan määritelmään. Muilta osin asian-
osaisjulkisuuden laajuutta ei muutettaisi.  

Kuten nykyisinkin, asianosaisen tiedon-
saantioikeus esitutkinta-aineistosta lähtökoh-
taisesti kattaisi esitutkinnassa kertyneen ai-
neiston eli sekä esitutkintaviranomaisen laa-
timat että sille toimitetut asiakirjat. Ehdote-
tun momentin mukainen tiedonsaantioikeus 
kattaisi myös sellaisen esitutkinnassa kerty-
neen aineiston, jota ei ole liitetty esitutkinta-
pöytäkirjaan. Pykälässä tarkoitettu tiedon-
saantioikeus olisi myös asianosaisen edusta-
jalla ja avustajalla.   

Asianosaisella ei nykyisin ole julkisuuslain 
11 §:n nojalla oikeutta saada tietoa sellaisesta 
esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, joka ei 
täytä lain 5 §:n 2 momentissa olevaa viran-
omaisen asiakirjan määritelmää siten kuin si-
tä on yleisperusteluissa mainituissa kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa tul-
kittu (KHO 2005:89 ja KHO 2007:64). Oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuk-
set voivat kuitenkin edellyttää, että asianosai-
sen tiedonsaantioikeus on julkisuuslaissa 
säädettyä laajempi ja kattaa sellaistakin ai-
neistoa, jota ei voida pitää julkisuuslaissa 
tarkoitettuna viranomaisen asiakirjana ja joka 
ei sen vuoksi kuulu julkisuuslain sovelta-
misalaan. Kun jatkossa asianosaisjulkisuus 
myös asiakirjojen osalta määräytyisi nyt ky-
symyksessä olevan pykälän nojalla, asian-
osaisen tiedonsaantioikeuden laajuus ei olisi 
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enää sidottu julkisuuslain viranomaisen asia-
kirjan määritelmään. 

Vastaavasti kuin nykyään julkisuuslain 
11 §:n 1 momentin nojalla, asianosaisen tie-
donsaantioikeus edellyttäisi, että aineisto voi 
tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-
lyyn. Nyt kysymyksessä olevan pykälän 
4 momentin nojalla asianosaisen tiedonsaan-
tioikeuden laajuutta harkittaessa arvioinnissa 
olisi otettava huomioon asianosaisen oikeus 
puolustautua asianmukaisesti tai muuten 
asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeuden-
käynnissä. Esitutkinnan osalta asiaan käsitte-
lyyn vaikuttavana olisi pidettävä aineistoa, 
jolla on tai voi olla vaikutusta rikosprosessin 
lopputulokseen. Ehdotettu momentti täyttäisi 
direktiivin 7 artiklan 2 kohdan vaatimuksen 
siitä, että epäillyn ja syytetyn tai hänen avus-
tajansa on annettava tutustua ainakin kaik-
keen toimivaltaisten viranomaisten hallussa 
olevaan todistusaineistoon epäillyn tai syyte-
tyn puolesta tai häntä vastaan, jotta turvataan 
menettelyn oikeudenmukaisuus ja asianosai-
nen voi valmistella puolustustaan.  

Asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoit-
tamisesta säädettäisiin pykälän 2 ja 3 mo-
mentissa. Ehdotetut momentit täyttäisivät di-
rektiivin 7 artiklan 4 kohdan vaatimukset sii-
tä, millä perusteilla epäillyn tiedonsaantioi-
keutta voidaan rajoittaa.    

Pykälän 2 momentissa olisi säännös asian-
osaisen tiedonsaantioikeuden rajoittamisesta 
rikoksen tutkinnalle aiheutuvan haitan perus-
teella. Momentin mukaan asianosaisella ei 
olisi oikeutta saada tietoa esitutkintaan johta-
neista tai esitutkinnassa ilmi tulleista seikois-
ta eikä esitutkinta-aineistosta ennen tutkinnan 
lopettamista, jos tietojen antamisesta olisi 
haittaa asian selvittämiselle. Säännös vastaisi 
nykyisin asiakirjojen osalta sovellettavaa jul-
kisuuslain 11 §:n 2 momentin 2 kohtaa, jonka 
mukaan asianosaisella ei ole oikeutta esitut-
kinnassa esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan 
ennen tutkinnan lopettamista, jos tiedon an-
tamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämi-
selle. Voimassa olevassa 2 momentissa on 
vastaava säännös muuta kuin asiakirjoja kos-
kevan asianosaisjulkisuuden rajoittamisesta 
asian selvittämiselle aiheutuvan haitan perus-
teella.  

Asianosaisella olisi oikeus saada 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot niin pian kuin siitä ei 

aiheudu haittaa asian selvittämiselle, jollei 
tiedonsaantioikeutta olisi muulla pykälässä 
säädetyllä perusteella rajoitettu. Epäillylle 
tiedonsaantioikeus olisi myönnettävä niin 
ajoissa, että hän voi kunnolla valmistautua 
oikeudenkäyntiin.  

Esityksessä ehdotetaan, että pykälän 3 mo-
menttiin otettaisiin perussäännös asianosais-
julkisuuden rajoittamisesta tärkeän yleisen tai 
yksityisen edun turvaamiseksi. Momentissa 
säädetyillä edellytyksillä tiedonsaantioikeutta 
voitaisiin rajoittaa myös tutkinnan lopettami-
sen jälkeen. Voimassa olevassa 2 momentis-
sa on viittaussäännös, jonka mukaan huomi-
oon on otettava myös julkisuuslaissa ja muu-
alla laissa olevat asianosaisen tiedonsaantioi-
keutta koskevat rajoitukset. Säännöksen pe-
rustelujen mukaan asianosaisen tiedonsaanti-
oikeuden rajoituksiin liittyvistä säännöksistä 
keskeisimpiä ovat julkisuuslain 11 §:n 
2 momentti sekä pakkokeinolain 10 luvun 
60 ja 62 §. Ehdotetussa momentissa ei enää 
pelkästään viitattaisi muussa lainsäädännössä 
oleviin tiedonsaantioikeuden rajoituksiin, 
vaan momentissa olisi perussäännös siitä, 
millä edellytyksillä asianosaisjulkisuutta esi-
tutkinnassa voitaisiin rajoittaa.  Asianosaisel-
la ei olisi 1 momentissa tarkoitettua oikeutta 
tiedonsaantiin, jos tiedon antamatta jättämi-
nen olisi välttämätöntä erittäin tärkeän ylei-
sen tai yksityisen edun turvaamiseksi. Ehdo-
tettu säännös vastaisi pitkälle esitutkinnassa 
jo nykyisin sovellettavaa julkisuuslain 11 §:n 
2 momentin 1 kohtaa, jonka nojalla asian-
osaisjulkisuutta voidaan rajoittaa erittäin tär-
keän yleisen edun taikka lapsen edun tai 
muun erittäin tärkeän yksityisen edun vuoksi. 
Kuten korkein oikeus ratkaisussaan KKO 
2011:27 totesi, julkisuuslain 24 §:ssä tarkoi-
tetut yleisöltä salassa pidettävän tiedon pe-
rusteet eivät sellaisenaan estäisi asianosaisen 
tiedonsaantia, mutta ne voisivat olla perustei-
ta sen rajoittamiselle. Ehdotetun pykälän 
4 momentin mukaisesti asianosaisen tiedon-
saantioikeuden rajoittaminen edellyttäisi, että 
erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua 
punnitaan asianosaisen tiedonsaantioikeutta 
vastaan ottaen huomioon oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin vaatimukset. Ehdotetun 
momentin mukaan asianosaisen tiedonsaan-
tioikeutta voitaisiin rajoittaa vain välttämät-
tömistä syistä. Tämä direktiivin 7 artiklan 
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4 kohdassa ja Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen ratkaisukäytännössä asianosaisen 
tiedonsaantioikeuden rajoittamiselle asetettu 
edellytys ilmenisi ehdotetusta momentista.  

Ehdotetun momentin mukaan asianosaisel-
la ei olisi oikeutta saada tietoa julkisuuslain 
11 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetuista 
salaisista yhteystiedoista. Säännös ei merkit-
sisi muutosta nykytilaan, koska julkisuuslain 
11 §:n 2 momentissa olevia asianosaisen tie-
donsaantioikeutta koskevia rajoituksia sovel-
letaan esitutkinnassa nykyisin pykälän 2 mo-
mentissa olevan viittaussäännöksen nojalla. 
Kuten edellä on todettu, jatkossa asianosai-
sen tiedonsaantioikeuden laajuus ei enää 
määräytyisi julkisuuslain 11 §:n nojalla. 
Edellä tarkoitettujen yhteystietojen salaami-
sen voidaan sinänsä katsoa täyttävän myös 
ehdotetussa perussäännöksessä asianosaisjul-
kisuuden rajoittamiselle asetetut vaatimukset. 
Salaisia yhteystietoja koskevasta rajoituspe-
rusteesta ehdotetaan kuitenkin selvyyden 
vuoksi säädettäväksi erikseen.   

