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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Turvallisuustutkinnan tarkoitus

Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on
yleisen turvallisuuden lisääminen, onnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen
sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinko-
jen torjuminen.

Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudelli-
sen vastuun kohdentamiseksi.

2 §

Tutkittavat onnettomuudet ja vaaratilanteet

Onnettomuustutkintakeskuksen on tutkit-
tava:

1) onnettomuus, jota on kuolleiden tai
loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omai-
suuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden va-
hinkojen määrän taikka onnettomuuden laa-
dun perusteella pidettävä erityisen vakavana
(suuronnettomuus);

2) ilmailussa tapahtunut onnettomuus ja

vakava vaaratilanne, jotka on määritelty si-
viili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilan-
teiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direk-
tiivin 94/56/EY kumoamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 996/2010 (ilmailuonnettomuusase-
tus) ja kansainvälisen siviili-ilmailun yleisso-
pimuksen (SopS 11/1949) 13 liitteen 1 lu-
vussa siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen;

3) rautatieliikenteessä tapahtunut vakava
onnettomuus, joka on määritelty yhteisön
rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyri-
tysten toimiluvista annetun neuvoston direk-
tiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuuri-
kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä
ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksu-
jen perimisestä sekä turvallisuustodistusten
antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (rauta-
tieturvallisuusdirektiivi) 3 artiklassa, sekä
vastaava onnettomuus muussa yksityisessä
tai julkisessa raideliikenteessä;

4) meriliikenteessä tapahtunut hyvin va-
kava onnettomuus, joka on määritelty merilii-
kennealan onnettomuuksien tutkinnan perus-
periaatteista ja neuvoston direktiivin

HE 204/2010
HaVM 40/2010
EV 366/2010

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100204


1999/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/18/EY (merionnettomuusdi-
rektiivi) 3 artiklassa ja vuoden 1974 kansain-
välisen ihmishengen turvallisuudesta merellä
tehdyn yleissopimuksen (SopS 11/1981) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, liit-
teen XI-1 luvun 6 säännössä mainitussa meri-
onnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaa-
ratilanteiden turvallisuustutkinnan kansainvä-
lisiä normeja ja suositeltuja käytäntöjä koske-
vassa säännöstössä sekä vastaava onnetto-
muus sisävesiliikenteessä.

Tämän lain mukaan voidaan tutkia suuron-
nettomuuden vaaratilanne sekä muu onnetto-
muus ja vaaratilanne.

Tämän lain mukaan voidaan tehdä yhtei-
nen tutkinta useista samankaltaisista onnetto-
muuksista tai vaaratilanteista (teematutkinta).

Tämän lain mukaan voidaan tutkia myös 5
luvussa tarkoitettu poikkeuksellinen tapah-
tuma.

3 §

Onnettomuuden tutkintaa koskevien
säännösten soveltaminen

Jollei tässä laissa toisin säädetä, 2 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitetun vaaratilanteen ja 5
luvussa tarkoitetun poikkeuksellisen tapahtu-
man tutkintaan sekä teematutkintaan sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään onnettomuu-
den tutkinnasta.

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämän lain lisäksi tutkinnassa noudate-
taan, mitä onnettomuuksien tutkintaa koske-
vassa Euroopan unionin lainsäädännössä sää-
detään ja Suomea sitovassa kansainvälisessä
velvoitteessa määrätään.

Ilmailuonnettomuusasetuksessa tarkoitettu-
jen onnettomuuksien ja vakavien vaaratilan-
teiden tutkintaan sovelletaan sanottua ase-
tusta. Lisäksi tutkintaan sovelletaan, mitä
tässä laissa säädetään.

Sotilasilmailuonnettomuuksien sekä tie- ja
maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
säädetään erikseen.

Jos 3 momentissa tarkoitettu onnettomuus
on suuronnettomuus tai sen vaaratilanne, tut-
kitaan se kuitenkin tämän lain mukaisesti.

5 §

Tutkinnan sisältö

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapah-
tumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt
pelastustoimet ja viranomaisten toiminta.

Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko
turvallisuus otettu riittävästi huomioon onnet-
tomuuteen johtaneessa toiminnassa sekä on-
nettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka
kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden
suunnittelussa, valmistuksessa, rakentami-
sessa ja käytössä. Lisäksi selvitetään, onko
johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asi-
anmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvitta-
essa on myös selvitettävä mahdolliset puut-
teet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa
säännöksissä ja määräyksissä.

6 §

Alueellinen toimivalta

Turvallisuustutkinta voidaan tehdä onnet-
tomuudesta, joka on tapahtunut Suomessa.
Samoin voidaan tutkia vesiliikenneonnetto-
muus, joka on tapahtunut Saimaan kanavan
vuokra-alueella.

