
SELVITYS OIKEUKSISTASI 

 

Jos sinua EI OLE PIDÄTETTY ja tullaan 

kuulustelemaan epäiltynä.  
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1. Oikeus luottamukselliseen 

neuvotteluun asianajajan kanssa ja 

apu kuulustelun aikana 

 

A. Milloin? 

 

 Sinulla on oikeus luottamukselliseen 

neuvotteluun asianajajan kanssa ennen 

haastattelua ja apuun kuulustelun aikana 

 Jos rikoksesta, joista sinua kuulustellaan 

ovat rangaistavia vankeusrangaistuksella, 

voimassa on menettely, joka on määritetty 

kohdassa C. 

 

B. Mikä asianajaja? 

 

 Voit vapaasti käyttää valitsemaasi 

asianajajaa. 

 Voit tiettyjen laillisten ehtojen puitteissa 

pyytää oikeusapujärjestelmän tarjoamaa 

asianajajaa, mikä on täysin ilmaista. Voit 

pyytää lomaketta, jossa laillisen avun ehdot 

esitetään. Sinun tulee sitten pyytää 

oikeusaputoimistoa nimittämään 

asianajaja. 

 

C. Miten luottamuksellinen neuvottelu 

tapahtuu? 

 

Jos sinulle on lähetetty kirjallinen kutsu, jossa 

listataan kohtien 1–4 mukaiset oikeudet ja 

todetaan, että sinun oletetaan kääntyneen 

asianajajan puoleen ennen kuulusteluun tuloa: 

 

 Sinulle ei enää myönnetä lykkäystä, koska 

sinulla oli jo mahdollisuus kääntyä 

asianajajan puoleen. 

 Jos et pyydä asianajajan apua, sinulle pitää 

kertoa oikeudestasi vaieta ennen 

kuulustelun alkua (katso myös kohta 3). 

 

 

 

 

Jos sinulle ei ole lähetetty kirjallista kutsua tai 

jos lähetetty kirjallinen kutsu on puutteellinen: 

 

 Sinä voit, vain yhden kerran, pyytää 

kuulustelun lykkäämistä myöhempään 

ajankohtaan, niin että voi kysyä asianajajasi 

neuvoa. 

 Voit vapaasti valita puhua asianajajasi 

kanssa puhelimitse, minkä jälkeen 

kuulustelu voi alkaa.  

 Voit odottaa asianajajasi saapumista 

kuulustelupaikkaan.  

 

D. Lainopillinen apu kuulustelujen aikana 

 

Asianajajasi valvoo: 

 

 Että oikeuttasi vaieta ja olla todistamalla 

itseäsi vastaan kunnioitetaan. 

 Että sinua kohdellaan hyvin kuulustelun 

aikana ja että sinuun ei käytetä 

pakkokeinoja tai luvatonta painostusta.  

 Että sinulle kerrotaan oikeutesi ja että 

kuulustelu suoritetaan laillisesti. 

 

Jos asianajajallasi on huomautettavaa näistä 

seikoista, hän voi esittää ne, ja ne kirjataan 

pöytäkirjaan välittömästi. Sinun asianajajasi 

voi vaatia tietyn tiedustelun tai tietyn 

henkilön kuulemisen toteuttamista. hän voi 

pyytää selvennyksiä esitettyihin kysymyksiin. 

Hän voi esittää kommentteja tutkimuksesta 

ja kuulustelusta. Hänen ei sallita vastata 

sinun puolestasi tai häiritä kuulustelua. 
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E. Tästä oikeudesta luopuminen? 

 

Sinulla ei ole velvollisuutta pyytää 

neuvottelua tai apua asianajajalta. 

 

Sinä voit luopua tästä oikeudesta 

vapaaehtoisesti ja oman harkintasi mukaan, 

jos: 

 

 Sinä olet täysi-ikäinen. 

 Olet allekirjoittanut ja päivännyt asiasta 

ilmoittavan asiakirjan. 

 

2. Rikosten yhteenvedon esittäminen 

 

 Sinulla on oikeus saada tietää lyhyesti 

rikoksista, joita koskien sinua kuulustellaan.  

 

3. Oikeus vaieta 

 

 Sinua ei missään vaiheessa voida pakottaa 

todistamaan itseäsi vastaan. 

 Kun olet ilmoittanut henkilöllisyytesi, voit 

halutessasi antaa lausunnon, vastata 

esitettyihin kysymyksiin tai vaieta. 

 

4. Muut oikeudet kuulustelun aikana 

 

Itse kuulustelun alussa sinulle kerrotaan 

useita asioita. Sinulle esitetään yhteenveto 

syytteistä ja kerrotaan oikeudestasi vaieta, 

minkä lisäksi sinulle kerrotaan, että: 

 

 Voit vaatia, että kaikki esitetyt kysymykset 

ja niihin antamasi vastaukset kirjataan 

sellaisinaan. 

 Voit vaatia tietyn tiedustelun tai tietyn 

henkilön kuulemisen toteuttamista. 

 

 Lausuntojasi voidaan käyttää todisteena 

oikeudessa. 

 Sinua ei ole pidätetty ja olet vapaa 

poistumaan halutessasi koska tahansa. 

 Kuulustelun aikana voit käyttää hallussasi 

olevia asiakirjoja, kunhan tämä ei viivästytä 

kuulustelua. Voit pyytää kuulustelun aikana 

tai sen jälkeen, että kyseiset asiakirjat 

liitetään poliisin kuulustelupöytäkirjaan tai 

tallennetaan tuomioistuimen kirjaamoon. 

 

5. Kuulustelun päättyessä 

 

Kuulustelun päättyessä kuulusteluteksti 

annetaan sinun luettavaksesi. Voit myös 

pyytää, että se luetaan sinulle.  

 

Sinulta kysytään, haluatko tehdä muutoksia tai 

selvennyksiä lausuntoosi. 

 

6. Tulkin apu 

 

 Jos haluat puhu kieltä, joka on eri kuin 

käsittelyn kieli, virallinen tulkki pyydetään 

avustamaan sinua kuulustelun aikana. 

Tämä apu on ilmaista. 

 Sinua voidaan pyytää kirjoittamaan 

lausuntosi omalla kielelläsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit pitää tämän selvityksen oikeuksistasi 

itselläsi.

 