Ehdotetun 4 momentin mukaan asianosai-
sen oikeutta saada tietoja tai sen rajoittamista 
harkittaessa arvioinnissa olisi otettava huo-
mioon asianosaisen oikeus puolustautua 
asianmukaisesti tai muuten asianmukaisesti 
valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.  

Kuten edellä 1 momentin perusteluissa on 
todettu, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
vaatimukset olisi otettava huomioon ensin-
näkin arvioitaessa sitä, onko aineisto sellais-
ta, joka voi tai on voinut vaikuttaa asian kä-
sittelyyn. Myös direktiivin 7 artiklan 2 kohta 
edellyttää oikeutta tiedonsaantiin asiaan liit-
tyvästä aineistosta siltä osin kuin tiedon saa-
misella turvataan menettelyn oikeudenmu-
kaisuus ja asianosaisen mahdollisuus valmis-
tella puolustustaan.  

Toiseksi tiedonsaantioikeuden rajoittamista 
harkittaessa olisi punnittava rikoksen selvit-
tämisintressiä taikka erittäin tärkeää yleistä 
tai yksityistä etua asianosaisen tiedonsaanti-
oikeutta vastaan ottaen huomioon oikeuden-
mukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. 
Säännös edellyttäisi siten tapauskohtaista in-
tressivertailua. Epäillyn tiedonsaantioikeuden 
osalta säännös tarkoittaisi, että esitutkintavi-
ranomaisen olisi arvioitava tietojen antamatta 
jättämisestä epäillyn puolustukselle aiheutu-
vaa haittaa suhteessa tietojen antamisesta 

edellä mainituille eduille aiheutuvaan hait-
taan. Kuten direktiivin johdanto-osan kappa-
leessa 32 edellytetään, tässä arvioinnissa olisi 
otettava huomioon rikosoikeudellisen menet-
telyn vaihe.  

Ehdotetussa 5 momentissa olisi selvyyden 
vuoksi viittaussäännös, jonka mukaan oikeu-
teen saada tieto salaisen pakkokeinon käytös-
tä sovellettaisiin lisäksi, mitä pakkokeinolain 
10 luvun 60 ja 62 §:ssä säädetään. Vastaavas-
ti oikeuteen saada tieto salaisen tiedonhan-
kintakeinon käytöstä sovellettaisiin lisäksi, 
mitä poliisilain 5 luvun 58 ja 60 §:ssä sääde-
tään. Mainituissa pykälissä säädetään ehdo-
tettua pykälää tarkemmin yleisestä ja yksityi-
sestä edusta, jonka suojaamiseksi asianosais-
julkisuutta voidaan rajoittaa, sekä tiedon-
saannin ajankohdasta.     

Pykälän 6 momentin mukaan asianosaisen 
oikeuteen saada tieto esitutkinta-aineistosta 
sovellettaisiin muutoin, mitä julkisuuslaissa 
säädetään. Säännöksen nojalla sovellettaviksi 
tulisivat siten muun muassa tiedon antamista 
asiakirjasta, vaitiolovelvollisuutta ja muutok-
senhakua koskevat julkisuuslain säännökset. 
Tiedon antamiseen ääni- ja kuvatallenteesta 
sovellettaisiin kuitenkin, mitä 9 luvun 7 §:n 
2 momentissa säädetään. Ääni- ja kuvatallen-
teesta tieto voitaisiin siten antaa vain luovut-
tamalla tallenne esitutkintaviranomaisen luo-
na nähtäväksi, jos tallenteen sisältö huomi-
oon ottaen on syytä olettaa, että tiedon anta-
minen muulla tavoin voisi johtaa tallenteessa 
esiintyvän henkilön yksityisyyden suojan 
loukkaamiseen.  

16 §. Ilmoitus epäillyn oikeuksista. Ehdote-
tussa uudessa pykälässä säädettäisiin velvol-
lisuudesta ilmoittaa rikoksesta epäillylle hä-
nen oikeuksistaan. Ehdotetulla pykälällä 
pannaan täytäntöön direktiivin 3 artikla.  

Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin oikeu-
det, joista rikoksesta epäillylle olisi ilmoitet-
tava. Vapautensa menettäneille olisi ilmoitet-
tava lisäksi ehdotetussa 17 §:ssä tarkoitetuis-
ta oikeuksista. Momentissa tarkoitetuista oi-
keuksista olisi ilmoitettava henkilölle viipy-
mättä sen jälkeen, kun hänelle ilmoitetaan, 
että häntä epäillään rikoksesta. Epäillylle oli-
si ilmoitettava näistä oikeuksista joka tapa-
uksessa viimeistään ennen hänen kuulemis-
taan. 
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Momentin 1 kohdan mukaan epäillylle olisi 
ilmoitettava oikeudesta käyttää valitsemaan-
sa avustajaa. Nykyisin velvollisuudesta il-
moittaa oikeudesta käyttää avustajaa esitut-
kinnassa säädetään sekä epäillyn että asian-
omistajan osalta luvun 10 §:ssä. Epäillylle 
olisi ilmoitettava myös oikeudesta käyttää 
avustajaa asiaa tuomioistuimessa käsiteltäes-
sä. 

Momentin 2 kohdan mukaan epäillylle olisi 
ilmoitettava oikeudesta puolustajaan oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 lu-
vun 1 §:ssä säädetyillä edellytyksillä. Nykyi-
sin ilmoitusvelvollisuudesta puolustajan 
määräämisen osalta säädetään esitutkintalain 
7 luvun 10 §:ssä.   

Direktiivissä edellytetään, että epäillylle 
ilmoitetaan mahdollisesta oikeudesta maksut-
tomaan oikeudelliseen neuvontaan ja edelly-
tykset sen saamiseksi. Tämän vuoksi epäil-
lylle olisi momentin 3 kohdan mukaan ilmoi-
tettava oikeudesta maksuttomaan oikeus-
apuun ja avustajaan, jos oikeusapulaissa sää-
detyt edellytykset täyttyvät.  

Epäillylle olisi momentin 4 kohdan mu-
kaan ilmoitettava oikeudesta saada tieto ri-
koksesta, josta häntä epäillään, sekä tieto ri-
kosepäilyä koskevista muutoksista. Kohdassa 
tarkoitetusta oikeudesta säädetään voimassa 
olevan esitutkintalain 7 luvun 10 §:n 2 mo-
mentissa, jonka mukaan rikoksesta epäillylle 
on ennen kuulustelua yksilöitävä teko, josta 
häntä epäillään. Tämän oikeuden sisältöä ei 
tässä esityksessä ehdoteta muutettavaksi. Oi-
keuden sisältöä selostetaan edellä yleisperus-
teluissa direktiivin 6 artiklan 1 ja 4 kohtien 
yhteydessä.   

Momentin 5 kohdan mukaan epäillylle olisi 
ilmoitettava oikeudesta tulkkaukseen sekä 
oikeudesta olennaisten asiakirjojen käännök-
siin, josta säädetään luvun 13 §:ssä, pakko-
keinolain 2 luvun 16 §:ssä ja 3 luvun 21 §:ssä 
sekä oikeudenkäynnistä rikosasioissa anne-
tun lain 6 a luvun 3 §:ssä. 

Epäillylle olisi lisäksi momentin 6 kohdan 
mukaan ilmoitettava oikeudesta vaieta ja olla 
muutoinkin myötävaikuttamatta rikoksensa 
selvittämiseen. Nykyisin tästä ilmoitusvel-
vollisuudesta säädetään lain 7 luvun 10 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan epäillylle oli-
si ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista 
oikeuksista luvun 12 §:ssä tarkoitetulla epäil-

lyn käyttämällä kielellä. Muille kuin vapau-
tensa menettäneille oikeuksista voitaisiin il-
moittaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Poik-
keuksena olisi kuitenkin 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu oikeus käyttää avustajaa, 
josta olisi ilmoitettava epäillylle kirjallisesti, 
jollei asia ole suppeassa esitutkinnassa käsi-
teltävä. Avustajan käyttöä koskevan oikeu-
den osalta luvun 10 §:ssä edellytetään jo ny-
kyisin, että oikeudesta ilmoitetaan asianosai-
selle kirjallisesti, jollei asia ole suppeassa 
esitutkinnassa käsiteltävä.  

Epäillylle olisi ilmoitettava pykälässä tar-
koitetuista oikeuksista, joko suullisesti tai 
kirjallisesti, selkeällä ja helposti ymmärrettä-
vällä kielellä. Direktiivin johdanto-osan kap-
paleen 38 mukaisesti kirjallinen oikeuksia 
koskeva ilmoitus tulisi laatia selkeällä yleis-
kielellä, jotta maallikko, jolla ei ole rikospro-
sessioikeuden tuntemusta, pystyisi helposti 
ymmärtämään sen. Oikeuksista ilmoitettaessa 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin 
epäiltyihin, joilla on henkilöön liittyvien 
seikkojen, kuten nuoren iän tai henkisen tilan 
vuoksi, vaikeuksia ymmärtää oikeuksien si-
sältöä tai merkitystä. 