Turvallisuustutkinta voidaan tehdä Suo-
men ulkopuolella tapahtuneesta onnettomuu-
desta siten kuin onnettomuuksien tutkintaa
koskevassa Euroopan unionin lainsäädän-
nössä säädetään tai Suomea sitovassa kan-
sainvälisessä velvoitteessa määrätään.

Onnettomuuden tapahtumapaikasta riippu-
matta voidaan tutkia onnettomuuden Suo-
meen kohdistuneet seuraukset sekä muut
5 §:ssä tarkoitetut seikat siltä osin kuin ne
koskevat Suomen viranomaisten ja onnetto-
muuteen osallisten suomalaisten toimintaa.

7 §

Tutkimatta jättäminen

Onnettomuus voidaan jättää tutkimatta, jos
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Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea
sitovan kansainvälisen velvoitteen mukaisesti
sovitaan, että tutkinnan tekee toisen valtion
viranomainen tai kansainvälinen järjestö.

2 luku

Tutkinnan organisointi

8 §

Onnettomuustutkintakeskus

Turvallisuustutkintaa varten oikeusminis-
teriön yhteydessä on Onnettomuustutkinta-
keskus. Keskus suorittaa tehtävänsä itsenäi-
sesti ja riippumattomasti.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä
on tutkia 2 §:n 1—3 momentissa tarkoitetut
onnettomuudet ja vaaratilanteet. Keskuksen
tehtävänä on lisäksi:

1) huolehtia turvallisuustutkinnan yleisestä
järjestämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta,
tiedottamisesta ja valvonnasta;

2) kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia henki-
löitä;

3) pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan
käynnistämiseen;

4) huolehtia turvallisuustutkinnan alaan
liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä;

5) antaa turvallisuussuosituksia ja seurata
niiden toteutumista.

Onnettomuustutkintakeskus toimii ilmai-
luonnettomuusasetuksessa tarkoitettuna si-
viili-ilmailun turvallisuustutkintaviran-
omaisena.

9 §

Onnettomuustutkintakeskuksen organisaatio

Onnettomuustutkintakeskuksessa on joh-
taja, turvallisuustutkintaa tekeviä ja muita
virkamiehiä sekä tarvittaessa muuta henkilös-
töä.

Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja ke-
hittää Onnettomuustutkintakeskuksen toimin-
taa sekä vastata toiminnan laadusta ja tulok-
sellisuudesta. Johtajan nimittää valtioneuvos-
to.

Onnettomuustutkintakeskuksella on työjär-
jestys, jonka johtaja vahvistaa. Työjärjestyk-
sessä määrätään keskuksen organisaatiosta,
henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittelystä ja
ratkaisemisesta sekä toiminnan muusta ylei-
sestä järjestämisestä.

10 §

Erityiset kelpoisuusvaatimukset

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkea-
koulututkinto, hyvä perehtyneisyys keskuk-
sen toimialaan sekä käytännössä osoitettu
johtamistaito ja -kokemus.

Turvallisuustutkintaa tekevän virkamiehen
kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään sovel-
tuva koulutus sekä sellainen taito ja kokemus,
jota tehtävän asianmukainen hoitaminen
edellyttää.

11 §

Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija

Onnettomuustutkintakeskus voi käyttää
turvallisuustutkinnassa apuna ulkopuolista
asiantuntijaa (Onnettomuustutkintakeskuksen
asiantuntija).

Onnettomuustutkintakeskuksen asiantunti-
jan kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan
10 §:n 2 momenttia.

12 §

Valtion edustajan osallistuminen tutkintaan

Jos Suomen tutkittavaksi kuuluva onnetto-
muus koskee merkittävässä määrin muuta
valtiota, tämän valtion edustaja voi avustaa
tutkinnassa siten kuin onnettomuuksien tut-
kintaa koskevassa Euroopan unionin lainsää-
dännössä säädetään tai Suomea sitovassa
kansainvälisessä velvoitteessa määrätään
taikka jos sitä pidetään muusta syystä tarpeel-
lisena. Päätöksen toisen valtion edustajan
osallistumisesta tutkintaan tekee Onnetto-
muustutkintakeskus.

Jos muun valtion tai kansainvälisen järjes-
tön tutkittavaksi kuuluva onnettomuus kos-
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kee merkittävässä määrin Suomea, Onnetto-
muustutkintakeskus voi ryhtyä tarvittaviin
toimenpiteisiin, jotta Suomen edustaja voi
osallistua tutkintaan.

13 §

Tutkintaryhmä

Onnettomuustutkintakeskus voi asettaa
turvallisuustutkintaa varten tutkintaryhmän.
Jos tutkinnassa käytetään apuna Onnetto-
muustutkintakeskuksen asiantuntijaa, on tut-
kintaa varten asetettava tutkintaryhmä.