17 §. Kirjallinen ilmoitus vapautensa me-
nettäneen oikeuksista. Ehdotetussa uudessa 
pykälässä säädettäisiin velvollisuudesta il-
moittaa vapautensa menettäneelle kirjallisella 
ilmoituksella hänen oikeuksistaan. Ehdotetul-
la pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 
4 artikla.  

Ehdotetun pykälän 1 ja 2 momentissa sää-
dettäisiin vapautensa menettäneelle annetta-
van kirjallisen oikeuksia koskevan ilmoituk-
sen sisällöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan oikeuksista 
olisi ilmoitettava vapautensa menettäneelle 
viipymättä sen jälkeen, kun hän menettää va-
pautensa kiinniottamisen, pidättämisen tai 
vangitsemisen yhteydessä. Momentin 1 koh-
dan mukaan vapautensa menettäneelle olisi 
ilmoitettava 16 §:ssä tarkoitetuista oikeuksis-
ta. Vapautensa menettäneelle annettavan kir-
jallisen ilmoituksen tulisi siten sisältää tiedot 
oikeuksista, joista 16 §:n nojalla olisi ilmoi-
tettava myös muille kuin vapautensa menet-
täneille epäillyille. Muille kuin vapautensa 
menettäneille näistä oikeuksista voitaisiin 
kuitenkin avustajan käyttämistä koskevaa oi-
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keutta lukuun ottamatta ilmoittaa aina myös 
suullisesti.  

Direktiivissä edellytetään, että vapautensa 
menettäneelle ilmoitetaan kirjallisella ilmoi-
tuksella oikeudesta tutustua asiaan liittyvään 
aineistoon. Tämän vuoksi vapautensa menet-
täneelle olisi momentin 2 kohdan mukaan 
ilmoitettava oikeudesta tiedonsaantiin tässä 
esityksessä muutettavaksi ehdotetun, asian-
osaisjulkisuutta esitutkinnassa koskevan 
15 §:n mukaisesti.  

Momentin 3 kohdan mukaan vapautensa 
menettäneelle olisi ilmoitettava oikeudesta 
siihen, että vapaudenmenetyksestä ilmoite-
taan hänen läheiselleen tai muulle henkilölle. 
Tästä oikeudesta säädetään poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetun lain 
2 luvun 2 §:n 2 momentissa.  

Direktiivissä edellytetään, että vapautensa 
menettäneelle ilmoitetaan oikeudesta saada 
kiireellistä lääkinnällistä apua. Poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 5 
luvun 1 §:n mukaan vapautensa menettäneel-
lä on oikeus hänen lääketieteellisten tar-
peidensa mukaiseen terveyden- ja sairaanhoi-
toon. Tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n mu-
kaan Rikosseuraamuslaitoksen on järjestettä-
vä tai muuten turvattava tutkintavangin lää-
ketieteellisten tarpeiden mukainen terveyden- 
ja sairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus. 
Vapautensa menettäneellä on siten jo nykyi-
sin direktiivissä edellytettyä pidemmälle me-
nevä oikeus terveyden- ja sairaanhoitoon. 
Tämän vuoksi momentin 4 kohdassa ehdote-
taan, että vapautensa menettäneelle olisi il-
moitettava edellä mainituissa pykälissä sää-
detystä oikeudesta terveyden- ja sairaanhoi-
toon. 

Ehdotettu momentin 5 kohta perustuu di-
rektiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan se-
kä 3 kohdan säännöksiin. Direktiivissä edel-
lytetään, että vapautensa menettäneelle an-
nettava kirjallinen ilmoitus sisältää tiedon sii-
tä, kuinka moneksi tunniksi tai päiväksi 
epäillyn tai syytetyn vapaus voidaan enim-
millään riistää ennen asian saattamista oike-
usviranomaisen tutkittavaksi. Direktiivin liit-
teenä I olevan kirjallisen ilmoituksen suuntaa 
antavan mallin mukaan tällä tarkoitetaan ai-
kaa, jonka kuluttua epäilty on joko vapautet-
tava tai vietävä tuomarin kuultavaksi. Direk-
tiivin mukaan oikeuksia koskevan ilmoituk-

sen on lisäksi sisällettävä perustiedot kansal-
lisen oikeuden mukaisista mahdollisuuksista 
riitauttaa pidätyksen laillisuus, hakea vapau-
denmenetystä koskevan päätöksen uudel-
leenkäsittelyä tai esittää väliaikaista vapaut-
tamista koskeva pyyntö.  

Pakkokeinolain 3 luvun 5 §:n nojalla pidä-
tettyä koskeva vangitsemisvaatimus on otet-
tava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viimeis-
tään neljän vuorokauden kuluttua kiinniotta-
misesta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kir-
jallisessa ilmoituksessa olisi ilmoitettava oi-
keudesta vangitsemisasian käsittelyyn tuo-
mioistuimessa edellä mainitussa pykälässä 
säädetyssä määräajassa. Ehdotetun 5 kohdan 
mukaan vapautensa menettäneelle olisi il-
moitettava myös vangitun oikeudesta pakko-
keinolain 3 luvun 15 §:ssä tarkoitettuun van-
gitsemisasian uudelleen käsittelyyn. Kansal-
liseen oikeuteen ei sen sijaan sisälly direktii-
vissä tarkoitettua mahdollisuutta esittää väli-
aikaista (provisional) vapauttamista koskeva 
pyyntö.  

Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa edellyte-
tään, että kirjallisessa oikeuksia koskevassa 
ilmoituksessa ilmoitetaan oikeudesta saada 
tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi 
konsuliviranomaisille. Tätä koskeva säännös 
ehdotetaan otettavaksi pykälän 2 momenttiin. 
Momentin mukaan ulkomaalaiselle vapau-
tensa menettäneelle olisi 1 momentissa sää-
detyn lisäksi viipymättä ilmoitettava oikeu-
desta siihen, että vapaudenmenetyksestä il-
moitetaan hänen kotimaataan edustavaan dip-
lomaattiseen tai konsuliedustustoon. 

 Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetuista oikeuksista olisi il-
moitettava vapautensa menettäneelle kirjalli-
sella ilmoituksella. Ilmoitus olisi annettava 
vapautensa menettäneelle 12 §:ssä tarkoite-
tulla epäillyn käyttämällä kielellä. Direktiivin 
4 artiklan 5 kohdassa edellytetyn mukaisesti 
ilmoitus 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista oi-
keuksista olisi annettava vapautensa menet-
täneelle epäillylle ensin tulkin avulla suulli-
sesti, jos kirjallista ilmoitusta epäillyn käyt-
tämällä kielellä ei olisi heti saatavilla, vaan 
ilmoitus täytyisi ensin kääntää. Epäillylle oli-
si sen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä an-
nettava hänen käyttämälleen kielelle käännet-
ty kirjallinen oikeuksia koskeva ilmoitus.  
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Kirjallinen oikeuksia koskeva ilmoitus tuli-
si laatia selkeällä ja helposti ymmärrettävällä 
kielellä. Tältä osin viitataan edellä 16 §:n pe-
rusteluissa lausuttuun.  
 
7 luku  Kuulustelut 

10 §. Ennen kuulustelua tehtävät ilmoituk-
set. Pykälässä säädetään kuulusteltavalle en-
nen kuulustelua tehtävistä ilmoituksista. 
Voimassa olevan pykälän 1 momentin mu-
kaan rikoksesta epäillylle on muun ohella il-
moitettava hänen oikeutensa olla myötävai-
kuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Oikeus 
vaieta kuuluu direktiivin 3 artiklassa luetel-
tuihin oikeuksiin, joista epäillylle on ilmoi-
tettava viipymättä. Esityksessä ehdotetaan, 
että ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin 
kaikkien direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen 
oikeuksien osalta uudessa esitutkintalain 
4 luvun 16 §:ssä. Lisäksi ehdotetaan, että nyt 
kysymyksessä olevan pykälän 2 momenttiin 
otetaan ilmoittamisvelvollisuutta koskeva 
säännös, joka koskisi kaikkia 4 luvun 
16 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia. Pykälän 
1 momentista poistettaisiin siten velvollisuus 
ilmoittaa epäillylle oikeudesta olla myötävai-
kuttamatta rikoksensa selvittämiseen, koska 
siitä säädettäisiin ehdotetussa 2 momentissa.   

Esityksessä ehdotetaan, että pykälän 2 mo-
mentissa viitattaisiin uuteen esitutkintalain 
4 luvun 16 §:ään, jossa säädetään oikeuksis-
ta, joista epäillylle on ilmoitettava viipymättä 
ja viimeistään ennen hänen kuulemistaan. 
Mainitun pykälän mukainen ilmoitusvelvolli-
suus kattaa kaikki direktiivin 3 artiklassa tar-
koitetut oikeudet, mukaan lukien oikeuden 
käyttää avustajaa ja mahdollisen oikeuden 
puolustajaan sekä oikeuden olla myötävai-
kuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Mo-
mentin mukaan epäillylle olisi ennen kuulus-
telua ilmoitettava hänen oikeuksistaan siten 
kuin 4 luvun 16 §:ssä säädetään, jollei ilmoi-
tusta ole jo aiemmin tehty.  

Aiemmasta ilmoituksesta huolimatta epäil-
lylle olisi ennen kuulustelua ilmoitettava uu-
delleen oikeudesta vaieta ja olla muutoinkin 
myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämi-
seen sekä oikeudesta käyttää valitsemaansa 
avustajaa ja mahdollisesta oikeudesta puolus-
tajaan. Avustajaa ja puolustajaa koskevasta 
oikeudesta ei kuitenkaan tarvitsisi ilmoittaa 

enää uudelleen, jos ilmoittaminen olisi 4 lu-
vun 10 §:n nojalla jo tehtyjen toimenpiteiden 
perusteella tai muuten ilmeisen tarpeetonta. 
Uudelleen ilmoittaminen olisi ilmeisen tar-
peetonta esimerkiksi silloin, kun epäillyllä on 
avustaja mukanaan hänen tullessaan kuulus-
teluun. 

 
 
9 luku  Esitutkinta-aineisto 

7 §. Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus. Py-
kälän 1 momentin mukaan esitutkinta-
asiakirjojen julkisuudesta säädetään viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
viittaussäännös, jonka mukaan asianosaisjul-
kisuuden osalta sovelletaan, mitä 4 luvun 
15 §:ssä säädetään. Esityksessä asianosais-
julkisuutta esitutkinnassa koskevaa 4 luvun 
15 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
esitutkinnan asianosaisen oikeus tiedonsaan-
tiin määräytyisi jatkossa asiakirjojenkin osal-
ta mainitun pykälän nojalla. Asianosaisen oi-
keus tiedonsaantiin esitutkinta-asiakirjoista ei 
siten enää määräytyisi julkisuuslain 11 §:n 
nojalla. Ehdotetun esitutkintalain 4 luvun 
15 §:n mukaan asianosaisen tiedonsaantioi-
keuteen esitutkinta-aineistosta sovellettaisiin 
kuitenkin muutoin julkisuuslain säännöksiä.   
 
 
11 luku  Erinäiset säännökset 

2 §. Suppean esitutkinnan sisältö. Direktii-
vin 2 artiklan 2 kohdan nojalla direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävät rikesak-
ko- ja rangaistusmääräysmenettelyt. Esityk-
sessä ehdotetaan, että kohdan mukaiset so-
veltamisalan rajaukset tehdään sekä voimassa 
oleviin rikesakko- ja rangaistusmääräysme-
nettelystä annettuihin lakeihin että uuteen sa-
kon ja rikesakon määräämisestä annettuun 
lakiin. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin 
myös suppeassa esitutkinnassa käsiteltäviin 
asioihin, jollei asiaa käsitellä rikesakko- tai 
rangaistusmääräysasiana. Voimassa olevan 
pykälän 2 momentin nojalla suppea esitutkin-
ta saadaan toimittaa noudattamatta 7 luvun 
10 §:n 2 momenttia avustajan käyttöoikeutta 
koskevan ilmoituksen osalta. Momentista 
ehdotetaan poistettavaksi tätä koskeva virke, 
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koska direktiivi edellyttää, että epäillylle il-
moitetaan avustajan käyttöoikeudesta myös 
suppeassa esitutkinnassa käsiteltävässä asias-
sa. 
 
2.2 Laki poliisin säilyttämien henkilöi-

den kohtelusta 

2 luku  Säilytystilaan ottaminen 

3 §. Säännöksistä ja säilytystilan oloista 
tiedottaminen. Direktiivin 4 artiklan 1 koh-
dassa edellytetään, että vapautensa menettä-
neen sallitaan pitää hallussaan kirjallinen oi-
keuksia koskeva ilmoitus koko sen ajan, kun 
vapauden riisto jatkuu. Tämän vuoksi pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, 
jonka mukaan vapautensa menettäneellä olisi 
oikeus pitää hallussaan hänelle esitutkintalain 
4 luvun 17 §:n nojalla annettua kirjallista il-
moitusta oikeuksista koko vapaudenmene-
tyksen ajan. 
 
2.3 Tutkintavankeuslaki 

1 luku  Tutkintavankeuden toimeen-
panon yleiset periaatteet 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi viittaussäännös, jonka 
mukaan tutkintavankiin, joka samalla suorit-
taa vankeusrangaistusta tai sakon muunto-
rangaistusta, sovelletaan ehdotettua 2 luvun 3 
§:n 4 momentin säännöstä, jonka koskee tut-
kintavangin oikeutta pitää hallussaan kirjal-
lista ilmoitusta oikeuksista.  
 
2 luku  Saapuminen vankilaan 

3 §. Säännöksistä ja vankilan oloista tie-
dottaminen. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa 
edellytetään, että vapautensa menettäneen 
sallitaan pitää hallussaan kirjallinen oikeuk-
sia koskeva ilmoitus koko sen ajan, kun va-
pauden riisto jatkuu. Tämän vuoksi pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jon-
ka mukaan tutkintavangilla olisi oikeus pitää 
hallussaan hänelle esitutkintalain 4 luvun 
17 §:n nojalla annettua kirjallista ilmoitusta 
oikeuksista koko vapaudenmenetyksen ajan. 
 

2.4 Laki sakon ja rikesakon määräämi-
sestä 

7 §. Pykälän 2 momentin mukaan tässä 
laissa tarkoitetun rikkomuksen selvittämisek-
si toimitetaan esitutkintalain 11 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu suppea esitutkinta, jossa selvite-
tään ainoastaan ne seikat, jotka ovat välttä-
mättömiä sakkovaatimuksen, sakkomääräyk-
sen, rikesakkomääräyksen tai rangaistusvaa-
timuksen antamiseksi. Esitutkinta saadaan 
tällöin toimittaa noudattamatta esitutkintalain 
4 luvun 13 §:n säännöksiä, jotka koskevat 
olennaisen esitutkinta-aineistoon kuuluvan 
asiakirjan kääntämistä. Momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi viittaus ehdotettuun uuteen 
esitutkintalain 4 luvun 16 §:ään, joka koskee 
velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oi-
keuksistaan. Esitutkinta saataisiin siten toi-
mittaa ilmoittamatta epäillylle esitutkintalain 
4 luvun 16 §:ssä luetelluista oikeuksista. Eh-
dotetulla säännöksellä pannaan täytäntöön di-
rektiivin 2 artiklan 2 kohta, jonka mukaan di-
rektiiviä ei sovelleta menettelyihin, joissa 
muu viranomainen kuin tuomioistuin määrää 
rangaistuksen vähäisistä rikkomuksista.  
 
2.5 Laki rangaistusmääräysmenettelystä 

5 §. Rangaistusmääräysmenettelystä annet-
tu laki kumotaan sakon ja rikesakon mää-
räämisestä annetulla lailla. Koska sakon ja 
rikesakon määräämisestä annetun lain voi-
maantulosta ei ole vielä tietoa, rangaistus-
määräysmenettelystä annettuun lakiin ehdo-
tetaan tehtäväksi vastaava lisäys kuin mitä 
edellä lakiehdotuksessa 2.4 sakon ja rikesa-
kon määräämisestä annetun lain osalta ehdo-
tetaan. Pykälän mukaan ennen rangaistusvaa-
timuksen antamista toimitetaan esitutkinta-
lain 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu suppea esi-
tutkinta, jossa selvitetään ainoastaan ne sei-
kat, jotka ovat välttämättömiä seuraamuksen 
määräämiseksi rangaistusmääräysmenettelys-
sä. Esitutkinta saadaan tällöin toimittaa nou-
dattamatta esitutkintalain 4 luvun 13 §:n 
säännöksiä, jotka koskevat olennaisen esitut-
kinta-aineistoon kuuluvan asiakirjan kääntä-
mistä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi viit-
taus ehdotettuun uuteen esitutkintalain 4 lu-
vun 16 §:ään, joka koskee velvollisuutta il-
moittaa epäillylle hänen oikeuksistaan. Esi-
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tutkinta saataisiin siten toimittaa ilmoittamat-
ta epäillylle esitutkintalain 4 luvun 16 §:ssä 
luetelluista oikeuksista. Säännöksellä pan-
naan täytäntöön direktiivin 2 artiklan 2 koh-
ta, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta me-
nettelyihin, joissa muu viranomainen kuin 
tuomioistuin määrää rangaistuksen vähäisistä 
rikkomuksista.  
 