Tutkintaryhmässä on tarpeellinen määrä
jäseniä, joilla on riittävä asiantuntemus tut-
kinnan kannalta keskeisiltä aloilta. Tutkinta-
ryhmän jäsen voi olla Onnettomuustutkinta-
keskuksen tai muun viranomaisen virkamies
taikka suostumuksensa tehtävään antanut On-
nettomuustutkintakeskuksen asiantuntija. On-
nettomuustutkintakeskus nimeää yhden jäse-
nen tutkintaryhmän johtajaksi.

Onnettomuustutkintakeskus voi muuttaa
tutkintaryhmän kokoonpanoa, jos se on vält-
tämätöntä asiantuntevan, riippumattoman ja
puolueettoman tutkinnan toimittamiseksi.

Muun viranomaisen virkamies ja Onnetto-
muustutkintakeskuksen asiantuntija nimetään
tutkintaryhmän jäseneksi kirjallisesti.

14 §

Esteellisyys

Onnettomuustutkintakeskuksen virkamie-
hen, tutkintaryhmän jäsenen ja muun tutkin-
taan osallistuvan esteellisyydestä tutkinnassa
on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28
§:n 1 momentin 4—7 kohdassa säädetään
virkamiehen esteellisyydestä asian käsitte-
lyssä. Lisäksi hän on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on kärsinyt
vahinkoa tutkittavana olevassa onnettomuu-
dessa tai hänen läheisensä on saanut siinä
surmansa;

2) jos hän tai hänen läheisensä voi joutua
onnettomuudesta tai siitä aiheutuneesta va-
hingosta vastuuseen;

3) jos tutkinnasta tai sen tuloksista voi olla
odotettavissa hyötyä tai vahinkoa hänelle tai
hänen läheiselleen; tai

4) jos hän tai hänen läheisensä on palve-
lussuhteessa sellaiseen virastoon tai laitok-
seen, jonka toiminta voi tulla tutkittavaksi
onnettomuuden johdosta tehtävässä turvalli-
suustutkinnassa.

Läheisellä tarkoitetaan hallintolain 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä.
Esteellisyyden vaikutuksesta on voimassa,
mitä hallintolain 27, 29 ja 30 §:ssä säädetään.

15 §

Virkavastuu

Onnettomuustutkintakeskuksen asiantunti-
jaan ja 12 §:ssä tarkoitettuun toisen valtion
edustajaan sovelletaan tämän lain mukaisissa
tehtävissä rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).

3 luku

Tutkinta

16 §

Ilmoitusvelvollisuus

Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osal-
listuvan viranomaisen tulee viipymättä il-
moittaa Onnettomuustutkintakeskukselle ta-
pahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan
voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan.

Ilmoitusvelvollisuus on myös:
1) Liikenteen turvallisuusvirastolla;
2) Liikennevirastolla;
3) aluehallintovirastolla;
4) muulla turvallisuutta valvovalla viran-

omaisella omalla toimialallaan;
5) sillä, joka on vastaanottanut onnetto-

muus- tai vaaratilannetta koskevan ilmoituk-
sen;

6) sellaisella oikeushenkilöllä, joka on
2 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoite-
tussa liikennemuodossa tapahtuneen onnetto-
muuden tai vaaratilanteen osallinen tai joka
ilmeisesti kärsii vahinkoa tällaisen onnetto-
muuden johdosta.

Tuomioistuimen, joka on vastaanottanut
merilain (674/1994) 18 luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun aluksen päällikön ilmoi-
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tuksen meriselityksen antamisesta, on välitet-
tävä ilmoitus viivytyksettä Onnettomuustut-
kintakeskukselle sekä varattava keskukselle
mahdollisuus osallistua meriselitystä koske-
vaan istuntoon ja esittää siellä kysymyksiä.

17 §

Tutkinnan aloittaminen

Onnettomuustutkintakeskus päättää turval-
lisuustutkinnan aloittamisesta sekä siitä,
missä laajuudessa tutkinta tehdään.