2.6 Laki rikesakkomenettelystä 

7 §. Rikesakkomenettelystä annettu laki 
kumotaan sakon ja rikesakon määräämisestä 
annetulla lailla. Koska sakon ja rikesakon 
määräämisestä annetun lain voimaantulosta 
ei ole vielä tietoa, rikesakkomenettelystä an-
nettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaava 
lisäys kuin mitä edellä lakiehdotuksessa 
2.4 sakon ja rikesakon määräämisestä anne-
tun lain osalta ehdotetaan. Pykälän 1 momen-
tin mukaan rikesakkoasiassa toimitetaan esi-
tutkintalain 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu sup-
pea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan 
ne seikat, jotka ovat välttämättömiä rikesa-
kon määräämistä varten. Esitutkinta saadaan 
tällöin toimittaa noudattamatta esitutkintalain 
4 luvun 13 §:n säännöksiä, jotka koskevat 
olennaisen esitutkinta-aineistoon kuuluvan 
asiakirjan kääntämistä. Momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi viittaus ehdotettuun uuteen 
esitutkintalain 4 luvun 16 §:ään, joka koskee 
velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oi-
keuksistaan. Esitutkinta saataisiin siten toi-
mittaa ilmoittamatta epäillylle esitutkintalain 
4 luvun 16 §:ssä luetelluista oikeuksista. 
Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 
2 artiklan 2 kohta, jonka mukaan direktiiviä 
ei sovelleta menettelyihin, joissa muu viran-
omainen kuin tuomioistuin määrää rangais-
tuksen vähäisistä rikkomuksista.  
 
2.7 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta 

luovuttamisesta Suomen ja muiden 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä 

20 §. Oikeus avustajaan ja puolustajaan. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 20 a §, 
jossa säädettäisiin luovutettavaksi pyydetylle 
annettavasta kirjallisesta oikeuksia koskevas-
ta ilmoituksesta. Ehdotetun säännöksen mu-
kaan kirjallisessa ilmoituksessa olisi ilmoitet-

tava muun ohella luovutettavaksi pyydetyn 
oikeudesta avustajaan ja puolustajaan. Tä-
män vuoksi nyt kysymyksessä olevan pykä-
län 3 momentissa oleva säännös poliisin vel-
vollisuudesta ilmoittaa näistä oikeuksista 
luovutettavaksi pyydetylle ehdotetaan pois-
tettavaksi.     

20 a §. Kirjallinen ilmoitus oikeuksista. 
Ehdotetussa uudessa pykälässä säädettäisiin 
velvollisuudesta ilmoittaa luovutettavaksi 
pyydetylle kirjallisella ilmoituksella hänen 
oikeuksistaan. Ehdotetulla pykälällä pannaan 
täytäntöön direktiivin 5 artikla.  

Direktiivin 5 artikla edellyttää, että luovu-
tettavaksi pyydetylle annettava luovutetta-
vaksi pyydetyn oikeuksia koskeva kirjallinen 
ilmoitus sisältää tietoja oikeuksista, joita luo-
vutettavaksi pyydetyllä on puitepäätöksen 
2002/584/YOS täytäntöönpanemiseksi anne-
tun lainsäädännön mukaan.  

Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin luovutettavaksi pyydetylle annettavan 
oikeuksia koskevan kirjallisen ilmoituksen 
sisällöstä. Momentissa tarkoitetuista oikeuk-
sista olisi ilmoitettava luovutettavaksi pyyde-
tylle viipymättä sen jälkeen, kun hänet on 
otettu kiinni tai muuten tavoitettu Suomessa. 
Momentin 1 kohdan mukaan luovutettavaksi 
pyydetylle olisi ilmoitettava oikeudesta saada 
tieto kiinniottamista ja luovuttamista koske-
van pyynnön sisällöstä. Luovutettavaksi pyy-
detyllä on jo voimassa olevan 21 §:n 1 mo-
mentin nojalla oikeus saada todisteellisesti 
tiedoksi kiinniottamista ja luovuttamista kos-
keva pyyntö. Ehdotetun kohdan nojalla luo-
vutettavaksi pyydetylle olisi kirjallisessa il-
moituksessa ilmoitettava tästä oikeudesta.  

Luovutettavaksi pyydetyn oikeudesta avus-
tajaan ja puolustajaan säädetään lain 
20 §:ssä. Mainitun pykälän mukaan luovutet-
tavaksi pyydetylle on myös ilmoitettava näis-
tä oikeuksista. Direktiivi edellyttää kuitenkin, 
että luovutettavaksi pyydetylle ilmoitetaan 
näistä oikeuksista hänelle annettavalla oike-
uksia koskevalla kirjallisella ilmoituksella. 
Tämän vuoksi momentin 2 kohdassa ehdote-
taan, että luovutettavaksi pyydetylle olisi il-
moitettava oikeudesta käyttää avustajaa. 
Momentin 3 kohdan mukaan luovutettavaksi 
pyydetylle olisi ilmoitettava oikeudesta puo-
lustajaan, jos luovutettavaksi pyydetty sitä 
pyytää.  
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Luovutettavaksi pyydetylle olisi momentin 
4 kohdan mukaan ilmoitettava oikeudesta 
tulkkaukseen sekä kiinniottamista ja luovut-
tamista koskevan pyynnön käännökseen siten 
kuin 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.  

Momentin 5 kohdan mukaan luovutetta-
vaksi pyydetylle olisi ilmoitettava oikeudesta 
päättää, suostuuko hän luovuttamiseensa. 
Luovutettavaksi pyydetyn mahdollisuudesta 
suostua luovuttamiseensa säädetään lain 
21 §:ssä.  

Momentin 6 kohdan mukaan luovutetta-
vaksi pyydetylle olisi ilmoitettava oikeudesta 
tulla kuulluksi luovuttamista koskevan pyyn-
nön sisällöstä käräjäoikeudessa. Toisin kuin 
direktiivin liitteenä II olevan kirjallisen il-
moituksen suuntaa antavan mallin mukaan, 
tämä oikeus ei riipu siitä, suostuuko luovutet-
tavaksi pyydetty luovuttamiseen. EU-
luovuttamislain mukaan luovuttamisesta 
päättää lain 11 §:ssä tarkoitettu käräjäoikeus 
siinäkin tapauksessa, että luovutettavaksi 
pyydetty suostuu luovuttamiseen. Lain 
28 §:ssä on säännökset luovutettavaksi pyy-
detyn kuulemisesta syyttäjän esittämän luo-
vuttamista koskevan pyynnön sisällöstä kärä-
jäoikeudessa. Luovutettavaksi pyydetty, joka 
on otettu säilöön, on tuotava käräjäoikeuden 
istuntoon, ja häntä on kuultava syyttäjän 
pyynnön sisällöstä. Luovutettavaksi pyyde-
tylle, jota ei ole otettu säilöön, on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi syyttäjän pyynnön si-
sällöstä.  

Luovutettavaksi pyydetylle olisi momentin 
7 kohdan mukaan ilmoitettava oikeudesta 
saada tieto luovuttamispyynnön perusteena 
olevasta poissaolotuomiosta, jos luovutetta-
vaksi pyydetty sitä pyytää. Oikeudesta saada 
tieto poissaolotuomiosta säädetään lain 
21 a §:ssä. Jos luovuttamispyyntö perustuu 
lain 6 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitet-
tuun tuomioon, eikä luovutettavaksi pyydetty 
ole aiemmin saanut virallista tietoa häntä 
koskevasta rikosoikeudellisesta menettelystä, 
hän voi siinä yhteydessä, kun hän saa tiedon 
luovuttamispyynnön sisällöstä, pyytää jäljen-
nöksen tuomiosta ennen kuin hänet luovute-
taan. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitetuista oikeuksista olisi ilmoitettava 
luovutettavaksi pyydetylle kirjallisella ilmoi-

tuksella. Kirjallinen ilmoitus tulisi laatia sel-
keällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. 
Ilmoitus olisi annettava luovutettavaksi pyy-
detylle hänen ymmärtämällään kielellä.  
 
2.8 Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta 

11 §. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin. 
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
viittaussäännös, jonka mukaan esitutkinnan 
asianosaisen oikeuteen saada tieto esitutkin-
nassa esitetystä tai laaditusta asiakirjasta so-
velletaan, mitä esitutkintalain 4 luvun 
15 §:ssä säädetään. Esitutkinnan asianosaisen 
tiedonsaantioikeuden laajuus määräytyisi si-
ten esitutkintalain 4 luvun 15 §:n nojalla. 
Muutoin esitutkinnan asianosaisen tiedon-
saantioikeuteen esitutkinta-aineistosta sovel-
lettaisiin jatkossakin julkisuuslain säännök-
siä. 
 
3  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Esitutkintalain 11 luvun 10 §:ään ja pakko-
keinolain 11 luvun 4 §:ään sisältyvän asetuk-
senantovaltuuden nojalla valtioneuvoston 
asetuksessa esitutkinnasta, pakkokeinoista ja 
salaisesta tiedonhankinnasta (122/2014) on 
annettu tarkempia säännöksiä muun ohessa 
kuulustelupöytäkirjan ja esitutkintapöytäkir-
jan sisällöstä, rakenteesta ja liitteistä sekä 
pakkokeinojen käytön kirjaamisesta. Direk-
tiivin 8 artiklan 1 kohdan säännös edellyttää 
asetuksen täydentämistä epäillylle tehtävien 
ilmoitusten kirjaamisen osalta. Mainitussa 
asetuksessa tulisi säätää myös ehdotettujen 
esitutkintalain 4 luvun 16 ja 17 §:n mukais-
ten oikeuksia koskevien ilmoitusten kirjaa-
misesta sekä pakkokeinolain nojalla kiinniot-
tamisen ja pidättämisen syystä tehtyjen il-
moitusten kirjaamisesta.   
 