Edellä 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoite-
tusta onnettomuudesta tehdään turvallisuus-
tutkinta, jos se on tarpeen tutkinnan 1 §:ssä
säädetyn tarkoituksen kannalta. Harkittaessa
tutkinnan aloittamista otetaan lisäksi huo-
mioon:

1) onnettomuuden vakavuus ja laatu;
2) vastaavien onnettomuuksien toistuvuus

ja uusiutumisen todennäköisyys;
3) turvallisuutta valvovien viranomaisten,

asiaan osallisten ja muiden pyyntö tutkinnan
suorittamiseksi;

4) onko tutkinnassa saatavissa merkityk-
sellistä turvallisuustietoa;

5) aiheuttiko onnettomuus vaaraa usealle
ihmiselle samanaikaisesti;

6) tutkiiko muu toimija onnettomuuden.
Onnettomuustutkintakeskus vastaa turval-

lisuustutkinnan aloittamisesta, jos onnetto-
muudessa on osallisena merionnettomuusdi-
rektiivin 3 artiklassa tarkoitettu ro-ro-alus tai
suurnopeusmatkustaja-alus ja onnettomuus
tapahtuu Suomen aluevesillä tai alus on vii-
meksi käynyt Suomessa.

18 §

Alustava tutkinta

Onnettomuustutkintakeskus voi tutkinta-
edellytysten turvaamiseksi käynnistää alusta-
van tutkinnan jo ennen tutkinnan aloittamista
koskevan päätöksen tekemistä.

Onnettomuustutkintakeskuksen onnetto-
muuspaikalle alustavaa tutkintaa varten lähet-
tämän Onnettomuustutkintakeskuksen asian-
tuntijan toimivaltaan sovelletaan 19 §:n sään-

nöksiä tutkintaedellytysten turvaamisesta,
20 §:n säännöksiä tiedonsaantioikeudesta, 22
§:n säännöksiä tarkastusoikeudesta ja 23 §:n
säännöksiä kuulemisesta.

Turvallisuustutkinnan aloittaneen muun vi-
ranomaisen tai toimijan on luovutettava ke-
räämänsä tutkinta-aineisto Onnettomuustut-
kintakeskuksen käyttöön keskuksen aloitettua
tutkinnan.

19 §

Tutkintaedellytysten turvaaminen

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa
tekevällä virkamiehellä ja tutkintaryhmän jä-
senellä (tutkintaa tekevällä) on oikeus päästä
onnettomuuspaikalle sekä tutkia siellä onnet-
tomuuteen liittyviä esineitä, laitteita ja raken-
teita.

Onnettomuustutkintakeskus ja tutkintaryh-
män johtaja voivat määrätä onnettomuuspai-
kan eristettäväksi sekä kieltää onnettomuu-
dessa surmansa saaneiden pois viemisen tai
siirtämisen, jos se on turvallisuustutkinnan
kannalta välttämätöntä.

Onnettomuuspaikalla olevia esineitä ja
muuta aineistoa, joilla saattaa olla merkitystä
tutkinnassa, ei saa ilman Onnettomuustutkin-
takeskuksen tai tutkintaryhmän johtajan lu-
paa hävittää, viedä pois eikä liikutella, ellei
siihen ole pakottavaa syytä. Keskuksen ja
tutkintaryhmän johtajan tulee huolehtia, että
aineisto luetteloidaan.

Tutkintaedellytysten turvaamiseksi annetut
2 ja 3 momentissa tarkoitetut määräykset ja
kiellot on peruutettava heti, kun määräys tai
kielto ei ole enää tutkinnan vuoksi välttämä-
tön.

20 §

Tiedonsaantioikeus

Tutkintaa tekevällä on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada maksutta viran-
omaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta
tutkinnan toimittamiseksi:

1) tarpeelliset tiedot asiaa koskevan poliisi-
ja esitutkinnan aineistosta ja kuolemansyyn-
selvityksestä;

2) tarpeelliset tiedot poliisin, pelastustoi-
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men, hätäkeskuksen, terveydenhuollon viran-
omaisten ja muiden viranomaisten toimin-
nasta onnettomuuden yhteydessä ja varautu-
misesta onnettomuuksiin;

3) välttämättömät tiedot onnettomuuteen
liittyvän kulkuneuvon, laitteen, opastin- ja
liikenteenohjausjärjestelmän toimintaa, on-
nettomuuden olosuhteita sekä puhe- ja viesti-
liikennettä rekisteröivistä laitteista sekä
muista vastaavista tallentimista;

4) välttämättömät tiedot onnettomuuteen
osallisen terveydentilasta; sekä

5) muut tiedot, jotka ovat tapahtumien ku-
lun, onnettomuuden tai vaaratilanteen syn-
tyyn tai seurauksiin vaikuttaneiden tekijöiden
taikka näihin rinnastettavien seikkojen selvit-
tämiseksi välttämättömiä.

Tutkintaa tekevällä on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada onnettomuudessa
osallisena olleelta yksityiseltä toimijalta tur-
vallisuustutkinnan toteuttamiseksi välttämät-
tömät tiedot. Velvollisuus antaa tietoja kos-
kee myös muuta yksityistä toimijaa, jolla on-
nettomuushavainnon johdosta tai muusta
syystä on tietoja onnettomuudesta.

Tutkintaa tekevällä on oikeus saada 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot myös
yksityiseltä toimijalta sekä 4 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot yksityiseltä terveyden- ja sairaan-
hoitoa harjoittavalta yhteisöltä ja toimintayk-
siköltä sekä terveydenhuollon ammattihenki-
löltä.

Tutkintaa tekevällä on oikeus saada 1—3
momentissa tarkoitetut tiedot pyytämässään
muodossa ja teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisesti.

21 §

Oikeus saada tietoja teleyrityksiltä

Tutkintaa tekevällä on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada sähköisen viestin-
nän tietosuojalaissa (516/2004) tarkoitetulta
teleyritykseltä sellaisen liittymän tai pääte-
laitteen tunnistamistiedot ja paikkatiedot,
jonka voidaan perustellusti arvioida olleen
tutkinnan kohteena olevalla onnettomuuspai-
kalla, sekä tiedot liittymän tilaajasta, käyttä-
jästä ja asennusosoitteesta siten kuin viestin-
tämarkkinalain (393/2003) 97 ja 98 §:ssä sää-
detään.

Oikeus saada 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot on vain, jos tiedot ovat välttämättömiä
tutkittavan onnettomuuden kulun, syyn tai
seurausten selvittämiseksi.

Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

22 §

Tarkastusoikeus

Tutkintaa tekevällä on oikeus ottaa haltuun
ja tarkastaa esineitä ja asiakirjoja, jos se on
välttämätöntä turvallisuustutkinnan toimitta-
miseksi. Tutkintaa tekevä saa tehdä tarkastet-
taville esineille kokeita ja irrottaa esineistä
osia sekä ottaa näytteitä, jos se on tutkimus-
ten vuoksi välttämätöntä.

Tutkintaa tekevällä on oikeus päästä kul-
kuvälineisiin, toimitiloihin ja muihin tiloihin
sekä alueille, jos siten voidaan saada tarpeel-
lista tietoa turvallisuustutkinnassa. Oikeus
päästä pysyväisluonteiseen asumiseen käytet-
tyyn tilaan on kuitenkin vain, jos se on vält-
tämätöntä onnettomuuksien ja vaaratilantei-
den ehkäisemisen taikka onnettomuuksista
aiheutuvien vahinkojen torjumisen kannalta
välttämättömien tietojen hankkimiseksi. On-
nettomuustutkintakeskuksen asiantuntijalla
on oikeus päästä pysyväisluonteiseen asumi-
seen käytettyyn tilaan vain Onnettomuustut-
kintakeskuksen virkamiestä avustaessaan tai
jos tällaisessa tilassa on samanaikaisesti
muun viranomaisen virkamies suorittamassa
toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä. Muun kuin
Suomen kansalaisen oikeuteen päästä puolus-
tusvoimien hallinnassa olevalle alueelle so-
velletaan puolustusvoimista annetun lain
(551/2007) 15 §:ää, jollei Suomea sitovasta
kansainvälisestä velvoitteesta tai Euroopan
unionin lainsäädännöstä muuta johdu.

Tutkinnassa ei edellytetä ilmailuonnetto-
muusasetuksen 12 artiklassa tarkoitettua en-
nakkohyväksyntää.

23 §

Kuuleminen

Tutkintaa tekevä voi kuulla onnettomuu-
teen osallisia, asiantuntijoita ja jokaista, jolta
voidaan olettaa saatavan tutkinnassa tarvitta-
via tietoja.
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Kuulemisessa muun henkilön läsnäolo on
sallittu vain, jos Onnettomuustutkintakeskus
tai tutkintaryhmän johtaja niin päättää. Va-
jaavaltaista kuultaessa läsnä on kuitenkin ol-
tava hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai
muu laillinen edustajansa. Lisäksi kuulemi-
sessa saa olla läsnä kuultavan avustaja tai
asiamies.

Kuultavalle on kerrottava hänen oikeuksis-
taan ja asemastaan kuulemisessa.

24 §

Selvitykset ja lausunnot

Onnettomuustutkintakeskus tai tutkinta-
ryhmä voi teettää erityistä asiantuntemusta
vaativasta seikasta selvityksen muulla viran-
omaisella tai yksityisellä toimijalla sekä pyy-
tää tältä määrätystä asiasta lausunnon.

25 §

Onnettomuusuhan havaitseminen tutkinnan
aikana

Onnettomuustutkintakeskuksen on ilmoi-
tettava asianomaiselle viranomaiselle, jos tur-
vallisuustutkinnan aikana havaitaan vikoja tai
puutteita, jotka viranomaisen on uusien on-
nettomuuksien estämiseksi kiireellisesti kor-
jattava.