 
4  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol-
lisimman pian. Edellä esitetyn perusteella 
annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seu-
raavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1.  

Laki 
esitutkintalain muuttamisesta 

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 halu-
tessaan tai oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin turvaamisen sitä edellyttäessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa 

Asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen 
jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan joh-
taneista ja esitutkinnassa ilmi tulleista sei-
koista sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi 

tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-
lyyn.  

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-
lustautua asianmukaisesti tai muuten asian-
mukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäyn-
nissä. 

Oikeuteen saada tieto salaisen pakkokeinon 
käytöstä sovelletaan lisäksi, mitä pakkokei-
nolain 10 luvun 60 ja 62 §:ssä säädetään ja 
oikeuteen saada tieto salaisen tiedonhankin-
takeinon käytöstä, mitä poliisilain 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 9 luvun 7 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 
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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 avusta-
jaa; 

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

3) oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun 
ja avustajaan oikeusapulaissa (257/2002) 
säädetyillä 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 selvittämi-
seen. 

Rikoksesta epäillylle on ilmoitettava 
1 momentissa tarkoitetuista oikeuksista 
12 §:ssä tarkoitetulla epäillyn käyttämällä 
kielellä. Epäillylle on ilmoitettava 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetusta oikeudesta kirjal-
lisesti, jollei asia ole suppeassa esitutkinnassa 
käsiteltävä.   
 

17 § 

Kirjallinen ilmoitus vapautensa menettäneen 
oikeuksista 

Kun rikoksesta epäilty menettää vapauten-
sa kiinniottamisen, pidättämisen tai vangit-
semisen 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 
tarkoitettuun 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 vapau-
denmenetyksestä ilmoitetaan hänen kotimaa-
taan edustavaan diplomaattiseen tai konsu-
liedustustoon.  

Vapautensa menettäneelle on annettava il-
moitus 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista oike-
uksista 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-
taan siten kuin 4 luvun 16 §:ssä säädetään, 
jollei ilmoitusta ole jo aiemmin tehty. Epäil-
lylle on ennen kuulustelua ilmoitettava oi-
keudesta vaieta ja olla muutoinkin myötävai-
kuttamatta rikoksensa selvittämiseen, vaikka 
ilmoitus tästä oikeudesta olisi jo aiemmin 
tehty. Epäillylle on ennen kuulustelua ilmoi-
tettava myös oikeudesta käyttää valitsemaan-
sa avustajaa ja siitä, milloin hänelle voidaan 
määrätä puolustaja, vaikka ilmoitus näistä 
oikeuksista olisi jo aiemmin tehty, ellei uu-
delleen ilmoittaminen ole ilmeisen tarpeeton-
ta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 luku 

Esitutkinta-aineisto 

7 § 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta sää-
detään viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetussa laissa. Asianosaisjulkisuuden 
osalta sovelletaan, mitä 4 luvun 15 §:ssä sää-
detään.    
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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    päivänä        

kuuta 20  . 
————— 

 

2.  

Laki 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 2 luvun 

3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

2 luku 

Säilytystilaan ottaminen 

3 § 

Säännöksistä ja säilytystilan oloista tiedot-
taminen 

— — — — — — — — — — — — — —  

Vapautensa menettäneellä on oikeus pitää 
koko vapaudenmenetyksen ajan hallussaan 
hänelle esitutkintalain 4 luvun 17 §:n nojalla 
annettu kirjallinen ilmoitus hänen oikeuksis-
taan.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        

kuuta 20  . 
 

————— 
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3. 

Laki 
tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintavankeuslain (768/2005) 1 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 

laissa 808/2011, sekä 
lisätään 2 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

 
1 luku 

Tutkintavankeuden toimeenpanon yleiset 
periaatteet 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavankiin, joka samalla suorittaa 

vankeusrangaistusta tai sakon muuntoran-
gaistusta, sovelletaan, mitä 2 luvun 1 §:n 
2 momentissa ja 3 §:n 4 momentissa, 4 luvun 
1 §:n 3 momentissa, 8 luvun 6 §:ssä sekä 
9 luvun 9 §:ssä säädetään. Tällaiseen vankiin 
sovelletaan lisäksi, mitä pakkokeinolain 
(806/2011) 4 luvussa yhteydenpidon rajoit-
tamisesta ja rikoslain (39/1889) 2 c luvun 
5 §:ssä ehdonalaisesta vapauttamisen mää-
räytymisestä säädetään. Muutoin tässä mo-
mentissa tarkoitettuun tutkintavankiin sovel-

letaan, mitä vangista vankeuslaissa 
(767/2005) säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku 

Saapuminen vankilaan 

3 § 

Säännöksistä ja vankilan oloista tiedottami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavangilla on oikeus pitää koko va-

paudenmenetyksen ajan hallussaan hänelle 
esitutkintalain 4 luvun 17 §:n nojalla annettu 
kirjallinen ilmoitus hänen oikeuksistaan.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        

kuuta 20  . 

————— 
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4. 

Laki 
sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) 7 §:n 2 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 774/2013, seuraavasti: 
 

7 § 

Esitutkinta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetun rikkomuksen sel-

vittämiseksi toimitetaan esitutkintalain 
(805/2011) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu sup-
pea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan 
ne seikat, jotka ovat välttämättömiä sakko-

vaatimuksen, sakkomääräyksen, rikesakko-
määräyksen tai rangaistusvaatimuksen anta-
miseksi. Esitutkinta saadaan tällöin toimittaa 
noudattamatta mainitun lain 4 luvun 13 ja 
16 §:n säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin sakon ja rikesakon määräämisestä an-
nettu laki (754/2010). 

————— 
 

5. 

Laki 
rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain (692/1993) 5 §, sellaisena kuin se on 

laissa 775/2013, seuraavasti: 
 

5 § 
Ennen rangaistusvaatimuksen antamista 

toimitetaan esitutkintalain (805/2011) 11 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitettu suppea esitutkinta, 
jossa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka 
ovat välttämättömiä seuraamuksen määrää-
miseksi rangaistusmääräysmenettelyssä. Esi-

tutkinta saadaan tällöin toimittaa noudatta-
matta mainitun lain 4 luvun 13 ja 16 §:n 
säännöksiä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta 20  . 

 
————— 
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6. 

Laki 
rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikesakkomenettelystä annetun lain (66/1983) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 777/2013, seuraavasti: 
 

7 § 
Rikesakkoasiassa toimitetaan esitutkinta-

lain (805/2011) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu 
suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoas-
taan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä ri-
kesakon määräämistä varten. Esitutkinta saa-

daan tällöin toimittaa noudattamatta mainitun 
lain 4 luvun 13 ja 16 §:n säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä         

kuuta 20  . 
————— 

7. 

Laki 
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsen-

valtioiden välillä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 20 §:n 3 momentti sekä  
lisätään lakiin uusi 20 a § seuraavasti: 

 
Avustaja ja puolustaja 

20 a § 

Kirjallinen ilmoitus oikeuksista 

Poliisin on viipymättä ilmoitettava luovu-
tettavaksi pyydetylle, joka on otettu kiinni tai 
muuten tavoitettu Suomessa, hänen oi-
keudestaan:  

1) saada tieto kiinniottamista ja luovutta-
mista koskevan pyynnön sisällöstä; 

2) käyttää avustajaa; 
3) puolustajaan, jos luovutettavaksi pyydet-

ty sitä pyytää; 
4) tulkkaukseen sekä kiinniottamista ja 

luovuttamista koskevan pyynnön käännök-

seen siten kuin 21 §:n 2 ja 3 momentissa sää-
detään;  

5) päättää, suostuuko luovutettavaksi pyy-
detty luovuttamiseensa; 

6) tulla kuulluksi luovuttamista koskevan 
pyynnön sisällöstä käräjäoikeudessa; sekä  

7) saada tieto luovuttamispyynnön perus-
teena olevasta poissaolotuomiosta, jos luovu-
tettavaksi pyydetty sitä pyytää.  

Luovutettavaksi pyydetylle on annettava 
ilmoitus 1 momentissa tarkoitetuista oikeuk-
sista kirjallisena hänen ymmärtämällään kie-
lellä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta 20  . 

————— 
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8. 

Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 385/2007, seuraavasti: 
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos asiakirja kuuluu oikeudenkäyntiaineis-

toon, asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin 
on voimassa, mitä siitä säädetään oikeuden-
käynnin julkisuudesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetussa laissa (370/2007) ja oi-

keudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-
istuimissa annetussa laissa (381/2007). Esi-
tutkinnan asianosaisen oikeuteen saada tieto 
esitutkinnassa esitetystä tai laaditusta asiakir-
jasta sovelletaan, mitä esitutkintalain 
(805/2011) 4 luvun 15 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta 20  . 
————— 

 
 

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1.  
 

Laki 
esitutkintalain muuttamisesta 

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: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 luku 

Esitutkintaperiaatteet ja esitutkintaan osallistuvien oikeudet 

10 § 

Oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa 

Asianosaisella on oikeus käyttää valitse-
maansa avustajaa esitutkinnassa. Asianosai-
selle on ennen hänen kuulemistaan kirjallises-
ti ilmoitettava mainitusta oikeudesta, jollei 
asia ole suppeassa esitutkinnassa käsiteltävä. 
Rikoksesta epäillylle oikeudesta on kirjalli-
sesti ilmoitettava viipymättä, kun hän menet-
tää vapautensa kiinniottamisen, pidättämisen 
tai vangitsemisen yhteydessä. Esitutkintavi-
ranomaisen on muutenkin selvitettävään ri-
kokseen, rikoksen selvittämiseen ja asianosai-
sen henkilöön liittyvät seikat huomioon otta-
en huolehdittava siitä, että asianosaisen oike-
us käyttää avustajaa tosiasiallisesti toteutuu 
hänen sitä halutessaan tai oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin turvaamisen sitä edellyttä-
essä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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15 § 

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa 

Asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen 
jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan johta-
neista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista. 

Esitutkintaviranomainen voi esitutkinnan 
aikana rajoittaa asianosaisen oikeutta saada 
tieto 1 momentissa tarkoitetuista seikoista, jos 
tietojen antamisesta on haittaa asian selvittä-
miselle. Huomioon on otettava myös viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) ja muualla laissa olevat asi-
anosaisen tiedonsaantioikeutta koskevat rajoi-
tukset. 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta sääde-
tään 9 luvun 7 §:ssä. 

15 § 

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa 

Asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen 
jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan joh-
taneista ja esitutkinnassa ilmi tulleista sei-
koista sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi 
tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-
lyyn.  

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-
lustautua asianmukaisesti tai muuten asian-
mukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäyn-
nissä. 

Oikeuteen saada tieto salaisen pakkokei-
non käytöstä sovelletaan lisäksi, mitä pakko-
keinolain 10 luvun 60 ja 62 §:ssä säädetään 
ja oikeuteen saada tieto salaisen tiedonhan-
kintakeinon käytöstä, mitä poliisilain 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 9 luvun 7 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 

 
(uusi) 

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

3) oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun 
ja avustajaan oikeusapulaissa (257/2002) 
säädetyillä 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 selvittämi-
seen. 

Rikoksesta epäillylle on ilmoitettava 
1 momentissa tarkoitetuista oikeuksista 
12 §:ssä tarkoitetulla epäillyn käyttämällä 
kielellä. Epäillylle on ilmoitettava 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetusta oikeudesta kir-
jallisesti, jollei asia ole suppeassa esitutkin-
nassa käsiteltävä. 

 
(uusi) 
 

17 §

Kirjallinen ilmoitus vapautensa menettäneen 
oikeuksista 

Kun rikoksesta epäilty menettää vapauten-
sa kiinniottamisen, pidättämisen tai vangit-
semisen 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 
tarkoitettuun 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-
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sittelyyn. 
Ulkomaalaiselle vapautensa menettäneelle 

on 1 momentissa säädetyn lisäksi viipymättä 
ilmoitettava oikeudesta siihen, että vapau-
denmenetyksestä ilmoitetaan hänen kotimaa-
taan edustavaan diplomaattiseen tai konsu-
liedustustoon.  

Vapautensa menettäneelle on annettava il-
moitus 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista oike-
uksista 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 sekä 
rikoksesta epäillylle hänen oikeutensa olla 
myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämi-
seen. 

Rikoksesta epäillylle on ennen kuulustelua 
yksilöitävä teko, josta häntä epäillään. Samal-
la epäillylle on ilmoitettava oikeudesta käyt-
tää avustajaa esitutkinnassa ja siitä, milloin 
hänelle voidaan määrätä puolustaja. Avusta-
jaa ja puolustajaa koskeva ilmoitus voidaan 
jättää tekemättä, jos se on 4 luvun 10 §:n no-
jalla jo tehtyjen toimenpiteiden perusteella tai 
muuten ilmeisen tarpeeton. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

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-
taan siten kuin 4 luvun 16 §:ssä säädetään, 
jollei ilmoitusta ole jo aiemmin tehty. Epäil-
lylle on ennen kuulustelua ilmoitettava oi-
keudesta vaieta ja olla muutoinkin myötävai-
kuttamatta rikoksensa selvittämiseen, vaikka 
ilmoitus tästä oikeudesta olisi jo aiemmin 
tehty. Epäillylle on ennen kuulustelua ilmoi-
tettava myös oikeudesta käyttää valitsemaan-
sa avustajaa ja siitä, milloin hänelle voidaan 
määrätä puolustaja, vaikka ilmoitus näistä 
oikeuksista olisi jo aiemmin tehty, ellei uu-
delleen ilmoittaminen ole ilmeisen tarpeeton-
ta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 luku 

Esitutkinta-aineisto 

7 § 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta sääde-
tään viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus 

Esitutkinta-asiakirjojen julkisuudesta sää-
detään viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetussa laissa. Asianosaisjulkisuuden 
osalta sovelletaan, mitä 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. Sama koskee 7 luvun 
10 §:n 2 momenttia avustajan käyttöoikeutta 
koskevan ilmoituksen osalta. 
 

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    päivänä 

kuuta 20    . 
——— 
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2.  

Laki 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 2 luvun 

3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Säilytystilaan ottaminen 

3 § 

Säännöksistä ja säilytystilan oloista tiedotta-
minen 

Vapautensa menettäneelle on viipymättä 
hänen saavuttuaan säilytystilaan tiedotettava 
sen oloista sekä vapautensa menettäneiden 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Tietoja on ol-
tava saatavana yleisimmin käytetyillä kielillä 
säilytystilassa olevien vapautensa menettä-
neiden tarpeiden mukaan. 

Ulkomaiselle vapautensa menettäneelle on 
tiedotettava 7 luvun 6 §:n mukaisesta mah-
dollisuudesta olla yhteydessä kotimaansa 
edustustoon. Ulkomaiselle vapautensa menet-
täneelle on mahdollisuuksien mukaan annet-
tava tulkitsemisapua. Viittomakieltä käyttä-
välle tai vammaisuuden vuoksi tulkitse-
misapua tarvitsevalle vapautensa menettä-
neelle on annettava tarpeellista tulkitsemis- ja 
käännösapua. 

Vapautensa menettäneiden saatavilla on ol-
tava kokoelma vapautensa menettäneitä kos-
kevista säännöksistä. 

(uusi) 
 

3 § 

Säännöksistä ja säilytystilan oloista tiedot-
taminen 

Vapautensa menettäneelle on viipymättä 
hänen saavuttuaan säilytystilaan tiedotettava 
sen oloista sekä vapautensa menettäneiden 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Tietoja on 
oltava saatavana yleisimmin käytetyillä kie-
lillä säilytystilassa olevien vapautensa menet-
täneiden tarpeiden mukaan. 

Ulkomaiselle vapautensa menettäneelle on 
tiedotettava 7 luvun 6 §:n mukaisesta mah-
dollisuudesta olla yhteydessä kotimaansa 
edustustoon. Ulkomaalaiselle vapautensa 
menettäneelle on mahdollisuuksien mukaan 
annettava tulkitsemisapua. Viittomakieltä 
käyttävälle tai vammaisuuden vuoksi tulkit-
semisapua tarvitsevalle vapautensa menettä-
neelle on annettava tarpeellista tulkitsemis- ja 
käännösapua. 

Vapautensa menettäneiden saatavilla on ol-
tava kokoelma vapautensa menettäneitä kos-
kevista säännöksistä. 

Vapautensa menettäneellä on oikeus pitää 
koko vapaudenmenetyksen ajan hallussaan 
hänelle esitutkintalain 4 luvun 17 §:n nojalla 
annettu kirjallinen ilmoitus hänen oikeuksis-
taan.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20    . 
——— 
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3.  