26 §

Onnettomuustutkintakeskuksen ja tutkinta-
ryhmän johtajan päätösvalta

Tutkintaryhmän johtajan 19 ja 23 §:n no-
jalla tekemiä päätöksiä noudatetaan tutkin-
nassa, jollei Onnettomuustutkintakeskus toi-
sin päätä.

4 luku

Tutkintaselostus

27 §

Tutkintaselostus

Turvallisuustutkinnasta laaditaan julkinen
tutkintaselostus onnettomuuden vakavuuteen

nähden sopivassa laajuudessa.
Tutkintaselostus sisältää selostuksen on-

nettomuuden kulusta, onnettomuuteen johta-
neista tekijöistä ja onnettomuuden seurauk-
sista sekä asianomaisille viranomaisille ja
muille toimijoille osoitetut turvallisuussuosi-
tukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat
tarpeen yleisen turvallisuuden lisäämiseksi,
uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi sekä
pelastus- ja muiden viranomaisten toiminnan
tehostamiseksi. Tutkintaselostukseen ei sisäl-
lytetä tietoja onnettomuuteen osallisen tai tut-
kinnassa kuullun yksityishenkilön henkilölli-
syydestä.

Tutkintaselostuksen allekirjoittavat tutkin-
taan osallistuneet tutkijat. Tutkintaselostuk-
seen liitetään mahdolliset eriävät mielipiteet.

Edellä 2 momentista säädetystä poiketen
rautatieliikenteessä tapahtuneen onnettomuu-
den johdosta laaditun tutkintaselostuksen tur-
vallisuussuosituksia ei voida osoittaa yksityi-
sille toimijoille.

28 §

Viranomaisten ja osallisten lausunnot

Ennen tutkintaselostuksen valmistumista
varataan onnettomuuteen osallisille sekä tut-
kittavan onnettomuuden alalla valvonnasta
vastaaville viranomaisille tilaisuus lausua
mielipiteensä tutkintaselostuksen luonnok-
sesta.

Lausunnon antamiselle asetetaan kohtuulli-
nen määräaika.

Lausunnot tai niistä laadittu yhteenveto si-
sällytetään tutkintaselostukseen tai sen liittee-
seen. Tutkintaselostukseen ei kuitenkaan si-
sällytetä yksityishenkilöiden antamia lausun-
toja.

29 §

Tutkinnan päättyminen

Tutkinta päättyy, kun tutkintaselostus alle-
kirjoitetaan. Tutkinnan päättyminen ei estä
uutta tutkintaa asiassa, jos se on tarpeen tut-
kinnan päättymisen jälkeen tietoon tulleen
uuden ja merkittävän seikan vuoksi.
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30 §

Turvallisuussuositusten seuranta

Onnettomuustutkintakeskus seuraa tutkin-
taselostukseen otettujen turvallisuussuositus-
ten toteutumista.

Viranomaisen ja muun toimijan on Onnet-
tomuustutkintakeskuksen pyynnöstä annet-
tava selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryh-
tynyt sille osoitetun turvallisuussuosituksen
johdosta.

Viranomaisen on annettava vuosittain On-
nettomuustutkintakeskukselle selvitys toi-
menpiteistä, joihin se on ryhtynyt rautatielii-
kenteessä tapahtunutta onnettomuutta koske-
vassa tutkintaselostuksessa sille osoitetun tur-
vallisuussuosituksen johdosta.

5 luku

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta

31 §

Poikkeuksellinen tapahtuma

Poikkeuksellisella tapahtumalla tarkoite-
taan sellaista erittäin vakavaa kuolemaan joh-
tanutta taikka yhteiskunnan perustoimintoja
uhannutta tai vakavasti vaurioittanutta tapah-
tumaa, joka ei ole onnettomuus.

32 §

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan
aloittaminen

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan
aloittamisesta päättää valtioneuvosto.

Valtioneuvosto voi asettaa tapahtuman tut-
kintaa varten oikeusministeriön yhteyteen
tutkintaryhmän. Tutkintaryhmä suorittaa teh-
tävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

33 §

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta

Sen lisäksi, mitä 5 §:n 1 momentissa sää-
detään, poikkeuksellisen tapahtuman tutkin-
nassa voidaan selvittää tapahtuman aiheutta-

jaan liittyviä seikkoja siinä määrin kuin se on
välttämätöntä vastaavankaltaisten tapahtu-
mien ennalta ehkäisemiseksi tarvittavan tie-
don hankkimiseksi.

34 §

Tutkintaryhmän toimivalta

Edellä 32 §:n 2 momentissa tarkoitetun
tutkintaryhmän johtajan ja jäsenen toimival-
taan sovelletaan, mitä 3 luvussa säädetään
tutkintaryhmän johtajan ja tutkintaa tekevän
toimivallasta.