Laki 
tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tutkintavankeuslain (768/2005) 1 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 

laissa 808/2011, sekä  
lisätään 2 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Tutkintavankeuden toimeenpanon yleiset periaatteet 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavankiin, joka samalla suorittaa 

vankeusrangaistusta tai sakon muuntorangais-
tusta, sovelletaan, mitä 2 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa, 4 luvun 1 §:n 3 momentissa, 8 lu-
vun 6 §:ssä sekä 9 luvun 9 §:ssä säädetään. 
Tällaiseen vankiin sovelletaan lisäksi, mitä 
pakkokeinolain (806/2011) 4 luvussa yhtey-
denpidon rajoittamisesta ja rikoslain 
(39/1889) 2 c luvun 5 §:ssä ehdonalaisesta 
vapauttamisen määräytymisestä säädetään. 
Muutoin tässä momentissa tarkoitettuun tut-
kintavankiin sovelletaan, mitä vangista van-
keuslaissa (767/2005) säädetään.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tutkintavankiin, joka samalla suorittaa 

vankeusrangaistusta tai sakon muuntoran-
gaistusta, sovelletaan, mitä 2 luvun 1 §:n 
2 momentissa ja 3 §:n 4 momentissa, 4 luvun 
1 §:n 3 momentissa, 8 luvun 6 §:ssä sekä 
9 luvun 9 §:ssä säädetään. Tällaiseen vankiin 
sovelletaan lisäksi, mitä pakkokeinolain 
(806/2011) 4 luvussa yhteydenpidon rajoit-
tamisesta ja rikoslain (39/1889) 2 c luvun 
5 §:ssä ehdonalaisesta vapauttamisen mää-
räytymisestä säädetään. Muutoin tässä mo-
mentissa tarkoitettuun tutkintavankiin sovel-
letaan, mitä vangista vankeuslaissa 
(767/2005) säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 luku 

Saapuminen vankilaan

3 §

Säännöksistä ja vankilan oloista tiedottami-
nen 

Tutkintavangille on viipymättä hänen saa-
vuttuaan vankilaan tiedotettava sen oloista 
sekä tutkintavankien oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Tietoja on oltava saatavana ylei-

3 §

Säännöksistä ja vankilan oloista tiedottami-
nen 

Tutkintavangille on viipymättä hänen saa-
vuttuaan vankilaan tiedotettava sen oloista 
sekä tutkintavankien oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Tietoja on oltava saatavana ylei-
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simmin käytetyillä kielillä vankilassa olevien 
tutkintavankien tarpeiden mukaan. 

Ulkomaiselle tutkintavangille on tiedotetta-
va 9 luvun 7 §:n mukaisesta mahdollisuudesta 
olla yhteydessä kotimaansa edustustoon. Ul-
komaiselle tutkintavangille on mahdollisuuk-
sien mukaan annettava tulkitsemisapua. Viit-
tomakieltä käyttävälle tai vammaisuuden 
vuoksi tulkitsemisapua tarvitsevalle vangille 
on annettava tarpeellista tulkitsemis- ja kään-
nösapua. 

Tutkintavankien saatavilla on oltava koko-
elma tutkintavankeja koskevista laeista, ase-
tuksista ja muista säännöksistä.  

(uusi) 

simmin käytetyillä kielillä vankilassa olevien 
tutkintavankien tarpeiden mukaan. 

Ulkomaiselle tutkintavangille on tiedotet-
tava 9 luvun 7 §:n mukaisesta mahdollisuu-
desta olla yhteydessä kotimaansa edustus-
toon. Ulkomaalaiselle tutkintavangille on 
mahdollisuuksien mukaan annettava tulkit-
semisapua. Viittomakieltä käyttävälle tai 
vammaisuuden vuoksi tulkitsemisapua tarvit-
sevalle vangille on annettava tarpeellista tul-
kitsemis- ja käännösapua. 

Tutkintavankien saatavilla on oltava koko-
elma tutkintavankeja koskevista laeista, ase-
tuksista ja muista säännöksistä. 

Tutkintavangilla on oikeus pitää koko va-
paudenmenetyksen ajan hallussaan hänelle 
esitutkintalain 4 luvun 17 §:n nojalla annettu 
kirjallinen ilmoitus hänen oikeuksistaan.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20    . 
——— 
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4. 

Laki 
sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) 7 §:n 2 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 774/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Esitutkinta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetun rikkomuksen selvit-

tämiseksi toimitetaan esitutkintalain 
(805/2011) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu sup-
pea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan 
ne seikat, jotka ovat välttämättömiä sakko-
vaatimuksen, sakkomääräyksen, rikesakko-
määräyksen tai rangaistusvaatimuksen anta-
miseksi. Esitutkinta saadaan tällöin toimittaa 
noudattamatta esitutkintalain 4 luvun 13 §:n 
säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Esitutkinta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetun rikkomuksen sel-

vittämiseksi toimitetaan esitutkintalain 
(805/2011) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu sup-
pea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan 
ne seikat, jotka ovat välttämättömiä sakko-
vaatimuksen, sakkomääräyksen, rikesakko-
määräyksen tai rangaistusvaatimuksen anta-
miseksi. Esitutkinta saadaan tällöin toimittaa 
noudattamatta mainitun lain 4 luvun 13 ja 
16 §:n säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä 

kuin sakon ja rikesakon määräämisestä an-
nettu laki (754/2010). 

——— 
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5. 

Laki 
rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain (692/1993) 5 §, sellaisena kuin se on 

laissa 775/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Ennen rangaistusvaatimuksen antamista 

toimitetaan esitutkintalain (805/2011) 11 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitettu suppea esitutkinta, jos-
sa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka ovat 
välttämättömiä seuraamuksen määräämiseksi 
rangaistusmääräysmenettelyssä. Esitutkinta 
saadaan tällöin toimittaa noudattamatta esi-
tutkintalain 4 luvun 13 §:n säännöksiä. 
 

5 § 
Ennen rangaistusvaatimuksen antamista 

toimitetaan esitutkintalain (805/2011) 11 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitettu suppea esitutkinta, 
jossa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka 
ovat välttämättömiä seuraamuksen määrää-
miseksi rangaistusmääräysmenettelyssä. Esi-
tutkinta saadaan tällöin toimittaa noudatta-
matta mainitun lain 4 luvun 13 ja 16 §:n 
säännöksiä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20    . 
——— 
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6. 

Laki 
rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikesakkomenettelystä annetun lain (66/1983) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 777/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 
Rikesakkoasiassa toimitetaan esitutkintalain 

(805/2011) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu sup-
pea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan 
ne seikat, jotka ovat välttämättömiä rikesakon 
määräämistä varten. Esitutkinta saadaan täl-
löin toimittaa noudattamatta esitutkintalain 
4 luvun 13 §:n säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Rikesakkoasiassa toimitetaan esitutkinta-

lain (805/2011) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu 
suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoas-
taan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä ri-
kesakon määräämistä varten. Esitutkinta saa-
daan tällöin toimittaa noudattamatta mainitun 
lain 4 luvun 13 ja 16 §:n säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä 

kuuta 20    . 
——— 
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7. 

Laki 
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsen-

valtioiden välillä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 20 §:n 3 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 20 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Avustaja ja puolustaja

20 § 

Oikeus avustajaan ja puolustajaan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luovutettavaksi pyydetylle, joka on otettu 

kiinni tai muuten tavoitettu Suomessa, polii-
sin on viipymättä selvitettävä hänen oikeuten-
sa käyttää avustajaa sekä se, että hänelle 
voidaan määrätä puolustaja.  

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

(3 mom. kumotaan) 
 

(uusi) 
 

20 a §

Kirjallinen ilmoitus oikeuksista 

Poliisin on viipymättä ilmoitettava luovu-
tettavaksi pyydetylle, joka on otettu kiinni tai 
muuten tavoitettu Suomessa, hänen oikeudes-
taan: 

1) saada tieto kiinniottamista ja luovutta-
mista koskevan pyynnön sisällöstä; 

2) käyttää avustajaa; 
3) puolustajaan, jos luovutettavaksi pyydet-

ty sitä pyytää; 
4) tulkkaukseen sekä kiinniottamista ja luo-

vuttamista koskevan pyynnön käännökseen 
siten kuin 21 §:n 2 ja 3 momentissa sääde-
tään; 

5) päättää, suostuuko luovutettavaksi pyy-
detty luovuttamiseensa; 

6) tulla kuulluksi luovuttamista koskevan 
pyynnön sisällöstä käräjäoikeudessa; sekä  

7) saada tieto luovuttamispyynnön perus-
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teena olevasta poissaolotuomiosta, jos luovu-
tettavaksi pyydetty sitä pyytää. 

Luovutettavaksi pyydetylle on annettava 
ilmoitus 1 momentissa tarkoitetuista oikeuk-
sista kirjallisena hänen ymmärtämällään kie-
lellä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20    . 
——— 
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8. 

Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 385/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos asiakirja kuuluu oikeudenkäyntiaineis-

toon, asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin 
on voimassa, mitä siitä säädetään oikeuden-
käynnin julkisuudesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetussa laissa (370/2007) ja oi-
keudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-
istuimissa annetussa laissa (381/2007).  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos asiakirja kuuluu oikeudenkäyntiaineis-

toon, asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin 
on voimassa, mitä siitä säädetään oikeuden-
käynnin julkisuudesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetussa laissa (370/2007) ja oi-
keudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-
istuimissa annetussa laissa (381/2007). Esi-
tutkinnan asianosaisen oikeuteen saada tieto 
esitutkinnassa esitetystä tai laaditusta asia-
kirjasta sovelletaan, mitä esitutkintalain 
(805/2011) 4 luvun 15 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20    . 
——— 
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