Sen lisäksi, mitä 20 §:ssä säädetään tiedon-
saantioikeudesta, poikkeuksellisen tapahtu-
man tutkintaa varten asetetulla tutkintaryh-
mällä on oikeus saada tutkinnan tarkoituksen
kannalta välttämättömät tiedot mahdollisen
esitutkinnan aineistoon sisältyvien luotta-
muksellisten viestien sisällöstä.

35 §

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta
annettava tutkintaselostus

Tutkintaryhmä laatii poikkeuksellisen ta-
pahtuman tutkinnasta tutkintaselostuksen.
Tutkintaselostus annetaan valtioneuvostolle.

36 §

Poikkeuksellisen tapahtuman johdosta annet-
tavien turvallisuussuositusten seuranta

Kukin ministeriö seuraa toimialallaan
poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnassa an-
nettujen turvallisuussuositusten johdosta teh-
tävien toimenpiteiden toteutumista.

Oikeusministeriö voi pyytää viranomai-
selta tai muulta toimijalta selvitystä niistä
toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt annettu-
jen turvallisuussuositusten johdosta.

37 §

Tutkinta-aineiston arkistointi

Tutkintaryhmän johtaja huolehtii siitä, että
tutkintaryhmän tehtävien hoitoa varten anne-
tut ja laaditut asiakirjat järjestetään arkistoita-
viksi Onnettomuustutkintakeskukseen. Asia-
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kirjojen antamisesta tutkinnan päättymisen
jälkeen päättää Onnettomuustutkintakeskus.

6 luku

Erinäiset säännökset

38 §

Tutkinnan kulusta tiedottaminen

Onnettomuustutkintakeskus tiedottaa tut-
kinnasta ja sen edistymisestä.

Tutkinnan kulusta on erityisesti tiedotet-
tava vahinkoa kärsineille, surmansa saanei-
den läheisille, pelastustoimiin osallistuneille
viranomaisille sekä niille, joihin onnettomuu-
den vaikutukset muuten saattavat ulottua. Sa-
moin on tiedotettava työmarkkinajärjestöjen
edustajille, jos onnettomuus on tapahtunut
työhön liittyvissä olosuhteissa.

Onnettomuustutkintakeskus ilmoittaa
16 §:n mukaisen ilmoituksen tehneelle toimi-
jalle sekä esitutkintaviranomaiselle turvalli-
suustutkinnan aloittamisesta ja päättymisestä.

Annettaessa tietoja turvallisuustutkinnasta
ilmailuonnettomuusasetuksen 15 artiklan 4 ja
5 kohdan mukaisesti uhrin omaisena pidetään
uhrin puolisoa, lasta, lapsenlasta, sisarusta,
vanhempaa, isovanhempaa ja uhrille muuten
erityisen läheistä henkilöä.

39 §

Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, Onnettomuustutkintakeskus voi
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa
turvallisuustutkinnassa saatuja tietoja muille
turvallisuustutkintaa lain mukaan suoritta-
ville, jos se on välttämätöntä tutkinnan suorit-
tamiseksi, sekä viranomaiselle muuta tarkoi-
tusta varten, jos se on välttämätöntä tärkeän
yleisen edun turvaamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus voi 1 momen-
tissa säädetystä poiketen luovuttaa turvalli-
suustutkinnassa saatuja tietoja salassapito-
säännösten estämättä esitutkinta- ja syyttäjä-
viranomaiselle vain, jos tieto on välttämätön
sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta laissa
säädetty ankarin rangaistus on vähintään

kaksi vuotta vankeutta. Keskus ei kuitenkaan
saa luovuttaa esitutkinta- ja syyttäjäviran-
omaiselle 21 §:ssä tarkoitettua tietoa eikä tie-
toa, joka on olennaisin osin saatu henkilöltä,
joka on esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä
todistajana velvollinen tai oikeutettu kieltäy-
tymään todistamasta siitä seikasta, jollei kiel-
täytymään oikeutettu anna luovuttamiseen
suostumustaan.

Edellä 1 momentin perusteella tiedon saa-
nut viranomainen ei saa ryhtyä oikeudellisiin
toimenpiteisiin tuottamuksellisen rikkomuk-
sen johdosta, joka tulee sen tietoon ainoas-
taan Onnettomuustutkintakeskukselta saa-
miensa tietojen perusteella.

Onnettomuustutkintakeskus ei saa luovut-
taa toisen valtion turvallisuustutkinnasta vas-
taavalta viranomaiselta tai toisessa valtiossa
suoritetussa turvallisuustutkinnassa saatuja
salassa pidettäviä tietoja edelleen vastoin tie-
toja luovutettaessa asetettuja ehtoja.

40 §

Todistamiskielto

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 23 §:ssä säädetään, Onnettomuustut-
kintakeskuksen virkamies, tutkintaryhmän jä-
sen tai muu turvallisuustutkintaan osallistuva
ei saa todistaa siitä, mitä hän yksittäisessä
tutkintatehtävässä on saanut tietää onnetto-
muudesta, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi,
että häntä kuullaan siitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto on
voimassa, vaikkei todistaja enää ole siinä ase-
massa, jossa hän on saanut tiedon todistetta-
vasta seikasta.

41 §

Onnettomuustutkintakeskuksen apu toisen
valtion tutkintaviranomaiselle

Onnettomuustutkintakeskus voi toisen val-
tion turvallisuustutkinnasta vastaavan viran-
omaisen pyynnöstä antaa apua turvallisuus-
tutkinnassa. Tutkinta-apua antavan Onnetto-
muustutkintakeskuksen virkamiehen toimi-
valtaan sovelletaan 19—24 §:n säännöksiä.
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42 §

Yhteistyö ja virka-apu

Tutkintatoimia voidaan tehdä yhteistoimin-
nassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuole-
mansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen
kanssa siinä laajuudessa kuin Onnettomuus-
tutkintakeskus katsoo yhteistoiminnan olevan
tarkoituksenmukaista turvallisuustutkinnan
kannalta.

Onnettomuustutkintakeskuksella on oikeus
saada pyynnöstä poliisilta virka-apua turvalli-
suustutkinnassa ja sen turvaamisessa.

Viranomaisen on Onnettomuustutkintakes-
kuksen tai 5 luvussa tarkoitetun tutkintaryh-
män pyynnöstä tehtävä toimivaltaansa kuulu-
via, tutkinnan tarkoituksen kannalta välttä-
mättömiä selvityksiä ja tutkimuksia, joita
keskus tai tutkintaryhmä ei voi itse tehdä,
sekä annettava niille muutakin niiden tarvit-
semaa virka-apua.

43 §

Viranhoidosta vapautuminen

Jos tutkintaryhmän jäseneksi määrätty on
valtion virassa, vapautuu hän sen hoitami-
sesta siksi ajaksi, jona hän osallistuu tutkin-
taan, paitsi jos tutkintatehtävät voidaan tur-
vallisuustutkintaa tai sen tarkoitusta vaaranta-
matta hoitaa oman viran hoitamisen ohella.

44 §

Onnettomuustutkintakeskuksen henkilökortti

Onnettomuustutkintakeskuksen virkamie-
hen ja asiantuntijan tunnuksena on keskuksen
antama henkilökortti. Henkilökortti on esitet-
tävä tarvittaessa ja vaadittaessa.

Henkilökortti on voimassa määräajan,
jonka jälkeen se on palautettava Onnetto-
muustutkintakeskukselle. Keskus päättää kor-
tin voimassaolosta.

45 §

Palkkiot ja korvaukset

Tutkintaryhmän jäsenelle, joka ei ole On-
nettomuustutkintakeskuksen virkamies, mak-

setaan tehtävästä palkkio. Oikeusministeriö
vahvistaa palkkioiden perusteet. Matkakus-
tannukset korvataan matkakustannusten kor-
vaamisesta tehdyn valtion virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti.

Turvallisuustutkinnassa kuultavalla on oi-
keus saada kohtuullinen korvaus tarpeellisista
matka- ja toimeentulokustannuksista sekä ta-
loudellisesta menetyksestä.

Edellä 22 §:ssä tarkoitetuista toimenpi-
teistä aiheutuneesta vahingosta on oikeus
saada valtion varoista täysi korvaus.

46 §

Uhkasakko

Onnettomuustutkintakeskus voi velvoittaa
antamaan 20 ja 21 §:ssä tarkoitetut tiedot
sekä 22 §:n 1 momentissa tarkoitetut esineet
ja asiakirjat. Keskus voi asettaa velvoitteen
tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

Uhkasakkoa ei kuitenkaan saa asettaa
luonnolliselle henkilölle silloin, kun henkilöä
on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot liittyvät
rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan.

47 §

Määräyksenantovaltuus

Onnettomuustutkintakeskus voi antaa mää-
räyksiä turvallisuustutkinnan teknisestä toi-
mittamisesta.

7 luku

Voimaantulo

48 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan onnettomuuksien tut-
kinnasta annettu laki (373/1985).

49 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuun

10 525/2011



tutkintaan sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos muualla laissa viitataan onnettomuuk-
sien tutkinnasta annettuun lakiin, sen ase-
mesta sovelletaan tätä lakia.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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